
A KÉREGHASZNOSÍTÁS EGYIK LEGÍGÉRETESEBB MÓDJA 

A kéreghasznosítás lehetőségére először 1969. évi, egyesült államokbeli utazá
som során figyeltem fel. Washington közelében, az USA Nemzeti Arborétumá
ban, az Ilex-gyűjteményben a talajt a gyomosodástól vastag kéregapríték-borí-
tással védték. 1975-ben azután kezembe került az USA Mezőgazdasági Minisz
tériuma Erdészeti Szolgálatának „Kéregszőnyeg — természetes dísz a ház kö
rül" (Bark mulch — natural artistry around your house) című, színes fény
képekkel illusztrált kiadványa. 1977 nyarán pedig, angliai utazásom alkalmából 
láttam, hogy az államerdészet legnagyobb központi rakodóján, a brandoni 
rakodón a Cambio kérgezőgépeken keletkező teljes kéregmennyiséget felaprít
ják, megőrlik és 4 £ /m 3 áron a kertészeteknek adják el. Ezek a tapasztalatok 
indítottak arra, hogy felhívjam a figyelmet erre a lehetőségre. 

Ilyen célra öt választékban dolgozzák fel a kérget: nagydarabos kéreg (4—9 
cm átmérőjű darabokból áll), kisdarabos kéreg (2—5 cm átmérőjű darabokból), 
kéregapríték (0,5—2 cm átmérőjű darabokból), foszlatott kéreg és kéregőrle
mény. Az így feldolgozott kérget műanyag zsákokban árusítják. 

Kéregszőnyeg létesítése a ház körüli kertekben, hétvégi telkeken, városi 
parkokban, pázsitokon célszerű. A természettől ellesett módszer: erdőkben, li
getekben a lehullott levelekből, ágakból avartakaró képződik, mely azután 
talajjavító humusszá alakul át. A kéregszőnyeg, kéregterítés ugyanígy elősegíti 
kedvező talajállapot kialakulását, javítja a vízháztartást, csökkenti az evapo-
rációt, meggátolja a gyomok felverődését, fölöslegessé teszi a talajművelést. 

Á kéregterítés előtt el kell távolítani a gyomokat, fel kell lazítani a talajt, 
s utána mintegy 10 cm vastag kéregréteget kiszórni. Pázsitokba ültetett fák 
és cserjék töve körül nagydarabos kérget helyeznek el. Virágágyakra, játszó
terek, piknikhelyek pázsitjára kéregaprítékot terítenek. A kéregterítés tartós, 
kedvező hatását 3—6 éven át kifejti. Csemetekerti és kertészeti célokra a fosz
latott kérget használják, rendszerint műtrágyákkal dúsítva és két rész talajjal 
keverve. 

A kéregszőnyeg színesebbé, szebbé teszi a környezetet. A barnásvörös, rusz
tikus kéregterítés kellemes színkontrasztot jelent a kertben, üdülőtelken. A 
tiszta, egész évben gyommentes virágágyak, cserjesorok, cserjefoltok esztétikus 
látványt nyújtanak. Az így ápolt növények szebben fejlődnek, kevesebb öntö
zést igényelnek, a tulajdonosnak több ideje marad pihenésre. 

Nálunk jó kerti földet az utóbbi időben alig lehet kapni és nagyon drága. 
Erdeinkben évente mintegy félmillió m 3 mobil kéreg keletkezik, amely egy 
részének fenti célokra való felhasználása igen célszerűnek látszik. 

Keresztesi Béla 

Csemetekerti köztesként ajánlanak egyéves bükk-, juhar-, jegenyefenyő- és dug-
laszcsemetéket nevelni. Ehhez 22 cm sortávolságban iskolázott bükk-, gyertyán-, dug-
lász- vagy lucfenyősorok szükségesek, amelyek sorközeiben 6 cm széles magágyat 
készítenek. Erre vetik a magot ősszel vagy tavasszal és a szükséges mértékben föld
del takarják. Az iskolázott csemeték gyökerei által behálózott talaj kedvezően be
folyásolja a kelést, a magoncokat a sorok védik széltől, naptól, fagytól, zivatartól. Az 
eljárás a természetes felújítás körülményeit teremti meg, de gazdag tápanyag-után
pótlásról kell gondoskodni. A kiemelés az első iskolázott sornak az óvatos kibontása 
után, már soronként könnyen megy. 

(AFZt 1977. 39. Ref.: Jér<*>me R.) 


