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KÜLÖNFÉLEK. 

Felolvasás az Országos Erdészeti Egyesületben. E hó 11-én 
Karvas Emil kir. erdőtanácsos (Beszterczebánya) „Utam Délbraziliá
ban" czimen az ország különböző vidékéről összesereglett és 
helybeli, mintegy 100 főnyi hallgatóság előtt, kiknek körében a 
felolvasó családjának nő-tagjait is üdvözölhettük, felovasást tartott. 
Karvas előadása, melyet teljes szövegében lapunk egyik leg
közelebbi számában közölni fogunk, mindvégig lebilincselte nagy
számban egybegyűlt hallgatóinak figyelmét. Az amúgy is érdekes 
előadást még érdekesebbé tették az előadás végén bemutatott, 
az előadó saját fényképfelvételeiből kiválogatott, vetített képek és 
a Braziliából származó fa, erdei fák gyümölcse s egyéb termények. 

Horváth Sándor min. tanácsos, egyesületünk alelnöke, Karvas 
Emil erdőtanácsos urnák a jelenvolt" szaktársak elismerő köszöne
tét fejezte ki a tanulságos előadásért. 

Tanulmányút. A bécsi cs. és kir. konzuli akadémia 33 hall
gatója két tanár vezetésével hazánk mező- és erdőgazdaságának, 
valamint iparának tanulmányozása czéljából a folyó év május hó 
5—10-ike között körútra készül. 

A tanulmányút során a kirándulók a beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóság vezetése alá tartozó kincstári erdőbirtokon folyó 
erdőgazdálkodást és ipari berendezéseket is megszemlélik. (L. L.) 

Állatbiztosítás. Igen gyakori eset, hogy a többé-kevésbbé 
állandó erdei fuvaros marhája, erdei termény fuvarozása közben, 
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elszerencsétlenedik. Az erdőbirtokosok a károsult fuvarost, amennyk 
ben ez nem volna valamely munkástársláda tagja, segélyben része -
sitik; ezen segélyezésektől szabadulandó, de még azért is, hogy 
a károsult fuvaros veszteségének 80%-a még akkor is megtérüljön,, 
ha állata felfúvódás vagy más betegség folytán találna kimúlni,, 
vagy kényszerből levágatni kellene, továbbá általános népjóléti 
és közgazdasági érdekekből is nagyon kívánatos volna az erdős 
vidékek falvaiban a jelenleginél is sokkal nagyobb számban állat
biztosító szövetkezeteket létesíteni. 

Igen nagy azon erdőaltisztek száma, akik a megengedett 
marhaállományt azért nem merik beszerezni, mert állatuk elhullása 
vagy kényszervágatása esetén a szenvedett kárt csak nehezen tudnák 
kiheverni. A községi állatbiztosító szövetkezet megalakítható mind
azon községekben, amelyekben legalább 20 gazda összesen leg
alább 100 darab szarvasmarhát akar biztosíttatni és ezt az alapítási 
tervezetről szóló íven aláírásukkal bizonyítják. A szövetkezet alakuló 
közgyűlésére meghívandó a „Magyar Kölcsönös Állatbiztosító 
Társaság mint Szövetkezet" (a Községi Állatbiztosító Szövetkezetek 
Országos Központja, Budapest, IX., Üllői-út 9. szám) kiküldöttje, 
aki megalakítja a szövetkezetet és minden e tárgyhoz tartozó 
kérdésben felvilágosítással szolgál. Ez az „Országos Központ" levél
beli megkeresésre szívesen bárkinek megküldi a részletes tájékoz
tatót és az alapítási tervezetet; az erdélyi vármegyéknél „Központ" 
alatt a fenti czim „Erdélyi Felügyelősége" (Marosvásárhely, Széchényi
tér 52. sz.) értendő. 

A községi szövetkezet, mint az „Országos Központ" tagja, ide 
is fizet a tagok állatállományának biztosítási értéke után 7 2 %. 
kezelési, illetőleg viszontbiztosítási dijat; amennyiben a „Központ" 
adja a szükséges könyveket, nyomtatványokat, kitölti a nyugtákat, 
elkészíti a zárszámadásokat, a szövetkezet mérlegét, kieszközli az 
államsegélyt, ingyen küldi az „Állatbiztosítás" czimü szaklapot, 
valamint a lépfene elleni (évenként kötelező) beojtáshoz az ojtó-
anyagot stb. A viszontbiztosítás alapján pedig a „Központ" magára 
vállalja a 3Va%-on felüli károk kifizetését. Eleinte csak szarvas
marhákat lehet biztosíttatni, melyek 3 hónapos korukat elérték, 
ezekre a legalacsonyabb biztosítási dij a biztosított összeg 1%-a 
s a szövetkezeti tagok károkért való felelőssége a biztosított érték 



3 1 / 2 ° o-a. Azon m. kir. erdőgondnokságoknál, melyek kerületében 
havasgazdálkodás folyik, a rendeletileg felfektetett törzskönyvekben 
elég tájékoztató anyag van máris felhalmozva a károsodásokról, 
melyek ezen helyiségek községi állatbiztosítási dijszázalékának 
hozzávetőleges nagyságára máris következtetni engednek. Később, 
midőn a szövetkezet már megerősödött, lovak és sertések is biztosit
hatók, a károkért a községi szövetkezet tagjainak felelőssége 
lovaknál az állomány 7%-áig, sertéseknél 10%-áig terjed. A viszont
biztosítás az utóbbi 2 állatfajnál l°/o. 

Az erdőbirtokos háromféle hasznot is látna a szövetkezeti 
eszme ezen ágának térhódítása által, és pedig: 1 . Országos tapasz
talat szerint a szövetkezet tagjai értékesebb és jobbfajta, a fuva
rosok erősebb állatokat szereznek be, igy az erdőbirtokos több és 
jobb fuvarerőhöz jut. 2. Az értékesebb állatok nevelése maga után 
vonja az erdei legelők értékének emelkedését is, ami a még inkább 
emelkedő erdei legelőbérekben is kifejezésre fog jutni. 3. Az erdei 
termény fuvarozása közben elszerencsétlenedett állatokért a meg-
felő kárpótlást a szövetkezet nyújtja, igy az erdőbirtokos elesik a 
segélyezések folytán reá háramló tehertől. (Keiner Rezső.) 

A belföldi faátlalók. Tudvalevő, hogy a fakereskedelemben, 
valamint az erdőgazdasági üzemnél alkalmazott faátlalók legna
gyobb része külföldi gyártmány. Készülnek ugyan hazánkban is 
átlalók, igy Beszterczebányán*) és Selmeczbányán (azelőtt Branden
burg özvegyénél, most Strick Antal asztalossegédnél) s talán 
— csak szűkebb körben ismerve — másutt is, de a szükséglet 
legnagyobb része mégis csak a külföldről nyer fedezetet (több
nyire Bécsből). A belföldi termelés korántsem olyan arányú, hogy 
a nagy fogyasztást kielégíthetné s az idegen gyártmányt nélkülöz-
hetővé tenné. 

Ezért örömmel kell üdvözölnünk egy selmeczbányai műaszta-
losnak, Nigrédy Jánosnak a vállalkozását, aki elhatározta, hogy 
fából készült átlalókat nagyban fog gyártani s igyekezni fog ezen 
iparczikk külföldi behozatalát versenyképes áraival hathatósan ellen
súlyozni. 

Nigrédy által nálam bemutatott átlalók ugy szerkezetre, mint 

*) L. Barsi Árpád: „ Uj szerkezetű átlaló" cz. ismertetését az Erdészeti 
Lapok 1911. évfolyamának 1302. alapján. 



anyagra és kidolgozásra nézve teljesen megfelelnek a kívánalmak
nak, miért is szívesen ajánlom azokat a szakkörök figyelmébe. 
Kisebb hibák, melyek a gyakorlat igényeinek tökéletlen ismereté
ből származtak, a nagyban való gyártásnál könnyen ki lesznek 
küszöbölhetők s ha a vállalkozó abbeli Ígéretének, hogy átlalói-
ból mindig megfelelő készletet fog tartani, valóban meg is felel, 
előreláthatólag hamarosan megszűnik a szakközönségnek az a sokat 
hangoztatott panasza, hogy hazai gyártmányú faátlalót csak nagy 
utánjárással és hosszas várakozás árán lehet beszerezni. 

A nevezett czég többféle átlaló készítését vette tervbe. Gyár
tani fog: 

1. egyvonóléczes ferdejáratu átlalót Böhmerle által javított 
alakban; 

2. ugyanazt Fekete Lajos által módosított alakban (felső 
fogással); 

3. az 1. és 2. alatt megnevezett átlalókat szétszedhető alakban, 
vászontokkal; 

4. Wagner Károly kétvonóléczes selmeczi átlalóját, az eredeti 
minta szerint; 

2. ábra. Ujabb selmeczi átlaló. 



5. ugyanazt a Nigrédy által módositott alakban, hajlított 
szárakkal; 

6. kétféle, saját szerkezetű utazóatlalót, vászontokkal. 
Az 1 . és 2 . pont alatti átlalókat kétféle kidolgozásban szándé

kozik előállítani, u. m. egy darabból készült szárakkal és több 
részből összeillesztett szárakkal. Előbbiek szilárdabbak s a romlás
nak kevésbbé vannak kitéve, utóbbiak azonban valamivel olcsóbbak. 

Az 5. pont alatt emiitett, Nigrédy által módositott selmeczi. 
kétvonóléczes átlaló az eddig forgalomban lévőktől különleges 
alakjával tér el, amennyiben szárai nem egyenesek, hanem a 
vezeték fölött megtörnek és mintegy 30 fokkal elhajlanak a 
fogantyúktól. A fenti rajz egyébiránt kielégítő felvilágosítást 
nyújt az átlaló alakjáról és szerkezetéről. 

Bár a gyakorlatban ez az átlaló még nincs kipróbálva s igy 
használhatóságáról végérvényes ítéletet mondani ezidőszerint még 
nem lehet, az eszme jónak látszik s valószínű, hogy ez az alak 
kedvelőkre fog találni. Előnye a kellemes, természetes tartás, mely 
állófák mérésénél a kéz csuklójának legkisebb erőltetése nélkül 
is lehetővé teszi azt, hogy a szárakat a fa tengelyére merőlegesen 
tartsuk s emellett a mérésnél a számlap is felénk fordul, ugy 
hogy leolvasás kényelmesebben történhetik, mint a többi átlaló-
nál. A fekvő fák méretezésénél szintén érvényesül a hajlított szárak
nak az az előnye, hogy szabályos tartásuk közben a számlap a 
szem felé fordítva s igy az átlaló kezelőjének a méret leolvasásá
nál nem kell annyira lehajolnia, mint az egyenesszáru átlalók 
használatánál. 

Hátránya ennek az átlalónak, hogy használaton kivül több 
helyet foglal el, mint a régi alak s igy szállítása is kényelmetlenebb. 

A 6. alatt említett utazóátlalók a gyakorlatban szintén nem 
lévén még alkalmazva, nem bírálhatók meg kellőkép. Tény az, 
hogy szállításuk a vászontokban igen kényelmes, de másrészt 
szerkezetük kevésbbé állékony s igy állandó, hosszabb használatra 
is kevésbbé alkalmasak, mint a többiek. Az utazóátlalók közül 
sokkal állékonyabbak s ennélfogva kiterjedtebb használatra is 
megfelelőbben alkalmazhatók a 3. pont alatt emiitett szétszed
hető átlalók. Ezek általánosabb elterjedésre számithatnak, mint a 
6. alattiak. 



Nézetem szerint az egyvonóléczes ferdejáratu átlalónak Fekete 
Fajos által módosított alakja az összes átlalók közül legjobban 
felel meg a gyakorlat igényeinek s ezért előreláthatólag e felé 
fog irányulni a legnagyobb fogyasztás is. 

Értesülésem szerint a Nigrédy-czég képes árjegyzéke legköze
lebb megjelenik s igy helyénvalónak tartottam az érdekelt szak
közönséggel a fentebbieket rövid tájékozásul közölni. Minden
képen örvendetes volna, ha a czég vállalkozása reálisnak bizo
nyulna s ha az áru megbízható volta és a rendelések lelkiismeretes 
elintézése megteremtené számára azt a bizalmat, mely a vevő
közönséget a hazai iparhoz ismét egy lépéssel közelebb hozhatná! 

{Fekete Zoltán) 
Adomány a Wagner-Károly-alap j a v á r a . Müller Ármin vas-

és fémtömegczikkek gyára, erdészeti mérő- és jelzőeszközök keres
kedése (Budapest, VI., Csángó-utcza 3/a) az Országos Erdészeti 
Egyesület Wagner Károly alapja javára 100 K-át adományozott. 

A paratölgy. A  „Mezőgazdasági bulletin" 1913 januári füze
tének nyomán a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei 
5. számában fenti czim alatt értekezést közöl, melyet alább egész 
terjedelemben átveszünk. 

Klein német iró érdekes ismertetést közöl egy Stuttgartban 
megjelenő szaklapban a paratölgy és termékeinek gazdasági jelen
tőségéről Portugáliában. Szerinte Portugália az erdők szempontjából 
három tenyészeti övre osztható fel: 1. a Pinus pinaster (tenger
parti fenyő), régiója a Sado és Minho folyók között a tengertől 
a hegyekig terjedő és a tengeri légáramlatok érte területen; 2. a 
Quercus suber (paratölgy, portugálul: sobreiro) és a Quercus ilex 
(magyaltölgy) által elfoglalt hullámos hosszú területsavuk, amelyek 
a Tejo (spanyolul: Tajo) déli részétől le egész Algazoe tartomány 
tengerpartjáig terülnek el, „montados"-ok neveztetnek és jellegzetes 
száraz meleg, májustól októberig esőnélküli éghajlattal és végül 
3. a Quercus pedunculata, toxa és lusltanlca tölgyfajokkal, vala
mint a Castanea vesca-va\ (szelidgesztenyével) beerdősült, részben 
hegyvidéki terület, amely esőben bővelkedő változékony éghajlatú 
és a Tejotól északra a Duro és Minho folyók közötti völgyeket 
foglalja magában. 

A magyaltölgy után, amely mintegy 250.000 ha területet fog-



lal el, a paratölgy 210.000 Aű-val a legelterjedtebb faneme Por
tugáliának. Tenyészetének főhelyei a béjai, evorai, portalegrei és 
algazoi kormányzósági kerületek. Lisszabon, Santarena és Castello 
Branero tejovölgyi kerületekben, bár még mindig terjedelmes 
erdőket alkot, előfordulása már gyérebb és tovább északra már 
csak egyes példányok találhatók. Délen és az ország középső 
részeiben a fa normális alakú, azaz rövid, csapott törzsű, 1'5—3 m 
magasságban kezdődő elágazással, széles, sürü lombozatú koroná
val, mig északon, ahol a Pinus maritima-v&X elegyesen tenyészik, 
ellenkezőleg nyúlánk, gyakran igen magas törzsű. Ezt a tenyésztési 
mód befolyásolja, északon az alatta lévő gazdasági növények miatt 
mentül kisebb koronájunak hagyják, mig délen, ahol a gazdálkodás 
kevésbbé intenzív, fősúlyt helyeznek arra, hogy a fa minél több 
kérget és makkot adjon és koronáját ahhoz, hogy levegő és nap 
jusson hozzá, megfelelően fejlesztik. 

A paratölgy makkját, bár keserűbb, mint a magyaltölgyé, 
sertések hizlalására használják. Körülbelül egy millió darab sertést 
tenyésztenek Portugáliában évenként és e mennyiségnek mintegy 
harmadrésze olyan, amelyik a para- és magyaltölgy makkjából 
közel 200.000 tonna mennyiséget fogyaszt el. Ha a kéregtermelő 
nem egyúttal sertéstenyésztő is, bérbe adja, sertésenként 25—31 
frankot számítva, a makkoltatást. 

A talaj megművelése, trágyázása és a sertésekkel való legel
tetés egyaránt elősegítik a kéreg képződését. 

A paratölgyültetvények többnyire természetes uton, a fákról 
lehulló makk kikelése által jönnek létre. Ujabb időben makkvetést 
is alkalmaznak sikeresen olyan makkal, amelyik jó kéregtermelő 
egyedektől származik. Csemeteültetést ritkán alkalmaznak, legfeljebb 
kis területen és üresen maradt foltok beültetése czéljából. 

A kéregfejtést többnyire akkor kezdik meg, amidőn a fa már 
15—20 éves, bár jó talajon nőtt fák gyakran 10 éves korukban 
is adnak kérget. A fejtés ideje rendesen június elejétől augusztus 
végéig tart, néha május második felében is kezdődik. Minden 
9. vagy 10-ik évben, néha a 8. vagy 12-ik évben is történik a 
fejtés, amidőn a pararéteg körülbelül 32 mm vastagságot már 
elért. A művelet, amelyhez széles, saróalaku kést használnak, 
kíméletesen s a törzs egyes részeire korlátozva hajtandó végre, 



nehogy a fák megsérüljenek s a termelőképesség megszűnjön. 
Figyelembe veendő az is, hogy az ágak párája sokkal lassabban 
képződik, mint a törzsé. 

Eladási mérték az »arrobe" (15 kg). A parafát ritkán viszik 
ki nyers állapotban, többnyire előzetesen lemezekre vágják, gőzö
lik, csiszolják, a hibás részektől mentesitik, vastagság és szerkezeti 
minőség szerint osztályozzák. Az igy elkészített lemezeket azután 
F 5 0 X 0 7 X 0 ' 0 méter méretű és vasabroncsokkal összetartott 
csomagokba rakják és szorítják. Azokat a lemezeket, amelyekből 
dugókat csinálnak, ismételt gőzölés után „quadros"-okra, hasábokra 
vágják és különleges kések, vagy ilynemű késes gépek segélyével 
metszik belőlük a dugókat, amelyeket azután még sóskasavas 
oldatban tisztítanak meg. Pezsgős palaczkokba való dugók Portu
gáliában nem készülnek, úgyszintén olyan gyár sincs még ott, 
amelyik a parafahulladékot linóleummá, vagy más egyéb ipar-
czikké dolgozná fel. 

A parafa betegségei között a „jaspeada", zöld penészfoltok a 
nem érett paraszövetben, valamint a többféle rovarok (Bupresti-
dák: Coroebus undatus, C. bifasciatus és Agrilus, valamint a 
tromatogaster fajhoz tartozó hangyák) által rágott ürmenetek a 
cambiumban említendők; a Tortrix viridiana pedig a fa leveleit 
és makkját támadja meg. 

A legjobb fajta parafa Béja, Evora, Portalegre és Algazoe 
kerületekből származik. A parafaerdők Faro kerületben 19.000 ha 
területet, Béjában 59.000 ha-t, Evorában 76.000 ha-t, Portalegreben 
36.000 ha-t foglalnak el, mig Portugália többi részére 20.000 
ha esik. 

A jó száraz, ipari földolgozásra alkalmas évenkénti parafa
termést ujabb adatok szerint mintegy 50.000 tonnára, az egész 
termelést 65.175 tonnára becsülik. Ebből a belföldön csupán 
11.000 tonnát használnak fel, a többi külföldre, különösen Angliába, 
Németországba, Francziaországba, Belgiumba, az Egyesült-Álla
mokba és Braziliába kerül. 

Halálozások. Tatarek Kálmán urad. erdőmester, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, ez év január hó 18-án meghalt. 

Pilz Ottó Coburg herczegi erdőtanácsos, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja, f. év márczius hó 25-én elhunyt. 



Rochlitz Nándor m. kir. főerdőtanácsos, Ung vármegye tör
vényhatósági bizottságának tagja, az Országos Erdészeti Egyesület 
alapitó tagja, f. év márczius 23-án Ungváron 67 éves korában 
elhunyt. 

Szimon Béla uradalmi főerdőmérnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja elhunyt. 

Szegedy-Ensch Károly báró földbirtokos, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
A d e m o k r á e z i a v é d e l m e . Most jelent meg füzet alakjában Bernát István

nak a Magyar Tudományos Akadémián tartott ily czimü előadása. Foglalkozik 
benne a demokrácziáva! és terjedő hatalmával, utalva arra, hogy a nagy tömegek 
meg vannak győződve, hogy a demokráezia a legjobb és legbiztosabb formája 
a kormányzatnak, mert az egész nemzeten nyugszik. Bonczolókés alá veszi, 
vájjon a gazdasági élet fejlődése, mely ha bizonyos vagyoni egyenlőséget teremt, 
feltétele a demokrácziának, nem válik-e ellenségévé, ha a fejlődés ettől eltér, 
azaz, ha nagy vagyonok összehalmozódásának kedvez és hátraszorítja a kicsinyeket. 
Száz év tapasztalatai mutatják, hogy a franczia forradalom jelszava, a szabadság 
nem kedvez az egyenlőségnek és fenyegető a demokráezia törekvésekre nézve. 
Vázolva Anglia és Francziaország viszonyait, rámutat arra, hogy az egyenlőséget 
a jövedelmezőség tekintetében nem sikerült megteremteni az egyes foglalkozási 
ágak között. Az iparnak keretében érezhetőbb napról-napra a nagy tőkék 
hatalma. A plutokráczia nyomást gyakorol az állami hatalomra saját érdekében. 
Az állam rászorul a milliókra. Az eladósult földbirtok a plutokráczia uralma 
alatt áll. Ez a fejlődés a legnagyobb mértékben ellentétes a demokráezia köve
telményeivel s annak megdőlését vonhatja maga után. 

A füzet, amelynek ára 1 korona, kapható Kilián Frigyes utóda könyv
árusnál és a Magyar Gazdaszövetség kiadóhivatalában (Üllői-út 25) . 

5 0 0 é v ó t a g y ó g y i t a n a k csuzt, köszvényt, ischiast, bőrbajokat stb. Trencsén-
Teplicz 3 6 — 4 2 C° természetes forróságu kénes hévviz- és iszapfürdői, Felső-
Magyarország, a berlin-oderberg-wieni fővonalon. Szállodák fürdőkkel egybe
építve, azért egész éven át nyitva. Hidegvízgyógyintézet. Diétetikus konyha. Festői 
fekvés. Enyhe éghajlat. Legnagyobb kényelem. Uj fürdők. Uj szállodák. Uj iszap
fürdők. Házikurákhoz kénes iszap- és vizszétkuldés. Művészi prospektussal 
szívesen szolgál a fürdőigazgatóság. 

Egyesületi tagok és azok hozzátartozói tagsági igazolványuk felmutatása 
mellett következő kedvezményeket élveznek: június 15-ig és szeptember 1 -tői 
kezdődőleg napi 8 koronáért jó szobát, teljes ellátást, fürdőt és fürdőruhát. Azon 
tagok, kik fent leirt időszakban ezen kedvezményes „Hivatalnoki penziót" nem 
veszik igénybe, de a fürdőigazgatóság tulajdonát képező házak egyikében lak
nak, a fürdőknél 5 0 % kedvezményt kapnak. Június 15-től augusztus végéig 25°/o. 
Iszapszétküldésnél 10°/o. 



A w i e n i es. és k i r . m e z ő g a z d a s á g i e g y e s ü l e t mező- és e r d ő 
g a z d a s á g i g é p k i á l l í t á s t rendez, amely ez év április hó 26 . napján nyílik 
meg Wienben a Práterben. Állandó kiállításra kerülnek a legújabb kivitelű 
gépek, eszközök, gépalkatrészek, valamint teljes mező- és erdőgazdasági s az 
ezekkel rokon szakmába vágó (kertészeti, szőlészeti stb.) berendezések. 

A g y ü m ö l e s k e r t v é d e l m e a z é l ő s k ö d ő k e l len . Irta Jablonowski József, 
a M. Kir. Rovartani Állomás igazgatója. Ára 1 korona. Megrendelhető a "Pátria" 
r.-t. gazdasági könyvkereskedésében, Budapest, IX., Ollői-út 25 . szám. 

A „Köztelek Olcsó Könyvtára" czimü vállalatban a fenti czimen egy 160 
oldalas munka jelent meg, amely foglalatja mindama munkának, amelyet a 
gyümölcskert tulajdonosának végeznie kell, ha egyrészt fáit egészségben, más
részt termésüket minden gombától eredő bajtól és rovartól mentesen látni akarja. 
E mű gyakorlati könyv, mely a kertgazdák óhajtása szerint mennél kevesebbet 
beszél a kártévő rovarokról, de annál többet az elienök való védekezésről, 
amelylyel a sok kártevő rovartól eredő kiszámíthatatlan kárt megakadályozni 
lehet. A szerző, aki e munkájában nemcsak több mint 20 évi tapasztalatát, 
hanem a külföld, kivált az élelmes Amerika tapasztalatát is gyűjtötte össze, egy
más után ismerteti a téli teendőket (a faderék- és a koronaápolás), utána a 
hernyózást és kivált ama eljárásokat, amelyek rossz hernyózás nyomán bekövet
keznek. Legterjedelmesebb része e műnek a permetezésről szóló fejezet több 
mint 30 szakasza. Ebben ismerteti a permetező anyagokat, készítésüket, alkalma
zásukat, melyikkel mikor és mi ellen kell permetezni ? Melyikkel csak télen, 
melyikkel nyáron, melyikkel csak az élősködő gombák ellen, melyikkel ezek ellen, 
s egyszerre a rovarok ellen s ezek közül mikor és hogyan a levélrágó és hogyan 
a levélszivó rovarok elien. Részletesen ismerteti a levéltetvek, a vértetü és pajzs
tetvek irtását, a levél-, a rügy-és a bimbópusztitókat, majd egy külön fejezetben 
alapos tanácsot ád a gyümölcs férgesedése és rothadása ellen, de kivált részle
tesen az almamoly ellen. A téli araszolok, a mezei poczkok, a kósza poczkok és 
pajorok ellen való védekezés a mű utolsó fejezetei. Ez a könyv nemcsak figyel
meztető, hanem hasznos útmutató könyv, mert megmondja, hogy mit és mikor 
kell tenni, hogy a bajt meglehessen akadályozni. Tekintve e hasznos kertgazda
sági munka nagy jelentőségét, kívánatos, hogy azt minden kertgazda alaposan 
ismerje és j ó tanácsát kövesse is. 

Ú% 


