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Vadalma (Malus Sylvestris)
 



      





     
    
     

    


    
    



  
 
   
    
  

   

    


  




      









      
       
     


     
       









       
        









     
  
  

    


  
    

    
     




    




















   




  

A vadalma 200 éves tananyagban
Selmecbányán az Erdészeti Tanintézetben 1809-ben
megindított erdészeti felsõoktatás elsõ tanára Heinrich
David Wilckens volt. Elõadásai alapján 1815-ben Ne-
deczei Nedeczky Ferenc akkori hallgató német nyelven,
Erdészettan címen, ötkötetes kéziratot állított össze,
amelyet 1973-ban Zakar János lefordított. E mû második
kötete Az erdészeti növények ismerete címet viseli,
melyben 48 fás szárú növényfaj ismertetését találjuk,
köztük a vadalmáét. Az alábbi írás jól példázza, hogy
kétszáz évvel ezelõtt mennyi ismeret gyûlt össze a fás
szárú növényekrõl, s mit kellett akkor elsajátítani egy
hallgatónak. Az ismertetés szakmai korrekción nem
esett át, benne terminológiai hibák is maradtak.


