
Nemesnyár ipari 

faültetvény 

Faanyagtermelés mezőgazdasági 
módszerekkel 



Mi jellemzi az ültetvényt?  

 

Kimagasló jövedelmezőség, alacsony kockázat, növekvő 

piaci kereslet 

  

Rendelkezésre áll:   

egyszeri beruházási támogatás  

területalapú támogatás 

  

 

Nem kell művelési ágat változtatni! 



Hol lehet nyárültetvényt telepíteni? 

 
Jövedelmező ültetvényeket olyan területeken létesítsünk, 

melyek talajának felső, legalább 150 cm-es termőrétege 

humuszban gazdag, laza vagy középkötött szerkezetű, víz- és 

tápanyagfelvételt nehezítő talajhibáktól mentes. Fontos 

további szempont, hogy a talajvíz 150-250 cm mélységben 

megtalálható legyen. 

  

A termőhely alkalmasságát csak laborvizsgálatokra alapozott 

termőhely-feltárás alapján lehet eldönteni.  

Keresse szakértőinket! 

  

A termőhely ismeretében pontosan meghatározható a 

megfelelő fajta, erre látogassa meg fajtaválasztó 

alkalmazásunkat:  

 

http://www.erti.hu/hu/szolgáltatások/nyár-fajtaválasztó 



Szaporítóanyag 

•Az ültetvények 
mélyfúrásos 
technológiával, 
csúcsrügyes 
karódugványokkal 
létesülnek. A 
telepítéshez kizárólag 
engedélyes 
csemetetermelő által 
termelt, származási 
bizonylattal 
rendelkező, hazai 
körülmények között 
engedélyezett fajtájú 
szaporítóanyag 
használható fel 

Az ültetési 
hálózat kitűzése  

•A nemesnyár ültetvény 
telepítési hálózata 6 × 
6 m, ami egyben 
véghasználati hálózat. 
Ilyen tő- és 
sortávolság mellett 
278 fa nevelhető 
hektáronként. 

•A pontos kitűzés a 
későbbi ápolás és a 
tősérülések elkerülése 
érdekében szükséges 

Ültetés 

•Az ültetést 
decembertől májusig 
tartó időszakban kell 
elvégezni 

 

•A művelet részét 
képezi a 
karódugványok 
beiszapolása 80-100 
liter mennyiséggel. Az 
ültetés után 2-3 héttel 
a talajsüllyedést ki kell 
igazítani, a 
karódugványok körüli 
talajfelszínt fel kell 
tölteni 

Talajápolás 

•A nyár igényli a 
szellős talajt, amit évi 
2-4 tárcsázással 
biztosítunk 15-25 cm 
mélységben 

 

•A fák körül kapálással, 
vagy gyomirtó szer 
használatával tartjuk 
tisztán a talajfelszínt 

 

Tápanyag-
utánpótlás  

•Az ültetvények 5-7 
éves koráig 
műtrágyázzunk. 
Megéri!  

 

•A pontos dózist a helyi 
termőhelyi adottságok 
figyelembe vételével, 
szakértő bevonásával 
érdemes megállapítani 



Vadkárelhárítás  

•A gímszarvas által járt 
területeken feltétlenül 
szükséges a kerítés. Az 
ültetés megkezdése előtt 
vegye fel a kapcsolatot a 
helyi vadásztársasággal.  

 

•Támogatás igényelhető a 
kerítés építésére! 

Növényvédelem   

•Az észlelt károsító, 
kórokozó meghatározását, 
illetve az alkalmazandó 
növényvédő szerek és 
technológiák kiválasztását 
ajánlott erdővédelmi 
szakember bevonásával 
végezni. 

Nyesés 

•Rendkívül fontos, 
megkerülhetetlen lépés.  

 

•A munka elvégzésére a 
március és április 
hónapokat javasoljuk. A 
több éven  a át folytatott 
szakszerű nyesés 
bőségesen megtérülő 
munka. 

Az ültetvények 
fenntartási ideje 

•A nemesnyár ültetvények 
termelési ideje 
termőhelytől függően 10-
15 év.  

 

•A kitermelésről a 
gazdálkodó maga dönt, a 
faanyag ára és faegyedek 
mérete alapján. 

További információk: 

 http://www.erti.hu/hu/szolgáltatások/nyár-fajtaválasztó 

 



Nemesnyár ipari célú faültetvények támogatása 

Első kivitel 

I. kivitelt követően 90% 534285 Ft/ha 

Véghasználat évében 10% 59365 Ft/ha 

Összesen 593650 Ft/ha 

Kiegészítő műszaki intézkedés, stabil kerítés támogatása 

egységnyi kerületre (1300 fm) 1202 Ft/fm 

egységnyi területre (10 ha) 156240 Ft/ha 

Vagy kiegészítő műszaki intézkedés, villanypásztor támogatása 

egységnyi kerületre (1300 fm) 515 Ft/fm 

egységnyi területre (10 ha) 66900 Fa/ha 

SAPS (2014. évi tény, 2014-2020 között + 2 év) 68000 Ft/ha/év 

Támogatások 
 

A nemesnyár ipari célú faültetvények telepítéséhez támogatás igényelhető, azonban  a támogatások 

nélkül is igen jövedelmező vállalkozásról van szó.  

A támogatás kedvezményezettje kifejezetten a magántulajdon és a magánjogi személyek.  

A részletes pályázati feltételek a Széchenyi 2020 kormányzati oldalon megtalálhatók. A 

meghirdetett benyújtási időszak 2016. július 20 - 2018. július 30.  

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa 

Mennyit hoz a konyhára? 

  

Az ültetvény kiadás-bevétel viszonyát a fakitermelésig csak ráfordítások jellemzik, a költségeket 

azonban jelentős támogatások kompenzálják. Saját tulajdonú termőföldön az ültetvények éves 

hektáronkénti járadéka 250-300 000 Ft.   

 

Egy jól kivitelezett ültetvényben az első osztályú rönk ára ma 50 000 Ft/m3  

 

http://www.erti.hu/hu/szolgáltatások/nyár-fajtaválasztó 



Faipari felhasználás 



A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

szaktanácsadással és tervezéssel áll az 

érdeklődők rendelkezésére.  

 
 

 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ  

Erdészeti Tudományos Intézet 

 

 

9600 Sárvár, Várkerület 30/A. 

 

www.erti.hu 

 

erti@erti.hu 

http://www.erti.hu/

