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NELDER-KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON 

 
HORVÁTH TAMÁS – GÁL JÁNOS 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet 

horvath.tamas@uni-sopron.hu 

gal.janos@uni-sopron.hu 

 

Az ültetési hálózati kísérletek egyik speciális elrendezése a Nelder-kerék. A hazai erdészeti 

kutatás egészen a közelmúltig a négyszög, illetve a háromszög kötésű szabályos ültetési há-

lózatoktól eltérő kísérleti parcellát nem alkalmazott. Az első magyarországi Nelder-kísérlet 

beállítására az AUDI Hungaria Motor Kft., a Technische Universität München és a Nyugat-

Magyarországi Egyetem együttműködésében 2009-ben került sor. Ezen új, hazánkban egye-

dülálló kísérlet az elmúlt időszakban a gyakorlat számára is hasznos eredmények és tapasz-

talatok megszerzésére nyújtott lehetőséget. 

 

A hálózati kísérletek 

A magyarországi erdészeti kutatások egyik fontos eredménye az 1960-as évek elején elkez-

dett ültetési hálózati kísérletek – hosszúlejáratú kísérletek – amelyeket az Erdészeti Tudo-

mányos Intézet gondozott országszerte, több fafajra vonatkozóan, Solymos Rezső vezetése 

mellett. Ezen kísérletek fő célja, hogy kiderítsük a kezdeti ültetési hálózat valamint az erdő-

nevelések hatását a fatermésre mind mennyiségi, mind pedig minőségi vonatkozásban. 

A hálózati kísérletek esetében különböző egyedszámmal, elsősorban háromszög- illetve 

négyszög kötésben kialakított mintaterületekről beszélünk, amelyek a lehetséges ültetési há-

lózatok széles tartományát fogják át. Az ilyen, hagyományosnak tekinthető ültetési hálózati 

kísérletek nagy előnye, hogy viszonylag nagyobb egyedszámmal vizsgálható az adott kísér-

leti elrendezés, hálózat. Ilyen formában a kísérlet tervezett időtartama alatt stabilabb szerke-

zet várható, az egyes területeken a kismértékű mortalitás sem eredményezi a kísérlet ered-

ménytelenségét. Hátrányként említhető, hogy az egyes ültetési paraméterek megváltoztatása 

újabb és újabb mintaterületek kialakítását teszi szükségesség, azaz az ismétlésekkel beállí-

tott, néhány változat is nagyobb területet vesz igénybe. 

 

A Nelder-féle kísérleti elrendezés 

Az ültetési hálózati kísérletek tervezésénél NELDER (1962) újszerű kialakítást javasolt. Az 

újszerű kísérleti elrendezésben az egyes egyedek ültetési helyét koncentrikus körívek és a 

hozzájuk tartozó sugár irányú küllők keresztmetszete adja meg.  

Az azonos középponttal rendelkező körsugarak a belső körtől a külsőig haladva foko-

zatosan, egyre nagyobb mértékben növekszik. Szintén változtatható paraméter a körsugara-

kon felül az egyes sugár irányú küllők száma. A körök sugarának változása és a küllők szá-

mának változásával rugalmasan alakítható az ültetési hálózat. A kísérlet tervezésekor így 

szükséges megadni a legkisebb és legnagyobb hektáronkénti egyedszámot (növőteret), ame-

lyek átszámíthatók a sugárváltozás és küllőszám paraméterekre. 

A kísérleti elrendezés sajátja, hogy viszonylag nagy ültetési hálózat-tartomány átfogása 

mellett jóval kisebb a területigény, mint a hagyományos elrendezésekben. Hátrányként je-

lentkezik viszont az egyes ültetési hálózati mintákban jelentkező egyedszám – mintaelem-

szám. Az alacsony egyedszám a kísérleti növények kismértékű mortalitása esetén is a kísér-

let eredménytelenségét okozza. 

 

A hazai kísérleti területek és a csatlakozó nemzetközi hálózat 

Az AUDI Motor Hungaria Kft., a Technische Universität München (TUM), a Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2009-ben és 2011-ben kötött kutatási 

szerződése alapján kialakításra került az első két magyarországi Nelder kísérleti terület. A 
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Győr I. illetve a Győr II. mintaterületek igazodnak ahhoz a TUM által felügyelt kísérleti 

hálózathoz, amelynek területei Németországban (Ingolstadt, Neckarsulm), Olaszországban 

(Sant’ Agata Bolognese) és Mexikóban (Puebla) található, és amelyek elsődleges célja az 

egyes egyedek növekedés és légköri szén megkötés közötti összefüggés vizsgálata. 

2009-ben Győrladamér községhatárban került kialakításra az első két Nelder-kör kocsá-

nyos tölgy fafajjal, majd 2011-ben Tarjánpuszta mellett azonos paraméterekkel (1. táblázat) 

tervezett második mintaterület kocsánytalan tölgy fafajjal. A hektáronkénti egyedszám és 

növőtér az 1. ábra szerint alakul. 
 

1. táblázat: A kísérleti területek ültetési 

paraméterei 

 
 

 
2. ábra: a hektáronkénti törzsszám és a faegyedek növőterének alakulása az egyes köríveken  

(Forrás: LADOS – VERS 2018) 

 

Az egyes területeken a faegyedek pozíciójának kijelölése RTK GPS mérések alapján 

kijelölt tájékozódási pontok és mérőállomás segítségével történt. Kialakításra került az a 

szempontrendszer, amely alapján a rendszeres adatfelvételek történtek. A felvételezésre ke-

rült paraméterek a következők: 

 Törzskeresztmetszeti méretek: tőátmérő (és mellmagassági átmérő, ha van) 

 Törzshossz méretek 

 Korona méretek 

r (m) A (m
2
) N(db/ha)

0 0,64

1 0,9 0,1 10000

2 1,28 0,2 50108

3 1,8 0,4 25108

4 2,55 0,79 12581

5 3,6 1,59 6304

6 5,09 3,17 3159

7 7,19 6,32 1583

8 10,15 12,61 793

9 14,34 25,16 397

10 20,26 50,22 199

11 28,62 10,22 100

12 40,43 200 50

13 57,11
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 Növekedési jellemzők: tőátmérő és mellmagassági átmérő növekedése (ha van), haj-

táshossz 

 Egyéb (rágáskár, excentricitás, stb.) 

Szintén feljegyzésre kerülnek azok a pótlások, amelyek a kísérleti sor első néhány évé-

ben történtek (5 év), a mintaterületek közelében azonos szaporítóanyaggal telepített egykorú 

védőzónából. Az egyes törzsek törzsvédelmét egyedi védőeszközök biztosítják (műanyag 

háló, illetve cső). Az aszályos időszakokban a csemeték öntözésével előzhető meg az aszály-

kár. 

 

Az első tapasztalatok 

A Győrladamér községhatárban kialakított terület harmadik felvételezése 2018-ban történt 

meg (2. ábra). A két mintakörben jól megfigyelhető az egyedek jelentős differenciálódása, 

amely elsősorban az egyes küllőkön a tőátmérő, mellmagassági átmérő és famagasság tekin-

tetében ad jelentős különbséget. Több egyed esetében látható korábbi rágáskár. Az egyedi 

törzsvédelem mindenhol elhagyásra került. A korábban elvégzett pótlások jegyzőkönyvbe 

kerültek rögzítésre.  

 
3. ábra: A győrladaméri kísérleti terület északi körének erősen differenciálódott belső körívei 

(Fénykép: Horváth Tamás) 

 

A 2011-ben elvégzett első telepítés a tarjánpusztai mintaterületen sikertelen volt, amely-

nek oka részben termőhelyi, részben az első vegetációs időszak csapadékhiánya volt. Ezt 

követően a terület ismételt ültetés történt 2013-ban, ahol a törzsekre műanyag csöves egyedi 

törzsvédelem került. A 2018. évi felvételezése a második ültetésnek azt mutatja, hogy a fő 

körökben lévő csemeték 50%-a elszáradt. A törzsvédő csövek jelentős részében volt ekkor 

található darázsfészek, amely adott esetben jelentősen akadályozhatta a cső belső lehűlését, 

amely hozzájárulhatott a csemeték kiszáradásához (3. ábra). A terület újratelepítéséről szóló 

döntés és az alkalmazandó szaporítóanyag megválasztása folyamatban van. 

 

A kísérleti területek jelene és jövője 

A magyarországi területek első felvételeinek kiértékelésére 3 tudományos diákköri pálya-

munka keretében került sor (BALI et. al. 2011, FEKETE – HORVÁTH 2016, VERS – LADOS 

2018), amely elsősorban a magassági méretek és a törzskeresztmetszeti méretek változását 

mutatják be. 

A győrladaméri kísérleti területen 2016-ban kiemelésre került egyedek felszín alatti és 

felszín feletti növényi részeinek vizsgálatából 2017-ben született publikáció (DAHLHAUSEN 
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et. al. 2017). Mindezek mellett számos idegen nyelvű előadásban került bemutatásra a kí-

sérleti hálózat első éveinek tapasztalatai, jelene és a jövőben elvégzendő feladatok. Célsze-

rűnek látszik átgondolni az adatfelvételi metódus átdolgozása annak érdekében, hogy a je-

lentősen differenciálódott állományban is elvégezhető legyen. 

Bízunk abban, hogy a kísérleti területek a szénmegkötési adatokon túl értékes infor-

mációt szolgáltatnak az adott fafaj egyedei növekedésének modellezéséhez valamint az op-

timális ültetési egyedszám és hálózat meghatározásához. 

 

 
4. ábra: A tarjánpusztai kísérleti terült egyedi törzsvédelemmel ellátott egyedei  

(Fénykép: Horváth T.) 
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