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A plántatérecsokbcn lévő üres helyek felhasználásáról. 

Ha az egy éves ültönczök nem elégségesek a plántatérecs be
ültetésére, használjuk fel az üres helyet gümösnövények tenyésztésére, 
melyek gyakori feltöltést igéftyelnek, s a következő évben alkalmaz-
zuk vetény ágyakra azt. Általában tanácsos különösen az erdeifenyő
nél, — oly helyeken hol vetények léteztek, a legközelebbi évben ül-
ietvényezni, és megfordítva, hol ültetvények léteztek a következő év
ben .vetni. 

(Folytatása következik.) 

A vén bükkek tuskói is hajtanak sarjat! 

Ösmert dolog, hogy a bükk lombosaink közt a legcsekélyebb 
sarjadzó tehetséggel bír, azért oly bajos a bükk sarjerdökkel való bá
nás, azért a sok panasz, hogy az ilyen erdők minden forda után gyé
rebbek és kevésbbé jövedelmezőkké lesznek. 

Tudjuk, hogy a bükk,wj sarjadzó tehetsége csak 30 legfeljebb 40 
éves koráig terjed, idősb bükkek tehát életrevaló tő- vagy gyöksar
jat nem hajtanak. Annál érdekesebb és hasznosabb tehát azon tapasz
talás, hogy a vén bükkek tuskói melyektől már természetes utón azt 
alig lehetne várni, buján sarjadznak ha azok körül a föld a gyökereket 
nem kímélve jól felkapáltatik. A gyökerek megsebbzése itt a fő dolog 
minthogy a sebek beforradása következtében fejlödnek a sarjak. 

Ezen tapasztalásra azon észlelet vezetett, hogy a bükkfa vágá
sokban gyakran vénebb fák tuskói is hajtottak jó sarjat ha azok körül, 
a fa feldolgozása és kihordása következtében a föld feltűratott és így 
gyökereik megsérültek. 



77 
• 

Ezen eljárás sikerrel alkalmaztatott oly helyeken is hol a bükk 
tuskók a vágás utánni 3-ik évben sem hoztak elegendő sarjat. Költ
séges ugyan ezen segítség de mindenkor jutalmazó. A tuskók körül
kapálását legjobb ősszel tenni mivel a téli nemességnek könnyebb és 
nagyobb menyiségbeni behatása által a gyökerek sebeinek beforradása 
és így a sarjképződés is elősegittetik 

M. 

Az ákászmag gyűjtése. 

Hogy az ákászmag ára a többi famagvakhoz képest igen arány
talan viszonyban áll, azt a magkereskedők árjegyzékéből lehet látni. 
Az ákász-mag fontja 30—50 uj krajczárba kerül. Ezen ár, tekintetbe 
véve hogy az ákászmag olly gyakran megterem és ennek következté
ben nagy menyiségben könnyen nyerhető, igen drágának mondható. 

Ámbár mint eldöntött tárgyat lehet tekinteni, hogy az ákász 
terjedt tenyésztése mindenütt feltétlenül nem ajánlható, mindamellett 
megvan ennek is saját, bizonyos viszonyok közt megbecsülhetlen érté
ke, például a homok buczkák beültetésénél s a t. Mindennek daczára 
azonban gyakran tapasztalni, hogy ezen fanem tenyésztése ott is elma
rad hol az igen hasznos volna, még pedig csupán azért mert az ákász
mag drága és megfelelő jó minőségben és nagyobb menyiségben nem 
kapható. 

Ez annál kevésbbé magyarázható meg mivel az ákászmagot, fen
nebb említettem gyakori dús termésénél fogva, legtöbb vidékeinken 
nagy menyiségben lehet gyűjteni, s annak szedése és pirkálása igen 
könnyű. 

Az ákászmag minden évben megterem ha a kinyíláshoz közeledő 
érzékeny bimbók a késői fagyok és derek által meg nem semmitítettnek. 


