
választassák, mely a legelő használatot is biztosítsa. És 
szerintem ott, hol egyéb körülmények határozólag nem 
lépnek fel, a sarj erdőgazdaság; 

b) az erdőtisztek és erdővédszemélyzet olyatén java
dalmazása, hogy ezek tisztök-, illetve állásukhoz méltón 
élhessenek meg és existentiájuk egyáltalán biztosittassék. 

Fogassy Gyula, 
sen. uradalmi körerdész . 

Adatok a cserszömörczéről. 
Az annyi per tárgyát okozott cserszömörczére (rhus 

coriaria) kénytelen vagyok visszatérni, miután közelebbről 
kaptam meg ezen növény csersavtartalmáról a tudósítást. 
Eszerint a csertartalom a, levelekben 17%,.a héjban 7%, 
a fában 3%. 

Ha összehasonlítjuk ezt a tölgy héjáról általam köz
lött adatokkal, akkor azt találjuk-, hogy a héj csersav
tartalma nem jobb amazénál, sőt a jobb helyekről szár-
mazottál összehasonlítva, 2 — 3%-al alantabb áll. Tekin
tetbe veendő azonban, hogy a fácskák, melyekről a próba 
vétetett, magas fák által környezett oly tisztáson álló 
iskolában termettek, a mely a nap nagyobb részén át 
árnyékban állott, hogy t. i . a nyári túlságos forróság 
ellen védve legyenek a csemeték. Pinus csemetekerteket 
u. i . igen szépeket látott a birtokos gróf több helyen, s 
az ő kívánatára készült az iskola, s az erdész oda vetette 
el a szömörczemagot. 

A csemeték az első télen egészen visszafagytak, és 
nem is voltak vastagabbak az irónnál, de második évben 
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vétetett, midőn a levelek már sárgulni kezdettek. 
Szabadabb, verőfényesebb állásban és lombvágatás 

előtt fedve, azt hiszem az eredmény, kivált a leveleket 
illetőleg, még jobb lenne. 

A bőrgyáros tudósítása szerint, a ki a csersavtar
talmat megvizsgáltatta, a szömörcze csak felső bőr cser-
zésére való. a melynek ugyanis puhának, hajlékonynak 
vagy pedig sárgának kell lenni. Tahibőrökhöz, melyeknél 
az ellenkező kívántatik, nem használható. 

Ajánlom e fanemet homokos dombok tisztásain, so
vány, verőfényes helyekre. 

A kik tenyészteni akarják, figyelmeztetem, hogy a 
magot el ne mulasszák megforrázni. Én forrázatlanul 
vetettem s igen rosszul kelt, míg Blaschek Ede ur meg
forrázta és igen szép és sok csemetét nevelt. 

A visszafagyás el ne riasszon, mert mint említem, 
újra és hatalmasan kisarjadzik. s ha egyszer töve meg
erősödött, Leveleit és zsenge ágait évről-évre lehet sze
detni. 

A kísérlettévidc szíveskedjenek az elért eredménye
ket e lapokban közzétenni. TUés Sándor. 




