Zárszó.
Hogy tölgycsemetéket olcsón nevelhessünk, mindenekelőtt olcsó
és jó makkra van szükségünk, szükséges tehát, hogy saját birto
kunkon termett makkot vessünk el, mert a makknak szállítása a
vasúton roppant drága, mivel vasutaink a bükmakkra engedélyeztek
ugyan szállítási kedvezményt, de a tölgymakkra nem.
Tanácsos volna tehát, ha minden erdőbirtokos, birtoka arányában
nevelne egy olyan tölgyerdőt is, mely csupán makktermésre volna
szánva.
Ezen czélból egy kedvező fekvéssel biró helyen 10—30 hold
60 éven felüli erdőt hasithatunk ki s ebben idők folytán megjegyezzük
azon fákat, melyek nagyobb szemű makkokat teremnek s ezekből
aztán holdanként húszat fantartunk.
A fák ritka állásba jutva, terebélyesek lesznek és csaknem min
den évben bő makktermést fognak adni. Ez a terület nemcsak a
makktermés által fog bő jövedelmet szolgáltatni, hanem mindenesetre
fűtermését is értékesíteni lehet. Az elhaló törzsek pótlására később
suhángokat lehet már előre kiültetni s igy az erdőt állandóan fentartani.

A lúcz- és vörösfenyő csemetének kertekben való
nevelése.
J e l i i g e : A ki mint vet, ugy arat.

A lúcz- (abies excelsa D. C. Fichte) és vörösfenyő (Larix europaea. D. C. Lárche) egyaránt magasabb hegységi erdeink fája, hol
tiszta, részben bükk és jegenyefenyővel elegyes állabokat alkotva for
dulnak elő. Fájuk kitűnő volta miatt mindkettő megtelepítése és ter
jesztése nemcsak természetes uton, de mesterséges vetés és ültetés
által is már rég időtől fogva eszközöltetik. A vetés azoban nem min
denütt és mindég hozván meg a kívánt eredményt, hová tovább mind
inkább mellőztetett, tért engedvén a kertekben nevelt csemeték ülte
tése általi erdősítésnek s mondhatni, hogy manap mindkét faj mester
séges uton történő megtelepítése kizárólag ily csemeték ültetése által

történik, mi annál is könyebben eszközölhető, mert a lúczcsemetéknek
tömött gyökérzetük szokott lenni, mely sem oldalt messze el nem
ágazik, sem mélyen a talajba nem hat, hanem inkább csak közel a
talaj felszíne alatt terül el. A vörös fenyő-csemetéknek kiterjedtebb
gyökérzetük van ugyan mint a lúcznak mindazonáltal azok az egy
éves csemetéktől a legerősebb suhángig szintén könnyen és biztosan
ültethetők el, s alig van fanem, mely oly könnyen megfogamzanék
mint ez.
A gyökér alkotásánál fogva a csemeték nevelésére nem kíván
tatik mély talaj, teljesen megfelelő, ha az 25—35 cm. mély, de legyen
erőteljes, televényes, ásványi tápanyagokban elég gazdag s emellett
egy bizonyos fokú mérsékelt nedvességet is állandóan tartalmazzon.
Legjobban megfelel e czélra a friss televényes erdőtalaj, melyen
nemcsak a jelzett tényezők leginkább feltalálhatók, de azon további
előnye is van, hogy ily helyeken az első években legkevesebb gyom
is szokott nőni. Czélszerüen felhasználható valamely erdőtisztás is,
ha annak talaja megfelelően mély s emellett erőteljes is. Erősen kö
tött agyag, vagy ellenkezőleg igen laza, valamint nedves talaj, mint
alkalmatlan, minden körümények között kerülendő, s lehetőleg telvény
agyagos homok, vagy homokos agyagtalaj választandó. A kötött
agyagtalaj kedvezőtlen phyzikai tulajdonságai mellett nehezen mun
kálható meg, az igen laza, vagy nedves talajban pedig különösen a
lúczcsemeték sekély gyökérzetüknél fogva könnyen felfagynak, vagyis
a téli fagy által, midőn t. i. nappali verőfényes melegre éjjeli fagy
következik, a talajból kihúzatnak; a nedves talajnak pedig még azon
hátránya is van, hogy ily helyeken a gyom rendkívül buján szokott
tenyészni.
A csemetekert lehetőleg az éjszaki, vagy éjszaknyugoti részek
ben telepítendő meg nemcsak azért, mert ezen részek nevesebbek és
hűvösebbek szoktak lenni, s nyáron sem száradnak ki oly könnyen
mint pl. a déli vagy nyugoti részek, hanem különösen azért is, mert
a lúcz igen érzékeny a tavaszi fagy iránt, már pedig ily helyeken
a tenyészet is későbben szokott tavaszszal megindulni, mint a mele
gebb déli vagy nyugoti oldalokon s ezáltal némileg már elhárittatik,
vagy legalább is mérsékeltetik az utófagy által okozható károsítás.
A vörös fenyő csemetéi a tavaszi fagy iránt nem annyira érzékenyek mint
a lúcz, mindazonáltal rendkívüli esetekben általa ezek is szenvedhet-

nek, s ezen károsítást annál erősebben megsinlik; ugyanazért s tekin
tetbe véve azt is, hogy a vörösfenyő különben is tavaszszal korán
szokott hajtani, annak is a jelzett részek legjobban megfelelnek.
Ugyancsak a tavaszi fagy elleni védekezés szempontjából tanácsos a cse
metekertet inkább magasabban, valamely hegyoldalon megtelepíteni, s
soha a légjárástól elzárt nedves és szűk völgyekben, mert ily helye
ken a fagy gyakori szokott lenni. A szélnek vagyon kitett helyek
lehetőleg szintén kerülendők. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
csemetekert lehetőleg lapályos, sik helyen telepíttessék meg, mert
különben, ha az lejtős, a talaj-, a hó- és esővíz által könnyen elmosatik, az ez esetben alkalmazandó óvó intézkedések pedig költségesek
szoktak lenni. A vörösfenyő napfényt igénylő fanem levén, ezeken
kivül megkívánja, hogy a kert lehető szabad helyen legyen megtele
pítve ; ha mindazonáltal az valamely idősebb és árnyékot szolgáltató
állab közelében lenne, tanácsos a vörösfenyőmagot a kertnek azon
részébe vetni, mely az állabtól legtávolabb esvén általa legkevésbé
árnyaltatik be.
A lúczfenyőnél a termőévek nem gyakoriak, a vörösfenyő ellen
ben gyakran s már a fiatal kortól kezdve hoz termést. Mindkettő
április- és májusban, zordabb vidéken a lúcz június elején, virágzik.
A mag tobozokban van elrejtve, s mindkettőnél októberben érik, mit
különösen a vörösfenyőnél a tobozpikkelyek megbarnulása jelez. A mag
szárnyas, a lúcznál a szárnyak négyszer hosszabbak mint a mag. A
lúczmag télen át tavaszig száll ki a tobozokból, többnyire keleti szélnél,
mely azután a magot szárnyas voltánál fogva messze elviszi, a vörös
fenyő magja csak a megérést követő tavaszra, februárius, márcziusban
száll ki. A tobozok mindkettőnél a maghullás után is a fán marad
nak, gyakran a következő őszig és télig, s a már kinyílt tobozok a
vörös fenyőnél gyakran újból be is záródnak, az ily üres tobozok
azonban mindkét fajnál könnyen megkülönböztethetők a magtermést
tartalmazó tobozoktól, barnább szinük által.
A hol a magfejtésre berendezett készülékek nincsenek, ott a
mag a tobozokból, akként nyeretik, hogy azok érés után a fáról
leszedetvén a nap, vagy kályha melegének tétetnek ki oly czélból,
hogy a tobozpikkelyek felpatogjanak s kinyílva belőlük a mag kihull
jon. Ahol ily módon fejtendő a mag, ott tanácsos a tobozokat nem
azonnal az érés után szedni, hanem későbben, midőn a nappali verő-

fényes meleg éjjeli fagygyal váltakozik, mert ez esetben a tobozpik
kelyek könnyebben felpattognak, tehát a körülmények szerint november
és deczember hónapokban. A vörösfenyő tobozpikkelyei, minden fenyő
között legnehezebben nyilnak ki, s igy magjának kifejtése is a leg
nehezebb, ugyanazért ajánlatos ennek tobozait csak az érés után kö
vetkező tavaszon, februárius-, márcziusban gyűjteni, midőn a tavaszi
meleg folytán a tobozok már önmaguktól is nyilni, s a mag szállni
kezd. A netán korábban gyűjtött tobozok a magfejtésig egy egyszerű
fedéllel ellátott, de esőtől védett száraz helyen vékonyan kiteregettetnek, s gereblyével időnként megforgattatnak oly czélból, hogy azok
a fagy és változó időjárás hatásának kitéve, a tobozpikkelyek könynyebb felnyilása elősegittessék. A tobozok gyűjtésére czélszerü 14—18
éves ügyes fiúgyermekeket alkalmazni, kik talpukon rendesen mászóvassal ellátva a fára könnyen felmásznak, mindegyikök egy kamos
(görbe) végű rúddal bir, melynek segélyével az ágakat magához húz
hatja. Jobb ennél egy hosszú nyélrra tűzött vaskamó, melynek felső
csucsvége egy éles bevágással bir. Ezen szerszám kamójával a mun
kás az ágat magához húzhatja, s a tobozokat letépheti a bevágott
éles véggel pedig a távolabb eső tobozokat letaszithatja. Ha lehetsé
ges azonban legczélszerűbben s legolcsóbban lehet a tobozokat a folyó
vágásokban levágott fákról szedetni. A tobozok gyűjtési költsége a
termésnagysága, a tobozokkal megrakott fák egymástóli távolsága s más
tényezők szerint változó. Bőtermésnél, s ha különben is jó felvigyázó
áll rendelkezésre, s nem szükséges e czélból külön díjazott felvigyázót
alkalmazni, lehet a tobozgyüjtést napszámosokkal eszközöltetni, külön
ben pedig olcsóság tekintetében ajánlatosabb a gyűjtést egy bizonyos
mértékegység, pl.: egy hektoliter után fizetendő bér mellett végeztetni.
A vörös fényező tobozait azonban minden körülmények között felvi
gyázat mellett kell szedetni, nehogy a munkások azokat egészen fiatal
fákról gyűjtsék, mert ezen tobozok magja léha és üres szokott lenni.
A vörös fenyőnél különösen ajánlatos, hogy a tobozok csak korosabb
és egészséges fákról szedessenek.
Ahol a magfejtésre szolgáló külön berendezések nincsenek ott
a luczfenyő magja legczélszerűbben télen át, fűtött szobában ugynevezelt c s é r e n y e k b e n fejtetik ki a tobozokból; ezek a szükséghez
képest egy, vagy több s rendesen egymás fölött álló, a gyümölcs
aszalók szerkezetéhez hasonló fa- vagy sodronyrácsokból állanak,

ezekre tétetnek a tobozok s kézzel, vagy kis gereblyével napjában
többször megforgattatnak. A rács alatt egy kihúzható fiók van alkal
mazva, a rácson áthulló mag felfogására. A rácsok oly sünien vannak
fonva, hogy a mag a közökön könnyen átesik a fiókba, a tobozok
azonban felül maradnak. Ha a tobozok nem közvetlenül az érés után,
hanem többszöri fagy után szedettek, pikkelyeik hamar felpattognak,
s a magfejtés ezen módon könnyen eszközölhető. Itt csak arra kell
különösen vigyázni, hogy túlságos nagy melegség ne fejlesztessék,
mert ez a mag csirázóképességét veszélyeztetheti. A vörös fenyő magjá
nak kifejtése többnyire a nap melegének segélyével történik olyképen,
hogy a napnak legjobban kitett helyen, mintegy 1 m. magas faoszlo
pokra kissé ferdén, a fentihez hasonló rácsokat erősítünk meg, melyek
alatt a mag felfogására szintén egy-egy kihúzható fiók van alkal
mazva. A tobozok ezen rácsokra véknyán szétteregettétnek, s napjá
ban többször megforgattatnak; ha a tobozok tavaszszal szedettek,
pikkelyeik a nap melege folytán elég könnyen felpattognak, s a mag
belőlük kihűl. Eként a mag egész nyáron át fejthető.
Lúcznál egy hektoliter tobozból mintegy 9 liter = 1*9 kgr.
szárnyas, vagy 4 5 liter =
V2—1"5 kgr. szárnyatlan mag nyer
hető. Egy hektoliter szárnyatlan mag 40—47 kgrmot nyom, a
szárnyas mag ellenben annak csak egy harmadát. Vörösfenyőnél egy
hektoliter tobozból nyerhető 20 liter = 5"2 kgr. szárnyas mag. Egy
hektoliter szárnyas mag 20—26 kgrmot nyom. 100 kgr. szárnyas
mag esetleges szárnyszegésnél átlag 80 kgr. szárnyatlan magot ad.
-

Az igy nyert mag mindkét fajnál szárnyas, ezen szárnyak a
lúcznál könnyen elválnak a magtól miért is rendesen szokás azt
szárnyaitól megtisztítani, vagy mint mondani szokás, szárnyát szegni.
Ez azért czélszerü, mert a szárnyatlan mag könnyebben és egyenlete
sebben elvethető, jobban betakarható, s elrejthető a madarak elől stb.
A szárnyszegés ugy történik, hogy egy zsák félig megtöltetik szárnyas
maggal s az azután valamely ruganyos tárgyra, pl.: szalmára, vagy
mohára téve cséppel, vagy bottal addig csépeltetik, mig a szárnyak
ellenváltak, ezután a mag rostálás és szórás által, ugy mint a kalá
szos növények magjánál szokás, megtisztíttatik. 100 kgr. szárnyas
magból átlag 55 kgr. szárnyatlan mag nyerhető.
A vörösfenyő magjának szárnya közvetlen folytatása levén a mag
b ú r j á n a k , attól nem válik el, s ennélfogva azt nem is szokás

szegni (?); a magfejtés után azonban a mag rendesen, sok tobozpik
kelyrészeket s port tartalmaz, ettől azt rostálás által megtisztítani
szintén szükséges.
A lúczmag csirázóképessége 60—85°/ között ingadozik, s azt
3—4 évig, megfelelő eltartás mellett 5—6 évig is megtartja, ezentúl
azonban csirázási képessége már annyira apad, hogy vetésre teljesen
alkalmatlanná válik. Bár tehát csirázási képességét sokáig megtartja,
mégis ajánlatos, amennyire csak lehet mindig inkább frissen gyűjtött
mint állott magot használni vetésre, nemcsak nagyobb csirázóképességénél fogva, de azért is mert a friss mag gyorsabban és egyenletesebben
szokott kikelni, mint az állott mag. A szárnyatlan mag leghamarább
elveszti csirázási képességét, a szárnyas mag azt tovább megtartja, leg
tovább pedig marad a mag csirázóképes a tobozokban. Ugyanazért, ha
jó termés esetén a mag egy részét a jövő évekre kívánjuk eltartani,
legjobb e czélból magukat a tobozokat eltartani, mi legczélszerűbben
száraz pajtákban vagy padlásokon eszközölhető, itt a tobozok mint
egy 15—20 cm. magas rétegben felhalmaztatuak, s időnként meg
forgattatnak, kezdetben, mig jól megszikadtak többször, azután ritká
ban. Ezekből azután a mag csak közvetlenül a vetés előtt fejtetik ki
a fennebb leirt módon, egy része a magnak már az eltartás alatt is
kihűl, az összeseperve s kellően megtisztítva szintén felhasználható
vetésre. A szárnyas és szárnyatlan magot egyaránt sem igen szellős,
sem nedves, sem fagynak vagy melegnek kitett helyen nem jó tartani.
Legczélszerübb azt fűtetlen és időnként szellőztetett szobában, vagy
száraz pajtában, nagyobb edényben (teknő), vagy pedig % részig
megtöltött s egerek elleni biztosítás czéljából felakasztott zsákokban
eltartani, időnként megforgatandó, illetőleg a zsákok felrázandók, minek
könnyebb eszközölhetése végett nem töltetnek azok meg egészen. A
vörösfenyőmag is ezen utóbbi módon zsákokban tartható el legjobban
a vetésig. A vörösfenyőmag csekély csirázóképességel bir, igen jó mag
nál 50°/ , rendesen azonban 30—40% között váltakozik csirázási
képessége; a kereskedésből beszerzett magnál pedig gyakran még ennél
is kisebb, minek oka az, hogy a kereskedő többnyire csak azt nézi,
hogy olcsón kapja a magot s nincs tekintettel a mag jóságára, de
különben legtöbb esetben nem is ellenőrizheti, hogy a tobozok már
felnőtt, korosabb fákról szedessenek. Egészen fiatalabb fákról szedni
könnyebb, ezeknek magja azonban nagyobbrészt léha és üres szokott
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lenni. Ez oknál fogva tanácsos, hogy a tobozokat, illetve a magot,
kellő felügyelet mellett magunk gyűjtsük, s ha ez nem történhetnék,
csak egészen megbízható kereskedőtől, vagy helyről szerezük azt be.
A mag csirázóképességét 2 — 3 évig tartja meg, de ezen idő alatt
is csirázóképességéből veszíteni szokott, a jelzett időn túl pedig vetésre
teljesen alkalmatlan lesz. Tekintve azt, hogy a vörösfenyő elég
gyakran hoz termést, legtanácsosabb mindannyiszor magot gyűjteni,
s azt frissen a vetésre felhasználni.
A magot, akár magunk gyűjtöttük, akár máshonnan szereztetett
az be, mindig tanácsos elvetése előtt csirázóképességére nézve meg
vizsgálni, hogy azután a vetés a talált jóságnak megfelelően sűrűb
ben, vagy ritkában eszközöltessék. Az egészséges és jó lúczmag rozsda
barna szinü, a feketés szinü mag rendesen rosz szokott lenni; csirázási
képességére nézve különben rongy-, vagy cseréppróba utján vizsgál
tatik meg, t. i. tetszés szerinti számú mag első esetben nedvesen
tartott flanell rongy között, második esetben pedig cserepekben fölbe
elvetve csiráztatik. A mag jósága, illetve csirázóképessége százalékban
azután a csírázott magvak számából állapittatik meg ugy, hogy ezen
szám elosztatik a csírázás alá vett magvak számával: pl.: 100 mag
közül csírázott 70 szem, tehát 70: 100 = 0 70, vagyis a vizsgálat alá
vett magnak 70 százaléka csirázóképes s elvetése után legfeljebb ennyi
fog csak belőle kikelni.
-

Sem a lúcz-, sem a vörösfenyő csemetéinek nincsenek a földbe
mélyen lemenő, vagy oldalt messze elágazó gyökerei, ez oknál fogva
a talajnak mély megmunkálása sem szükséges. Újonnan megtelepített
csemetekertben a talajnak megmunkálása, különösen kötötebb talajnál
kétszer eszközlendő. Az első, vagy durva megmunkálása a talajnak
nyáron, vagy őszszel történik, ugy, hogy az illető területről a talaj
takaró (lomb, moha stb.) eltakarittatván, a terület felszántatik, vagy
felásatik, s télen át ugy hagyatik, hogy a csapadékos s fagy hatásá
nak jól ki legyen téve, a fagy következtében a talaj annyira por
hanyós lesz, hogy tavaszszal a rögök önmaguktól is széthullanak.
Gyomos talajnál tanácsos ezen munkát inkább nyáron végezni, mert
igy a gyomok föld alá kerülvén elrothadnak, mig az őszszel végzett
munka mellet a téli hideg folytán a rothadás meg nem történik. A
talajnak második, vagy finomabb megmunkálása közvetlenül a vetés
előtt, egy néhány nappal azonban mégis ezt megelőzve épugy eszkö-

zöltetik amint az a kerti vetemények számára szokásos, t. i. az illető
terület ásóval egy ásómélységnyire jól felásatik, gyomtól megtisztítta
tik, gereblyével kiegyengettetik, s azután ágyakra beosztatik. Az ágyak
hossza itt a fő- és keresztutak szerint változik, szélességük azonban
rendesen 1—1*3 m. vehető, mert ezen szélesség mellett azok könnyen
bevethetők és gyomlálhatok. Az ágyak közötti utak 30—40 cm. szé
lesre hagyandók, hogy az emberlába rajtuk keresztben is elférhessen
a gyomlálás alkalmával. Ezen utacskák egyszerűen a földnek letaposása által készítendők, s nem ajánlatos, hogy azokról a föld az
ágyakra hányassék, mert az ily mélyebben fekvő utak a nedvességet
lehúzván, az ágyakat kiszárítják. Mint minden kis magnál, ugy a
lúcz- és vörösfenyőnél is tanácsos, hogy ezen talajmunkálás a vetést
egy néhány nappal megelőzze, hogy ezen idő alatt a talaj némileg
megülepedjék. Frissen ásott földbe azonnal vetni nem ajánlatos, mert
egy esetleges záporeső alkalmával a mag könnyen kimosatik s fel
színre jutva megszárad, vagy a madarak azt felfalják. Ha mégis ily
földbe kellene vetni, tanácsos azt előbb ásóval, vagy e czélra szolgáló,
közepén nyéllel ellátott deszkával kissé leveregetni.
A mag rendesen az ágyak keskeny oldalával párhuzamosan ha
ladó hornyokba (barázdácskák) vettetik; ezek zsinór után bottal,
vagy keskeny, úgynevezett horonykapával készíttetnek. Mindezeknél
egyszerűbb s mindamellett czélszerűbb a hornyok készítésére, egy,
az ágy szelességének megfelelően hosszú 2 5—3 cm. vastag közön
séges léczet alkalmazni, ezt az ágy két oldalán egymással szemközt
levő két munkás, keskeny oldalával, az előre meghatározott mély
ségig kézzel, vagy rálépés által a földbe benyomja. Ennek azon előnye
van, hogy a hornyok mélysége s igy a mag betakarása is a vetés
után mindenütt egyenlő, s tapasztalás szerint a mag kikelése is egyen
letes szokott lenni, emellett pedig, ha a munkások már gyakorlottak,
a léczczel való horonykészités gyorsabban történik, mint bottal, vagy
kapával. A hornyok egymástóli távolsága előzetesen kimérendő, evég
ből mindkét munkás egy megfelelő mérőpálczával látandó el.
-

A hornyok (veteménysorok) egymástóli távolsága attól van fel
tételezve, hogy vájjon a csemeték a kertből egyenesen a szabadba
szándékoltatnak-e kiültettetni, vagy pedig, használat előtt iskoláztatni
fognak. Első esetben a lúczcsemeték 3—4 évig maradnak a kertben,
mert ezen korban legjobb azokat kiültetni, s ez esetben a hornyok-

nak 18—25 cm. távolság adható. Ha pedig a csemeték iskoláztatni
szándékoltatnak, azok két éves korukban erre legalkalmasabbak, s
ez esetben a hornyok távolsága minden körülmények között 15 cm.nek vehető. Ennél kisebb távolságot egyáltalán nem tanácsos alkal
mazni, mert nem lehet azután a sorközöket megkapálni, porhányitani
s a vetemény sorokat feltöltögetni. A vörösfenyő-csemeték jó talajon
igen gyorsan nőnek s nem ritkán már az első évben 20—30 cm.
magasságot érnek el, s ugy már mint egyévesek is felhasználhatók
kedvező helyek beerdősitésére, rendesen azonban két éves korukban
szokás azokat kiültetni; ha pedig ezeknél is nagyobb csemeték kíván
tatnának, akkor az egyévesek isoláztatnak. Egyéves csemeték tenyész
tésére 15—20 cm., két-három évesek nevelésére pedig 35 centimerig
menő horonytávolság alkalmazandó.
A hornyok mélysége az elvetett mag betakarásának vastagságá
tól függ e szerint lúcznál 1 — 2 cm., vörösfenyőnél pedig 1 cm.,
nagyon laza földdel történő betakarás mellett pedig legfeljebb 1'5 cm.
mélyen készítendők a hornyok.
A vetés mindkét fajnál kivétel nélkül tavaszszal történik, vidékek
és időjárás szerint márczius közepétől májusig, zordabb vidéken pedig
gyakran még májusban is vettetik. A lúcznál nem szükséges nagyon
sietni a vetéssel, mert magja egyenletesen szokott kikelni, s a későbbi
vetés által biztosítjuk némileg a magot a madárfalás ellen, a kelő
csemetéket pedig a fagy ellen. A vörösfenyőmagját ellenben taná
csos korán elvetni, hogy a tavaszi nedvesség és csapadék javára
jusson, mert a magnak azon tulajdonsága van, hogy egyenlőtlenül
szokott kikelni, s ha tavaszszal száraz időjárás van, s a bevetett
ágyaknak nedvesen tartásáról öntözés s betakarás által gondoskodva
nincs, a -mag nagy része a földben elromlik, részben pedig csak a
következő tavaszon kel ki.
A mag elvetése a hornyokba szabad kézből, vagy pedig különös,
e czélra szolgáló vetőkészülékek alkalmazása mellett történik. Ahol
gyakorlott munkások vannak; ott többnyire kézből történik a vetés,
s ezt legczélszerübb az anélkül is nagyobb gyakorlottsággal és könnyed
séggel biró nőkkel végeztetni. A kézből való vetés különben ugy
történik, hogy a jobb kéz ujjai akként szorittatnak össze, hogy a
középujj a többinél kissé alább feküdvén válucska képződjék ezen
pereg le azután a tenyéré tett mag a kéz rázogatása következtében.

A vetőkészülékek közül leginkább a szaru-, vagy bádogtülők alkalmas,
mely ugy van szerkesztve, hogy alsó nyilasa szabályozható, a szerint
amint több, vagy kevesebb magot kívánunk, hogy azon egyszerre
kiperegjen. Történjék azonban a vetés kézből, vagy bármi más módon,
főleg arra kell vigyázni, hogy az elvetés egyenletesen történjék, s ne
legyen egy helyen egész csomó mag, más helyen pedig épen semmi.
Mindkét fajnál különben a mag jóságára való tekintettel, s ha a
csemetéket nem akarjuk iskolázni czélszerűbb inkább ritkábban mint
sürön a magot elvetni, mert utóbbi esetben a kikelő csemeték sűrűn
és tömötten állván, jól nem növekedhetnek, s nem fejlődhetnek, a
lúcz csemetéi ezenkívül felnyúlnak s silány, nagyobbára használhatlan
anyagot szolgáltatnak.
A vörösfenyőnél a ritkább vetés annál is inkább indokolt, mert
ez fényt igénylő fanem levén csemetéi is megkívánják a lehető szabad
állást s csak igy növekedhetnek jól, ha egyik a másikát nem nyomja.
Az elvetett lúczmag 1—2 cm., a vörösfenyőmag pedig legfeljebb l j.
cm vastagon fedendő be földdel.
l
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A mag betakarására mindig jól megporhanyitott laza, esetleg
rostált föld használandó, legczélszerübb erre jó erdei földet, vagy jól
elmállott fakorhanvt földdel elegyítve használni, kötött agyagtalajt
semmi körülmények között nem tanácsos betakarásra használni, mert
ezen eső után kemény kéreg szokott képződni, melyen a csemete nem
levén képes keresztül bújni, ennek következtében elpusztul. Ott, hol a
fakorhany közelben van s olcsón kapható, annak a mag betakarásra le
endő használata különösen ajánlatos, mert egyúttal trágyaszerül is szol
gálván a csemeték is igen szépen növekednek. E czélból a fakorhany
(korhadt és elmáló félben levő tuskó, fa) nyáron és őszszel a kertbe,
vagy a kert közelébe szállíttatván, kisebb rakásokba felhalmoztatik,
hogy télen jól átfagyjon, használatkor azután földdel öszszeelegyittetik.
A betakart hornyokat tanácsos lapáttal, deszkával, vagy léczczel kissé
lenyomkodni, mert ezáltal a mag a földdel közvetlen érintkezésbe
jővén, gyorsabban vesz fel nedvességet, s ennek következtében hama
rább csírázik.
A lúczmag kedvező időjárás mellett, elvetése után 4—5, a vörös
fenyőmag pedig 3 — 4 hétre szokott kikelni. Az apró lúcz csemete 5—9,
zöld száron levő világoszöld tűalaku sziklevéllel bir, a vörösfenyő szin
tén tűalaku sziklevelei pedig kékeszöldek s 6—7 van egy vörhenyes

száron. A csírázás s igy a kelés gyorsítása czéljából sokan a magot
elvetése előtt tiszta, vagy bizonyos szerekkel előkészített vizben áztat
ják, ez azonban a lúczmagnál, különösen ha az friss volt teljesen
mellőzhető, mert a lúczmag biztosan és egyenletesen szokott kikelni.
A vörösfenyőnél, mert magja egyenlőtlenül szokott kelni, ez némileg
indokolt, s valóban sokan áztatják is a magot elvetése előtt, mi
czélra legjobb egészen tiszta vizet használni, mert más szerek alkal
mazása által a mag csirázóképessége könnyen veszélyeztetik. Az áztatás
igy történik, hogy a magot egy megfelelő nagyságú edénybe téve,
hozzá annyi viz öntetik,-mig a mag mérsékelten fedve van s azután
8 — 1 4 napig ily állapotban tartatik, mely idő után a viz a magról
leöntetik, a mag pedig nap ellen védett helyen ponyvákra, lepedőkre,
vagy más megfelelő tárgyra vékonyan kiteregettetik oly czélból, hogy
kissé megszikkadjon s össze ne tapadjon, mi a vetést minden esetre
megnehezítené, megszikkadt állapotában azután elvettetik a mag. Ily
előzetesen csiráztatott magnál azonban különösen vigyázni kell arra,
hogy a csírázás folyamata meg ne szakittassék, vagyis hogy a mag
sem elvetése előtt, sem azután a földben ki ne száradjon, ez okból
szükséges, hogy a talaj, melybe a mag vettetni fog eléggé nedves
legyen, ha pedig a szükséges nedvesség hiányzanak, czélszerű az
ágyakat a vetést megelőző estén jól megöntözni, vetés után pedig
okvetlenül szükséges, hogy azok öntözés, vagy betakarás által a mag
kikeléséig megfelelő nedvességben tartassanak, mert különben a csira
elszáradván a mag elromlik s nem kel ki. Megjegyzem még, hogy az
egyszer megkezdett öntözés a kelés megtörténtéig, vagy egy beálló
esőig szabadatlanul eszközlcndő, mert félbehagyva az öntözést, a talaj
felülete megkérgesedik s ez a mag kelését könnyen hátráltathatja.
Ha az öntözés nem volna eszközölhető, akkor jobb a magot előzetes
csiráztatás nélkül elvetni.
Egy bizonyos terület bevetésére megkívántató magmennyiség
annak jóságán kivül a hornyok távolságától s a magnak ritkábban,
vagy sűrűbben történő vetésétől van feltételezve. Tapasztalás szerint
kell 1 0 0 négyzetől területre 4 — 8 kg lúcz-, vagy 7 — 1 2 kg vörösfenyő
mag; eszerint egy katasztrális hold térfogatú kert bevetésére kell
9 6 — 1 6 0 kg lúcz-, vagy 1 1 2 — 1 9 2
kg vörösfenyőmag. Egy kilogram
szárnyatlan lúczmag átlagban mintegy 1 3 5 . 0 0 0 szemet tartalmaz s e
szerint 7 0 % átlagos csirázóképesség mellett 1 0 0 négyzettől területen
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megközelítőleg 378—756.000 csemete várható, tényleg azonban kiültetésre használható lesz legfeljebb 100—130.000 csemete s igy egy
katasztrális holdon nevelhető megközelítőleg egy és fél, legfeljebb
két millió ültetésre alkalmas csemete s e szerint 1000 drD csemete
nevelésére szükséges 0 9—LO négyzetől. A vörösfenyőnél egy kg
szárnyas magban átlag 125.000 szem van, 3 7 % átlagos csirázási képes
ség mellett 100 négyzetőlön megközelítőleg 323—555.000 csemete vár
ható, tényleg azonban kiültetésre használható lesz legfeljeb 50—80.000
s e szerint egy katasztrális holdon nevelhető ültetésre alkalmas cse
mete 800.000—1,300.000 s igy 1000 drb csemete nevelésére kell
1"2—2 négyzetől.
-

Ha a csemetekert jó televényes erdei talajon telepíttetett meg,
vagy a vetés alkalmával megtrágyáztatott, akkor 2 — 3 évig, illetőleg
mig a csemeték onnan kivétetnek ezen helyeket nem szükséges meg
trágyázni. Ha azonban a csemeték nem látszanak elég vidorau tenyészni,
különösen pedig tűik észrevehetőleg sárgulni kezdenek, ez annak
jele, hogy a talajban nincsenek megfelelő mennyiségben a szüksé
ges tápanyagok, ez esetben köztes trágyázás, gyorsan ható trágya
szerekkel alkalmazandó. Legjobb e czélra a gyephamu, erdei televény,
korhany föld vagy Kompost, mely utóbbi ugy nyeretik, hogy a cse
metekertből kikerülő gyomok összehordott falombbal rakásokba felhalmoztatnak, mig teljesen elrothadnak, mely korhadék azután mint
kitűnő televény a legjobb trágyaszer. Ezen köztes trágyázás ugy
történik, hogy a trágya a sorközökben széthintetvén a sorközök
keskeny kapával felásatnak s eként a trágya a földdel jól összeelegyittetik.
Hogy az emiitett trágyaszerek közül melyik alkalmaztassák
attól függ, hogy melyik szerezhető be olcsóbban. A csemetekert újbóli
bevetésénél azonban mindannyiszor szükséges azt előzetesen megtrá
gyázni, e czélra is a fennebb említett trágyaszerek, vagy fakorhany
használható. Ez ugy történik, hogy a trágya a bevetendő területen
szétszoritik s ásás alkalmával a földdel jól összeelegyittetik. Hogy
mily vastagon alkalmaztassák a trágya, ez a talaj jóságától függ,
szabályként ,#z tartandó szem előtt, hogy minél rosszabb a talaj,
annál gyakrabban s erősebbeu kell trágyázni.
Az elvetett mag és a csemeték egyaránt különböző veszélyek
nek vannak kitéve s annálfogva mindkettő bizonyos védelmet és ápo-

lást igényel. A magot leginkább károsítják a madarak (pintyek) és
egerek, melyek azt a sorokban felkeresvén, megeszik.
A madarak ellen többféle védekezési mód van alkalmazásban.
Néhol a madarak távoltartása czéljából a csemetekert különböző ijesztő
jelekkel láttatik el, tapasztalás szerint azonban a madarak ezeket
előbb utóbb megszokják s mitsem félve egész bátran ellepik a beve
tett ágyakat. Jobb sikert biztosit ellenük az ágyaknak megfelelő sűrű
rácsokkal történő befedése, ezeknek azonban ismét más hátrányaik
vannak, nevezetesen megakadályozzák a levegő szabad járását, felfog
ják, különösen a kisebb csapadékokat stb., minélfogva azok czélszerűen
csak ott alkalmazhatók, hol a kert valamely erdőőri lak közelében
van, hogy a rácsok eltávolítása, vagy alkalmazása mindig megfelelő
időben eszközöltessék. Az ágyaknak fenyőgalyakkal (jegenyefenyő jobb
mint a lúcz, mert ez utóbbi hamar lehullatja tűit) betakarása megvéd a
madárfalás ellen, de ezek ismét az egereknek szolgálván alkalmas
búvóhelyül, a magot ez ktől kell félteni. A madárfalás ellen különösen
jól védekezhetni ha a csemetekert nem völgybe s nem valamely idő
sebb állab közvetlen közelében, különösen pedig nem lombos állab
közelében telepíttetik meg. Ajánlatos továbbá az ágyakat a vetés
előtt néhány nappal előbb felásni, az ily frissen ásott földre a mada
rak seregesen tódulnak s táplálékot nem taláván, csakhamar tovább
szállanak, ha az ily ágyak azután bevettetnek s a hornyok annyira
lenyomatnak, hogy se mélyebbek, se magasabbak ne legyenek mint
a bevetetlen sorközök s ha ezenkívül a bevetett ágyak fakorhonynyal
is vékonyan behintetnek, tapasztalás szerint ily helyeken a mag leg
többször biztosítva van a madárfalás ellen. A késői vetés is nyújt ez
ellen némi biztosítékot, mert midőn a madarak fészkelnek, már nem
oly veszélyessek. Minden körülmények között azonban ott, hol a
madarak károsításától, a mi némely vidéken gyakori szokott lenni,
különösen félni kell, legbiztosabban ugy védekezhetünk, ha a kertet
őriztetjük s abba egy teljesen megbízható éber őrt alkalmazunk a
madarak elijesztésére s távoltartására.
A madarak azonban nemcsak a magot falják fel, hanem a kelő
csemetéket is letépik s ez által sokszor igen jelentékeny károkat
okoznak. Ezen veszély mindaddig megvan, mig a csemetével meg
jelenő s a tűk végén levő magburok le nem hull. Ez okból nem
tanácsos a magot miniummal előkészítve vetni, mert ez ugyan az
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egerek ellen mondhatni biztos védelmet nyújt, de általa a magburok
pirosra festetvén, a madarak azt hamarább észreveszik s tapasztalás
szerint jobban is károsítják mint a tisztán elvetett magból származó
csemetét. A madarak ezen károsítása ellen legbiztosabban a fennebb
is emiitett rácsok vagy egy megbízható őr alkalmazása által védekez
hetni. Tapasztalás szerint a lúczcsemeték a madarak károsítása ellen
úgyis megvédhetök, ha a mag rozszsal elegyesen vettetik, mert a rozs
hamarább kelvén mint a lúczmag és különben is gyorsan nőve a kikelő
csemetéket ugyszollván elrejti a madarak elől. A magnak e czélra
való előkészítése ugy történik, hogy az egy edényben (legjobb a teknő)
téve, körülbelül egy rész rozszsal (űrmérték szerint számítva pl. 2
liter lúczmag és 1 liter rozs) jól összeegyelittetik s ugy vettetik el.
Ha már a magburok a tűkről lehullott, akkor a rozs ollóval tövén
lenyiratik, vagy ha a csemeték károsítása nélkül eszközölhető, nedves
időben gyökerestől gondosan kihuzatik, ezután azonban a sorok kissé
feltöltendők.
Az egerek károsítása ellen biztositható a mag, ha az miniummal előkészíttetik, hogy a mag egy edénybe téve, hozzá minium s
annyi viz öntetik, mig a mag burka a folytonos keverés következté
ben egészen pirosra festetett, a fölösleges míniumos viz azután leöutetik, a mag pedig ponyvára, lepedőre, vagy más alkalmas tárgyra
szétteregetve, árnyékos helyre tétetik, hogy kissé megszikkadjon s
ekként azután elvettetik. Ahol a madárfalás veszélye nem fenyeget,
ott ezen mód ajánlható, de ha a madarak károsításától is félni kell
ott tanácsosabb a magot tisztán vetni, vagy pedig lúcznál a minium
használata mellett egyidejűleg a rozszsal való elegyes vetést is alkal
mazni. Egerek elleni védekezés szempontjából tanácsos még a cseme
tekert körül és közelében levő gazt és nagy füvet, mint az egerek
kedvelt tartózkodási helyett eltávolítani, ha pedig az egerek jelenléte
és károsítása észleltetik, tanácsos a kert körüli területre néhány
napig sertéseket behajtani, ezek az egereket elpusztítják és elűzik, a
kertben pedig az egereket függélyes falakkal birő árkokba beásott
fazekakba kifogni, vagy megmérgezni.
A házi állatok sem a lúcz-, sem a vörösfenyő csemetéket lerá
gás által nem károsítják ugyan, de összetapossák s letördelik, az
őz, szarvas és nyúl ellenben télen át különösen a lúcz rügyeit lerág
ják, ahol tehát ettől félni kell ott okvetlenül szükséges, de más küiön-

ben is hogy mindennemű ily károsításnak eleje vétessék minden
körülmények között tanácsos a kertet megfelelő kerítéssel ellátni.
A csemeték, különösen a lúczéi a tavaszi fagy iránt igen
érzékenyek s általa könnyen megkárosittatnak, ez ellen némileg már
azáltal védekezhetni, hogy a kert a hűvösebb éjszaki oldalokon tele
píttetik meg, hol a tenyészet tavaszszal később szokott megindulni.
Ha mindazonáltal az fagy károsításától tartani lehet, ott tanácsos
a csemetéket rácsokkal betakarni.
Ezenkívül, különösen a lúczcsemeték sekély gyökérzetüknél
fogva a téli felfagyástól is sokat szenvednek. Ezen veszély elhárittatik némileg azáltal, hogy ősz felé az ágyak nem gyomláltatnak, sem
a sorközök fel nem kapáitatnak, utoljára tehát augusztus második
felében gyomlálunk s akkor a csemetesorokat is jól feltöltögetjük.
Ha azután netán őszig a gyom még erősen felvergődnék, nehogy a
talaj meglázittatván a csemeték a felfagyás veszélyének még inkább
kitétessenek tanácsos a gyomot csak ollóval lenyírni, a tavaszi első
gyomlálásra hagyván annak gyökerestől leendő kihúzását. Ha mind
amellett tavaszszal netán észrevétetnék, hogy a fagy a csemetéket a
földből kissé kiemelte, akkor azokat ismét vissza kell nyomni a földbe,
e végből a sorok előzetesen kissé feltöltögettetnek, mely után a
csemeték illetve gyökereik kézzel, vagy a sorok mellett lábbal tör
ténő taposás által a földbe lehetőleg ismét benyomtatnak. Itt különö
sen arra kell vigyázni, hogy a csemeték földel jól körülvétessenek s
gyökereik betakartassanak, evégből szükséges köztük, kézzel is egyen
getni a földet.
A csemeték ápolása a gyomlálásban, a sorközök időnkénti megkapálásában s a csemetesorok feltöltögetésében nyilvánul. A gyomlálást mindjárt tavaszszal kell megkezdeni, midőn a gyomok még
kicsinyek s nyáron át annyiszor eszközölni, a hányszor csak szüksé
ges. Legjobb eső után gyomlálni, midőn már a talaj kissé megszikadt,
de mindamellett mégis annyira nedves, hogy a gyomok gyökerestől
könnyen kihúzhatók; a gyomokat felnőni s megerősödni, különösen
pedig magot érlelni hagyni nem tanácsos, mert a gyomok nemcsak
a csemetéknek szánt tápanyagok nagy részét vonják el tőlük, de ez
esetben a gyom kihúzásával különösen a lúcz sekély gyökérzetü cse
metéi is könnyen kihúzatnak. A gyomlálással rendesen egyidejűleg
eszközöltetik a sorközökben a talajnak kapálás általi megporhanyitása

is, e czélra használtatik egy keskeny, vagy háromágú (villaszerű) kapa,
ez alkalommal tanácsos egyszersmind a csemetesorokat is mérsékelten
feltöltögetni, mert tapasztalás szerint ez a csemeték növekvésére igen
jótékonyan hat, a mennyiben a feltöltött sorokban a talaj lassabban
szárad ki, eső alkalmával pedig a sorközökben összegyűlt viz mélyeb
ben hat le a talajba s ezáltal a csemeték a kiszáradás ellen bizto
sittatnak.
Sok esetben, különösen kedvezőtlen viszonyok és időjárás mel
lett szükséges lesz a csemetéket addig mig jobban megerősödnek
meg is öntözni, ezt ajánlatos este tenni, mert éjen át kisebb levén
az elpárolgás mint nappal, a viz mélyebben lemegy a talajba. Itt csak
az jegyeztetik meg, hogy az egyszer megkezdett öntözés eső beálltáig
rendesen folytatandó, mert félbeszakítva azt, a talaj felülete megkér
gesedik s repedéseket kap, miáltal a csemeték gyökerei könnyen
megkárosittatnak s ha a nap oda erősen tűz, ki is száradnak. Az
öntözés tehát sikeresen csak ott eszközölhető, hol az erre szükséges
viz közel van s mindig rendelkezésre áll, megjegyeztetik azonban,
hogy öntözésre mindig állott viz használandó, hideg vizet erre hasz
nálni nem jó, ugyanezért tanácsos a vizet, valamely szomszéd patak
ból, vagy forrásból, fából készült egyszerű csatornákon a kertbe vezetni
s ott egy medenczében, vagy egy-két kádban felfogni s azt a nap
melegének kitéve állni hagyni s csak igy öntözésre használni.
Különös fontossággal bir a csemeték megritkitása (kinyövésej
főleg akkor, ha azokat iskolázni nem akarjuk. Erőteljes, zömök és
ültetésre használható lúcz csemetéket úgyszólván csakis ugy lehet
nyerni, ha azok idejében és megfelelően megritkitatnak, mert ha a
csemeték sűrűn és tömötten állanak, felnyúlnak s rövid idő múlva
tűik sárgás szint öltve sinlődni és betegeskedni kezdenek, ily cseme
ték azután az eredmény koczkáztatása nélkül ültetésre nem használ
hatók. A megritkitás annál szükségesebb minél sűrűbben állanak a
csemeték a sorokbau s minél hosszabb ideig akarjuk azokat a kert
ben meghagyni. A megritkitást azonnal a vetés évében lehet meg
kezdeni oly formán, hogy a nagyon sűrű helyekről a csemeték egy
része csomósán kihuzatik, máskülöuben pedig a megritkitás a követ
kező tavaszon eszközöltetik, rendesen az első gyomlálás alkalmával.
Őszszel nem tanácsos ezen munkát végezni, mert általa a sorokban
a föld meglazittatván, a csemeték a felfagyás veszélyének tétetnének

ki. A megritkitást a legügyesebb munkásokkal kell végeztetni, kiket
alaposan be kell oktatni, hogy mely csemeték s mily sűrűn hagyandók
meg s melyeknek eltávolítása szükséges. A munka maga akképen
történik, hogy a munkás balkezével a meghagyandó csemetéket kissé
félrehajtva, jobb kezével az eltávolitandókat egyszerűen kitépi s a
megmaradóit csemeték közül a földet kézzel mindjárt kiegyengeti.
Néhol ollóval szokás ezeket tövükön levágni, de a gyökerestől való
kihúzás gyorsabban történik s ha ez nedves időben végeztetik a meg
maradoztak minden veszélyeztetése nélkül történik. A megritkitás mér
vére nézve megjegyzem, miszerint oda kell törekedni, hogy a csemeték
lehetőleg egyenkint s egy sorban hagyásának meg, a hol több csemete
együtt egy csomóban marad, bizonyos hogy ezek közül legfeljebb egy
fog jól kifejlődve beválni, a többi pedig ültetésre alkalmatlan lesz.
Kedvező viszonyok között történő erdősítéseknél sem a lúcz-.
sem a vörösfenyő csemetéket nem szokás iskolázni, mert ez költséges
szokott lenni, hanem közvetlenül a csemetekertből ültettetnek azok
ki, még pedig a lúczcsemeték 2 — 4 a vörösfenyő csemetéi pedig 1 — 2
éves korukban. Ha azonban rendkívüli körülmények (rosz, vagy fűés gyomnövésre hajlandó talaj beerdősitésénél, vágáshézagok pótlásá
nál stb.) idősebb és nagyobb csemeték felhasználását teszik szüksé
gessé, ott a faiskolában történő költséges iskolázás alig mellőzhető.
A faiskola helyének megválasztásánál, és megmunkálásánál egészen
a csemetekertnél elmondottak tartandók szem előtt, ugyanazért czélszerű, ha a faiskola a csemetekerttel egyesittetik s ennek egy része
használtatik iskolázásra.
Az iskolázás őszszel, vagy tavaszszal történik, a mennyire azon
ban csak lehet inkább az utóbbi alkalmazandó, mert az őszi ültetés
a napok rövidsége folytán nemcsak drágább szokott lenni, de azért
is, mert ezáltal, különösen a lúcz csemeték a téli felfagyás veszélyé
nek tétetnek ki, a vörösfenyőt ezen veszély, mélyebben ható gyökerei
levén, kevésbé fenyegeti s ezért néhol őszszel is közvetlenül a tűk
sárgulása után szokás azt iskolázni, tavaszszal az iskolázás korán s
még mielőtt a csemeték hajtanának eszközlendő, különösen a vörösfenyőnél kell az iskolázással sietni, mert ez tavaszszal korán szokott
hajtani, ily állapotban pedig a csemeték már nem iskolázhatok, mert
bizonyos, hogy azok elültetve legnagyobb részük kivész, különösen
ha az ültetést száraz időjárás követi.

Az iskolázás szintén ágyakban, zsinór után készített sorokban
történik. A lúcz csemetéinél a sorok és csemeték egymástóli távolsága
attól függ, hogy mily nagyságú és korú csemetékre van szükség;
rendesen középnagyságú, 30—45 cm magas csemetéket akarván ily
uton nevelni, elegendő ha a csemetesorok távolsága 20—25 cm, a
csemeték egymástóli távolsága pedig a sorokban 10— 15 cm-nek véte
tik. Ha nagyobb csemeték nyerése a czél, ott természetesen ennek
megfelelően a sorok és csemeték távolsága is nagyobbítandó. A vörös
fenyőcsemetéinek iskolázásánál a soroknak és csemetéknek egyaránt
nagyobb távolság adandó mint a lúcznál, mert a vörösfenyő annyira
fényt igénylő fanem, hogy az oldaluyomást sem türi, emellett igen
gyorsan nő s erős oldalágazása is szokott lenni. Ez oknál fogva két
évnél tovább ritkán hagyatnak a csemeték a faiskolában s ez eset
ben 20—30 cm sor- és 15—20 cm csemetetávolság alkalmazható az
iskolázásnál. E szerint egyszeri iskolázásnál 1000 drb lúcz- vagy vörös
fenyőcsemete nevelésére 7—12 négyzettől szükséges s igy egy kat.
holdnyi területen mintegy 135—230.000 drb csemete iskolázható.
1000 drb 1—2 éves csemetének a csemetekertből a faiskolába való
átültetése igényel középviszonyok mellett mintegy 1—3 napszámot.
Iskolázásra rendesen egy éves csemeték használtatnak, hacsak
kedvezőtlen időjárás, sűrűn vetés, vagy a megritkitás elmulasztásra,
valamint zordabb fekvés folytán azok növekvésükben vissza nem
maradtak, mely esetben két éves korukban iskoláztatnak. Mindkét
esetben tanácsos a csemetéket kiválogatva, csak az egészen jókat
iskolázni, a gyenge, elnyomott, rosz növekvésü, a nagyon felnyúlt s
sárgás szinü tűkkel biró csemetéket legjobb ellökni, mert tapasztalás
szerint ezekből használható csemeték s szép fák nem igen lesznek.
Szükséges ennélfogva, hogy a csemeték iskolázás előtt kiválogattassanak, mint egy ahhoz értő egyénnel kell végeztetni.
Az egyéves csemeték az ágyakban zsinór után lyukba ültettet
nek, melyek egy megfelelő vastagságú, hegyezett fával, vagy úgyne
vezett ültető vassal, készíttetnek. E czélra igen jól használható egy
csapokkal ellátott deszka is. Ez mintegy 2"5—3 cm vastag deszka,
oly hosszú mint az ágyak szélessége, szélessége pedig megfelel a
csemetesorok távolságának; a deszka hosszában, annak kelő közepén
vannak a csemeték távolságának megfelelően 10—12 cm hosszú s
körülbelül 3 cm vastag gömbölyű csapok alkalmazva. Használatánál

az ágy két oldalán levő utacskákon egymással szemben levő két
munkás a csapokat, a deszkának kézzel, vagy rálépés általi lenyo
mása folytán a földbe nyomja, miáltal ugyanannyi ültető lyuk képző
dik, mint a mennyi csap van a deszkán. Az ültetést legjobb azután
nőkkel végeztetni, ugy hogy az ágy mindkét oldalán egy-egy nő
végezze ezen munkát.
Két éves, vagy esetleg idősebb csemeték ásóval, vagy kapával
zsinór után készített árkocskákba ültettetnek, ezek oly mélyen és
szélesen készítendők, hogy a csemeték gyökerei meg ne görbüljenek
s különösen végeikkel fölfelé a föld felszíne felé ne álljanak, hanem
lehetőleg természetes állásuknak megfelelően legyenek elhelyezhetők.
Itt még főleg arra is kell vigyázni, hogy a csemeték mélyen ne ültet
tessenek, mert ez sinlődésüket s különösen a lúcznál legtöbbnyire
kiveszésüket idézi elő.
A lúczcsemetéknek tömött és szét nem ágazó gyökérzetük levén,
ezeknek nyesése az izkolázásnál teljesen mellőzendő, annál is inkább,
mert a lúcz sem gyökereinek, sem törzsének nyesését nem szereti s
nagyon megsinli. A vörösfenyő mindkettőt eltűri ugyan s ha ez szük
ségesnek mutatkozik aggály nélkül eszközölhető is, de itt is szigorúan
szem előtt tartandó mindig, hogy csak mérsékelten s csakis a leg
szükségesebbre szorítkozva eszközöljük az ágak és gyökerek nyesését
egyaránt, ez utóbbinál esetleg csak a netán igen hosszú fő- vagy
oldalgyökereket csonkitván meg.
Ha a faiskola közel van a csemetekerthez, vagy az iskolázás
is ugyancsak benne történik, akkor az iskolázandó csemeték csak a
szükséghez képest időről-időre emeltetnek ki az ágyakból. Ha azon
ban azok távolabbról szállitandók, akkor a csemeték nedves moha
között kosarakban csomagolandók s ez esetben egyszerre legalább is
egy napra való csemetemennyiség emeltetik ki. Mindkét esetben külö
nösen arra kell vigyázni, hogy a különben is gyenge gyökerek ki ne
száradjanak, ugyanezért ha nagyobb mennyiségű csemeték iskolázandók s ez több napot venne igénybe s a csemeték a földből már kie
meltettek, tanácsos azokat az ültetésig árnyékos helyen eltartva gyö
kereiket nyirkos földdel jól betakarni. Arra is vigyázni kell, hogy az
árkocskákban levő, vagy onnan kiemelt s a csemeték gyökereinek
betakarására használandó föld ki ne száradjon s illetőleg a nap által

erősen felmelegítve ne liasználtassék, ez okból oly munkabeosztás
követendő, hogy a kiásott árkocskák azonnal be is ültettessenek.
A faiskolában a csemeték ugyanazon károsításoknak levén kitéve
mint a csemetekertben, minden körülmények között czélszerü és szük
séges a faiskolákat is, a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő
kerítéssel ellátni.
A csemeték ápolása a faiskolában egyedül a gyomlálásban s a
sorközöknek időnkénti kapálás általi megporhányitásában áll. A vörös
fenyőnél ez is csak rendesen az első évben szükséges, mert már a
második évben a csemeték oldalágai annyira beárnyalják a talajt,
hogy alattuk alig képződnek gyomok, a sorközöknek megkapáltatása
pedig a kiterjeszkedett oldalágazás folytán épen nem eszközölhető.
A gyomlálás a faiskolában ritkán eszközöltetik kézzel, legfeljebb köz
vetlenül a csemeték körül levő gyomok huzatnak igy ki, hanem több
nyire kapálás által, ezt legjobb meleg napos időben végezni, midőn
a kikapált gyomok a felszínen hagyva hamar megszáradnak s azután
összegyűjtve eltávolíthatók. Ezeken kívül, ha netán tavaszi fagy követ
keztében az egyes csemetéken villaalaku kettős csúcshajtás képződ
nék a mi a lúcznál különösen gyakori szokott lenni, annak egyik
ága tavaszszal, éles késsel közel a tőhöz elvágva, eltávolítandó.
A lúcz csemeték rendesen két évig maradnak a faiskolában,
mely idő alatt azok többnyire már oly magasságot érnek el, hogy
rendeltetésük helyére kiültethetők, csakis zordabb vidéken, hol növek
vésük lassúbb, vagy ha egy általán nagyobb csemeték kívántatnak
hagyatnak azok 3—4 évig a faiskolában, ezen idő túl azonban nem
tanácsos azokat továbbra is ott hagyni, mert gyökereik szélességben
annyira kiterjednek, hogy ennek következtében azután a kiültetés
nehézkessé és költségessé válik. A vörösfenyő csemetéi két évnél
tovább nem hagyatnak a faiskolában s ha kivételesen nagyobb cse
meték szükségeltetnének, akkor a két éves iskolázott csemeték közül
a legjobbak még egyszer nagyobb távolságra iskoláztatnak, mire nézve
legczélszerübb 60—80 cm négyzetköteléket használni.
A csemeték átlagos termelésiköltsége függ a csemetekert és
faiskola telepítési és fentartási költségek nagyságától, a rendelkezésre
álló munkaerőtől, a napszámbérek nagyságától stb. Mind ezen ténye
zők vidékenként változók levén, a csemeték termelési költsége is

változó szokott lenni. Átlagos napszámban azt kifejezve igényel közép
viszonyok mellett (Erd. Zsebnaptár).
1000 drb 1 éves nem iskolázott csemete 1'2 napszámot.
1000 „ 2 „
„
„ 2 - 1
1000 „ 3 ,, iskolázott csemete 3"7 napszámot.
1000 „ 4 ,.
„
„ 4 - 0
1000 „ 5 „
„
„
5-0

Lapszemle.
(Kon.) Egyetemes
schrift für Forst- und
T r e f f u r t h thüringeni
mely állítólag nem bir

l-sö ábra.

átlaló. Ezen elnevezés alatt közöl a „ZeitJagdwesen" czimü szaklap egy ismertetést a
erdészjelölt által szerkesztett uj átlalóról, a
a jelenleg alkalmazott átlalók azon közös

2-ik ábra.

hátrányával, hogy a szárak idővel meglazulnak, minek következtében
a mérésnél 1—2 cw-nyi hibák ejtetnek. Előnye ezenfelül még az is,
hogy az átmérőt három sugár átlaga gyanánt szolgáltatja. Szerkezetére
nézve az eddigiektől abban különbözik, hogy a két szár nem párhu-

