
a bükknek is ideje, ha majd tölgyeink jobban elfogytak, a 
mikor kétségkívül legalább szoba-padlozatra való használatnál a 
tölgyet az erre jó sikerrel alkalmazható bükk váltandja fel. 

IBedő Albert. 

Hogy lehe t a  dió t (Juglans regia) leggyorsabba n 

cs iráztatni . 
Irta: S u g a t a g i . 

A dió rendes körülmények közt földbe vetve kemény hé
jánál fogva csak a vetési évre következő legközelebbi tavaszon 
csírázik, de ha azt akarjuk hogy még a vetési évben csírázzék 
ugy azt amit a természet a szabadban egy év alatt szokott 
bevégezni, mesterségesen és rövidebb idő alatt kell előidézni, 
nevezetesen a dió héját meg kell puhítani egyidejűleg pedig a 
csírázáshoz szükséges melegséget és nedvességi fokot is mes
terségesen előállitani. 

Ezt néhány diófajnál gyakorlati uton legegyszerűbben a 
következő módon lehetne eszközölni: 

Végy egy fa- vagy cserépedényt melynek belső térfogla
latja a benne elhelyezendő diók teriméjének 3 szorosát képezi, 
boríts az üres edényre egy megfelelő nagyságú bármily de laza 
szövetű posztó darabot, mely kézzel az edény mélységének 
V 3-dáig lenyomandó, ugy hogy ez által az edényben egy kis 
zacskó képződjék, minek megtörténte után a posztó az edény 
széle körül megerősíttetik, az igy képződött tölcsérbe helyez
tetnek a diók, rajok pedig csak annyi forró esőviz öntetik, 
hogy az edénynek a diókkal telt zacskón alóli üres tere egé
szen meg ne teljék, ne hogy a diók a felöntött és a zacskón 
keresztül folyt vizet érjék, szóval nehogy a diók vizben legyenek. 

Miután a meleg viz felöntetett az edény pontosan és ugy 



befödendő hogy a vízgőzök el ne párologjanak, hanem hogy 
azok mennél tovább hassanak a diókra. 

Ezen eljárás naponként — a viz hőmérsékének fokozatosan 
egész 30 Celsius fokig való leszállítása mellett — addig ismét-
lendő a mig a dió héjak maguktól nyilni kezdenek, ha ez meg
történt akkor a diók mélyen porhanyitott talajba 21/3—3 hü-
velyknyire ültetendők. 

A dió-ágy fekvése napos legyen, hogy mindég elegendő 
meleget nyerjen, melynél aztán a szükséges nedvesség száraz 
időben mérsékelt öntözés által pótolandó. 

Felhívás a z o r s z á g o s erdészet i -egyesüle t t . tagjaihoz . 

Hogy az erdészeti-egyesület folyó évi közgyűlésén tárgya
landó s az igazgató választmány által kitűzendő erdőgazdasági 
kérdések a közkívánatnak megfelelőbben legyenek megválaszt
hatok : a t. egyesületi tagok és illetőleg hazánk összes erdő
birtokosai és erdészei tisztelettel felkéretnek, miszerint a ré
szükről tárgyaltatni kivánt erdészeti kérdéseket „az Országos 
Erdészeti-Egyesület" titkári hivatalának (Budapest, vár disztér 
12 szám) lehető mielébb és legkésőbb jövő junius-hó 20-ig 
tudomására hozni szíveskedjenek. 

Budapest, május-hó 20-án 1875. 
A titkári hivatal. 

Az angol-magyarban k faüzlete i nem kerültek sokban, csak 
3,388.880 frtban, mely összegből a bank által a londoni „Econo-
mist"-ban kiadott 1874 évi mérleg szerint, a határ-őrvidéki 
erdőüzletnél szenvedett veszteségre 1,485.000, és a garam-
völgyi vagyis beszterczebányai favételnél szenvedettre 1,903.800 


