


nyirkos, de nem mocsáros, tartalma homokkal kevert agyag s fekvése 
napos. Hogy a telepítendő fűzek gyökerei minél inkább kifejlődhesse
nek — ettől függvén azok dús kisarjadzása — föl kell elébb a talajt, 
mind a mellett hogy a fűzek különben igen elégülékenyek, jó mélyen ásni. 

Az igy fölásott földbe aztán bele dugdossuk az 1 %—2 lábnyira 
megkurtított dugványokat kifeszített zsinór után sorjába, 3—4 lábnyi 
távol egymástól, négyes vagy hármas kötésben és pedig ferdén úgy, hogy 
a talajjal 45 foknyi szögöt képezzenek, mert ily állásban a gyökérzet 
tökéletes kifejlődése jobban sikerül. 

A dugványnak felső vége csakis mintegy 2 hüyelyknyire marad 
kint a földből, minek az az előnye, hogy a dugvány sem kiszáradásnak 
sem pedig fagynak nagyon kitéve nincsen. 

Nyáron át az ültetvényt meg kell kapálni, és többször gyomlálni. 
Nagy előnyére szolgál a dugványoknak az is, ha bár minden 2—4 évben 
jó laza földdel körülhintjük, vagy pedig jól megtrágyázzuk. Ha az ül
tetvény vizáradásoknak lenne kitéve, akkor trágyára nincs szükség. Elő
nyös továbbá az is, ha a telepen keskeny árkokban vizet vezetünk keresztül. 

Ha a talaj magában is eléggé termékeny és jó füvet termeszt, ak
kor a kapálás elmaradhat, minek még az is a haszna, hogy a vesszők 
vékonyabbra nőnek s hogy egy és ugyan azon térről még füvet is lehet 
nyerni, mellyet azonban, hogy a dugványok meg ne sértessenek, csak 
sarlóval kell levágni. Az ily dugványokból növelt fűzbokrokatj, rendesen 
csakis a negyedik éven túl lehet megnyesni, és pedig ha csak finom ko
sárfonó vesszőt akarnánk nyerni, lehet azokat jó talajon minden évben, 
különben pedig csak minden második évben nyesni. Ha a fonóvesszőt 
nem hántatjuk akkor a nyesés ősszel történik a haraszt lehullta után, 
mert ekkor a vessző szívósabb és hajlékonyabb. 

A vesszőket egy sarló idomú éles kaczor-késsel kell levágni, mi
dőn is a munkás a tőkét egyik lábával megnyomja. Hogy az ily telepe
ket a legelő marha ellen meg kell védeni, az magától értetődik. — 

L. J. 


