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Vidéki levél . 
(Magyarországon nevel) c semetéknek külföldön történt alkalmazásáról.) 

Gödöllő 1835. június hónap. 

Tekintetes szerkesztőség! — A Prágában 1891. év
ben tartott országos kiállításra történt hivatalos kikülde
tésem alkalmakor nemcsak Csehország több kiváló erdé
szeti szakemberével ismerkedtem meg, hanem ezek 
előzékenysége folytán szerencsém volt szaktanácskozá
saikon és oly erdőterületek megszemlélésén is részt venni, 
a melyeknek beerdösitése ép akkoron az eldöntendő napi 
kérdések tárgyát képezte. 

Többek között, azon vízmosások megkötése került sző
nyegre, a melyeknek befásitását az ottani „Faültetvény-
Egyesület" Prága főváros és környékének szépitése érde
kében feladatául tűzte volt ki. 

Ezen vízmosások homokos és laza agyagtalaja arra 
indított, hogy azoknak ákáczcsemetékkel való beültetését 
hozzam javaslatba; de mivel az ákáczfa-csemetéknek 
magról való nevelésétől Csehország rideg éghajlata és az 
ott gyakran előforduló késői fagyok miatt kedvező ered
ményt remélni nem lehetett: a befásitásra Magyarországon 
nevelt akáczfa-csemetéket ajánlottam és e czélra a gödöllői 
m. kir. erdőhivatal csemetekertjében nevelt ákácz-cseme-
téket bocsátottam rendelkezésükre. 

Habár a sikert a jelenvolt szaktársak közül többen 
kétségbe vonták, s ugy vélekedtek, hogy a 47. szélességi fok 
alatt fekvő gödöllői kerületben nevelt akáczfa-csemete, aligha 
bir tovább tenyészni Prága vidékének 50. szélességi foka 
alatt, ennek daczára a már előbb emiitett „Faültetvény-
Egyesület" már a következő évben 25.000 drb 3 éves 
akáczfa-csemetét rendelt meg, a melyeket a sziget-mo-
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aiostori csemete kertből kiemeltettem és jól becsomagolva 
gyorsáruként rendeltetési helyére elküldtem. 

Ennek az első szállítmánynak eredménye nem igen 
volt kielégítő, mert a kiültetett csemetéknek csak 10" n-a 
fogamzott meg, noha a gyorsszállitásnak (elemes költségei 
az ültetési költségeket felette megterhellek. 

De ennek a szerény eredménynek daczára az egye
sület az ákáczczal való ültetést mégis tovább folytatta 
és 1893-ban 15.000, 1894-ben pedig 20.000 drb cseme
tét rendelt meg. E két utóbbi alkalomkor azonban gyen
gébb, t. i. 2 éves csemetéket választottunk és azokat Prágába 
fehéráruként szállítottuk el. 

Hogy ez az utóbbi két szállítmány már teljesen ki
elégítő eredményt szolgáltatott, azt az említett egyesület
nek - magyar fordításban következőleg hangzó — átirata 
igazolja: 

„Prága, 1895. évi márczius hó 29.-én. A tekintetes 
m. kir. erdöhivatalnak Gödöllőn. Tisztelettel kérjük, mi
szerént velünk postafordultával tudatni szíveskedjék, 
vájjon részünkre április hó közepéig: ötvenkettőezer 
— 52.000 — drb kétéves ákáczla-csemetét szállithatna-e ? 
Igenlő esetben kérjük, szíveskedjék azok árát is egyúttal 
közölni. Tavaly hozzánk intézett ama becses kérdésére, 
vájjon a korábbi ákáczfacsemete-szállitmányok bevállak-e, 
.annak szives figyelembevételét kérve, hogy előbb az ül
tetvények eredményét bevárni kellett, csak most értesít
hetjük, hogy az ültetvények igen szép fejlődésnek indul
jak, a mi részben annak a körülménynek is köszönhető, 
hogy az időjárás az 1894. év tavaszán az ültetvényekre 
nézve nagyon kedvező volt, a csemeték kitűnően csomagolva 
igen jó állapotban érkeztek ide, miért is ugy véljük, 
hogy mitsem koczkáztatunk, ha azt kérjük, hogy a most 
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szükségeit 52.000 drb ákáczfa-csemetét is téh é rámkén t 
tessék elszállíttatni. A prágai faültetvény-egyesület." 

A szállított 2 éves csemetéket a jóváhagyott árszabály 
szerént, a kiszedési és csomagolási költségek beszámítá
sával, ezrenkint 3 frt 50 krjával számítottuk fel; a 3-
éves csemeték árát pedig 5 írtjával állapítottuk meg. Végül, 
még felemlítem, hogy legutóbb az egyesületnek a jövőre 
nézve az 1 éves akáczfa-csemeték használatának meg
kísérlését ajánlottam, akként, hogy ily kom csemetét szállít
tassanak, s aztán ott elültetés előtt megfelelő talajon isko
lázzák egyszer át és az ottani éghajlati viszonyokhoz eképen. 
hozzászoktatott csemetéket 3 éves korukban ültettes
sék ki. 

Ezzel az eljárással a fejlettebb akáczfa-csemetéknek. 
még fehéráruként való szállításnál is tetemes vasúti költ
ségei még inkább megcsökkennének, és az eként nevelt 
csemeték kiemelése és elültetése tavaszszal az ottani 
kedvező idö beálltával még jobb eredménynyel lenne 
foganatosítható, mint az eddig követett módon. 

Mihelyt erre vonatkozó indítványomra a prágai egye
sület elhatározását velem közölni fogja, nem mulasztom el 
arról a tekintetes szerkesztőséget értesíteni. 

Raliina s. k. 
m. kir. föerdőmesier..' 


