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kesztőség engedelméből *) e lapokban egy bányakincstári kezeles alatt 
álló erdőszeti kerület évi jövedelme kimutatásából tényleg bebizonyí
tani: hogy a kincstári kezelés kép#s (Schulhof urat is) kielégítő $r-
dei jövedelmet eszközölni, s hogy a kincstári bányászat és erdőszet 
érdekei egy közczélban — a kincstár jövedelmi szaporodásában mind 
két üzlet-ág kielégítésével bányászi befolyás mellet összpontosíthatok. 

Egy pár szó a zsombültetvényezésről. 

Ez ültetési mód ott van helyéi), hol a talaj annyira vizenyős, 
hogy ásatás közben a kapa vagy ásó után mindenütt víz üli föl magát, 
s épen azért a gödrökbeni ültetést alkalmazni nem lehet. Illy ingová
nyos helyeket sokszori költséges csapolgalás helyett, tanácsosabb éger 
gesztekkel beültetni, mellyek a vizenyős helyeket annélkül is szeretik, 
s hasznavehetőségök mellett, folytonos kigőzölgésök következtében a 
helyet is szárítják. 

Ha találkoznának t. szaktársaim közt ollyanok, kik ez egyszerű, 
de némileg a többi ültetési módoktól elülő kezelést nem ösmernék áll
jon itt azok számára e rövid leírás. 

Az ültetvényezés legalkalmatosabb ideje a tavasz azon szaka, 
midőn erösebb fagyoktól többé tartani nem kell. A gesztecskék ha 
mindjárt a kiásatás után nem ültettetnek el, a naptól elzárva nedves hely
re teendők; mert a szivógyökök, mellyektől a növény élete függ, a 
napon, vagy nagyon száraz helyen könnyen romlást vesznek. — 

Előnyös sok tekintetben ha az ültetéshez mennél fiatalabb gesz-
tecskéket választunk, már csak annyiból is, hogy a vénebb ültönczöknél 
a gyökök messzebb ágaznak, ezeket illyenkor megkell nyesni, hogy a 

*) Mindég szerencsénknek tartandjuk ily szakavatott tol|nak lapunk hasábjait 
siasnyUni, Szerk. 
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munka a sok földráhordás miatt hátráltatva nelegyen, a sok gyöknye
sés pedig Heyer szerint is olly befolyással van a fiatal gesztre, hogy 
ez növekvésében egy időre visszamarad. A gyök megnyesésénél melly 
egy oldalon 6—8 hüvelknél hosszabb nem lehet, vigyázni kell, hogy a 
szivógyökök meg ne sértessenek, s mennél nagyobb számban maradjanak 
a gyök ágazatain. 

Hogy a munkás munkaközben a hely kereséssel hátráltatva ne 
legyen, a gesztek helyeit előlegesen kell megjelölni és pedig akként 
ha hogy a vizenyős hely felszínét erős mohburok fedi — azt egykét 
kapa kapással felkeli szakítani, minek még azon előnye is van, hogy 
a letett gyök előbb jön érintkezésbe a földdel; hol pedig csak gyengén 
összetartó füvesgyep fedi az ingványos hely felszínét ezt is felesleges 
tenni, — legfeljebb galyacskákkal kell megjelelni a rászák helyeit. 

A mint az megtörtént, gondoskodni .kell olly helyről, honnan 
minden kár nélkül földet lehessen hordani a rásza gyökeinek befedé
sére, s ha ez is megtörtént következik az ültelés, mellyhez két egyén 
szükségelletik. 

Az egyik feladata abban áll, hogy a palántát a kitűzött helyen 
felállítja, s azt függő helyzetben tartja, mig a másik egy két-fülü ko
sárral (töltővel) földet hord reá. 

Az első kosár föld rávetése után, szükséges hogy a tartó több
szöri rázás s emelgetés által a rásza gyökeire vetett földet mozgás
ba s ülepedésbe hozza; a másik kosár föld rávetése után pedig az ül-
löncz körül képezett zsombot lábával nem le, hanem hozzá tapossa, úgy 
hogy annak zsombalakja a rnegtaposás után is megmaradjon. 

Ezt követi még a begyepelés, melly is abból áll, hogy a zsomb 
a szél átjárás vagy is könnyebb kiszáradás, s eső-mosás gátlása vé
gett hántott gyeppel befedetik. 

Ennyiből áll éz agyszerü munka, rnelly bizon még eddig kevés-
helyen talált pártfogásra, hololt olcsóbb bármely ültetvértyezési mód
nál, — mert mindég sikerül* 

Podhradszky Endne+ 




