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Az eredeti elterjedési területükön mind a Cedrus atlanticát, mind a Cedrus libanit döntően
természetes úton, magról újítják fel. Magyarországon a természetes felújulás nem jelentős, ezért a
cédrus állományok felújítása és természetesen az új állományok telepítése csak mesterséges úton,
csemete ültetéssel lehetséges.
Elemezve a Franciaországban és Magyarországon látott cédrus csemetenevelési módszereket,
kidolgoztam a Cedrus atlantica csemetenevelésének olcsó és hatékony módját, amely a finn eredetű,
NISULA –tekercs előállítás alapszik.

Bevezetés
Az eredeti elterjedési területükön mind a Cedrus atlanticát, mind a Cedrus libanit döntően
természetes úton, magról újítják fel. A mesterséges csemeteültetéssel végzett felújítás aránya
elenyésző (M’HIRIT 1982; 1994; BOYDAK 1996). Az idősebb hazai cédrus állományok alatt is
megjelenik tavaszonként foltokban az újulat. Azonban fényhiány miatt néhány hónap múlva nyom
nélkül eltűnik. Csak azok a csemeték maradnak meg, melyek kellő fényhez jutnak. Ezt a jelenséget pl.
a FOLLY Arborétumban figyelhetjük meg. Az új cédrus állományok létrehozásához azonban
mindenképpen csemetékre van szükségünk.
Magyarországon többen is megpróbálkoztak az atlasz cédrus csemetenevelésével (BAKONYI
2000; FOLLY 2000). Az egy éves csemeték szabadföldi előállítása kora tavaszi vetéssel és folyamatos
árnyalással semmi nehézségbe nem ütközik. A gond a csemeték átültetésénél jelentkezik, mert az
oldalgyökér nélküli, erős karógyökeret fejlesztő cédrus csemete nagyon rosszul viseli el az átültetést.
Mivel a külföldi ismertetések és a saját tapasztalataim szerint is az atlasz cédrus erdősítés csak
burkolt gyökerű csemetével sikeres, ezért megvizsgáltam több módszert is burkolt gyökerű cédrus
csemete előállítására.
1993 novemberében alkalmam volt tanulmányozni Dél-Franciaországban az atlasz cédrus
csemetenevelését is. Itt kizárólag konténeres nevelés folyik. Anyagukat és formájukat tekintve
többféle konténert is alkalmaznak, két tulajdonságukban azonban megegyeznek:
• a térfogata mindegyiknek kb. 500 ml; és
• bordázott falúak.
A VM rendszer (1. ábra) előnye az egyszerűség, hátránya az, hogy külön hordozó ládát igényel.
Szintén külön ládába helyezendők a ROBIN-féle, kemény PVC falú, négyzet keresztmetszetű
konténerek. Ezek a konténerek kiterített palást formában kerülnek forgalomba, magát a konténert
közvetlenül a töltés előtt alakítják ki a palást két szegélyének összezárásával. Zárásukat tekintve ezek
kétfélék lehetnek: az egyik fajta oldalát tűzőgéppel kell egyenként összefogni; a másik fajta szegélye
úgy van kiképezve, hogy kézzel összenyomva összepattan és biztonságosan zár. Mindenesetre ez a
művelet lelassítja a konténerezést.
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A szintén a ROBIN csemetekertben kifejlesztett, polisztyrol habból préselt konténerek –
hőszigetelő hatásuk révén - rendkívül jó környezetet biztosítanak a gyökérfejlődéshez, amellett jól
kezelhetők a szállítás során (2. ábra). Mindegyik konténer típusbordázott falú, ami megakadályozza a
gyökérrendszer körkörös fejlődését.
Az eddig említett konténerek közül Magyarországon, az erdészeti csemetetermelésben egyik sem
használatos, mint ahogy nem fordul elő a kemény PVC-ből, fröccsöntéssel gyártható és főleg német
nyelvterületen használatos konténerblokk sem, ami pedig szintén jó gyökérfejlődést eredményezne és
könnyen kezelhető is. Sajnos gyártása nem olcsó, ezért csak közel százezres sorozatnál lenne
kifizetődő.
A bordázottságon kívül a másik fontos tulajdonsága a konténereknek az űrtartalmuk. TOTH
(1978) az alábbi összefüggést találta az atlasz cédrus csemeték megmaradása és a konténerek
űrtartalma között (1. táblázat).
A konténer űrtartalma (cm3)
600
400
350
300
280

A csemeték megmaradási százaléka
88,7
85,1
62,9
52,0
67,8

1. táblázat A konténer űrtartalmának hatása az atlasz cédrus csemeték megmaradási arányára
TOTH (1978)

1. ábra VM rendszerű konténerben
nevelt Cedrus atlantica 2/0 csemete
(ROBIN-Csemetekert Franciaország)

2. ábra A polistyrol habból préselt
konténer blokk Cedrus atlantica 2/0
csemetékkel (ROBIN-Csemetekert
Franciaország)
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Magyar szabadalomként került forgalomba évtizedekkel ezelőtt az ún. „bejci konténercsalád”.
Ennek 0,25 és 1 l-es méretű tagját is kipróbáltam az atlasz cédrus csemetenevelésében. Azt
tapasztaltam, hogy az alapvetően erdeifenyő kérget tartalmazó termesztőközeg nagyon gyorsan
kiszáradt a túlságosan kis méretű konténerben. Beigazolódott a francia kutatók azon megállapítása,
hogy legalább 0,5 l űrtartalmú konténerre van szükség az atlasz cédrus csemeteneveléséhez (TOTH
1978). Ezen kívül sok nehézséget okozott a 84 kis konténert tartalmazó, acélhuzalból összehegesztett,
és műanyag tálcás blokk mozgatása, szállítása. A hegesztések minduntalan eltörtek, a konténereket
tartó műanyag tálca, és maguk a konténerek is a napsugárzás hatására tönkrementek. Egyszóval
alkalmazásukat nem találtam megfelelőnek.
A felsorolt konténerek hazai gyártása vagy külföldről történő behozatala, a viszonylag kis
mennyiségi igények miatt nem gazdaságos. Így jutottam el egy régi, elfelejtett, burkolt gyökerű
csemete előállítási eljáráshoz, a NISULA – tekercshez (3. ábra). Mellőzve az eljárás hazai történetének
leírását, itt csak a saját tapasztalataimról számolok be.
A hagyományos NISULA-tekercs készítést kismértékben módosítottam, amivel az eljárás
termelékenyebb lett. A megvásárolt 900 mm széles fóliatekercset egy gépi meghajtású fémfűrésszel
négy egyenlő széles darabra vágattam. Gépi meghajtású fűrész hiánya esetén a tekercs feldarabolása
kézifűrésszel is elvégezhető! Készíttettem egy 3040 mm hosszú és 560 mm széles asztalt (4. ábra),
amelyen a hagyományos NISULA - asztalhoz képest az a legjelentősebb módosítás, hogy középen is
végigfut egy 30 mm vastag, 50 mm magas, hosszanti léc (cserépléc). Ez a léc két egyenlő – 235 mm
széles - sávra osztja az asztalt Az asztal egyik végére felszereltettem egy tartószerkezetet az előzetesen
feldarabolt fólia tekercsek számára. Így egyszerre két tekercset lehet készíteni úgy, hogy már nem kell
utólag középen, egy nagy késsel kettévágni a kb. 50 cm széles, termesztő közeggel megtöltött
tekercset, ami nehézkesen megvalósítható művelet.
A NISULA-tekercs celláit a 30 mm vastag, 50 mm magas szegélylécekre felfektetett, 6 mm
átmérőjű acéltüskék segítségével alakítjuk ki. A tüskék egymástól 70 mm-re helyezkednek el. Így – ha
kihasználjuk az asztal teljes hosszát - egy tekercsben 42 db 50 x 70 x 225 mm, azaz 0,79 l térfogatú
cella alakul ki. Egy tekercs tömege 19-20 kg, ami nehézkessé teszi a mozgatásukat. Ha csak az
asztalhossz kétharmadán dolgozunk, akkor 22 cellából álló tekercs készíthető, aminek a tömege 12 kg.
Ez már könnyen mozgatható, még női munkaerő részére sem megerőltető.
A gyártó asztalt házilag, egyszerű anyagokból elkészíthetjük, ezért rendkívül olcsó. A
tekercskészítéshez használatos fóliát bármelyik mezőgazdasági boltban beszerezhetjük.
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3. ábra A módosított NISULA – tekercs készítő asztal

4. ábra NISULA tekercsbe vetett, kelésben lévő Cedrus atlantica magvak
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Az általam alkalmazott termesztő közeg 0/5 mm méretű, komposztált erdei fenyő kéreg, kb. 10
% komposzttal kiegészítve. Ez annyiban tér el a franciák által alkalmazott közegtől, hogy tőzeget nem
tartalmaz. A termesztőközeghez érdemes lassú tápanyag leadású műtrágyát (OSMOCOTE) adagolni.
A csemeték magassági növekedése kielégítő. Két éves korban a csemeték magassága elérte
átlagosan a 20 cm-t. Ha a tekercseket valamilyen rácsra, a talaj fölé kb. 10 cm-re felhelyezzük, akkor a
gyökérzetük nem nő bele a talajba, hanem bent marad a cellában, de a cella alakjánál fogva nem nő
körkörösen.
A tekercsek öntözéséről folyamatosan gondoskodni kell.
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