
Szívesen látjuk áz ákáczot az alföldi tanyák mellett, akár 
egy-két holdas tagokban is. E kis erdőtagok elsősorban úgyis arra 
valók, hogy a tanya állatvilágának a tikkasztó hőség ellen árnyat 
nyújtsanak; marhának, sertésnek, szárnyasnak kifutóul és pihenőül 
szolgáljanak. A kertművelésnek, gyümölcsfáknak, a méhgazda-
ságnak a szél ellen védelmére legyenek és egyben méhlegelőt 
biztosítsanak. Ilyen kisebb foltokat a tanyák körül, ha ki is élne 
az ákácz, azok mesterséges megjavítása különös nehézségbe nem 
ütközik. 

Soha annyi ákáczmagot nem gyűjtetett és nem vásárolt a 
magyar állam, mint manapság; és főleg az Alföld részére soha 
annyi ákáczcsemetét nem nevelt, mint éppen a jelenben. Tehát 
egyáltalán nem az ákácz ellen irányuló irtó háborúról, de arról 
van szó, hogy az ákáczot arra az alkalmazásra utaljuk, amelyben 
a gazdasági élet hasznára válik és feltétlenül megakadályozzuk 
azt a szerepét, amellyel aránytalanul nagy kárára van a magyar 
erdőgazdaságnak! 
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A csemeteárnyalókról. 
Irta: Kiss F e r e n c z . 

Az ágyba vetett magvaknak nemcsak vetése, hanem ápolása 
is általában nagyobb gondot igényel, mint a táblákba vetett erdei 
famagvaké, ép azért igen fontos szerepet játszik a bevetett terü
letnek minél gazdaságosabb kihasználása. 

Az 1—1-2 cm-r\t\ vastagabb takarót elbíró ágyakba tavasz-
szal elég korán elvetett erdei famagvak (fenyőfélék) huzamosabb 
locsolást nem igényelnek, időnkénti locsolást is csak kivételesen, 
a csirás állapotban beálló tartósabb szárazság esetében, különösen, 
ha a talaj felásózása csak tavasszal történt meg. 

A tavasszal ásózott kötöttebb talaj ugyanis az ásózás után 
azonnal foganasitandó gereblyézés mellett is, száraz, meleg, szeles 
időjárásban annyira kiszárad, hogy a talaj felszínében nem marad 
annyi nedvesség, amennyi okvetlenül szükséges a csirában levő 
magnak továbbfejlődéséhez. 

Oly magvak vetésénél azonban, melyek csak 1—0"5 cm-tn 



aluli takarót birnak el, valamint olyanoknál, melyek a termés 
évében — fehér nyár, nyir, kisebb mértékben szilfajok — késő 
tavasszal vettetnek el s csak igen sekély takarást birnak meg, 
sikert csak naponkénti locsolással érünk el s akkor, ha a gyenge 
csemetére locsolt viz s az éjjelenként lecsapódó harmat lehetőleg 
hosszú ideig marad meg rajta s a talajban. 

Ugyanis a júniusi hosszú s kevés páratartalmu meleg napok
ban a talaj felszínén levő természetes ,vagy mesterséges nedvesség 
szinte szemünk előtt párolog el. 

Hogy az oldalról való árnyékolás a harmatképződésre mily 
mértékben van befolyással, nem ismeretes, de valószínű, hogy 
előnyös hatása itt is érvényesül. Tudjuk, hogy a levegő egy bizo
nyos páratelitettséget igyekszik mindig elérni, melyhez a párát a 
földből és a növénytől vonja el. 

Éppen mint az ember, a növény is maga körül bizonyos 
egyéni levegőburkot képez, mely életfeltételeinek legjobban meg
felel; ha ez a levegőburok a szelek által sűrűbben cseréltetik ki, 
ez valószínűleg a gyenge növény hátrányára van. 

Ha szél fuj, az emberi test körül alkotott meleg levegőburok 
gyors kicserélése nyáron kellemes érzést vált ki, télen fázást. 

Hogy az igen vékony korhanytrágyás fedőt megkívánó apró 
magvacskák a locsolás által rendes helyükből kimosva össze^ne 
hordassanak, a locsolót alacsonyan tartva foganatositjuk az öntö
zést mindaddig, mig a magocska két sziklevelét ki nem hozta, 
mert akkor már gyököcskéje akkora, hogy általa a talajhoz 
eléggé erősen van rögzítve. 

A locsolás ebbeli káros hatását meggátolhatjuk azzal is, ha 
nem túlságosan sűrűn, lehetőleg egymás mellé fektetett hosszú 
gépszalmával fedjük be az ágyat; de midőn a sziklevelek kifej
lődtek, a szalma gondosan eltakarítandó, mert a túlságos árnyé
kolás a csemete fejlődésére nem előnyös. Ép ez okból nem ajánl
ható oldalárnyaló helyett a szalmával való fedés sem. 

A szalmával való takarásnál arra ügyeljünk, hogy a szalma 
között levő kenyér- és gyommagokat eltávolítsuk, mert ezzel sok 
gyomlálási munkát takarítunk meg. 

Hogy a forró napnak a kelő csemetére ártalmas hatását 



korlátozzuk, mesterséges oldalárnyékolásról szoktunk gondos
kodni. A mesterséges árnyaló lehet élő vagy száraz. 

Az élőárnyalónak olcsósága mellett igen nagy hátránya, 
hogy a legnagyobb gondozás mellett sem tudjuk ugy alakítani, 
hogy csak oldal-, ne pedig fedőárnyékot is adjon ; másrészt ezek a 
magasabbra növő élőárnyékolók a talajból oly sok tápanyagot 
vonnak el, hogy a mellettük levő pár sor csemete részben a fedő
árnyék, részben a tápanyaghiány miatt, növekedésében vissza
marad, sőt sok el is pusztul. Kevésbbé szakszerű kezelésnél, ami 
nehezebb ellenőrzés mellett könnyen előfordulhat, megsokszoro
zódik a csemeték tenyészetének visszamaradásában mutatkozó kár. 

Az Alföldön használatos magcsemeték fedőárnyékot egy
általában nem kivannak, sőt nem is birják el. 

Legczélszerübb árnyalót nádból készíthetünk, mert ez adja 
a legtökéletesebb oldalárnyékot, könnyen kezelhető és beszerez
hető, a talajból semmi tápanyagot nem von el, a megmunkált 
és nagy költséggel ápolt területből alig vesz el valamit. Bár költ
ségesebb, mint az élőárnyaló, de tekintve, hogy készítési költ
ségei több évi használattal törleszthetők, ez a hátránya is gyengül 
az élőárnyalóval szemben. 

Az árnyalónak a követelményeknek megfelelő hatása leg
feljebb csak egyszerese az árnyaló magasságának. Minél magasabb 
nádból készítjük tehát az árnyalót, annál ritkább közökben kell 

.alkalmazni. Tekintve, hogy a szebb növésű válogatott nád 230— 
240 cm magasságot is elér, elég ha minden két 100 cm széles 
ágy szélére állítunk fel árnyalót olykép, hogy az árnyaló közvetlen 
az ágy szélén állítandó fel s igy még a gyomláló ösvénnyel 
együtt kitevő 230 cm széles területet elég jól árnyalja. 

Az ágyak hosszban kelet-nyugat irányban készítendők. 
A nádárnyalót legegyszerűbben ugy csináljuk, mint a közön

séges nádkeritést. Tekintve azonban, hogy a nád mai napság 
igen drága, másrészt annak felszedése, újbóli leállítása sok nap
számot emészt fel, sokkal előnyösebb sodronyra fűzött árnyalót 
készíteni, ami következőleg történik: 

Két egymástól 5 m távolságban álló, a földbe leásott 2 ,m 
magas karóra kifeszítünk három sor 1*8 mm vastag horganyzott 
sodronyt olykép, hogy a legalsó a föld színétől 50 cm, a második 



110, a harmadik 170 cm magasan legyen. Eme sodronyokhoz 
kötjük 0 -8 mm vastag, lehetőleg horganyzott lágy sodronnyal a 
nádat olyképen, hogy a vastag sodrony bal karó melletti végé
hez a lágy sodrony végét megerősítjük s az egymás mellé egy 
síkba állított három szál nádat a vékony sodronnyal befogva azt 
átvesszük a vastag sodronyon s elég jól meghúzva, erre kétszer 
rátekerjük s igy haladunk tovább egy időben mindhárom vastag 
sodronyon. Hogy a vékony sodronyt könnyebben kezelhessük, 
5—10 méter hosszú árnyalóhoz szükséges vékony sodronyt egy 
15—20 cm hosszú, 1—2 cm vastag fára szorosan felgombolyitjuk; 
így nemcsak könnyen kezelhetjük, hanem a megszorítást is igen 
könnyen végezhetjük vele. 

Hogy az árnyaló egyforma sürü legyen fent és lent, a nádat 
három szálankint felváltva tesszük egymás mellé vastagabb vég
gel a földön, majd vastag véggel felfelé állva. 

Hogy az árnyalókat könnyebben kezelhessük, legczélszerübb 
azokat 5 mes szakaszokban készíteni. 

Kívánatos, hogy arányosan hosszabb nádat vegyünk az 
árnyalóhoz s azt a nád nagyobb részének hosszúsága szerint 
210—230 cm hosszban levágjuk. 

Két ügyes munkás, esetleg egy a nádat kézhez adogató 
gyerekkel óránkint 200—230 cm hosszú nádárnyalót tud elkészí
teni. Szabályos méretű s elég vastag szálú arányos nádkévéből 
2 m hosszú árnyaló lesz. Méterenkint szükséges a három sorhoz 
8-25 dkg IS mm vastag és 294 dkg 0 -8 mm vastag sodrony. 
A nádárnyaló méterenkint sodronnyal, náddal és munkabérekkel 
belekerül 31 korona 46 fillérbe. 

Az 5 m hosszú árnyaló-szakaszok állékonysága az által bizto
sítandó, hogy minden 2*5 m távolságban 2'5 m magas karókat 
állítunk le s ezekhez erősítjük a felállítandó árnyalót. A karók 
vastagsága 10 cm-nél nagyobb ne legyen. 

Mivel ugy a locsolás, mint az árnyalók legjobb kihasználása 
azt követeli, hogy az adott területen minél több csemetét nevel
jünk, majdnem kivétel nélkül a teljvetést alkalmazzuk. A locso
lással nevelt csemeték minden körülmények között úgyis átiskolá-
zandók, a teljvetésnek a csemeték fejlődésénél tapasztalható hátrá
nyával szemben, a nagyobb csemeteszám bőséges kárpótlást nyújt-



Midőn a locsolással felhagyunk, vagy legkésőbb ősszel, a 
nádárnyalót felszedjük s összegöngyölitve télire lehetőleg fedett 
száraz helyre eltesszük, hogy az idő viszontagságaitól megóvjuk. 
Ha fedett hely rendelkezésre nem állana, 5 m szakaszokba össze
göngyölítve oly helyre raktározzuk be, hol legalább az emberektől 
és állatoktól való károsítástól gondosan megőrizhetjük. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

Hirdetmény a magyar á l lamvasút által i g é n y b e v e h e t ő 
talpfák é s ta lpfatermelésre a lka lmas g ö m b ö l y ű faanyag 

be je l en té se tárgyában. . 
Hivatkozással az erdő- és faügyek oisz. kormánybiztosának 2022/922. 

K. B. sz. és a „Budapesti Közlöny" 1922. évi január hó 29-én megjelent 24-i 
számában közhírré tett rendeletére, a Magyarországi Faértékesitő Hivatal felhívja 
az ország fatermeléssel foglalkozó erdőbirtokosait, hogy a jelen felhívás köz
hírré tételének napjától számitolt 8 napon belül a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalnál ajánlott levélben jelentsék be a folyó évi termelési időszak alatt 
használatra kerülő mennyiségből: 

1. a már kitermelt vagy még kitermelendő tölgy, cser, bükk és erdei
fenyő talpfakészleteket és 

2. azon rönkfamennyiséget, mely 25 cm-\ö\ kezdődőleg 40 cm közép
vastagságig vasúti talpfatermelésre alkalmas. 

Felhívja egyben az ország összes vállalatait, hogy a jelen felhívás kihir
detésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben a hivatalnál ugyancsak 
jelentsék b e : 

1. a vásárlás utján birtokukba jutott erdei állományukból a már kiter
melt vagy még kitermelendő tölgy, cser, bükk és erdeifenyő talpfakészletüket, és 

2. a talpfaelőállításra alkalmas 25—40 cm vastagságig terjedő és már 
kitermelt tölgy, cser, bükk és erdeifenyő rönkanyagokat. 

Figyelmezteti a hivatal az erdőbirtokosokat, mint a termelési vállalatokat 
is, hogy bejelentésüket fent jelzett határidőre a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalhoz annál is inkább terjesszék elő,-mert a bejelentés elmulasztása esetén 
a hivatal külső közegei által tudomására hozott talpfákat és talpfának alkalmas 
rönkkészleteket hivatalból lesz kénytelen igénybe venni. 

Budapest, 1922. január hó 30. 
Magyarországi Faértékesitő Hivatal. 


