
Csemetekerti tapasztalatok. 
Irta: Majcrszky István, m. kir. erdőmérnök. 

R em óhajtom a puskaport feltalálni, de azért nem felesleges 
egyes tapasztalatokat elmondani, melyek talán szaktársaim 
előtt nem ujak, másokat viszont még nem ismernek s igy 

azok közlése hasznukra válhatik. 
Ezeket csak azért bocsátom előre, mert mi, magyar erdészek, 

irni nem nagyon szeretünk. Tapasztalatait mindenki megtartja 
magának, s azt, aki azokat leirja, sokan bizonyos gúnynyal fogadják 
s a tollforgatást még az elöljárók egy része sem nézi jó szemmel. 

Ha vizsgáljuk, mi tette nagygyá a német erdőgazdaságot, az 
okok közt az egyik legelőkelőbb helyet az foglalja el, hogy ott 
érdem, ha valaki gondolatait nyilvánosságra hozza, hogy ott nem 
mosolyognak a fiatal emberen sem, ha szakdolgokról véleményt 
nyilvánít, hogy ott úgyszólván kötelességének érzi minden szak
ember, hogy a szakmáját érdeklő tapasztalatait és gondolatait 
közölje. 

Igaz, hogy sok, kevésbbé értékes, vagy csak helyi jelentőségű 
anyagot is hordanak össze, de mindez tartalmaz olyat is, amit 
nem az egész világ tudott, illetőleg amit valaki csak az illető 
közleményből tudott meg. 

S ekkor a közlemény már czélját érte, valaki hasznát vette, 
az erdőgazdaság előbbre jutott. 

Amit leírtam, az is tapasztalat, ha nem is csemetekerti. 
Nem kell számszerűleg bizonyítani, hogy különösen a melegebb 

tájakon, ahol a tenyészeli idő hosszú, ahol tehát többféle növényzet 
is tud fejlődni, mint a magas északon, vagy zord hegységben, s 
ahol ennek fejlődése gyorsabb, bujább, mennyi pénzbe, munkába, 
fáradságba és gondba kerül a csemetekertek gyomtól való men
tesítése. 

Minden magára tartó csemetekerti erdőőrnek az a büszkesége, 
ha a csemeték egyébként való szép fejlődése mellett csemetekertje 
tiszta, ha a sorok közt nincs egy szál gyom sem. 

S mégis csodálatos, hogy éppen a csemetekertekben oly 
általánosan éppenséggel tenyésztik a mindenféle gyomot. 



A mezőgazdaság már régen elhagyta az ugarolást, mi azonban 
íentaríjuk és termelünk az ugaron gyommagvakat, melyet aztán 
nagy költséggel, fáradsággal se tudunk a csemeték közül kiirtani. 
Ami természetes is. 

Hiába kaszáljuk az. ugart, mindig van már érett mag, s mindig 
van olyan gyomnövény, melynek magja lekaszálva is megérik s 
mindig bent maradnak a földben a gyökerek, melyek majdnem 
minden gyomnövénynél elpusztíthatatlan sarjadzási képességgel 
rendelkeznek. 

Sőt nemcsak a gyökerek, hanem sok gyomnövény szára, levele 
is, ha földbe kerül, pl. alászántás után, kisarjad. 

Az ugarolás czélja volna a föld pihentetése. Csakhogy kérdés, 
hogy földünk az ugarolás által, amint azt ma végzik, pihen-e? 
Aligha, mert éppen az ugarolás által engedünk időt a gyomoknak a 
megerősödésre és elszaporodásra, hogy aztán, ha a területét bevetjük 
vagy beiskolázzuk, a gyomokkal ne birjunk, eltekintve attól, hogy 
a gyomok által megzsarolt, ha nem is kizsarolt földben a csemeték 
sem fejlődnek kellőképen. 

Az Erdészeti Lapok 1914. évi XV. füzetében a komposzt
trágya készítése van abból a szempontból tárgyalva, hogyan kell 
a gyommagvakat elölni. Gondos kezelés, hosszú idő és maró mész 
kell hogy a komposzttal aztán ne a gyommagvak millióit szórjuk 
•el a csemeték közé és mégis bármily jó érett legyen is a komposzt, 
nyomában nagy a gázosodás. Hát még az ugar után! 

De nemcsak az ugarterület maga lesz a vetés után is nagyon 
gazos, hanem a sok pehelyszerü és piczi magot minden kis 
fuvallat széthordja az egész csemetekertben, s az egész csemete
kertet alig lehet tisztán tartani. 

Ahol erre a kellemetlen igazságra rájöttek, még a csemete
kertek környékén is irtják a gazt, hogy magvai a kertbe ne kerül
hessenek, nem hogy ugart hagynának. 

Azt mondják: gyakori szántás vagy felázás által elejét lehet 
venni a be nem vetett terület elgazosodásának. Hát hiszen ez az, 
Csakhogy ez nem ugarolás. 

S valószínű, hogy a hiba ebben is rejlik, hogy a föld pihen
tetésének ugarolás nevet adtunk, mert az ugar fogalma maga azt 
iejezi ki, hogy a terület emberi beavatkozástól menten pihen, vagyis 



az gazos terület. Mig ha folyton ássuk, folyton szántjuk, a föld: 
pihen ugyan, de nem ugar. 

Mit csinál a mezőgazda ? O is pihentet aratástól tavaszig, d e 
a tarlót rögtön buktatja, hogy ne gazosodjék, egy-két hét múlva 
szánt, hogy az odáig kikelt gyomot aláfordítsa és szánt minél 
gyakrabban, csakhogy földjét a gazosodástól megmentse. 

Rájött arra, hogy a gaz és gyom nem használ földje termé
kenységének, hanem azt kizsarolja és terméketlenné teszi. 

Elvadult, elgazosodott terület feltörés után kisebb termést ad,, 
amit azelőtt ugy okoltak meg, hogy a terület nyers, azt át kell 
előbb munkálni. Pedig dehogy. A kisebb termés onnan van, hogy 
a buján nőtt gaz a talaj felső rétegét kiélte, s most folytonos szántás, 
keverés által előbb az alsóbb rétegeket kell felszínre hozni s ugyan
csak a folytonos keverés, porhanyitás által a levegő és a víz számára 
hozzáférhetővé tenni, hogy az ezek behatása következtében létre jövő 
vegytani folyamatok az elvesztett termékenységet újra előteremtsék. 

Az erdőgazdaságból vett példával is lehet a tétel helyességét 
bizonyítani. Letarolt erdőknek az erdő lehulló lombja által éveken 
át trágyázott talaja azért oly termékeny, azért veri fel magát rajta 
oly roppant buján a mindenféle gaz, mert az csakugyan pihent. 
Ugyanis mig az erdő állt, az árnyék miatt nem volt, ami a talajt 
zsarolja, mert a fatenyészet maga tudvalevően kis mértékben veszi 
igénybe a talaj ásványi tápanyagait. De hogy az a sok-sok gyom
mag ott volt a talajban, ha nem is tudjuk, hogyan került oda, 
bizonyítja a roppant gyors elgazosodás. 

S ha aztán az ilyen vágásterület csak évek múlva lesz haszno
sítva, a remélt nagy termékenység már oda van. 

Szóval: nem kell ugarolni a szó közönséges értelmében, mert 
az árt, ahelyett, hogy használna. 

Egyetlen érvet lehetne az ugarolás mellett felhozni. Ismeretes 
hogy a mezőgazdasági növények legnagyobb részét csak váltó-
gazdaságilag lehet sikerrel tenyészteni. Aki hosszabb ideig kezelt 
csemetekertet, ugyanezt tapasztalhatta a fásnövények csemetéinél 
is, hiszen magáról a régi idő óta rendszeresen használt erdőről 
is be van már bizonyítva, hogy több forduló után ugyanazon 
fanem már nem nő oly jól mint előbb. S ezt tudva, lehetne az 
ugar mellett érvelni olyan csemetekertben, hol mindig ugyanazon 



csemetét tenyésztjük, hogy t. i. a talaj az ugarolás ideje alatt azon 
anyagokat pótolja, melyeket a kiszedett csemeték belőle elvontak. 
•Csakhogy ilyenkor is pihentessünk a talaj folytonos forgatása köz
ben, nehogy elgazosodjék. 

A csemetekertek gondozásánál lényeges költséget okoz az 
utak tisztántartása. Gyomosodó csemetekertben ez sok munkát, sok 
költséget emészt. 

Nagy csemetekertekben s a mai mindig rosszabbodó munkás
viszonyok mellett, amikor a csemetéket magukat is alig tudjuk 
gyomtól tisztán tartani és kellőképen megkapálni, ápolni, az utak 
tisztántartása kétszeresen nehéz. 

Másrészt viszont az is igaz, hogy ha az utak el vannak gyomo-
sodva, a szép, tisztán tartott és ápolt csemeteágyak szinte eltűnnek. 

Igy aztán az ember a gyomnak a nehéz munkásviszonyok 
mellett hol a csemetesorok közt, hol az utakon kénytelen enged
ményt tenni s ahelyett, hogy öröme telnék, mikor csemetekertjébe 
lép, bosszúság fogja el. 

Igyekeztem valami módot találni, hogy az utak elgyomosodá-
sának elejét vegyem. A csemetekert friss telepítés volt, s roppantul 
gazosodott. Az összes utakat felporhanyitottam és bevetettem nemes 
fűmagkeverékkel. Mikor a fű elég nagyra nőtt, lekaszáltattam és 
kitűnő szénát termeltem belőle. 

Ezáltal elértem, hogy az utak tisztántartása aránytalanul 
kevesebbe került, mert egy ember többet kaszál egy nap, mint 
amennyit 2 0 — 2 5 kigyomlál. 

S míg az utak tisztításával régebben sohasem tudtunk 
elkészülni, mert még nem értünk a kert egyik végére, a 
másikon már újra kellett kezdeni a gyomlálást, addig a kaszálás 
sokkal hosszabb időközökben történhetik. Attól sem kell félni, 
hogy a fűféle magja majd behatol az ágyasokba s szaporítja a 
gyomlálni valót. Először is az ilyen nemes füvek magja, mint a 
gabonaféle, egyszerre érik, tehát nem szükséges megérni hagyni. 
Aztán meg ezek nem tűrik a folytonos piszkálgatást, gyomlálást, 
mint a gyomnövények, tehát az ágyasokban meg sem telepedhetnek. 

A gyomnövények a nemes füvek közül azonnal és teljesen 
kipusztultak. 



A csemetekert az ő zöld pázsitutaival nagyon jól fest s az az 
előnye is meg van, hogy az utak nem áznak ugy fel, és tavaszszal 
és őszszel, amikor a nedves puha talajon csemetét szállító szekerek 
járják a kertet, azok a gyepes utakat nem vágják annyira fel, mintha 
a gyep nem volna rajtuk. 

Akinek az utak tisztántartásának ez a módja még sem tetszik, 
annak ajánlok egy másikat. Ez ugyan nem hajt közvetlen hasznot, 
mint a fűvel való bevetés; első foganatosítása kissé nagyobb költ
séggel is jár, de hathatós. Az a baj, hogy nem mindenütt vihető 
keresztül, hanem csak oly vidéken, hol a meglehetősen elterjedt 
nyersolaj motorokból van a közelben. 

Az ilyen nyersolaj motoros telepeken az úgynevezett fáradt 
olaj sokszor csak teher a telepre s igy csak örülnek, ha olcsó 
áron túladhatnak rajta. Az ilyen olajjal megöntözött utakon aztán 
nem nő több gyom. A költség bőven megtérül a megtakarított 
napszámokban. 

Van más szer is, melylyel ugyanazt az eredményt el lehet 
érni, de az olaj a legjobb, mert az elzárja a föld pórusait, a föld 
nem tud „lélegzeni" s a gyommagvak nem kelnek ki. Az eső, 
mivel az olaj könnyebb a viznél, nem mossa alá, hatása tehát 
tartós. Még az az előnye is van, hogy az utak nem áznak oly 
könnyen fel. 

Más ilyen szer volna a carbolineum. Elég olcsó, ez is elöl 
minden növényzetet, de hatása nem oly tartós, — hogy rossz 
szagáról ne is szóljak. 

Ahol pedig még ez sem megfelelő megoldás, oda ajánlom a 
közönséges sóoldatot 

Ismeretes a tengerpart azon sajátsága, hogy ameddig a fel
csapódó hullámok érik, addig semmiféle növényzet nem nő. 
Ugyanezt alkalmazhatjuk a csemetekertek utain, ha nem is valóságos 
tengerhabbal. Felsőbb engedélylyel ipari sót használva, nem isolyan 
drága a dolog. Egy kilóval 1—2 folyóméter utat megöntözhetünk, 
ami körülbelül 10—12 fillérbe kerül. Csak az a hátránya, hogy 
évenként ismétlendő, mert az eső a sót bemossa a talaj mélyebb 
rétegeibe. De ha költségben nem is takarítanánk meg sokat, a 
drága munkaerőben annál többet. 



A sólével való megöntözés csak akkor történjék, ha utaink 
már kigazosodtak, mivel igy a növényzetet biztosabban elöljük, 
mintha kora tavaszszal a puszta földre öntözzük a sóoldatot, mivel 
a még pihenő magnak burkán a sóié nehezen hatol át. 

Aztán meg kora tavaszszal még sok is az eső, mely a sót le
mossa a talajba s igy a tönkre nem ment magvak kikelhetnének. 

Sokszor,különösen lombfacsemeték, illetőleg nagyobb suhángok' 
termesztésénél szükséges a csemeték felnyesése, hogy növésük szála
sabb és hosszúságban gyorsabb is legyen. 

Ezen munka idejére nézve, vagyis hogy az év mely szakában 
végzendő legczélszerübben, nincs a szakemberek közt megállapodás. 
Ki-ki akkor végzi, mikor reá ér. Pedig hát az időpont nem 
közömbös. 

A növény ugyanis azokat az oldalágakat, melyeket mi le
nyesünk, nem hiába fejleszti. Szükséges szervek azok, s ha meg
fosztjuk tőle a növényt, fejlődésében szenved. Kisérjük csak figye
lemmel, mikor keletkezik a legtöbb oldalág. Tavaszszal, vagyis 
mikor a növénynek vastagsági növekedése a legnagyobb. Mert az 
ismeretes, hogy az évgyűrűben a tavaszi paszta néha sokszorosan 
szélesebb, mint az őszi paszta. 

S ezért, ha a felnyesést tavaszszal végezzük, vagy jobban 
mondva a tavaszi paszta fejlődésének ideje alatt, megfosztván a 
fácskát a fokozott növekedéshez szükséges fokozottabb mennyiségű 
szervtől, a vastagsági növekvés nem lesz kielégítő. A hosszúsági 
növekvés is szenved, de nem olyan nagyon. Ebből következik, 
hogy a növekvésnek június vége felé bekövetkező stagnálásáig ne 
nyessünk. Ezen a növekvésben beálló pihenő fanemenként csekély 
eltérést mutat és 2—3 hétre terjed, hogy utána a növekvés újult 
erővel folytatódjék, mely azonban ezentúl már inkább hosszanti. 
Ez tehát az idő a felnyesésre, ekkor hajtathatjuk fácskánkat felfelé, 
anélkül, hogy az amúgy is megcsappant vastagsági növekvést az 
oldalágak levágásával hátráltatnánk. 

Vannak olyan szerencsés erdészek is, akiknél a fiatalosok fel
nyesése pénzügyileg is kifizeti magát. A fenti tapasztalatnak ezek 
a szaktársak is hasznát vehetik. 

A csemetekertben általánosan alkalmazott fogás, hogy a gyor
sabb csírázás és szebb növekvés elérésére a magot meszes vizben 



áztatjuk. En is gyakoroltam és kísérleteztem vele. Olyan szembe
tűnő eredményt azonban egyetlen fanemnél sem tapasztaltam a 
meszes vízben való áztatás után, mint a mindinkább s méltán 
tért hóditó amerikai kőrisnél. 

Ugyanazon ágyás egyik sorában áztatott mag volt, a másik 
sorában nem áztatott, s az áztatott magból kelt csemeték annyira 
szebbek és erősebbek voltak a nem áztatott magból nőiteknél, 
hogy még három éves korukban is, aki csak bejött a kertbe, 
csodálkozva kérdezte az eltérés okát. 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az őszi vetés jobb, mint a 
tavaszi.*) A mezőgazdaságban is az ősziek becsesebbek, mint ugyan
azon gabonanemből a tavasziak. 

Van neki azonban sok hátránya is, pl. hogy az őszi vetés 
felfagy, hogy tönkretehetik az egerek, hogy elrothad. Ezek miatt 
aztán a csemetekerti magvakat tavaszszal szoktuk vetni. 

Hogy azonban az őszi vetés előnyeitől el ne essünk, s hogy 
magvaink a fenti veszélyeknek mégse legyenek kitéve, legegy
szerűbb azokat ládában nedves homok között rétegenként áttelel
tetni, a ládát olyan helyen földbe ásva, ahol egér nem fér hozzá. 

Az így a vetésre előkészített mag gyorsabban, egyenletesebben 
kél, mint a tavaszi vetés és az április végén fellépni szokott kései 
fagyok alkalmával már nem fagy el tisztára, mint a tavaszi vetés
ből éppen kibujt csiranövények. 

Felfagyásról lévén szó, megemlitek még valamit. Sokan a 
gyom és gaz iránti haragjukban még őszszel is gyomlálnak, kapál
nak. Hát hiszen ez abból a szempontból, hogy a csemetekert tiszta, 
gyommentes legyen, helyes, azonban a későbbi gyomlálásnak meg
van aztán az a következménye, hogy a zsenge csemeték felfagynak. 
Ez ellen ugy szoktunk védekezni, hogy a csemetesorokat lombbal, 
v a g y egyébbel szórjuk meg. 

*) Ezt teljesen általánosítani nem lehet. Igy pl. a luczfenyőmag őszi vetése 
a beszterczebányai kerületben Tomcsányi Gyula akkori erdőigazgató által több 
mint két évtized előtt eszközölt kisérletek szerint eredménytelen. Szerző állítása 
leginkább a lombfatnagvakra vonatkozik, amelyekkel főként foglalkozott. A fenyő
félék közül a jegenyefenyőt czélszerübb öszszel vetni, a havasifenyőmagot pedig 
jó akként ládákban raktározni, amint azt szerző a továbbiakban más magvakra 
is ajánlja. Szerk. 



Pedig ennél sokkal egyszerűbb és olcsóbb, ha a csemetekertet 
szeptembertől már nem gyomláljuk. Megüllepedett talaj nem fagy fel. 

Augusztus után már a gyomnövények sem nőnek akkorára, hogy 
a csemetéknek árthatnának és főleg nem teremnek magot. A talaj 
megüllepszik, s a rajta nőtt növényzet megvédi a felfagyástól. 

Természetesen melegebb vidéken később, hidegebb vidéken 
korábban hagyható abba a gyomlálás. 

Őszszel a csemetekert szépsége ugyan szenved, de ez előtt 
bátran szemet hunyhatunk. 

Napikérdések. 
A faárak. — A nyári döntések. — Minden talpalatnyi földet hasznosítani kell. 

ár a háborút megelőző két év alatt azt a sajátszerű tapasz
talatot szereztük, hogy az üzleti pangás ellenére a fürész
áru ára nem szállt alá, hanem ellenkezőleg időről-időre 

puhafakarteljeink áremeléséről hallottunk. Ennek a magában véve 
természetellenes jelenségnek meg volt az a jó hatása, hogy a fel
halmozott nagy készletek értékcsökkenését mintegy mesterségesen 
megakadályozta és ezzel számos fakereskedelmi czég bukásának 
elejét vette. Ennyiben és eddig a határig a kartellek jó hatását el 
kellett ismerni, minden további árfelcsigázás már a fogyasztók 
határozott kárára volt. Csodálatosképen a háború tartama alatt 
is ugyancsak áremelésekkel találkozunk és pedig nem jelenték
telenekkel, hanem éppenséggel meglepőkkel. A fa kivitele be van 
tiltva, építkezés ugy a vidéken, mint a városokban alig van, az 
asztalosműhelyekben pihen a gyalu, s a fakartelek mégis sohasem 
ismert, széditő mértékben emelték a metszett anyag árát. 

Az erdélyi kartel jár ebben a tekintetben elől, a felsőmagyar
országi esetről-esetre hűségesen követi. Az egy hüvelyk vastag, 
8—12 hüvelyk széles erdélyi osztályozatlan luczfenyődeszka ára 
volt 1908-ban köblábanként 168 fillér (ma-ként 53-25 K), 1909-ben 
180 fillér (57 K), 1910-ben 190 fillér (60-2 K), 1911. és 1912-ben 
210 fillér (66-5 K), 1914-ben 240 fillér (76 K), 1915. febr. 15. óta 


