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A legártalmasabb erdő gyomokról, 
a füvekről. 

Krohn főerdész a kezelése alatt álló ültetvényekben következő ér
dekes tapasztalatokat tett; 

Az 1857-ik, nagyon száraz évben sok helyen tapasztaltatott, 
hogy a rosz, minden tenyészetet nélkülöző s csaknem a futóhomokhoz 
hasonló homoklöldön az erdeiíenyő' (Kiel'er) ültetvények még ahhoz 
képest meglehetősen tenyésznek; mlg a fűvel benőtt, tehát valamivel 
jobb homoklöldön, azok egészen elpusztultak. 

Ezen jelenség annyival is inkább feltün', hogy pddigépen ellenkező 
volt a vélemény, s az annak következtében tett vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a meztelen, vagy is minden tenyészetet nélkülöző homok, sokkal 
csekélyebb mélységre volt kiszáradva, mint a füvekkel födött. 

Ezen feltűnő észrevételnek határozottabb megállapítása yégett 
1857 augusztus havában, ugyanazon 150 holdnyi ültetvénynek külömbö-
ző részein 04 próbagödör ásatott; s míg a meztelen homok átlagosan 
csak 6-8 hüvelknyire vesztette volt el minden, a szem és kéz által ész
revehető uedvességét, addig a fűvel benőtt, 16 hüvelyknyi mélységre 
volt átlagosan kiszáradva, 

Később esők következtek, és ugyanaznon év november havában az 
említett iiltetyényen ismételt vizsgálatok szerént a nedvesség a meztelen 
homokíöldbe már 2 hüyelyknyire hatott volt be, ellenben a fűvel benőtt 
alig 7-í hüyelyknyire nedvesedett meg, 

Az 1857—58-adiki télen kevés eső és hó volt, s 1858-adik év mar-
tíus havában tett vizsgálatokból kiderült, bog} a téli nedvesség a inezte-r 



len homokföldbe mélyebben behatott, mint a födöttbe, és azt csaknem 
telitette, míg az a fűvel benőttnél épen nem történt. 

Az 1857-ik év őszén az egy éves erdeifenyő-ültetés számára felá
sott ültetőhelyek a téli nedvesség által egészen át voltak hatva, holott 
n tavasszal ásottak alig egy ásó vágásnyira voltak megnedvesedve. 

Tehát a meztelen homokföld nemcsak nehezebben veszti el ned
vességét mint a fűvel benőtt, hanem megint könynyebben is megázik. 

Vagyis a fűnövés elősegíti a föld kiszáradását és akadályozza a 
nedvesség felvételét. 

Az 1858-ik év átlagosan ép oly száraz volt, mint az 1857-ik, és 
akkor a leirt tünemény még szembetűnőbben mutatkozott. 

Az erdőszeti ismeretek épülete csakis ily tényleges adatokból, és 
értelmes vizsgálat utján nyert tapasztalatokból épülhet fel; s hogy ily 
vizsgálódások, daczára annak, hogy sem sok időt, sem nagy költséget 
nem kivannak, hazánkban mégis oly ritkán tétetnek, és közöltettnek a-
zok eredményei, azt csak is erdőszeti rendezetlen viszonyaink csüggesz
tő hatásának tulajdonithatni. 

A léleknek ellenállhatlan vágya, minden új tapasztalatot az ad-
diggiakkal, vagy is azok lényegének kivonatával, az elmélettel össz-
hangzásba hozni; mely vágy még erősebbé válik ha kieligétése akadály
ra talál, azaz, ha az elmélet és tapasztalat között ellenmondás látszik lenni. 

Némikép így van ez a felhozott adatoknál is; mert ha egyoldalúkig 
fogjuk fel a dolgot, csodálkozunk azon, hogy miként száradhat ki azon 
homok, mely takaróval van födve gyorsabban mintáz, mely laza szer
kezete mellett egészen szabadon van hagyva. Azonban vegyük közelebb
ről szemügyre ezen fű-takarónak azon tulajdonságait, melyek az általa 
födött földnek nedvesen tartására előnyösek, és azokat is melyek hátrá
nyosak. 

Előnyös tulajdonsága: hogy a víz-elpárologtatásnak, vagyis a k i 
szárításnak két legfőbb tényezőjét t. i . a szelet és a napsugarakat a ta
lajtól elzárja. 

Hátrányos tulajdonságai ellenben hogy 1) kóczosan összenőtt 
gyöktörzsei és gyökerei által (melyek különösen a homoki növényeknél 



nagyon kifejlődöttek) a nédesség behatását a talajba nagy mórtékben a-
kadályozza sőt harmatot s kis permetegeket már leveleivel felfog, s mi
előtt azok a talajhoz érnének, elpárolognak; ha pedig tömött a fűnövés 
akkor gyöktörzseinek kóczszövctével meglehetős esőt is vissza tart ma
gában, s csak miután ez telítve van, tehát hoszszasabb esőzéseknél, bo
csátja a fölösleget a talajba; 

2) a füvek számtalan gyökérrostjaikat a homokba mélyítvén, an
nak nedvét szakadatlanul szivattyúzzák felfelé, a levelekbe; 

3) a fűvel benőtt téren a kipárolgási felület a miliő meg miliő he
gyes és keskeny felálló levelek által, melyek a szélnek és napsugaraknak 
mindenfelől nyitva állanak, annyira megsokszoroztunk, hogy legalább 
is néhányszor akkorának vehető, mint ugyanakkora födetlen talaj kipá
rolgási felülete. Mivel ezen fűlevelek mindkét oldalukon szájacsokkal 
(légzőszervekkel) bírnak, tömérdek vizet képesek elpárologtatni, mely a 
milliárdnyi gyökrostok által bennök folytonosan újai pótoltatik. 

Áz előnyös tulajdonoknak a hátrányosakkal való összehasonlítá
sából kitűnik az utóbbiaknak túlnyomósága; sőt ha lehetséges volna bi
zonyos felületre nézve mind az előnyöket, mind a hátrányokat számok
ban kifejezni, valószínűleg kitűnnék, hogy a hátrányos tulajdonoknak 
csak egyike is majdnem súlyegyent tart az előnyösökkel. 

A talaj nedvességére való káros hatásukon kivül a füvek, különö
sön a homoki füvek, azáltal ís ártalmassá válnak, hogy hatalmas gyökér
készülékeikkel, melyekhez hasonlóval egy fatele növény sem bir, ez elől a 
talaj tápnedveit felszívják. A külömben js sovány talajon, ily éhes szom
szédokkal környezve, a szegény fiatal fa számára oly kevés táp marad 
hátra, hogy ki kell pusztulnia, A meztelen homok földön legalább e-
gyedül az övé, a mit a talaj adhat, 

Ehhez járul még, hogy a füvek, hátrahagyott maradványaikkal 
a talajt nagyon kevéssé javítják, sőt nem adnak annak annyit yissza, 
mint a mennyit tőle vettek, A földnüves azon igyekszik, hogy minden 
áron elpusztítsa a füveket szántóföldjéről, s nem is ad semmit a füvek
kel való zöldtrágyázásra, de igen a lapus növényekkel valóra. 

A sokáig szabadon állott, és begyepesedett erdötalaj beerdősitésé-



nek nehézségei, a fiiveknek a fanövényekrc való ártalmas hatásából szár
maznak. Elsők az által is károsan hatnak a fiatal fácskára, hogy ezt túl
nővén elfödik, s így tőle a napsugarak és harmat jótékony hatását elzár
ják. A vastag fűnyalábok elfojtják, elnyomják a kis fanövénykét, sem
minemű tenyészetet megnein tűrvén maguk körűi. 

Az erőteljes, tápanyagokban gazdag talajon, ezen hátrányok nem 
mutatkoznak oly feltűnően, mert ott, a füveknek daczára is marad még 
valami hátra a fanövéoyek számára; minthogy itt ez. utóbbiak sebeseb
ben nőnek, gyorsabban túlnövik a füveket, s igy korábban lesznek ké
pesek azok elnyomására. De a soványföldön ez nem történik,, s igy mester
ségesen k . l l az embernek a füvek kipusztítása által a dolgon segítni. 

Legjobban elérhetni ezen czélt, ha a beültetendő helyet, mint a 
mezőgazdaságnál, az előtt való nyáron egyszer vagy kétszer felszántjuk.. 
Az első szántásnak a fű virágzásakor kell történni, tehát jnnius táján, a 
másodiknak pedig, az úgynevezett száraz hónapokban, azaz Augustus és 
Septeinberben. Valóban bámulatos, hogy mily jól tenyésznek az ültetvé
nyek az igy kezelt talajban, s mily gyorsan felkapnak.. De ezen műtét, 
nem csak költséges, hanem igen gyakran a hely egyenetlensége, és a kö
ves és gyökerektől átszőtt talaj miatt kivihetetlen is. Ebben az esetben; 
nem marad egyéb hátra, mint a földnek pasztánként,, vagy hegenként 
való jó mély megdolgozása, úgy, hogy a fű két-három évig erőre ne kap
hasson. A földnek ilyen mély porhanyitása költséges ugyan, de ha meg 
nem történik, akkor az ültetések eredménye nagyon kétségessé válik, s 
csak kedvező időjárás mellett lehet kielégítő. Mindazáltal a földnek felü
letes és okoó megdolgozása gyakran még. nagyobb költségeket okoz utó
lagosan az által, hogy kedvezőtlen időjárás mellett az ültetések egészben 
vagy helyenként meghiúsulnak, s a sokszor ismételt utánjavitások néha 
többe kerülnek, mint a mennyit az illető terület ér. 

Úgy látszik , hogy a fűnövésnek különösen a tölgyvetésekre van 
káros hatásai A földnek minden fellazítása nélkül ledugott, vagy kapa
vágásba vetett makkokból kelt növénykéknek, sovány helyen 10—15 év 
is kell, míg a füvet túlnőhetik, sőt gyakran a küzdelemben ki is vesznek. 
Addig nem is vehetni a kis tölgyecskékim a hossz-növekvést észre, inig 



levélzetük oly tömött nem lett, hogy maguk körül bizonyos távolságban 
a füvet elnyomhatták, és a földet gyomtol tisztán tarthatják. Csak miután 
ez megtörtént, kezd a növényke erőre kapni, s felfelé is hajtani. A jó föld
ben ez természetesen sokkal korábban történik meg mint a roszban. Ez 
utóbbiban az ifjú tölgyeeskéken az által segíthetünk, ha körülöttük a 
gyomot, s különösön a iüveket kitépjük vagy kikapáljuk. Ily műtét után 
a csúcshajtások tüstént élénk fejlődésnek indulnak, mintha egészen új 
élet jött volna beléjük. 

Minden esetre jobban elérjük a czélt, ha a talajt már a vetés előtt 
mélyen megporhanyitjuk, mivel az által nemcsak a gyomot semmisítjük 
meg, hanem a gyökereknek a talajba való könnyebb és gyorsabb behatá
sát is lehetővé tesszük. Az igy megdolgozott talajon a fiatal tölgyecskék 
azonnal vigan ternyésznek; s hogyha a mély lazítás daczára is gyomok 
mutatkoznak, azokat az első két vagy három* évben ki kell irtani. 

A jól megdolgozott talajon rendszerént csak kevés gyom szokott 
mutatkozni, úgy hogy annak kiirtására, egy holdon 2 vagy 3 napszám 
elegendő. De ezen tisztogatásokat a magouczok fiatal korában nem sza
bad elmulasztani, ha nem akarjuk, hogy a tölgyecskék a gyomtól hábor
gatva elsatnyuljanak. Az ismételt g/omlá'ás, különösön sovány földön, 
okvetlen szükséges, fia a tölgyecskék már kétszer oly magasak lettek mint 
a fű, s már zárkózni kezdenek, akkor a mesterséges gyomirtás megszün-
hetik, mivel azt már a tölgyek maguk is képesek végre hajtani. 

Poroszhonban néhány év óta fenn alló állami rendelet folytán, 
erdőégések meggátlása tekintetéből, köteles az illető vasúttársaság a 
vassúttól 20 -30 lábnyira az erdőföldet mindig felkapálva tartani, ós 
ezen távolságban minden füvet ésbur ánt kürtarii; s íme mily bámulatos 
hatása van ezen gyompusztiíásnak a íanövésre, a fiatal fák a lazán tartott 
keskeny talajpásztán nem ckak két, hanem 3—4 akkora magasságot ér
nek el mint a sértetlenül hagyott erdőföldön. 

Egy idő óta szokás, könynyu talajon a tölgyet erdei fenyővel ele
gyesen nevelni, úgy hogy egy sor tölgyre, egy vagy három sor erdei fenyő 
következik. Az erdei fenyő gyorsabban nő mint a tölgy, s hogy az, ezt el 
ne nyomja, azt vagy megszokták conkázni, vagy egészen ki i^ vágni. E 



nem csak nagyon fáradságos és költséges, hanem bizonyára csak választás 
két rosz között. De úgy is lehet gazdálkodni, hogy az erdei fenyők meg-
csonkázása és kivágása nem is leend szükséges. Tudniillik, ha a tölgyve
tés számára határozott sorokat kiválóan mélyen és szélesen megporhanyit
juk, és a tölgyrendeket néhány évig a gyomtól mesterségesen tisztántart
juk, akkor a tölgyek az erdei fenyőket mulhatlanúl túlnövendik. Ha ez 
egyszer megtörtént, és az erdei fenyők a tölgyek alatt meglehetősen zár
kóztak, akkor azok a tölgyeket mondhatni felfelé űzik maguk előtt a nö
vésben. Segítségre azután nincs szükség egész addig, míg az erdei fenyők 
20—25 évet már elértek, s így már használhatók; ekkor közűlök annyit 
lehet kiszedni a menynyit a vigályitás szabályai megengednek. Ily keze
lésimódnál nem lévén szükséges az apró, és ínég használhatlan erdei 
fenyőket kivágni vagy megcsoakázni, világos, hogy a vetény vagy ültet
vény korábban fog zárkózni. Ép így kellene kezelni az elegyes bükk- és 
tölgy-vetönyeket is. — 

Nem kell azt hinni, hogy az egyszer jól megdolgozott talajon a 
gyomirtás nagyon költséges volna. 

Ha a tisztogatás minden évben, még pedig a fűmag érése előtt is
mételtetik , akkor a gyom erőt sem vehet, — 

Honunk némely vidékein nagyon előnyösen űzik a tölgyerdők uj-
bolitásának azon moháját, hogy a nagy kövektől tuskóktól és gyököktől 
megtisztított erdőtalajt annak módja szerént felszántván, vagy felásván, 
abban első évben rendesen rozsot termesztenek; második évben egymás
tól mintegy 6 lábnyira eső sorokba elvetik a makkot, a sorközöket pedig 
kapásnövények termesztésére használják mindaddig, mig az. a tölgysorok 
terjedelme és árnyvetésc miatt lehetséges; a kapás növények rendes meg
munkálása alkalmával a gyomot a tölgysorok mellet is folytonosan irt
ván és a földet porhanyítván, a fiatal tölgyecskék igen szépen növeked
nek. Ezen mód, a hol azt a talaj minősége, mindenek felett kellő termé
kenysége, alakosság szorgalma, s más körülmények kivihetővé teszik 
minden esetre nagyon előnyös, minthogy a munka közvetlen a mezei tor-, 
mények által is jutalmaztatván, a beerdősités semmibe sem kerül, s a 
czéi még is elvan érve. — Fekete Lajos. 


