
Az erdővásárlási alap vagyoni álladéka: 

4°/o-kal kamatozó takarékpénztári 
betétben 273.000 frt — kr. 

készpénzben 51.159 » 88 » 
bevételi hátralék 357.279 » 89VJ > 
A taraczvölgyi helyi érdekű vasút 

építéséhez hozzájárulási hányadként 
fizetett 70.000 forintnak megfelelő 
törzsrészvény 70.000 » — » 

A vinkovce-brckai vasút épitésé-
hez hozzájárulási hányadként kifizetett 
115.000 frt ellenében beszolgáltatott 
törzsrészvény 107.600 » — > 

A brassó-háromszéki helyi ér
dekű vasút építéséhez hozzájárulási 
hányadként kifizetett 50.000 frt elle
nében beszolgáltatott törzsrészvény . 50.000 » — » 

Összesen 909.039 frt 777 2kr. 
Terhelő hátralék 10.444 » 81 > 

Tiszta vagyon 868.594 frt 967akr. 

A fának ágai, mint állati táplálék.*) 
Közli: P é c h D e z s ő ni. k. erdőmester. 

M. L. Grandeau az 1892. évi szárazság alkalmából a 
Temps nevű hírlapban egy az erdészetet és a mezőgazda
ságot egyaránt érdeklő czikket tett közzé. 

Az idő épen alkalmas arra, hogy felhívja kivált Fran-

*) A »Kevue des eaux et forétsc m. é. 21. füzetében megjelent közle
mény után. 



cziaország erdővel bővelkedő részének figyelmét az állatok
nak egy uj tápláló szerére, melyet Eaman az eberswaldi 
erdészeti tanintézet tanára irt le és magyarázott 
meg először , gyakorlati alkalmazhatósága tekintetében 
pedig Jena és Salisch északnémetországi birtokosok tettek 
nagyon jó sikerű kisérleteket. 

Az uj tápláló szer nem egyéb, mint kivált a bükk- és 
nyirfának fiatal ága, mely egy bizonyos mód szerént kezel
tetik. Minden növény akár csak évelő legyen az, akár hosz-
szabb ideig kitartson, — mint a fák vagy cserjék, —ugyan
azokból az anyagokból, sajtanyagokból, légenytartalmú anya
gokból, czukorból és zsirneműekből van összetéve. • 

Ezeknek az anyagoknak egymásközti aránya a növény 
vagy a növényi részek szerént változik, másrészt a növény
nek vagy egyes részeinek a kora ebben a tekintetben 
szintén nagy befolyást gyakorol. Általában véve mond
hatjuk, hogy mennél fiatalabb valamely növényi rész, annál 
több benne az emészthető alkotó rész. Hogy biztosítva 
legyen az élet ujjáképződése vagy folytonossága, a termé
szet a sokáig élő növényeknél maga gondoskodott, hogy a 
növény egyes részeiben bizonyos korig a tápláló anyagok 
tartaléka legyen elhelyezve. Ezek a táplálék-anyagok arra 
valók, hogy a növényi részek a fejlődésükhöz szükséges 
tápláló anyaghoz jussanak addig, mig azt a levegőből vagy 
a földből maguk is felvehetik. Igy a növény magjában meg 
van az a tápláló anyag, mi szükséges, hogy a csira kifej
lődjék addig, mig mint csemete — gyökerei és levelei 
segítségével —- magát táplálhatja. 

A fák ágaiban őszszel levélhulláskor szintén gyűlnek 
össze tartalék-anyagok, hogy azokból tavaszszal a rügyek 
és hajtások képződhessenek. — Magában a tulajdonképeni 
farészben, mely a fának vázát képezi, hiányzik az életnek ez 



a nyilvánulása, nincsen is benne vagy csak nagyon kevés 
tartalék anyag : légeny tartalmú alkatrészek, czukor, zsir-
nemüek és keményítő. Ez a faváz majdnem kizárólagosan 
ásványi alkatrészek folytán megkérgesedett és megkeménye
dett sejtanyagból áll, melynek nincs semmi tápláló ereje. 
E rövid bevezetés szükséges volt, hogy megértethessük: 
miért akarjuk mi a fának ágait az állatok táplálékául fel
használni. 

Már rég ideje tesznek kísérleteket, hogy az állatok 
táplálékánál a szalmát vagy szénát fával helyettesítsék. A 
fűrészpor valódi állapotában vagy a könnyebb emészthetés 
végett különböző vegyi szerekkel praeparálva északi Európa 
számos istállóiban alkalmaztatott. Az idevonatkozó kísérletek 
kettőről tesznek tanúságot: először, hogy a fürészportáplá
lék az állatoknak nem ártalmas, másodszor, hogy a fürész
pornak a leggyengébb szalmánál is kisebb a tápláló ereje 
s igy kivált a széna helyettesitője gyanánt nem szol
gálhat 

Az első tétel, hogy a hosszabb időn át élvezett faré
szék sem ártalmasak a marha, ló stb. emésztő szerveire, 
mindenesetre nagyon fontos és világos dolog. Ep ugy vilá
gos az is, hogy a fürészpornak nincs elegendő tápláló ereje. 
Hiába való tehát arra gondolni, hogy a fürészpor a 
szalmát helyettesítse. A vegyelemzés bebizonyította, hogy a 
tápláló anyagokban leggazdagabb fürészporban alig van meg 
— ugyanazon súlyt feltételezve — a leggyengébb szalma 
tápláló erejének harmad vagy negyed része. Az állatok 
ösztönszerűleg irtóznak ettől a tápláléktól, mely őket csak 
az elerőtlenedéshez vezetné. 

Ismeretes a norvég paraszt megjegyzése, midőn fel
szólították, hogy marháját fürészporral tartsa jól. 

„Minden esetre — válaszolta a paraszt — megteszem, 



de hogy a marháim meg is egyék a fürészport, zöld szem
üveget teszek az orrukra, hogy a fürészport felvágott szé
nának nézzék." 

De ha nem is való állati táplálékul a fának megfáso-
dott része, egészen más dolog az, ha az őszszel összegyűj
tött gyenge ágakról van szó, melyek Raman módszere sze
rént erjesztés alá vettetnek. 

Vizsgáljuk csak az eberswaldi tanárnak számos vegy-
kisérletei után a különböző fajtájú fák apró ágainak az év 
különböző szakában való vegyi összetételét és tápláló erejét. 
Természetesen csupán olyan ágakról lehet szó, melyeknek 
átmérője nem nagyobb 1 cm-nél. 

A Raman által ebben a tekintetben tanulmányozott 
fanemek voltak : a bükk, nyir, jegenye fenyő és erdei fenyő. 
Az ágaknak tápláló ereje kicsiny különbséggel ezeknél a 
fáknál egyforma, azért az alábbiakban csak a bükkfára 
vonatkozó adatokat közlöm. 

Az ágakban található 
anyagok megnevezése 
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Keményítő és hasonló anyagok . . . 54-45 4634 48-56 
27-83 39-61 39-66 

647 2-32 2-97 
Viz 404 7-50 4-80 

Fenti táblázat mutatja, hogy azoknak az ágaknak, me
lyek 1 cm-nél nem vastagabbak, van annyi tápláló erejük, 
mint a középminőségü szénának és sokkal több tápláló erő
vel rendelkeznek, mint a legjobb minőségű szalma. Ha az 
ágakban a keményitő tartalmat közvetetlenűl határozzuk 



meg, ugy az az egész fatesthez viszonyítva 10%-nak fog 
mutatkozni. 

Raman módszere szerént az ágakat nem adják levágá
suk után mindjárt az állatnak, hanem előbb mintegy 
takarmánynyá praeparálják. Még pedig az ágak egy olcsó 
metsző szerkezettel felapróztatnak, — az összemorzsolás nem 
czélszerü, mert sokba kerül, — azután valóságos erjesz
tésnek vettetnek alá. E czélból a felaprózott ágakhoz l ° / 0 

malátát kell adni és leöntve az egészet meleg vizzel, áten
gedjük az erjedésnek 1—3 napig, mely idő alatt a viszo
nyok szerént hőmérsékük 60—70 fokra emelkedik. 

A maláta hatása ismeretes olvasóink előtt; a benne 
levő erjesztő anyag (diastase) a keményitőt czukorrá vál
toztatja. Tannak aztán még más tüneményei is az ágak 
erjedésének; itt azonban elég annyit Raman szerént meg
állapítani, hogy a megerjesztett anyagot az állatok már a 
legelső alkalommal is szívesen megeszik. Azonkívül ez a 
megerjesztett tápanyag igen emészthető és az állati exkrementu-
mokban alig találni ágdarabot, mely ne volna teljesen meg
emésztve. 

Jena goetheni birtokos Raman módszerével próbát 
csínált és fényes eredményeket ért el. 

Ez a birtokos megállapította, hogy a hőmérsék, az 
erjedés alatt ne legyen kisebb 50°-nál és ne nagyobb 
60°-nál, ha a hőség magasabbra emelkedik, a felaprózott 
ágakat többször meg kell forgatni és szellőztetni. A hőmér-
séket a nedvesítés mértéke is szabályozza. Jena azt 
ajánlja, hogy az erjedésbe hozott gályákat kolompárral, 
répával, széna vagy szalma-szecskával stb. kell keverni s 
csak aztán adni oda az állatoknak. Eleinte csak kisebb 
mennyiség adandó ebből a keverékből; három-öt nap 
múlva azonban már a teljes mennyiség szolgáltatandó ki. 



Jena 110 ökröt, 17 lovat és számos juhot február 
10-től május 10-ig ily módon táplált. A lovak naponta 
3 kiló, az ökrök 7-5 kiló, a juhok 500 gramm megerjesztett 
galyat kaptak. A szalmaszecskával eszközölt összehasonlító 
kísérlet azt eredmányezte, hogy az ökröknek megerjesztett 
galylyal táplálása a szalmával szemben három hónap alatt 
10 kiló súlyszaporodást idézett elő. 

Az ökrök a jelzett idő alatt 12 métermázsa galyat 
kaptak. Es ugyanannyi ökör ugyanolyan mennyiségű szalma
szecskát evett. 

Igen biztató eredményekhez jutott Salisch is az 
1891. évben. Nevezett birtokos ugyanis márczius 25-től 
május 2-ig néhány tehenet és borjút táplált olyképen, hogy 
azoknak naponta 10 kiló szalma, kolompár és répa keve
réket adott; más teheneket és borjukat a megelőző mód 
szerént elkészített és az előző télen gyűjtött ágakkal etetett, 
még pedig egy-egy tehén szintén 10 kiló ágat kapott 
naponta. 

Az exkrementumok vizsgálata az ágak teljes emészt
hetősége felől adott tanúbizonyságot, csak nagyon kevés 
ágdarab maradt emésztetlenül. A táplálkozás fenti módjai 
megszűntével az állatokat megmérték, az ágakkal táplált 
tehenek átlagosan 2 5 4 4 kiló. a szalmával etetett tehenek 
21 9 kiló súlygyarapodást mutattak. A fának ága tehát 
táplálóbb a szalmánál. 

Salisch a tehenek tejelésére nézve is tett ily irányú 
kísérletet s azt találta, hogy az ágak helyett a szalmával 
való etetés mind a négy tehénnél, melyeket a kisérletre 
használt, tejcsökkenéssel járt. 

Fenti kísérletekből a következő következtetéseket 
vonhatjuk : 



1. a vékony faág eléggé felaprózva és megfelően 
megerjesztve igen jó táplálékot nyújt az állatok számára; 

2 . a faág könnyen emészthető és ugyanazt a mennyi
séget feltételezve, táplálóbb, mint a szalma; 

3. a tejelő tehenek tejképzésére nincs káros be
folyással. 

A mult évben kevés volt a takarmány; itt volna az 
ideje, hogy mi is kövessük Jena és Salisch kísérleteit. 

Hátra van még számbavenni azt, hogy mennyibe 
kerül a táplálkozás e módja? Az ágnak, mint faanyagnak, 
értéke nálunk ugy szólván semmi. 

Az ág előkészítésének •— gyűjtésének, felaprózásának, 
erjesztésének — költsége Jena szerónt 100 kilónkint 
1*5—1"75 frkot tesz. Jena eszerént a táplálkozásmód 
szerént rendezte be egész gazdaságát és 20 lovat, 80 ökröt 
és 1000 juhot etet ilyen módon minek következtében azelőtti 
széna és szalma szükséglete csak felére szállt alá. 

Az ökrök a téli hat hónapon át naponta 5 kilo, a 
lovak az egész esztendőn át naponta 2-5 kilo, a juhok 
6 hónapon át naponta 500 gramm ágat kapnak. Jena 
gazdaságának évi jövedelme az állattenyésztés leirt módja 
folytán 2500 frankkal növekedett. 

A gyümölcsfáknak és cserjéknek ágait szintén lehet az 
állatok etetésére használni. 

Az etetés leirt módját egyébiránt legjobb akkor meg
próbálni, mikor drága a széna. 

Meg vagyok győződve, hogy erdészeti hatóságaink nem 
fognak kifogást tenni a fa ágainak ilyetén használata ellen, 
a mint pl. megengedték a kisebb birtokosoknak az alom
szedést is. 

Meg kell, hogy említsem ez alkalommal a makkot is, 
mely nem csak a disznóknak, de a többi házi állatoknak — 
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különösen a pulykáknak — jó táplálékul szolgál. Nem 
szabad azonban penészes makkot használni. Etettetés czéljára 
a makkot szedése után mindjárt meg kell szárítani; meg
szárítva aztán romlatlan állapotban hosszabb ideig is meg
marad. 

Felnőtt állatnak naponta nem szabad többet adni 
2—3 kilónál. Szalmaszecskával és répával keverve a makk 
igen egészséges táplálékot képez állatok számára. Kísérletet 
tettek a makketetéssel Cőte d'Orbán Legéas gróf és mások. 

Vidéki levél.*) 
Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapjának mult évi 

szeptember havi füzetében az erdők hitelképességét Elés 
Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos ur szakavatott tollal tár
gyalta; engedje meg, hogy ezen — szakunkra kétségkivül 
nagy fontosságú — dolog megvilágításához, szerény tehetsé
gemhez képest én is hozzájáruljak. 

Napjainkig, meglehetős ferde felfogásból kiindulva, ide
genkedik a legtöbb pénzintézet az erdőkre alapított pénz-
kölcsönök liquidálásától, s ha történtek is nagyobb erdő
testekre kölcsön-bekebelezések, azt csak nagyobbszabásu 
részvénytársulatok, vagy bankárcsoportok eszközölték, mint
egy a koczkázat nagyságát, a vállalkozás merészségét állítva 
szemünk elé. 

Leginkább rászolgáltak ezen nézet táplálására hazai 
erdőbirtokosaink, minthogy erdejükből rövid pár év alatt 

* A levélben mondottakkal nem értünk ugyan mindenben egyet, de a 
kérdést sokkal fontosabbnak tartjuk, hogysem az iránta való érdeklődés terjesz
tésére a hozzánk intézett s külömben tartalmas levél közlésében kinálkozó ujabb 
alkalmat is felhasználni ne akarnók. Szerk. 


