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Ezen eljárás sikerrel alkalmaztatott oly helyeken is hol a bükk
tuskók a vágás utánni 3-ik évben sem hoztak elegendő sarjat. Költ
séges ugyan ezen segítség de mindenkor jutalmazó. A tuskók körül
kapálását legjobb ősszel tenni mivel a téli nemességnek könnyebb és
nagyobb menyiségbeni behatása által a gyökerek sebeinek beforradása
és így a sarjképződés is elősegittetik
M.

Az ákászmag gyűjtése.
Hogy az ákászmag ára a többi famagvakhoz képest igen arány
talan viszonyban áll, azt a magkereskedők árjegyzékéből lehet látni.
Az ákász-mag fontja 30—50 uj krajczárba kerül. Ezen ár, tekintetbe
véve hogy az ákászmag olly gyakran megterem és ennek következté
ben nagy menyiségben könnyen nyerhető, igen drágának mondható.
Ámbár mint eldöntött tárgyat lehet tekinteni, hogy az ákász
terjedt tenyésztése mindenütt feltétlenül nem ajánlható, mindamellett
megvan ennek is saját, bizonyos viszonyok közt megbecsülhetlen érté
ke, például a homok buczkák beültetésénél s a t. Mindennek daczára
azonban gyakran tapasztalni, hogy ezen fanem tenyésztése ott is elma
rad hol az igen hasznos volna, még pedig csupán azért mert az ákász
mag drága és megfelelő jó minőségben és nagyobb menyiségben nem
kapható.
Ez annál kevésbbé magyarázható meg mivel az ákászmagot, fen
nebb említettem gyakori dús termésénél fogva, legtöbb vidékeinken
nagy menyiségben lehet gyűjteni, s annak szedése és pirkálása igen
könnyű.
Az ákászmag minden évben megterem ha a kinyíláshoz közeledő
érzékeny bimbók a késői fagyok és derek által meg nem semmitítettnek.
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A magtermelésre legjobb középkorú töjsarjról nőtt fákat válasz
tani rftivel ezek a legtöbb magot termik, és csekély magaságuknál fog
va a koronáik szélein dúsan függő beczők szedését is könnyítik.
Minthogy az ákászmag beczöjéböl igen későn szokott kihűlni
ennélfogva a szedés legczélszerübben kora tavaszkor az-elsö meleg na
pok beállta után történik.
A beczők vagy hernyóollóval csípettnek le, vagy pedig, a mi
még jobb, álló kerti létrák segítségével, kézzel szedettnek le.
Igen czélszerütlen a szedésnél kamókat használni, mivel azok ál
tal a fák nagyon rnegrongáltattnak, mert a szedő az ágakat magához
vonva azokat könnyen letöri vagy lehasítja.
A gyűjtött beczök egy kissé megnedvesítettnek s a napon vagy
sütokemenczeben kenyér sütés után, melynek melegét az ember is
könnyen kiállhatná, erősen megszáritattnak úgy, hogy a beczők igen
törékennyé váljanak.
Az igy megszárított beczök erős zsákba, ennek %-ed részéig*
töltettnek. A jól bekötött zsák azután szénára, szalmára vagy más pu
ha fékre téve, cséppel vagy jó erős bottal addig csépeltetik mig a be
czök oly apróra nem törettek, hogy a magot rostállás és pallólás ál
tal a beczö törmelékből könnyen ki lehessen választani, a mi a mag
nehézsége és a törmelék könnyűsége mellet igen gyorsan szokott történni.
Az ily módon nyert és jól megóvott ákászmag több évig meg
tartja csirádzó képességótBálás Vincze. i$

