
I R O D A L O M 

A mogyoróbokor és tenyésztése.*) (IL W. Palandt után 
szabadion fordította és átdolgozta Matusovits Péter m. feir. 
főerdőtanácsos, erdőigazigató.) 

A mogyoró (Corylus) cserje, riitlkán fa. Egyenes sudarlós 
törzszsel. Többnyire vesszősizerű ágakkal, melyek kétoldalt 
váltogatva álló levelektől és ezenkívül kevéslevelű rövidhajtá-
soktól meglehetős sűrű lombozatot nyernek. Barkas egylaki 
növények csoportjába tartozik. A nővirágzat a porzáskor csaik 
a kinyúló bíborszínű szálas bibék által különbözik a közönséges 
rügyektől. Később fejlődik ki a magház, akkor, amikor a lomb-
levelek megvannak. Még pedig harang- vagy csőszerű kupaos 
alakjában, amely szabálytalan foszlányos széllel bír és oly 
hosszú, vagy bosszabb niiint a kemény csontoshéjú makik. 
A mogyorónak 13 faja már a harmadkorszakból ismeretes. 
Eügyei tojás, vagy gömbalakúak. Levelei széles tojásdadok, 
ferde alappal hegyezettek. Barkák már ősszel jelennek meg ós 
februárban nyílnak. 

A törökmogyoró (Corylus colurna) 20 méter magasra is 
megnő és 60—100 cm. vastagságot is elér. 

A közönséges mogyoró (Corylus avelana) 3—5 méter ma
gas cserje. 

Reánk nézve kertészeti szempontból azonban legnevezete
sebb a Corylus tubulosa és ezek válfajai, minthogy azokat gyü
mölcsükért tenyésztik. Ez nagy cserje vagy harmadrendű fa, 
mely 7—10 méter magasra is megnő. Válfajai a Corylus rubra, 
Corylus lamberti, Corylus maxima, a vörösbélű mogyoró stb. 

A mogyoróbokor tenyésztése. 
A mogyoró szaporításának legegyszerűbb módja a mag

ról való nevelés. Ez azonban igen gyakran degenerálódik. 
Ez okból az ember a csemetéikből a legmegfelelőbbeket 

kiválasztja ós ezeket használja fel tenyésztési célokra. 
Ennek oka legfőképen abbain rejlik, hogy a mogyoró oly 

korán virágzik, amikor a rovarok a hímport még szét nem 
hordják, de az is, hogy a női virág oly jelentéktelen és a rova
rokra, minthogy tápláló anyagot inem tartalmaz, egyáltalában 
ingert nem gyakorol, hogy figyelmen kívül hagyják. 

Az önitermékenyítés pedig köztudomás szerint degeneráló-
dással jár. 

*) Der Haselstraueh und sieine Kultui* von H. W. Palandt 
Berlin, 1881. 



A (maggal való szaporítás tehát csakis mesterséges meg-
termékenyítéssel sikeres. így képződnek a különféle fajok és 
íg.y származnak egészséges és továbbfenyészitésre alkalmas 
magvak. 

A jófajtájú [magvakból1 a csemeték tenyésztése a követ
kező: a teljesen érett magvakat, november bó 1-ső napjaiban 
sorba vetjük jó buimuiszos talajba 3—4 cm. mélyen és nedves 
porhanyós földdel 'betakarjuk. Hogy jobban megvédjük, taná
csos alommal (hullott falevél) és rózsafáival betakarni. Tavasz-
szál eltávolítjuk a rőzsét és almot. Melegebb napon kissé fel
ássuk anélkül, hogy a magvaikat megmozgialtnók. A magvak 
május elején már esiráznalk. 

Ha egerektől tartunk, akkor tavasszal vetünk. A mag
vaikat ilyen esetben' jól megmosott homokba, nem mély edé
nyekbe tesszük és gondoskodunk állandó nedvességről'. Az edé
nyeik pincékben helyezenidők el. Márciusban fenti módon el
vetjük a magot. 

A csemeték első évben 25—30 cm. magasságot érnek el. 
Ezeket a következő évben 30—40 cm. távolságra eliskolázzuk. 
A harmadik évben 1 mélíerre és a 4-ik évben kiültetjük. A sor
távolság 3—4 anéter, a csemete távolság 2—2y2 méter legyen. 
A csemetéket többféle alakban nevelhetjük és pedig: 1. piramis 
alakban. Ez esetben a csemetéket 1—1.5 méterig minden mel-
léikibajtástól megtisztítjuk és ahol a felső részen hézagok van-
malk, azokat az egyes ágak visszaimetszéisével igyekszünk 
pótolni. Ezen célra legalkalmasabb faj a vörös és a fehér lam-
'bentmoigyo'ró. 2. Magas törzsalak. Ennél a törzseket a,z oldal
hajtásoktól' 1.80—2.2 méteriig megtisztítjuk és úgy engedjük 
nőni, mint a magastörzsű gyümölcsfáikat. 3. Bokoralakban. 
Ez esetben a csemetét a 3-ik év végén 30 cm. magasságban 
levágjuk és a képződő hajtásokból legfeljebb 4 darabot meg
hagyunk ós ezeket ápoljuk. 

4. Kerítések mellé pálma-, legyező- és vilHalailaikban nevel
jük 3. szerint a, hajtásokat. 

Szaporítás dugványok útján a legritkább esetekben 
eiikerül. 

Nemesítés a közönséges alanyokra igen ritkán sikerül. 

Szaporítás gyökérhajtásokból. 
A mogyoróbokornál természetes a gyökórhajtásképződés. 

Ezeket jól földdel betakarjuk mintegy 10—15 cm-nyire és 
— amennyiben a hajításon gyökér képződött — a hajtásokat mint 
különálló egyedeket a jövő év tavaszán a legnagyobb óvatos
sággal leválasztjuk az anyatőtől és, rendes helyére kiültetjük. 

A hajtások gyökeresiedését előmozdíthatjulk úgy is, hogy 
mintegy 15—20 cm. mély árokba lehajlítjuk, fakampóval le-



nyomjuk, jól beföldeljük és a már meggyökeresedett hajtáso
kat a következő év tavaszán óvatosam elválasztjuk és ki
ültetjük. 

Ezen gyökhajtásokkali szaporítás mellett a fajok nem 
degenerálódnak és a szaporítás igen gyors, mert ily alanyok 
már 3-ik évükben teTmőképesek. 

Mikénti alakban való neveltetésük épp olyan mint a mag
ról nevelt csemetéké. 

Az alanyok kiültetése. 
A moigyoTÓbokor nem válogatós a talajban. Megél a leg

gyengébb talajon is. Mindazonáltal kerüljük ültetését a hideg 
agyagta'lajon, mivel olt tan gyümölcsbozama kevés. 

Legjobban díszlik a kissé üde televényes talajban. Szára
zabb talajon hozama nagyobb, de teirmése kisebb. A túlszáraz 
talajon 15 fok hidegen felül lefagy. 

A mogyoirócsemeték kiültetése amennyiben magból nevel
tük, 3 éves korukban történik a már előbb említett módon. 
Első években a sorok közé krumplit, káposztát, répát és babot 
is ültethetünk. 

A mogyoró metszése.* 
Amennyiben' megállapítottuk, hogy mily alakban nevel

jük mogyorófáinkat — az alakot metszésekkel továbbra is 
megtartjuk. Bokornál négy hajtásnál többet képződni nem 
engedünk. A hajtásokat különben kíméljük és ügyelünk arra, 
hogy a 'legfiatalabb hajtásoknak bántódása ne legyen. Ezeken 
van ugyanis mindig a következő évi tenmés. A lemetszéseket 
lehetőleg kátránnyal bekenjük. Az elszáradt ágakat eltávolít
juk. Harminc éves korban a törzseket levágjuk és a hajtásokat 
azután a már leírt módon neveljük, azaz harmioéves vágás-
fordulót alkalmazunk. 

A mogyoró hasznosítása és értékesítése. 
A mojgyorő a leghálásabb gyümölcsfajok egyike. Hét év

ből rendesen 6 évben termést hoz. Jövedelmezőségét a követ
kező adatok igazolják: 

Kolb Miksa, a müncheni kir. kertfelügyelő, 1874. évben 
Bajorország mezőgazdasági egyesületének folyóiratában a kö
vetkezőket írja: 

Weeb Galeoitban, Rending mellett lévő mogyorótenyésze
téből gazdag ember lett. Egy bokor termését egy márka érté
kűnek lehet számítani és így egy osztrák beid 450 forint. Ezen 
hozam megtízszereződik, ha Weeb szerint e<íy bokor hozamát 
6 forintba számítjuk. A mogyoróéréslkoir Weebnek naponta 1500 
—1800 fent mogyoróairajtása volt, mit 100 fontos hordókban 
hozott piacra. 



Angolországban nagy spekuláció itárgyfát képezte 1878. 
évben a mogyoró. A z ottani hozamot a Ikövetkezők igazolj ák: 
Egy angol mogyorótenyésztő ezt írja: kezdetben kicsiben 
tenyésztettem a mogyorót, de amikor láttam, hogy a hozam 
ós az érték emelkedik, 10 aeres (1 hektár = 2.474 angol acres) 
Lawfoerí-mogyorót ültettem. Ezek most adják a legnagyobb 
hozamot. A bokrok 8 lláb távolságban vannak és pedig úgy, hogy 
2—2 s o r mogyoró ós 1 s o r gyümölcsfa lett ültetve. A hozam a 
következő: 6 munkás egy negyed nap alatt 110 font mogyorót 
szedett. Egy fél aeréból kaptam 1300 font ós (háromnegyed aere-
ból 1700 font mogyoróit, A mogyorót 1878-ban 100 fontomként 
140 márkával értékesítettem. Nekem a mogyoró minden 7 évben 
6 termést hoz, A mogyoró mindig értékesíthető, könnyen szál
lítható és így a legjövedelmezőbb a z összes gyümölcsök között. 

Amint ebből látható, egy a e r e évi termése mintegy 2400 
angol font. 100 fontját 140 matricával számítva, egy aiore évi 
nyers hozama 3360 márka. 

Minthogy az egy acreból nyert száraz fa, valamint a tisz
tításból nyert anyag értéke a kiadásokat fedezi, — ezen 3360 
márka évi jövedelem tiszta jövedelemnek is vehető. Tekintettel 
arra, hogy a békebeli márka 1 'korona 20 fillér békebeli értéknek 
felelt meg — egy aiere évi tiszta jövedelme 4032 békebeli korona. 

Hannoverben 1 hold hektár) Itegelőterületre 250 mo-
gyoróbokrot ültettek ki. Amennydiben a minimális1 hozamot 
évenként és bokronként 50 pfenninggel számítjuk, az évi hozam 
hannoveri holdanként hektár) 125 márka — a legcsekélyebb 
kiadások mellett. 

A mogyoró 2—8 cm. vastag hajtásaiból hasítással kosara
kat készítenek. Egyenes hajtások hoirdóabroncsokra használ
tatnak. Értékesíthető botra, karóra, puskaporhoz szükséges 
szénire, stb. 

A mogyoró maga élvezeti eükfc: és pótolja a mandolát. Nagy 
olaj tartalmánál fogva olajkészítésre is alkalmas. A mogyoró-
olajnak nagy szerepe van a különféle finom parfümök készí
tésiénél. A jázmin, ibolya stb. virágokat mogyoróolajjal átita
tott pamutikendőkbe teszik. A z olaj átveszi a z illatot és az olaj
jal együtt kipréselhető a kendőkből. 

Azonkívül a mogyoró hím virágja kitűnő tápszere a. mé-
heknek. 

A leszedett mogyoró nagy lepedőre helyezve lehetőleg 
napon száríttatik, de legalább is szellős helyen. Minél véko
nyabban szórandó és minél többször forgatandó. A teljesen 
száraz mogyoró zsákokban, hordókban is elhelyezhető és 
szállítható. 



Hol alkalmazhatjuk a mogyorót? 
A mogyoró, amennyiben bokoiraiakiban tenyésztjük, célsze

rűen aíükaíknaKhaitó futóhomokon védőpásztának. Mint védő-
pászta az akácnál is előnyösebb, mert sűrűségével télen is képes 
a futóboinoik terjedését előidéző szeleiket megtörni. Fájának és 
gyümölcsének értékies volta emellett nagy haszonnal jár. Nálunk 
különösen botgyáirtásira tenyészthető. Ezen ipar nálunk még 
nem igen van bevezetve, és drágán kell a külföldi árút, külö
nösen Angliából behoznunk. Értékes1 gyümölcs© pedig első
rendű exportárú. 

A mogyoró ellensége. 
A pocok (Evotomys glareolus Sehreb), mely a mogyoró 

gyökeireit körülrágja, A mókus (Sciurus vulgáris) és a pele 
(Museardinus avellanairius L.). A mogyorósziajlkó (Nucifruga 
caryocalactes L.), a közönséges szajkó (Garrulus glandarius), 
a nagy és középső harkály (Dendrocopus maior és medius), 
melyeik a mogyorót fogyasztják. 

A lombra káros az Anomala horticola nevű bogár álcája. 
Az Apoderus micans és Apoderus coryli. 

A fára a Saperda lineáris. 
A levelekire a gyümölcsfákon ils előforduló összes hernyóik 

és a cseirebogairak. 
A gyümölcsire ártalmas bogár a Balaninus nucum. 
Káros gonibabeitegségek okozói a Telephora decorticans 

L., a Cladosporium fumago Pr. és a Helminthosporium velu-
tinum Perrs. 

A mogyoró fajai. 
I. osztály: Zellei mogyoró, mely nevét a Würzburg mel

letti Zell kolostoritól kapta. Másként spanyol mogyorónak is 
hívják. Jellemző vonása, hogy a mag a héjalt teljesen betölti. 

Ehhez tartozik: 
1. a laposgömbölyű Hatte-iéie óriási mogyoró és a római 

mogyoró; 
2. a hosszú zellei mogyoró; ilyen a korai frauendorfi és 

a teljes olasz mogyoró. 
II. osztály: Lombért mogyoró. Hasonlít a 30 éves háború

ban divatos hosszú hegyes szakállhoz, 
III. osztály: A közönséges mogyoró. 
Ajánlatos mogyoró-fajok: 
1. A vörös Lombért mogyoró, vagy véirmogyoró, hegye 

tojásalaikú, 22 mm. hosszú ós 18 mm. széles mogyoróval. Érési 
idő augusztus hó vége. Mogyoróból tovább tenyészthető. 

2. A fehér Lambert mogyoró alakja olyan mint az előbbié, 



csak a színe adja az elnevezést, mely ennél világosabb. Mind
két faj a 15—16 folkos fagyira igen érzékeny. 

3. A teljes olasz zelli mogyoró. A mogyoró ugyanolyan 
nagy. A kevésbé kötött talajt szereti. Hozama igen. nagy. 

4. A Gubái Barcellona mogyoró az előbbieknél valamivel 
nagyobb. Érik szeptember végén. Erőteljes mély talajt kíván. 

5. A mandola mogyoró. 25 mm. hosszú és 16 mm. széles. 
Szeptember vége felé érik. Könnyű, erős talajt igényel. A téllel 
szemben, érzékeny. 

6. Burchardt-féle zelli mogyoró 20 mm. hosszú és 18 mm. 
széles. A mag nem mindig tölti ki a héjat. Erőteljes üde talajt 
igényel, melyen meglehetősen terem. 

7. A szögletes barcellónai mogyoró. Hossza 25 mm., széles
sége 16 mm. Érési idő szeptember hó vége. Gyorsan nő, igen 
termékeny. Kedveli az erőteljes talajt és a; szabad állást. Leg
jobban boikoiralalkbain tenyészthető. 

8. Ivess long Seedling mogyoró. Hossza 25 mm., szélessége 
20 mm. Nem tartós. Érési ideje szeptember vége. Erősen nő, 
de jó talajt kíván. 

9. A korai hosszú zelli mogyoró 25 mm. hosszú és 15 mm. 
széles. Mag a héjat teljesen betölti. Érési ideje szeptember 
közepe. Nagyon ajánlatos tenyésztésre, mivel gyorsan nő és 
minél idősebb, annál termékenyebb. Bokoralakban tenyésztendő. 

10. Szalag mogyoró. 26 mm. hosszú ós 20 mm. széles. Érik 
szeptember elején, Gyorsan nő. Laza, erőteljes talajt kíván. 
Érzékeny a faggyal szemben. 

11. Hempel-féle zelli mogyoró 22 mm. hosszú és 17 mm. 
széles. Érik szeptember végén. Korán hoz gyümölcsöt. Laza, jó 
talajt igényel. Bokoiralalkban temyésizltenidő. A fagy iránt ke
vésbé érzékeny. 

12. Minna-féle vagy zelli mogycrró. Hengeralakú tompa 
heggyel. Hossza, 25 mm., szélessége 18 mm. Érik szeptember 
végén. Kiválóan tenyészik boikoralalkban. Kövér talajt (kíván. 
Hideggel szemben kevésbé éírzékény. Nem eléggé termékeny, 
d© szép terméséért tenyésztik. 

13. Korai frauendorfi zelli mogyoró. Hengeres, 30 mm. 
hosszú, 16 mm. széles gyümölccsel. Héja könnyen törik. Érési 
idő augusztus vége. Erőteljes, üde talajt igényel. Termése dús. 

14. Bollwiller csoda mogyorója. 28 mm. hosszú és 25 mm. 
széles. A mag nem tölti be teljesen a. héjat. Érési ideje október 
©leje. Minden évben: terem. Kövér, laza talajt igényel. 

15. Hallei óriás mogyoró. 25 mm. hosszú és 20 mm. széles. 
A mag nem tölti ki a héjat. Érési idő szeptember vége. Érzé
keny a faggyal szemben. Nedves talajt igényel. Tizennégy nap
pal később virágzik, mint a többi fajolk. Igen termékeny. 



16. Római vagy spanyol, nagy gömbölyű, színes zelli mo
gyoró. Gyümölcse igen nagy, 22 mm. hosszú és 20 mm. széles. 
Gyümölcs Briitölti a héjat. Érik •szeptember közepe táján. A .bo
kor szépen fejlődik, mély, laza, kövér talajon. Ez volt a piac 
mogyorója, melyet külföldről importáltak. 

Ültetéseknél a faszükséglet. 
Soros hálózatnál a csemete szükséglet, vagvis mennyiség képlete: 

T 
m = Itt m = mennyiség. T = terület m3, s = sortávolság, 
c - csemete távolság. Lévén 1 kat. hold = 5755 in2 a csemete 
mennyiség 3-5 m. sortávolság, 2-5 m. csemete távolság mellett 

5755 5755 
3-5 x 2-5 = —8̂ 75— = ^ ha 3 m. a sor és 2 m. a csemete-

5755 5755 távolság, akkor a szükséglet: „ 0 — H - — = 959 drb. Ha 
a sortávolság 2-8 m. és a csemete távolság 2 m., akkor a szük-

^755 
séglet: — — = 1028 drb. 

D ' ö 

Magyarhoniakat véve a fentieknek 075 része. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGALAT KÖRÉBŐL 

A kakaósai érsek úr Benkő ÍBéla, Seiférlt Béla és Gáspár 
László okleveles erdőmérnököket f. évá! november hó 1-től érsek* 
uradalmi segéderd'őmérniökökké nevezte ki s Benkő Bélát a köz
ponti, Seifert Bélát az ósükösdi erdő gondnokság vezetésével bízta 
meg, míg Gáspár Lászlót a bajasiHentistváni erdőhivatalboz osz
totta be. 

Egyidejűleg C s e r m á k János erd'őaltisztet ugyaiiiicsak a. neve
zett erdőhivatalhoz irodasegédtiszttó léptette elő. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. A királyi erdőfelügyelőségnek a megszállott 
részeken is gyásza v a n i Márkus- és baitizifalvi Máriassy Mátyás, 
az 0. E. E. alapító tagja, nyug. kir. erdőfelügyelő folyó hó 
7-én Kassán 86 éves korában meghalt. A boldogult 1839-ben 
Szepes-Olasziban született, középiskoláit Lőcsén és Kassán vé
gezte, a selmeczbányai főiskola elvégzése után kincstári szol
gálatba lépeti s Márinarosban szolgált, 1870-ben zemplénmegyei 


