
magasságban néhány gyönyörű erdei fenyőt láttam s 
köztük nem egyet, amely 70—80 cm. mellm. átmérővel 
és 35-—40 m. magassággal bir. Mintegy 1500 m. magas
ságig emelkedik, de még 1580 m. magasságban is talál
tam egyetlen fiatal példányt belőle. 

L a p s z e m l e . 
A fagyapot. mint alom. A szalmának, mint istálló-alomnak a 

fagyapot is pótszere, bár alkalmaztatásának útját állja nem egy 
előítélet, a mely azonban czélszerü anyag felhasználása mellett 
mind elenyészik. 

A fagyapot kezdetben csak csomagolási czélokra készült s 
minthogy olcsósága, könnyűsége s laza volta mellett elegendő 
nagy rugalmassága eléggé ajánlták, e téren csakhamar általánosan 
el is terjedt. 

Mint almot a jószág alá ugyancsak olyan állapotban kezdték 
alkalmazni, mint a minőben a csomagoláshoz használják, de igy 
több alkalmatlanságot és kellemetlenséget tapasztaltak, melyeket 
ugyan könnyen el lehetett hárítani, de a melyek mégis aggályokat 
szültek s a fagyapot ebbeli használatát korlátozták. 

Mert ha a fagyapotot finom, hosszú szálakban alkalmazzák 
alomnak, akkor vastag gombolyagokban az állatok lábára csava
rodik s egyenletes, puha fekhely helyett sürün összegabalyodott, 
összekuszált rakásokat nyújt csak, a melyek a trágyának a földe
ken való egyenletes elosztását akadályozzák és korhadását is kés
leltetik. 

Több rendbeli kísérletezés az istállóban és a földeken egy
aránt arra az eredményre vezettek, hogy a fennebb jelzett hátrányok 
csak akkor állanak be, ha a fagyapot almozási czélokra alkalmat
lan alakkal bir, mert csomagolási czélokra a hosszú, keskeny és 
vákony csíkok a legjobbak, mig mint alom akkor jó, ha rövid és 
széles. Igy a 075—l'OO cm. szélességben legalkalmasabbnak bizo
nyult, amelyik ennél szélesebb, az már kevésbbé puha és kevésbbé 
ruganyos fekhelyet nyújt, ha pedig ennél keskenyebb, akkor a 
már többször emiitett bajok következnek be. Az egyes szálak 



hossza 1 / 2 méternél nagyobb ne legyen, legjobb azonban a 
25—30 cm.-nyi hosszúság. Ilyen méretű fagyapot, trágyalével 
átitatva, oly gvorsan korhad, hogy egy év múlva már nem találni 
közte összefüggő darabokat. 

A fa hamuja alig tartalmaz többet, mint 1—2°/o ásványi 
anyagot; e részben összes fanemeink alig mutatnak fel valami 
különbséget s igy almozási czélokra valamennyi egyaránt alkalmas. 
A tűlevelűek közül a csekély értékű vékony rudak a legczélsze-
rüebbek. 

A fagyapot felszivó képessége annak vastagsága szerint igen 
eltérő. Ez a vizfelvételi képesség rendesen annál nagyobb, minél 
vékonyabb a fagyapot. Osszehasonlitó kísérleteknél a rozs-szalma 
206, a pinusok gesztje 150—170, ugyanazok szijácsa 220—250, a 
luczfenyö 212, a kemény lomblevelüek (tölgy, bükk stb.) 130—150 
és a lágyfák (éger, nyár, füz) 250—330 rész vizet vettek fel. 
A fagyapot folyadékfelvételi képessége tehát elegendő nagy. 

A legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy a rendes anyagok 
bomlását a levegő hozzájárulásával, tehát olyan feltételek közt, a 
minőket a megmunkált föld is szolgáltat, alacsony szervezetek 
életműködése idézi elő s tartja folyamatban, a melyek a szer
ves anyag széntartalmát szénsavvá, a könenyt vizzé, a legényt 
pedig ammóniákká és salétromsavvá vagy légenysavvá változtatják át. 
Ezek közül a szénsav kiválasztását lehet legkönnyebben megálla
pítani. Ennek a mennyisége a bomlás mértékéhez képest esik 
vagy emelkedik, a fejlesztett szénsav tehát a bomlás gyorsaságá
nak mértéke. Az alacsony szervezetek fejlődése is épen ugy, mint 
minden más növényé, bizonyos feltételekhez van kötve ; igy meg
felelő hőfok, elégséges nedvesség s bizonyos tápláló sók nélkülöz
hetetlenek. 

Az ásványiakban s igy tápláló sókban szegény fa bomlasztó 
képessége mögötte áll tehát a szalmának s más efféle almoknak, 
de viszont ilyen sóknak hozzáadása utján ezt a képességet a fánál 
is lehet hasonló fokra emelni, amit az eziránt végzett kísérletek 
fényesen igazoltak. 

Ezeknél a május hó 19.-étöl augusztus 3.-áig, tehát 75 napon 
át tartott kísérleteknél tízezer szilárd alkatrész naponta átlag 
a következő szénsavmennyiséget fejlesztette: rozsszalma 23, 



ugyanaz ganajlével 23, ugyanaz ganajlével s kainittal 26, ugyanaz 
ganajlé, kairiit és chili-salétrommal 26, a luczfenyö fája pedig 
ugyanebben a sorozatban 13—22—23—26'5, a pinus-félék ganaj
lével s az emiitett sókkal 25—26, égerfa 11, égerfa ganéjlével 26. 
bükkfa 19, ugyanaz chilisalétrommal 26, tehát átlag a tis'zta fa 
11 —19, a ganajlével átitatott fa 22—26 s a tápláló sókkal kevert 
fa pedig 23—26 részt. 

Tápláló sók hozzátétele tehát a fa bomlási képességét a 
rozsszalmáét többé-kevésbé megközelitő mértékre emeli, a ganaj-
fével való alapos átitatás pedig tetemesen fokozza. Itt nem a ganéjlé 
szerves anyagainak a hatásáról van szó, mert az ugyanabban a 
mennyiségben, de szalma vagy fa hozzáadása nélkül alkalmazott 
frágyalé csak az első 14 napon át s ezalatt is kevés szénsavat 
fejlesztett, s a szénsav fejlődés később meg majdnem egészen 
megszűnt. , , 

A tápláló sókból nem kell sok, 1k—1 kg. kainit 1 q. fagya-
potra elégséges s ez a hozzákevert káli különben ugy sem vész 
el, hanem a termesztett növények javára válik. Még valamely 
légenytartalmu trágyaanyag hozzáadása is kívánatos, leginkább 
alkalmas e czélra valamely ammoniaksó; de ez nem feltétlenül 
szükséges, mivel már maga az istállóból kerülő trágyáié is tartal
mazza a szükséges legényt. Kedvező hatásúak még a gipsz és 
annak foszfor-vegyületei. 

Az előadottakat összegezve tehát azt lehet mondani, hogy a 
fagyapotnál, mint alomnál tapasztalt hiányok alkalmas méretek, 
vagyis széles s rövid szalagok alkalmazása s trágyasók hozzátétele 
által tökéletesen elenyésztethetők. (Ramann E.-nek a „Centralblatt 
für das gesammte Forstwesen*-ben megjelent czikke nyomán.) 

Közli: Gabnag F. 

Vidéki levél. 
(Egyes fák hibás elnevezése a Pallas Lexikonban.) 

Bustyaházán, 1899 február hó. 

TeJc. Szerkesztőség! — Őszintén megvallva mindeddig remél
tem, hogy a honi erdészet köréből nálam hivatottabb egyén fog 
felszólalni egyes fáknak a Pallas Lexikonában Borbás V. ur által 


