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Táj é k o z á s u l . 
Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybarátaink tájékozására a kö

vetkezőket jegyezzük ide : 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 

megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati 
ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő írói dijban 
részesittetnek és pedig: ' 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel ... ... ... . . . ___ . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy' idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24—32 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel . . . . . . . . . 16 K.-ban. 

Munkatársaink tisztoletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kívánnak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhotés végett csak egyes félivekre, s ilyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban írják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne tétessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvéietni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 10. szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

» A szerkesztő. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 
nyomdai költségek megtérítése esetén külimlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány: 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.: 8 old. ív, 4 K. 40 fill. 
50 „ 16 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4 „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 „ „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenvomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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K i a d ó : S z e r k e s z t ő : 

Az Országos Erdészeti Egyesület. Bund Károly. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 2 8 . - á n . 

Harminczkilenczedik évf. VIII. füzet. 1900. augusztus hónap. 
Előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészet i Egyesü le t oly alapító 
tagjai, kik legalább 300 kor. a lapítványt tettek, va lamint a rendes tagok is a 
16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alap. tagok, kik 300 kor.-nál 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. k e d v e z m é n y e s árért járathatják. 

Btertesttőség és kiadóhivatal Budapestül!, Lipótváros, Allotmíay-atcza, 10. srím. II. emolet. —f»— 
A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 

A nemes füzek mivelése 
Irta : Csemy Győző, kir. alerdőfelügyelő. 

A nemes (kosárkötő) füzek okszerű tenyésztése ná
lunk csak az ujabb időben fejlődött ki. Azelőtt azok 
mivelésével neui igen foglalkoztak s legnagyobbrészt a 
vadfüzekel használták, de felhasználják nagy mértékben 
most is, nem gondolva arra, hogy ezek megközelítőleg 
sem adnak oly jó és értékes anyagot, mint a nemes 
füzek. 

A füzmivelésnek köz- és magángazdasági jelentősége 
nagy, mert általa igen jelentékeny jövedelem érhető el 
kevésbbé jó talajú s kisebb területeken is és mert a vele 
kapcsolatban folytatható kosárfonás nem igényel nagy 
tőkét, drága gépeket, könnyen elsajátítható és oly tulnépes 
s szegény vidékeken, a hol a termőföld silányabb és 

E R D É S Z E T I L A P O K . 47 
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keresetforrás alig, munkaerő ellenben bővében van — 
háziiparszerü foglalkozásra — kiválóan alkalmas. 

Ily vidékek közgazdasági állapotának kedvezőbbé ala
kítása czéljából hazánk közművelődési egyesületei közül 
is néhányan létesítettek füztelepeket s állítottak fel evvel 
kapcsolatban ingyen kosárfonó tanfolyamokat.*) 

Nálunk e mivelési és iparág iránt az érdeklődés már 
elég széles mértékben kiterjedt ugyan,"de még sok erdő
vagy mezőgazdaságilag alig használható vagy parlagon 
heverő területet találhatunk, mely nem nagy áldozattal 
nemes fűzzel jövedelmezően volna betelepíthető. 

Hogy még sem igen müvelik a nemes füzeket, annak 
az lett az eredménye, hogy ezek tenyésztéséről s jövedel
mezőségéről — különösen a szakértőkkel nem rendelkező 
kisebb birtokosságnál — a legkülönbözőbb nézetek ter
jedtek el olyannyira, hogy rendszer vagy bizonyos meg
állapodás alig lelhető fel. 

Abban a íriszemben tehát, hogy szakunknak némi 
szolgálatot tehetek s hogy az érdeklődőknek talán uj 
megfigyeléseket is tárhatok fel, az alábbiakban a nemes 
füzek mivelése, illetve füztelepek berendezése és értéke
sítése körül legnagyobbrészt közvetlen megfigyelés utján 
szerzett tapasztalataimat röviden közlöm. 

* 
A kosárfonó füzek vagy nemes füzek alatt általában 

azokat afüzfajokat értjük, melyek rendszeresen kezelt füz-
telepeken (füziskolákban) nevelve a kosárfonóipar részére 
nyersanyagot szolgáltatnak. Megkívánják e füzektől, hogy 

*) Sorok Írójának is, mint a „Szent-Gotthárdi Közművelődési Egyesület" 
volt titkárjának alkalma nyílt annak idején az egyesületnek egy ily czélra 
létesített nemes füzesét berendezhetni s kezelhetni. 
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SZÍVÓS, jól hasitható, nem túlságos hosszú füzvesszőt 
teremjenek, s hogy tömeggyarapodásuk nagy legyen. 

A fajok értékére és használhatóságára nézve igen 
sok és egymástól igen eltérő nézetről olvashatunk és hall
hatunk, a mi onnan ered, hogy egy és ugyanaz a faj a 
szerint, a mint telévényesebtrvagy soványabb, nedves vagy 
száraz, jól és kevésbbé jól megmivelt talajba kerül, tulaj
donságaiból bár nem vészit teljesen, de azokat jelentéke
nyen módosítja ugy, hogy egy faj, mely valamely helyen 
kitűnő termést adott, más helyen csak középszerűen vagy 
alig válik be. 

A sok faj közül nagyobb mennyiségben és hosszabb 
időn át való tenyésztésre, mint legalkalmasabbak a követ
kezők ajánlhatók: 

1. Salix amygdalina (mandolafüz). Talaj- és termő
hely iránt nem igen érzékeny s leginkább az üde homo
kos agyagtalajt kedveli, de igen nedves talajon is jól 
tenyész. Vesszője középvastag, jól hajlik, kitűnően hasad 
és hántva hófehér. Dus levélzete lehullván javítja az-
amúgy is igen igénybe vett talajt. 

Rossz tulajdonsága, hogy televényesebb talajon oldal
ágakat hajt. 

2. S. purpurea (biborfüz). Inkább homokosabb, szára
zabb talajon tenyész. Vesszője vékony, igen hajlékony s 
elég jól hántható. Vesszői rövidebbek, mint az előbb em
iitett füzé. Finomabb munkákra való. Jó tulajdonsága, 
hogy hosszantartó szárazság és fagy iránt alig érzékeny, 
vesszői azonban csak a harmadik negyedik évben fejlőd
nek ki teljes hosszúságra s csak akkor lehet nagyobb 
illetve teljes termésre számitani. 

3 . 8. acutifolia. Üde, homokos, sőt egészen száraz 
talajon is megél. Gyökerei mélyrehatók. Setétveres, barna, 

47* 



710 

aránylag nagyon kevés, de hosszú és ágtalan vesszőket 
hajt. Durva fonásokra különösen szép szine miatt hántat-
lanul is igen alkalmas. 

4. S. uralensis. Mély, üde, televényes talajt kivan, de 
szárazabb talajon is megnő. Vesszői világoszöldek, veres 
rügyekkel, hosszúak és vékonyak, hajlékonyak és jól ha
sadnak. 

5. 8. viminalis. A legelterjedtebb füz, szép világos
zöldes sárgásba játszó, majd aranysárga (aurea alfaj) vesszői 
hosszúak, jól hajlíthatok és hasithatók. Tömegtermelése 
nagy. A legtöbb és leghasználhatóbb fonóanyagot szolgál
tatja minden czélra. 

6. 8. caspica. Igen száraz, silány talajon is megéL 
Gyökerei mélyen behatolnak. Kevés, de erős és hosszú 
vesszőt hajt. Jól hántható, vesszői hántva sárgás színűek 
s jól lakkozhatok. 

A füzmivelésre alkalmas talajnak üdének s nem 
mint általánosan hiszik mocsarasnak vagy legalább is 
nagyon nedvesnek kell lennie. A kezelésünk alatt lévő 
erdőkben gyakran előforduló, nem túlságosan nedves 
rétek, melyeknek más fanemmel való beerdősitése nehéz
séggel jár, továbbá patakok és folyamok árterei, kevésbbé 
termékeny, mezőgazdasági mivelésre kevésbbé alkalmas 
talajok u. m. vizenyős szántóföldek, sovány legelők és 
rétek igen alkalmasak e czélra. 

Nem alkalmas a füz tenyésztésére azomban egyáltalán 
az olyan terület, melyen el nem vezethető talajvíz áll, 
továbbá teljesen kiélt, televénytelen és igen száraz, vagy 
pedig az igen kövér talaj; mert mig előbbin alig terem 
meg, utóbbin igen buján nő ugy, hogy a vesszők igen 
hosszúak lesznek, miáltal értékük csökken. 2 m.-nél hosz-
szabb füzvessző ugyanis már alig kel el. 
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Ha tehát nemes füzest akarunk berendezni, először 
a talajt és ehhez a füzfajt kell jól megválasztanunk és 
azután következhetik a telepnek, a szükséges árkoknak és 
utaknak tulaj donképeni kitűzése. 

A füzeseket többnyire egy éves vágásforgásban 
ágyakba vagy táblákba ültetve szokták kezelni. 

Az üzembe vett terület akkor, ha vizlevezetésről vagy 
pedig öntözésről gondoskodnunk nem kell, igy pl. a sovány 
réteket, legelőkel vagy felhagyott szántóföldeket %—1 
holdas táblákba osztjuk be s ezeket egymástól utak, 
esetleg árkok állal választjuk el. 

Ezen árkok feladata lehet a talajból a felesleges 
nedvességet elvonni, azt szellőztetni s a belőlük kiásott 
földdel az ágyak szintjét emelni, vagy pedig ezekhez vizet 
hozzávezetni, hogy mindig üdék maradjanak. Ott, hol a 
talaj nedvesebb, ágyakra kell a területet beosztanunk, 
melyeknek szélessége a talaj víztartalma szerint 5—10 m. 
között váltakozik. Az ágyak között kiemelt árkok széles
sége ugyancsak a talaj nedvessége szerint 0 - 50—1'20 w.-re 
szokott vétetni. 

Az árkoknak kedvező eséséről gondoskodnunk kell, 
valamint arról is, hogy a mellékárkokat a főárkokba lehe
tőleg hegyesszög alatt vezessük be. 

A telep kitűzése után annak megmunkálásához fog
hatunk. 

A legtöbb német szakkönyv és folyóirat szerint a 
beültetendő talajt 50—60 cm. mélyen, okvetlenül meg kell 
forgatni (rigolozni). 

Azt hiszem azonban, hogy erre az eljárásra csak a 
teljesen begyepesedett, turfás vagy igen kötött talajon van 
szükség, mert más talajt tapasztalásom szerint elég ősz
szel két ásónyomnyira (35—50 cm.-ve) felásni, vagy ked-



712 

vező esetben kétszer egymásután oly módon megszántani, 
hogy az egyik ekével szántott barázdában egy másik 
ekével (altalaj-ekével) újból végig szántatunk, hogy a föld 
mélyebben legyen megmunkálva. 

Tavaszszal a területet újból fel kell szántatni és meg-
kapáltatni. 

A földmunkát legczélszerübb, ha szakmányban adjuk 
ki; e szerint egy katasztrális holdnak rigolozása 200—300 
koronába, két ásónyomnyira felásása 180—120 K.-ba, 
kétszeri megszántása 8—16 koronába kerül. 

A megmunkálásnál ott, hol a talaj nedvesebb, az 
ágyakat nyeregalakban kell eligazittatnunk vagyis azoknak 
kissé domború felületet adnunk, hogy a viz lefolyhasson. 

Nagyon nedves vagy posványos talajra homokot 
czélszerü hordatni. 

Költségmegtakarítás szempontjából megkisérlettem az 
akkoriban rendelkezésemre álló területnek ama részét, 
melyen a talaj igen kötött volt, csak részben, t. i. oly 
módon megfőrgattatni, hogy a sortávolságoknak megfele-
lőleg egymástól 45 cm.-nyire 30 cm. széles árkokat emel
tettem ki s egyik árokból a földet a másikba hányattam. 
A 45 cm.-es köz megmunkálatlanul maradt. Jelentékeny 
költségmegtakarítás azonban ugy sem volt elérhető, a 
munka sem haladt gyorsabban s a vesszők kifejlődése 
sem volt a legszebb, hihetőleg azért, mert az altalajban 
fekvő termőföldet a dugványok gyökereikkel felkereshették 
ugyan, de a szomszédos, holt, meg nem munkált föld
rétegben elég jól tovafejlődni nem voltak képesek. A meg 
nem munkált pászták hamar begyomosodtak, továbbá 
agyagos talajon attól is kell félni, hogy az árokban meg
forgatott föld pár év múlva ismét teljesen összeáll. 

Ezért a megmunkálásnak ezt a módját nem ajánlhatom. 
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Ha a talaj meg van munkálva, felülete megkapálva, 
összegereblyélve és — nehogy egyes mélyedésekben a 
viz megálljon — kiegyengetve, akkor a dugványozást meg
kezdhetjük. 

Legalkalmasabb időszak erre a kora tavasz —• márczius 
hónap — midőn a talaj kissé már megszikkadt, de április 
hó végén teljesített dugványozások is többnyire sikerülnek. 

A dugványoknak termékeny, erőteljes talajon termelt, 
friss vesszőkről valóknak kell lenniök s azokat vagy 
magunk vágatjuk, vagy pedig vétel utján szerezhetjük be.*) 

Ha magunk állítjuk elő azokat, ugy a nedvkeringés 
szünetelése alatt, február hóban és lehetőleg röviddel az 
elhasználás előtt kell vágatnunk. Az a többször hallott és 
olvasott állítás, hogy a vesszők vékonyabb végéből met
szett dugványok jobb ültetőanyagot és később szebb vesszőt 
szolgáltatnának, mint azok vastagabb alsó részéből valók, 
ugy látszik nem bir alappal. 

A dugványokat legjobb egyszerű éles késsel vagy 
kaczorral vágni. Ollót mellőzzünk, mert a vágáslapon 
szakításokat s zuzódásokat okoz, mi a hajtóképességre 
bizonyára befolyással van. 

Ha a metszett dugványokat azonnal el nem hasz
nálhatnék, ugy azokat léghuzammentes helyen, pinczében 
homokba beásva és időnkint megnedvesítve egy ideig el
tarthatjuk. 

Ha a dugványokat vásárolni vagyunk kénytelenek, 
ugy lehetőleg egyéves vesszőkről metszett dugványokat 
kérjünk, mert ezek jó minőségét inkább megállapíthatjuk. 

*) A földmivelésügyi minister ur nemes füzdugványokat a m. kir. erdő-
őri, kertészeti s kerlmunkás szakiskolákból, valamint a keszthelyi m. kir. 
gazd. intézet füztelepeiről évenkint ingyen szokott az ez iránt folyamodók
nak adományozni. 
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1000 drb dugvány ára faj és minőség szerint 1 K.-től 
3 K.-ig terjed. 1000 drb dugvány 8—10 kilót nyom be
csomagolva. Egy szekérre 60—70,000 drb rakható. 

A dugványokat százankint kötegekbe kötve küldik. 
Ha igen szárazan érkeznének meg — u g y két-három 

napig vizben való áztatás helyett — sokkal czélszerübb 
azokat a telepen árokba ásni és földdel betakarni. 

Egy pár nap múlva a kötegenkint bevermelt dugvá
nyok «izzadni» kezdenek, rügyeik megvastagodnak s 
nemsokára apró fehér szemölcsökből kezdenek a gyökerek 
kibújni, mi a dugvány használhatóságára vall. 

A dugványok hosszát legczélszerübb 25—30 OH.-re 
vennünk. Üdébb, televényesebb talajon 20 cm. is lehet, 
mig szárazabb talajon 30—35 cm. hosszú dugványokat 
szoktak használni. 

Jó s üde talajon ugyanis a tulhosszu dugvány alul 
elrothad, mig száraz talajon a rövid kiszárad. 

A vásárolt és hosszú útról jött dugványokat elülte
tésük előtt alsó és felső vágáslapjukon vágjuk kissé le, 
hogy a friss vágáslapokon* át a nedvesség keringhessen. 

Hogy a dugványok mind egyenlő hosszúak legyenek 
azokat a munkásnak egy kimért minta dugvány után 
kell vágnia oly módon, hogy azokat közvetlenül egy rügy 
felett illetve az alatt messe el. 

A dugványok, hármas-—vagy a finomabb fajok négyes 
hálózatban, vagy bizonyos sor és dugványtávolság mellett 
a földbe legczélszerübben szabad kézzel dughatok be egy. 
4—4 mm. vastag 40—50 m. hosszú lenmagolajjal bedör
zsölt kenderzsinór után, melynek két végei át vannak 
húzva és megkötve egy—egy megvasalt czövekhez ugy 
hogy a zsinór a tábla vagy ágy szélességében kifeszíthető. 

E zsinórt a 20 cm.-nyi dugványtávolságnak megfelelően 
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beosztván az osztásrészeket színes pamuttal vagy szalagok
kal jelölhetjük meg. A megjelölések elé vagy azok mögé 
dugja be azután függélyesen a munkás a kötényébe tett 
kötegből a dugványokat oly módon, hogy azok rügyeikkel 
felfelé álljanak. A földbe oly mélyen kell a dugványt be
dugni, hogy felső vágáslapját 2-—3 em-nyire a talaj 
fedje. Ez azért szükséges, mert a megmunkált talaj idővel 
úgyis süpped s igy a dugvány felső része a földből ki
látszanék és mert minél mélyebben hajthat ki a vessző, 
annál erőteljesebb lesz. 

Az előbb leirt módon 25 napszámos egy nap alatt 
35—40,000 drb dugványt ültet ki (75 : 20 sor- és dugvány
távol mellett). 

Igen agyagos vagy köves talajon czélszerü előzete
sen egy erősebb fa vagy vaspálcza segítségével a lyuk 
helyét kijelölni s ezután a dugványt bedugni. 

Ennél az eljárásnál azonban ügyelnünk kell, hogy a 
dugványt köröskörül föld fogja körül, nehogy kiszárad
hasson vagy a behatolt sok víztől elrothadhasson. 

Abban az esetben, ha dugványkészletünk száraz 
volt, elővigyázatosságból az igen száraznak látszó dugvány 
mellé még egy dugványt tolhatunk, hogy ültetvényünk 
hézagos ne legyen. 

Ugyanezt az eljárást lehet •— mint hallottam, de 
meg nem kisértettem — a Salix purpurea és uralensis 
vékonyabb dugványainak elültetésénél is alkalmazni abból 
a czélból, hogy ezek az amúgy is igen vékony vesszők 
sűrűbben álljanak. 

Néhai Eszterházy Miklós Móricz gróf csákvári uradal
mának mintaszerűen kezelt füztelepein láttam sikerrel 
használni az 1-ső ábrán feltüntetett szerszámot, mely két 
keresztléczczel fa) összekötött 10 cm. széles, az ágyak 
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hosszának megfelelő két deszkából áll (bj, melybe a dug
vány távolnak és hossznak megfelelő 30—32 cm. hosszú 
peczkek (c) vannak beillesztve. 

A szerszám az ágyakra fektettetvén, saját súlyánál 
fogva is (kevésbbé porhanyó talajon pedig akkor, ha egy 
munkás a szerszám egyik deszkáján végig megy és a 
másikon visszajön) a megmunkált talajba benyomódik úgy, 
hogy a fogak ebben a dugványok helyéi kijelölik. A szer
szám b) deszkájáról oldalt kinyúló két kar foga a követ
kező sorban az első és utolsó dugvány helyét jelöli meg 

r n i Í v j u s 

1. ábra. 

melybe a b) deszkának első és utolsó fogát beillesztve az 
eljárást az előbbiek szerint folytatjuk. 

A munka gyorsan folyik, a lyukak azonban, különö
sen igen porhanyó talajon sokszor kelleténél nagyobbak 
lesznek ugy, hogy a dugványozás alkalmával a dugványok 
mellé még földet is kell oda szórni. 

Gyakran megtörténik továbbá, hogy egyes lyukak az 
időközben beléjük hullott föld miatt a dugványok ülteté
sénél felismerhetetlenekké lesznek. 

Szakadásoknak, vízmosásoknak és épúgy folyamok 
vagy patakok partjainak vagy ártereinek beerdősitésénél — 
kötött talajon — vaspálcza segítségével, vagy pedig egyszerű 
ásóval benyomunk kissé a földbe és az ugy támadt nyi-
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lásba betesszük a dugványt. Egy másik ásónyommal 
azután a dugványt megerősítjük. 

A dugványoknak egymástól mily távolságban való 
ültetésére nézve a nézetek igen eltérők, de legtöbben a 
közeli, sőt igen közel való ültetést ajánlják. Igy a csák
vári uradalomban és Stomfán Károlyi gróf 100 kat. holdas, 
hajdan virágzó füztelepén 50 cm. sor és 10 cm. dugvány
távol mellett ültetett sorokat láttam. A háromféle távol
ságban 75 : 20, 8 0 : 20 és 1 :20 közötti ültetések között a 
Fritscher st íjerorszáf/i herberstorfi földbirtokostól, kinek igen 
szép s jövedelmező füzesei vannak, ajánlott 7 5 : 2 0 sor-
és dugványtávolt igen czélszerünek találtam. 

Fritscher szerint ezen távolságon alul nem is czél-
szerü ültetni és csak silányabb talajban vehetjük a sor
távolt 1 m-re a dugványtávolt 25 cwt-re. 

A szélesebb kötelékben való ültetésnek van is sok előnye. 
Lehetővé teszi a talajnak jobb megmunkálását és 

tisztántartását s a tökének erőteljesebb fejlődését, vala
mint hajtóképességét is. Kevesebb dugványra is van szük
ség, mi —• különösen a telepítés első éveiben és midőn 
a dugványokat saját magunknak kell megvásárolnunk — 
jelentékeny költségmegtakaritást képez. 

Szélesebb kötelékben ültetett telepeken a fűztőké, 
mély különben átlag 10—12 év múlva kimerül, elerőtlenedik 
s hajtő-képességét elveszti, állítólag 15—20 évig is hajt. 

Hátránya ennek az ültetési módnak az, hogy a vessző-
termés különösen az első években kisebb és hogy bizo
nyos füzfajok termékenyebb s üdébb talajon igen elága-
sodnak s ennélfogva kevésbbé ágtiszta és hosszú s illetve 
kevésbbé értékes fonóanyagot szolgáltatnak. Ilyen talajon 
tehát a szűkebb sorokban (50 :20 , 60 :20) való ültetést 
lehet ajánlani. 
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A dugványok ültetésénél néhány sornál megkísér
tettem Fritscher tanácsára a következő eljárást i s : 

Ha a sorok ki vannak jelölve és illetve a kijelölés közben 
a zsinór hosszában huzatunk egy keskeny kapával egy mint
egy 8—12 cm. mély hornyot, melybe (1. a 2-ik ábrát) bele
dugjuk a dugványt egymástól a zsinóron megjelölt távol
ság szerint. Midőn a dugványok kihajtottak, akkor a fiatal 
hajtásokra ráhúzzuk kissé a hornyokból kihányt földet s 
ezt az eljárást addig ismételjük, mig a horony egészen 
be van kapálva s a hajtások már a talaj felszínére értek. 

2. ábra. 

Bár az ily módon kezelt sorokra több munka lett 
fordítva s ez az eljárás nézetem szerint csak igen belter
jesen, úgyszólván kertileg kezelt füztelepeknél alkalmaz
ható, mégis az igy kezelt dugványokon tényleg sok erő
teljes gyökér és már az első évben 1"5 m. hosszú, egye
nes, ágtalan vessző képződött. 

A füztelepitéssel különösen az első években járó 
rendkívül nagy költségek apasztása czéljából kisérletképen 
12 füzsor között, a sorok közt lévőO'75—1 m. széles teret, 
burgonyatermelésre adtam ki azzal a kötelezettséggel, hogy 
a sorokat és dugványközöket gondosan meg kell gyom-
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lálni és megkapálni. Elérni akartam evvel azt, hogy a 
soroknak az első évben legalább kétszer szükséges raeg-
gyomlálása és megkapálása kevesebbe kerüljön és hogy 
a talajt a beárnyékolás által jobb karban tarthassam s 
végre, hogy kevesebb gaz verődjön fel. 

A próba elég jól ütött ki — azt hiszem azonban, 
hogy nagyobb területen mégis jobb volna a sorokat vál
lalkozók által meg is tr ágy áztatni és azután ugyanannak 
a czélnak elérése végeit talán inkább répatermelésre kiadni. 

A burgonya megkapálásánál és különösen annak a 
földből való kivételénél a talaj igen meg lesz bolygatva, mi 
gyakran a dugványok illetve a tőkéknek megsértésével és 
feltakarásával jár. 

A répa — kevesebb helyet igényelvén — könnyebben 
volna kezelhető. 

A következő kimutatás nyújtson tájékozást arra nézve, 
hogy bizonyos sor- és dugványtávolság mellett egy kataszt. 
holdra hány darab dugványra van szükség: 

Sortávol Dugványtávol Egy kat. holdra szükséges 

cm. cm. dugvány száma 

50 10 115,000 

50 20 57,500 

60 20 47 ,950 

75 20 38,366 

80 20 35,962 

90 20 31,972 

100 20 28,775 

100 I 25 23,020 
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A fiatal füztelepek jó karban tartása és ápolásától 
függ a siker legnagyobb része, mit tehát a gyomok ki
irtása, a sorközök megkapálása s a talaj porhanyitása 
által érhetünk el. 

Hogy jó a sorokat a gyomláláson kivül még meg is 
kapálni legalább az első évben arról meggyőződhe
tünk oly módon, hogy két vagy három sort megkapálta-
tunk ezek mellett meg ugyanannyit nem. 

A megkapált sorokban lévő füzvesszők határozottan 
frissebb kinézésüek, erőteljesebbek és ágtisztábbak. 

A megkapálás alkalmával jó a földet kissé a dugvá
nyok felé húzni, hogy a tőke a sokszor hosszú s vékony 
vesszőt elbirja. A gyomot a tavasz végén kell már ki
szedni s azt nem szükséges, sőt nem is czélszerü elhor
datni, mert evvel a talajerőnek egy részét elvonnók. A 
gyökerekről tehát csak a földet rázzuk le s a gyomnövé
nyeket — természetes trágyául — a sorok között eltere
getve ott hagyjuk. 

Elgyomosodott ültetvényeket augusztus hóban ismét 
meg kell gyomlálni. Túlságos sokszor való megkapálástól 
azomban a telepet meg kell kímélnünk, nehogy a tőkék 
gyökerei meglazuljanak. 

Szakadások, földomlások megkötése czéljából ültetett 
füzesek közül is jó volna a füvet legalább az első évben 
óvatosan kisarlóztatni vagy kitépetni. 

A gyomlálásnál különösen figyelni kell a szulák 
(convolvulus) fajoknak gyökerestől való kiirtására, mert 
túlságos elszaporodásuk a füztelepitésre végzetes is lehet. 

Ezek a növények {Convolvulus arvensis) felkúsznak a 
vesszőre s arra szárukkal nyomást gyakorolnak oly módon, 
hogy még lehántva is csavarszerü bevágások mutatkoz
nak azon, miáltal műszaki értéke tetemesen alább száll. 
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A csalánnak különösen az utakon szokatlanul nagy 
mérvben való fellépését is tapasztaltam. Az utak elfüvese-
dése ellen 2—4 cm. vastagon, elhasznált cserfakérget 
hordattam, mely anyag nagyobb helyekben vagy azok 
közelében a tímároktól igen csekély dij ért, sokszor ingyen 
is, beszerezhető. A cserkéregre durva szemű homokot 
vagy kavicsot teregettem el. Ezen eljárás folytán az 
utakon valóban alig termett fü. 

A gyomnövények kiirtásával és a kapálással kapcso
latosan a füztenyésztő a káros állatok és rovarok irtására 
is kiterjeszti figyelmét. Állatok károsítása ellen a füztele-
pet mielőbb körül kell kerítenünk. Legolcsóbb — ha elég 
faanyag nem áll rendelkezésünkre — 4—7 sor 5 mm. 
átmérőjű ócska vassodronyból*) és (carbolineummal bevont) 
erdeifenyő vagy tölgyfaoszlopokból kerítést vonni, mely 
mellett annak belső oldalán 10—20 cm-es távolban hármas 
hálózatban, két sor füzet ültethetünk és a tőkéről kihajtó 
vesszők közül csak két vesszőt hagyva meg (jobb és bal 
felől) ezeket a drótra felvezethetjük. 

Állatok okozta károkat nem igen észleltem, hallottam 
azonban, hogy a vad, az egér és a poczok a vesszőket 
lerágván sok kárt okoz. Növényi betegségek közül a levél
rozsda egy nemét észleltem, mely mint haliám másutt 
nagy kárt okozott. 

Rovarok közül a következő fajokat találtam: 
1, Chrysomela vitellinae. Apró, aczélkék rovar. A füz 

levelét lerágja ugy, hogy csak a levélinak maradnak meg. 
A rovarokat, melyek nagy számban nem fordultak elő, 

*) Egy kat. holdra szükséges 750 m. hosszú ócska távirdai vassodrony, 
mely 125 kg. súlynak felel meg. Ára az 5 mm. vastag sodronynak 100 kg.-ként 
18 korona és kapható a m. kir. országos posta-és távirdagazdászati hivatalnál 
Budapesten. 
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összeszedtük. Tojásaik (május hóban) a levelek hátoldalán 
voltak feltalálhatók. 

2. Melasoma populi L., nagy, széles, vérveres szinü 
szárnyfedőkkel, érczszinü fej, nyak, láb és altesttel. 

A füz leveleit rágja le és a vesszők hosszúsági irány
ban való fejlődését hátráltatja. 

A budapesti m. kir. rovartani állomás tanácsára eze
ket a rovarokat összeszedetvén benzinnel elegyített vizzel 
telt üvegbe dobattam, melyben hamar tönkre mentek. 

A rovarok álczáinak irtására nézve a dohányluggal 
(Thanaton) való kezelést javasolta az állomás, mely tudva
levőleg a Lema melanopus ellen kitűnő sikerrel lett hasz
nálva.*) 

Az ily módon való irtásra azonban szükség nem 
volt, mert az álczákat nagyobb mennyiségben nem találtuk. 

3. Tortrix chlorova. A Salix viminalison különösen 
előfordul. Kis szürke lepke, mely a vessző legvégső haj
tásába tojik. A kifejlődő hernyó a levelek legvégső hegyét 
szálakkal magához vonván azokba befonja magát. A 
vezérhajtás lerágása folytán a vessző hosszasági növeke
dése meg van akadályozva és oldalágak képződnek, mi 
a vessző műszaki értékét igen leszállítja. 

A füzvesszőkön még a puhatestű, nyúlt alakú, sárga
vörös nyakú, hamuszürke szárnyfedőkkel biró közönséges, 
Cantharis fusca L. nevü rovart találtam, mely a rovartani állo
más szerint ugy kifejlődött, mint álcza állapotban más 
rovarokkal táplálkozik s igy inkább védelmet érdemelt. 

Ugy tapasztaltam egyáltalán, hogy a füzfajok közül 
a 8. viminalist kereste fel a legtöbb, a S. acutifoliái pedig 
a legkevesebb rovar. 

*) Az eljárás leírása az állomás 1804. évi 10-ik füzetében „A vetés-
tehéritő bogár" czimü közleménynek 28—29. lapján olvasható. 
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A vesszőknek a késői fagy is megárt, mint azt más 
alacsonyabb fekvésű füztelepeken tényleg észleltem. 

A vesszők ilyenkor a földre feküsznek és ha egy hét 
alatt nem egyenesednek fel, azok lemetszését ajánl
ják, nehogy a földön heverő vessző több helyen meg
gyökeresedhessen. 

A fagy ellen használ állítólag még a vizárkokban a 
vizet felfogni, hogy ez a fagyot odavonja s a vesszőket 
annyira ne érje. Nagy kárt okozhat végre még a jégeső, 
melynek minden egyes szeme nyomot hagy hátra a vesszőn, 
s annak értékét nagy mértékben leszállítja. 

Egy katasztrális holdnyi füztelep berendezésének költ
ségei az őrzési költség beleszámítása nélkül alábbiakban 
legyenek vázolva, megjegyeztetvén, hogy e kiadások a 
helyi viszonyok szerint jelentékenyen módosulhatnak: 

A m u n k a n e m e 

S z ü k s é g e s 

napszám 

férfi i női 

egységár költség 

Egy kat. hold (5755 m-) felásása ősz
szel kétásónyomnyira (50 cm.-re) „ . 

Tavaszszal ennek a területnek meg-
kapálása, kiegyengetése s az utak 
elkészitése . . . 

A nemesfüzdugványok beszerzése á 
1000 db átl. 1 korona 60 fillérrel. 
Összesen szükséges 40,000 db ... . . . 

A dugványoknak kívánt vastagságban 
való metszése s azután elültetése 

Kerítés felállítása 
fenyőoszlopokkal 

A telep kétszer való 
megkapálással 

lávirö-sodronyból, 

meggyomlálása 

Összesen mintegy 

140 

165 

30 

40 

20 

20 

•so 

80 
70 

E B D É S Z E T I L A P O K . 48 
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Látnivaló, hogy a költség legnagyobb részét a talaj 
megmunkálása és a dugványok beszerzése okozza. A tele
pítésnél tehát különös óvatossággal kell eljárni s tekintettel 
a nagy kiadásokra fő gondot fordítani a talajnak s a meg
felelő füzfajoknak megválasztására! Ha a dugványt meg 
kell vásárolnunk, ugy czélszerü az első évben nem egy
szerre nagy területet, de csak mintegy V*—V« kat. holdat 
betelepíteni, hogy ezen a következő évben szükségessé 
váló dugványkészletet már magunk termelhessük. 

Az első évben a füzvesszőket nem czélszerü lemet
szeni, minthogy a dugványok még nincsenek eléggé meg
gyökeresedve s azokat könnyen kiránthatná a munkás a 
földből. A következő évben azomban a vesszőket február 
hóban okvetlenül lemetszetjük, még pedig közvetlenül a 
talaj fölött. A legtöbb füzfaj az első évben sok oldalágat 
hajt vagy vesszői a földön kúsznak (Salix purpurea, rubra 
és az uralensis) mi miatt a kezdő tenyésző ültetvényeinek 
sikere miatt eleinte aggódni szokott. Az első lemetszés 
után azonban már egyenesebben nőnek a vesszők. 

Tulajdonképeni vesszőtermésre csak a harmadik, 
sőt a negyedik évben lehet számítani. Ettől az évtől 
kezdve azután meglehetősen egyenlő mennyiségű és minő
ségű marad a termés, mig a tizedik év után kimerül a 
talaj s a tőkék termőképessége is hanyatlik. 

A vesszők metszéséhez akkor lehet csak hozzáfogni, ha 
leveleik lehullottak, de legczélszerübb azokat a nedvfor
gási idő előtt, márczius hóban és április hó elején met
szetni s ugyanakkor az uj ültetvények részére is dugvá
nyokat vágatni. 

A füzvesszők metszésénél fődolog az éles szerszám. 
Olló helyett, mely mint már megjegyzem, megszakítja és 
megnyomja a fűztőkét, legtöbb helyen a 3-ik ábrán lát-



ható kaczort használják. A munkás — vigyázva, nehogy 
a tőkét a földből kihúzza — bal kezével a vesszőt fogja, 
j obb kezével pedig a kés hajlott végével magához vonja 
azt s közvetlenül a föld felett, kissé ferdén, hogy a viz 
a vágáslapról lefolyhasson, lemetszi. 

Az ily késsel metszett vágáslap sima szokott lenni és 
•szélei teljesen épek. Rosszul metszett tőkéket azonnal 
újból kell lemetszetnünk. 

Ezt a munkát is legjobb szakmányban végeztetni; A 
levágott és osztályozott vesszőket 100-ával 
kötegekbe kötve egyelőre félszerekben raká
sokba rakatjuk. 

Egy ügyes munkás 15—20 köteg egy
éves, középvastag füzvesszőt képes egy nap 
alatt levágni s ugyanezen idő alatt azokat 
:2—3 osztályba is sorozni. A veszszőket, 
mert aránytalanul jobban értékesíthetők 
{nyersáru mm.-kint nagy átlagban 12 K., 
hántott áru 20—32 K.) legtöbb helyen 
mindjárt hántatni is szokták. 

A hántás a nedvkeringés beállta után 
° 3. abra. 

szokott megtörténni, midőn az osztályozott 
vesszőket — m i n t azt pl. a csákvári uradalomban teszik — 
a telepen levő vizfogó vagy vízgyűjtő árok egyikébe, 
esetleg egy közeli tónak sekély vizébe 20 cm-nyire kévén
kint felállítva belerakják, mig a vesszők kihajtani kezde
nek. Ezen eljárás folytán a vesszők könnyen hánthatok. 

A hántás, mint azt azóta is több helyen láttam, egy igen 
-egyszerű készülékkel (1. 4. ábra) történik. Ennek a gyer
tyánfából készült 1 30 m. hosszú rúdnak felső végén két 
egymással közlekedő, 25 cm. hosszú, lefelé mindig szűkülő 
horony van alkalmazva, melynek belső részei (a) bádoggal 

4 8 * 
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is kibélelhetők. A munkás az alul kihegyezett rudat a 
földbe verve, bal kezébe veszi a vesszőt s azt a rud 
csipeszszerü nyilasába teszi, honnan először a közepétől 
kezdve a vastagabb s azután megfordítva beletéve, a 
közepétől kezdve ismét a vékonyabb vége felé keresztül
húzza. Ezután kiveszi a készülékből a vesszőt, a lelóggó 

kérget kezével lehúzza, vagy pedig azt e vé-
* gett egy másik munkásnak hátradobja. 

Használnak a füzvesszők kérgének fel-
; metszésére és hántására az ujabb időben 
» gépeket is.*) A hántásra szolgáló gépek fő-
' alkatrésze két egymás felé mozgó henger. Az 
! ily készülékek azonban nem felelnek meg 
l mind a czélnak, mert a vesszők vastagságá

hoz és vékonyságához képest nem lévén 
eléggé szabályozhatók, vagy nem hántják 
le teljesen, vagy zuzódásokat okoznak 
azokon. 

A hántott vesszőket legczélszerübb fal
hoz vagy valami kerítéshez támasztani és 
nem a földre vagy a nedves füre dobni, 
mert azonnal megfeketednek és értékükből 
veszítenek; esős vagy ködös időben pedig 

4. ábra. 0 3 t 

fedett, de szellős helyiségben kévénkint 
kell azokat rakásolni. 

Külföldön s nálunk is már néhány helyen a füz-
vesszőket erre a czélra készült nagy katlanokban főzni s 
illetve párolni is szokták, miáltal tartósságuk s igy értékük 

*) Érdeklődök figyelmébe ajánlom a „Korbindustrie und Weidenzeitung.. 
Berlin" ez. szaklapot, mely a füzvesszők és a fonott áru értékesítésére nézve? 
is hasznos útbaigazításokat közöl. 
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is igen emelkedik, s a mellett bizonyos, természetes s 
kellemes, vereses szint vesznek fel. 

A füzveszők termelését és illetve hántását legczélszerübb 
a birtokosnak lehetőleg házilag teljesiteni, sőt azok fonását 
is, miáltal nemcsak a termelő, de munkásai is igen jelen
tékeny jövedelemhez jutnak. 

Fritscher földbirtokos pl., kit többször emiitettem, 
bántatlan vesszőit szárnyas állatok és gyümölcs szállítá
sára való kosarak fonására dolgoztatja fel s ily módon 
füzesei után] kat. holdanként 100—200 koronányi tiszta 
jövedelemhez jut s munkásainak is, kik többnyire szak-
mányban dolgozó nők, heti 8—12 koronára rugó keres
ményt juttat. 

A nemes füzek értékesítéséről a következőket ír
hatom : 

A vesszőket előállításuk helyén kell megszámlálni, 
tisztítani, osztályozni és 5—15 k. csomagokba csomagolni 
és pedig a rövidebbeket 5, a középhosszuakat—120—180 
«wt.-eseket — 10, s végre a 180 on.-en felüli vesszőket 
15 kilós csomagokba. 2 vi.-nél hoszabb vesszőt rosszul 
fizetnek s illetve ilyent, úgyszintén a nem csomagolt 
és osztályozott vesszőt alig lehet értékesíteni. 

Az osztályozásnál ügyelni kell arra, hogy az ágas, rosszul 
hántott stb. vesszőt kiválogassuk s azért az értékesítésnél 
czélszerü a fentemiitett 3 minőséget megállapítani. Egy vag-
gon válogatott, hántott 100—200 m. hosszú füzvessző 10,000 
kiló raksúly mellett átlag 2000—2500 koronába kerül. 

Hántatlan füzvessző kevésbbé jól kel el segy vaggonért 
legfeljebb 400—500 koronát fizetnek, mely árba — u. m. 
az előbbibe is — azomban a metszési, csomagolási stb. 
költség, mely még hántatlan vesszőnél is legalább 300—400 
koronára rug, bele van számítva, ugy hogy a termelőnek 
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utóbbi esetben alig marad 100—200 korona tiszta jöve
delme. 

Rendszeresen kezelt nemes füztelepek átlagosan és 
holdanként nálunk 100—300 korona, külföldön Német- és 
Francziaországban még ennél nagyobb évi tiszta jövedel
met is hoznak. 

Ez tehát oly tekintélyes jövedelem, a milyent más 
művelési ág hasonló helyi és talajviszonyok mellett alig 
mutathat fel s mely — minthogy a füzvesszők ára inga
dozásnak nem igen van alá vetve — állandónak és biz
tosnak vehető. 

Hazánkban a legjobban berendezett és legnagyobb 
kiterjedésű nemes füztelepek Sárospatakon Windischgrátz 
herczeg birtokában vannak, hol a legjobb minőségű, de a 
legdrágább vesszőt termelik. Igen jó vesszőket szállítanak 
még a piaczraBattyány gróf tulajdonátképező és a budapesti 
Krausz kosaras czég által kitermelt 135 kat. hold kiter
jedésű ikervári, a Reichl-féle czég apatini, továbbá a néhai 
gróf Eszterházy Miklós Móricz-féle fehér- és komáromvár
megyei, a Kalocsán az ottani r. k. érsekség tulajdonában 
levő, és a Szegeden a Rosenberg czég — stb. által kihasznált; 
füztelepek. 

Az emiitetteken kivül vannak még hazánkban több 
helyen nemes füzesek berendezve, de ezek részben kisebb 
kiterjedésüek, részben termésük a kevésbbé gondos müve
lés és kezelés, de különösen a vesszők hiányos válogatása s 
tulhosszusága miatt kevésbbé keresett s azért kevésbbé jöve
delmező. 

A füzvesszők bevitele hazánkban évekkel ezelőtt még' 
jelentékeny volt, most már meglehetősen leapadt és főleg 
csak az úgynevezett «főzött» (gekochte Weide) vesszőknek 
bevitelét Csehországból és Galicziából érzi meg piaczunk. 
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Kivitelünk azonban emelkedőben van s most már mintegy 
60—80 vaggonra tehető, de ez legalább is tízszeresére 
volna fokozható, ha a kereskedők a külföldre csakis nemes 
füzet s nem a Morva, Vág és Garam völgyeiből, úgy
szintén a Tiszamelléken kisbirtokosoktól összevásárolt 
értéktelen, alig használható, vad füzet szállítanák ki gyakran 
nemes füz helyett, mi ezen terményünk hitelét meglehe
tősen megingatta. 

Kivitelünkre való tekintettel tehát, és különösen 
azért, mert közlekedési eszközeink szaporodása és keres
kedelmünk felvirágzásával a termelt ipari-, mező- és 
erdőgazdasági termékeknek messze földre való szállithatása 
czéljából, könnyű, olcsó s tartós csomagolási anyag iránt, 
— tehát főleg az erre igen alkalmas füzvesszőből készült 
fonadék iránt — való kereslet a statisztika szerint nálunk 
még mindig n ő ; ezért igen megérdemelné az okszerű 
füzmivelés, ha azt a befektetési tőkévei inkább rendelkező 
nagyobb, de vállalkozó szellemű, kisebb birtokosaink s 
községeink is, kik parlagon heverő, vagy elhanyagolt — 
de erre a czélra igen alkalmas földterületekkel birnak — 
hathatósan felkarolnák és űznék. 

A magyar erdészeti kiállítás Parisban. 
I r t a : de Pottere Gerard, m. kir. erdész. 

Magyarország erdészete, a vadászattal és halászattal 
együtt, részben a Szajna folyó mellett fekvő nemzetközi 
erdészeti csarnokban, részben annak közvetlen közelében 
a szabad ég alatt nyert elhelyezést. A belső terület a 
csarnok bal szárnyának földszintjén az épület egész 
szélességét akként foglalja el, hogy egyfelől Oroszország
gal, másfelől pedig Ausztriával határos. A fő falakkal pár-


