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A makkal bevetett sorok nyir-és egerfaágak betüzése által jelöltet
nek meg, nehogy azok a tengerinek sokkal később történő ültetése
kor eltévesztessenek. 

e) A következő évben f zen makkvetteményekbe ismét tengerit 
ültetnek, — a földet kapával felvágván. A makkal bevetett sorokat 
a bérlő ez évben is tartozik megkapálni, — holdanként ismét 2 o. é. 
frtot fizetvén. Ezzel a talajnak mezőgazdászati czélokra való hasz
nálata megszűnik; köteleztetvén a bérlő őszszel a tengeri szárait le
vágni s a hely szinéröl eltakarítani. — Ezen mivelés folytán a tölgy -
fa-magonczok első évben rendesen 0*33 méter jnásodik évben 0*66 
méter magasra nőnek. 

f) A vágásokat külünben nem csak vetés, de ültetéssel is erdő
sitik, az arra való fákat külön faiskolákban növesztvén. — Ily fais
kola e gondárságban kettő létezik. Az egyik czélja különben a mezei 
gazdászat ebbeli szükségleteit fedezni, tehát a fasorok ég urasági gyü
mölcsöskertek nevendékeit szolgáltatni; miglen almáinkban, mely 
tisztán a vágások erdősítésére szolgál, ákácz, tölgy és főkép fe-
nyőfa-nevendékek tenyésztetnek. Ez utóbbi veteménykert 0 4 3 hek
tárnyi (0-75 hold) tért foglalván el 28 ezer grammá (50 font) fenyő
magot vetettek el benne; a kikelt palánták idén szépek, s jövő ta-
vaszszal 34'53 hektárt (60 holdat) szándékoznak azokkal beültetni, 
6000 darabot számítván 043 hektárra(1200 D 0). — Ezek elültetése 
10 napszámot igényel, mely itt 335 krral fizettetik s e szerint 0*43 
hektár ilyetén beültetését (1200 Q ölet) 3 ft 35 krral lehet eszkö
zölni. Miután itt a jobb termőhelyeken a tölgyfa igen i diszlik, a miüt 
azt régibb ültetvények bizonyítják, tehát annak bivelése iránt is nagy 
előszeretettel vannak; az erdő egyik része azonban nagyon homo
kos lévén, ezen csak erdei fenyőt tenyésztenek. 

A többiekről majd folytatólag. Neuszidler János, 
az inkei uradalom erdésze. 

Különfélék. 
A f a t ö r z s ő k ö k é s t ő k é k r e p e d é s e e l l e n i óvszerek. 
Mindenki tudja, hogy a levágott fák és a belölök készitett tő

kék, ha tüstént fel nem használtatnak, s a szabadban fekve marad-
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nak, meg, söt sok esetben széjjel is repednek; hogy az igy megrepe
dezett épületi vagy szerszámfák azután czéljoknak vagy épen nem, 
vagy sokkul kevésbé felelnek meg, s hogy igy az erdőbirtokos vagy 
a favevő érzékenyen meg károsulhat. Érdekesnek tartottuk tehát 
•olvasóinkkal a Ueimeika Rezső ur által közzétett (£)t(lerreid)ifd)t Sicr-
teljafyrefdjrtft XI. Sonb I. í>eft) e repedések megóvását illető tapasz
talatokat közölni. Veimelka ur e részben két módot ajánl. Először is 
azt állítja, hogy a fejszével levágott fák sokkal kevésbbé vannak e 
megrepedésnek alávetve, mint a fürészszel vágottak.Ez valóban igen 
cgyszrü mód s megérdemli, hogy kísérleteket tegyünk vele ott, ahol 
* fejsze használata folytán elforgácsolt fával nem kell gondolni. 

A hol azonban a fának már nagy értéke van, ott száraz bikk-
fából| készült ékeket kell készen tartani, hogy a fa lefürészelése után 
tüstént használhassuk. 

fél nagyságban. Ha a fa le vagy szét van fűrészel
ve, a fíirészvágaton mutatkozó finom 
repedés ellenébe ütjük a rajzban b b 
alatt látható ékeket ugy, hogy azok 
a repedés a látszólagos végétől lega
lább is 5 századméternyi távolban le
gyenek. Igy a még nem repedt évgyü. 
rük a repedtektől elválasztatván a re
pedés tágulása tökéletesen meggátol-
tatik. 

Bizonyos távolban a repedés látszó-
a valódi nagyság Vií-ed része lagos végétől azért 

kell beütni az éket, 
lágy fa mert az ily kezdetle

ges repedések oly fi
nom vonalban vég-
ződnek,hogy az való

kemény fa ságos végét aligha 
szabad szemmel ki-

vehetnők; ha pedig az éket a r ^pedés határán belül ütnök a fába, igy 
annak semmi haszna semvolna. Az ékek a keményfába félig, a lágy 
fába bedig egészen bele üttetnek. 

Pest, 1861. Nyomatott ENGEL és MAJíDELO-nál. 




