
vazás, határozathozatal stb. általában ugy történik, mint más 
egyesületeknél. 

Ezek a társulatok az állam, a tartomány, illetőleg a járás 
(Kreis) részéről is támogatásban részesülnek és az emiitett módon 
már sok kopasz területet erdősitettek be s gondoskodnak továbbra 
is azok gazdaságos helyzetéről, emellett odatörekedve' (Altena), 
hogy az ilyen kisebb területeket — kisajátítás helyett — különösen 
községek vegyék meg. 

Nálunk is minden módon elő kellene mozdítani, hogy az 
ilyen társulatok állami kényszer nélkül létesüljenek s hogy a tár
sadalom a kopár területek beerdősítésének ügyét, valamint a kisebb, 
magánerdők, különösen pedig a parczellázás utján felosztott erdők 
szakszerű kezelésének ügyét tömörülés, társulás, közös erdők léte
sítése utján igyekezzék megoldani. 

Óhajtandó volna különösen, hogy a szervezendő földmivelési 
(mező- és erdőgazdasági) kamarák felállítása alkalmával azok 
keretén belül ilyen társulatok alakuljanak. Cserny Győző. 

j £ ó£ 

A gyümölcsészet fejlesztése kapcsolatosan az 
erdőgazdasággal. 

Irta:' Stolcz József, Feketehalom község néhai erdőgondnoka.*) 

gyümölcsészet fejlesztése már régóta a mindenkori föld
mivelésügyi miniszter állandó törekvését képezte. Ez a törek
vés nagyon is indokolt, amidőn hazánk sok vidékének talaj-

és klimatikus viszonyai a gyümölcstermelésre kiválóan alkalmasak, 
midőn a gyümölcsészet kétségbevonhatlanul igen jövedelmező 

*) Korán elhunyt jeles munkatársunk már a mult évben átvett eme dol-
dozatát nagy anyagtorlódás miatt csak jelenleg közölhetjük. Ezzel kapcsolatosan 
felemiitjük, hogy ifj. Szabó Gyula rendőrségi hivatalnok (Pécs) lelkes felhívást 
intézett lapunk szerkesztőségéhez a szelidgesztenye, dió és berkenye nagyobb 
arányú tenyésztése érdekében, hivatkozva különösen arra, hogy a Pécs-bánya
telepen lévő szelidgesztenyének az ottani nép mily nagy hasznát veszi s mily 
bőven termi az sokféle alakban (főzve, sütve, kandirozva, befőzve, lisztté őrölve) 
élvezhető gyümölcsét. A Nagybánya, Kőszeg, Iharos-Berény és Nagy-Maros 
vidékén, valamint Horvátországban előforduló gesztenyések hasonló tapaszta
latra vezetnek. Kétségtelen, hogy enyhe klímával biró, erőteljes talajú vidéken 
az emiitett fanemek, különösen erdőszéleken, vagy mint önálló ligetek jogo
sultsággal bírnak és nagyobb mérvű tenyésztésük indokolt és sok helyen gya
koroltatik is. Az Alföld homokján a gesztenyefa nem tenyészik. Szerk. 



gazdasági ág s e téren való elmaradottságunk egyedüli oka csakis 
népünknek s főként birtokos osztályunknak ezen gazdasági ág 
üzésétől való, részben ismerethiányon, részben uj eszmék iránti 
általános ellenszenvén és érdeklődéshiányán alapuló tartózkodása. 

Tagadhatlan, hogy az 1894. évi XII. törvényczikk 43—49. 
§-aiban foglalt s a községi faiskolák létesitésére és fenntartására 
vonatkozó rendelkezések, majd az állami faiskolák berendezése, 
gyümölcsfák és csemeték ingyen és kedvezményes áron való 
kiadása, gyümölcsészeti felügyelőség és vándortanitói intézmény, 
tanfolyamok tartása, gyümölcsfeldolgozó gépeknek a termelők 
részére való átengedése, a gyümölcsfák hernyózásának kötelező 
volta, madárvédelem stb. stb. a gyümölcsészet fejlesztésére ked
vező hatással voltak, mégis, nézetem szerint, ezen intézkedéseket 
még mindig nem tekinthetjük olyanoknak, melyek a gyümölcs
tenyésztés iránti kedvnek és érdeklődésnek eléggé széles meder
ben való fejlődését biztosítanák. 

Ha a gyümölcsészet fejlesztésének kiviteli módozatait gya
korlati szempontból tekintjük, első sorban is azon körnek, a tár
sadalom azon rétegének értelmiségét, belátó képességét és vál
lalkozó szellemét kell alaposan ismernünk, amely körben ezen 
intézményt meghonosítani, bevezetni kívánjuk s ha ezt ismerjük, 
ugy ezen intézmény meghonosítására vonatkozó intézkedéseinket 
akként kell megállapítanunk, hogy az, ha pillanatnyilag talán az 
ideális állapottól el is tér, annak a körnek, amelynek szánva van, 
természetével — hogy ugy mondjam — jellemével összhangban 
álljon. 

Sok reform, intézkedés és rendelet, a jóindulatnak és nemes 
szándéknak szülöttei, sokszor a forma, az eljárásnak talán tul jó 
volta miatt, már életbelépte előtt ellenszenvet kelt, minek ered
ménye vagy az, hogy irott malaszt marad, vagy a keresztülvitel
ben, a gyakorlati életben torzszülötté válik: kaján vigyorgással 
gúnyolva ki a tervezőnek nemes szándékait. 

Nem konstatálok uj dolgot abban, ha mondom: hogy a nagy
közönség minden reform vagy reformáló rendelkezés iránt tartóz
kodó és bizalmatlan s ez annál nagyobb mérvben nyilvánul, 
minél csekélyebb intelligencziával állunk szemközt s minél mélyeb
ben érinti a reform a hagyományokat, a megcsontosodott ósdi 



felfogásokat. S ha e tartózkodás fölvilágosító oktatással és elért 
eredmények fölmutatásával ki nem küszöböltetik, természetellenes 
stagnálás áll be, mely a gazdasági életben bátran visszaesésnek 
is tekinthető. 

Mielőtt tehát a gyümölcsészet fejlesztését czélzó módozatok 
felett elmélkednénk, tisztába kell jönnünk azon kérdéssel, hogy 
közönségünknek mely osztálya az, hol ezen eszmének propagá
lása leginkább szükséges és indokolt. A dolog természetéből folyik, 
hogy miután a gyümölcsészet üzéséhez legelső sorban földre van 
szükség, a továbbiakban csak az ezzel birok, tehát a birtokos
osztály jöhet szóba. 

Tovább menve azonban, ezen osztályban is számításon kivül 
kell hagynunk azon kisbirtokosokat, kiknek összes birtokát 
talán egy udvar és házi kert vagy jobb esetben 1—2 kat. hold 
szántó képezi és pedig azért, mert bár a gyümölcsészet fejlesz
tése e körben is nemzetgazdasági szempontból fontossággal bir, 
azt jelen elmélkedésünkből, midőn gyümölcsészetünknek hatalmas 
fejlesztéséről kívánunk szólni, mint a házi fogyasztást és gyümölcs
csel való házalást érintő kistermelést ki kell zárnunk. 

Ily módon országunk közönségének csak jobbmódu kis-, 
közép- és nagybirtokos osztályáról kell bővebben szólnunk. Bármily 
jövedelmező gazdasági ágnak tartsuk is a gyümölcsészetet, koránt
sem tartom megengedhetőnek arra gondolni, hogy az a ma 
szántóföldnek észszerűen használható területeken űzessék. 

Sokkal fontosabb nemzetgazdasági kérdés a szántóknak fenn
tartása, semhogy azt legkevésbbé is befolyásolni szabad volna s 
így a gyümölcsészet űzését csakis oly területeken vélem előnyös
nek, ahol ily módon az eddigi gazdálkodással szemben a jöve
delmezőség emelésére lehet bizton számitanunk és pedig vagy azál
tal, hogy a régi mivelési móddal felhagyva, a gyümölcsészetet, 
mint uj és uralkodó üzemet állítjuk be, vagy a régi gazdálkodási, 
mivelési mód fenntartása mellett a gyümölcsészet üzemét közé 
iktatjuk. 

Ezen felfogás értelmében szóba jöhetnek a rétek, legelők, 
felhagyott vagy mivelés alatt álló szőlőterületek, továbbá az erdő
birtokokhoz tartozó s erdősült területek közé beékelt, gyümölcs
termelésre fekvésüknél és talajuknál fogva alkalmas tisztások s 



igy a jobbmódu kis-, közép- és nagybirtokosok közül azok, kik 
ily jellegű birtokkal rendelkeznek. 

A birtokos-osztálynak ezen szűkebb köre tehát az, ahol a 
mozgalom alapját meg kell vetnünk, amelyet eszménknek meg 
kell nyernünk! 

Tekintetbe véve már most ezen kör tagjainak értelmi fokát 
s belátó képességének mérvét, e szempontból a jobbmódu kis 
és középbirtokosokat a nagybirtokosoktól külön kellene válasz
tanunk, de az újításoktól való tartózkodás, mely valamennyinek 
közös vonását képezi, a megkülönböztetést feleslegessé teszi s 
egyöntetű intézkedések tervezését engedi meg. 

Ezek előrebocsátásával a teendő intézkedéseket a következő 
pontokban foglalom össze. 

1. Az uj gazdasági ág üzésével elért eredményekre példa
adással reámutatva, bizalmat és kedvet kell irántuk kelteni. 

2. Az uj gazdasági ág üzéséhez szükséges kellékek beszerez-
hetését elő kell mozdítani. 

3. Az uj gazdasági ágnak minél szélesebb körben való ter
jedését kedvezgetéssel, felvilágosító oktatással is elő kell mozdí
tani, végre 

4 . Az uj gazdasági ágat űzőt továbbra is gondozni és támo
gatni kell. 

Ezen pontokban jelzett intézkedéseknek bővebb megvilágí
tása végett a következőket jegyzem meg. 

Ad 1. Az uj gazdasági ág üzésével elért eredményekre csak 
példa adásával lehet reámutatni s a fenálló tartózkodást és nem
törődömséget csak ily módon lehet eloszlatni. Ily eredmények 
felmutatása többet ér minden szónál, tanításnál s minden ellen
vetésnek legbiztosabb ellenszere. 

A gyümölcsészet üzésére a példát adni nagybirtokosainknak, 
azon nagykiterjedésű, értékes birtokok urainak kötelessége, kik
nek kedvező vagyoni viszonyai befektetéseket s a befektetéssel 
járó koczkázatot könnyen megbírják s kiknek erkölcsi feladata 
gazdasági életünkben is vezetőszerepet játszani s a fejlesztés, 
tökéletesbités munkájában tevékeny részt venni. 

A nagybirtok az, mely legelsősorban bir sok oly területtel, 
melyek ma aránylag csekély jövedelmet adnak s e jövedelem 



csak jelentékeny befektetésekkel vagy uj gazdasági ágra való át
meneteilel, illetve annak közbeiktatása által fokozható. 

Ily területek találhatók ugy a mezőgazdasági birtokokon, mint az 
erdőbirtokokon. Amott a rétek és legelők (dülőutak szélei), emitt 
az erdőbirtokhoz tartozó, fekvésük és talajuk minősége szerint 
gyümölcstenyésztésre alkalmas tisztások állanak erre a célra ren
delkezésre. 

Ha igaz az s alig hiszem, hogy e tekintetben ellenvetésre 
találnék, miszerint a legelők s rétek hozamának emelése s tala
jának jókarban tartása nem csekély mértékben függ azok 
bizonyos fokú, a helyi talaj és égalji viszonyoktól feltételezett 
beárnyékolásától, ugy e területeknek gyümölcsfákkal való befásitása 
már e tekintetben is csak előnyt jelent, de ezt sokszorosan felül
múlja azon pénzbeli haszon, melyet az ültetett gyümölcsfák 
hozama nyújt s mindezen előnyök eléretnek oly módon, hogy 
az eredeti mivelési mód fennakadást nem szenved s hátráltatva 
nem lesz, csak éppen a talaj mélyebb rétegeinek eladdig fel nem 
használt erejét értékesítjük. 

Nagy kiterjedésű területek mai állapotukban szinte odakínál
ják magukat az uj üzemnek s csak az érdeklődő szem hiányzik, 
hogy azokat észrevegye, akkor, midőn a jövedelmezőségnek eme
lése, melylyel nagy horderejű kérdések függnek össze, közös 
törekvését képezi ma már ugy a birtokosnak, mint a kezelőnek. 

A gyümölcsészetnek az erdőgazdasággal kapcsolatban való 
üzése első sorban a birtok jövedelmezőségét befolyásolja kedvezően 
s ezen jövedelememelkedés elérhető aránylag szerény keretű s 
gyorsan kamatozó befektetésekkel. Pénzügyi nehézségek tehát 
fenn nem állanak, még kevésbbé jöhetnek szóba a kezeléshez 
szükséges személyzet felállításának nehézségei. 

Nagy erdőbirtokosaink mai gazdálkodási rendszere mellett, 
midőn a kezelési egységek — erdőgondnokságok — élén szak
képzett erdőtiszt áll s az erdővédelmet és őrzést adott viszonyaink
hoz mérten eléggé értelmes és megbízható altiszti személyzet 
végezi, midőn az erdősítésekhez szükséges erdei facsemeték neve
lése, az erdőgondnokságok kezelése alatt álló s rendszeresen 
kezelt csemetekertekben történik s végül az ország legkülönbö
zőbb helyein elszórt erdőgondnokságokban sok oly terület van, 



mely ugy talaj, mint égalji viszonyok tekintetében, de a kezelés 
és őrzés szempontjából is gyümölcsösök berendezésére kiválóan 
alkalmas s melynek jelenlegi jövedelmezősége közepes igényeket 
sem elégit ki, nézetem szerint meg vannak mindazon előfeltéte
lek, melyek ezen üzem berendezéséhez szükségesek. 

Az erdészet, jóllehet első sorban az erdei fák tenyésztésével, 
nevelésével és ápolásának módjaival foglalkozik, igen üdvös köz
gazdasági befolyást gyakorolhat, ha működését a tulajdonképpen 
az erdei fákhoz tartozó vadalma és vadkörtének nemesitett fajaira 
is kiterjeszti, sőt inkább bizonyos kötelesség ez, melylyel ily köz
gazdaságilag fontos kérdésnek szakismereteinkből kifolyólag 
tartozunk. 

Meggyőződésem az, hogy éppen mi, erdészek vagyunk 
hivatva ezen uj gazdasági ág eszméjét felkarolni, azt a gyakor
latban keresztül vinni s képzettségünknél fogva azt nemcsak 
mivelni és kezelni, hanem annak fejlesztését legjobb tehetségünk
höz mérten előmozdítani. 

A gyümölcsészet üzése az erdőgazdasági munkálatok végzé
sét egyáltalán nem zavarja, sőt éppen oly időszakra esik, midőn 
az erdőgazdasági munkálatok — ott t. i. ahol a gyümölcsészet 
egyáltalán űzhető — nagyobbrészt szünetelnek. 

Ha a gyümölcstenyésztés felkarolásával népünk mai súlyos 
helyzetén javítunk, nemcsak az erdőgazdaságok jövedelmező
ségét emeljük ugy az elérendő legelő haszonbérekkel, mint a 
gyümölcsös hozamának értékesítésével, nemcsak közgazdasági 
téren alkotunk üdvös reformokat, hanem elérjük azt, hogy népünk
kel az erdőt s annak kezelési, használati rendszerét megkedvel
tetjük s hogy az erdőgazdaságok-vezetőiben nem ellenségeit, hanem 
barátait és támaszait látja. 

Nem segitünk-e népünkön azáltal is, ha nagyobb gyümöl
csöseink góczpontjaiban gyümölcsfeldolgozó gyárakat állítunk fel, 
ahol — eltekintve a gyümölcsaratás munkáitól — a munkás ember 
foglalkozást talál! 

S ha a nagybirtokos jó példával menve elől, helyesen beren
dezett és kezelt gyümölcsöseinek jövedelmezőségére reá mutathat, 
ha kisebb birtokosaink látják, hogy a gyümölcstenyésztés, ha ész
szerűen űzetik, a vagyonosodás egyik forrását képezi, miként azt 



nagyban Amerikában s ujabb időben Ausztráliában is látni lehet, 
akkor önmagától megjön a kedv és bizalom s a vállalkozó szellem. 

Nehogy bárki is azt vélje, miszerint a gyümölcsészetnek az 
erdőgazdasággal kapcsolatban való űzését czélzó elmélkedéseim 
csak elméletiek, reá mutatok eszméim megvalósítására a kezelé
sem alalt álló erdőgondnokság „Kirchenwald" nevü fás legelőjén 
az utóbbi 3 évben 100 kat. holdon létesített gyümölcsösre s az 
erdei őrházak közvetlen közelében berendezett gyümölcsösker
tekre, valamint azon tényre, hogy további 480 kat. holdnak 15 év 
alatti gyümölcsfákkal való beülletése már elhatározott dolog. 
A „Kirchenwald" 1076 k. hold kiterjedésű fás legelőre kidolgo
zott s jóváhagyott üzemtervben k. holdanként 36 faegyednek 
állandó fenntartását irtam elő s a birtokost azon tervemnek, hogy 
további 500 k. holdon az ültetést nemes fajú magas ( l - 8 m törzs
magasság) almafákkal végezzük, megnyertem. 

A legeltetés zavartalan gyakorolhatása, de a gyümölcsfáknak 
akadálytalan fejlődhetése végett is a fákat (arany parmen, arany 
ranette, trieri boralma, kassel ranette, landsberger ranette) négyes 
kötelékben mintegy 15 méterre ültettem. A gyümölcsfák számára 
az ősz folyamán kiemelt gödrök mérete: hossz és szélesség 
1*5—1*5 m, mélység 0 7 m. Az elültetett fa egy középső és három 
keritéskarót kap s ez utóbbiak a legelő jószág károsítása ellen 
ónozott erős tövises sodronynyal fonalnak be. 

A telepítési költségekre nézve alábbi kimutatás nyújt tájé
kozást : 

Gyümölcsfa vételára és ültetés ._ 1-20 K 

Gödör kiemelés és betömés 0-50 » 
3 db hasított tölgykaró 0-60 W 

1 „ gömbölyű hántolt karó „ . . . -. . 0-20 V 

3 M összekötő tölgylécz . . . . 0-48 1) 

12 „ horganyozott tövises sodrony _ 0-36 tl 

0-12 n 

20 „ kapocs-szeg . . . — 0 T 5 H 

Nádköpeny, cocus-kötél, sodrony __ 0-22 V 

Karóállitás s a kerités elkészítése 0-50 V 

Összes költség darabonként 4-33 K 
83* 



mely költség természetesen a kivitel és a helyi viszonyok szerint 
csökkenthető vagy emelhető. 

Megjegyzem még, hogy a gyümölcsfák elültetés után, ha 
az száraz időben történik, alaposan megöntöztetnek s ősszel a 
fás legelő közelében levő csorda éjjelező helyen a legeltetési idény 
alatt gyűjtött trágyával megtrágyáztatnak. 

Ad 2. Az e pontban foglalt javaslatom lényege az, hogy a 
gyümölcsészet üzésére kedvet nyert közönségnek a mód és lehe
tőség megadassék, hogy az illető vidék talaj és klimatikus viszo
nyainak megfelelő gyümölcsfákat könnyű szerrel, jó minőségben 
és jutányosán beszerezhesse. 

Első sorban tehát meg volnának állapitandók az eddigi 
tapasztalatok és szakemberek véleménye alapján az ország egyes 
vidékeire a tenyésztésre alkalmas fajok, másodsorban - - s itt 
utalok az Erd. Lapok 1907. évi II. füzetében (116 oldal) meg-
penditett eszmére — berendezendők volnának a községek hozzá
járulásával a nem nyerészkedésre alapított megyei faiskolák, 
honnét ugy a községek, mint annak lakói, addig mig saját birtokuk 
befásitásáról van szó, gyümölcsfa-szükségletüket beszerezhetnék. 

Igaz, hogy ma az országban nem egy, többé-kevésbbé jól 
berendezett és reálisan vezetett kereskedelmi faiskola van s gyü
mölcsfák az állami faiskolákból is adatnak ki, de — s főként az 
előbbiekből kikerülő anyagnak ára s minősége is — különösen 
kisebb rendeléseknél sokszor kifogásolható, mihez járul még az 
a körülmény is, hogy az ily gyümölcsfa a sokszor napokra ter
jedő vasúti szállítást megsínyli, mi mellett, ha azután még kedve
zőtlenebb talaj és éghajlati viszonyok közé kerül, a siker igen 
kétséges. 

Elég, ha egy községben baleredmény csak egyszer fordul 
elő, a népnek kedvét ez jobban csökkenti, mint amennyire száz 
kedvező eredmény emelni képes. 

A megyei faiskola — nézetem szerint — kellő berendezés 
és vezetés mellett hivatva volna e hibákon segíteni s a gyü
mölcsfák könnyű beszerzési módja birtokosaink kedvét gyümöl
csösök berendezésére, szintén jelentékeny mérvben emelné. 

Összefüggésben e gondolattal azon nézetemet is nyilvánítom, 
hogy a jelenlegi községi faiskoláknak — mint ilyeneknek -



további fenntartását teljesen czéltalannak tartom, mert ez a 
gyümölcstenyésztés fejlesztésére semmi számbavehető befolyással 
nincs. 

A községi faiskolák legtöbbjének sem vezetése, sem berende
zése, sem az ott nevelt fáknak minősége nem olyan, hogy az 
mintául szolgálhatna, de másrészt a gyümölcstenyésztés módjáról, 
fontosságáról, nézetem szerint, nem éretlen korú iskolásgyerme
keknek kell előadást tartanunk, kik annak fontosságát felfogni 
nem képesek, hanem a felnőtt, érettebb korú és eszű egyének
nek, de ezeknek azután nem a községi faiskolákban kell bemu
tatni az eredményt, hanem a szakavatottan kezelt megyei faisko
lákban s az onnét kikerült gyümölcsfákkal beültetett gyümöcsö-
sökben. 

Elemi iskoláinkban tanithatjuk a konyhakertészkedésnek ele
meit, gyakoroltathatjuk az ezzel összefüggő munkákat az e czélra 
szolgáló iskolai vagy községi kertben, beszélhetünk a gyümölcsé
szet legelemibb ismereteiről s azzal összefüggésben a madárvéde
lemről is, hanem midőn példára hivatkozunk s a kivitel módját 
akarjuk megmutatni, ugy már a gyermek szeme elé is állítsunk, 
ha nem is tökéletest, de ahhoz legalább közel álló berendezést.*) 

Ad 3. Az uj gazdasági ágnak minél szélesebb mederben való 
terjesztésére és bevezetésére több módozat kínálkozik. Ezek közül 
felemiitjük a következőket: 

a) Gyümölcsfákkal beültetett területeknek, ha azok legalább 
1 kat. hold kiterjedésüek s holdanként legalább 40 db gyümölcsfa 
ültettetik, 3—4 éven át a talaj minősége s a berendezés nehéz
sége szerint fél vagy egész adómentességben való részesítése. 

b) Gyümölcsfáknak szegényebb sorsú, de törekvő kisbirto
kosok között mérsékelt áron vagy ingyen való szétosztása, ami 
gyakorlatban is van. 

c) Gyümölcsészeti tanfolyamoknak — ott, ahol az érdeklődés 
s az előfeltételek már eleve megvannak — gyakori tartása. 

d) Rendszeresen kezelt gyümölcsösöket megtekintő gazdasági 

*\ Mindezt a gazdasági népiskolák hivatottak megvalósítani, amelyekre 
vonatkozólag tudvalevően már törvényjavaslat fekszik a törvényhozás előtt. 

Szerk. 



egyesületek tagjainak vagy községi kiküldötteknek mérsékelt vas
úti jegyek adása. 

e) A gyümölcstenyésztésben kitűnt birtokosok jutalmazása stb. 
Ad 4. A gyümölcstenyésztést üző birtokosok támogatása azon 

pont körül forog, hogy azon nehézségeket, melyekkel a termelő
nek termése értékesítésénél, főként egy uj gazdasági ágnál fel
merülnek, a lehetőségig redukáljuk. 

Ismételten hangsúlyozom tehát a termelési góczpontokban 
gyümölcsfeldolgozó gyárak felállításának jövőbeni szükségességét, 
de másrészt oly állami szervek jövőbeni alkalmazását is, kik a gyü
mölcstermelés hatalmas fellendülésének idején gyümölcstermelő 
szövetkezeteket létesítenek s azok ügyeit vezetik. 

Ma sokakat vissza tart birtokosaink közül a gyümölcsészet 
nagyban való üzésétől az értékesítésnek bizonytalan volta, de ha 
eljön az idő, hogy a gyümölcsfeldolgozó gyárak a termést 
—• miként a czukorgyárak — tekintet nélkül a mennyiségre, 
átveszik, a birtokos osztálynak ezen aggálya is megszűnik. 

Értekezésemet nem akarom befejezni anélkül, hogy a gyü
mölcsészet s illetve a gyümölcsfák nevelése és ültetése körül 
ujabban felmerült s az eddig hirdetett tanításokkal némely rész
ben homlokegyenest ellenkező reformeszméről ne szólnék. A gyü
mölcsfákról szól az, de vonatkozhatik az erdei fákra is s igy 
bennünket kétszeresen érdekelhet. 

Stringfellow galvestoni (Texas, Amerika) kereskedelmi ker
tész az, aki „The New Horticulture" cz. könyvében a fa mikénti 
ültetésére nézve annyi uj és meglepő dolgot közöl, a termé
szet megfigyelésének eredményeit oly meggyőző érveléssel adja 
elő, hogy valóban érdemes ezen eszmékkel bővebben foglalkozni, 
kiterjedt kísérletezéssel azok életképességét vizsgálni, mert ha 
tényleg beválnak s helyességük beigazolást nyer, rendki üli kiha
tással lesz az gyümölcsészetünknek jövőbeni fejlődésére. 

Tény az, hogy Stringfellow észleleteit a mexikói öböl vidé
kén gyűjtötte, oly helyen, melynek klímája Középeurópa klímá
jától lényegesen eltér s igy az ő általa elért nagyszerű eredmé
nyekre nem számithatunk, dacára annak még az elérhető sokkal 
szerényebb eredmények is a kísérletezést nagyon is indokolják 
annál inkább, miután az eddigi kísérleti telepeken Németország-



ban (nálunk eddig tudtommal csak Fischer és Társa nagyenyedi 
faiskolájában) kedvező eredményekre hivatkoznak. 

A kertészkedés reformálására vonatkozó eszmét szerzőben a 
gyümölcsösök jelenlegi berendezésének és fenntartásának költsé
ges volta kelté fel, amely főképpen azáltal áll elő, hogy a jelen
leg nevelt gyümölcsfák élete és termőképessége, valamint az idő
járás viszontagságai s a különféle betegségek iránti ellenálló 
képessége a régmúlt időkben élt s még elvétve ma is élő gyü
mölcsfákhoz viszonyítva rendkívül csekély. 

Az egyedüli ok — szerző szerint — csak az ültetésre kerülő 
gyümölcsfák gyökérzetének degeneráltságában keresendő és talál
ható meg s ez a degenerálódás kezdődött akkor, amidőn a 
gyümölcsfákkal való kereskedés, faiskolák berendezésével, a régi 
időben kezdetét vette. 

A faiskolák sokszor tulhalmozott csemetekészletének el 
nem adott részét a faiskolatulajdonos, hogy annak értékét el ne 
veszítse a növekedés lassítása végett egy-kétszer átültette. A vevő
közönség már a korábbi hozam végett is, szívesen vásárolhatta 
az ily erőteljesebb és szebb fákat, mi ismét a faiskolatulajdo
nosokat ösztökélte minél erősebb és nagyobb koronájú fák 
nevelésére. 

Természetesen a nagykoronáju fának dus gyökérzetet is 
kellett adni, hogy életben maradhasson s az átültetést kibírja s 
igy fejlődött ki s tartotta fenn máig magát az a nézet, hogy 
csak az 1—2-szer átültetett dusgyökérzetü, szépkoronáju fa az, 
melynek ületetése sikert ígér. 

Szerző ezt a nézetet teljesen hibásnak tartja s azt állítja, hogy 
minél dúsabb gyökérzettel lesz a fa elültetve, fejlődésének későbbi 
éveiben annak hátránya ugy az élet-, mint a hozamképesség 
tekintetében annál szembetűnőbb lesz. 

Az elültetett fának dus gyökérzetét az ültetés után 1—2 év 
múlva megvizsgálva, azt látjuk, hogy az teljesen természetellenes 
növekedési rendszert mutat, mely éles ellentétben áll a magról 
kelt fák gyökérzetének növekvési módjával. 

A megejtett kísérletek szerint a fának elültetésekor meg
hagyott gyökerei minden deformácziót, melyet azok a faiskolában, 
csomagolásnál, szállításnál vagy az ültetésnél szenvedtek (csáva-



rodás, vízszintes helyzet stb.) a későbbi növekvés folyamán nem
csak megtartanak, hanem az ezeken nőtt uj gyökerek is ugyan
azon irányban, sőt ugyanazon hajlási szög alatt nőnek tovább. 

A fának majdnem összes uj szivógyökerei az öreg gyöke
reket egészen meztelenül hagyva, azok legkülső szélén nőnek s 
igy a felszívó és felvevő felület elég messze esik a törzstől, már 
pedig a növényélettan szerint minél nagyobb a szivógyökerek 
(hajszálgyökerek) és a levelek közötti távolság, annál csekélyebb 
a fának növekvése és életereje. 

A gyökerek legnagyobb része a föld felszínéhez közel s azzal 
párhuzamosan nő s ha van is néhány lefelé hatoló gyökere, az 
nem elég arra, hogy a fának a szükséges vízmennyiséget szállítsa, 
ami a fának a szárazság és fagy iránti érzékenységét és csekély 
ellenálló képességét eredményezi. 

Mindezen jelenségeket összefoglalva, szerző a fák gyökérze
tének teljesen hibás, az emberi kéz által rákényszeritett fejlődé
sében látja a bajok főforrását s ennek eredményéül tudja be a 
fáknak s főképpen a gyümölcsfáknak rövid korát, időelőtti kime
rülését s betegségek iránti hajlamát. 

Ajánlja, hogy szakítva az eddigi ültetési rendszerrel, köves
sük az általa alkalmazott gyökérmetszési módot, melynek lényege 
a következő: 

Az elültetésre kerülő fa összes gyökerei közvetlenül a gyök
főig, de legalább is az első, erőteljes oldalgyökér alatt, közvet
lenül az ültetés előtt visszavágatnak (1. 48. és 49 . ábrát) s a karó
gyökérből se hagyassék hosszabb csonk, mint azt a rajz mutatja. 

Amennyiben a fa idősebb, gyökerei fürészszel vágandók vissza 
s a metszésfelület késsel nyesendő simára. 

A vágási lapok mindig lefelé legyenek irányítva. 
A fa törzsét egy lábra kurtítjuk, de ha karóztatik, ugy az 

három láb hosszura is meghagyható. 
A megkurtított törzsű és gyökerű fa sík és lankás helyeken, 

ahol a talaj erőteljes és üde, 5—6 hüvelyk mélyre, dombosabb, 
szárazabb talajon egész egy láb mélyre, néhány hüvelyk átmérőjű 
lyukakba ültetendő. 

A fa gyökérzetének azonnali beiszapolása okvetlenül szük
séges. 



Legelőnyösebb ültetési idő az ősz. A fák kifagyása ellen a 
földnek a fa körül egy lábnyira való felhúzásával védekezhetünk, 
miáltal az igy betemetett fát az egerek és nyulak ellen is meg
védhetjük. 

Gödrök kiemelését s a fáknak ezekbe való ültetését, mint a 
természettel teljesen ellenkezőt, szerző szintén hibásnak véli, 
amennyiben igy a fának lazított talajt adunk s a fa gyökerei 
megszokván a laza talajt, erre szorítkoznak s a gödrön kívüli 
kemény talajba nem hatolnak, másrészről a gödör esős időben 

cziszternát képez, mocsárrá válik, melyben a gyökérzet nyáron 
megfülled, ősszel hirtelen beálló fagy esetén az iszap a gyökerek 
körül keményre fagy. 

A növekedő sarjak meghagyandók addig, mig hosszúságuk 
az egy lábat el nem éri, ekkor a legszebb, legerősebb meghagyandó, 
a többi levágatik. 

A rövid metszésű gyökerekkel ültetett fák gyökérrendszeré
nek fejlődési módjáról párhuzamos kísérleteket végzett T. L. 
Brunk, a mayfairi kísérleti állomás s a marylandi mezőgazdasági 
iskola növénytani tanára, aki a következőket mondja: 

A rövid metszésű gyökerek végén a kambiumból a zsenge 
gyökerek épp oly buján fakadnak, mint a hosszanhagyottaknál, 

48. ábra. 
Helyesen végzett rövid gyökér

metszés. 

49. ábra. 
Helytelenül végzett rövid 

gyökérmetszés. 



de sokkal nagyobb mennyiségben, ugy hogy az arány a hosszan-
hagyottak hátrányára 10 : 3. A fiatal gyökerek a törzs körül suga
rasan, bokrosán fejlődnek s igy a nedv haladása a legrövidebb 
uton történik. Észleltetett az is, hogy ahol a nedv csak rövid 
utat tesz, a gyökerek sokkal gyorsabban nőnek. A gyökerek hala
dási iránya a magról kelt csemeték gyökérzetének növek
vési irányával teljesen egyezik, A fa a régi gyökereknek a 
gyökfőig való eltávolítása folytán teljesen uj, a természeti szük
ségletnek megfelelő gyökérrendszert fejleszt. 

A rövidmetszésü gyökerek vágási lapjai őszszel legnagyobb
részt már begyógyultak s igy a rothadásnak utat nem nyitnak. 

Ezek volnának kivonatosan előadva Stringfellow eszméi s az 
ezekre alapított kísérletek eredményei, melyekkel foglalkozni nem
csak gyümölcsészeti, hanem erdészeti szempontból is indokolva 
volna. 

ú$ ú& ú£ 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesület 1908. évi közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 13-án délelőtt 10 órakor, Budapesten saját helyi
ségeiben (V., Alkotmány-u. 6 sz. II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifej
tett tevékenységéről. 

2. Elnök, két alelnök, 11 választmányi tag és a számadás
vizsgáló bizottság választása. A választmányban 10 hely négy 
évre, 1 hely egy évre töltendő be. 

A választmányból az alapszabályok értelmében kilépnek, de 
újból választhatók: Arató Gyula, báró Feilitzsch Artúr, Hangay 
Géza, Hirsc'i István, Podhradszky András, Tavi Gusztáv, Tom
csányi Gusztáv, Török Gábor, dr. Tuzson János. Két hely Eleöd 
Jósa és Rónay Antal lemondása következtében üresedett meg. 


