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Az állam elvi okokból minden hozzájárulást megtagadott,
csupán a nyugdijintézet tisztviselőinek fizetéséhez járul hozzá évi
100.000 K-val.
A dijak behajtását, a nyugdijintézet belső szervezetét leirninem
engedi terünk. Az osztrák törvénytervezetben az a feltűnő, hogy a fize
tendő dijak nem emelkednek a biztosított korával a belépés
idején, hanem állandóak. Egészben véve a biztositásnak ez a
módja, amely az ottani erdészeti tisztviselőknek magánszolgálat
ban álló részére is kiterjed, másnak mint a legszükségesebb lét
minimum biztosításának ugyan nem tekinthető, mégis óriási
szocziális jelentőséggel bir, mert igen széles rétegekre terjeszti ki
jótéteményeit. Ha ott meglesz ez az intézmény, talán mi is követ
jük a szomszéd példát.
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Illetményföldek és rétek művelése.
I r t a : Lonkay

H

Antal.

a a napilapok közgazdasági rovatait s a mezőgazdasági
lapokat figyelemmel kisérjük, a mezőgazdasági művelés
belterjessége és nagyobb jövedelmezése érdekében napról
napra buzdító és feddő czikkeket olvasunk, melyek nemcsak
józan önzésünkre, de hazafiságunkra is hivatkozva, a magyar
mezőgazdákat fokozottabb tevékenységre serkentik. Az, akinek
akár tulajdonul, akár haszonélvezetül egy-egy darab föld jutott,
köteles azt a lehető legnagyobb produktivitással művelni, mert a
mezőgazdasági válságot csak ugy szüntethetjük meg, ha az eddiginél
többet, jobbat, jövedelmezőbbet termelünk. A lehető produktív
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művelést különösen az értelmes gazdáknak Teszik kötelességévé,
hogy ezek példáján a parasztgazdák is okulva, a nemzeti vagyonosodás napról-napra gyarapodjék.
Minket, kincstári erdészeket a mi csekély kiterjedésű illetmény
földjeink j ó vagy rossz megművelése ha nem is sodor válságba,
de elvitázhatatlan, hogy a mai drága időben, csekély fizetésünk
mellett, illetményföldjeink helyes, minél produktívebb megművelése
nem megvetendő jövedelemtöbblethez juttat s az a körülmény,
hogy csekély kivétellel elhagyatott vidékeken, sovány hegyi talajokat
művelünk, kötelességünké teszi, hogy a hegyvidéki népet saját
példánkkal jövedelmezőbb gazdálkodásra tanítsuk. De meggon
dolás tárgyát képezheti, vájjon nem lenne-e helyesebb azokat a
kaszálókat, melyeket a kincstár évről-évre bérbe ad, helyes meg
műveléssel és trágyázással állandóan jókarban tartani? E hegyi
kaszálókról a szomszédos erdő érdekében kénytelenek vagyunk
a legelőmarhát kitiltani, ezzel kénytelenek vagyunk megakadályozni
a deleléssel és kosaraztatással való rétjavitást s így évről-évre
csak kaszálva, teljesen elsoványitjuk bérföldjeinket, pedig a rétjavitásra forditott költség, ha nem is az első években, de későbben
a haszonbérből visszatérülne, mert a szarvasmarha árának emel
kedésével a takarmány értéke is emelkedik s nagyobb mennyiségű
takarmány nevelésével nagyobb mértékben volnánk képesek a
hazai állattenyésztést is gyámolítani. Különösen a rétek azok,
melyeknek termése helyes trágyázással megsokszorosítható s rétjeink
haszonbére csak azért oly alacsony, mert elsoványodott rétért
magas haszonbért fizetni nem lehet.
Illetményföldjeink nagy átlagban el vannak hanyagolva. Ennek
okát leginkább helyhezkötöttségünk bizonytalanságában kell keresni,
mert senki sem hajlandó oly nagyobb befektetéseket tenni, melyek
pár év múlva, talán csak akkor fognak jövedelmezni, amikor már
más állomáson ugyancsak ama kényszerűség előtt állunk, hogy az
elhanyagolt illetményföldet kell helyrehoznunk.
Uj állomások elfoglalásakor az illetményföldek javításának
az a legnagyobb akadálya, hogy a szegény tisztviselő, ki előbbi
állomásán kénytelen volt gazdasági állatait eladni, még pedig
rendesen alacsony árakon eladni, uj állomásán képtelen azonnal
ugy berendezkedni, hogy illetményföldjeinek javítására elegendő
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istállótrágyával rendelkezzék. De kellő szakértelemmel ilyenkor is
segíthetünk magunkon, hisz a modern mezőgazda földjeinek javí
tásánál már nem támaszkodik tisztán csak az istállótrágyára; az
istállótrágyában ható alkatrészeket műtrágyákkal hozza egyensúlyba
s műtrágyák alkalmazásával kevés istállótrágya mellett is képes a
szokottnál magasabb terméseket elérni s kizsarolt földeket gyorsan
jókarba hozni.
Hosszú volna e rövid közlemény keretében a talaj megmun
kálás módjait és eszközeit előadni, hiszen ezek különben is
mindnyájunk előtt ismeretesek, itt Herényi Qothard Sándornak
»A modern gazda a műtrágyázás gyakorlásában" czimü műve s
18 évi gyakorlatom nyomán csakis a talajjavítás módjainak
előadására szorítkozom.
A növény legfontosabb táplálóanyagai: a légeny, foszforsav,
a káli és a mész. Egyetlen hiányzó táplálóanyag a növény életerős
fejlődését, daczára annak, hogy egyéb táplálószer elégséges mennyi
ségben van jelen a talajban, lehetetlenné teszi. Ha tehát talajunk
legényben, káliban és mészben még ugy bővelkedik is, ha a foszforsav
hiányzik, j ó termésre nem lehet kilátásunk és akkor érjük el aránylag
a legkisebb befektetéssel a legjövedelmezőbb eredményt, ha műtrá
gyázással a legnagyobb mértékben hiányzó táplálóanyagot pótoljuk.
Az istállótrágya vegyi összetétele függ a feletetett takarmány
minőségétől; ha szalmán vagy sovány szénán tartjuk állatjainkat,
trágyánk kevesebb foszforsavat fog tartalmazni, mintha állatjainkat
jó réti, vagy hereszénával s ezenkívül korpával és darával tartjuk.
Hazai talajaink általában foszforszegények s igy az azokról került
takarmányok elfogyasztása után kevés foszfor kerül a trágyába;
ebből magyarázhatók ki a rendkívüli termések, amelyeket foszfor
trágyák alkalmazásával el lehet érni.
A foszforsavon kivül a légeny az a táplálóanyag, amely fel
tétlenül pótlandó; káli különösen az agyagtalajokban elég bőven
van meg, száraz homokos talajokon ez is pótlandó; mész is, külö
nösen az agyagtalajokban elég bőven található, de azért a talaj
fizikai tulajdonságainak javítása czéljából gyakran szükséges a
pótlása azért, mert a mész nemcsak táplálóanyag, hanem a
a talajban levő, vízben nem oldható táplálóanyagok feloldását
segíti elő.
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Ha csakis istállótrágyával trágyázunk, legényt és kálit elegendőt
adtunk, de ha trágyánk foszforsavban szegény, a gabonák meg
dőlnek, de szorult szemet adnak, a répa, káposzta óriási levélzetet
fejleszt, de a gumója és feje kicsiny lesz.
Az istállótrágya ereje a talajban 3—4 évig tart, de a trágya
foszforsava már az első évben felhasználódik s a többi években
az egyoldalú kövérség daczára a növényzet fejlődése hiányos;
e bajon csak ugy segíthetünk, ha a növénytápiálószerek között a
helyees arányt műtrágyázással állítjuk helyre.
Hogy a foszfortrágyák közül melyiket alkalmazzuk, az a
körülményektől függ. A szuperfoszfát foszforsava túlnyomó részben
vizben azonnal oldható, a Thomasz-salak foszforsava csak a talaj
ban válik lassan oldhatóvá. A Thomasz-salak legbiztosabb hatású,
a vizet át nem bocsájtó altalajjal biró, nehéz, hideg agyagföldben,
továbbá a lapos fekvésű, altalajvizes és forrásos földeken, a meleg
laza talajokon, hacsak a klima nem esős, nem érvényesül. A szuper
foszfát a salakkal szemben azzal az előnynyel bir, hogy minden
talajban érvényesül. A Thomasz-salak hatása 5 évig is eltart s
igy ott, ahol a talaj és klima a Thomasz-salak alkalmazásának
megfelel, leghelyesebben évelő növények, rétek, luczernások,
legelők stb. javítására használjuk. A salakot őszszel hintjük el, a
tavaszszal elhintett salak az elhintés évében úgyszólván hatástalan.
A salakból 100 négyzetölenként aszerint, hogy mily hosszú idei
hatásra van szükségünk, 2 0 — 3 0 ^ - o t adunk, a szuperfoszfátból
10 kg-ot. A salakot nem szabad istállótrágyával elegyíteni, vagy
egyáltalán istállótrágyával érintkezésbe hozni, mert mint erősebb
alj, kihajtja a trágya nitrogénjét; ezért nem szabad a Thomaszsalakot semmiféle nitrogén műtrágyával keverni. A szuperfoszfát
istálló és mesterséges nitrogén 'műtrágyákkal együttesen a leg
jobb eredménynyel alkalmazható.
Tavasziak alá Thomasz-salakkal csakis őszszel trágyázhatunk,
de leghelyesebben tavaszszal szuperfoszfátot használunk. Szuper
foszfáttal trágyázunk általában akkor is, ha a műtrágya jövedelmét
1—2 év alatt akarjuk élvezni. A szuperfoszfátot elég a szántás
után szétszórva csak beboronálni, már a Thomasz-salakot okvet
lenül alá kell szántani. Megjegyzendő azonban, hogy szuper
foszfát sohase maradjon sokáig a szántón elhintve, azonnal be

547

kell fogasolni, mert ha a napon megfehéredik, akkor már a foszforsavja oldhatatlan vegyületté vált.
A kálitrágyázásnak nálunk csak az egészen sovány homok
talajokon és a nagyterjedelmü lapályos, lápos és tőzeges réteken
van helye. A kálit vagy kainit, vagy konczentrált kálisók alakjában,
vagy hamuban adjuk.
A kainit 10—12°/o kálit és 3 0 — 4 0 % konyhasót tartalmaz.
A konczentrált kálisók 80—82°/o klorkálit, vagy 90—96°/o kén
savas kálit tartalmaznak.
A mész hatása kétféle, részint mint növénytápláló anyag
különösen a pillangós virágú növények növekedését mozdítja elő,
részint mint erős alj, a talaj növénytápláló alkatrészeit gyorsan
bontja fel. A meszet istállótrágyával szintén nem szabad keverni,
mert a trágya ammoniákját kiűzi. Rendes mésztrágyául az égetett
meszet használjuk, melyből holdanként 15—20 métermázsa szük
séges s amelyet kis kupaczokba rakva földdel teritünk be s porrá
omlása után szétszórjuk és alászántjuk.
A gipsz mint kénsavas mész a talajra szintén oldólag és
mállasztólag hat, az istállótrágyára bátran felhinthető, mert kén
sava a trágya ammoniákjával kénsavas ammóniákká vegyül, mely
vizben könnyen oldható. A gipsz szintén a pillangós viráguak és
a rétek trágyája, holdanként 2 0 0 — 2 5 0 kg szórandó el belőle
legczélszerübben kora tavaszszal.
Lehet a legényt is chilisalétrom és kénsavas ammóniák alak
jában adni a talajnak, de a tisztán műtrágyával való gazdálkodás
a talajt hideggé és kötötté teszi. Leghelyesebb, ha a szükséges
legényt istállótrágyában adjuk meg, mert ezzel nemcsak legényt
adtunk talajunknak, de a trágya elkorhadásával humuszt is, mely
a talajt porhanyóvá és meleggé teszi.
A nitrogéntrágyák általában drágák, maga az istállótrágya is
átlagos számítás szerint a gazdasági állatok minden más hasznának
levonása után métermázsánként 60 fillérbe s igy fuvaronként
magának a gazdának 6 koronába kerül.
Arra a kérdésre, hogy mit ér az istállótrágya ? röviden azt
felelhetjük, hogy az istállótrágya értéke megközelítőleg annyi,
amennyi az állat által megevett takarmány értékének a fele.
Arra a kérdésre, hogy mikor legértékesebb az istállótrágya?
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a régi gazdáknak a haladó tudomány által megczáfolt véleménye
ellenében azt felelhetjük, hogy az istállótrágya frissen a leg
értékesebb, mert a rendes trágyatelepen kezelt és trágyalével
szabályszerűen locsolt istállótrágyából elvész a nitrogén egynegyed
része három hó, fele hat hó alatt; 24 fuvar trágyából 6 hó alatt
12 fuvar lesz, mely 12 fuvar érett trágya kevesebb termést képes
produkálni, mint 12 fuvar friss trágya. Csakhogy a friss trágyát
nem hordhatjuk ki egyre-másra és nem szánthatjuk alá minden
kor azonnal; azért, hogy veszteségektől lehetőleg mentek legyünk,
az istállótrágyát következőleg kezeljük.
Ahol csak lehet, ha bőven van szalmánk, hagyjuk az almot
a marhák alatt s csak időnként, amikor már nagyon meggyült,
hordassuk ki a trágyaverembe. Naponként, mielőtt uj szalma
réteget teritenénk a marhák alá, hintsük be a ganéjt szuperfoszfátgipszszel vagy közönséges trágyagipszszel, naponként és
marhánként fél kilogrammot számítva. E konzerváló szerek az
istállótrágya illó nitrogénjét vízben oldható ammonvegyületekben
megkötik s az istállót is szagtalanná teszik. Az istállótrágya e
konzerválása künn a trágyatelepen kevésbbé ajánlható, de az
istállóban a konzerváló műtrágyából a kellő hatás nélkül semmi
se vész el.
Legyen a trágyatelepünk lehetőleg befedve, de ha ezt nem
tehetnők, az esőn kivül minden egyéb viztől óvjuk. Legyen a
trágyavermünk feneke vízhatlan s legyen mellette egy ugyancsak
vízhatlan kut, melybe az összes trágyáié összefolyik s melyből a
trágya időnként locsolható!
Minden trágyakonzerválószerrel versenyez a földdel való
befedés. Ha e trágyát két hónap alatt fel nem használhatjuk,
hordjuk ki a trágyázandó tábla sarkára s négyszögű halomba
rakva földeljük be rögtön s akkor veszteségünk a legkevesebb
leend.
A trágyát sohase hagyjuk a szántón kupaczokban heverni, hanem
azonnal szétterítve szántsuk alá.
Régi gazdák az istállótrágyát bőven hordják fel a szántóra,
hogy az 6 évig használjon. A legújabb kutatások azonban
bebizonyították, hogy a trágya ammonnitrogénjének csak kisebb
része válik salétromnitrogénné, a legbecsesebb növénytáplálószerré,
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mig egy j ó része a körlégbe elpárolog. Ez ujabb kutatások
bebizonyították, hogy a növény az istállótrágyából 25%-nál többet
nem képes értékesíteni, tehát a leghelyesebb trágyakezelés mellett
is 7 5 % reánk nézve elvész.
Aki 2 4 — 3 0 fuvar trágyát hord ki egy hold földre, az az
istállótrágya felét vagy kétharmadát elpazarolta, főképpen nedves
esztendőkben, amikor a légköri csapadék is kimossa a fel nem
használt salétromnitrogént. Ugyanezt teszi sik, lapos területeken
a talajvíz, mely nem egyszer a termőrétegig feljő, azután 1—2 méter
nyire leapadva, a termőréteg legbecsesebb táplálóanyagát magával
viszi. Az istálló-, de egyáltalában a nitrogéntrágyákból tehát csak
annyit adjunk, amennyit a növény két év alatt felhasznál, tehát
inkább gyakrabban de mérsékelten trágyázzunk.
Ha holdanként 15 fuvar istállótrágyát és 1600 kgr. szuper
foszfátot adunk, sokkal nagyobb eredményt érünk el, mintha
24 fuvar istállótrágyát hordtunk volna k i ; emellett a trágyázás
sokkal kevesebbe került s a fennmaradó 9 fuvar trágyával
100 • - ö l e n k é n t 10 kgr. szuperfoszfátot hozzáadva, még A holdat
a leghelyesebben trágyázhatunk meg. Ilyen módon az összes
trágyázható területnek 75%-al való emelése eléggé nem mél
tányolható előny. Ez az az előny, mit a gazdáknak elsősorban
kell figyelemre méltatni. A műtrágyák alkalmazásával a trágyázás!
rendszert uj alapokra kell fektetni s az anyagi siker, rendes idő
járást feltételezve, elmaradhatatlan.
3

A műtrágya legjobb frissében, eltartása rendesen a gazda
kárával jár. Ugyanis a Thomasz-salak felpuffad, mésztartalma a
levegőtől átnyirkosodik és a szóráskor alkalmatlan csomókat képez.
Ugyanezt teszi a kainit sótartalma
miatt. A szuperfoszfát
oldhatósága szenved a benne levő kénsav hatása miatt; a chili
salétrom pedig a levegőből annyi vizet sziv be, hogy abban
elolvad.
A műtrágyákat lehet amúgy tisztán a zsákból kivéve szórni,
de mert kevés porral nagy területet kell behinteni, sokkal jobban
teszünk, ha a műtrágyát az elhintés előtt tiszta homokkal vagy
tőzegporral keverjük. Sebzett, fájós kézzel nem szabad a műtrágyá
kat elszórni, mert azok mérgező hatásúak; a chilisalétromnak
kézzel való elszórását Németországban törvény tiltja.
Erdészeti Lapok
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Ezek előrebocsájtása után lássuk az egyes kultúrnövények alá
való trágyázás módjait.
Az ősziek leghelyesebben bükköny, lóhere és luczerna után
vagy fekete ugarba vetendők.
Bükköny előveteménynél adjunk a bükköny alá tavaszszal
kat. holdanként 2 5 0 kg Thomasz-salakot, ha azonban istálló
trágyába vetjük a bükkönyt, akkor az őszi vetőszántás alá 160 kg
szuperfoszfátot adunk.
A lóhere és luczerna legjobb előveteménye az őszinek, mert
ezek a legdrágább táplálóanyagot, a nitrogént, a levegőből gyűj
tötték a talajba; herések után nem szükséges istállótrágyát kihor
dani, elég, ha vetőszántáskor kat. holdanként 160 kg szuper
foszfátot adunk.
A feketeugart őszszel feltörjük, tavaszszal május felé holdanként
15 fuvar istállótrágyát szántunk alá s őszszel a vetőszántáskor
holdanként 160 kg szuperfoszfátot adunk.
Ha csak tisztán műtrágyába akarunk őszit elvetni, adjunk
őszszel a vetőszántáskor 200 kg szuperfoszfátot és 70 kg kénsavas
ammont s ha tavaszszal április második felében a vetés még sovány
volna, adjunk fejtrágyaként kat. holdanként 45 kg chilisalétromot.
Az árpa a legkevésbbé hálálja meg a műtrágyát, kellően
trágyázott burgonya után a legjobban sikerül.
A zab hálás minden foszfortrágya iránt, s ha nagyobb ter
mést akarunk elérni, bátran adhatunk kat. holdanként 160 kg
szuperfoszfátot. Mütrágyázott őszi után minden további trágyázás
nélkül is kitűnő zab terem.
A kapásnövények trágyázása ugyanolyan mértékben, mint az
őszieké kat. holdanként 15 fuvar istállótrágyával és 160 kg
szuperfoszfáttal a legjobb eredményt biztosítja. Legjobban hálálja
meg a műtrágyát a répa, a káposzta és a burgonya, legkevésbbé
a tengeri. Ha burgonya alá a műtrágyával takarékoskodni akarunk,
szép eredményt érhetünk el, ha a fészkekbe hintjük a műtrágyát;
de óvatosan egy fészekbe csak annyi szuperfoszfátot adjunk,
amennyit három ujjunkkal felcsiphetünk.
A takarmánynövények műtrágyázása igen fontos, mert főleg
a pillangósvirágú, legbecsesebb takarmánynövények az erős foszfor
táplálkozás miatt mintegy rá vannak kényszerítve arra, hogy a

55 [

levegőből sok nitrogént vegyenek fel. Jól tudjuk, hogy a pillangós
virágú növények gyökércsomóiban apró
mikroorganizmusok
gyűjtik a levegő nitrogénjét, tehát, ha a pillangósvirágú növények
nek foszforsavat adunk, ezek hogy a növénytápláló anyagok egyen
súlyát helyrehozzák, az adott foszforsav arányában ingyen gyűjtik
talajunkba a levegőből a legdrágább növénytápláló anyagot a
nitrogént.
A luczerna, mely hosszú időn át marad a földön, mélyrétegü
jó erőben levő agyagtalajt kivan; már a lóhere igénytelenebb, a
homoktalajon is jól megterem. A luczerna inkább az alföld, a
lóhere a felföld takarmánynövénye.
E két takarmánynövényt leghelyesebben jól trágyázott bur
gonya után, még pedig a luczernát holdanként 300 kg. Thomassalakkal, a lóherét pedig 160 kg szuperfoszfáttal vetjük. Ugy a
luczernának, mint a lóherének fejtrágyája a gipsz, melyből hol
danként 2 5 0 — 3 0 0 kg szórandó el.
A rétek nagy mértékben igénylik a foszfor-és kálitrágyázást;
nitrogén is kell a réteknek s ezt legczélszerübben komposzt-, jól
konzervált érett istállótrágya-, vagy trágyalében adjuk meg. Óvakod
junk azonban a réteket túlságosan sok nitrogéntrágyával ellátni, mert
ennek nyomán lapu, bürök és más gyomok lépnek fel egyéb
tápláló takarmányok rovására, mig ha a mérsékelt nitrogén
trágyázást összekötjük a foszfor- és kálitrágyázással, akkor anélkül,
hogy elvetettük volna, a rétet ellepik a különféle lóherefajok,
melyek a legbecsesebbé teszik a takarmányt.
A rétek trágyázását három évre szokták elosztani. Az első év
őszén adnak holdanként 2 5 0 kg Thomasz-salakot és 250 kg
trágyagipszet, melyeket rögtön
rétboronával fogasolnak be.
Thomasz-salak helyett adhatunk 160 kg szuperfoszfátot szintén
jól befogasolva, különösen oly vidékeken, ahol bő őszi esőzések
szoktak lenni. A rét tavaszszal ismét megfogasolandó.
A rákövetkező őszszel adunk a rétnek holdanként 300 kg
kálitrágyát.
A harmadik évben őszszel holdanként 20 fuvar jó komposzt
trágyát hintünk el.
A nitrogéntrágyát ugy is adhatjuk, hogy őszszel az istállótrágyát szétszórva, tavaszszal összegerebéljük.
38*
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A rétek most leirt trágyázási módja nekünk erdészeknek
költséges volna; mi legolcsóbban komposzttal és hamuval trágyáz
hatunk. Erdei rétjeink mellett komposztot gyűjteni nem nag)
nehézségbe kerül: patakok, utak mentén, a vágásokban könnyen
összegyűjthető a sok lapu és egyéb g y o m ; mélyedésekben —
ahova a szél összehozza — erdei almot gyűjthetünk anélkül, hogy
ezzel az erdőnek ártanánk. Ha figyelembe veszszük a hamu alkat
részeit, melyek között a foszforsav 3'5, a káli 1O0, a mész 3 0 0 s
a kénsav 1-6%-al van képviselve, a hamuban oly becses trágya
anyagot birunk, mely a nitrogént kivéve, a műtrágyák összes
legértékesebb táplálóanyagait magában foglalja. Hamut sem oly
nehéz gyűjteni; ahol az erdőben állandóan dolgoznak a munkások,
sok hamu összeszedhető s csekély díjazásért e nagyon is értékes
trágyaanyagot a munkások összegyűjtik. Trágyázzunk csak szorgal
masan hamuval és komposzttal s rétjeink termésével feltétlenül
meg leszünk elégedve.
Ott, ahol a rétekre szántókon és erdőkön át folyó patakok
vizét vezethetjük, el ne mulasszuk a réteknek csörgedeztetéssel való
javítását. .Csörgedeztetéssel még a sovány homokos és kavicsos
föld is j ó rétté változtatható át. A termékeny földeken átfolyó víz
nemcsak trágyáz, de elűzi az egereket, pajodokat s más kártékony
állatokat s elpusztítja a száraz talajt kedvelő gyomokat.
A rét legmagasabb pontján végig vezetjük a főárkot, ebből
vezetjük az osztóárkokat, amelyekből a vizezőárkok ágaznak el
akként, amint az alábbi egyszerű ábrák, melyek bővebb magyará
zatot nem igényelnek, mutatják.
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Az osztó- és vizezőárkok 7—8 cm mélyek és szélesek legyenek;
az ilyen sekély árkok fadarabbal, kővel vagy gyephanttal könnyen
elzárhatók s ez elzárásokkal a vizezés tetszés szerint szabályozható.
A rétöntözés szabályai következők:
Az őszi öntözés sokkal többet ér, mint a tavaszi; az őszi öntözést a
sarjú lekaszálása után kezdjük, defagyos időben nemfolytatjuk,nehogy
jégkéreg képződjék a rétünkön. Különösen fel kell használnunk
az őszi esőzéseket, amikor a patakok az erdőkről és mezőkről
sok trágyaanyagot hordanak. Őszszel is tanácsos 2—3 heti öntözés
után rövid ideig szünetelni, nehogy talajunk túlságosan elnedve
sedjék. A tavaszi öntözés márczius és április hónapokban teljesí
tendő, de ha 4—5 napig öntöztünk, utána 3—4 napi szünetet
tartsunk, ha pedig a hőmérséklet emelkedik, akkor már minden
1—2 napi öntözés után szünetet kell tartani, nehogy rétünk talaja
a fü fejlődése idején nagyon lehűljön. A tavaszi öntözést leg
inkább homokos és kavicsos rétek kívánják meg, mert ezek a
vizet hamar átbocsájtják. Májusban már nem szokás öntözni, hogy
a talaj felszikkadhasson és felmelegedhessen. Nyáron csak a kaszálás
után néhány napig öntözünk, a nyári öntözés nedves időjárás
mellett teljesen el is maradhat.
Csörgedeztetésnél a rétet nemcsak a vízben feloldott anyagok,
de különösen az iszap trágyázza; ezért jó réttrágya a tóiszap is,
csakhogy az a felhasználás előtt egy éven át a kupaczban, mint a
komposzt a levegőn tartandó.
Végül, ha régi terméketlen vagy már gyomokkal nagyon
benőtt rétet feltöréssel és uj rávetessél akarunk megjavítani, vagy
szántón uj rétet akarunk telepíteni; előbb kapásnövényeket ter
melünk, hogy a gyomokat teljesen kiirtsuk, a kapásnövények alá
istállótrágyát adjunk s azután az igy jó trágyaerőbe hozott és
gyomoktól tiszta földbe foszfortrágya alászántásával a kereskedé
sekben kapható herefümagkeverékeket vessük el. A fűmagot védőnövénynyel vetik; lehet őszi vagy tavaszi gabonában vetni, de
legczélszerübb tavaszival vetve, a tavaszit zölden takarmányul
lekaszálni.
A mezőgazdasági tudomány mai álláspontján, dióhéjba szo
rítva, ezek a talajjavítás főbb szabályai. Aki túlságosan sok istálló
trágyát ad a talajának, vagy kapkodva össze-vissza vásárolja és
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szórja a műtrágyákat, a gazdálkodásra ráfizet; a modern gazda
ismerve a talaját s a rendelkezésére álló és megvásárolható trágyák
hatóerejét, mérsékelt trágyázással nemcsak nagyobb területeket javit
meg, de nagyobb termést és magasabb tisztajövedelmet ér el.
ú£ ú£ ú%

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
JEGYZŐKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Buda
pesten, 1906. évi június hó 16-án tartott üléséről.
Jelen voltak: Bánffy
Dezső báró elnök, Bedő Albert dr. és
Horváth Sándor alelnökök, Bittner Gusztáv, Hirsch István, Máday
Izidor, Pech Kálmán, Totncsányi
Gyula, Tuzson János dr. és
Vadászfy Jenő választmányi tagok, Bodor Gyula, a számadás
vizsgáló bizottság elnöke és az egyesület tiszti kara.
Távolmaradásukat kimentették: Csík Imre, Csupor István,
Oaul Károly, Havas József, Laitner Elek, Lászlóffy
Gábor, Nagy
Károly, Simon Gyula, Török Gábor és Vuk Gyula vál. tagok.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesitésére
Bedő Albert dr. I. alelnököt és Hirsch István választmányi tagot
kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő:
F. é. január hó 1-től a mai napig befolyt . . . . . . 40.043 K 74 f,
ugyanezen idő alatt kiadatott
23.026 K 99 f.
Az utolsó választmányi ülés óta a következő rendkívüli
befizetések történtek: kötvényben tett alapítványok törlesztésére
befolyt 57 K, a titkári nyugdijalap javára 139 K 98 f és a Wagner
Károly alapítvány javára 1 K, állami segély czimén 4000 K.
Bejelenti a titkár továbbá, hogy a számadásvizsgáló bizottság
a pénztárt május hó 18-án rovancsolta és azt teljes rendben találta.
Végül a titkár, az előrelátható szükségletnek megfelelően, az
„egyéb kiadások" czimü X . rovaton 1000 K póthitelt kér.
Az igazgató-választmány a titkár jelentéseit tudomásul véve,
a kért póthitelt engedélyezi.
III. Az erdőőri szakoktatás ügyében kiküldött bizottság a
következő jelentést terjeszti b e :

