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Tölgyesek fokozatos felújítása egész fordulószaki 
idő alatt. 

Irta: Rainiss István. 

R ég jelent meg a gyakorlati erdőgazdaságot érdeklő annyira 
fontos czikk, mint Muzsnay Géza „Erdőrendezési rend
szerünk a fokozatos felújító vágásmód szempontjából" 

czimü, az Erdészeti Lapok folyó évi I. füzetében. 
Kívánatosnak tartanám, hogy e czikkhez a fokozatos felújító 

vágásmódot alkalmazó erdőtisztek minél többen hozzászóljanak, 
hogy igy elérjük azt, miszerint ne az erdő szenvedjen az üzem
tervi előírásokért, hanem az üzemtervi előírások alkalmaztassanak 
a való élethez. 

Én a kezelésem alatt álló egyik üzemosztályról, hol a foko
zatos felújító vágásmód egész fordulószaki területen van keresztül 
vive, számolok be. 

A divényi senioratusi uradalom tulajdonát képező nagylibercsei 
üzemosztály 3573 - 05 kat. hold kiterjedésű és Nógrád megye gácsi 
járásában fekszik. Altalaja trachit, szikla csak kevés helyen tör elő, 
de a mély talaj is ritka. Az idősebb állományok tölgyből és bükk-



bői állanak III. és IV. termőhelyi osztályon, fenyő csak fiatal ülte
tésekben van. 

Ez az üzemosztály három vágássorozatból áll 1295 -10, 1570 ; 9 
és 707'05 kat. hold kiterjedéssel. A vágható faállományok az I. és 
III. vágássorozatban tölgyesek, a II. vágássorozatban a tölgyhöz 
némi bükk is járul. 

A rendszeres üzemterv 1888-ban készült s ebben már a ter
mészetes felujitás van előírva. Elsősorban azonban csak egyes 
elvénhedt faállományok használtattak ki, a rendes vágások 1892. 
év őszén kezdettek meg, midőn én Nagylibercsére kerültem. 

A kihasználás eleinte ugy történt, hogy törzsönkénti felvétel 
után a vágásterület alku utján eladatott. Vevőnek joga volt az 
összes műfát kitermelni, a tűzifát az uradalom dolgoztatta fel s 
adta el. 

A vágásfelvételnél gyürüztettek meg az anyafáknak meg
hagyandó törzsek, 1/a—lU része a fatömegnek, az eladott törzsek 
pedig lebélyegeztettek. 

A faeladás ezen a  módon történt 1898-ig. 
1899-ben Nagylibercsén dolgoztattak fel elősször házi kezelés

ben a műfavágások is vasúti talpfára, dongafára, padlókra, továbbá 
bányatámfává s azóta az uradalom 22.000 kat. hold kiterjedésű 
erdeiben mindenütt házi kezelésben dolgozza fel összes fáját s 
termel mindenféle anyagot, melyért jó árt remél elérhetni. 

Nagylibercsén ezelőtt a fősuly a  vasúti talpfatermelésre volt 
fektetve; a hibás, vastag törzsekből dongafa termeltetett, a véko
nyabb törzsekből bányatámfa, megrendelésre fakereskedőknek fara
gott négyélü fa, az egészen vékony egyenes fából, hogy kevesebb 
legyen a tűzifa, hasított tölgyszőlőkaró. 

Ujabban, amit lehet, rönknek hagyunk, hogy kevesebb legyen 
a vasúti talpfa, amely alig értékesíthető. 

Ujabban a házi kezelés még annyival is teljesebbé tétetett, 
hogy az erdészet 20 lovával saját fogatain szállítja ki a termelt 
faanyagnak körülbelül felerészét, mivel az utóbbi 20 évben a 
nép — melynek nyomorúságát folyton zengik a lapok — erre
felé annyira megvagyonosodott, hogy fuvarba nincs már kedve 
járni. Mielőtt az uradalom saját fogatait be nem állította, teljesen 
ki volt szolgáltatva a fuvarosok kapzsiságának. 



A felujitás az 1892. évi óriási makktermés után, mivel csemetés 
mindenütt bőven volt, nagyon szépen sikerült a visszahagyott 
kevés anyafa beárnyalása alatt. Az 1892. s azután 1894. évi makk
termésekből kelt csemetés azonban, különösen a fiatalabb, sürübb 
állományokban fel nem szabadittatván, 4 — 5 — 6 évig is eltengő
dött, majd kiveszett s mivel 10 éven át, 1904. évig számbavehető 
makktermés nem volt, megakadt a fokozatos felujitás is. Most 
tehát választani kellett: megtartsuk-e szószerint az üzemterv ren
delkezéseit s használjuk ki sorban a vágásokat, akár van csemetés 
azokban, akár nincsen; vagy pedig menjünk előre a vetővágással 
mindaddig, mig a felujitás sikerül. Első esetben betartjuk szó
szerint'ez előírást, de lesz egy sor fel nem újított vágásterületünk; 
második esetben átlépjük a szorosan előirt határt, de valószínűen 
lesz szépen felújított vágásterületünk. A mi véleményünk az volt, 
hogy az üzemátvizsgálásnál felmutatott eredménynyel mindenkit 
megfogunk győzni eljárásunk helyességéről, mig ha egyszer egy 
sor vágásterületet elrontunk, hiába vigasztaljuk magunkat, hogy 
nem mi voltunk okai, a bosszúság is, meg a vele járó utólagos 
munka is mindig a kezelő tiszté marad. 

Azt is mondhatja valaki, hogy legegyszerűbb ilyenkor az 
eltérés engedélyezését kérni. Ma talán megengednék, de 10 év 
előtt még semmiesetre sem. Én már az 1899. évi revíziónál ipar
kodtam tágabb mozgást biztosítani, de csakis egy pontot tudtam 
bevenni, melyre hivatkozhatok a fokozatos felujitó vágás idejének 
kiterjesztésénél. E pont következő: „Egyedül a természetes fel
ujitás az, mely a fővad okozta károkat néhány év alatt könnyen 
kiheveri, azért a természetes felújításra a legnagyobb figyelem 
fordítandó s minden esetben alkalmazandó, még ha a taroló-
vágásokkal a szokott időnél jóval tovább kellene is várni". 

Az I. vágássorozatban végigmentem a vetővágással az első 
félfordulószaki területen, ujulat egy szál sem volt. Ekkor 1904. 
évben volt makktermés. Nem akartam azonban rögtön a makk
termés fölött letarolni a védőállományt, hanem a következő 5 év 
alatt a vetővágással szépen keresztülmentem a második félfor
dulószaki területen s igy félfordulószak alatt az egész fordulószaki 
terület vetővágással át volt ritkítva, a második félfordulószak alatt 
pedig az egész fordulatszaki területen a tarolóvágással végig-
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megyek 1919. év végéig, ugy hogy f. évben a második vágás
területet vágom már le tarra. Eszerint tehát minden egyes vágás
területnek a vetővágástól a tarolóvágásig 10 éve van. Tiz év alatt 
már valószínű, hogy makktermés van, de ha helyenként még sem 
sikerülne teljesen a felújítás, akkor ott fentartok még néhány 
törzset, melyeket az utolsó 2 évben távolitok el, tehát egyes helyeken 
szükségből a vető vágás után 18 év múlva következik be az utolsó 
takarító vágás. 

Az én esetemben az 1904. évi makktermésből keletkezett 
ujulatnak a legelső vágásterületen 5 éve volt a megerősödésre 
a tarolóvágásig s ezalatt szépen meg is erősödött, minden további 
területen egy évvel több-több ideje van a letárolásig. Csemetés a 
a lankásabb oldalokon elég van, azonban a vágások közepén 
végighúzódó hegygerincz meredekebb részein még nincs elég 
ujulat. 

Pompás benyomást tesz a szemlélőre az ily erdő, melyből a 
vetővágásnál az összes vékony, korcs- és görbe törzsek kiszedettek 
s csupa egyenes, erőteljes koronájú, erőtől duzzadó törzs áll. 

Különösen megbecsülhetlen a természetes felújítás, ahol 
fővad van. A sokszor kendervetés sűrűségű ujulatnál még jó, 
hogy a fővad egy részét rágásával hátráltatja, egyes egyedek 
annál gyorsabban tudnak előretörni. Ezzel szemben, ha soros 
ültetésen végigmegyünk, bizony egyetlen egy csemetét sem 
találunk, melynek éppen csúcshajtása leharapva, legtöbbször a 
magasabbaknál egy arasznyira letörve ne volna. 

Épugy érdekes szárazság alkalmával az összehasonlítás. Az 1904— 
1908. évi nagy szárazságok alatt, különösen 1908. évben a fenyő
ültetések a napnak nagyon kitett vagy sekély talajú helyeken, a 
tölgyültetések pedig majdnem mindenütt kiszáradtak. A termé
szetes felújítás csemetései is egészen aszott rügyüek voltak, már 
majdnem letörtek, oly szárazak voltak s tavaszszal mégis kihajtottak. 
Természetes, mert a tölgyültetéseknek aránylag sok lombjuk és 
kevés gyökerük van, az ujulatnál pedig megfordítva van s amellett 
a természetes uton keletkező csemetést az anyafák árnyéka, később 
pedig az önsürüségük folytán keletkezett árnyék védi. 

A fokozatos felújító vágás idejének elnyujtását a tölgynél s 
legczélszerübben a fordulószak idejével való egyenlővé tételét 



mindjobban kívánják az átalakult erdőviszonyok is. Magyarorszá
gon őstölgyesekről beszélni már nem igen lehet, a több száz éves 
fák már kivágattak s igen sok helyen a vágásfordulók is leszállit-
tattak. 100 éven felüli vágásforduló még tölgyesben is aránylag 
kevés van az országban, de ott is, ahol 100 vagy több éves a 
vágásforduló, ott is sokszor kell 70—80 éves állományokat vágni. 
Idős faállományokban gyakoribb a makktermés, mint a 60—80 éves
ben, a 100 éves tölgyes már kiritkult egy kissé, ott már huzamos 
ideig elél az ujulat, mig a jó záródású 60—80 évesben néhány 
év alatt kipusztul. Minél jobban leszállítjuk tehát a vágásforduló
kat, minél fiatalabb állományok jönnek vágás alá, annál huza
mosabb idő kell a fokozatos felújító vágás keresztülvitelére. 

Könnyű volt azelőtt a 100 éven felüli faállományokat, melyek 
alatt némi kimélet mellett és a makkoltatás ügyes alkalmazásával 
okvetlenül ott volt az ujulat, felújítani, de már 65—70 éves jó 
záródású erdőt természetes uton 10 évi időszak alatt felújítani, ha már 
ott előzőleg csemetés, vagy éppen az 5 évi felújítási idő alatt makk
termés nem volt, nem lehet. 

Nézzük még, hogy a fokozatos felújító vágás mikénti, hány 
vágással való keresztülvitele a legczélszerübb oly tölgyesekben, 
melyek a kezelésem alatt állókkal egyező viszonyok között tenyész
nek. Tudjuk, hogy a fokozatos felújító vágás 10 évi időszak alatt 
is 2—3—4 vágással vihető keresztül és pedig ha minél biztosabb 
sikert kívánunk, akkor 3—4 vágással. Miért ígér 4 vágás nagyobb 
sikert, mint 2 vágás? Mert a 2 vágásnál az 1. és 6. esztendőben 
lesz ugyanazon területen a vágás, 4 vágásnál pedig az 1., 4., 7. és 9. 
években, tehát mig 2 vágásnál csak 5 év az anyafákról való felújítás 
ideje, addig 4 vágásnál már 8 év. Két vágásnál 3 « rész fatömeg 
vétetik ki egyszerre, mig 4 vágásnál 2 / o + 2 / o -f- a / s + a / r , fatömegek. 
Az ilyen vágásmód haszna papíron vitatható, csakhogy a kezelő 
erdőtiszt is megunja az életét és az erdőt, ha 2 vágás helyett ily 
rövid idő alatt 4 vágást kell végeznie. Ilyen vágás fáját eladni 
is nehéz, ezt csakis házi kezelésben lehet végrehajtani. 

Nem a Iegczélszerübb-e ezzel szemben a fordulószaki idő 
alatt megoldani a fokozatos felújítást? E módon minden területre 
a vetővágás után 10 évre jön a tarolóvágás, minden vágásnál 
;1/2 fatömeg vétetik ki s minden területnek 10 éve van az Va fa-



tömeg árnyalása alatt az anyafákról felújulni. E módon tehát,, 
vagyis a fokozatos felujitó vágásnak fordulószaki idő alatti 
keresztülvitelénél tölgyesekben két vágás, a vető- és tarolóvágás 
a legmegfelelőbb: 

Még egy fontos érdek szól az egész fordulószaki területen 
való gazdálkodás mellett. Hova-tovább, mint előbb már kimutattam, 
vékonyabb, értéktelenebb faállományok jönnek kihasználás alá, 
nagy érdekünk tehát, hogy ezeknek legalább egyrészét értéke
sebbé tegyük. 

Ezt pedig elérhetjük azáltal, ha a vetővágás alkalmazásakor 
kiszedjük az elnyomott legvékonyabb törzseket, továbbá a be-
mohosodott, elöregedett, vágásra már túlérett törzseket, melyek 
megritkitás után sem mutatnának ugrást a növekvésben, a meg
hagyandó 1 2 fatömeget pedig kiválasztjuk a legjobb koronájú, 
20—30 cm mellmagasságu átmérőjű törzsekből, melyek 10 év 
alatt eddigi tapasztalatom szerint normális időjárás mellett 7—8 cm-t 
vastagodnak s igy 10 év múlva 27—38 cm vastag törzseink lesz
nek. Egy 25 cm vastag törzsből tehát várhatunk 10 év múlva 
33 cm vastag törzset, már pedig a 33 cm vastag törzsnek köb
tartalma majdnem kétszer akkora, mint a 25 cm vastagé. Igen 
nagy mennyiségi növedéket is nyerünk, de különösen meg-
becsülhetlen ezen kiválogatott törzseken nyert minőségi növedék. 

Fel lehet hozni, hogy a törzsek galylyal való benövése nem 
ront-e sokat a fa minőségén? Ha a fatömegnek 1/a résznél nagyobb 
része nem vétetik ki, akkor a járulékos rügyek csak igen lassan, 
3—4 év alatt kezdenek hajtani, ugy hogy 10 éves időszak alatt 
a fattyuhajtások nem vastagodnak meg annyira, hogy a törzset 
akár rönkfára, akár faragásra alkalmatlanabbá tennék. 

Azt azonban megjegyzem, hogy az általam mondottak elő-
hegységi tölgyesekre vonatkoznak, be fognak válni a legmagasabb' 
fekvésű tölgyeseknél is, de nem buja, mély talajon álló erdőknél. 
Ott ugyanis, azt hiszem, hogy a vetővágástól a tarolóvágásig 
eltelő 10 év alatt a serdény tulnagyra nőne, s a tarolóvágás 
keresztülvitelét akadályozná. 

A fokozatos felujitó vágásnak az egész fordulószak területén 
a fordulószak ideje alatti keresztülvitelének előnyei tehát röviden 
a következők: 



1. A természetes felujitás sokkal biztosabban végezhető, mint 
bármely más felujitás. 

2. Ugyanazon területről nagyobb és értékesebb fatömeget 
kapunk, mint a félfordulószakos gazdálkodásnál. 

3. Az értékesítés könnyebb, amennyiben a vágások nagyobb 
területen mozoghatván, inkább termelhetjük a keresettebb anyagot 
s kerülhetjük a pillanatnyilag kevésbbé keresett választékok termelését. 

4. Jobban jár az utód is, mert ezen felújításnál rendesen fel
újított vágásterület marad, csemetése mindenesetre 5 évvel idő
sebb, mint a félfordulószaki területen való gazdálkodásnál. 

Ami a hozamszámitási módot illeti, elegyes állományú erdő
nél, maga az egyszerű vágásosztás ér annyit, mint a mi hozam
számításunk, mely átszámított területen nyargal, egyenlő fatömege-
ket kíván (?), de a fanemekre, hogy egyik ötször értékesebb-e 
mint a másik, már nincs tekintettel. Muzsnay Géza közölt már 
egy czikksorozatot az üzemtervek egyszerűbbé tételéről, csak arra 
kérem, hogy a kilátásban lévő ujabb művében még fokozza az 
egyszerűbbé tételt s küszöböljön ki belőle kivétel nélkül minden 
nélkülözhető körülményességet. 
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A műtrágyák az erdészet szolgálatában. 
Irta : enesei Dorner Béla. 

Ha a művelt nyugaton, Németországon utazunk át, akár Bréma 
körül, akár Hamburgtól északnak Schleswig-Holstein felé, 
csodálkozva nézünk szét a vasúti kocsi ablakából a messze-

messze elterülő, lakatlan pusztaságokon, hol mértföldekre csak 
mocsarat és a lápi cserje (Calluna-félék) és más haszontalan, 
sajátságosan jellegzetes gyombokrokkal benőtt hasznavehetetlen 
területet láthatunk. Ilyen a hires „Lüneburger Heide", de ilyen a 
többi is Oldenburg herczegség, Hannover stb. tartományokban, 
az Északi és Keleti-tenger vidékén, sőt még nagyobb kiterjedésben 
láttam ezt Dániában, ebben a szorgalmas, agrárállamban is. Ezek 
a vizenyős mocsarak ott azok, amik nálunk a kopárok. 

Ezek az improduktív, eddig semmire sem használt, nagy föld
területek— melyeket a német „Heide"-nek (== láp) vagy „Ödland"-



kép. Kopár foltokkal tarkított mocsaras „Ödland" Weidenbrükbcn (Westfalia). 



nak ( = sivatagnak, parlagnak) nevez — annyival inkább tűnnek 
fel az embernek, mert a nyugaton bizony az ember szeme min
denütt talajkulturát, rendes, tiszta, szorgalmas gazdasági munkás
ságot lát, minden talpalattnyi helyet fölszántva, fölkapálva, bevetve 
és szorgalmasan megművelve lát. Szinte csodálkozik az ember, 
hogy ilyen intenzív, előretörő munkásság mellett hogyan lehet az, 
hogy a német még nem tette reá a kezét ezekre a sivatagokra, 
hogy belőlük valami hasznot csikarjon ki? 

Ott ugyanis, éppen megforditottja áll annak, amit mi idehaza 
tapasztalhatunk. A német szereti, becsüli az erdőt és nem áldozza 
azt föl 17 darab birkájának, hogy belőle legelőnek nevezett kopár
ságot csináljon, mint a mi hegyvidéki kisgazdáink! (Sajnos, még sok 
helyen a nagyobb gazdáink is!) így azután, ha külföldön hegyvidé
ken utazunk, ott nem látunk órák hosszat szakadékos kopár hegy
oldalakat, vízmosásoktól szaggatott meredek partokat, mint sajnos, 
a mi hegyvidékeinken a legtöbb helyen, északon épúgy, mint 
a keleten, a tótnál épúgy, mint az erdélyi magyarnál! 

A német mező- vagy erdőgazda nem hagyja földjét ennyire 
leromlani, hanem hozzálát, hogy a kopárságra hajló földjét beül
tesse és ha rajta áll, csakhamar dús zöld lomberdő koszorúzza 
a kopár hegyoldalakat is. 

A legtöbb helyen azonban itt nem az emberi szorgalmon 
mult, hogy maradtak a XX. században is ezer holdjai a teljesen 
haszonv ehetetlen földterületeknek. Ahol az emberi munkát, költsé
get és szorgalmat a természet mostohasága (legyen az akár a 
talaj soványsága, akár a klima rosszasága) nem tette tönkre: ott 
az utóbbi tiz év alatt évenként száz és száz hektárnyi földterület 
lett meghódítva a kultúrának. 

A német föld azonban nem oly hálás, mint a magyar. Nincs 
abban azon Isten kegyelméből adott őserő, mint a magyar égbolt 
alatti még oly megzsarolt és durván kezelt — vagy sehogysem 
kezelt — földben, és a napfénynek csodás ereje ott a természet
től mostohább talajból nem váltja ki azt a termést, mint a mi 
magyar földünkből. Dugába dült sok helyen ott a német igye
kezet, hiszen több szakkönyvben olvasom, hogy náluk elég sok 
birtokon oly kevés táperővel bir a talajuk, hogy — még az erdő-
sités sem sikerül! 



*) Egy hektár föld = 1 7 3 8 kat. holddal, azaz 10.000 négyszögméterrel. 

Ugy áll tehát a dolog, hogy ahol a német birodalomban 
kopár, hasznavehetetlen, még erdősítéssel sem használt földterü
letet láttunk az utolsó években, ott hallgatagon beismerhettük, 
hogy nem az emberi igyekezeten, hanem a talaj mostohaságán 
múlott a kultúra bevitele. 

A legutóbbi tiz évben azonban erősen kezdenek ezek az 
állapotok megváltozni náluk is, és ha a megkezdett csapáson halad
nak tovább, ugy 1—2 évtized múlva már az Ödland, a kopár 
pusztaság náluk — a múlté. 

Évről-évre több területet vesznek művelés alá és mig a ter
méketlen, sivár, köves domboldalakon, sivár homokpusztaságokon 
szorgalmasan folytatják az erdősítést, addig a mocsaras lápföldeket 
lecsapolva, a teljesen sivár talajt a modern gazdasági szaktudás 
mindenféle módjával átművelve, változtatják üde kaszálókká és 
legelőkké! 

Ezen talajjavitási munkálatoknak, a melioráczióknak ujabban 
egész külön irodalma támad és ezen legújabb, legmodernebb gaz
dasági szaktudományt mohón szivja magába a nagy német nemzet 
minden őstermelő szakembere: erdész, gazdász egyaránt. 

Ezen ujabb szakismeretek nyomán megindulnak azután a 
meliorácziók a német birodalom egész területén. Westfaliában 
az erdős, hegyes vidéken, Oldenburgban, Hannoverben, Schleswig-
Holsteinben a mocsaras lápföldeken épugy, mint Szászországban, 
Bajorországban, a nagy uri birtokokon épugy, mint a paraszt kis
gazdaságokban és falusi közbirtokokon. Mint olvasom, legújabban 
Oldenburgban három kicsi község az utóbbi 10 év alatt 16.000 
hektár „Ödlandot" vett kultúra alá, egy másik közigazgatási járás 
(Geestemünde) 6000 hektárt hódított meg a kultúrának, ismét másik 
járás (Stade) pedig évenként 800—1000 hektárt vett művelés alá. 

Hannoverben a környékbeli községek és birtokosok be
vonásával tartott értekezleten elhatározták, hogy 72.000 hektár*) 
kiterjedésű lápi mocsarat csapolnak le és vesznek művelés alá. 
„Ha most tekintetbe veszszük azt — szól a szaklap erre vonat
kozó tudósításában — hogy ezen 72.000 hektár földterületről most 
semmiféle hasznot nem nyerünk, ha pedig azt legelővé átalakítjuk, 





akkor már két év múlva egy hektár földön el tudunk tartani legel
tetés által egy darab szarvasmarhát, akkor már 72.000 darabbal 
tudunk több marhát tartani, ez pedig nagy szó, mert a német 
állattenyésztés fejlesztése országos érdekünk!" 

A tudósítás igy szól tovább : „Ha tekintetbe veszszük azt, hogy 
egy hektár följavitott lápföldön idővel, még gyengébb földkultura 
mellett is, tudunk nyolcz embernek szükséges gabonát termelni, sőt 
jobb kultúrával (értsd: művelés és trágyázás) később 12 embernek 
is, ugy az ilyen talajjavítás óriási hordereje minden gondolkodó 
embernek föl kell, hogy rögtön tűnjék". 

* 

A hasznavehetetlen földterületek müvelés alá vétele és hasz
nosítása iránti küzdelmek és törekvések a külföldön már régebbi 
keletűek. 

A küzdelmek azonban, mint már emiitettem, csak részben vezettek 
sikerre mindaddig, mig az agrikulturchémia tudománya a mai 
magas nívójára ki nem fejlődött, mig a talaj és a növény táp
anyagtartalom iránti igényét meg nem ismerték és mig a mű
trágyákat föl nem találták és olcsóságuk által a gazdasági és 
erdészeti üzem részére használhatóvá nem tették. 

Sok külföldi meliorácziós szakmunkát olvasok most, mióta a 
legelőjavitási aktio szolgálatába lettem állítva, de mindannyi 
megegyez abban, hogy a talaj-meliorácziók rohamos haladásában 
többféle ok játszik ugyan közre, de a legfőbb ok: a műtrágyák 

föltalálása és eredményes használata. A műtrágyák alkalmazása 
által most már lehetséges az, amit eddig lehetetlennek tartottak 
megcsontosodott öreg szakemberek is, azaz teljesen terméketlen 
kopár földön, silány fekvési és éghajlati viszonyok között erdőt, 
kaszálót vagy legelőt lehet létesíteni, tehát hasznos növénykultúrát 
odavarázsolni olyan helyeken is, hol azelőtt többféle művelés 
(szántás, kapálás, faültetés, magvetés, sőt istállótrágyázás is) és 
kisérletezés után sem mutatkozott még csekély eredmény sem! 

Most ugyanazon erdészek és gazdák, kik arra a bizonyos 
földterületre már kimondták a „hasztalant" és lemondottak arról, 
hogy ott valaha valamit elérhessenek, a megismert műtrágyázási 
eredmények hatásán felbuzdulva újra nekifognak a kísérletekhez 
•és a műtrágyázás nyomán — siker mutatkozik. Igy lettek kül-



földön a hitetlenekből hivők, és az azelőtl teljesen hasznavehetetlen 
földekből hasznothozó megbecsült területek! 

A műtrágyázás tehát — mint később látni fogjuk — az erdészet 
terén is sok helyütt csodás átalakulást okozott és sok ezer hold 
földterületet nyert meg a kultúrának a művelt nyugati államokban. 

Abban azonban, hogy most nemcsak Németországban, Ausztriá
ban, hanem Belgiumban és Hollandiában is a hasznavehetetlen 
földterületek évről-évre nagyobb mennyiségben vétetnek kultúra 
alá és a meliorácziós munkák ott is a mai modern tudomány 
egyik igen fontos ágává nőtték ki magukat — közrejátszik egyéb 
fontos ok és körülmény is. 

Lássunk röviden néhányat. 
Egyik főok a gazdasági (gazdasági szak alatt az erdészetet 

is értem, hiszen testvérek!) szaktudás fejlődése. 
Minél műveltebb és magasabb intelligencziáju és szakképzett

ségű a gazdasági szakember, annál jobban bántja a szemét a 
haszontalanul fekvő és heverő földterület, mely nem hoz hasznot 
és annál inkább törekszik azt az ember szolgálatának jármába 
hajtani, azaz hasznot hozóvá átalakítani. 

A másik ok, ami az embereket a talajjavításokra terelte, a 
népesség szaporodása és ebből folyóan az a törekvés, hogy több 
élelmiszer termeltessék, amivel a földbirtok megdrágulása, tehát 
az igyekezet is járt: a nagyobb termeléshez több földterületet 
meghódítani. 

Több kenyérmagvat kell ma termelni, hogy a belfogyasztás 
a beltermeléssel legyen kielégíthető és több állatot kell tenyészteni, 
hogy a népesség fokozódó husszükségletét a hazai állattenyész
tésből elláthassák. Mindehhez több szántóföld, több takarmány
termő terület és több, sokkal több legelő szükséges, tehát uj föld
területeket kell a termelés és tenyésztés czéljaira meghódítani, 
másrészt pedig a meglevőket jobb termőterületekké átalakítani. 
Ebben közrejátszott — főleg Németországban — az uj agrár
vámtarifa, mely idegen országbeli kenyérmagvak, élőállatok és 
husbehozatala előtt meglehetős erősen elzárta az ország kapuit, 
tehát az ország élelmiszerárait felrugtatta, és igy a német mező
gazdaságot a több termelésre nemcsak a nagyobb haszon miatt 
vitte reá, hanem még reá is kényszeritette. 



Az, hogy Németországban évenként sok ezer hektár föld
terület lesz kaszálónak és legelőnek átalakítva eddig teljesen 
hasznavehetlen földterületekből, az már az állattenyésztés föllendü
lése iránti törekvéseknek a természetes folyománya. 

Az, hogy kaszálónak vagy legelőnek nem alkalmas, vagy eset
leges távolság stb. miatt ilyennek nem használható földterületek 
azután erdőkké alakittatnak át, megtalálja magyarázatát a tűzi-, 
szerszám- és épületfa folyton nagyobb keresletében, magasabb 

3. kép. Erdőből átalakított legelő Westfáliában. 

árában és a régi nagy erdők megfogyásában, tehát a fának az egész 
világon érezhető hiányában. 

De megtörténik az is, hogy a melioráczió révén meghódított uj 
területeken uj fanem ékből létesítenek erdőket, mig a meglevő erdőket 
kiirtják és belőle legelőterületeket alakítanak. Erre érdekes példát nyújt 
Westfálianak a siegerlandi része, hol a hegyvidéki községek népének 
főjövedelme a cserhántoló erdő volt. Az erdőségekben a tölgyfa kérgét 
hántották a tímáripar részére és a cserhéjexport volt a főjöve-
delmük. A levágott fát faszénnek égették ki, és az ottani sok vas
hámor — hol a vasérczolvasztáshoz a faszén szükséges volt -



oly sok faszenet vásárolt, hogy alig tudták a szükségletet kielégí
teni. Az erdőt meg is becsülték, mert szépen jövedelmezett. Az 
erdőben dolgoztak egész éven át, gazdasággal, állattenyésztéssel 
alig foglalkoztak. A sorsuk azonban 15—20 év óta fordulathoz ért. 

A német timáripar a bőrcserzésre nem vette többé tőlük a 
cserkérget, hanem behozta Argentínából a „Quebracho" fát, a 
nagy westfaliai vashámorok pedig a Besszemer-féle vasolvasztási 
eljárással nem szorultak többé a faszénre. A nép tehát sem a kéreg
hántásból, sem a szénégetésből nem látott többé jövedelmet — 
és tönkrement. Gazdasághoz, állattenyésztéshez nem értett, a 
nagy fordulat készületlenül találta és egyrésze Amerikába vándorolt, 
egyrésze a vasgyárakba ment munkásnak, a kis része pedig otthon
maradt és a csereserdőt kiirtva, marhalegelőknek alakította át, a 
föld egy részét feltörve és a vizenyős helyeket lecsapolva, szántó
földnek alakította át, az erdősítésre való helyeken pedig — fenyő
fát telepitett. 

A műtrágyák még alig egy évtizede, hogy az erdészet szolgála
tába általánosabban belevonattak. Bizonyára most már nálunk 
Magyarországon is tért hódit a műtrágyahasználat az erdészeti 
üzemben, de bizonyára csak az utóbbi években. Valami nagy mére
tekben még valószínűleg nem lesz a műtrágyahasználat elterjedve, 
hiszen még a mezőgazdasági üzemben sincs ugy elterjedve, mint 
kellene, holott a külföldön az erdészet éppen a műtrágyákkal a 
mezőgazdasági üzemben elért eredmények alapján kezdte a mű
trágyázást először próbaképen a csemetekertekben és csak később 
a külső üzemben használatba venni. 

Az oly megfontolt és alapos német szaktudomány is csak a 
legújabb időben nyúlt a műtrágyákhoz az erdészet terén, miköz
ben egyik erdészeti német szakíró hangsúlyozza: „hogy amily baj 
az, hogy egyesek még mindig idegenkednek ezen, a mezőgazdaság
ban oly bevált szerektől, épp ugy baj volna az is, ha mi erdészek 
a gazdasági üzemben nyert tapasztalatokat egyszerűen és vakon 
fogadnánk el és alkalmaznánk a mi teljesen eltérő erdészeti 
üzemünkben". 

„Mert — szól tovább a czikkiró — a gazdánál a siker vagy 
balsiker már egy év, legkésőbb két év alatt válik nyilvánvalóvá. 



Az ő kritikája könnyen és biztosan megállapítható a talaj meg
mérhető és megmázsálható terméséből. Az erdész ellenben annyi 
évtizeddel dolgozik, mint a gazda hónapokkal. Az erdész egé
szen más fekvésű, alkatú, összetételű és viszonyú földön dol
gozik, mint a gazda. Az ő működésének eredményei nehezen 
vehetők észre az élő, lassan növekvő fatömegen és végleges 
ítéletet csak nagy idők, hosszú évtizedek után alkothat magának." 

A német erdészet tehát csak meggondolva, lépésről-lépésre, 
óvatosan ment a műtrágyázás kérdésébe bele és előbb a gyakor

ol b) 
4. kép. Kuhnert igazgató luczfenyő míítrágyázási kísérletei tenyészedényekben 
a preetzi földművesiskolában. Öthónapos csemeték: a) foszforsav és káli 

műtrágyával, b) foszforsav, káli és chili salétrom műtrágyával. 

lati kísérletezések számtalan esetei nyomán alkotta meg véleményé 
és szerezte meg e téren mai tudását. 

A műtrágyázásnak az erdőgazdaságban való gyakorlati és 
nagyobb arányú alkalmazását azonban nem a német eráészet 
kezdte meg. E téren az elsőség és dicsőség: Luxemburgot, Hollan
diát és Belgiumot illeti. 

Luxenburg nagyherczegségben és Hollandiában az erdészet már 
tul volt a műtrágya parczellánkénti kísérletezésen, tul azon, hogy 
műtrágyázást csemetekertekben és faiskolákban végezze, sőt már 
a szabad (külső) erdősítésnél, kopárfásitásnál általában használták 
itt a műtrágyákat, mikor még Németországban és Belgiumban 

sak szórványos kísérletezések, tapogatódzások történtek, később 





azonban mindkét helyen rohamos lépéssel törtettek előre, ugy 
hogy a 90-es évek végén már Belgium tört legelső helyre és ott 
van ma is. 

Németországban is igen magasra jutottak ma már. 1903-ban, 
mikor dr. Oiersberg hírneves munkája az erdészeti műtrágyázási 
eredményekről második kiadásban megjelent, a porosz földmive-
lési minisztérium elrendelte, hogy a porosz állami erdőhivatalok 
műtrágyákkal kísérletezzenek. A német gazdasági egyesület pedig 
erdőbirtokos tagjait felszólította, hogy erdészeti üzemükben mű
trágyázási kísérleteket tegyenek és a szükséges műtrágyát díjtalanul 
adja nekik. 

1905-ben azután az akczió még intenzivebben indult meg. 
A megindult nagy műtrágyázási lázban az erdészek eg}'része kellő 
theoretikus ismeretek nélkül fogott hozzá az össze-vissza való 
műtrágyázáshoz és az ily helyeken tapasztalt sikertelenségek disz
kreditálták az ügyet. De ekkor már az „olvasó" (tehát szaktudásukat 
nivón tartó) erdészek nagy gárdája lett barátja a műtrágyázásnak. 

Ekkor a német gazdasági egyesület értekezletet hivott össze 
az egész birodalom szakembereiből és ott a német erdészeti szak
emberek következő megállapodásra jutottak: 

a) az agrikultur-chemia tudományág ezentúl vizsgálódásait 
az erdészeti üzemre még inkább kiterjeszti, hogy a tapasztalatok 
az erdészeti szaktudomány közkincsévé válhassanak; 

b) az eddigi elméleti és gyakorlati szaktudomány alapján, 
egységes erdészeti műtrágyázási szabályzat (tervezet) lett megálla
pítva, melynek nyomán most már tévedésektől menten, helyes 
irányban tudtak a külső szakközegek is haladni; 

c) megállapította az értekezlet, hogy egyes kísérletezések 
rossz eredményei nem azt bizonyítják, hogy a műtrágyázás az 
erdészeti üzemben nem hasznos és eredményes, hanem azt, hogy 
nem lettek helyesen és a tudománynak megfelelőleg végrehajtva; 

d) megállapittatott, hogy uj ültetvények létesítése, a kopár 
területek be/ásítása, műtrágya használata nélkül igen sok talajon 
majdnem lehetetlen, továbbá csemetekerteknél a műtrágya leg
többször nélkülözhetetlen. 

Köztudatba ment át az, hogy a műtrágya a külső erdészeti 
üzemben is mindinkább helyet foglalhat és főleg az, hogy mű-



trágyák segélyével edáig terméketlen, hasznavehetetlen földterületek 
művelés alá vehetők és hasznosíthatók (eredményesen beerdő-
sithetők). 

Belgium azonban még intenzivebb akcziót indított már a 90-es 
évek közepén e kérdésben. 

a) b) 
6 . kép. Bükkcsemeték (2 évesek, magról neveltek) Assenben, Belgiumban. 
a) Műtrágya nélkül, b) 7 kg chilisalétrom után, mely két részletben adatott. 

A belga országos királyi erdőhivatal fölhívta a községeket az 
egész országban műtrágyázási kísérletekre, fásításokra, és jelenté
keny állami erdősítési szubvencziókat is adott. 

És pedig: 
a) ha valamely belga község terméketlen lápterületet akar 

2 4 * 



kultúra alá venni (lecsapolás, szántás, bokorirtás, trágyázás, faülte
tés stb.) és beerdősiteni, akkor a belga kormány fizeti az összes 
költségek Véétől 8/*-éig, vagy fizeti az összes költségeket; 

b) ha a község a lápföldet kultúra alá veszi és fenyőfával beülteti, 
az összes költségek xlz-adát kapja államsegélyben; 

c) ha ezen területet szántóföldnek és rétnek alakítja át, akkor 
az állam az összes költségeket adja államsegélyben; 

d) ha ilyen területet a község lomblevelű fákkal erdősiti be, 
akkor az állam a költségek %l%-adát adja segélyben; 

e) ha egy község bárhol Belgium területén műtrágyázási 
kísérleteket akar végezni, akkor az állami erdészek kötelesek a 
községnek minden tekintetben tanácscsal és útbaigazítással segé
lyére jönni, és az állam a műtrágyák árát „pro rata" is megadja 
segélyben (több évre kiterjedőleg!); 

f) ha egy község bármi erdészeti kísérletezést akar meg
kezdeni, az állam nemcsak a facsemetéket adja díjtalanul, hanem még 
a mellékesen fölmerülő költségeket is megadja államsegélyben. 

A belga kormány — mondja dr. Giersberg — azon föl
tevésből indult ki ezen akcziója megindításánál, hogy amint a 
műtrágyák használata által a mezőgazdaság óriási módon fej
lődött, épugy az erdészeti üzem is sokat fog fejlődni, főleg 
az eddig hasznavehetetlen és terméketlen területek (ott a lápi 
mocsarak és homokbuczkák, Heiden und Sanddünen) hasznossá 
változtatásában. 

Az eredmények — irja Giersberg — melyeket a belga 
kormány ezen a téren elért, teljesen igazat adnak neki, és igen 
üdvösnek mutatták az akcziót. 

Igazán elmondható — őszerinte — hogy Belgiumban ma 
a sok helyen tapasztaltak nyomán a kísérletezési idő már 
elmúlt és most már biztos ujjmutatásuk van minden vonalán ennek 
a modern tudománynak. Az állami támogatás meghozta a gyü
mölcsét, kifizette magát, óriásilag megapadt a hasznavehetlen 
területek száma, ugyanoly nagyságú földterületen jelentékenyen 
nagyobb és több a termelés gazdasági üzemben is, erdészetin is 
és most már a privát birtokosok is, községek is használják a mű
trágyát maguk erejéből is az erdészeti üzemben, mert megtalálják 
benne számításukat! 



A műtrágyák gyakorlati alkalmazása. 

Mig a német mezőgazdasági üzem a műtrágyákat már elég 
kiterjedten használta, addig a német erdőgazdaság, ha tudomással 
is birt az általa elért eredményekről, de nem vette igénybe ezen 
modern termésfokozó eljárást.. Ennek az oka érthető is. Az eddigi 
erdészeti szaktudomány azt hirdette és vallotta elvül, hogy az 
erdőgazdaságnak átutalt talajon az erdész csak termelni igyekez-

a) b) 
7 . kép. Ké éves kőriscsemeték fortuné lessei (Belgium) faiskolából, a) Műtrágya 

nélkül, b) Hektáronként 300 kg chilisalétrom után. 

zék; a talaj javítása, termőképesebbé tétele (pl. lecsapolás, kő-
szedés, művelés, trágyázás) már nem az erdész föladata. Az erdé
szet igy a talaj trágyázásával nem foglalkozott, de nem is foglal
kozhatott, mert hiszen az állattenyésztés, tehát a trágyatermelés 
már nem őtőle, hanem a gazdától függ, annak van a kezében. 
Honnét vegyen az erdész állati trágyát? 

De — mint dr. Qiersberg állítja — a német erdészet nem 
is tartotta szükségesnek az erdő vagy erdészeti üzem részére 



a trágyázást; ott pl. hol a fanemek jó növekedésére és gyors 
produkeziójára súlyt helyezett (pl. csemetekertekben), a talaj j ó 
megmunkálásával és a növény jó ápolásával igyekezett czélt érni. 

Ha föl is vetődött gyakran az erdészeti szakirodalomban a 
trágyázás kérdése, a szakemberek zömének elufasitó véleménye 
volt azzal, hogy a trágyázás az erdészeti üzemben nem fizeti ki 
magát, sőt még a műtrágyázás sem hozza meg a hasznát a lassú 
és sok idő múlva visszatérő erdei jövedelem mellett. 

Erre viszont a műtrágyázás barátai és propagálói azzal érvel
tek, hogyha műtrágyázunk az erdészeti üzemnél, akkor a jöve
delem is nagyobb lesz és gyakrabban lesz elérhető, mint anélkül, 
tehát mégis lehet ok és mód, midőn az okszerűen alkalmazható. 
Egyes német erdészeti szakemberek már a 70-es években kez
dettek itt-ott az akkori mesterséges trágyákkal, a guanó-jélék-
kel a csemetekertekben kísérletezni, jobb és kevésbbé jobb 
eredményekkel. Az eredmény azonban nem állott, de nem is 
állhatott a kiadásokkal szemben helyes arányban, hiszen a guanót 
a tengerentúlról hozták és drága volt Csak akkor lehetett sikeres 
munkához látni, mikor a gyárilag nagyban előállított műtrágyák 
jöttek forgalomba és a termelő közönség jutányosán juthatott 
azokhoz. 

A 80-as években azután már több helyen, de leginkább csak 
kicsiben, egyes parczellákon és csemetekertekben végeztek erdé
szeti műtrágyázási kísérleteket Németországban egyes erdészeti 
szakiskolai és akadémiai tanárok (dr. Schwappach tanár Ebers-
waldeban, Daacke erdészeti kormánytanácsos Metzben stb.) és a 
gyakorlati erdőtisztek közül többen. 

De megkezdte néhány gazdasági egyesület is, a schlesvig-
holsteini lápművelő egyesület (Heidekultur Vérein), azután a dánok 
nagyobb arányban és a belgák még kiterjedtebben a műtrágyákkal 
való kísérletezést a csemetekertekben és szabad kultúrákban. 

Egyes szakmunkák, szaklapi közlemények számolnak be most 
már (a QO-es években) az eredményekről és két értékes szakmunka 
jelenik meg egyszerre ezen témáról, Schwappach könyve, mely 
egyúttal utasitás is a fenyőfa-vetéskertek műtrágyázási eljárásáról, 
és Ramm württembergi királyi főerdész beszámolója az ő gyakor
lati műtrágyázási eredményeiről. 



Ezen jeles erdészeti szakmunkák nyomán tágabb körben fordul 
az erdészek figyelme ezen uj szakkérdés iránt és két párt vitat
kozik egymással, a műtrágyázás barátai mellett ugyanis támad 
műtrágyázás-ellenes párt is. 

Fölötte érdekesek és tanulságosak a külföldi kutatóknak kísér
letei és eredményei mireánk magyarokra is. 

Nem merem azt állítani, hogy vakon kell minden dolgukat 
elfogadnunk és követnünk, mert utóvégre is a mi földünk lehet 
százszor is jobb, mint az övék, de előbb-utóbb mi is reá leszünk 
szorulva a műtrágyák nagyobbmérvü alkalmazására, hiszen a mi 
földünk is soványodik a termelés által, azaz nem javul. Nálunk 
azonban nincs meg azon kedvező éghajlatt és csapadékviszony, 
mint külföldön. Ez pedig nagy dolog. A mi klimánk melegebb, 
de — szárazabb, mint a nyugati államoké. Nálunk kevesebb a 
csapadék, mint ott, és még az is nagy baj, hogy az évi esőmeny-
nyiség rosszabbul osztódik el, tehát a — szárazság vet gátat a 
mi intenzivebb gazdasági kultúránknak! 

Igy állunk a mi magyar mezőgazdaságunkkal is és éppen azért 
produkálunk oly jelentékenyen kisebb átlagterméseket a gaboná
ban, szénában és más terményekben, mint a nyugaton. Mindazon
által a műtrágya a magyar mezőgazdaságban is hatalmasan terjed. 
Még tiz-tizenöt évvel azelőtt sok gazda tartotta „humbugnak" az 
egész dolgot, és aki ezen kérdésről szakczikket irt, rögtön 
„műtrágya-vigécznek" lett elkeresztelve. Ma már ezen urak, birto
kosok is használják a műtrágyát, illetve, azaz: nem is ők használ
ják már, hanem — az uj bérlők, kik a tönkrement uraság kasté
lyában, a „volt szalonban" tartják azt zsákokban. Tehát a mi száraz 
klimánk alatt is lehet boldogulni a műtrágyázással, ezen már tul 
vagyunk. 

Mielőtt ezek után a dolog velejére térnék és a külföldi erdé
szeti szakemberek gyakorlati eredményeit ismertetném, röviden 
legyen szabad az egyes műtrágyákról egyet-mást elmondanom. 

A talaj tápanyagtartalma és a növény tápszerigénye. Ha fát, leve
let, szalmát, gyökeret, ágat, gabonát stb. elégetünk, akkor az égés alkal
mával gázok származnak és visszamarad a hamu, mely a növény 
ásványi anyagait tartalmazza. A hamu vegyelemzéséből megtudjuk 



tehát nemcsak azt, hogy a hamu miféle ásványi anyagokat tartal
maz, hanem azt is, hogy ugyanezen anyagokból állott maga a 
növény is. 

a) b) 

8. kép. Schalk porosz királyi főerdész műtrágyázási kísérletei Rehauban csemete
kertben, a) Thomas-salak, kainit és chilisalétrommal trágyázott talajból, b) Trágyá-

zatlan talajból származó ugyanolyan idős csemete. 

Tudjuk azt, hogy a fa és növény hamujában van: foszforsav, 
kálium, mész, magnézia, kénsav, chlor, vasoxid, kovasav és nátrium, 



az_ égésnél pedig gázok alakjában elillannak még a növény vegyi 
alkatrészeiből: a viz, a szénsav és az ammóniák (a légeny=nitrogén). 

Ezen 12-fe'le anyagból áll tehát a növény. Azt is tudjuk már, 
hogy a növény életéhez nincs szüksége az összes 12-féle anyagra, 
mert agrárchémikusok alapos tudományos kutatások alapján meg
állapították, hogy a növény fejlődéséhez a következő anyagok 
szükségesek: viz, szénsav, nitrogén, foszforsav, káli, mész, mag-
nézia, vasoxid, kénsav és chlor, nem föltétlenül szükségesek tehát 
a kovasav és nátron. 

A föltétlenül szükséges anyagokból — a tápanyagokból — 
a növény a vizet a csapadék utján, a szénsavat a levegőből szerzi, 
a többi tápanyagot a földből. 

A talajnak tehát ezen tápanyagokat oly mennyiségben és oly 
minőségben kell tartalmaznia, hogy belőle a növény azokat föl-
vehesse, különben benne megélni nem képes. Érdekes, hogy ennek 
daczára mégis a foszforsav, a kálium és a nitrogén (és többé-
kevésbbé: a mész) azon három tápanyag, mely a növény életének 
fentartásához a  legfontosabb, ugy hogy ezek egyikének vagy másiká
nak elégtelensége a növény fejlődését is megakaszthatja, és ezért, 
ha a talaj trágyázásáról szólunk vagy beszélünk, csupán a foszfor
sav, káli és nitrogén jönnek szóba, mert ezen három tápanyag 
által van módunkban a növény fejlődését és termését fokozni. 
Ezen három tápanyagot veszi a növény igénybe, vonja is ki 
a talajból, tehát azokat a földbe vissza is kell juttatnunk, ha 
rajta vagy benne nekünk hasznos növényi életet vagy termést 
kapni akarunk. 

Igy azután az agrárkulturális élet is alkalmazkodott ehhez és 
a kereskedelem is ugy készítette a műtrágyákat, hogy vannak: 

foszforsavat, kálit és nitrogént tartalmazó műtrágyák, melyekkel 
módunkban van a talaj ezen tápanyagokban támadt hiányát pótolni. 

Annak a kérdésnek az eldöntése azonban, hogy a talaj melyik 
tápanyagban szenved hiányt? nem könnyű dologi Régebben a talaj 
chémiai elemzése által igyekeztek eziránt puhatolózni, de az ered
mények egyáltalán nem voltak útbaigazítók. A vegyelemzés sok
szor kimutatta ugyan, hogy ez vagy az a tápanyag ilyen és 
ilyen mennyiségben van a talajban jelen; de ez még egyúttal nem 
mutatta azt is, hogy a növény esetleg nem szenved-e belőle 



9, kép. A rantzaui (Holstein) főerdészség műtrágyázási kísérlete tölgyfával, homoktalajon. Hétéves tölgyültetvény 
trágyázatlan talajon, 



10. kép. Ugyanazon ültetvény másik része, áronként ( = 1 ár = 27 '8 • - ö l ) 6 kg Thomas-salak, 2 kg kálisó éá 2 kg 
chilisalétrom adagolása után. 



« 

hiányt, azért, mert azt már nem tudja a tudomány megállapítani, 
hogy milyen fokban fölvehető (oldható) vagy hozzáférhető-e egy
úttal a növény részére? Egyetlen módja a növény lápanyag iránti 
igényének és a talaj tápanyagban való szegénységének vagy gaz
dagságának megállapítására az, hogy műtrágyázási kísérleteket 
végezünk. 

Ez azonban szép igy elmondva, de a gyakorlatban künn mű
ködő szakemberek igen nehezen adják magukat arra, hogy kísér
leti parczellákat állítsanak be, vagy pedig külön helyiségekben 
„kultur edényekben" végezzenek kísérleteket. Ez a tudósok dolga, 
kiknek nincs dolguk künn a természet szabad berkeiben, és van 
idejük és türelmük, pénzük és emberük ehhez. 

Azért a külföldön is, most már nálunk is a kisérletügyi állo
mások foglalkoznak ezen kérdéssel, és adják közre tapasztalataikat 
a gyakorlati életben működő szakemberek és szaktudomány okulá
sára és szolgálatára. 

De még ez sem dönti el az egész kérdést, mert abban, hogy 
a talaj tápanyagtartalma miképen használódik föl a növény fej
lesztésére, és hogy a növény termését miféle módon, miféle mű
trágyákkal, miképen fokozhatjuk? még más dolgok is közre
játszanak. 

Az tény, hogyha a talaj foszforsavban, vagy káliban, vagy 
nitrogénben szegény és megfelelő műtrágyát jultatunk a földbe (tehát 
foszforsavhiány esetén foszforsavtartalmu műtrágyát stb.), akkor a 
növény termését fokozhatjuk, mert a föld és növény éhségét 
csillapítjuk. 

De, mint Wagner darmstadti tanár mondja, nem mindig éhség
gel van dolgunk. Sokszor szomjúság lappang a talajban és azért 
nem juttatja érvényre tápanyagai hatását, azaz azért nem tud benne 
a növény kielégitőleg fejlődni. Ezen szomjúság alatt Wagner azt 
érti, hogy sokszor a talaj rossz fizikai állapota (cserepes fölszin, 
szívós, megtömödött agyagtalaj, altalajviz stb.) is az oka a növény 
gyenge fejlődésének. így azután a szántás, kapálás, vizlecsapolás, 
ásás, fogasolás, öntözés, meszezés, sokszor meglepő eredményt 
produkál, azaz föltárja a talaj tápanyagait és a növényt fokozott 
termelésre serkenti. 

Ezen eseteket nevezi Wagner „szomjúságnak", mert megesik, 



hogy sokszor még oly talajnál is beáll ezen eset, hol különben a 
kellő tápanyag megvan ugyan — de szunnyad. 

Tény tehát, hogy a talaj művelésével (kapálás, ásás stb.), 
vagy telkesítésével (lecsapolás, öntözés stb.) azt javítjuk, azaz bent 
rejlő tápanyagainak jobb és élénkebb fölhasználására képesítjük. 

Azon kérdésre, hogy a talajt minő tápanyagokkal és minő 
mennyiségben kell megtrágyáznunk? elég nehéz a felelet. A kér
déssel ismeretes szakember már külső jelekből meg tudja Ítélni 
azt, hogy a növény melyik tápanyagban szenved hiányt, azaz — 
éhezik. 

A növény halavány, sápadt szine azt sejteti, hogy nitrogénben 
van hiány. A leveleken sárgás foltok, melyek később barnába 
mennek át, esetleg fáradtan össze is kunkorodnak, a kálihiányt 
szokta mutatni. Ha pedig a leveleknek nem élénk zöld, üde 
szinük van (ez a nitrogénbőségnek föltűnő jele), hanem vöröses
barnás és ha a növény még langyos esőn és jó napfény daczára 
is csak lassan tengődik tovább, biztosra vehetjük a foszforsav
hiányt. 

A szakértő az adott műtrágya reakcziójában, amit a növény 
a fejlődésével már nem sok idő múlva jelezni szokott, már meg 
szokta ismerni a hatást, még finomabb vonásaiban is. 

A külső gyakorlati szakembernek azonban, ki nem ismerős 
ugy ezen kérdésben, mint a vele foglalkozó kutató, már nehezebb 
a megítélés. 

A gazdasági növénytermelésnél már tudjuk azt, hogy mely 
talajon, mely növény alá mennyi és mily műtrágyát kell adni, 
— természetesen a jövedelmezőség szempontját soha, szem elől 
nem tévesztve, — de az erdészeti műtrágyázásnál a kérdés még 
nincs ugy megállapítva, hogy konkrét szabályokat föllehetne 
állítani. 

A gazdasági növényeknél katasztrális holdanként adunk: 
foszfortrágyákból (szuperfoszfát, Thomas-salak) . . . 150—300 kg-ot 
kálitrágyákból (kainit és 40%-os kálisó) . . . ___ 75—120 » 
nitrogéntrágyákból (chilisalétrom, kénsavas ammó

niák) 50—100 , 
Az erdészetnél is mérvadónak vehetjük ezen mennyiségeket 

akkor, ha ott is a területre egyenletesen elszórva adjuk a mű-



trágyát (pl. csemetekertekben), de ha pl. csak az egyes fák vagy 
bokrok tövéhez adjuk, akkor kevesebb is megfelelő lesz. 

A később említendő gyakorlati példáknál fölemiitjük az egyes 
szakemberek által adagolt mennyiséget is. 

A foszfortrágyázás. 

Már föntebb megemlítettem, hogy a foszforsavban, legyen 
az akár homokos, vagy agyagos, vagy akármily jó termőerőben 
levő humozus talaj, még a rendszeres istállótrágyázásban részesülő 
mezőgazdasági talaj is rendszerint hiányt szenved. Alig van nálunk 
talaj, mely oly mennyiségű foszforsavat tartalmazna, amely a rajta, 
vagy benne fejlődő növénynek foszforsavsziikségletét teljesen ki
elégíteni tudná. 

Ha most ez igy áll a mezőgazdasági művelés és használat 
alatt levő talajokon, mennyivel inkább szenved az erdőtalaj 
íoszforsavhiányban, mikor az erdőnek alkalmas talaj mindenütt 
az egész világon a legsoványabb és a természettől legmostohább 
szokott lenni. 

Talajelemzésekből megállapították, hogy a fiatal fenyőfák 
jelentékeny mennyiségű foszforsavat (hektáronként és évenként 
30 kg-ot) vonnak ki a talajból, (természetesen később még 
többet), tehát a talajban bizonyos minimumnak ezen tápanyagból 
is lennie kell, különben rajta a növény tenyészete nem lehetséges. 

Amint a mezőgazdaságban is a legjobban elterjedt műtrágya
félék a foszforsavtartaltnunak, — mert a gabonafélékkel a talaj-
tápanyagok közül a gazda is a foszforsavat zsarolja ki legjob
ban — és amint a foszforsavtrágyázás is legbiztosabban e's még 
a legjobbnak tartott talajokon is rendszerint kifizeti magát, sőt 
még a mi magyar száraz klimánk alatt is majdnem 9 0 % biztos
sággal hat, ugy a németországi és belgiumi tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a foszforsavtrágyázás az erdészeti üzemnél is leg
indokoltabb szokott lenni. 

Hozzájárul ehhez még két dolog, ami a növényt a legtöbb 
esetben hálássá teszi, a mesterségesen nyújtott foszforsav tápanyag 
iránt. Az egyik az, hogy a talajban természettől bentlevő foszforsav 
nehezen oldódik és nehezen fölvehető. A másik az, hogy mig az 
egyes növények, tehát igy az erdei fanemek is, a különféle főbb 



tápanyagok, igy a kálium vagy nitrogén iránt különféle igényes
séget mutatnak, addig a foszforsav iránt majdnem minden növény 
egyformán és körülbelül egyforma fokban és mértékben igényes, 
tehát hálás is. 

Azon foszforsavtartalmu műtrágyák, melyek kereskedelemben 
kaphatók, kétfélék: a vizben oldható és vizben nem oldható 
foszforsavtartalmu műtrágyák. 

A vizben oldható foszforsavtartalmu műtrágyák, melyek foszfor-
sava a talajban az esőtől föloldódik és kimosatik, a növény által 
könnyebben fölvehetők ugyan, mint az a foszforsav, mely vizben 
nem oldódik, tehát a gyökér által kiválasztott savnak kell azt 
oldhatóvá tenni, de hatásuk csak rövid ideig tart (1 év, esetleg 
2 év) és igy az erdészeti üzemben, hol megelégszünk lassúbb, 
de tartóssabb hatással, nem igen jönnek számba. Ez a műtrágya 
a szuper foszfát. 

Németországban is, Belgiumban is, és egyáltalán külföldön az 
erdészeti üzemben a Thomas-salakot (melyet Thomas-lisztnek is 
neveznek) használják inkább. Ezen műtrágya foszforsava vizben 
nem oldódik, csak czitromsavban. Miután a növény hajszálgyökerei 
savas váladékot választanak ki, de a talajban magában is vannak 
savak (szénsav, humuszsav és más ásványi savak), igy a talajba 
bejutott Thomas-liszt foszforsava ott föloldódik, a finom liszt
finomságura őrölt por ott a gyökerekkel érintkezik és foszforsava 
igy a növény által fölvehető. Ezen műtrágya a talajban eloszolva, 
megkötődik és az eső, hólé nem mossa ki, vagy akkor is lejebb 
mossa és a mélyebben fekvő gyökerek találkoznak vele. 

A Thomas-salak az aczélgyártás egy mellékterméke (vasgyári 
hulladék), mely salak megőrölve mint finom liszt kerül keres
kedelembe. 

Foszforsavtartalma 1 6 — 2 0 % szokott lenni. Miután ma a 
külföldi aczélgyárak nem tudnak annyit készíteni, amennyit a 
termelők meg ne vennének, azért most ezen műtrágyát hamisítják. 
Azért ajánlatos megbízható budapesti czégektől vásárolni, de még 
ekkor is mintát venni és egy állami vegyvizsgáló állomásnak 
megküldeni, nehogy pl. 1 8 % foszforsavat fizessünk az árban és 
csak 12%-osat kapjunk, (A mintavételi utasítást minden budapesti 
műtrágyakereskedő megküldi.) 



A Thomas-salakban még 40—60 u /o mész is van és igy ha 
ezzel trágyázunk, a talajt egyúttal meszezzük is, ami hogy mily 
fontos kérdés, arról később lesz szó. 

A Thomas-salakot őszszel hintjük el és fogasoljuk, vagy gereb
lyézzük, vagy kapáljuk be a talajba. 

Van még egy vizben nem oldható foszforsavtartalmu mű
trágya: a csontliszt, melyet állati csontok megőröléséből és kén
savval való kezelésével nyernek. Hatása lassúbb szokott lenni a 
Thomas-salakénál, igy kevés helyen alkalmazzák. 

Németországban, hol a csapadékdúsabb klima a műtrágyák 
használatának határozottan jobban kedvez, mint nálunk, a mi száraz 
klímánk alatt, a Thomas-salakot tavaszszal is szokták használni. 
Nálunk inkább őszszel használjuk (még a réteken és legelőkön is), 
hogy a téli nedvesség azt jobban eloszlassa a gyökerekhez és 
hatását már a nyári szárazság beálltáig a növény igénybe-
vehesse. 

Fontosabb ennél nálunk az alkalmazás módja és az adagok 
mértéke. Miután nálunk az erdész legtöbbször a legsoványabb 
földön működik, igy a talajba egy bizonyos minimum kell, 
hogy hatást elérni lehessen. A németek olcsóbban kapják 
(nálunk a fuvardíj drágítja meg) és földjük is, amint látom és 
észreveszem (sőt személyesen is megismertem több helyen), jelen
tékenyen rosszabb, azaz szegényebb tápanyagokban, mint a mienk, 
óriási mennyiségűt adnak holdanként. 

Hektáronként adnak 6 — 800 kg-ot, sőt 12 q-kt is. Nálunk 
mezőgazdasági művelésnél és a legelőjavitásoknál 200—300 kg-ot 
szoktunk adni kat. holdanként. Igy az erdészeti üzemnél is elég 
lesz ennyi. 

A németek ugy szoktak eljárni, hogy az adandó mennyiség 
felét adják uj ültetésnél, vagy csemetekertekben szántás vagy ásás 
közben belekeverve a földbe, a másik felét azután a föld színére 
hintik és befogasolják vagy begereblyézik, de csak ugy, hogy a 
trágya a talaj felső rétegében maradjon, tehát a fiatal növény 
már első fejlődési időszakában ahhoz férhessen. Azt tapasztalták, 
hogy nagyobb hatást érnek el, ha nem juttatják nagyon mélyen 
a talajba, hanem inkább fejtrágyaszeriileg alkalmazzák. 



A káliumtrágyázás. 

Mig a talaj foszforsavtartalmára a növények fehérjevegyületei 
létrehozásában van szüksége, addig a talaj káliumtartalmát a 
növény a különféle kálisóvegyületekben (pl. kénsavas, kovasavas, 
foszforsavas, salétromsavas kálium) használja föl, a szénhidrátok, a 
keményítő, a czukor képzéséhez és a clorofyll, a különféle savas 
vegyületek (czitromsavas káli, almasavas, borsavas, oxálsavas stb. 
káli) képzéséhez használja. Az ujabb vegyelemezések kimutatták, 
hogy nemcsak a gazdasági kultúrnövények (répa, burgonya), de 
a fűfélék is sok káliumot vonnak el a talajból. Igy van ez az 
erdei növényekkel is. Egyik német erdészeti szakíró említi, hogy 
a fák, de különösen a csemeték elég sok kálit igényelnek, mert 
egy kétéves fenyőfa-csemeteültetvény évenként és hektáronként 40 
kg kálit és 30 kg foszforsavat von ki a talajból. 

Ahol tehát a csemete ezen kálimennyiséget nem találja meg 
a talajban, amit az ő növekedésére igényel, ott nem is lesz ki
elégítő a fejlődése. 

Agrikultur chemikusok állítása szerint a talajban O10—0"15° o 
foszforsavnak és mégegyszer ennyi káliumtartalomnak kell lennie, 
hogy abban a növény a jó fejlődéséhez szükséges káliummennyi
séget megtalálhassa. 

A talajvegyelemzések azonban azt mutatták, hogy sok erdő
talajban csak 0 - 02 százalék kálitartalom van és foszforsav még 
kevesebb. Hogy ilyen talajban az erdei fanemek, melyek pedig 
gyökérzetükkel igazán jól ki tudják használni a talaj tápanyag
készletét, sem tudnak kielégitőleg növekedni: az nem csodálható. 
Hogy ilyen talajok hálásak a mesterséges trágyafélék iránt, az 
kézenfekvő. 

Az ujabb időkig a műtrágyák közül a káliumtartalmuakat 
még a mezőgazdaságnál sem igen használták, annál kevsébbé az 
erdészeti üzemben. Ennek az oka az volt, hogy azon nézet volt 
elterjedve, hogy a kötött (agyagos vagy vályog) talajok elég 
gazdagok már természettől fogva is káliumban, tehát ezek nem 
igénylik a kálitartalmu műtrágyát, igy erre csak a homokos és 
tőzeges talajok vannak reászorulva, mert ezek káliumtartalma a 
vegyelemzéseknél igen csekélynek mutatkozott. 



Támogatta vagy támogatni látszott ezen tudományos föltevést 
az is, hogy az istállótrágyával elég sok kálit adunk a talajnak 
vissza és igy még azon növények is megtalálják a talajban a nekik 
szükséges káliumtartalmat, melyek sok kálit igényelnek (répa, 
dohány, burgonya és takarmánynövények). 

A legújabb kutatások és kísérletezések azonban ledöntötték 
e z e n eddigi elméletet, mert kitűnt, hogy a talaj kálitartalma maga 
még nem mutatja egyúttal azt is, hogy a kálisók oldható, tehát 
a növény által fölvehető' alakban vannak jelen. Igy azután sok 
magas kálitartalmu talaj is hálásnak bizonyult a kálitrágyázás 
iránt és ma már be van bizonyítva, hogy nemcsak a laza talajokon, 
hanem a kötötteken (agyagosak) is kifizeti magát az esetek 70— 
80%-ában a mesterséges kálitrágya adagolása. 

Igy a külföldön nemcsak a mezőgazdaságban, hanem az 
erdészeti üzemben is megkezdték a kálisókkal való műtrágyázást, 
főleg csemetekertekben, melyeknek talajából a fiatal növény sok 
kálit zsarol ki. 

Káliumtartalmu műtrágyákat nálunk Magyarországban, sajnos, 
még nem találtak (noha most már az 1910. év őszén benyújtott 
törvényjavaslat alapján kutatni lehet és remény van arra, hogy 
azokra reáakadnak geológusaink) és igy csupán a németországi 
kálitrágyákat használjuk. 

Kálitrágya kétféle van: a nyers, azaz természetes káliumsók 
és a mesterséges kálisók. A nyers kálisók a földből bányásztatnak 
ki és megőrölve, mint só kerülnek a kereskedelembe, a mesterséges, 
azaz gyári kálisót gyárakban kilúgozzák és megtisztítva kerülnek 
a kereskedelembe. 

A nyers kálisó a kainit, a gyári kálisó: a 40%-os kálisó, 
melyet, miután Németországban Stassfurtban (Leopoldshall) készítik, 
„stassfurti sónak" is neveznek. A kainit jelentékenyen olcsóbb, de 
miután csak 1 2 % káliumot tartalmaz, és mellette sok klórt és 
más maró és ártalmas sókat is, azért nálunk nem használják, mert 
olcsósága mellett, de kevés kálitartalma miatt a vasúti fuvardíj 
drágítja meg. Inkább tehát a tisztább és 4 0 % kálisót tartalmazó 
stassfurti sót használjuk, mely ha jelentékenyen drágább is, de 
fuvardíjban is, áruban is aránylag olcsóbban vásároljuk amannál 
és pl. legelőnél, hol esetleg állatok fölnyalják, sem okoz bajt, mint 



a kainit (a stassfurti kálisó métermázsája 10—11 korona, a kainité 
6—6 \30 korona). 

Az eddigi tapasztalatok mindenütt azt mutatták, hogy a foszfor
savtrágya egymagában is mutat hatást, de kálitrágyával együttesen 
használva, eredménye jelentékenyen nagyobb. Viszont kálitrágya 
egymagában használva, kevés eredményt mutat. Igy e kétféle 
műtrágyát legokosabb mindig együttesen alkalmazni. 

Az elszórás ideje a mi száraz éghajlatunk alatt ennél is az ősz. 
A káliumot a viz föloldja, de a talaj megköti és legföllebb csak 
igen laza homoktalajon félhetünk a kimosásától. Ilyen esetben kora 
tavaszszal adjuk. 

A stassfurti kálisóból kat. holdanként 75—110 kg-ot adunk, 
a kainitből még egyszer ennyit. 

A németek hektáronként ennél sokszor négyszer-ötször is 
többet adnak, de ezt ők könnyebben tehetik, mert közelben, olcsón 
hozzájuthatnak. Csak ott fordulnak ők is a töményebb stassfurti 
kálisóhoz a kiadós nagytömegű kainit helyet, hol magasabb 
fekvésű helyekben akarják alkalmazni, tehát a fölfuvarozás nehéz. 

A kainit a piszkos konyhasóhoz hasonló, a stassfurti kálisó 
fehér daraszerü anyag. A szuperfoszfát barnaszürke liszt, a Thomas-
salak ugyanilyen, de sötétebb és rendkívül súlyos. A kálisókat és 
szuperfoszfátot, miután maró hatásúak, sebeskezü munkással 
elszóratni nem tanácsos. Vannak e czélra gummi- műtrágyaszóró 
keztyük, ezeknek használata ajánlatos. 

A nitrogéntrágyázás. 

Mint már fentebb említettem, a műveleti növénynek — 
legyen az- akár gazdasági, akár erdészeti — nemcsak foszforsavra 
van szüksége, amiből a fehérjeféléket képezi, nemcsak káliumra 
van szüksége, melyből a gazdasági növény épugy, mint az erdé
szeti a szénhidrátokat képezi, hanem legényre (nitrogén) is nagy 
szüksége van, miből a gazdasági növények az egészséges sötétzöld, 
húsos leveleket, a réten és legelőkön a dús és tömött fűnövést, az 
erdei fák a dus levélzetet szerzik. 

Bizonyára minden erdész megfigyelhette azt, hogy silány-
legelőn mily sötétzöld, buja fűnövés indul meg akár a legelő 
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állatok elhullatott trágyalepények, vagy a delelők helyén. Nos, ezt 
a nitrogéntrágya okozza. 

A nitrogén igen fontos és gyors termésfokozó trágyaanyag, 
a 3 növényi tápszer egyik legfontosabbika az erdészeti üzemben, 
épugy, mint a mezőgazdaságban. Sajnos azonban, használata még 
a gazdasági üzemben is eléggé elhanyagolt. 

Hogy a svájczi kisbirtokos négyszer kaszálja havasi kaszáló
ját és 50—60 q szénát kaszál 1  kat. holdnak megfelelő területen 
és egy 1200 D-öles területen egész éven át jó húsra és teljes 
kondiczióra legeltet egy „számos" marhát (egy kifejlődött 500 kg 
sulyu tehenet) akkor, mikor nálunk a legtöbb helyen még alig 
kaszálnak egy kat. holdon 10 q szénát és egy számosmarhára 
nyári legeltetésre 3 kat. hold legelőterületet kell számítanunk, az 
elég nagy gazdasági elmaradottság jele. Ennek az okai egyrészt 
tőlünk függnek, másik résziben már nem függnek. Nem függ tőlünk 
az, hogy nálunk a száraz klíma es az évi csapadék rossz eloszlása 
nagy bajunk mezőgazdasági üzemünknek a nyugoti államokhoz 
viszonyítva tagadhatatlan hátramaradottságában. Tőlünk függő ok 
azonban az, hogy a trágyázásra ha a magyar kisgazda elég súlyt is 
helyez, de okszerütlenül trágyáz. A svájczi kisgazda a hátán viszi 

föl a havasokba az állati trágyát puttonyban és kis hordókban 
viszi föl a havasi kaszálókra és legelőkre az istállókban gondosan 
összegyűlt hugylevet,*) tehát nem engedi kifolyni az utczára ezen 
értékes nitrogéntrágyát, mint a mi magyar parasztunk az ország 
legtöbb vidékén. 

A mezőgazdának mindamellett módjában van a nitrogén
trágyát állattenyésztése mellett olcsón megszerezni, az erdésznek 
azonban ez nem áll módjában, tehát más uton-módon kell azt 
megszereznie. 

A nitrogéntrágyát az erdész kétféle módon szerezheti be. 
Az olcsóbb mód, melyet külföldön igen elterjedten alkalmaz
nak : a zöldtrágyázás; a drágább mód a nitrogéntartalmú keres
kedelmi műtrágyák vásárlása, amelyek a chilisalétrom (Dél-

*) Igy jár el az erdélyi barczasági szász kisgazda is és ezért van neki 
jelentékenyen nagyobb átlagtermése, mint a sok helyen ugyanolyan földön gaz
dálkodó székelynek. Ezt bővebben leirtani Az erdélyi szászok mezőgazdasága 
czimü könyvemben. 



amerikából importálják), a kénsavas ammóniák (a gázgyártás mellék
terméke) és legújabban villamosság segélyével a levegőből előállí
tott mésznitrogén és nitrogénmész. (A régi nitrogéntartalmú műtrá
gyák, a „guánok" ma már kimentek a divatból.) 

A kereskedelmi nitrogéntartalmú műtrágyák hatása a legtöbb 
esetben biztos, de nálunk drága kereskedelmi áruk vet gátat 
nagyobb arányú elterjedésüknek, még a gazdasági üzemünkben 
is. Mindamellett a gazdaság intenzivebbé tételével és a gazdasági 
termékek árának emelkedésével ezen nitrogéntrágyák (főleg a 
chilisalétrom) használata nálunk is növekedik. (Egy q chilisalétrom 
ára ab Fiume 2 5 7 0 kor.) A zöldtrágyázásról talán más alkalom
mal fogok e b. lapok hasábjain egyetmást elreferálhatni, igy most 
csak röviden említem meg a dolog lényegét. 

Az agrárchemia megállapította azt, hogy a pillangósvirágú 
növények (lóhere, luczerna, bükköny, baltaczim stb.) képesek gyö
kereiken levő gumókban levő talajbaktériumaik segélyével a leve
gőből nitrogént lekötni és a talajt vele nitrogénben gazdagítani. 
Már most a külföldön e czélra a csillagfürt (Lupinus) pillangós
virágú és dús növésű növényt vetik el kellőleg föllazított (szán
tott vagy föl kapált) talajba, és virágzásakor vissza szántják a talajba, 
hogy azt igy gazdagítsák. Ez a zöldtrágyázás nagy vonásokban. 
Külföldön gazdák is, erdészek is jó eredménynyel alkalmazzák.*) 

A kereskedelmi nitrogén trágyák hatása gyors, de rövid, mert az 
esőviz őket föloldja és a talajból kimossa, azért ezeket csak tavaszszal 
szabad alkalmazni fejtrágyának, akkor, ha a növényi élet már meg
indult és rögtön föl is használhatja fejlődésének első idejében. 
A chilisalétrom fehér, harmatos por. Kat. holdanként 4 0 — 6 0 ^ - o t 
használnak, ezt is jobb két részletben fölhinteni és a talajba befoga-
solni. A mésznitrogén még uj találmány, kereskedelmi forgalomba 
nálunk még nem igen kerül. 

A talaj meszezéze. 

A mész tulajdonképen nem mint műtrágya jön tekintetbe, 
azonban a mésznek a talajban nagyobb szerepe van, mint hinnénk. 
Mésznélküli talajban a termés alig sikerül, nemcsak azért, mert a 

*) A zöldtrágyázás egyáltalában nem ismeretlen erdészetünkben és különösen 
csemetekertekben alkalmazzák. Szerk. 



növénynek elég sok mészre van fejlődésében szüksége, hanem 
azért is, mert a mésznek még több más fontos szerepe van a 
növényélet körében. A mész a talajban bizonyos ösztökélő, osto
rozó szerepet tölt be, azaz a talajt nagyobb tevékenységre serkenti. 

Mészhiányban szenvedő talajban még a műtrágyák sem igen 
érvényesülnek. Azért külföldön a műtrágyák mellett a talajt jó 
erős adagokban (kat. holdanként 8—12 q) még rendszeresen 
meszezni is szokták. 

A mész a talaj vegyi bomlását sietteti, tehát tápanyagait föl
tárni segit, ezenkívül a talaj fizikai sajátságait is javítja, mert a 
hideg, agyagos, úgynevezett „lusta" talajokat megporhanyitja, a 
levegő átjárására képessé teszi, a talajt heviti és a savanyu talajt 
(pl. a mocsaras, humuszsavas talajt) azáltal is javítja, hogy a sava
kat megköti, tehát abban nemesebb növények megélhetését is biz
tosítja. A talajban, főleg az erdészetnél gyakran van vasoxidul, mely a 
növényéletre ártalmas. Ezt a mész átalakítja vasoxid-hidráttá, 
tehát ártalmatlanná teszi. 

A mész a talajt tehát kissé ki is éli, de ez akkor, ha intenzivebb 
termelés, tehát gyorsabb és nagyobb termés elérése a czélunk és 
a nagyobb, forszirozottabb produkczió által a talajból kivont táp
anyagokat mesterségesen, azaz műtrágyák által pótoljuk — akkor 
nem is baj. Legalább is a külföldön nem tekintik bajnak. 

Azon helyeken, hol futóhomokkal vagy homokkővel takart 
talajjal van dolgunk, a talaj terméketlenségének egyik főokát a 
teljes mészhiányban kereshetjük. A talajban a mésztartalomnak 
legkevesebb 0-25—0"30%-nak kell lenni, ezen alul már föltétlenül 
mesterséges meszezéssel kell segítenünk. 

A talaj mésztartalmát nagyjában megállapíthatjuk, ha jó erős 
házieczettel leöntjük. Ha pezseg, akkor elegendő mész van benne; 
ha nem pezseg, akkor mészhiány van jelen. 

A meszezést többfélekép eszközölhetjük. Ha Thomas-salakkal 
trágyázunk, akkor bizonyos fokban meszezünk is, mert annak 
40—50°/o-a mész. De ha ez nem elég, a meszezésre használják az 
égetett mészport, a márványport, márgát, a gipszet vagy a czukor-
gyári mésziszapot. 

A legerősebb hatású az égetett mészpor, melyet S Z Í V Ó S , agyag
földön ajánlatos alkalmazni, őszszel elszórva kat. holdanként 7—9 



métermázsát. Könnyebb, homokosabb talajon, hol nem várunk ily 
nagy hatást, a márga, vagy czukorgyári mésziszap is megfelelő, 
kisebb mennyiségben. 

A meszezést mindenkor őszszel kell eszközölni és a földbe 
még a tél előtt bekeverni. 

Gyakorlati erdészek műtrágyázási kísérletei. 

Csemetekertekben szerzett tapasztalatok. 

Az erdészeti műtrágyázási kísérletek először kicsiben a „ tenyész-
ede'nyekben" indultak meg, hogy megállapítható legyen az, hogy 
az erdei növények mikép viselkednek velük szemben. Az 
ilyen tenyészedénykisérlet keresztülvitele tudományos készültséget, 
költséges berendezést és nagy személyzetet igényel, azért csak 
tudományos kísérleti állomásokon lehetséges. 

Később, mikor az ily tudományos intézeti és kutatási ered
mények nyilvánosságra hozattak és megállapittatott az, hogy az 
erdei növények is meghálálják a műtrágyát, ^kezdtek a csemete
kertekben is a gyakorlati erdészek kísérletezni, sokkal nagyobb 
méretekben és sok helyen. 

A csemetekertek talaja ugyanis sok helyen — kimerült, termé
ketlenné vált, és igy vagy változtatni kellett a helyet, vagy pedig 
trágyázni kellett, ez pedig állati trágya hiányában nehézségekbe 
ütközött. A fiatal facsemete ugyanis növekedéséhez jelentékeny 
menyiségü tápanyagot igényel és a talajt hamar kizsarolja. 

Az egy- és kétéves fenyőcsemete elvon tenyészideje alatt a 
talajból körülbelül következő tápanymennyiséget hektáronként: 

30—40 kg kálit, 2 5 - 3 0 kg foszforsavat, 70—80 kg meszet, 
20—25 kg magnéziát és 70—80 kg nitrogént. 

Igy azután, miután a talajban még a gyökér sem marad 
vissza, amiből humusz képződhetnék, sőt a gyökerek között kép
ződött humozus földrész is eltávolittatik a kis csemeték kiszedésénél, 
igy érthető, hogy a csemetekert talaja erősen kizsaroltatik és 
termőképességében kimerül, tehát a trágyázásra nagyon is reászorul. 
Németországban az erdészek között közmondássá is vált, hogy a 
„kizsarolt csemetekertek az erdész temetői". 



Megtörtént, hogy az ily kizsarolt csemetekertek termőképes 
állapotba hozására még az istállótrágyázás sem volt elég. 

Igy kezdték meg a műtrágyázást, hogy a faiskolák talaj
kimerülését megelőzzék. Most azután sok német erdésznek egybe
hangzó véleménye az, hogy a dolog igen jól sikerült, és csak 
ott nem sikerült eddig, hol helytelenül alkalmazták a műtrágyákat. 

De ezzel karöltve a csemetekertekben még azért is kezdtek 
többen műtrágyákat alkalmazni, hogy a fiatal növényt gyorsabb 
fejlődésre és erősebb gyökérképzésre ösztönözzék. 

A fiatal növényt ugyanis el kell látni talajtápanyagokkal, hogy 
gyorsabban fejlődhessen, gyorsan megerősödhessen, erős gyökérzetet 
fejleszthessen, tehát erős, egészséges csemeték származhassanak. 

Ez a műtrágyákkal, föltéve, hogy azok a talajba okosan és 
könnyen fölvehető formában lettek adva, sikerült is, sőt azt vették 
észre, hogy a műtrágyás talajban nőtt facsemeték gyökérzete is 
sokkal dúsabbá és erőteljesebbé fejlődött (ezt a bemutatott ábrákon 
is láthatjuk), mint a nem műtrágyás földben nőtteké. 

Ez a körümény nagy vitára adott okot, mert hiszen addig sokan 
azt tartották, hogy a jó talajon, trágyázott földben, dúsan nőtt 
facsemete nem való azután sovány földbe, mert ott nem fejlődik, 
ha rosszabb viszonyok közé jut. 

A szakvitát azután hamar eldöntötték a műtrágyabarát erdészek, 
s azon álláspont lett a győztes, hogy a facsemetekert műtrágyás 
földében dús lombozattal és erős gyökérzettel nőtt életképes, 
erősen fejlett növény nemcsak jobban állja ki az átültetést, hanem 
erős gyökérzetével jobban is képes magát még rosszabb földben 
és viszonyok között fentartani. 

Az erősebb gyökérzetfejlődéssel lehet magyarázni azt, hogy 
a jól trágyázott földben termett és nőtt fiatal csemeték, erőtelje
sekké válnak és erős gyökérzetükkel képesek oldalt és a mélybe 
terjeszkedni, tehát még gyengébb földre kerülve is, erőteljesebben 
helyüket megállni. 

Erre nézve a többek között egyik német erdésznek idevágó 
gyakorlati eredményét kivonatosan fölemlítem. 

Egy meredek hegyoldalon, sivár, földön fölkapált 30—40 
czentiméter széles pasztákban vetett luczfenyőmagvat. A talaj 
sivár volt, helyenként köves, vastag moharéteggel takart, az altalaj 



nyers palás. Miután kevés kilátás volt arra, hogy ezen talajon 
a magvetés sikerüljön, kisérletképen a pasztákat fölváltva mű-
trágyázta meg, azaz 4 sort trágyázatlanul hagyott, 4 sort pedig 
megműtrágyázott és igy tovább. A műtrágyát őszszel elszóratta a 
fölkapált sávokban és begereblyéztette. „Ar"-onként (1 ár = 27'8 
• - ö l ) 6 kg Thomas-lisztet és 4 kg kainitet alkalmazott. 

Tavaszszal a trágyázatlan sávok magvetése rosszul kelt, a mű-
trágyásé jól. Nyáron át a különbség még élesebb lett. Őszszel 
a csemeték gyökérzete is nagy külömbséget mutatott. A műtrágyás 
sávokban nőtt csemeték gyökérzete dús és erősen fejlett volt, 
még ott is, hol a nyers, kemény altalajba kellett nekik hatolniok, 
mig a trágyázatlan sávok csemetéinek gyökérzete gyenge és erőt
len volt, sőt több csemete gyökérzete a kemény altalajban erőt
lenül elsatnyult, mint maga a csemete is gyenge maradt. 

Egy belga szakíró már most még tovább megy és azon 
tételből kiindulva, hogy „minél táplálóbb a talaj, annál nagyobb 
a fatermelés is rajta", az erdészeti talaj műtrágyázása által a fák 
gyorsabb és erőteljesebb növekedése által még a szabad kultúrá
ban és javasolja a műtrágyázást és azt jövedelmezőnek tartja. Egy 
német erdész pedig az erdőfelújítást magvetéssel ajánlja mű
trágyázás kíséretében, a régi módú csemeteültetés helyett, mert 
szerinte a német munkáshiány és emberi munka drágasága miatt 
előbb-utóbb arra kell áttérni. 

Enders eisenachi erdőigazgató & szabad kultúráknál is alkal
mazta próbaképen a műtrágyázást (fiatal fák tövéhez 1 evőkanál 
Thomas-salakot, fél evőkanál kainitet és egy kávéskanál chili
salétromot adott) és a fa növekedésében a műtrágya és munka 
költségét megkerülve látta. 

Dr. Giersberg tanár, ki ezen kérdéssel a német szakirodalom
ban foglalkozott, azon kérdést, hogy a csemetekertekben a mű
trágya használata hasznos és okos dolog-e, a sok erdészeti szak
ember véleményéből eldöntöttnek tekinti. Szerinte tehát ugy áll a 
dolog, hogy azon vélemény, hogy a trágyázott földön nőtt fa
csemete el van kényeztetve és rosszabb talajra kerülve, nem fejlődik 
ugy, mint azon csemete, mely sovány földhöz van hozzászokva — 
elavult nézet. Szerinte ellenkezőleg áll a dolog. Az erősebb csemete 
lesz a rosszabb talajon is erősebb. Ellenben áll most is az, hogy 



a csemete inkább a talaj fekvése iránt kényes. Meleg, enyhe fek
vésű helyről hideg, zord fekvésű helyre ültetett csemete tönkre 
megy. Ennél a pontnál kell inkább vigyázni, ha azt akarjuk, 
hogy a csemete kiültetése jól sikerüljön. Azt hiszik azonban, hogy 
a műtrágyázott faiskolákból kikerülő erős gyökérzetü és jól fejlő
dött csemeték után még azon előny is lesz, hogy nem kell után
ültetni, foltozni, tehát a műtrágya költsége a napszámbér-meg-
takaritásban is megtérül 

Külső üzemben elért eredmények. 

A külföldön nemcsak azon nagy előhaladás vitte reá az 
erdészeti szaktudomány művelőit a műtrágyák használatára, melyet 
a mezőgazdaság elért a kereskedelmi trágyák használatával, 
nemcsak a tudományos kisérleti állomásokon tenyészedényekben 
és kis parczellákon végrehajtott eredmények és csemetekertek kísér
letei, hanem sok más egyéb ok is. 

Igy pl. a fában igen szegény Schleswig-Holsteinban meg
drágult a karácsonyfa a piaczon és élelmes kereskedők olcsó föld
területeket kerestek, hol ily fenyőcsemetéket eladásra nevelhetnek. 
Schleswig-Holstein mocsaras pusztaságain, a „Heide"-ken ültettek 
be nagy területeket. A rossz földben azonban a fenyőfa lassan 
fejlődött és lombozata is gyér maradt. Ma tehát a termelők mind 
műtrágyáznak és a műtrágya segélyével gyorsabban, szebb fákat 
tudnak nevelni. Azon csemetetáblákat pedig, melyek levágásra kerül
nek, a nyár elején nitrogén-műtrágyával (chili-salétrom) alaposan 
megtrágyázzák. Igy a fenyőcsemeték tűlevelei sötétzöldek lesznek, 
dúsabban nőnek, a fák tetszetősebbekké válnak, több pénzt kapnak 
a piaczon érettük ugy, hogy a chilisalétrom ára nekik bőven 
megtérül. 

De most már uradalmak, állami erdőbirtokok is megkezdik 
a külső erdők (fiatalosok) műtrágyával való 

„Egy jól sikerült ültetés — mondja Kühnert — az utódok 
takarékperselye, mely még azáltal is jobb, mert kiadás nélkül 
értéke évről-évre emelkedik! 

Okosabb is azon apa, ki családjának egy erdőparczellát hagy 
örökségben, mintha egy bizonytalan értékű városi bérházkaszárnyát, 
vagy idegen államok hamis zálogleveleit hagyja vissza a vég-



rendeletében. De az anyagi oldaltól eltekintve — mondja Kühnert 
— az erdősítésnek még ethikai becse is van, sőt szocziálpolitikai 
kihatása sem vitatható. Egy nemzet erdő nélkül olyan, mint — 
tenger part nélkül! Spanyolország nem azért lett nyomorúságos, 
mert elveszítette gyarmatainak nagy részét, hanem azért, mert 
már nincs erdeje!" 

A műtrágyával való erdősítés általánosabban való elterjedé
sének azonban útját állja még maguknál a németeknél is két 
dolog. Az egyik az, hogy mint ők maguk is beismerik, a külső 
üzemben nagyobb arányokban való műtrágyázás még nincs teljesen 
megvilágítva és még nincsenek ott, hogy ebben a kérdésben hatá
rozott nyomon tovább indulhassanak. A másik és főbb dolog a 
jövedelmezőség kérdése. Mert hiszen kisebb parczellákon lehet 
kísérletezni, de ha már üzemileg akarunk belemenni, akkor tudnia 
kell a birtokosnak, hogy az kl is fizeti-e magát nagyban keresz-
tülvive ? 

Erre pedig még a külföldön sem tudnak határozott választ 
adni. Illetőleg választ adni tudnak, de felelősséget vállalni nem 
tudnak, mert ez az erdészeti üzemnél nehéz. A gazdaságnál könnyű, 
mert ott az eredmény egy éven belül mutatkozik és mérés által 
meghatározható. 

Az erdőnél azonban ez nem megy. Itt a szemmérték általi 
becslésre van az ember utalva. Próbálták már többen, hogy a mű-
trágyázott parczellák fáit egyenként fölmérték, fölbecsülték, de a 
fa oly sajátos Individuálisan különféle a növési energiájában, hogy 
az átlag nehezen vonható a különféle parczellák fatömegei között. 

Mindazonáltal már több helyen tul vannak a kísérleteken és 
a külső erdészeti üzemben is alkalmazzák a műtrágyát, sőt ugy is 
alkalmazzák, hogy megtalálják abban a számításukat. Ezek azonban 
leginkább a „Heidek"-ből mocsaras sivatagokból meghódított terü
letek, tehát kopárfásitások, melyekről később lesz szó. 

Jobb talajon, mely nem „Heide" terület, folynak a nagyobb 
arányú kísérletezések Németországban, Belgiumban, Hollandiában 
is, privátbirtokon is, és állami és városiakon egyaránt. Ezekből 
érdemes megemlitni Kühnert szakiskolai igazgatónak az északi és 
keleti tenger partvidékein homokos talajokon ültetett erdősítései
nek műtrágyázásait. 



Az erdősítés különféle fanemekkel történt (fenyő, tölgy, bükk, 
éger). A táblák 5-féle műtrágyázásban részesültek és a kísérleti tér 
1—1 ár (egy ár = 27"8D-öl ) nagyságú volt és 5 részre volt be
osztva. 

Az I. ár trágyázatlan maradt. 
A II. ár kapott 6 kg Thomas-lisztet. 
A III. w ti 2 fi 40°/o-os kálisót. 
A IV. « ii 6 i; Thomas-lisztet és 2 kg 40%-os kálisót. 
Az V. „ a ó n a n 2 „ a a 

és 2 kg chilisalétromot. 
Ezen kísérlet pl. a tölgyerdó'sitésnél igy történt: 
A tölgymakk tavaszszal elvettetett, a második év őszén lett a 

Thomas-liszt és kálisó ráhintve, a harmadik év tavaszán a chili-
salétrom, a negyedik évben ismét 1 kg chilisalétrom. A harmadik 
évig kevés volt a különbség, csak a negyedik évtől fogva lett a 
trágyázott és trágyázatlan parczellák között a különbség folyton 
nagyobb, ugy hogy 7 év múlva a műtrágyázott parczellák fanövése 
teljesen elütött a többitől, üde zöld, dús növése, dús lombozata miatt 
messziről kiválik és évek múlva ezen parczella oly sürün nőtt be, hogy 
áthatolhatlan sűrűségű, mig a műtrágyázatlan parczella ritka és 
most sem zárt. (L. a 9. és 10. ábrát.) 

Ilyen műtrágyás erdősítéseket létesített továbbá a híres német 
északtengeri fürdőhelyen — az általam és ottlétemkor megcsodált 
— homoksivatagokon az ottani lápművelő egyesület (Heide Kultur-
verein). Talán olvasóink közül is látták már néhányan. 

Még igen tanulságosak a belgiumi műtrágyás erdősítések. 
A többek között gróf Mérode westerlovi uradalmaiban, hol 

dr. Naets erdészeti intéző — az első szaktekintély ezen a téren — 
végzi azokat már huzamosabb idő óta. 

Az első erdő, melynél műtrágyát használt, most 20 éves és 
sokkal szebb, mint egy mellette levő műtrágyázatlan 30 éves. 

Ezek közöl az itt közölt 11. számú kép mellett csak röviden 9 
említem meg a következőket: 

A talaj homok, humusz nélkül és igen szegény tápanyagokban. 
A 32 éves erdő talaja annak idején 1 méter mélyre meg lett 
forgatva, de trágyázatlan maradt. A rajta levő 32 éves fák átlagos 
magassága 7 méter és törzskerületük átlagban 26 czentiméter. 

» 



A 12 éves erdő annak idején (tehát az ültetéskor) meg lett 
trágyázva hektáronként 10 q Thomas-salakkal és 2 évig csillagfürt 
lett benne termelve. A rajta élő fák átlagos magassága 12 éves 
korban 5—6 méter törzskerületük átlaga 15—16 cm. 

a) b) 
11. kép. Gróf Mérode westerlovi birtokán (Belgium) műtrágyázott erdő. 

a) trágyázatlan 32 éves faállomány, b) 12 éves faállomány a műtrágyázott részen. 

A műtrágyák szerepe a kopárfásításnál és lápművelésnél. 

Kühnert irja egy szakkönyvében a következőket: „Az tagad
hatatlan, hogy a mezőgazdaság a különféle műtrágyák használata 
által óriási előrehaladást tett az utóbbi időben, főleg itt Schleswig-
Holsteinben, hol még egy évtized előtt mérföldekre csak lápos 
sivatagok és mocsárok terpeszkedtek, hol csak a haszontalan 
avarfű nőtt és itt-ott egy-egy nyomorék facsoport tengedte az 
életét, — most üde vetéseket, zöld réteket, legelőket és friss erdő
sítéseket lát az ember. Uj telepek keletkeztek itt, és az azelőtt 



szegény falvakban ma az állatállomány megduplázódott, és a 
paraszt kibővítette az istállóját, és a pajták és csűrök is telve 
vannak szénával, de a falu végén is ott állanak a szénaboglyák, 
mert nem férnek a csűrökbe." 

A kopárterület Németországban*) sincs pontosan kimutatva, 
de a legtöbb van belőle Poroszországban és Oldenburgban. Az 
előbbiben van 3,200.000 hektár, tehát az összes földterület 8 -5°/ 0-a, 
Oldenburgban 200.000 hektár, tehát az összterület 30%-a . Ma 
már a porosz királyi erdőhivatalok is, de privát egyének és tár
sulatok is évről-évre nagyobb földterületeket hódítanak meg ezen 
— azelőtt teljesen értéktelen — területekből az erdészeti és gaz
dasági kultúrának. 

Erre a példát Angliából adta a sutherlandi herczeg, ki Skó-
cziában járt elől jó példával, utána Quaet-Faslem és Emeis állami 
erdőtanácsosok, majd Dániában Dalgas kapitány Aarhusban, a 
dán lápmüvelő egyesület elnöke. 

Érdekes, hogy Missler, a hires brémai kivándorlási iroda 
tulajdonosa is 1000 hektár földterület kultúra alá vonásával szer
zett magának érdemeket e téren, és Töpffer, a Fowler-gőzekegyár 
képviselője, ki 60 czentiméter mélységű gőzekeszántással ment 
neki a kiszárított mocsarak vad földének — és csodákat művelt. 

Jellemző, hogy Töpffert az Ödlandban pár év múlva szorgal
masmunkával odatelepitett gyönyörű uri birtokán megtisztelte látoga
tásával a porosz földművelési miniszter is (1900-ban) és akinek tiszte
letére adott estélyen a házigazda felköszöntőjében a többek között 
a következő tanulságos szavakat mondta: „Midőn én itt birtoko
mat megalapítottam, vettem a föld morgenjét**) 35 márkáért. 

Három év múlva már a szomszédoktól ugyanoly földet 40 
márkáért kellett vennem, most pedig már 100 márkáért adják az 
Ödland morgenjét. Igy néhány év alatt az ily haszontalan föld 
ára 65 márkával emelkedett. Ez egy millió hektárnál, azaz négy 
millió morgennál 260 millió márka értéknövekedés röviá pár 
év alatt". 

*) Itt mindig inkább parlagterületek értendők. Kopár oly értelemben 
amint azt hazánkban ismerjük, csak igen kevés van a német birodalomban. Szerk. 

**) Egy porosz morgen = 2550 b - m é t e r = 743 f j - ö l =*= 1/i hektár, tehát körül
belül fél kat. hold. 



Ezen hatalmas dolog a műtrágyás földkulturának köszönhető. 
Az ismertetés már hosszura nyúlt és igy ezen érdekes és 

tanulságos ügyet bővebben nem ismertethetem. Igy csak néhány 
példával igyekezem megvilágítani a dolgot. 

Belgiumban a terméketlen kopárok befásitásánál általában a 
műtrágyát használják. 

A többféle eljárás között a legáltalánosabb ez: 
Az avarfűbokrokkal (Calluna vulgáris) benőtt kopárterüle-

12. kép. Műtrágyával létesített kopárfásitás Luxenburgban. (A kép hátsó részén 
a kopár résztől jobbra, a hegy aljáig.) 

ten 30 czentiméter mélységre 1 méter széles sávokat húznak egymás
tól 1 méter távolságra és a fellazított (szántott, kapált) földből a 
gyombokrokat, tövet, gazt a szomszédos megműveletlen sávra 
hányják. Az igy megtisztított és telkesitett sávokba azután hektá
ronként 500 kg Thomas-salakot kevernek és beültetik egyéves 
fenyőcsemetékkel. 

Ahol a talaj igen rossz, ott először 10 q Thomas-salak adago
lása után csillagfürttel zöldtrágyázást eszközölnek, azután bevetik 
az igy megjavított földet rozszsal vagy zabbal, utána ismét zöld-





trágyázás jön, utána ismét rozs vagy zabvetés és ugy ültetik csak 
be a földet fenyőcsemetékkel. A munka és műtrágya költségeit a 
gabonatermés többnyire födözi. 

Ezen eljárással Luxenburgben kopár hegyoldalokon is j ó 
eredményt értek el, mint 12. képünk mutatja. 

Belgiumban Halleux belga királyi főerdész végzett nagyobb 
arányú műtrágyázási és kopárfásitási kísérleteket, silány, sárga 
és szürke homokos talajon. A talaj teljesen tápanyagnélküli volt és 
igy a különféle parczellákon a következő eredményeket érte el. 

15. kép. Duboiá főerdész műtrágyás kopárfásifása Zoldevben. Jobbról műtrágya 
nélküli kopir, balról műtrágyás talajon nőtt fenyőültetvény. 

Az ültetés előtt őszszel adott műtrágyák (hektáronként): 
1. sz. parczellára 2000 kg Thomas-salakot és 200 kg kainitot 
2. i, a 1200 ff ll H 400 If II 

3. „ „ 400 „ „ „ 600 ,, 
4. » n 400 „ II ii — ii ii 
J . II ff trágyázatlan maradt. 

Kilencz év múlva a fenyőfacsemeték pontos mérési ered
ménye volt: 

1. sz. részleten az átlagos famagasság volt 2 - 70 m 
2-35 fl 

"J. u n ir II fi II 1*95 ,i 
*-t. if ii n if ii if 1-70 11 

J . fl II (a trágyázatlan) II fl 1"30 u 



17. kép. Landsberg gróf veleni birtokán Schrőder főerdész kísérletei. Négyéves 
fenyőültetvény műtrágyázott kopár fö ldön. 



de ezenkívül az 5. sz. parczellán több fa megbetegedett, gyenge 
maradt, rozsdás lett és a kipusztulás elé néz az egész ültetés. 
Ezenkívül ritka és levélzete gyengén fejlődött. 

Másik érdekes eredménye Dubois belga főerdésznek volt, hol 
6 év múlva a következő eredmények konstatáltattak: 

Németországban a többek között Schröder főerdész ért el jó 
eredményeket Landsberg gróf veleni és gemeni birtokain. A par
czellák közül: 

az 1. számú megmunkálatlanul és műtrágya nélkül maradt, 
a 2. számú 40 cm mélyen meg lett munkálva, de műtrágya 

nélkül maradt, 
a 3. számú 40 cm mélyen meg lett munkálva és 600 kg 

Thomas-salakot és 1000 kg kainitet kapott hektáronként, 
a 4. számú meg lett munkálva, ugyanannyi műtrágyát kapott, 

de ezenkívül még csillagfürttel lett zöldtrágyázva. 
Az összes részletek fenyővel lettek beültetve. 
Hét év múlva a következő eredmények voltak megállapíthatók: 

Az 1. sz. részleten az átlagos csemetehosszuság volt 1'47 m, kivételesen 2 '40 m 
a 2. „ „ „ , „ „ 2-10 „ „ 2-40 „ 

„ 2"15 „ „ 3-25 „ 
a 4 . „ „ „ „ „ 2-42 „ „ 3-55 „ 

Most, hogy a műtrágyázási költségek megtérüljenek, Schröder 
főerdész gabonával (rozs) veti be a földet és a termés eladásával 
a meliorácziós költségek meg is térülnek. 

Az erdészeti műtrágyázási kísérleteket tudományos alapon dr. 
Schwappach, az eberswaldi erdészeti akadémia tanára végezte Német
országban először, mely kísérleti területek egyikét 18. képünk 
mutatja be. 

Ezen a képen világosan kitűnik a műtrágyázatlan és műtrágyá-
zoít ültetvények közötti különbség. A fehér lapok előtt látható 
csenevész kis fenyőfácskák műtrágya nélkül tengődnek, mig a 
hektáronként 1000 kg Thomas-salakkal, 1000 kg kainittel és 200 
kg chilisalétrommal megtrágyázott csemeték hatalmasan megnöve-

Az ültetvény legmagasabb csemetéje volt 
legkisebb II II 

II II átlagos II II 
Az utolsó évi hajtások átlagos hossza 

a a a a tűleveleinek „ 

Műtrágyával 

2-50 m 
0 9 0 „ 
1-50 „ 
0 6 5 „ 
0-06 „ 

Műtrágya 
nélkül 

1-60 m 
0-60 „ 
0 90 „ 
0-20 „ 
0-04 „ 





19. kép. Tölgysarjhajtások a nem műtrágyázott részleten Niederzeuzheimben, 





kedtek a többihöz arányítva, sőt mig ezek a nagyon silány talajon 
betegesek és sok közülök tönkrement, addig a műtrágyás csemeték 
vigan fejlődnek tovább. 

Érdemes még megemlíteni azon véletlenül eszközölt kísérletet is, 
melyet Niederzeuzheimben tapasztalt az ottani erdészeti hivatal. 
1899-ben kivágás alá került egy idős tölgyfaerdő, silány, homokos 
agyagtalajon. A tarvágás helyére 1900-ban fenyőfát ültettek, mely
nek megvédésére jónak találták a bennhagyott tölgyfatöveket. 

Az erdőtiszt műtrágyával kísérletezett, a fenyőültetvényekre 
való hatást akarván tanulmányozni és különféle részleteket hasított ki. 

Az egyik parczellán — a többek között — hektáronként adott : 
1000 kg kainitot, 1000 kg Thomas-salakra és 200 kg chilisalét
romot és azt a földbe bekapáltatta. 

A műtrágya hatása még alig mutatkozott az első évben a 
fiatal fenyőcsemetéken, midőn a vén tölgyfatövek szokatlanul erő
sen kezdtek hajtani. 

Igy a tölgyfasarjak már az első év őszén 2 méter magasra is 
felnőttek (mint a képen látható) és egy-egy tőről 30 hajtás is volt 
helyenként, mig a nem műtrágyázott parczellákon levő öreg tövek 
kevés és alacsony sarjakat növesztettek. 

Igy most uj kísérleteket indítanak meg, hogy a műtrágyázás 
által a tarvágás utáni sarjhajtássokkal nem lehetne-e megkísérelni 
öreg faállományok fölujitását? 

* 
A műtrágyázás által a mai szaktudomány elérte azt, hogy a 

legsoványabb, tápanyagokban legszegényebb földterületeket, melyek 
eddig kopáran, hasznavehetetlenül álltak: produktív területekké 
tudja átváltoztatni^ amennyiben a rája telepitett növénynek fej
lődéséhez szükséges tápanyagokat mesterségesen pótolva, a földön 
növényi élet, sőt hasznothozó termelés folyhatik.*) 

Az erdészeti szaktudomány fejlődésével a műtrágyák helyes 
fölhasználása föltétlenül jó eredménynyel fog járni a gyakorlati 
erdészet mezején a mi magyar földünkön is. 

*) Ezen kis tanulmányom végére érve nem akarom elmulasztani, hogy a 
„Vérein der Thomasfosfat-fabriken" (Berlin), a „Kalisyndikát" (Leopoldshall 
Stassfurt) és a „Delegation der vereinigten Salpeter Producenten" (Berl in) vezető
ségeinek, a tanulságos és szakszerű képfölvételek első fölkérésemre előzékeny 
rendelkezésemre bocsájtásáért köszönetemet ki ne fejezzem. Szerző. 



Zsombékos mocsarak és kiaknázott tőzegterüietek 
erdösitése. 

I r ta : Poppr Emil urad. körerdész. 
r 

•^^államháztartásunkban a lehetőség szerint mindinkább érvé-
J - \ nyesül az a helyes elv, hogy bizonyos kulturális czélok 

felé gyakran még anyagi áldozatok árán is törekednünk 
kell. Hazánkban ebben az értelemben pl. a hegységi kopárok 
befásitása és a futóhomok megkötése érdekében történtek nagyobb-
szabásu befektetések s ezen a téren az erdészeti kultúra nagy 
sikereket ért el. Annál kevesebb történt azonban a zsombékos 

I. kép. Zsombékos régi tőzegláp. 

mocsarak és kiaknázott tőzegterületek befásitása és hasznosítása 
érdekében, melyek legfeljebb kemény fagyok beálltával egy kis 
almot, vagy csekély értékű rövid nádat szolgáltatnak. 

Hogy ilyen zsombékos mocsarak és kiaknázott tőzegterületek 
eddig hasznavehetetlenül hevertek, ennek egyik oka nézetem szerint 
az, hogy sikeres és olcsó befásitásukra nem álltak eddig rendel
kezésünkre olcsón és könnyen kivihető gyakorlati tapasztalatok. 

A libény-mosonszentmiklósi uradalomhoz tartozó bormászi 
bánságban 45—50 évvel azelőtt körülbelül 800 kat. holdnyi tőzeges 



rétterület 100—150 cm mélyen ki lett aknázva. A kiaknázott terület 
idő multával, amint az alábbi I. számú ábrán látható, zsombékossá 
változott s törpe náddal és sással van benőve, alját, pedig rendesen 
2 0 — 3 0 cm mély viz borítja. 

II. kép. Baloldalt zsombékba, jobboldalt árokpartra ültetett nyir- és égerfa. 

Ennek a területnek befásitását czélomul tűztem ki és az 
1905-ik évben az első kísérletet megtettem. Egy ki nem aknázott, 
de mély fekvésű hansági területen 30 cm széles, körülbelül ugyan
olyan magas zsombokat hányattam fel, melyeket hároméves át
iskolázott mezgés éger- és nyirfacsemetékkel beültettem. Ugyanazon 



III . kép. 1906. évben tőzeglápon telepitett égeres. 

kedésben mindenkor előnyben lesz a zsombékba kiültetett három
éves csemetékkel szemben, mint azt a II. ábra mutatja. A partra 
kiültetett egyéves csemeték 5—6 m magasságot értek el és egyenes 
növésüek. A part körül látható és felhányt zsombékba ültetett, ma 
kilenczéves fácskák alig 2Va m magasságúak. A fényképfölvételeket 

• 

a talajon 12 m hosszú, 50 cm széles és 40 cm magas partot hányat
tam fel, mely egyéves nyirfa- és mezgés égercsemetével lett beültetve. 
Már az első évben a partokra kiültetett egyéves csemetének 
egészséges fejlődéséből arra lehetett következtetni, hogy a növe-



Prettenhoffer Jenő ur, uradalmi gazdatiszt volt szíves eszközölni 
A fényképen a csemeték mellé állított mérték egy méternyi 
magasságot tüntet fel. 

Tapasztalatomon okulva, az 1906-ik évben egy ki nem akná
zott 3 kat. holdnyi zsombékos és mocsaras területet fásitottam 
be egyéves mezgés égercsemetével, mely, amint az a III. ábrán lát-

IV. kép. 1909. évben tőzegmetszéjben telepitett égeres. 

ható, ma szép rudas erdő. 1907. és 1908-ik években tovább 
fásitottam a fenti módszer szerint zsombékos és nádas területeket, 
mely idő alatt arra a tapasztalatra jutottam, hogy voltaképen 
azok az egyéves csemeték érik el a legjobb növést és azok szép 
egyenes törzsüek, melyek kiültetéskor teljesen ágmentesek voltak. 

Az 1909-ik évben kezdtem kísérletezni kiaknázott területen. 
Ez az esztendő száraz jellegű volt és a tőzegmetszésekben 20—25 
cm mély viz állott. Minden előmunkálat nélkül kiültettem zsombé-



V. kép. 1910. évi égerültetés. 

lettek kiültetve kisérletkép egyéves ágmentes, 10—15 cm magas 
égercsemeték. Ezek ez évben 50—60 cm magasságot értek el és 
az V. ábrán fehér táblácskákkal jelezve láthatók. 

Kísérletezési munkálataimnak lényege abból áll, hogy zsom
békos, mocsaras területeknek befásitása egyéves mezgés éger- vagy 
nyírfa csemetékkel előnyösen és olcsón eszközölhető. 

A fásítási munkának végrehajtása igen egyszerű. A munkás a 
kötényébe megfelelő mennyiségű csemetét tesz és zsombékról-
zsombékra lépve, egy hegyes gömbölyű ültetőfa segélyével a 

* 

kokba nád és sás közé egyéves, 10—15 cm magas ágmentes 
mezgés égercsemetéket, melyek, mint a IV. képen látható, ma 150 cm 
magasak és gyönyörű növésüek. 

Az 1910-ik év télen, tavaszszal csapadékdus volt és a tőzeg
metszéseket 40—50 cm mély viz borította. E magas vízállás mel
lett, mikor a zsombékok tetejére a munkásnak csakis jó lábbelivel 
lehetett rálépni, minden előmunkálat nélkül, nád és sás közé 



csemetét a zsombékba ülteti és egyszeri lábnyomással a csemetét 
a gyökerénél megerősíti. Megjegyzem, hogy a legkisebb zsombék 
is alkalmas arra, hogy a csemete további fejlődését biztosítsa. 
Ha a zsombékok egymástól távolabb állanak, ugy ajánlatos egy 
zsombékba több csemetét is elültetni, melyek növekedésükkel idő
vel a zsombékok közötti üres teret kitöltik. 

A fenti módszer szerint leirt fásítási munkának kivitele és az 
elültetett csemetéknek értéke kat. holdanként alig kerül valamibe. 

Egy kat. holdnyi terület befásitására 6000 drb. csemete szük
séges. 1000 drb. egyéves éger- vagy nyirfacsemetének házilag 
való előállítása tapasztalatom szerint 70 fillérbe kerül. Eszerint a 
csemeteérték kat. holdanként 4 K 20 fillért tesz ki. A mi vidékün
kön február és márczius hóban szoktuk az éger- és nyirfafásitá-
sokat végezni és befejezni, mely hónapokban a napszám 1 K 
szokott lenni. Miután egy ember a leirt egyszerű módon 1200 
drb. csemetét bir naponként elültetni, eszerint kat. holdanként a 
munkadíj 5 K. Ha ez összeghez hozzáadjuk a 4 K 20 fillérnyi 
csemeteértéket, azt találjuk, hogy egy kat. holdnak a befásitása 
9 K 20 fillérbe kerül. Ha azonban vétel utján kell a szükséges 
csemetéket beszerezni, akkor az erdősítés költsége mindenesetre 
nagyobbodik, mert 1000 drb. éger- vagy nyircsemetének beszer
zési ára rendesen 5—6 korona s igy kat. holdanként a befektetési 
tőke 34 K 20 fillér, illetve 40 K 20 fillérre emelkedik. 

De ha tekintetbe veszszük a nagyobb kiterjedésű zsombékos 
mocsarak állandó kipárolgását, — mely tudvalevően az emberi 
egészségre veszedelmes és gyakori ködképzés által a körülötte 
elterülő mezőgazdaságra is káros hatású, — továbbá azzal a 
haszonnal szemben, melyet hasznavehetlen területnek befásitásától 
a tulajdonos várhat, a 40 korona 20 fillérnyi kat. holdankénti befek
tetés is csekély összegnek bizonyul. 

« 3 f « 3 f <3 ? 



FAKERESKEDELEM. 

Ujabb kartellalakulások a fapiaczon. 

Az erdélyi puhafatermelők kartelljén kivül most két uj kartell 
létesült. Az egyik az erdélyi faragoítfatermeló'k és kereskedők érdek
csoportja, mely 24 tagból áll. A kartell végrehajtő bizottsága az 
árakat a kővetkezőképen állapította meg budapesti paritással: 

7 3 — % 6 tn hosszig ___ . . . . . . ___ no fillér 
6 - i— 8 m hosszig... . . . . . . . . . . . . 120 
8 - i—10 m hosszig... . . . 130 „ 
10 m-en felül 140 „ 

Ezek az árak a silányabb, úgynevezett parasztárura vonatkoz
nak, a jobb áru ára köblábonként 4 fillérrel magasabb. 

A felsőmagyarországi puhafatermelők kartellje február 18-án 
alakult meg. Valamennyi számbavehető felsőmagyarországi puhafa
termelő csatlakozott a kartellhez, melynek hivatalosan bevallott 
czélja, hogy az érdekeltség érdekei felett őrködjék, a fürészáru
termékek árát a mindenkori piaczi helyzetnek megfelelően meg
állapítsa, az árak betartását ellenőrizze és esetleges visszásságok 
orvoslásáról gondoskodjék. 

A kartell intézőbizottsága a fürészáru árait rögtöni hatálylyal 
a következőképen állapította meg: 

Osztályozatlan luczfenyő (U. F.). 

21 A" 6 " - 1 2 " = 186 fillér 
3 / 4 " 7 " - 1 2 " = 176 , 
3 / 4 " 6"-ig = 150 „ 
4 / 4 " és 5 /4— 7" = 150 „ 

8 " - l l " = 170 „ 
8 " — 1 2 " = 172 „ 

6/4 és 8/4 4 fillérrel drágább mint 4 / 4 " 
Gyalult áru 5—7"-ig = 164 fillér 

Osztályozatlan jegenyefenyő (U. F). 

2 4 " 6 " - 1 2 " = 152 fillér 
3 ; 4 " 7 " — 1 2 " = 142 „ 
7 8 " 8 " — 1 2 " = 138 
4 / 4 " - 8 / 4 8 " — 1 2 " = 134* , 



50 mm állványpalló 
8 " — 1 1 " = 130 fillér 
9 » — 1 1 " = 132 „ 

Lécz 4 / 4 " X 8 / 4 " = 124 „ 
4 / 4 " X 7 / 4 " = 126 . 

Zárlécz 2/2 • — 4 / 4 • = 126 „ 
„ „ „ mm-ben = 130 „ 

Fűrészelt épületfa minimális ára 4 6 . — K 
Menyezetgerendák ára 29 .50 „ 

Az árak budapest-józsefvárosi paritással köblábanként, a füré
szelt épület- és menyezetfánál köbméterenként értendők. 

A Máv. zsolna-galantha-marcheggi vonalain és ezek nyu
gati és keleti mellékvonalain — Érsekújvárig, nem a budapesti, 
hanem a zsolnai paritás mérvadó, mely 8 fillérrel kevesebb, mint 
a budapesti paritás. 

A javasolt és a kartell által elfogadott árak részben olcsóbbak, 
mint a jobb termékek mai árai. Igy azoknak a termelőknek, akik 
alárendeltebb árut hoznak a piaczra, lehetővé teszik, hogy árujáért 
jobb árakat érjen el, viszont a jobb minőségű áru tulajdonosai 
termeivényeiket a kartelláraknál drágábban értékesíthetik, mert a 
kartellárak a minimális árak, melyen alól az árut eladni nem 
szabad. 

A kartellmegállapodások csak a magyar területen eszközölt 
eladásokra vonatkoznak és nem terjednek ki az egyesülés tagjai
nak egymás közötti, a közvetítő kereskedőkkel kötendő üzletekre 
a nyilvános állami és vasúti szállításokra. 

A közvetítő kereskedők kötelesek magukat az egyesülés 
határozatainak alávetni. Ha valamelyik közvetítő kereskedő az 
egyesülés megállapodásait bármi okból megszegné, a kötés elveszti 
joghatályát és az eladó jogosítva van minden további kötelezett
ség nélkül az ügylettől visszalépni. 



Faeladási eredmények. 

a) Tölgyfa. 
A zsarnóczai m. k. erdőhivatal az 1910 évi deczember 23-án megtartott 

faárverésen az alábbi eredményeket érte e l : 

I. csoportban: 1529 m3 tölgyfa 25 .934 K becsár mellett 29 .305 K-ért kelt 
el (a becsáron felüli eredmény 1 3 % ; átlagár ffz3-ként 19.16 K) . 

II. csoportban: 5252 m? tölgyfa 80 .479 K becsár mellett 101.485 K-ért 
kelt el (a becsáron felüli eredmény 2 6 . 1 % ; átlagár m 3-ként 19.32 K). 

Pelsőcz község 10.400 darab (2500 m3 műfa, 30 .000 m3 tűzifa) 30 .000 K 
becsértékü tölgyfáért 35.020 K-át ért el. 

Szánfalva (Bereg m.). A volt urb. birtokosság a f. é. január 14-én megtartott 
faárverésen a 11.930 K ra becsült 1630 tölgyfájáért (466 ms haszonfa, 23 nfi 
tűzifa) 20 .173 K-át ért el. 

Petrinja. A vagyonközség 931 .399 K-ra becsült 7087 darab tölgyfájának 
eladásánál 51*5% felülfizetés éretett el. 

Újváros (Nagyküküllő m.). A község f. é. január hó 16-án 72 darab tölgy
fáért (218 m3 mű és 342 m3 tűzifa) a 6820 koronás becsárnál magasabb ajánlatot 
nem kapott. 

Gorond (Bereg ni.). A volt úrbéresek az 1910. deczember 20—29-én tartott 
árveréseken 265 darab, 6146 K becsértékü tölgyfáért (szálankénti árverés) 13.930 
K-át értek el. 

Vessződ. A község február hó 1-én 562 darab, 1608 mB mű- és 2600 m3 

tölgytüzifáért 48 .285 K-át ért el. 

Miklóstelke (Nagyküküllő m.). A község január 19-én 2 2 0 darab 12.100 K 
becsértékü tölgyfáért 14.600 K-át ért el. 

b) Fenyő. 
A beszterczebányai m. kir. erdő igazgatóság nagyobb részének 5 évi fater-

mése m. évi szeptember hóban került eladásra 10 csoportban, 5 csoport terület 
szerint, ahol házilagosan csak a fokozatos felújító vágások fatermése kerül 
kihasználásra, 5 csoport pedig (Benesháza, Vaczok, Óhegy, Beszterczebánya) 
teljesen házilagos termelés mellett. A kikiáltási ár a terület szerinti eladásnál 
holdanként 1655 és 2844 K között változott, a legjobb ajánlatok ide tartozóan 
1873 és 3458 K között mozogtak, ami 10—12 K főárnak felel meg a lucz- és 
jegenyefenyőre vonatkozóan. 

A házilag termelt fa kikiáltási árai m 3-ként 25 cm középátmérőig 5 .90— 
11.50 K volt, az eladási ár 6 .26—15.02 K. 

25 cm középátmérőn felül 8 .90—14.90 K, illetőleg 9 . 4 2 - 1 5 . 3 8 K. 
Különösen jól kelt el a házilag termelt vékony fa, amelynél a felüligéret 

egyik csoportnál 3 1 % , egy másiknál 3 3 % . 
Szepesolaszi. A város 10.549 m? lucz és jegenye, 2541 m3 erdei fenyő 

tömegére a /ra3-kénti 8 korona kikiáltási árral szemben 8.08 K volt a legmagasabb 
ajánlat. (1910. XII/15.) 



Beszterczebánya. Az óhegyi és beszterczebányai erdőgondnokságnál az 
1911—1915 . években termelendő 15—20.000 m3 26 cm felüli fenyőhaszonfáért, 
rakodókra kihozva, m 3-ként 15.02 K és 14.60 K egységárat kínáltak. Az ajánlat 
elfogadása még nem következett be. 

Liptóujvár. A m. kir. főerdőhivatal az 1910. évi deczember hó 15-én tartott 
árverésen hántatlan fenyőműhasábért « r a 3 - k é n t 7.25 K-t, fenyőhasáb- és dorong 
fáért 6.15 K-t ért el. 

Liptóujvár. A m. kir. erdőőri szakiskola Várhegy nevű erdejében f. év 
január 12-én megtartott árverésen 525 mB 8060 korona becsértékű lucz- és erdei 
fenyőszálfáért 8402 K-t Ígértek. 

Oyergyószentmiklós. Az ottani közbirtokosság 1910. évi deczember 12-én 
tartott árverésen 22.089 drb. lucz- és 2184 drb. erdeifenyőért 43 .100 koronát, 
8477 m3 luczfenyőért 58 .566 K-t ért el. 

Az 1910. évi deczember hó 20-án, a boszniai országos kormánynál meg
tartott versenytárgyalás alkalmával, melynek tárgya 460 .000 tömörköbméter 
jegenyefenyő tövön való eladása volt, a Sisa-Palez-Bobenjak nevü I., III . és II. és 
IV. erdőterületen Serifbeg Filipopovic, kljuci lakos került ki mint vevő, a követ
kező ajánlattétellel és pedig : Tömörköbméterenként 8 K az I. osztályú és 6 K 
a II . osztályú fáért. 

A megajánlott elég tekintélyes tőár mellett értesülésünk szerint sajnálatos, 
hogy a vevő, aki faüzletekkel eddig nem foglalkozott, a kellő anyagi eszközökkel 
sem rendelkezik az üzlet berendezésére, s igy kérdéses, nem fog-e az üzlet más 
kezekbe átmenni — esetleg ujabb versenytárgyalás alapján. 

d) Erdei melléktermények és félgyártmányok. 

Prima felsőmagyarországi fenyőkéreg 100 Ag'-ként 6 .80— 7.00 K 
Prima karinthiai fenyőkéreg 100 Agaként 7 .00— 7.20 „ 
Prima stájerországi fenyőkéreg 100 kg-Vént . . . — 6.00— 6.25 „ 
Prima tölgykéreg 100 A^-ként 10 .50—10.60 „ 
Orginal tölgykéreg 100 kg-Vínt 9 ,00— 9.25 „ 
Szekunda tölgy kéreg 100 Akként 8 . 7 5 - 9.00 „ 
Seprőnyél (3—1 m hosszú, 2 4 — 2 7 mm vastag) 

1000 d a r a b o n k é n t - 3 0 . 0 0 - 3 2 . 0 0 „ 

Zászlórúd (6—2 m hosszú) 64 .00—68.00 „ 
Faszén: elsőrendű áru vaggononként 500 K (Budapesten). 

ú£ j£ 



IRODALOM. 
A könyvpíacz ujabb termékei . 

Lakatos Ká ro ly : Magyarország orvmadárfaunája. A számos 
eredeti megfigyelésről tanúskodó, sok képpel ellátott mű ára 16 K. 

Lakatos Káro ly : Vadászhit. Magyar vadászbabonák leirása. 
Ára 4 K. Mindkét mű megrendelhető Engel Lajos könyvkiadó
hivatalában Szegeden vagy bármely könyvkereskedés utján. 

Winkler J á n o s : Baromfihizlalás és értékesítés. (Köztelek 
Olcsó Könyvtára II. évf. 8. füzet.) Ára 50 fül. Kapható a „Pátria" 
irod. vállalatnál, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Dr. Páter B é l a : A vadon termő gyógynövények. II. kiadás. 
Az Orsz. Magy. Qazd. Egyesület kiadványa. Ára 5 K. Kapható a 
„Pátria" irod. vállalatnál, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

c ^ í ú£ ^ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

méhészeti tanfolyamok tárgyában. 

14513/1Q11/XI/3. sz. — A gödöllői állami méhészeti gazda
ságban az 1911. év folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni, 
a következő beosztás mellett: 

Május hó 1—18-ig földmives gazdák; május 24-től június 
10-ig vasúti alkalmazottak; június 14-től 27-ig lelkészek; július 
1-től 18-ig és július 26-tól augusztus 12-ig néptanítók, végre 
augusztus 15-től 28-ig nők számára. 

Czéljuk ezen tanfolyamoknak, hogy a résztvevők a méh
tenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák s a méh-
kaptárak és méhészeti segédeszközök készítését is megtanulják. 

A tanfolyamok hallgatói azoknak tartama alatt teljes ellátás
ban díjtalanul részesülnek, sőt a m. kir. államvasutak vonalain 
Ill-ad osztályú utijegyük árának megtérítésére is igényt tarthat
nak. A 7—16 vonalszakaszon tul lakók az útiköltség megtérítés 
kedvezményeiben csak akkor részesülnek, ha a részükre felvételük 



esetén megküldendő féláru jegy váltásra jogosító igazolvány 
használata mellett utaznak. 

Minden egyes tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel. A pályázni 
szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bélyegjegygyei ellátott 
folyamodványukat, melyben a foglalkozásuknak megfelelő tan
folyamra való felvételüket kérik, a m. kir. földmivelésügyi miniszter
hez czimezve felettes hatóságuk utján, a földmivesek és más foglal
kozásúak pedig községük elöljáróságának ajánlásával ellátva leg
később egy hónappal az illető tanfolyam kezdete előtt nyújtsák be. 

Előnyben részesülnek azok a folyamodók, akik a tanfolyamra 
való felvételüket már előző években is kérték, de hely szűke miatt 
kérelmük figyelembe vehető nem volt. 

Budapest, 1911. évi február hó 17-én. 
M. kir. földmivelésiigyi miniszter. 

ú£ ú4 ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Báró Bánffy Dezső beteg. Mély szomorúsággal és 
megilletődéssel tudatjuk, hogy az Országos Erdészeti Egye
sület nagyérdemű elnöke, báró Bánffy Dezső súlyosan 
megbetegedett. Lapunk zártakor állapota válságos, de mégis 
némileg javuló. 

Kincstári fa és kövezetvám. Érdekes ügyben határozott 
1910. évi 2366. sz. a. a m. kir. közigazgatási bíróság. A kincstári 
fát eladás czéljából szállító bizományost kövezetvám fizetésére 
kötelezte és határozatát a következőkkel indokolta: 

A tárgyiratok tanúsága szerint az U. I. 1—i lakos kincstári 
bizományos számára a 1—i vasúti állomásra érkező állami tűzifa 
az állomáson való leadáskor vámoltatik el, azután a vasúti állo
más telkén levő állami faraktárban elraktároztatik s ott eladatván 
a vevők számára, a legtöbb esetben U. I. szekerein, a vámtárgyat 
képező közúton L-ra befuvaroztatik. Igaz ugyan, hogy abban az 
időben, midőn a fa a vasúti állomáson leadatván, elvámoltatik, 
még állami jószág, abban az időpontban azonban, midőn a fa a 
vasúti telepen lévő faraktárban eladatván, a vámtárgyat képező 
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közúton a helyiségbe befuvaroztatik, már magántulajdon s igy 
reá az 1890:1 . t.-cz. 99. §-ának 6. pontjában foglalt az a kedvez
mény, hogy az állam javak a vámdijak fizetése alól mentesek, 
nem alkalmazható, hanem az 1890 :1 . t.-cz. 100. §-a értelmében 
vámköteles. Igaz az is, hogy a vámdijak U. I. bizományostól 
szedetnek be, az ő általa eladott fa pedig akkor, midőn a vám
tárgyat képező közút használatával a városba befuvaroztatik, már 
a vevők tulajdonába ment át: ámde a kincstári bizományosnak 
módjában áll az általa előlegezett vámdijat a vevőkre, akik a vám
tárgyat használják, áthárítani s igy ő a vámdijat csak előlegezi 
vevőinek. Amennyiben U. I. a fát nem tudná eladni s az nem a 
vámtárgyat képező közúton fuvaroztatnék el, hanem vasúton ismét 
tovább szállíttatnék, ugy jogában áll a bizományosnak az illető 
famennyiség után beszedett vámdij visszatérítését követelni. Sz. F. 

Az ereklyeként őrzött fegyverek adómentességéhez. A kir. 
közigazgatási bíróság ennek a sokat vitatott kényes kérdésnek a 
részleteire nézve a következő határozatot hozta, melyet abban a 
hitben adunk közre, hogy sokakat fog olvasóink közül is érdekelni. 

Emlék vagy családi ereklyeként tartott fegyver adómentessé
gét nem zárja ki egymagában az a körülmény, hogy az vadászatra 
alkalmas. Ily lőfegyvernek az 1883. évi XXII I . t.-cz. 5. § b) pontja 
értelmében fegyveradó alól mentesek, mely mentességet nem szün
tetheti meg az a körülmény, hogy a fegyver még használható és 
azzal lőni is lehet, illetve, hogy vadászatra is alkalmas, mert a 
törvény emiitett szakasza az ott megadott mentességet nem teszi 
függővé az abban felsorolt lőfegyverek hasznavehetetlenségétől, 
sőt ellenkezőleg: e törvényszakasz egyes pontjaiban nyilván haszna
vehető fegyverekre nézve van megállapítva a mentesség. Jelen 
esetben tehát a tényleg családi ereklyeként őrzött szóban forgó 
lőfegyver után fegyveradó követelhető s annak be nem jelentése 
miatt fegyveradóbirság előírható csak akkor volna, ha be volna 
igazolva, hogy tényleg mentességet megszüntető használatba véte
tett, ez pedig nem is állíttatik. Igaz, hogy az 1883. évi XXII I . t.-cz. 
16. §-a szerint, az ezen törvény 5. §-ának b) pontjában emiitett 
fegyverek is bejelentendők, ez azonban egyszersmindenkorra tör
ténik; hogy pedig ez évek során nem történt volna, nem is 
állíttatik. (15709 1909. p. sz.) Sz. F 



A tőrvetés nem adójövedéki kihágás . Vadászati adót csak 
az tartozik fizetni, aki a vadászatot lőfegyverrel, vagy ebekkel, 
lóháton gyakorolja. Ennek folytán az, aki a vadat tőrrel fogja el, 
vadászati kihágásban bűnös ugyan, de a pénzügyi törvények ellen 
nem vét. Ily értelemben határozott a kir. közigazgatási bíróság 
1909. évi 17555. p. sz. alatt a következő indokolás kíséretében: 
Az 1884 : X X . tcz. 16. §-a értelmében a vadászat csak vagy lőfegy
verrel, vagy lóháton bárminemű vadászebek használatával gyakorol
ható. Hogy teljesen erre az álláspontra helyezkedik az 1883 : XXII I . 
t.-cz. is, az egyenesen következik az idézett törvényczikk 25. §-ában 
és illetve 3. §-ának utolsó bekezdésében foglalt azokból a rendel
kezésekből, a melyek szerint a vadászat tényleg csak a 9. és 10. 
§-ok értelmében járó vadászati adónak lefizetését igazoló vadá
szati jegy mellett gyakorolható és különösen, amely szerint az, 
aki fegyvert nem tart, de lóháton és bárminemű ebekkel vadászik, 
csak vadászati adót fizet. Az előbbiekben előadottakból is kitet-
szően, a panaszos terhére rótt cselekmény sem egyfelől a fegyver
rel való vadászásnak, sem másfelől a bár fegyver nélkül, de lóháton 
és bárminemű ebekkel való vadászásnak a tényálladékát magában 
nem foglalja, s ez okból az nem foglalhatja magában a hivatkozott 
törvényczikk 42. § d) pontjában körülirt vadászati adójövedéki 
kihágásnak a tényálladékát sem. 52. F. 

Halálozás. Id. Weisz Alajos, földbirtokos, az Országos Erdé
szeti Egyesület alapitó tagja, Gyertyánfán f. hó 14-én életének 
73. évében elhunyt. Béke hamvaira! 

ó£ ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

( K é r j ü k a z u r a d a l m a k t . v e z e t ő s é g e i t , h o g y e r d ó t i s z t i l é t s z á m u k b a n be
á l l ó v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t l e v e l e z ő - l a p o n é r t e s í t e n i s z í v e s k e d j e n e k . ) 

Személyem körüli magyar minisztériumom ideiglenes vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Przibislawsky Adolf uradalmi főerdész-



nek, az erdőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, az erdőmesteri ezimet 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1911. évi január hó 30-án. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 
G R Ó F K H U E N - H É D E R V Á R Y K Á R O L Y s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Navratil Gyula erdőmérnök-gyakor
nokot a lugosi erdőigazgatóság kerületéből a beszterczebányai erdőigazgatóság 
kerületébe helyezte át. 

j £ < 4 £ ú£ 



Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi V. füzetének 

HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

KÜLÖN MELLÉKLETEK 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

| , , r | 
m F A R A G Ó B E L A m 
I CS. ÉS KIR. udw . SZÁLLÍTÓ 

m a g y a r m a g p e r g e t ő g y á r a , 
e r d é s z e t i csemete - te lepe k 1 Mag- és csemeteárjegyzéke megjelent. : 

Valódi Helianthi salsifis 1000 darabonként 35 korona. 

I M H 1 ! 
( 4 . - 3 . ) 

Kocsánytalan tö lgyvetőmakk nagyobb mennyiségben tavaszi 
szállításra kerestetik. 

Ajánlatok alulirt uradalomhoz küldendők. 
Belényes (Bihar megye), 1911. évi január hó 20-án. 

Nagyváradi gör. kat. püspökségi uradalom 
(1. III. 3.) erdőhivatala. 



E r d e i f a c s e m e t e e l a d á s 
= 1911 . évi t a v a s z i s z á l l í t á s r a . = 

600.000 drb 2 öves luczfcnyő magoncz P icea exce l sa , 
1,300.000 > 3 

50.000 , , 4 , „ át iskolázott „ „ 
1,200.000 , 2 , fekotofonyő magoncz P inus aus t r iaca , 

40.000 , \ 2 , banksfenyő „ P inus banks iana , 
45.000 , 3 , „ 
20.000 , 2 , j e g e n y e f e n y ő „ Abios pect inata, 

600.000 , 1 , kocsányos tö lgy csemete Quercus pedunoülata, 
400.000 2 „ . „ 
250.000 , ', 3 „ M 

1,200.000 , , 1 , kőr i s csemete P r a x i n u s amer i cana alba, 
60.000 , , 1 . » » » ormis , 
80.000 , , 2 , 

1,200.000 , , 1 , á k á c z „ Robinia pseudoacacia , 
4.000 , 1 , diófa „ J u g l a n s n igra , 
1.000 , , 2 

, diófa „ J u g l a n s n igra , 

Továbbá : 
fodorjuhar-, éger-, h á r s - és g led i t s ia csemeték e lsőrendű minőségben. 

A cseme té k m i n d e l s ő r e n d ű m i n ő s é g ű e k . 

Ár j egyzéke t k í v á n a t r a kü l d : 

Junghans E. erdőgondnoksága, 
L u n k a s z p r i e , u. p. D o b r e st (Bihar m.). ( 2. x . 7 . , 

• 
m 
• 

Termelők, szállítók , gyárosok, kereskedők é s nagyfogyasztók , kik a 

, r u - i n a r 
• 
• 
• 

• 
H 

terén vannak é rdeke lve , ha tóságok, pénzinté
zetek, vasú t i és hajózási vá l la la tok , k i k ennek 
he lyze térő l tá jékozva a k a r n a k lenni , előfizetik a 

„ C E M T K A I I U M I V E R S " 
e g y e t e m e s s z a k l a p o t a  f a á r u i p ar t e r é n 

E lő f i ze tés i d i j :  B U D A P E S T , 
f é l év re 6  k o r . V . , N lé r leg -u tcz a 2 . s z . 

(S. X X I V . 10.) 

[ 



s T A I N E R 
GYULA 

cs. és kir , udv . szállít ó 
Magyar Magperget ő 

I I I I 
I I • • 

Körmend 
( V a s m e g y e . ) 

A J Á N L : 

Elismert 
Tülevelii-

mesnizhstó minoséSU, szavatolt csirahépesséiü 

Gyümölcs-

saját s a legmodernebb gé
pekkel berendezett magper-
getőgyáramban kipergetve. 

Fümagkeveréket 
Fü é s gazdasági 
magvakat 

szavatolt utolsó termés. — 
Minden talajnak megfelelő 
összeállításban. 

Exotikus lomblevel ű l f 
Exotikus tűlevel ű 11 

csakis kipróbált, meg
bízható minőségben. 

Továbbá mindennemű 

d í s z f á k é s cse r jé k magva i t 

szinte szavatolt utolsó termésű s feltétlen 
sikert biztosító minőségben. (3. vi. 3.) 

Tü- ós lomblevelű 

f a c s e m e t é k e t , 

minden fajban, korban 

és n a g y s á g b a n , c sak i s 

válogatott, jó gyökőr-

zettel biró pé ldányok

ban. :: :: Továbbá 

gyümölcsvadonezot, 
disz-, sor- , gyümölcs -
és rózsafáka t k i fogás

ta lan minőségben és 

díszcserjéket, 
vényeket, diszfenyőke t 
és cserjéketa z e lképzel-

he tő legszebb formában 



Fajbaromfi tenyésztojásokró l 
föle többszörösen kitüntetett f a j b a r o m f i a t e l e p e , 
K e c z e r p á l v á g á s a , (Sá ros m.), u. p. Tapolyhanusfalva. (5. I I . 2.) 

Faeladás. 23481/E/I . sz. — A boszniai és herczegovinai orszá
gos kormány az alant megnevezett erdőségekben levő hozzávető
legesen megállapított famennyiségeket tövön versenytárgyalás utján 
eladja és pedig: 

Az el
adási 
tárgy 

megje
lölése 

E r d ő s é g 1 

I. és II. osz
tályú jegenye-
és luczfenyő-

haszonfa 

Bükk-
haszon-

és 
tűzifa 

Vasút, 
mely felé 
a fameny-
nyiségek 
gravitál

nak 

Leteendő 

bánatpénz 

koronák

ban 

Az el
adási 
tárgy 

megje
lölése 

E r d ő s é g 1 

t ö m k ö b m é t e r 

Vasút, 
mely felé 
a fameny-
nyiségek 
gravitál

nak 

Leteendő 

bánatpénz 

koronák

ban 

I. Ravna planina—Paie 2 0 0 . 0 0 0 35.000 

Sa
ra

je
vo

 
ke

le
ti 

va
sú

tv
on

al
 

7 . 5 0 0 

II. Qornja—Praca 4 0 8 . 0 0 0 1,025.000 
Sa
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Az Írásbeli, 1 koronás boszniai bélyeggel ellátott, lepecsételt 
ajánlatok, az előirt bánatpénzzel ellátva, egy-egy erdőterület összes 
eladásra kerülő famennyiségeire külön is szólhatnak és legkésőbb 
1911. évi május hó 20-ig délelőtt 11 óráig az országos kormány 
erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Azerrevonatkozó részletes hirdetmény,az ajánlati minta,valamint 
a versenytárgyalási feltételek az erdőigazgatóságnál Sarajevoban be-
tekinthetők, hol megkeresés esetén szóbeli felvilágosítások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi január hó 31-én. 
A boszniai és herczegovinai országos kormány 

(6. III. 2.) erdőigazgatósága. 



Tölgyfacsemete eladása. A regéczi uradalomban tavaszi 
szálításra eladó több százezer darab, csemetekertekben jól gon
dozott, egyéves kocsánytalan tölgycsemete (Quercus sessiliflora), 
1000 drb. egyéves tölgycsemete Olaszliszka-Tolcsva vasúti állo
másra szállítva: 10 K. Csomagolás önköltségen jutányosán lesz 
számítva. Rendeléseket átvesz: 
(7. III. 2.) Báró Walábott-Bassenhein uradalmi számtartósága 

Tolcsva (Zemplén megye). 

Eladó egyéves kocsánytalan tölgycsemete, ára a zalaegerszegi 
vasúti állomáshoz szállítva és csomagolva ezrenként 8 K. 
(9. ni. 2.) Zalaegerszegi m. kir. j . erdőgondnokság. 

megvételre kerestetik, kb. 2000 m. szállítható legkönnyebb 
sinnel, 50 cm. távszélesség, valamint hozzávaló kitérők, for
gatók és kocsikkal, használt, de jó állapotban. C a s p a r i 
F r . , M e d g y e s . (io. m. 2.) 

Pályázati hirdetmény méltóságos gróf Zichy Ráíáel ur, 
biharmegyei, alsólugosi uradalmában megüresedett egy erdészi 
állásra. 

Évi fizetés: készpénz 700 korona. Terményekben: 8 hekto
liter buza, 15 hektoliter rozs, 7 8 0 hektoliter tengeri és 12 hektó
liter zab, 350 liter bor, 2 magyar hold szántóföld, 60 q széna, 
4 drb. öreg sertéstartás, tűzifa szükség szerint. 

Pályázhatnak oly magyar honos egyének, kik már erdészeti 
gyakorlattal bírnak, s a fővad tenyésztésében is kellő jártasságot 
szereztek. Pályázati kérvények gróf Zichy Ráfáel ur őméltósá-
gához czimezve, beküldendők márczius hó 15-ig az alsólugosi 
erdőhivatalhoz, u. p. Élesd, Bihar megye. Pályázó állását tartozik 
1911. év április hó 1-én, legkésőbb május 1-én elfoglalni. 

Alsólugos, 1911. évi február hó 16-án. 
Í1 n Uradalmi erdőhivatal. 



Pályázati hirdetés. Méltóságos báró Vécsey László ur 
sárközi uradalmában f. é. április l-re beltöltendő pagony-erdészi 
állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állásra pályázhatnak 30 évnél nem idősebb szakvizsgázott 
jó megjelenésű egyének, kik a fővadtenyésztésben és óvásban 
kellő gyakorlattal birnak. Sajátkezüleg Írandó kérvényekhez szak
vizsga-bizonyítvány, keresztlevél s eddigi szolgálatot tanúsító 
bizonyítvány csatolandó. 

Pályázati kérvények báró ur őméltóságához czimzetten az 
uradalmi főintézőséghez Sárköz (Szatmár m.) küldendők. 

Sárköz, 1911. évi február hó 16-án. 
(12. II. 1.) Uradalmi főintézőség. 

Faeladás. 36893 1857/E/I sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága a cajnicai járásban, alább 
megnevezett erdőterületeken fekvő, hozzávetőlegesen megállapított 
famennyiségeket tövön, versenytárgyalás utján eladja. 
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Az egy koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak a fent nevezett 
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt összes famennyiségre vonat
kozhatnak, legkésőbb 1911. évi május hó 30-án délelőtt 11 óráig, 
az alulirt országos kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek, az országos kormány erdő
igazgatóságánál Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi február hó 13-án. 
(13. III. 1.) A boszniai és herczegovinai országos kormány 

erdőigazgatósága. 



Faeladási hirdetmény. A csikcsomortáni közbirtokosság 
eladja Csikcsomortán községházánál 1911. évi márczius hó 16-án 
d. e. 10 órakor kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli árverésen a 
tulajdonát képező Csikcsomortán község határában, a II. határrész
ben fekvő „Kövessarok" nevü erdejében, a 82030—1910. F. M. 
számú rendelettel kihasználásra engedélyezett luczfenyőfáját. 

Az eladás tárgyát képező luczfenyőfa törzsenkénti felvétel 
szerint, mellmagasságban kéreggel együtt mérve 10—72, átlag 
30 cm átmérőjű, 7487 drb. és körülbelül 4327 köbméter haszonfát 
tartalmaz. 

A vágásterület a „Sulcza" völgy „Köves" patakára hajlik s 
mintegy 72 - 00 kat. hold kiterjedésű, az országúttól 19 és a leg
közelebbi vasúti állomástól 24 - 29 &/ra-nyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 (kettő) év. 
Kikiáltási ár: 21.639 K, amelyen alul ajánlatok nem fogad

tatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 10%-a . 
Árverési és szerződési feltételektől eltérő vagy későn érkező 

ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél és a csíkszeredai m. 

kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők 
az árverési és szerződési feltételek. 

Csikcsomortán, 1911. évi február hó 18-án. 
Bakó László (14) Antal Károly 

b. jegyző. b. elnök. 

Faárverés i hirdetmény. Merény nagyközségben 1911. évi 
márczius hó 20-án délelőtt 11 órakor a városházán tartandó nyil
vános szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező erdő 
Fröstel, Friedwald, Sauerwald és Svedlerhöhe nevü vágásaiban 
mintegy 58\3 kat. hold 11,805 m3-re becsült lucz- és jegenyfenyő-
fakészletét. Becsár mB-ként 8 kor. Kiszállítási határidő bezárólag 
1913. év márczius hó 31-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 



boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint a hirdetményben foglaltatik; 
d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak be; 
e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen alá
veti ; f) ha bánatpénzképen ötezer koronát készpénzben tartalmaz
zák ; g) ha ugy vannak aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevő
nek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; 
h) ha a boríték kivül „Ajánlat a Merény nagyközségi fakészleíre" 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem- fogadtatnak 
el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azon
nal, az eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása 
után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir. 
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt lőcsei m. kir járási erdő
gondnokságnál és Merény nagyközség elöljáróságánál tekinthetők 
meg naponta 11 —12 óra között. 

Merény, 1911. évi február hó 16-án. 
Barcs ( 1 5 ) Soós 
jegyző. biró. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 22433/I /B/I . sz. — A besztercze-
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó mihálytelki erdőgond
nokság „Svetla" nevü erdei rakodójára kihozott 24.550 drb. 
gömbölyű fenyőszőlőkaró és 3155 - 88 tn% fenyőhaszonfa zárt Írás
beli ajánlatok utján fog eladatni. 

Kikiáltási ár: 48.669 K 72 fillér. 
Bánatpénz 5000 K. 
Az ajánlatok, melyek legkésőbb 1911. évi márczius hó 6-án 

délután 5 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdő
igazgatóságnál, márczius hó 7-én délelőtt 9 órakor fognak Breznó-
bányán a m. kir. ell. főerdőmérnök irodájában nyilvánosan fel
bontatni. 

Árverési feltételek, a faanyagok részletes kimutatása, ajánlati 
űrlap és boríték a m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1911. évi február hóban. 
(16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Árverési hirdetmény. 390 910. sz. Ezennel közhírré 
tétetik, hogy Szépnyir község tulajdonát képező és a sajómagyarósi 
habárban fekvő („C" g. o. 1.) erdőrészlet körülbelül 8 kataszteri 
holdat kitevő cserkéregtermelésre különösen alkalmas 250 n^-xe 
becsült tölyyfatömeg f. évi márcz. hó 9-én d. e. 9 órakor Szép
nyir községházánál tartandó nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek fog eladatni. Az eladandó erdőrész kikiáltási ára 
ürméterenként 4 (négy korona). 

Árverezni szándékozók kötelesek a szóbeli árverés előtt 100 
(egyszáz) korona bánatpénzt készpénzben lefizetni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési cs szerződési 
feltételek a jaádi m. kir. járási erdőgondnokságnál és Szépnyir 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Szépnyir, 1911. évi február hó 22-én. 
(17) Az elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. 217/1911. sz. — Kilyénfalva község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a község II. határrészében fekvő 
„Csibi"-pataki erdejében a 35663/1907. és 9370/939. F. M. enge
délyek alapján 176 - 26 kat. holdon 29.090 tm3 gömbölyű luczfenyő-
haszonfára becsült fatömeg egyszázhatvannyolczezerhatszáz (168600) 
korona kikiáltási árban 1911. év márczius 23. napján d. e. 9 óra
kor Kilyénfalva községházánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson el fog adatni. 

A kikiáltási ár tiz (10) °/o-a bánatpénzül az árverés megkezdése 
előtt az árverési bizottság elnökének kezébe leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott vételár tiz (10) %-át kitevő bánatpénzzel vagy meg
felelő óvadékképes értékpapírral látandók el és tartalmazniuk kell 
egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Az erdő fatömege a kikiáltási áron alul nem fog eladatni. 
A kihasználási határidő három (3) évig tarthat. 
A vágásterűlet a gyergyótölgyesi tutajrakparttól és fapiacztól 

kettő (2) km távolságra fekszik. 



Az árverési és szerződési feltételek, valamint a  becslésre vonat
kozó közelebbi adatok a m. kir. járási erdőgondnokságnál (Gyergyó-
tölgyes) és a községházánál (Kilyénfalva, Csik megye) a  hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Kilyénfafva, 1911. évi február hó 20-án. 
Községi elöljáróság. 

Ádám Imre (20) Bicsak József 
jegyző. biró. 

U r i r u h á k kész í t éséhe z va l ó 

JÚ BRÜNN I POSZTÓ T É S LODEN T 
legjutányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

E T Z L E R és D Ó S T U L . Bi-ilnn 
vv^?. S c h w e d e n g a s s e 5 z . <s^u 
Számos magyar erdóhivatal egyenruhaszövet szállítói 

A g y á r b ó l va l ó közve t l e n b e v á s á r l á s n a g y e lőnnye l j á r . 

Dus mintagyüjtemény a tavaszi és nyári évszakra, megtekintésre bérmentve. 

-VV^/^VV^// í" Magya r levelezés . *S\V-^Í 
(21. VI. 1.) 

Urasági bükk- és tölgyfaerdő kihasználásához ajánlkozik 
felső építészetit végzett 32 éves üzemvezető, aki a tűzifa, faszén, 
donga, küllő, különféle külföldi anyagok termeléséhez, gyárveze
téshez teljesen ért. Beszéli a magyar, német, román, horvát, tót 
és cseh nyelveket, iparvasutak és fürészgyárak építését, tervezését 
egyedül végzi, jeles irodai erő kommercziális ismeretekkel. 

Szives ajánlatokat „Szakember" jeligére a kiadóhivatalba kérem. 
(18) 

Gazdatiszt, aki a tűzifa és faszén kihasználásához is jól ért, 
a magyar és tót nyelveket beszéli és nagy gyakorlattal rendel
kezik, állást keres. Ajánlatokat „Bükkfa" jeligére a kiadóhivatal 
továbbit. (19) 
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ban stb. Képes főárjegyzéket kívánatra ingyen küld : G r ó f B a t t h y á n y Z s l a r m o n d 

l I n t é z ő s é g e , ( J s e n d l a k , p o s t a I < r . u < * i . . u . V a s m e g y e . (22) 

Hirdetmény. Bükktüzifaeladás kitermelt állapotban az erdőn. 
A nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 1911. évi márczius hó 22. 
napján d. e. 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó 
nyilvános árverésen eladás alá kerül a kohóvölgyi (ezelőtt horgos
pataki) erdőgondnokság rákosfalvi vágásában („A" g. oszt. IV. vs. 
25. és 26. sz. erdőrészlet) 1908. és 1909. években kitermelt és a 
vágásterületen felrakott mintegy 14.900 ürm8 vegyes bükktüzifa. 

Kikiáltási ár őra ; !-ként 1 (egy) korona. 
Bánatpénz 1500 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir fő

erdőhivatalnál és a kohóvölgyi m. kir. erdőgondnokságnál meg
tekinthetők, illetve azok a főerdőhivatal által az érdeklődőknek 
kívánatra meg is küldetnek. 

Nagybánya, 1911. évi február hó. 
(23) M. kir. főerdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 960/1911. ügyszám — Lajosfalva község 
„Butka" nevü erdejében kihasználandó 10 - 4 kat. hold vágásterületen 
törzsenkénti kiszámlálással megbecsült 4973 drb. luczfenyőfa, amely 
a becslés szerint a kéreg, csúcsfa és termelési apadék leütésével 
1443 m3 haszonfatömeget tartalmaz, 1911. évi márczius hó 27-én 
délelőtt 11 órakor Lajosfalva községházánál zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, ötezer-
hétszáznegyvennyolcz (5748) korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 1 0 % (tiz százalék). 
Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és bánatpénzzel 



kellően felszerelt zárt írásbeli ajánlatok, amelyekben a megállapított 
vételár szóval és számjegyekkel tisztán olvashatóan kiírandó és 
amelyekben ajánlattevő által kijelentendő, hogy az árverési és 
részletes szerződési feltételeket ismeri s azokat változatlanul elfogadja, 
a szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak és azok a szóbeli 
árverés befejezése után bontatnak fel. 

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező, vagy pedig a 
megállapított feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek az alulírott m. 
kir. erdőigazgatóságnál és a szamosvölgyi felső m. kir. erdő
gondnokságnál O-Radnán, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Besztercze, 1911. évi február hó 25-én. 
(24) M. kir. erdő igazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 647/911. sz. — A volt 13. számú 
roinán-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről 
közhirré tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium 35376 907. számú rendeletével jóvá
hagyott ideiglenes üzemtervében az 1915. év végéig kihasználásra 
előirt, Tisovica község határában fekvő „C" üzemosztály, X . vágás
sorozat, III. tag 2., 3. és 4., valamint IV. tag 1., továbbá a IX. 
vágássorozat IV. tag 1. és 2., valamint V. tag 1. és 2. számú, 
összesen 528'65 kat. holdat kitevő osztagain előforduló 8996 m3 

tölgy-, 1600 md bükkhaszonfára és 21 - 561 ürms tölgy- és bükk-
tüzifára becsült összes fatömeg 126 - 289 korona kikiáltási árban 
tövőn, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás utján 
eladásra kerül. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított 
és 20.000 (húszezer) korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat a 
vagyonközség erdőhivatalához Karánsebesen 1911. évi márczius 
hó 29én délelőtt 11 óráig annál inkább nyújtsák be, mivel 
bánatpénz nélkül, elkésve érkezett és távirati uton benyújtott 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlatokban, — melyekre a vagyonközségnél megfelelő 
űrlapok kaphatók, — az eladásra kiirt összes fatömegért meg
ajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán és kétséget kizáró 



módon kiírandó és ajánlettevő ajánlatában kijelenteni köteles, 
hogy a részletes faeladási feltételeket, melyek alulírott hivatalnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ismeri és magát azoknak 
minden tekintetben feltétlenül aláveti. 

Karánsebes, 1911. évi február hó 25-én. 
A volt 13. számú román-bánsági határőrezredböl 

(25) alakult vagyonközség erdőhivatala. 

Faeladási hirdetmény. 648/911. szám. — A volt 13. számú 
román-bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről köz
hírré tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium 35376 907. sz. rendeletével jóváhagyott 
ideiglenes üzemtervében az 1915. év végéig kihasználásra előirt, 
Toplecz község határában fekvő „B" üzemoszt. VIII. vágássorozat, 
III. tag 1. és 2. sz., valamint IV. tag 1. sz., összesen 504-43 kat. 
holdat kitevő osztagain előforduló 5628 m3 tölgy és 683 m3 bükk-
műfa, valamint 8636 ürm3, tölgy- és bükktüzifára becsült összes 
fatömeg 115.202 korona kikiáltási árban tövön, zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött versenytárgyalás utján eladásra kerül. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és 
15.000 (tizenötezer) korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat, — 
melyekre a vagyonközségnél megfelelő űrlapok kaphatók, — a 
vagyonközség erdőhivatalához Karánsebesen 1911. évi márczius hó 
29-én d. e. 11 órájáig annál inkább nyújtsák be, mivel bánatpénz 
nélkül elkésve érkezett és távirati uton benyújtott ajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlatokban az eladásra kiirt összes fatömegért megaján
lott tőár számokkal és betűkkel tisztán és minden kétséget kizáró 
módon kiírandó és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, 
hogy a részletes faeladási feltételeket, melyek alulírott hivatalnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ismeri és magát azoknak 
minden tekintetben feltétlenül aláveti. 

Karánsebes, 1911. évi február hó 25-én. 
A volt 13. számú román-bánsági határőrezredböl 

(26) alakult vagyonközség erdőhlvatala. 
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