azért

a támogatásért és szives segítségért, amiben
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részesíteni szives volt.

Tekintettel arra, hogy előadásom után több szaktársam
volt szives figyelmemet felhívni a kerületében folyó erdő
lésekre,
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leti állomás rendelkezésére óhajtják bocsátani vagy esetleg
kísérleti területeket
másunkat

pár

akarnak

létesíteni, szíveskedjenek állo

sorral rről értesíteni, e h o g y

megtehessük további

ennek alapján

intézkedéseinket.

Magashegységi erdősitések a máramarosszigeti
m. kir. erdőigazgatóság kerületében.
I r t a : Lonkay

Antal.

máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kezelése alatt
álló birtoktest kiterjedése 300.286-14 kat. hold, melyből a
^ ^
máramarosszigeti és rónaszéki erdőgondnokságok egész
területét s a bocskói erdőgondnokság területének egy részét,
összesen mintegy 1 4 — 1 5 ezer kat. holdat kivéve, a többi terület
magashegység jellegű.
F ő faneme a luczfenyő, mely 135.167 kat. holdat foglal e l ; a
bükk 77.494. a tölgy pedig 3 9 7 6 kat. holdon fordul elő, mint
uralkodó fanem. A luczfenyő-állományokban körülbelül 0 T elegyarányban a jegenyefenyő és bükk van közbe elegyedve.
Az alapkőzet csekély kivétellel kárpáti homokkő és agyagpala.
Az erdőgazdaság czélja nemcsak a minél magasabb tiszta
jövedelem elérése, hanem az erdőknek állandó fenntartása s illetve a
tartamos kihasználás biztosítása. Az erdők amellett, hogy értékes
mű- és tűzifát szolgáltatnak, melyek nemcsak hazai szükségletet
fedez ek, hanem a külföldre irányuló kereskedés tárgyát is képezik,
emelik a forgalmat, de különösen azért képeznek megbecsülhetetlen
n

nemzeti vagyont, mert nagykiterjedésű vidék népességének állandó
kenyérkeresetet biztosítanak. E nemzetgazdasági érdekek kielégí
tésére irányuló tevékenység a sikeres erdősítésekben és állomány
nevelésekben éri el tetőpontját s annál nagyobb érdemét képezi
a jövő nemzedék érdekében kifejtett önzetlen működésnek, minél
nagyobbak az akadályok, melyekkel a siker elérése czéljából meg
kell küzdeni. A síkságon és halmos vidékeken, de még a közép
hegységekben működő erdőgazda is, aki, ha akarja, mint a
katonákat sorakoztathatja csemetéit, nem ismeri azokat a jelen
tékeny nehézségeket, melyekkel magashegységi szaktársai meg
küzdeni kénytelenek. Férfias munka ez, melyet ha siker koronáz,
méltán tüntethet ki az elismerés.
A sikeres erdősítésnek első feltétele: a jól fejlett, erőteljes
csemeték nevelése s az évenkénti erdősítésekhez szükséges csemete
mennyiség biztosítása. A csemetekertek nagyságának és beosz
tásának minden különösebb terv nélkül való megállapítása ren
desen azzal a kellemetlenséggel jár, hogy egyes esztendőkben
tul sok a kiültethető csemete s a következő évre elöregedett
csemeték maradnak; más esztendőkben pedig egyes helyeken
csemetehiány áll be s az egyes erdőgondnokságok költséges
ide-oda szállitgatásokkal segítenek a bajon.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság
kerületében,
hogy e bizonytalan állapotnak egyszer és mindenkorra eleje
vétessék, a csemetekertek nagysága és beosztása minden egyes
erdőgondnokságban ugy lett megállapítva, hogy a félfordulószak
alatt évenként beerdősitendő területre szükséges csemetemennyiség
évről-évre okvetlenül felneveltessék. E czélból minden egyes
fanemü csemete nevelésére külön-külön csemetekertek hasittattak
ki. Tehát nálunk a magashegységben külön lucz-, jegenye-, vörös
es havasi fenyő csemetekertek telepittettek.
Hogy a szükségletnek megfelelő egyenlő mennyiségű csemetét
évről-évre nevelhessük, minden külön fanemü kertet annyi egyenlő
részre osztottunk be, hogy a kiültetési csemetekorig minden kor
osztály egyenlő kiterjedésű helyet foglaljon el s azonfelül ugyan
olyan nagyságú rész ugarban is maradjon, hogy a kiültethető cseme
ték kiszedése után az egy korosztálynak megfelelő rész pihentetve s
felásással és trágyázással javítva legyen.

Az erdőigazgatóság kerületében tenyésztésre előirott fanemek
csemetéi rendes körülmények között a következő korokban kerül
nek kiültetésre: a lucz-, jegenye- és vörösfenyő, tölgy, juhar és
kőris három éves korban. A tölgy, juhar és kőris két éves korban
is kiültethető, de mivel e fanemekből makkot s illetve magot
nem minden évben lehet beszerezni, czélszerübb három éves
csemeték ültetésére berendezkedni.
A havasifenyő a két éves korban történt átiskolázás után mint
hatéves csemete ültetendő ki.
A kopárterületek beültetéséhez nevelt erdei- és feketefenyő
csemetéket kétéves korban adjuk ki.
E kiültetési csemetekorokat tekintetbe véve, a lucz-, jegenyeés vörösfenyő, a tölgy-, kőris-és juharcsemeték nevelésére kijelölt
kerteket négy, az erdei- és feketefenyő-csemetekerteket három
egyenlő részre osztjuk, a havasifenyő-csemetekerteknél
pedig
három megfelelő nagyságú táblát rendezünk be a vetéshez és öt
táblát az iskolázáshoz. Itt tehát a kertet két különálló részre
osztjuk be s mindkettőnél egy-egy táblát ugarnak hagyunk.
A havasifenyőmagot átlyukasztott ládában homokkal rétegezve
őszszel beföldeljük. A rétegek 3 — 4 cm vastagságban változnak, a
tetejére mohot teszünk s a ládát szintén átlyukasztott deszkával
vagy még jobban drótrácscsal befedjük. A ládát oly mélyen kell
a földbe helyezni, hogy teteje a földdel egyszintben legyen.
A havasifenyő magja ily módon teleltetve, az első tavaszon nagy
részben kicsírázik.
Tavaszszal a havasifenyőmagot a vetésre szánt három tábla
közül a mult évben ugarnak hagyott táblába vetjük el s a két
év előtti vetésből származó csemetéket kiszedjük s az átiskolázásra
szánt ugartáblába iskolázzuk.
Minden fanemü csemeténél a kertnek minden körülmények
között csak ama részét szabad és kell bevetni, mely egy kor
osztálynak megfelelően az előző évben ugarnak hagyatott s fel
tétlenül ugarnak maradnak a kiültethető csemeték kiszedése után
megüresedett táblák.
A lucz-, vörös-, erdei- és feketefenyőt a Fekete-féle vetőgéppel
vetjük; a sortávolság 20 cm, a vetésbarázda szélessége 7 cm.

Ugyanilyen sortávolságban és barázdaszélességben kell a jegenyeés havasifenyő- s kőris- és juharmagot elvetni.
A tölgycsemete nevelésére fenntartott kerteket nem osztjuk
ágyakra, mivel az egymástól 30 cm távolságban levő 2—3 cm
széles sorok a gyomláló ösvényeket feleslegessé teszik.
A fenyőféléknél arra törekszünk, hogy 1 m hosszú és 7 cm
széles vetésbarázdában a lucz- és jegenyefenyőnél a kiültethető,
tehát három éves korban 6 0 — 8 0 drb, erdei- és feketefenyőnél a
kétéves korban 80—100 drb teljesen használható zömök csemete
maradjon. E czélból az 1 m hosszú vetésbarázdába jó minőségű
magból lucz-, erdei- és feketefenyőnél körülbelül 350 szemet,
jegenye- és vörösfenyőnél 500 szemet s havasifenyőnél 200 szemet
vetünk.
A megrendelt vagy saját termelésű magvak csirázási száza
lékát mindenkor az erdőrendezőség állapítja meg s ugyanekkor
megállapítja, hogy a csirázási képességnek megfelelően az 1 m
hosszú barázdába a különféle magvakból hány szem vetendő el.
Az erdőgondnokok kötelessége, hogy az erdőrendezőség által
esetről-esetre megállapított vetéssürüséget a vetőgépek kipróbálása
után próbavetésekkel érjék el és tartsák be.
Az előbb megállapított magszám mellett jó csírázó képességű
magból 100 m -re kell mintegy
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Iskolázáshoz a lucz-, jegenye-, erdei-, fekete- és vörösfenyőnél
kizárólag 1 éves csemetéket, havasifenyőnél — mivel magjának
egy része csak a második évben csírázik — kétéves csemetéket
használunk. Iskolázásnál a sortávolság 20 cm, a csemetetávolság
a havasifenyőnél 4 cm, a többi fenyőnél 2 cm.
A vetésből keletkezett fenyőcsemetesorok a vetésre következő
első és második tavaszon a nedvkeringés megindulása előtt a
ritkító ollóval megritkitandók annyira, hogy egyenlően elosztva
maradjon egy sorban

az egyéves korban
lucz- és jegenyefenyőből 100—120 drb
erdei- és feketefenyőből
80—100 »
a kétéves korban
lucz- és jegenyefenyőből 6 0 — 8 0 drb.
A sokkal költségesebb iskolázással nagyrészt felhagyva, jövő
ben inkább csak ritkítással neveljük a csemetéket. Ha a ritkítás
egyenletesen történik, ugy, hogy minden csemetének megvan a
maga nőtere, szabályosan ágazodó, zömök csemeték nevelődnek,
melyeknek nem kell megsinyleni az átültetést, mint az az iskolá
zott csemetéknél történik. Mivel az eddig használt csemeteritkitó
ollók nehezen kezelhetők, a stószi késgyárban uj ritkító ollókat
rendelt meg az erdőigazgatóság. Az uj olló rajzát annak idején
közölni fogom az „Erdészeti Lapok"-ban.
Az előbb leirt müvelés mellett lucz-, jegenye- és vörösfenyő
csemetéből a három éves korban, havasi fenyőből a hat éves
korban 1000 drb csemete által elfoglalt művelhető terület gyom
lálható ösvényekkel együtt, de az utak és szabad terek beszámí
tása nélkül következő:
Iskolázásnál egy sorban van 50 drb csemete (havasifenyőnél 25),
1 m -en van 5 sor és ebben 250 drb (havasifenyőnél 125)
csemete, 1000 drb csemete nevelhető tehát 4 m területen, mely
területhez, ha a gyomláló ösvények által elfoglalt 3 0 % - o t hozzá
adjuk, végeredményképpen 1000 drb csemete neveléséhez 5 2 m
terület szükséges. A havasi fenyőnél négy évig tartó iskolázás
mellett 10-4 m .
A vetésből keletkezett csemetékből három éves korban van
lucz- és jegenyefenyő átlag egy sorban 70 drb, a sortávolság
27 cm, tehát 1 m -en van 3*7 sor és 2 5 9 drb csemete; 1000 drb
csemete felnő 3'86 m -en s ha ehhez hozzáadjuk a gyomlálóösvények által elfoglalt 30%-ot, 5 m -t kapunk.
Eszerint tehát 1000 drb három éves iskolázott, vagy vetésből
keletkezett, ritkított csemete felnevelésére kikerekítve 5 m művel
hető területet kell számítani.
1000 drb két éves erdei- vagy feketefenyő-csemete felneve
lésére 4 m művelhető területet számítunk, 1000 drb 2 éves kor
ban átiskolázandó havasifenyő-csemete nevelésére 5 m -t
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Kocsántalan tölgycsemete nevelésénél a sortávolság 30 cm,
a csemetetávolság 3 cm legyen. Igy 1000 drb hároméves cse
mete felneveléséhez kell 9 m művelhető terület; 100 m* művel
hető terület bevetéséhez pedig kell kikerekítve 1 hl makk.
l

Az üzemterv szerint évenként felújítandó terület alapján kiszámitható csemetemennyiséghez 3 0 % - o t időközi ismétlések és pót
lások foganatositására hozzáadva, megkapjuk az évi csemeteszük
ségletet. Ez adatok segítségével kiszámitható az a csemetekert
terület, amelyen az évi szükséglet felnevelhető.
Minden csemetekert törzskönyvet kap,
részét a csemetekert vázlatrajza képezi.

melynek

kiegészítő

A törzskönyv első lapján fel van tüntetve az erdőgondnokság
és a csemetekert neve, a csemetekert czélja, beosztása, egész,
művelhető és nem művelhető területe. Ezután következik a rész
letes művelési terv a félfordulószak részletes felújítási tervének
időtartamára. Ebben meg van állapítva, hogy az egyes táblák- és
ágyakba melyik esztendőben kell vetni vagy iskolázni s hogy az
évenként müvelés alá veendő részeknek mekkora a területe.
A „Megjegyzés"-ben jegyzi fel az erdőgondnok rövid indokolás
sal a részletes művelési tervtől való eltérést, vagy egyéb fontosabb mozzanatokat.
A második lapon mutatandó ki a csemetekert állapota min
den évben ugy, hogy az egyes fanemek, korosztályok és az ugar
által elfoglalt táblák, illetve ágyak, továbbá a csemetekészlet és a
kiültetésre alkalmas csemetemennyiség is kivehető legyen.
A csemetekészletet október hó folyamán kell megszámlálni s
a megfelelő rovatokba bejegyezni. Mivel az őszi vetések novem
ber hó elején teljesíttetnek, a törzskönyveket november hó 15-én
kell lezárni.
A törzskönyv harmadik lapján minden munkára külön füg
gélyes rovat van nyitva, melyekbe a munka teljesítésének ideje
jegyzendő be s ugyanazon vízszintes sorba a felhasznált mag,
napszám és a kiadott költség is.
E munkákról a csemetekert gondozásával megbízott erdőőr
vezet nyilvántartást, melyet az erdőgondnok évközben többször
megvizsgálni s a helyesnek talált adatokat a csemetekerti munka

befejezése után átvenni s a törzskönyv megfelelő lapjára bevezetni
köteles.
Minden erdőőr tehát tavaszszal annyi ív törzskönyvi nyom
tatványt kap, a hány kert gondozásával van megbízva.
A „Megjegyzés" rovatba feljegyezzük, hogy a kiemelt cseme
téket hova adtuk ki.
A három lapon levő adatokat összevonva, megtudjuk, hogy
az év végén az összes területből mennyi van bevetve, mennyi
van ugarban, mekkora a csemetekészlet korosztályok szerint s
végül, hogy mennyibe került a csemetekert művelése és ápolása.
Lezárás után a törzskönyvek legkésőbb minden év november
hó végéig az erdőigazgatósághoz felülvizsgálás végett beterjesztendők.
• Minden egyes csemetekertre évenkint új törzskönyv állítandó
össze.
A csemetekertek most leirt beosztásának, művelésének és
törzskönyvelésének előnyei kétségtelenek. Egy és mindenkorra
eleje van véve ama kellemetlenségeknek, melyek egyes években
a csemetemennyiségek hiányában, más években a csemetemennyi
ségek kelleténél nagyobb bőségben jelentkeznek. Minden eszten
dőben egyenlő korú, teljesen kifejlődött, erős csemetével ültetünk.
Azzal, hogy a csemetéket kiollózással ritkítjuk vagy iskolázzuk,
zömök, oldalt is ágas csemetéket nevelünk, mert minden kor
osztályban, minden csemetének meg van a maga nőtere; a cse
meték gyökérzete is, különösen a kiollózással ritkított, tehát helyé
ből nem bolygatott csemetéknél természetszerűen fejlődik, nem
kénytelen összeszorulni vagy túlságosan lefelé növekedni, mely
utóbbi körülmény különösen emeli a vágásba kiültetett csemeték
kiveszésl százalékát, mit, jó tavaszi időjárás mellett is, a cse
meték gyökereinek ültetéskor való összegyömöszölése okoz.
A törzskönyv a csemetekertnek mindenkor hű képét mutatja
s az erdősítési terv összeállításánál és felülvizsgálásánál biztos
alapot nyújt.
Ama körülmény, hogy a törzskönyv harmadik lapján minden
egyes csemetekerti munkálat külön van tárgyalva, megbecsülhe
tetlen adatok birtokába juttat; habár Mikófalvi Bekény Aladár
„Máramaros erdőművelési viszonyai" czimü művében a mára-

marosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületére érvényes erdő
művelési munkaszükséglet és illeték kiszabásban már eddig is a
mi viszonyainknak megfelelő adatokkal rendelkezünk.
A csemetekertek most leirt beosztása tiz esztendőre, egy fél
fordulószakra érvényes. Aggályosnak látszanék egy és ugyanazon
fanemü csemetének tiz esztendőn át ugyanazon csemetekertben
való nevelése, ha rendes ugart nem tartanánk s ha csemete
kertjeinket rendszeres, ugy növényi, mint ásványi tápláló anya
gokat nyújtó trágyázásban nem részesítenénk; mert különben a
csemetének valamelyik veszedelmes parazitája ugy elterjedhetne,
hogy a megtámadott csemetekertben egy ideig más fanemü cse
metét kellene nevelnünk. De az ugartáblában megszűnnek a para
zita életfeltételei, a helyes trágyázás pedig erőteljessé, ellenállóvá
teszi a csemetét. Az orvosi tudomány is bebizonyította, hogy az
egészséges és bőven lüktető vér a legbiztosabb baktériumölő szer.
Lehetséges, hogy ily körültekintő eljárás daczára is meg
támadhatja a csemetéket valamely parazita, de az ily megtámadtatás oly ritka, hogy emiatt kár lenne a helyes elvtől eltérni.
Más tekintetben is előnyösnek mutatkozik a rendszeres ugarolás. Az állandó csemetekertek egyik hátránya — mint azt a vándor
csemetekertek barátai állítják — a talajnak túlságosan finoman és
mélyen való megmunkálása. Ily talajban különösen a luczfenyőcsemete természetellenesen hosszabb gyökereket fejleszt, ami a
csemeték szabályos elültetését megnehezíti. A lefelé nőtt s nem
inkább oldalt szétterjedt gyökérzetet az ültető könnyebben össze
gyömöszöli, a csemete elhal, de ha j ó időjárás mellett meg is
marad, természetellenesen ültetett gyökerei biztosan elpusztulnak
s a csemete csak akkor indul erőteljes növekedésnek, ha gyökér
rendszerét újból természetszerűen kifejlesztette. Az ugartáblákban
— mert ezeket nem porhanyitjuk, csak a gyomtól tisztítjuk — a
talaj összetörnöm], úgy, hogy az ily talajba vetett magból kelt
csemete épp oly körülmények közé kerül, mint a vándor-csemete
kertekben ; nem lévén képes könnyen lehatolni, a gyökérzet ter
mészetesen fejlődik s inkább a talaj felszínén keresi a csemetének
szükséges tápláló anyagokat.
Az ugartáblákat feltétlenül trágyázzuk, még pedig istállótrágyával és hamuval. A hamut mindenütt, ahol erdei munkások

állandóan tanyáznak, különösen a téli szálfavontatásoknál, hordók
ban gyűjtjük.
A hamuval való trágyázást nem lehet eléggé ajánlani. Az
istállótrágyában is vannak ásványi táplálóanyagok, mint foszfor
és káli, de oly csekély mennyiségben, hogy ezeket már a trá
gyázás első évében felhasználják a csemeték s a többi években
az istállótrágyának csakis a nitrogénje hajtja nyurgává a cseme
téket; mert erős szövetű törzsecskéket csakis a bőven rendelke
zésre álló ásványi táplálóanyagok nevelnek. Ha szakadatlanul
csakis istállótrágyával trágyázunk, az állandó csemetekerteknél
beáll egy időszak, amelyben a legerősebb istállótrágyázás daczára
sem vagyunk képesek kiültetésre alkalmas csemetéket nevelni.
A talaj unottá lesz.
-
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A hamuban van 3 5 % foszforsav, 1 0 0 / o káli és 3 0 % mész,
a növények legfontosabb táplálóanyagjai, melyeket, ha hamu
trágyázással a csemetekertek talajának állandóan nyújtunk, nem
kell félnünk, hogy csemetéink hiányos vagy egyoldalú trágyázás
miatt elcsenevészednek.
Ahol hamu elegendő mennyiségben nem gyűjthető, 100
•-ölenként s illetve 360 m -ként 1 0 — 1 2 kg szuperfoszfátot mint
foszfortrágyát és ugyancsak 1 0 — 1 2 kg kainitot mint kálitrágyát
szórhatunk el. Mindkét trágya az istállótrágyával egyidejűleg
alkalmazható. Már a Thomas-salak mint foszfortrágya nem alkal
mazható, mert kihajtja az istállótrágya nitrogénjét.
A kainit 1 0 — 1 2 % kálit és 3 0 — 4 0 % konyhasót tartalmaz s
őszszel elhintve, a pajodokat is kipusztítja.
Leghelyesebben teszünk, ha a csemetekertek ugartábláiba
őszszel a kainitot kapáljuk be, tavaszszal pedig vetés előtt szuper
foszfáttal és istállótrágyával trágyázunk.
Kitűnő trágyája a csemetekertnek a komposzt is, de lelki
ismeretes csemetekerti kezelésnél nem gyűjthető össze annyi
gyom, amennyiből készült komposzt a csemetekert talajának nit
rogén-szükségletét fedezhetné. Nemcsak a csemeték között és az
ugartáblákon irtjuk gyökeresen, de a csemetekertek környékén is
virágzás előtt kaszáljuk le a gyomot, nehogy magot érlelve, ismét
elvetődjék s munkánkat szaporítsa.
Gyomot tűrni a csemetekertben nem szabad. Ha száraz a
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talajunk, ugy hogy a gyomokat gyökerestől ki nem húzhatjuk,
apró kapákkal porhanyitjuk fel a sorközöket s ugy szedjük ki a
felporhanyitott földből csemetéink élősdiit; hisz a gyom azokból
a táplálóanyagokból él és gyarapszik, melyekből csemetéinknek
kell fejlődniök.
A sorközöknek felporhanyitása különösen száraz időben azért
is üdvös, mert a talajnak nagymérvű kiszáradását megakadályozza.
Összetömődött talajban a kapilláritás teljes, a hajszálcsövek aka
dálytalanul vezetik ki a talaj nedvességét; de ha porhanyitással a
talaj felszínén a kapilláritást megszüntetjük, az altalaj felfelé törő
nedvessége a felporhanyitott felszínen oszlik el. De a felporha
nyitott talaj a harmatot is nagyobb mennyiségben veszi fel s
nehezebben párologtatja el. Amerika esőszegény, száraz sivatag
jain 1000 holdakra menő gyümölcsösöket telepítenek s folytonos
szántással biztosítják a talaj nedvességét.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság
kerületében
kizárólag csakis állandó csemetekertekben neveljük a csemetéket.
Sokan a vándor csemetekerteket tartják jobbnak s nem is meg
vetendő előny, amikor a csemetenevelés nyomon követi a vágá
sokát. Kisebb erdőbirtokon, ahol nem nagy mennyiségű csemete
nevelésről van szó, síkságon, előhegyeken, de még az elég könynyen megközelíthető középhegységekben is, inkább helyén van
s kevésbbé költséges a vándorcsemetekert; de a magas hegysé
gekben a vándorcsemetekertekben való csemetenevelés nem lehet
indokolt; költséges, mert a vándorcsemetekert rendesen nehezen
megközelíthető, a munkásoknak sokat kell ide-oda járkálniok, a
csemetekert nincs szem előtt s az erdőgondnok egyéb teendői
miatt nem vezetheti a csemetekerti munkálatokat azzal a figye
lemmel, amely a j ó csemetenevelés elengedhetetlen feltétele.
A csemetekert, a j ó csemetenevelés egész nyáron át munkát ad
s magashegységben a csemetekertek távolfekvésének rendes követ
kezménye: az elhanyagolás s gyenge csemeték nevelése. Nekünk
pedig határozottan és első sorban erős csemetékre van szükségünk;
csak erőstörzsü, elég magas s oldalt is ágas csemeték bírnak
azzal az óriási gyommal sikeresen megküzdeni, mely a nagy
kiterjedésű fenyővágásokat ellepi.
A

vándorcsemetekertekben

csemeteritkitásról,

iskolázásról

alig lehet szó, az állandó csemetekertekben pedig kora tavaszszal,
még a vegetáczió megindulása előtt ezek a legsürgősebb teendőink.
Ollóval ritkítjuk egy és kétéves csemetéinket, hogy állandóan
téres állásban, szabadon s nemcsak felfelé, hanem oldalt is fejlőd
jenek. Az oldalágak erőteljes fejlődése első feltétele a törzsecske
erősségének, mert a talaj táplálóanyagai nemcsak felfelé, hanem
oldalt is vezettetvén, fokozott mértékben táplálják a törzsecskét.
Ha a vetés nem jól sikerüh, a mag hézagosan kelt ki, akkor
az egész táblát átiskolázzuk, nemcsak azért, hogy táblánk hézagos
ne legyen, hanem hogy az egész tábla egyenletesen beültetve
megteljék s a kiültetés évében a szükséges csemetemennyiséget
szolgáltassa. De az átiskolázást a havasifenyő kivételével most
már csakis ebben az esetben alkalmazzuk, mert bármily gonddal
történt legyen, az mégis csak megsínyli a csemete, hisz a gyökerek
ritkán kerülnek teljesen természetes állásba, mig az ollóval ritkított
csemetéknek ugy gyökérzete, mint koronája a ritkítással biztositott
szabad hőtéren természetesen fejlődik és erősödik.
Az átiskolázásnak legegyszerűbb, de legrosszabb módja, ha
ültetőczövekkel szúrt lyukba ültetjük a csemetéket. A luczfenyőcsemete gyökérzete oldalt terjed el a talaj felszínén s ha az igy
kifejlődött gyökérzetet az ültetőczövekkel szúrt lyukba szorítjuk,
a csemete csak azután képes továbbfejlődni, ha gyökérzetét uj
gyökerek nevelésével természetes állásba hozta.
Mi az átiskolázásnál az átiskolázó deszkát használjuk.
A kerti zsinórt a sorközöknek megfelelő távolságban kifeszítjük
s a zsinór mellett szorosan ásóval árkot ásunk. Az átiskolázó deszka
pléhfésüjének fogai közé aggatjuk a csemetéket s az igy beaggatott
deszkát ugy helyezzük a zsinórra, hogy a csemeték gyökerei
az árokba függjenek. Az árkot a kiemelt földdel behúzzuk, az igy
behúzott földet gyengén megnyomkodjuk s az átiskolázó deszkát
a csemeték során képzelt tengelye körül fordítva, a csemetesorból
óvatosan kihúzzuk.
Az igy átiskolázott csemeték gyökerei sokkal természetesebb
állásba kerülnek, mert legalább is két oldalt, a csemetesor hosszá
ban természetüknek megfelelően elterülve maradnak s különben
se lesznek oly erőszakosan beszorítva, mint a lyukültetésnél.
A vándorcsemetekerteket egyesek azért is pártolják, mert a

völgyekben sokkal előbb indul meg a vegetáczió, mint a nem
egyszer igen magasan fekvő vágásokban, ahol még hó borit
mindent, amikor a fővölgyekben fekvő állandó csemetekertekben
a csúcsrügyek már fejlődésnek indulnak.
E bajon a csemetéknek hóvermekbe való raktározásával
segítünk. (L. Erd. Lapok. 1894. VI. f. és 1897. 132. old.)
A hóverem hossza körülbelül 10 m, szélessége 2 5 m s mély
sége 1 5 m. Nagysága a belehelyezendő csemetemennyiségtől függ.
Tájékozásul szolgáljon, hogy 10 m hosszú és 2 5 m széles
hóverembe körülbelül 80.000 db erőteljes csemete helyezhető el.
A hóverem egészen egyszerű építmény; a kiásott gödröt
egyszerű nyeregfedéllel fedjük be, a két végén bedeszkázzuk, de
mindkét deszkafalba ajtót helyezünk be, hogy éjjelenkint szellőz
tetni lehessen.
Tél folyamán a vermet hóval erősen betapossuk s a két
szemben levő ajtót nyitva hagyjuk, hogy a hó meg is fagyhasson.
Tavasz felé a hóra fenyőgalyakat s ezekre porhanyó földet teszünk
Minden egyes csemetekert mellé, de minden egyes völgyben"
is, ahol vágásunk van, hóvermet építünk.
Tavasz nyiltával, amint a csemetekert talaja megszikkadt,
hozzáfogunk a csemeték csomagolásához.
-

-

1 0 0 — 1 0 0 csemetét egy csomóba fogva, gyökereiket habarcsba
mártjuk s mohhal körülfogva, raffiaháncscsal szállításra alkalmasan
összekötjük. Az igy összecsomagolt csemetéket az egyes vágások
alatt épített hóvermekbe szállítjuk s ott a hó s illetve a hóra fek
tetett fenyőgalyak falába helyezett porhanyó földbe ugy, amint
be vannak csomagolva, csomónként egymás mellé állítjuk. Ma a
vágások hóvermei megteltek, a többi csemetét a csemetekertek
mellett épített hóvermekbe mint tartalékmennyiséget állítjuk be.
Ide helyezzük az átiskolázandó csemetéket i s ; azért a csemete
kertek mellé mindig tágasabb vermet építünk.
A csemetékkel megtöltött hóvermeket állandóan figyelemmel
kell kisérni s amint szükségesnek látjuk, a hóveremből az összes
csemetéket ki kell hordani s ismét visszahelyezni, nehogy a ned
ves csemeték között a penész felléphessen. Ezért szükséges éjsza
kánként a szellőztetés is; nappal, nehogy világosság és meleg
levegő érje a csemetéket, szellőztetni nem szabad.

A csemeték a hó-vermekben sokáig téli nyugalomban marad
nak, ugy hogy június közepén is ki nem hajtott csemetéket ültet
hetünk. Kivételt képeznek a vörösfenyő-csemeték, mert ezek a
hóvermekben is már május vége felé kihajtanak, azért ugy a
csomagolásnál, mint az ültetésnél legelőbb a vörösfenyő-cseme
téket kell elővenni.
(Folyt, köv.)

Az állomány
Közli:

neveléséről.

Ratkovszky Károly.

(Befejezés.)

A bükk nevelése a legnehezebb és leghálátlanabb erdő
tenyésztési feladatok egyike és pedig nemcsak azért, mert rende
sen szabálytalan önvetényülésekről van szó, hanem mert a bükk
fiatalkori nevelése állandó figyelmet is igényel. Az az áterdőlési
szabály, hogy korán, gyakran és mérsékelten kell ritkítani, ugylátszik a bükkállományokra vonatkozólag állíttatott fel. Kifogásta
lan (haszon) fát csak ugy nyerhetünk, ha a bükk sürüen telepít
tetett, mert ellenesetben a törzsnek alsó, legértékesebb része görbe
lesz s a fa gyorsan elágazik.
A záródásnak sűrűnek kell lennie a törzsfejlődés befejezé
séig, azonban tekintettel kell mégis lennünk a hónyomás által
okozható károkra. Nem könnyű ezen ellentétes igényeknek meg
felelni s csakis folytonos ápolás- utján érhetjük el a czélt.
Hazánkban ezidőszerint s valószínűleg sokáig még, a bükkállományok szakszerű ápolásával, tekintettel a gyenge értékesítési
viszonyokra, nem foglalkozhatunk ugyan, de ennek daczára sem
fog ártani, ha Schiffel érdekes fejtegetéseit e fanemre vonatkozó
lag is figyelemre méltatjuk.
Könnyíteni lehet a bükk ápolását azáltal, hogy az állomány
ban nem az összes életerős törzseket ápoljuk, hanem a fiatalos
ban hektáronként csak mintegy 2000-et gondozunk; a hónyomás
azonban ezen eljárás mellett még többször tehet kárt, mintha az
egész állomány nevelésével foglalkozunk.
Ha egyszer a főtörzsek koronái záródtak, akkor a többi
mint mellékállomány hamar kiválik. Amig az alárendelt állomány
koronái a főfák koronájába érnek, addig az okvetlenül fenn
tartandó.

