
A kék áfonya mint pót-cser-anyag. 
A jó gazda mit sem hanyagol el, mit sem beesül oly csekélyre, hogy 

azt figyelmére ne méltatná. Szorgos gazdákat gyakran lehet látni, mint 
szednek össze udvaraik táján különféle csekély értékű dolgokat, s ha kérd
jük miért teszik azt, egyszerűn azt felelik:. majd csak elkel valamire. — 

Ezen elvet követem én, midőn az erdészeti háztartásból egy ily cse
kélységet ki emelvén, azt tisztelt szaktársaim figyelmébe ajánlom, da
czára annak, hogy előre tudom, miszerint sokan e sorok tisztelt olvasói 
közül azt fogják mondani: krajczáros gazdának jó az ilyesmi, hanem 
nagyobb mérvű s fontosabb jövedelmi ágakkal foglalkozó erdősz figyel
mét nem érdemli; erre azonban azt válaszolom: tégy krajczárt krajczár-
hoz forint lesz belőle. 

Azon csekélység tehát, melyre a t. erdőszeti közönséget figyelmez
tetni akarom, nem más, mint a magasabb vidékek fenyveseinek természe
tes ujbólitását oly makacsul akadályozó kék-áfonya (Vaccinium myrtillus). 
Ezen növény egy éves szárai cseranyagtartalmuk miatt különösen borjú 
bőr kikészítésre sokkal alkalmatosabbak lévén minden egyébb cserző 
anyagnál, bizonynyára megérdemli figyelemünket, és csak attól függ, ha 
jövedelmi forrásul akarjuk efelhasználni, vagy sem. E forrás bizonnyára 
nagyobb hasznot igér, mint az első pillanatra látszik, mert nem csak hogy 
eladása némi jövedelmet igér, ha azt czélszerúen az alább leírandó egy
szerű mód szerint üzleti tárgygyá tenni el nem lasztjuk, hanem felhasz
nálása által is azon előnyben részesítjük állabainkat, hogy fiatal ültet
vényeinket, melyeket elfojtással fenyeget tőle megtisztítván, zsenge ül-
tönczeink vidorabb s erőteljesebb tenyészetét idézzük elő. — 

Továbbá minden erdősz előtt ismeretes, mennyi akadályt gördít ezen 
növény buja tenyészete munkánk elé, oly — főleg éjszak, éjszaknyugati 
és éjszakkeleti oldalakon fekvő vágásainkban, hol az ujbolítást mestersé
ges úton akarjuk véghez vinni, s mely területek közönségesen — főleg 
ha az ültetést bár mi oknál fogva néhány évre halasztottuk — a kék-áfo
nya majd nem áthatlan rétegével bevonvák. Ha tehát ezen növényt eltá
volítjuk, nem csak hogy munkánkat könnyítjük, és ültönczeinket az el
fojtás ellen biztosítjuk, hanem felhasználása által eladási czikkre is 



teszünk szert, melynek ára ültetvényezési költségeinknek legalább egy 
részét pótolandja. — 

Nyerése ezen növények egyszerű sarlózásban áll, melyet jó mélyen a 
moha rétegig, mely rendszerint gyökerét vídi, kell alkalmazni. 

Minthogy pedig május hava az, melyben ezen munkának történnie 
kell, világos, hogy az áfonya cser nyerését könnyű szerrel összelehet kap
csolni az ültetési munkával, mi által termelési költségei kevesbbedni 
fognak. — 

Az áfonyaszárak lesarlozásuk után gondosan megtisztítandók min
den földrészek, fadarabkák és egyéb idegen részektől, mi szinte könnyű 
s csekély költséget igénylő mód, ha azt némi kis munkabérért az ültet
vényezési munka szünideje alatt napszámosainkkal megtétetjük, kik 
örülni fognak, ha ilyféle játékmunka által hasznosan értékesíthetik 
idejüket. 

Ezek után nincs egyéb hátra, mint hogy az így megtisztított áfo
nyaszárakat napon megszárítva szecskavágó segedelmével felaprózzuk, 
s igy az eladásra száraz helyen készen tartsuk. — 

Használati módja nem lenne ugyan ami dolgunk, mindamellett 
meg kell itt jegyeznünk, hogy legczélszerűbb ha eső vizben főzetik, s így 
használtatik a borjubör kikészítésére. Kabinet János. 

Légtüneti észleletek Selmeczen 1868. 
1. J a n u » r h ó I) a n. 

Légnyomás: átlag 313,29 pár. vonal; legnagyobb 16-án délben 
318,12, legkisebb 21-én reggel 304,30. 

Légmérsék: átlag — 1,50 fok R; legnagyobb 18-án délben - j - 5,2, 
legkisebb 1-én reggel — 9,8. 

Páranyoniás : átlag 1,59 pár. vonal; legnagyobb 18-án délben 2, 
83 legkisebb 25-én reggel 0,71. 

Nedvesség százalékokban: átlag 83,3 legnagyobb 23-án egész nap 
100,0 — legkisebb 2-án délben 63,0. — 

Felhőzet: átlag 7,8 legnagyobb (10) 14 nap, (6—8) 9 nap, (2—5) 
8 nap; — derült nap egy sem. 


