
Gyümölcsfa-szaporítás. #) 
M i k é n t l ehe t n e m e s í t e t t g y ü m ö l c s f á t tenyészteni 

őjtás, szemzés és más kertészi műtét alkalmazása nélkül. 
Egy cseh származású, előkelő amerikai kereskedő és nagy vállal

kozó által j utottam a nemesitett gyümölcsfák ezen igen egyszerű, ter
mészetes és előnyös tenyésztési nemének ismeretéhez, ki Chicagóban a 
nyugoti hossz 86 és az éjszaki széllesség 42-ik foka alatt igen szép kert
tel bir; maga is jeles kertész lévén. — Etenyésztésmód, mint azt magán 
nevelősködésem alatt Felső-Magyarországon meg is próbáltam, következő. 

Őszszel az e czélra kiszemelt helyen 1' széles 2' mélyre ásott al
kokat készítünk, (lehet kora tavaszon is) a tavaszi nedvesebb napok le
járta után a kiásott földet ismét viszszagöfditjük az árkokat vele egészen 
betöltvén. Júniusban az az: a szemzés, sípolás idején ezen árkok földjét 
újra jól megforgatjuk s kellőleg porhanyóvá teszszük. Most a tenyész
teni kivánt nemes gyümölcsfának legszebb egy éves hajtásaiból válasz
tunk tetszés szerint, s azokat iv alakba hajtva úgy dugjuk mint két vé
gei az árkok megkészített porhanyó földjébe, hogy csak két legfeljebb 
három az iv közepén eső rügy maradjon a földszintén (akaratlanul. 

Ezen műtét után az elhelyezett ágak rövid időn gyökeret vernek 
és augusztusban már gyönyörű nemes csemete-iskolát bírunk, különö
sen ott, hol módunkban van az árkok földjét köszénkamuval eh> 
gyithetni. 

Az igy nevelt csemetéket más óv tavaszán már rendelt helyökre 
átültethetjük, eredeti helyükről gondosan, földestül véve k i , és tetszés 
szerint fél vagy egész törzsitekké idomítjuk. A féltörzsü fák is elég tartós 
életűek és már a kezdeményezés után, a melyek erdeti helyükön hagyat
nak meg, 3-ik évben épen oly zamatu és tulajdonságú gyümölcsei ked
veskednek; mint a milyen fáról eredetüket veszik, 

•) Az „Erdélyi Gazda'* az erdélyi gazdasági egylet közlönye f. é. 4-ik számából. 
Megindult e lap f. é. April 15-én. Megjelenik havonkiiit kétszer 1—1 % negyedrétivnyi 
terjedelemben Kolosvárt. Előfizetési díj Áprilistól Decemberig 1 ft. 60 kr., egyleti tagok 
szamara 1 ft. Változatos, gyakorlati irányú és érdekes tartalmánál, valamint rendkívüli 
olcsóságánál fogva kétségkívül nagy keletnek fog örvendeni. Szerk. 



Megjegyzendő', hogy mig a napsugarak szabad befolyásának kitelt 
veszszók fogamzása úgy áll mint 50: 100-hoz; addig a gyékény vagy 
más takarók árnyékában az eredmény mint 90 : 100 aránylik, mi arra 
mutat, hogy a napsugaraktól épen úgy kell óvnunk ezeket, mint egyéb, 
pl, virágdugványokat és mindenek felett naponta kétszer öntöznünk. 

Ha jó i emlékszem 1860-ban, egy néptanítónál, Fehérmegyében 
találkoztam hasonló jósikerü kísérlettel, ki ivszerü gyümöcs ágakból 
csinált virágágyainak kerítést, s igy tapasztalta először a nemes gyümölcs
ágak fogamzási képességét. Forraij Géza. 

Országos erdészeti egyletünk házat akar venni. 
Ezen minden egyleti tag által örömmel üdvözölt szándék kivitele 

czéljából, mindazon alapító tagokhoz kik alapítványi tőkéiket magán 
kötvényekben biztosították a következő levél intéztetett: 

„Az Országos Erdészeti-egyesület igazgató választmánya elvben 
kimondotta, hogy az egyesület érdekei előmozdításának tekintetébői 
üdvösnek ismeri, ha egyletünk a mindinkább emelkedő lakbérdij és foly
tonos költözés költségei- ós terheitől egy előnyös házvétel által megme
nekülhet, s állandó helyiséget szerezvén biztosítva lesz a szünet-nélküli 
házbér-emelés és tovavándorlás kellemetlensége, költségei és kárai ellen. 

Köztudomású, hogy Pesten, jelenleg s még a közelebbi években is 
valódi lakás-szükség fog uralkodni; hogy a háziurak a lakók szorult 
helyzetét lehetőleg kiaknázzák, s hosszabb időre nem szerződnek, hanem 
időről időre emelik a házbért, melyet aztán vagy a megszorult régi lakó 
vagy az uj bérlő, kit ugyanazon sors ért, kénytelen megfizetni, — még 
azon eset sem ritka, hogy rendkívüli nagy áron sem lehet lakáshoz jutni. 

Ezen okok indították az igazgató-választmányt a házvételnek, mint 
az egyesületre üdvös intézkedésnek, elvben való kimondására; minek ke
resztülvitele azonban mindenek előtt attól feltételeztetik, váljon a t. cz. 
alapító urak hajlandók lesznek-e tett alapítványaikat e czélra befizetni ? 

Bizalommal fordulok azért (czím) s az igazgató-választmány fel
hatalmazása fotytán azon tiszteletteljes kérdést bátorkodom intézni: 


