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gondoskodni kell a mag szellõztetésé-
rõl, amelyet átlapátolással tudunk meg-
oldani.) Vetésre a legalkalmasabb idõ a
fagyok elõtti periódus: október vége,
november eleje. (A tavaszi vetés esetén,
a vetés utáni száraz periódus következ-
tében a mag ismételten átfekszik.) Az
egyéves csemete minimális magassága
15-20 cm, míg a kétéveseké 20-30 cm.
Folyóméterenként egyéves korban 30,
míg kétéves korban 20 csemete nevel-

hetõ. Ha több évig marad a magágyban,
akkor alá kell vágni. Az ezüst hárs cse-
mete a közepes tápanyagigényû cseme-
ték közé tartozik. A csemetetermesztés
során kevés károsítója és kórokozója
van, leggyakrabban a csemetedõlés
(Fusarium sp.) okozhat gondot.

Vegetatív szaporítási lehetõségei a
nyár végi alvószemzés és a hajtásdug-
ványozás. (Az ezüst hárs a hársak közül
a legnehezebben gyökeresedik.)

Az ezüst hárs szabályos alakjával,
dekoratív levelével a fásításokban is
kedvelt fafaj. Mivel késõn virágzik, és a
hársak közül a legnagyobb mézhoza-
mot nyújtja, ezért értékes méhlegelõ-
nek számít. Városaink száraz, poros le-
vegõjét jól bírja, ide inkább a keskeny
koronájú, piramis alakú változatai alkal-
masabbak. 

ROTH GYULA az ezüst hárs erdõgazda-
sági jelentõségét az alföldi homokterü-
letek fásításában, valamint a fafaj dísz-
és sorfaként történõ alkalmazásában
látta.

HARACSI professzor az alábbiakat írta
róla: „most már csak az a kérdés, mi az
erdészek kötelessége e fafajjal szemben…
tekintetbe véve e fafajnak a bükkel
egyenlõ szép növekedését és nagyfokú
használhatóságát… szinte predesztinál-
va van arra, hogy erdeinkben ott, ahol
lehetséges, minél nagyobb mennyiség-
ben kultiváljuk.”

Az ezüst hárs makkocska A termés keresztmetszete

Április 9-én megalakult a Cserháti Erdõ-
kért Egyesület Balassagyarmaton: 11
alapító tag hozta létre. Az egyesület el-
nökhelyettese, Bajnai Csaba, az Ipoly
Erdõ Zrt. kisterenyei erdészetének ve-
zetõje kérdésünkre elmondta, hogy az
új civil szervezet az Országos Erdészeti
Egyesület munkáját segítve, azt kiegé-
szítve és a helyi viszonyokra alkalmaz-
va szeretne ténykedni a jövõben.

– Az erdõbõl és az erdõért élõ embe-
rek hozták létre ezt a civil szervezetet. A

fõ célok között említhetem a cserháti táj-
egység erdõterületeinek megóvását, az
értékek bemutatását, az elõbbiekhez
kapcsolódó véleményformálást, a kör-
nyezettudatos gondolkodásmód ter-
jesztését. A tagság soraiban számítunk
az erdésztársadalomra, a hatósági mun-
kát ellátó szakemberekre, az erdõhöz
kapcsolódó tulajdonosi körre, a termé-
szetszeretõ magánszemélyekre is. Az
érdekvédelem ellátása mellett a szabad-
idõs és a kulturális tevékenység elõ-

mozdítása, az oktatás, a továbbképzés,
az erdei iskolai programok színesítése
is céljaink között szerepel – mondta
Bajnai Csaba.

A Cserháti Erdõkért Egyesület
székhelye Salgótarjánban lesz, elnö-
kévé Gregán Emil nyugdíjas erdészt
választották. A társadalmi támogatott-
ság megszerzése mellett a pályázati
lehetõségekkel is élni szeretnének a
jövõben.

Faragó Z.
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