
A lölgyszerszámfa legnagyobb részét az ittoni szöllösgazdák 
használják fel, ezenkívül vesznek: az idevaló fakereskedök tölgytörzs-
fákat; a Pozsonyi , Pesti és a környékbeli kerékgyártók kőris- szil- és 
jávorlürzseket, a szék-és kantacsinálok, valamint a kefekötök bükkszer-
számfát; a kádárok tölgy- és lágyfát. A kemény tűzifát mely a szük
séglet fedezésére nem is elegendő, kizárólag Pozsony városa lakosai fo
gyasztják el 5 a lágy tűzifa pedig léglaégetésre, valamint fazekasaknak, 
sülöknek s más egyéb gyárosoknak adatik el. 

Rowlaud Vilmos, 
Pozsony város erdőmestere. 

Valami az akáczról és annak vetéséről. 

Az ákácz *) (a palóezföldön , hol igen el van terjedve agács-nak 
hívják) fanemeink között , melyek homok buezkáink megkötésére , és 
pariagaink erdősítésére hivatvák, minden esetre az első rangúak közé 
tartozik. 

*) Kérem akácz vagy agács-ot és nem akaszt nyomatni, miután i-ször 
a gyök aecacia s lett belőle ú k á c-z; 2-szor mert rendesen úgy is szok
ták imi, és az ákász alakot először is e lapokban olvastam, hogy jutott 
oda nem tudom, f ) Illés. 

f ) Az általunk használt „ a k á s z " vagy „ á k á s z " egyenjogú az 
„ á k á c z " vagy „a k á c z" szóval, a mint ez az akadémiai nagy szótár 
I-sö kötetének 25ö, 7 7 , és G8-ik oldalán olvasható , a hol azt is fel
találni, hogy az akász a k elvont gyökből származik. Mi egyébaránt 
az a k á s z-nak azért adtunk az a k á c z ellenében előnyt mert hang
zatosabb és könnyebb kiejtésű. Szerk. 



Gyors növés, talaj tekintetében való igénytelenség, és a jeles 
fa, mely a biikkhöz tűzerőre nézve úgy aránylik mint 80 a 100-hoz, 
és igen jó és keresett szerszámlat szolgáltat: mind oly tulajdonok, 
melyek csak kedvessé tehetik, különösen oly helyeken, a hol rövid i-
dö alatt akarnak az erdősítés állal czélokat elérni. 

Nem szándékunk itt a akáczról és annak tulajdonairól tüzetesen 
értekezni, sem ezen fanemet feltétlenül ajánlani, vagy más fanemekkel 
párhuzamba állítani, söt elismerjük gyöngéit is. Ezek közölt kiemelen-
dönek tartjuk: hogy a szél könynyen repeszti, ki van téve az elfagyás
nak — különösen fiatal korában, végre a mi legfőbb és legroszszabb a 
mezőgazdára, — szaporítására pedig oly előnyös, az — roppant fog
lalási tehetsége. Ezen tekintetben a mezőgazda méltán nevezi gyom
nak, és pedig kiirthatatlan gyomnak. 

Az ákácz gyökereiről — különösen ezek sérülése után — számos 
sarjai haji, úgy hogy rövid időn az anyatörzs körül 4—5 (szántott föld
ben gyakran még több) ölnyi távolban egész sűrűség lámád; ezen faty-
tyú sarjadék kiirthatatlan és a mezőgazdának sok kellemetlenséget o-
koz, de a hol terjesztése a czél, jól felhasználva tetemes költség meg
takarítására képesít. 

A ritkán ültetett anyatörszek körül t. i. a föld felhányatván a 
gyökerek átvágatnak, a növénylelen talaj pedig megkapáltatik, s nem 
sokára száz meg száz gyöksarj bújik elő, mely mint a magról kelt plán
ta elültethető. 

Nem czélszerü tehát az ákácz szántóföldek szegélyezésére , de 
alkalmas és ajánlható kopárlatok és más puszta helyek erdősítésére. 

Köztudomású dolog, hogy az ákáczmag, különösen száraz talaj
ban nekezen csírázik, s gyakran hallani e miatt panaszt. Nem leend 
talán fölösleges tehát, ha e lapok t. olvasóinak a mag vetésénél való 
eljáráshoz rövid utasítással szolgálunk. 

Az ákáczmag igen kemény lévén soká és nagy mennyiségben 
kell halni a nedvességnek és melegnek, még az életműködésre éb
red , még a szikek felpattannak és az őket borító kemény magburkot 
szélrepeszlik. A csírázás elősegítése rendesen ázlulás által szokott 



eszközöltetni, a mi rendesen más gyönyébb héjú magvaknál elégséges. 
A hálás a víznek megsózása állal elömozditható, valószínűleg a konyha
só halvány tartalma miatt. Az ákáeznál ezen eljárás nem mondom 
hogy nem vezet ezélhoz, de hosszadalmas. A legegyszerűbb és biztos 
mód: a forrázás * ) . Az eljárás a következő : 

A valamely edénybe (dézsa vagy kád) töltött magot forrásban 
levő vízzel kell leönteni, de azt rajta csak 1 — l'/i perczig hagyni, 
azután gyorsan leönteni, de ismét vagy 2 perez múlva reá vissza tö l 
teni, és addig hagyni rajta állani, még a víz meg nem hűlt. 

A vetés akkor történik mikor már a fagyoktól félni nem lehe t , 
mert az ákáczot a legkisebb fagy is tönkre tcsszi kelésében. Losoncz 
vidékén April 20—30-ka közt szokás vetni. 

A földet ákácz-iskola számára jól fel kell szántani, megművelni 
és kiegyengetni. A sorvetés egymástól 1 7 2 láb távolban húzott vajor-
kákban történik; sűrűen vetni nem j ó ; a magot televényes porhanyó 
földdel 1 hüvelknyi — laza vagy homokos földdel pedig vastagabban 
kell betakarni. 

A magról kelt ákáczesemete első évben 2 — 4 láb magasra nő. 
Két éves korában legjobb kiültetni, mert ha kissé buján nőtt első t é 
len könynyen lefagy. Az átültetésnél mélyre kell nyesni. 

Ha nagyobb területet akar valaki beültetni figyelmeztetem a hely 
vetésre. Ugyanis 2—4 láb távolságban tetszös nagyságú (2—3 Q}') t é -
recskék műveltetnek meg, és ezekbe vetjük a magot , később a fölös
leges csemeték kivétethetnek és másutt ültethetök el. 

Miután az idén sok helyen nagyobbszerü faültetéseket tervez
nek, és ezeknél bizonyára az ákácz nagy szerepet fog játszani, — r ö 
vid utasításom talán alkalomszerű lesz. 

Illés Nándor. 

'"') Atyám ezt évek óla gyakorolja, és sikerrel. Illés. 


