
dureh die vom Holzwirtsehaítsrat als dringend vorgesehlagene 
staatliehe Forststatistik abgeholfen werden kaim. 

Chronique, par Z. Biró. 
L'Auteur appelle l'atteiitioii sur l 'importance des liens 

étroits á nouer entre la sylviculture pratique et i 'enseignemení 
supérieur; il demande la revision des traiteinents et r incorporation 
dans le cadre permaneut pour les iugénieurs forestiers de l'État 
appartenant au cadre temporaire; et il insiste une nouvelle t'ois 
sur la nécessité d'établir une statistique forestiére spéciale. 

Editorials. B y Z. Biró. 
The author emphasizes the importance of close connections 

with the practice in Forest Universi ty Education; he demands 
salary regulation and definite employment for the l'orestengiiieers 
eugaged 011 daily paynient hasis by the State, and points out 
again the necetssity of establishmg special forestry statisties. 

Az erdei talajok könnyen felvehető 
P 2 0 5 - tar talmáiiak évi változásairól. 

I r ta : V á g i István. 

Dr. Fehér Dániel nagyarányú vizsgálatokat folytatott 
olyan irányban, hogy a talajban levő könnyen felvehető 
K20 és P2O5, amely 1%-os citromsavban oldódik, milyen 
változásokon megy keresztül az esztendő folyamán. 

1(1—20 cm mélységről vett 4 soproni és 2 eberswaldei 
erdei talaj adatait ismertetem Fehér szerint. 

Soproni talajok P 20 6-tartalma májustól—decemberig 
1932 -ben 

15. sz. 14. sz. 11. sz. 20/b. sz. 
V. 1.52 mg V. 4.28 mg V. 1.44 mg V I I . 1.68 mg 

VII . 1.44 » V I I . 2.42 » V I I . 1.36 » X 37.20 » 
X. 24.00 » X. 25.20 » X. 28.80 » X I . 6.88 » 

XI . 10.10 » X I . 19.6 » X I . 12.00 » X I I . 14.30 » 
1933.-ban 

V. 3.6 mg V. 4.92 mg V. 2.68 mg V. 7.84 mg 
V I I . 3.74 » V I I . 4.84 » V I I . 6.12 » V I I . 4.56 » 

X. 11.60 »> X. 7.45 » X. 7.55 » X. 15.50 » 
XI I . 17.6 » X I I . 20.80 » X I I . 22.00 » X I I . 29.00 » 



Ezek az adatok a „Phosphorsaure" c. folyóirat 1934. 
évfolyamának I V . kötete 8—9. füzetében az 514—515. olda
lon fordulnak elő, de közülük egyesek sehogy sem hozhatók 
összhangzásba azzal, amit Fehér a Phosphorsaure 1932. évi 
évfolyamának I I . kötetében a 12. füzetben írt, ahol szintén 
1932. májusában határozta meg az 1%-os citromsavban ol
dódó P205-mennyiségeket, amikor is a következő értékeket 
kapta: a 15. számú talajpróbánál: 4.9 mg PaCVt, 14. sz.: 
2.66 mg, 11. sz.: 2.66 mg P2OS. 

Most csak azt kérdem, hogy a felső táblázatba az 
előbbi adatok után miként írhatott Fehér 1.52, 4.28 és 1.44 
mg-ot, mikor ugyanabban az illőben határozta meg az 1% 
citromsavban oldódó PzO^-mennyiségeket. 

Fehér két eberswaldei talajban (a 31. és 32. sz. kísér
leti területről) szintén meghatározta a könnyen felvehető 
P20.-,-mennyiségckct. amikora következő értékeket kapta: 

1933.-ban 
31. sz. 32. sz. 

V. 24.8 mg P 2 0 B V. 18.60 mg P 2 0, 
V I I . 4.64 » V I I . 25.40 » 
IX . 3.64 » IX. 2.62 » 
X I . 22.20 » XI . 28.60 » 
(Phosphorsáui-e 1934. 4. kötet, 8—9. füzet, 519. oldal.) 

Ennek a két talajnak adatainál a következőket jegyzem elő
ször meg. A két talaj 1%-os citromsavban oldódó P2O5-
mennyiségét Fehér 1932 májusában is meghatározta, mi
kor 3.53 és 1.56 mg-ot kapott. (Phosphorsaure 1932. I I . kötet, 
12. füzet, 712—713. oldal.) 

Ha Fehér 1932 májuséiban csak 3.53 és 1.56 mg könnyen 
oldható P2Oz-ot tedált a talajban, akkor miként lehetséges az, 
hogy 1933 májuséiban 24.8 és 18.6 mg P 2 O s volt könnyei, 
oldható állapotban? 

A következő dolgot sem értem. Én a 32. sz. talajban 
meghatároztam királyvízzel az összes P20 5 -ot , amikor i> 
19.66, 19.5, 19.42, 18.64, 18.09, 16.0, 16.33, 18.6 és 16.02 mg 
P 2 CVot kaptam. Ha már most a királyvíz körülbelül 19.06 
ing összes P 2 O s -o t oldott ki, miként lehetséges az, hogy 



Fehér a 32. sz. kísérleti területről kapott 1933 júniusában 
25.4 és novemberében 28.6 mg P 2 0 5 -ot. Miként lehetséges az, 
hogy az 1%-os citromsav több PzOs-ot olrl ki a talajból, 
mint a királyvíz? 

Fehér az előbb említett P2Os-adafairól azt írja, misze
rint bebizonyította, hogy a talajokban a citromsavban ol
dódó P 20s változásokat mutat az év folyamán és hogy ez a 
könnyen felvehető P 2 0 8 a legkisebb értéket a soproni talajok
nál július hónapban éri el, míg a maximum október—december
ben következik be. A különbség a maximum és minimum 
között Fehér soproni három talajánál a következő: 15. sz.: 
1.44, 24.00, (1525%); 14. sz.: 2.42, 24.20 (1941%); 11. sz.: 
1.36, 28.80 (2017%); 20/b. sz.: 1.68, 37.20 (2114%). 

Az eberswaldei két talajnál azonban már nem mond
ható, hogy nyáron depresszió lenne július hónapban, mert 
hiszen a 32. sz. kísérleti területen májusban 18.6, júliusban 
25.4, szeptemberben 2.62 és novemberben 28.6 mg P2O5 van, 
míg a 31. sz.' területen májusban 24.8, júliusban 4.64, szep
temberben 3.64, novemberben 22.2 és decemberben 25.10 mg. 
A különbség a maximum és minimum között 1991% és 
589%-ot tesz ki. 

Nekem nagyon feltűnt, hogy olyan nagy különösé' 
jelentkezik a citromsavban oldódó P 20 5-ban és azért egy 
soproni erdőrész talajában, amely gneiszből keletkezett, 
ellenőrzés gyanánt 1937 májusától 1937 novemberéig meg
határoztam a 0.2 normál sósavban oldódó PoOs-mennyisé-
geket 0—10 cm és augusztustól novemberig 10—20 cm mély
ségben. A próbavételt úgy eszközöltem, hogy egy körül
bei ni 4 m 2 területen egymástól körülbelül 10 cm távolságra 
vettem ki a talajpróbákat az egyes hónapokban. A 0.2 nor
mál sósav körülbelül annyi P 2ö 5-ot old ki, mint az 1%-os 
citromsav, de azért az egyes hónapok közötti különbségek 
itt is kell, hogy jelentkezzenek. A talajt légszáradt állapot
ban vizsgáltam és a P 2 0 5 -ot mint ammonphosphormolib-
denatot határoztam meg gravimetrikusan és nem kolorimet-
rikusan, mint Fehér. Az eredményeket a következőkben fog
lalom össze. 



Május 10. (0—10 cm): 7.20, 6.95, 7.05, 7.4, 6.93 mg, át
lag 7.11 mg PsOs. 

.Június 10. (0— tÓcin): 8.33, 8.41, 9.22,- 9.01 mg, átlag 
8.76 I',(h. 

Július 10. (0—10 cm): 10.45, 10.77, 11.04, 11.13, 10.6, 
10.67, 10.96 mg, átlag 10.76 mg P 2 0 5 . 

Augusztus 10. (0—10 cm): 4.81, 4.89, 4.92, 4.13, 4.65 
ing, átlag 4.68 mg P 2 0 5 . 

Augusztus 10. (10—20 cm): 2.00, 1.73, 1.91 mg, átlag 
1.94 mg P 2 0 6 . 

Szeptember 10. (0—10 cm): 4.54, 4.56, 4.69 mg, átlag 
4.58 mg P2(h. 

Szeptember 10, (10—20 cm): 2.73, 2.36, 2.81 mg, átlag 
2.63 mg P,(),. 

Október 2. (0—10 cm): 3.47, 3.4, 3.57 mg, átlag 
3.48 mg P 2 0 8 . 

Dktól>er 2. (10—20 cm): 1.68, 1.71, 1.79 mg, átlag 1.72 
mg P,(h. 

November 2. (0—10 cm): 5.52, 5.44, 5.58 mg, állag 
5.51 mg P-iO-r,. 

November 2. (10—20 cm): 2.31, 2.19, 2.09 mg, átlag 
2.19 mg P 2 0 5 . 

Látható tehát, hogy a 0.2 normál sósavban oldódó 
VVízmennyiségében valóban mutatkozik bizonyos évi hul
lámzás, azonban ez egész más irányú, mini ahogy ezt Fehér 
kimutatta, s a maximum- és minimumértékek közötti kü
lönbségek is egész mások. 

így tény az, hogy májustól júliusig 0—10 cm közölt 
emelkedik a könnyen oldódó P 2 0 s és pedig 7.11 mg-ról 8.76 
mg-on keresztül 10.76 mg-ra, amikor a maximum következik 
be. A különbség a maximum és minimum között csak 51%. 
Ugyanakkor Fehér adataiból kivehető, hogy nála egyszer 
az 1%-os citromsavban oldódó P 2 Ö 5 májustól júliusig egy 

- k i c s i t csökken (9, 9, 9.8%-kal), egyszer egy kicsit emelkedik 
(1%), egyszer erőteljesebben emelkedik (229%), egyszer 
pedig erőteljesen csökken (56%). 



Már ezek a feltűnően eltérő különbségek gyanút kell, 
hogy ébresszenek a kutatóban, hogy itt analitikai hibáról 
lehet szó és nem bizonyos szabályszerűségről. 

A z én vizsgálataim igazolják továbbá, hogy augusz
tusban a könnyen oldódó PaOs-mennyisége csökkén július
hoz képest, később aztán, októberben egy minimum jelent
kezik, novemberben pedig egy kis emelkedés következik be 
(4.68, 4.58, 3.48, 5.51 m g ) , azonban még a novemberi érték is 
jelentősen a május, június, júliusi értékek alatt marad. 

A különbség július és október között (10.76, 3.48 m g ) 
22'3%-ot tesz ki, vagyis júliusban több mint háromszor 
annyi könnyen o'dódó P2O5 van, mint októberben. Ugyan
akkor azonban Fehérnél októberben 1525, 941, 2017 és 
2114%-kcd van több könnyen oldódó mint júliusban. 

A z én adataim azt is mutatják, hogy 10—20 cm közölt 
a könnyen oldódó P2Ö,5-mennyisége augusztustól novemberig 
alig változik (1.94, 2.63, 1.72, 2.19 m g ) , amennyiben ezek az 
értékek körülbelül egyenlőknek vehetők, mert ilyen különb
ségeket a nem egyenletes talajeloszlás is okozhat. 

Ezért nem tudom megérte ni, hogy Fehér miként nyer
hetett az egyes hónapokra vonatkozólag 10—20 cm mély
ségben olyan óriási különbségeket, amelyei; még a 2000%-ot 
is túlhaladják. 

Ennek a kérdésnek a tisztázásával egy későbbi dolgo
zatban fogok majd foglalkozni. 

* 
Die jáhrlicheii Áiiderungeii des leicht löslichen P 2 0 5 -Gehal t s 

der Waldböden. Von / . Vági. 
Kritische Besprechung jener Forschungsergebnksse Dr . 

Fehérs, die den Kreislauf der leicht löslichen Phosphorsaure in 
den Waldböden zum Gegenstand habén. 

Veri', fand aufgrund eigener Untersuchungen im .jáhrlicheii 
Rreislamf der leicht löslichen Phosphorsaure uicht einmal 'A» 
jener Mengen vor, die von Fehér als Unterschied zwischen den 
Höchst- und Mindestwerten angegében sind und kommt zu dem 
Schlusse, dass die Behauptung Fehérs, die leicht lösliche Phos
phorsaure weise im Sommer ein auffallendes Minimum, im Herbst 
bzw. Winter ein Maximum auf, nieht eiitsprechend begriindet sci. 



A berlini nemzetközi vadászati kiállítás. 
I r t a : Roth G y u l a . 

A ni. kir. vallás- ós közoktatásügyi Minister Űr f. évi 
28.163/1937. IV. számú magas rendeletével engemet, mint a 
vadgazdaság tanárát kiküldött a berlini nemzetközi vadá
szati kiállításnak a tanulmányozására, amiért e helyen is 
hálás köszönetet mondok Önagyméltóságának, mert így 
hozzájutottam ahhoz, hogy behatóan megtekinthessem ezt a 
kiállítást, amelyre — őszintén bevallom — nagyon kíván
koztam. 

Bevallom azt is, hogy aggodalommal tekintettem a ki
állítás elé abból a szempontból, hogy vájjon megcsonkított 
hazánk tud-e érvényesülni úgy, ahogyan azt kívánnám. Sze
mem előtt lebegett az 1910. évi bécsi nemzetközi vadászati 
kiállítás, ahol hazánk annyira feltétlenül mindent uraló sze
repet játszott. Azóta még nem volt alkalmam látni hasonlót, 
— a leipzigit nem láthattam — hát aggódtam. 

Mindjárt előre megmondom: hála Istennek, aggodal
mam alaptalan volt, az egyébiránt bámulatosan gazdag és 
nagyszabású kiállítás magyar része kiválóan jól sikerült. 
Anyaga nagyon gazdag, az elrendezés jól átgondolt és hatá
sos, egyenesen művészies, emellett tanulságos is. Különösen 
a Hortobágy dioráma körének külső falán elhelyezett kilenc 
nagy és ügyesen csoportosított statisztikai táblázat adatai 

Les variat ions aimuelles de la teneur des sols t'orestiers en 
a n h y d r i q u e phosphorique trés soluble, par / . Vági. 

Eri contradiction avec les travaux de M. Fehér, FAuteur a 
constaté un écart peu sensible entre les valeurs extrémes de la 
teneur en anhydr ique pospliorimie (P*On), et il n'a pas pu 
déeeler une loi cyclique. 

* 

Y e a r l y chauges of the easily soluble P 2 0 5 - content of forest 
soils. By / . Vági. 

In contrast to Fehér the author found far smaller differences 
between the extrémé values of P 2 0 5 -content and besides he 
could not state any rules in the periodie changes of it. 




