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A kisiblyei csemetekertben végzett 
kísérletek ismertetése.

A központi erdészeti kisérleti állomás csemetekerti kísérleteit 
a helybeli bányászati és erdészeti főiskola erdőműveléstani tan
székének kisiblyei csemetekertjében végzi. A csemetekert célja, 
hogy az összes csemetekerti munkák gyakorlatok alkalmával a 
főiskolai hallgatóknak bemutathatok legyenek. A nevelt csemeték 
részben a főiskola kisiblyei erdőbirtokán használtatnak föl erdő
sítési célokra, részben kopárok fásítására szoktak kiadatni. Ennek 
a célnak szemelőttartása mellett és csorbítása nélkül a munkák 
úgy osztatnak be, hogy az a kisérleti állomás céljait is szolgálja. 
A kisérleti állomás figyelemmel kiséri a magvak származását, föl- 
jegyzi a munka- és tenyészeti adatokat, a trágyázásnál bizonyos 
rendszert követ, kísérletet végez a csemetének az állat- és növény
világból származó ellenségeinek a pusztítására, a csemeték ápo
lását, művelését egymással párhuzamban többféle módon végzi s 
az eredmény számbavétele után a csemete az erdőműveléstani 
tanszék rendelkezésére áll.

A csemetekert a kisiblyei völgyben a „Kohaus“ tövében 
fekszik. A völgy észak- és északnyugatnak teljesen nyílt s ezért 
fekvése — a mi szempontunkból — kedvezőtlennek mondható. 
Ny és K felől a kisiblyei tanulmányerdővel határos. Tengerszint- 
fölötti magassága 486 m. Az évi középhőmérséklet 6’5° C, az 
évi átlagos csapadékmennyiség összege 814 mm (14 évi átlag). 
A meteorológiai észlelő állomás a csemetekert közepén van föl
állítva. A csemetekert három kertrészből áll: A), B) és C) kert
rész. A C) kertrész az A) és B) kertrésztől távolabb, a főiskolai 
főerdőőr lakása mögött fekszik s inkább nagyobb, úgy fenyő-mint 
lombfacsemetőket nevelünk benne. Az A) kertrész 16 m-rel ma
gasabban fekszik mint a B) kertrész. Mind a két kertrész 8-8 
táblára van beosztva (lásd 1. sz. képet).

1*
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A csemetekerti kísérletek még csak rövid múltra tekinthetnek 
vissza s így még csekélynek mondható az az eredmény is, amit 
eddig ezen a téren el tudtunk érni. Ennek főoka az, hogy fek
vésénél fogva a csemetekert kísérleti célokra nagyon alkalmatlan 
s munkálataink sok nehézségbe és nagy akadályokba ütköznek.

Az eddig végzett, folytatott és beállított kísérleteket az aláb
biakban fogom ismertetni.

Mű- és zöldtrágyázási kísérletek.

A talaj följavítására irányuló kísérleteket már régebben meg
indította az állomás részben a kisiblyei, részben a rózsahegyi 
csemetekertekben. Az összes külső állomásaink is végeznek ez 
irányban kísérleteket. Az egyes műtrágyák, valamint a zöld- 
trágyázás alkalmazhatóságára vonatkozólag csak több helyen 
végzett és több éven át gyűjtött megfigyelések és fölvételek 
alapján fogunk tudni véleményt mondani és az egyes műtrágyák, 
valamint a zöldtrágyázás hatását érdemlegesen megítélni. Eddig 
kainit-, kálisó-, Thomassalak-, szuperfoszfát- és chilisalétrommal 
kezdtük meg a kísérleteket, zöldtrágyázásra pedig a lupinust 
(albus és angustifolius) vetjük részben tisztán, részben nitraginnal 
kezelve.

Az egyik ezirányú kísérlet 1911. évben lett beállítva a követ
kező módon: a B) kertrész 5. táblájából hat ágyat (9—14. ágy) 
bevetettünk 1911. év tavaszán lupinus magkeverékkel, 100 m2- 
enkint 1’25 kg magot számítva. Mikor a lupinus virágzásba ment, 
a hat ágyba a lupinus be lett ásva s így pihent a talaj a követ
kező év tavaszáig. 1912. év tavaszán ezt a területet egyéves 
lúcfenyőcsemetével iskoláztuk be.

A 15., 17. ágyat ugyanakkor beiskoláztuk egyéves lúcfenyővel 
s a sorok közé kainitot és Thomassalakot szórtunk, 100 m2-enkint 
8 kg kainitot és 5 kg Thomassalakot számítva.

A 18., 20. ágy ugyancsak egyéves lúcfenyővel lett beiskolázva 
s a csemetesorok közé kálisót (40%-os) és szuperfoszfátot szórtunk, 
100 m2-enkint T7 kg kálisót és 3*5 kg szuperfoszfátot számítva.

A 16., 19. ágy ugyancsak beiskoláztatott egyéves lúcfenyővel 
s összehasonlítás céljából érintetlenül hagytuk.

A 21—23. ágy 1911. évben parlagon hevert, a rajta fölverődött 
gaz az év őszén alá lett ásva s egyidejűleg kainitot és Thomas
salakot szórtunk erre a területre a fönti arány szerint. Ez a
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három ágy is beiskoláztatott a következő évben egyéves lúc- 
fenyőcsemetével.

Az eredmény a csemeték hároméves korában lett számba- 
véve s az alábbi (1. sz.) kimutatásba összefoglalva.

1. sz. kimutatás.
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1
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9—14
15, 17

18, 20

16, 19 
21—23

Lupinus ____ ________
Kainit ős Thomassalak (is

kolázás után kiszórva)
Kálisó és szuperfoszfát (is

kolázás után kiszórva)
Érintetlen _  _

345

119

108
94

167

2477

700

545
408

1161

7’2

59

50
43

7’0

160

160

160
160

160
Kainit ős Thomassalak 

(előző évben kiszórva)

Dacára annak, hogy minimális volt az a műtrágyamennyiség, 
amit a talajba juttattunk, az eredmény mégis szembeötlő. A leg
jobb eredményt a 9—14. és 21—23. ágyak adták, amelyek zöld- 
trágyával s részben műtrágyával is kezeltettek ős az iskolázást 
megelőző évben parlagon hevertek. Hogy ez a kedvező eredmény 
a talaj pihentetésének vagy a műtrágyák hatásának tudható-e be, 
azt a további kísérletek vannak hivatva eldönteni. A legsilányabb 
csemetét az érintetlen ágyak adták. Ugyanez a kisérlet részben 
hasonló, de nagyobb mennyiségű műtrágyával, részben más össze
állítású műtrágyák hozzáadásával folytatva lesz, kipróbálva egy
úttal azt is, mekkora különbséget kapunk, ha az iskolázást követő 
második évben is adunk a talajnak műtrágyát.

Az 5. tábla 1—8. ágyait 1912. év tavaszán vetettük be lupi- 
nussal, még pedig az 1—4. ágyat nitraginnal kezelt lupinus-maggal, 
az 5—8. ágyat pedig tiszta lupinussal. A lupinus a virágzás ide
jében alá lett ásva s a nyolc ágy 1913. év tavaszán beiskoláztatott 
egyéves lúcfenyővel. Az eredmény itt csak 1915. év tavaszán, a 
csemeték hároméves korában lesz számbavehető. Hogy a nitragin 
a csemeték fejlődésére jó hatással van, a tiszt a lupinus-m aggal be
vetett ágyak csemetéihez viszonyítva, az már most is szembetűnik.
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Chilisalétrommal az A) kertrész 2. táblájában végeztünk 
kísérletet a következő módon: Kilenc ágy, mely 1911. év tavaszán 
lúcfenyő maggal volt bevetve, keresztben felezve lett. Az ágyak 
egyik felében a csemetesorok közé 1912. év tavaszán chilisalét
romot szórtunk, 100 m2-enkint 1*4 kg-ot számítva; ugyanezt a 
kiszórást az 1913. év tavaszán hasonló mennyiségű műtrágya 
hozzáadásával megismételtük. Az ágyak másik felét összehason
lításul érintetlenül hagytuk. Az eredményt a csemete hároméves 
korában, 1914. óv tavaszán vettük számba; még pedig úgy a mű
trágyázott, mint a műtrágyázatlan részből 5—5 átlagosnak látszó 
csemetesort szedtünk ki, melyeknek átlagos méreteit a 2. sz. ki
mutatás tartalmazza.

2. sz. kimutatás.
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Súly
Törzs
hossz

Gyökér
hossz

Át
mérő

Súly

cm cm mm gr cm cm mm gr

1 221 30‘8 359 764 91 18’3 277 311 604 68

2 20'2 24’9 335 6'64 107 164 26'3 2'87 4'21 104

3 20'2 260 320 614 106 18’8 26’6 296 5'35 69

4 218 270 3'54 831 73 171 277 3'45 625 88

5 22’4 283 4'24 1082 38 143 260 371 674 23

Az össziös méretezett csemeték átlaga:

213 27’4 3’58 791 170 270 3'20 572

Amint az átlagcsemeték adatai is mutatják, a chilisalétrommal 
kezelt részben határozottan erőteljesebb csemete fejlődött, pedig 
ezúttal is csak igen csekély mennyiségű műtrágyát juttattunk a 
talajba. Ez a kísérlet is tovább folyik, részben nagyobb mennyi
ségű műtrágya alkalmazása mellett és több fafajra vonatkozólag. 
Kellő számú adat összegyűjtése után kimutatható lesz az is, 
milyen a viszony a költség tekintetében a műtrágyázás és az 
istállótrágyával való talajjavítás között.
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A talaj javításával kapcsolatban az állomás arra vonatkozólag 
is végez kísérletet, hogy az ákác és az éger gyökerein fejlődő 
nitrogéngyüjtő gumók milyen hatással vannak a talajra. Vájjon 
az a talaj, ahol előzőleg ákác, illetőleg éger állott, gazdagabb-e 
nitrogénben vagy sem, illetőleg, hogy a jelzett gyökérgumók 
vannak-e valami hatással a mellettük fejlődő más fafajú cseme
tékre. Ilyen kísérlet van az A) kertrész 4. tábláján és a B) kert
rész 3. tábláján beállítva. Még pedig az A) kertrész 4. tábláját 
három részre osztottuk és beiskoláztuk lúcfenyő-, vörösfenyő- és 
jegenyefenyőcsemetével úgy, hogy két csemetesor egy-egy ákác-, 
illetőleg égercsemetesorral váltakozik, vagyis minden csemete
sor gyökérzete egy oldalról határos az ákác, illetőleg az éger 
gumós gyökérzetével. Ezek mellett hagytunk természetesen tiszta 
lúc-, vörös- és jegenyefenyő-iskolázást is, hogy összehasonlításul 
szolgáljon.

A B) kertrész 3. tábláját keresztben feleztük. Az egyik fél- 
tábla egyéves feketefenyővel, a másik kétéves jegenyefenyővel van 
beiskolázva. Öt ágyban 2—2 csemetesor egy sor égerrel, hat ágy
ban 2—2 csemetesor egy sor ákáccal és hat ágyban 2—2 csemete
sor egy sor lupinussal váltakozik, mely utóbbinak gyökerei szintén 
nitrogéngyüjtő képességgel bírnak; öt ágy összehasonlításul csupán 
a jelzett fenyőcsemetével van beiskolázva. Hogy ennek a kísér
letnek, közbeelegyítésnek lesz-e valami hatása, illetőleg, hogy 
kapunk-e különbséget az éger, ákác és lupinus közt nőtt s össze
hasonlításul meghagyott tiszta csemeteiskolázás közt, azt csak a 
jövő (1915.) évben fogjuk tudni megítélni.

Sajnos, az első ezirányú kísérlet, amelyet tölgy- és lúcfenyővel 
végeztünk oly helyen, ahol az előző évben ákác, illetőleg éger 
állott, eredménytelen maradt, mert a tölgyet a pockok alárágták, 
a lucfenyőt pedig a pajod támadta meg nagy mértékben.

Lúcfenyőcsemeték nevelése különböző kezelési 
módok mellett.

A lúcfenyőcsemetének ollózás, tépegetés és iskolázás útján 
való nevelésére irányuló összehasonlító kísérlet eredményei az 
„Erdészeti Kísérletek“ XV. évfolyamának 1. és 2. füzetében voltak 
ismertetve, azért ennek a kísérletnek az eredményét csak kivo
natosan fogom itt megismételni.

Ennek a kísérletnek a célja a lúcfenyő csemetenevelősnél
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követett különféle eljárások kipróbálása úgy a nevelt csemete 
minőségére, valamint a csemetenevelés költségeire vonatkozólag.

Az ollózott, tépegetett, iskolázott és érintetlenül hagyott 
ágyakban nevelt csemeték közül a legjobb eredményt — tekintet 
nélkül a vetés sűrűségére — az iskolázás adta. A legsilányabb 
csemetét az érintetlen ágyakból kaptuk, ezek legnagyobb részt föl
nyurgult, silány gyökérzetű csemeték. Ezeknek úgyszólván egész 
életműködésük oda irányul, hogy a sűrű állásból kikerüljenek és 
fejlődésükhöz szükséges minimális növőteret nyerjenek. Ebben a 
küzdelemben a gyengébb csemete alul marad, elnyomatik, az 
erősebbek fölülkerekednek, a gyökérzettel arányban nem álló 
magas törzsüek lesznek s ennek következtében a kiültetésre 
kevésbé alkalmasak. Az ollózott és tépegetett ágyakból nyert 
csemeték már sokkal alkalmasabbak kiültetésre, de az iskolázott 
csemetét mégsem érik el minőségben s amellett a területegységen 
— jelen kisérletnél — kevesebb volt a csemete, mint az iskolázott 
ágyakban.

Költség tekintetében — a középsűrű vetést véve figyelembe — 
az iskolázás és tépegetés közel áll egymáshoz, lényegesen olcsóbb 
ezeknél az ollózás. A csemetenevelés a vetés után minden további 
beavatkozás nélkül alig igényel valami csekély kiadást.

Hasonló kísérletet végzett a liptóujvári külső kísérleti állomás 
is, mely kisérlet már szintén befejezést nyert és az adatok fel
dolgozás alatt állanak. Egy lényeges különbség van azonban a 
mi kísérletünk és a liptóujvári kisérlet közt, t. i., hogy ott kétéves 
csemetével iskoláztak, míg mi egyévesekkel. Az utóbbi eljárást 
határozottan helyesebbnek tartom, mert előző esetben a csemete 
csak egy évig élvezi a szabadabb állás kedvező hatását. Újabb 
ezirányú kisérletsorozatunkban különben erre vonatkozólag is 
csinálunk összehasonlítást. A lúcfenyőcsemeték nevelésére vonat
kozó fönnebbi kísérletek úgy a kisiblyei csemetekertben mint a 
liptóujvári külső kísérleti állomásnál folytatva lesznek az ollózás
nak és tépegetésnek különböző fokú alkalmazása mellett.

Kísérlet a cserebogárpajodok irtására.

A cserebogárpajodok az 1912. évben a B) kertrészben óriási 
kárt okoztak, különösen a tavaszi vetésekben s az egyéves isko
lázásokban, de nem kímélték meg az idősebb csemetéket sem. 
A kárt csak az év derekán konstatáltuk, amikor a csemeték

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



10

sárgulni kezdtek, de amikor a még zöld csemeték jó része is már 
alá lehetett rágva. Ezért julius 20-a körül az egész kertrészt végig 
szénkénegeztük a következő módon. Minden csemetesor közé 
egyszer fecskendeztünk be 6 gr szénkéneget az ágy szélétől 10—15 
cm-nyire az ágy közepe felé váltakozva, egyszer az ágy egyik, 
egyszer az ágy másik szóién. Ily módon egy 13 m hosszú és 1 m 
széles (13 m2) ágyba 76 X 6 gr lett befecskendezve, vagyis egy 
m2-re átlag 35 gr szénkéneg jutott (lásd 2. kép a)\
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a) 2. kép. b)
Befecskendezési lyukak elhelyezése: a) az 1912. évi, b) az 1913. évi szén- 

kénegezés alkalmával.
(A kis köröcskék a befecskendezési lyukakat jelzik.)

Ennek a szénkénegezésnek a pajodokra nézve ölő hatása 
aligha volt, mert akkor alkalmaztuk, amikor a pajodok a talaj 
felszínének közvetetten közelében tartózkodtak s a csemeték 
megvédése szempontjából sem értünk el vele sokat, mert a szén- 
kénegezés idejéig a pajodok káros munkájuknak jó részét már 
elvégezhették. Hogy a pajodokban ez a szénkénegezós nagy kárt 
nem tehetett, arról az 1913. évben megismétlődött pajodrágás 
meggyőzött bennünket. A következő 1913. évben a B) kertrész 
6. táblájának egy részén (15. ágy), ahol a pajod a csemetét az 
előző évben teljesen tönkretette, egy kísérletet állítottunk be a
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pajodok pusztítására s egyúttal arra, hogy a szónkéneg hatása 
a csemeték fejlődésére tanulmányozható legyen.

A kísérlet a következő módon volt beállítva: Az ágyat ke
resztben két részre osztottuk; az x félágyakat egyéves lucfenyővel, 
az félágyakat. egyéves feketefenyőcsemetével iskoláztuk be. Az 
első (1. sz.) öt ágyat érintetlenül hagytuk, hogy ez összehasonlításul 
szolgáljon a kezelt ágyakhoz viszonyítva. A második öt ágyat 
(2. sz.) szénkéneggel kezeltük a következő módon: A csemete
sorok közé szénkéneget fecskendeztünk május hó 10-én, vagyis

3. kép.
A B) kertrész 6-ik táblájának egy részé, ahol a pajodok irtására irányuló 

kísérlet 1913. évben be lett állítva.

abban az időben, amikor a próbaásatás bizonysága szerint a 
pajodok káros útjukra indultak. Szénkéneget minden csemetesor 
közé váltakozva egy, illetőleg két helyen fecskendeztünk be (lásd 
2. sz. rajz b)\ még pedig úgy, hogy két lyuk az ágy szélétől 10—15 
cm-nyire esett, egy lyuk a következő sorköz közepébe. Egy-egy 
lyukba 6 gr szénkéneget fecskendeztünk be, minden befecskende
zési lyuk rögtön bedöngöltetett. Ily módon egy félágyba, melynek 
hossza 6’2 m, szélessége 1 m (6*2 m2), 336 gr szénkéneg jutott, 
vagyis m2-enkint 54 gr. Lényegesen nagyobb mennyiség mint 
amennyit hasonló célra eddig általában a csemetekertekben ha
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zánkban alkalmaztak.1 Ugyanezt a munkát teljesen hasonló módon 
körülbelül két héttel később, május hó 26-án ugyanitt megismé
teltük arra való tekintettel, mert hároméves pajodokkal állottunk 
szemben (1911. év tavaszán volt a rajzás) s az annyira kifejlett 
pajodoknak nagyobb az ellentálló képességük, továbbá azért, hogy 
azok a pajodok, melyek az első szénkénegezést kiheverték, ezúttal 
pusztuljanak el. Ugyanezt a befecskendezést a két besraffozott 
ágyban julius hó 15-én még harmadszor is megismételtük külö
nösen annak tanulmányozása végett, hogy lesz-e ennek a túl
hajtott szénkénegezésnek valami káros hatása a csemetékre, lévén 
a befecskendezési lyukak ^csak 8 cm-nyire a csemetesortól.

A harmadik öt ágyat (3. sz.) kainittal kezeltük annak tanul
mányozása végett, hogy a kainitnak van-e ölő hatása a pajodokra, 
illetőleg, hogy megóvja-e a csemetét a pajodrágástól. E célból 
jelzett területre az 1912. év január havában kainitot szórtunk, 
100 m2-enkint 32 kg-ot számítva s az be lett kapálva; az ágy 
egyébként ugyanúgy lett beiskolázva, mint az előzőek. Megjegy
zendőnek tartom még, hogy az egyenlően kezelt részeket a 3. 
számú rajzon levő vastag vonalak mentén aszfaltlemezekkel szi
geteltük el, amelyek függőlegesen 60 cm-nyire nyúltak be a ta
lajba, hogy ezáltal a pajodoknak egyik kezelt részből a másikba 
való átvándorlása megakadályoztassék, továbbá, hogy se a szén- 
kéneg, se a kainit hatása a vele szomszédos részben ne érvénye
sülhessen.

Az 1913. év őszén talált eredmény a 3. sz. kimutatásban van 
összefoglalva. (L. a 13. oldalon.)

A kimutatásból láthatjuk, hogy a legtöbb csemete úgy a lúc-, 
mint a feketefenyőből a szénkénegezett részben maradt meg. Úgy 
az érintetlen mint a kainitozott részben a csemeték nagy száza
léka pusztult el. (Hogy a szénkénegezett részekben is elpusztult 
az eredetileg beiskolázott csemetemennyiség 20—25%-a, abban 
kevés részök lehet a pajodoknak. Az iskolázásoknak egy bizonyos 
százaléka pajodkárosítás nélkül is el szokott pusztulni.) Az érin
tetlen részben a pajodok munkájukat fönnakadás nélkül végez
hették, úgyszintén a kainitozott részben is; szóval a kainitozás 
jelen kisérletnél nem lehetett a pajodokra nézve ölő hatással, 
mert a csemeték majdnem olyan arányban voltak alárágva, mint 
az érintetlen részben.

1 Lásd az „Erdészeti Lapok“ 1897. évfolyamának 281. és következő
lapjait és az „Erdészeti Kísérletek“ 1900. évfolyamának 58—60. oldalait.
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3. sz. kimutatás.

•ó
§
.eöös

N «3

A kezelés
módja

Az 1913. év őszén 
talált csemeteszám

Az 1913. év tavaszán 
beiskolázott 
csemeteszám

Az 1913. év folyamán 
elpusztult

Lúcfenyő Fekete
fenyő Lúcfenyő Fekete-

fenyő Lúcfenyő Fekete-
fenyő

1 410 415 1180 1180
2 Ö 213 236 1180 1180
3

4—
©

-4-3 150 255 1180 1180
4 127 130 1180 1180
5 410 172 1180 1180 «

Összesen: 1310 1208 5900 5900 77-8% 79-5%

6 -4-3 880 786 1180 1180
©

7 N
©
ÖD

950 870 1180 1180
8

©
tí

'© 746 1018 1180 1180
9 tí

'© 947 1100 1180 1180
10

N
cc 868 945 1180 1180

Összesen: 4391 4719 5900 5900 25’6% 20-2%

11
-+-4

323 430 1180 1180
12 -4-3

©
tSJ

365 546 1180 1180
13

o
-4-3

*3 300 480 1180 1180
14 *cS 511 476 1180 1180
15 745 756 1180 1180

Összesen: 2244 2688 5900 5900 62-0% 54-4%

De a tényleges kárt a kimutatás számadatai nem mutatják 
a maguk teljes valódiságában, mert az életben levő csemeték 
közt, különösen az érintetlen öt ágyban még sok a sárgás színű, 
satnya csemete, amelyek alig képesek rügyeiket kibontani,
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amelyeknek gyökerei tehát szintén meg vannak rágva. Ez szépen 
látható most (1914 tavaszán), amikor az ép csemeték üde hajtá
sokkal erőteljes növekvésnek indulnak. Kiültetésre alkalmas cse
metét ebből a részből csak keveset fogunk kapni.

Hogy a szénkénegezett második részben a pajodoknak el 
kellett pusztulniok (lásd 3. sz. rajzot), az az eddigiekből nyilván
való, mert a csemeték teljesen épen megmaradtak, a pajodok a 
szénkénegezett részből ki nem vándorolhattak s hogy egy tenyé
szeti évet táplálkozás nélkül kibírjanak, az elképzelhetetlen.

Hogy a szénkénegezés akár a két ízben, akár a három Ízben 
szénkénegezett ágyakban a csemetékre káros hatással lett volna, 
azt eddig nem tapasztaltuk; sőt most (1914. év tavaszán), midőn 
látjuk, hogy a szénkénegezett részben mind az öt ágyban a cse
meték mily üdék s mily erőteljesen fejlődnek, határozottan állít
hatjuk, hogy a szénkénegezés a csemetéknek nem árthatott.

A kísérlet ezzel természetesen még nincs befejezve, hanem 
azt a megkezdett irányban folytatni fogjuk, többféle fafajra vonat
kozólag és kellőképpen redukált szénkénegmennyiség alkalmazá
sával is.

A szénkénegezés költségeire vonatkozólag jelen kísérlet, kis 
arányainál fogva, biztos adatot nem szolgáltat, annyit azonban 
már most is megjegyezhetek, hogy alig számbavehető csekély 
összeggel emeli a csemetenevetési költségeket.

Itt említem meg a lótetü (Grillotalpa) elleni védekezést is. 
Az A) kertrésznek különösen a 7. és 8. táblájában, melyek a fő
iskola egyik halastavával határosak, igen sok a lótetü s ezek nagy 
kárt okoznak túrásaikkal csemetekertünkben. Ezek ellen úgy 
védekezünk, hogy a csemeteágyak közötti utacskákba meredeken 
kifelé hajló és símaszélű cserépfazekakat sülyesztünk egymástól 
3—5 m-nyire úgy, hogy a fazekak széle épen a talajjal színeljen. 
Az utakon szaladgáló lótetűk ezekbe befordulnak s ott pusztulnak. 
Ezen a módon sok egér, pocok is elpusztul, amelyek túrásaik 
révén a csemetekertben szintén károsaknak mondhatók.

Védekezés a Lophodermium pinastri Schrad. nevű 
élősdi gomba ellen.

A csemetekerti kísérletek közül ez nyúlik vissza a legrégibb 
időkre és több egymásután következő évben meg lett ismételve. 
A Lophodermium tudvalevőleg az erdeifenyőcsemete legveszedel
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mesebb s legelterjedtebb gombabetegsége s ahol egyszer befészkelte 
magát, ott minden további beavatkozás nélkül egészséges csemetét 
nevelni úgyszólván lehetetlen. A gomba rendesen a második évben 
lepi el a csemeték tűit annyira, hogy azok hosszabb-rövidebb ideig 
tartó sínylődés után elpusztulnak. A kisérlet oda irányult, hogy 
ennek a gombának föllépése és elterjedése megakadályoztassék. 
A kísérleti területet, amelyen az erdeifenyó'csemete állott, négy 
részre osztottuk. Az egyik rész télen át takarva volt, a másik

4. kép.
A Lophodermium pinastri Schrad. nevű gomba elleni permetezési kisérlet 

eredménye.

rész évenkint háromszor (julius közepén, julius végén és augusztus 
elején) permetezve lett 2%-os rézgálicoldattal (bordói lé) és télen 
át takarva volt; a harmadik rész összehasonlításul érintetlenül 
hagyatott, a negyedik rósz permetezve volt épen úgy mint a 
második rész, de nem volt takarva.

A permetezés és takarás, valamint csupán a permetezés 
hatása a legtöbb esetben egybehangzóan kedvező volt. Legszebben 
maradtak meg a csemeték a permetezett és takart, továbbá a 
csak permetezett részben. A csupán takart és az érintetlen ágyak
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közt alig volt különbség, ezek tűit mind ellepte a gomba, annyira 
hogy a harmadik év végére ültetésre alkalmas csemete nem ma
radt köztük. Egy ilyen befejezett kísérletet ábrázol a 4. kép. Itt 
az első három ágyrész télen át takarva volt; a csemetéket a gomba 
teljesen ellepte, úgyhogy alig maradt meg belőlük egy néhány 
s azokon is csak a legfrissebb hajtásokon voltak zöld tűk, a ré
gebbi hajtás tűi mind megvörösödtek s részben le is hullottak. 
A második három ágyrész nyáron permetezve s télen át takarva 
volt. Itt a csemeték mind épek maradtak, a tűk vörösödésének 
rajtuk nyoma sem volt látható. A harmadik három ágyrész sem 
takarva, sem permetezve nem volt, A gomba a csemetét itt is 
ugyanúgy tönkretette, mint az első ágyrészben. A negyedik három 
ágyrész csak permetezve volt, a csemeték itt is teljesen épen 
maradtak meg.

Ezek szerint a gomba föllépésének és elterjedésének a meg
akadályozására a legjobb módszernek bizonyult a nyári permetezés 
a csemetéknek télen át való letakarásával. Ez a két kezelési mód 
a csemeték megvédése szempontjából kiegészíti egymást. Jelen 
kísérletnél ugyan nem volt különbség a permetezett és takart és 
a csupán permetezett részek csemetéi közt, mert a tél a csemeték 
kétéves korában a csemeték áttelelése szempontjából kedvező volt. 
A csemeték hóval voltak borítva s a hó lassan, úgyszólván csak 
párologva tűnt el, a csemeték nem fülledtek meg alatta. Volt rá 
már esetünk, hogy a permetezett, de nem takart csemeték sárgán 
kerültek ki a hó alól. Ennek oka az volt, hogy a nagy hó tavasszal 
hirtelen kezdett olvadni s még hozzá a beállott havas eső követ
keztében a csemetéket borító hóréteg mint a szivacs teleszítta 
magát vízzel s ez a réteg úgyszólván teljesen elzárta a csemetét 
a levegőtől, minek következtében a csemeték megfülledtek, tűi 
megsárgultak. Az ilyen sínylődő csemetét azután nem kíméli meg 
a gomba sem s ha már egyszer erősebben .ellepte, a permetezés 
sem segít rajta. Ugyanez megtörténhet akkor is, ha a tél hómentes, 
száraz, hideg s a talaj keményre fagy. Tavaszkor a csemeték a 
napsütés közvetetlen hatása alatt erősen párolognak s gyökerei 
— még fagyott földben lóvén — nem képesek a párolgás ará
nyában a talajból elegendő nedvességet pótolni, a tűk megsárgulnak 
s a gomba iránt fogékonyabbakká lesznek. Ez utóbbi két esetben 
érvényesíti a télen át való betakarás kedvező hatását, mert előbbi 
esetben felfogja a havat, a csemetéket a levegő állandóan járhatja 
át, utóbbi esetben pedig a talaj nem fagy oly keményre s tavasszal 
nem éri a csemetét közvetetlenül a napsugár.
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Evvel kapcsolatban kísérleteket végez az állomás a kisiblyei 
csemetekertben aziránt is, hogy a különböző vidékekről származó 
erdeifenyőmagból nevelt csemete mily mértékben tud a Lopho- 
dermiumnak ellentállani. Annyit már eddig is beigazoltak ezek a 
kísérletek, hogy az északi vidékekről származó erdeifenyő jelzett 
gombabetegséggel szemben ellentálló.

Védekezés a Phytophthora omnivora ellen.

A kedvezőtlen talaj- és éghajlati viszonyokon kívül vesze
delmes ellensége csemetekertünkben a magból kikelő lúc-, de 
különösen jegenyefenyő- s általában az egyéves csemetének a 
Phytophtora omnivora. Ha ez a gomba beleveszi magát vala
melyik ágyba, kíméletlenül pusztítja a fiatal csemetét, úgyhogy 
foltonkint, sőt ágyankint a csemete egy szálig kipusztul. A cse
meték tőben, a gyökfőnél megbámulnák s oldalt fordulnak. így 
pusztult el 1912. évben az A) kertrész 5. tábláján majdnem az 
összes, tavaszi vetésből szépen kelt lúcfenyőcsemete. Azért ezen 
a táblán egy próbát tettünk 1913. évben a gomba pusztítására. 
Kisiblyei erdőőrünk, Hain, azt tapasztalta, hogy ez a gomba kü
lönösen azokon az ágyakon szokott fellépni, ahol az előző évben 
tölgy állott. Az Á) kertrész 3. tábláján az 1912. évben tölgycsemete 
állott, azért ezt a táblát is belevontuk a kisérletbe. Az 5. táblát 
négy részre osztottuk föl; az egyik részt 5%-os kénsavoldattal 
öntöttük le, a második részt 5%-os dendrinoldattal, a harmadik 
részt 5%-os vasgálicoldattal úgy, hogy a leöntött részek minden 
m2-jére 5 1 folyadék jutott. A negyedik rész összehasonlításul 
érintetlenül hagyatott. Ugyanezt csináltuk az Á) kertrész 3. táb
láján is, csakhogy ott 10%-os oldatokat használtunk. 1913. év 
tavaszán mind a két táblát bevetettük egyenletesen lúcfenyő- 
maggal. A mag szépen kelt s a csemeték mind megmaradtak, úgy 
az 5. táblán, ahol a gomba az előző évben sok kárt okozott, 
mint a 3. táblán, ahol az előző évben tölgy állott. De megmaradt 
a csemete az érintetlen, nem kezelt részeken is s így nyilvánvaló, 
hogy a gomba föllépését valami más körülmény akadályozhatta 
meg. A kísérlet folytatva lesz, de hozzávettünk az eddigi sterilizáló 
anyagokhoz még egyet, az úgynevezett antiparasitot, mely külön 
e célra szolgáló por s amelyet föltalálója, mindenféle parazita 
gomba ellen föltétlenül hatásosnak tart.
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Védekezés az Oidium quercinum ellen.

A tölgylisztharmat, a tölgyeknek ezen veszedelmes s újabban 
nagyon elterjedt levélbetegsége ellen is végez az állomás kísérle
teket kénporozással. Megkíséreltük azt is, vájjon a gomba a vé
delem alatt levő csemetét megkíméli-e. E célból Helianthus-, 
Polygonum- és Symphitum-gumókat raktunk a tölgycsemeték 
közé. Ezek a csemetét hamarosan beárnyékolták, de a gomba 
ezeket a csemetéket sem kímélte meg, épenűgy ellepte, mint a 
szabadban levőket. Ezt tapasztaltuk különben a „Breznyik“ pihenő 
alatti fiatalosban is, ahol a védelem alatt levő csemeték és fiatal 
sarjhajtások leveleit is el szokta lepni a gomba. Kísérletet végez 
az állomás aziránt is, vájjon a Quercus rubra ellentáilóbb-e a tölgy- 
lisztharmattal szemben, mint a hazai tölgy. A poroszországi 
telepítési kísérletek szerint ugyanis a Quercus rubra a tölgyliszt- 
harmattal szemben nem fogékony.1 Ezek a kísérletek mind hosz- 
szabb időt igényelnek s csak több évi megfigyelés és adat alapján 
fogunk tudni határozott véleményt mondani.

Külföldi fafajok csemetéinek nevelése.

A külföldi fafajok megtelepítésével kapcsolatban az állomás 
nagy súlyt fektet a külföldi fafajok csemetéinek nevelésére. Ezeket 
a csemetéket részint magból neveljük, részint mint 1—2 éveseket 
külföldről hozatjuk s iskolában tartjuk csemetekertünkben, míg 
kiültetésre alkalmasakká válnak. Ezt a csemetét, különösen az 
Abies-, Picea-, Thuja- és Chamaecyparis-féleket, árnyaló rácsok 
alatt neveljük, ami megvédi őket egyrészt a nap heve ellen, más
részt télen a hidegtől s nem engedi, hogy a talaj túlságosan ki
száradjon. Az árnyalás mértéke természetesen változik a külön
böző fafajok szerint. A tenyészeti időszak alatt esős időben, 
valamint éjjelen át az árnyaló rácsok eltávolíttatnak, hogy a 
csapadék s a harmat akadály nélkül jusson a talajba. Az így 
nevelt csemetét 4—5 éves korukig tartjuk iskolában s azután 
kerülnek kiültetésre az egész országban elszórt telepeinkre.

Ugyancsak a kisiblyei csemetekertben neveljük a különféle 
származási kísérletek anyagát képező csemetét is. Ezeknél minden

1 Lásd: Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft. 
XII. évfolyam, 1. füzet, 10. oldal.
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egyes munka — összecserélések s tévedések kizárása végett — 
személyes felügyelet és ellenőrzés mellett történik a maggyüjtéstől 
kezdve egészen addig, amíg a magból nevelt csemeték rendeltetési 
helyükre kerülnek.

5. kép.
Külföldi fafajok csemetéinek nevelése.
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Versuche im Pflanzengarten zu Kisiblye.

Der kön. ung. Zentralforstversuchsanstalt steht zu Versuchs
zwecken der Pflanzkamp der Hochschule für das Berg- und Forst
wesen zur Verfügung. Dieser hat in erster Reihe natürlich die 
Aufgabe, den Hörern der Hochschule sämtliche im Saatkamp und 
in der Baumschule notwendigen Arbeiten vorführen zu können 
und werden die gezüchteten Pflanzen teils zu Aufforstungen im 
Lehrreviere der Hochschule verwendet, teils aber zur Aufforstung 
von Ödländereien von Seite des Ministeriums ausgeteilt. Die 
Arbeiten werden von Seite der Versuchsanstalt in der Weise ge
leitet, daß auch diesen Zwecken vollauf Genüge getan wird. Die 
Versuchsanstalt wendet ihre Aufmerksamkeit auf die Provenienz 
der Samen, beobachtet den Arbeits- und Kostenaufwand und die 
phaenologischen Verhältnisse, befolgt ein gewisses System bei den 
Düngungen, stellt Versuche über die Bekämpfung tierischer und 
pflanzlicher Schädlinge an, dann auch in Bezug auf die Pflege 
und Anzucht der Pflanzen u. zw. stets parallel mit verschiedenen 
Verfahren zu Vergleichszwecken. Die erzielten Pflanzen werden 
zur Verfügung des Lehrstuhles für Waldbau gestellt.

Der Garten liegt im Kisiblyeer Tale zu Füßen des Kohaus 
benannten Berges. Es ist gegen Nord-Nordost ganz offen, was 
die Lage — besonders vom Standpunkte der Pflanzenerziehung — 
zu einer ungünstigen stempelt. Meereshöhe 486 m. Jährliche 
Durchschnittstemperatur ist 6’5 C°, jährlicher Niederschlag 814 mm 
(Durchschnitt von 14 Jahren). Die meteorologische Beobachtungs
station steht im Garten selbst. Der Garten besteht aus drei Teilen: 
A), B) und C). Die beiden ersten liegen nebeneinander, aber mit 
einem Höhenunterschied von 16 m, der letztere liegt abseits bei 
der Wohnung des Försters der Hochschule. A) und B) sind auf 
je 8 Tafeln geteilt.

Die Versuche wurden erst seit kurzer Zeit eingeleitet und 
können deshalb auch noch keine nennenswerten Ergebnisse auf
weisen. Die ungünstige Lage erschwert die Durchführung der 
Versuche ungemein.

2
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Kunst- und Gründüngungsversuche.

Von den Kunstdüngern kamen bis jetzt Kainit, Kalisalze, 
Thomasschlacke, Superphosphat und Chilisalpeter zur Anwendung, 
zur Gründüngung aber die weiße und die blaue Lupine, teils auch 
mit Nitragin behandelt.

Der erste derartige Versuch wurde im Jahre 1911 angelegt.
Die Beete 9—14 der Tafel 5 des B) Gartens wurden im 

Frühling des Jahres 1911 mit Lupinen bestellt (weiße und blaue 
gemischt pro 100 m2 1*25 kg), die dann in voller Blüte unter
gegraben wurden, im nächsten Jahre wurden einjährige Fichten 
darein verschult.

Beet 15—20 wurde zu gleicher Zeit mit Fichten bepflanzt 
und in Beet 15 u. 17 zwischen die Reihen Kainit und Thomas
schlacke gegeben, pro Ar 8 bezw. 5 kg, Beet 18 u. 20 erhielt in 
gleicher Weise 1*7 kg 40%iges Kali und 3*5 kg Superphosphat, 
Beet 16 und 19 dient zum Vergleich und blieb ungedüngt. Die 
Beete 21—23 blieben in diesem Jahre brach und wurde Kainit 
und Thomasschlacke in gleichen Mengen im Herbst eingebracht. 
Im Frühling wurden auch in diese einjährige Fichten verschult. 
Die Ergebnisse sind in beiliegender Tabelle enthalten, deren An
gaben sich auf dreijährige Pflanzen beziehen. Das beste Resultat 
lieferten jene Beete, die im Jahre vorher unter Gründüngung 
standen bezw. brach lagen. Ob bei letzteren die Brache oder der 
im Herbst gegebene Kunstdünger wirkte, muß erst durch weitere 
Untersuchungen geklärt werden.

Tabelle 1.
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Stück gr gr Stück

1 9—14 Lupinus _____________ 345 2477 7'2 160
2 15, 17 Kainit u. Thomasschlacke 

(nach der Verschulung) 119 700 5'9 160
3 18, 20 Kalisalz u. Superphosphat 

(nach der Verschulung) 108 545 50 160
4 16, 19 Ungedüngt ... ------ — 94 408 43 160
5 21—23 Kainit u. Thomasschlacke 

firn vorherig. Jahre) — 167 1161 7'0 160
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Ein zweiter Versuch war im Jahre 1912 in den Beeten 1—8 
der Tafel 5 eingestellt; in den Beeten 1—4 wurden die Lupinen 
gelegentlich der Saat mit Jü//mschem Nitragin behandelt, in den 
übrigen nicht. Die Lupinen wurden in voller Blüte untergraben 
und die Beete im nächsten Jahre mit einjährigen Fichten be
pflanzt. Das Resultat wird erst im Jahre 1915 aufgenommen, 
doch ist schon jetzt ersichtlich, daß die mit Nitragin behandelten 
Beete bessere Ergebnisse liefern.

Mit Chilisalpeter stellten wir gesonderte Versuche an. Neun 
Beete der Tafel 2 im Garten A) wurden geteilt, die eine Hälfte 
wurde im Frühling des Jahres 1912 pro 100 m2 mit 1*4 kg Chili
salpeter gedüngt, was im nächsten Jahre in gleicher Weise wieder
holt wurde. Die Ergebnisse sind — an dreijährigen Pflanzen ge
messen — in der Tabelle 2 angegeben. Die gedüngten Beete er
gaben durchwegs bessere Resultate.

Tabelle 2.
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1 cm cm mm gr cm cm mm gr

1 221 308 359 7’64 91 183 277 311 604 68

2 20’2 249 335 664 107 164 263 2’87 4’21 104

3 20’2 26’0 320 614 106 188 26’6 296 535 69

4 218 270 354 831 73 171 277 345 625 88

5 22'4 283 4’24 1082 38 143 26’9 371 674 23

Gesamtdurchschnitt aller gemessenen Pflanzen:

21'3 27'4 - 3'58
1

791 170 27'0
1

3’20 5*72
I

Wir stellten auch Versuche an in Bezug auf den Einfluß
stickstoffsammelnder Holzarten auf den Boden in der Weise, daß 
wir Robinien und Erlen pflanzten und zwischen die Reihen der
selben andere Holzarten verschulten. Diese Versuche befinden
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sich auf Tafel 4 des Gartens A) und auf Tafel 3 des Gartens B). 
Erstere wurde mit Fichten, Lärchen und Tannen bepflanzt, so 
daß zwischen je 2 Pflanzreihen eine Reihe Robinien oder Erlen 
gebracht wurde, den Wurzeln der Nadelhölzer also Gelegenheit 
geboten war, in die mit den Wurzelknollen durchsetzte Erde ein- 
dringen zu können. Zum Vergleiche verblieben mehrere Beete 
ohne Robinien- und Erlenzwischenpflanzung.

Tafel 3 des Gartens B) wurde in zwei Hälften, quer zur 
Längsrichtung der Beete, geteilt, in je eine Hälfte wurden ein
jährige Tannen und Schwarzkiefern verschult. Dann wurden in 
fünf Beeten Erlen, in sechs Robinien und in sechs Beeten Lupinen 
zwischen zwei Reihen der erwähnten Pflanzen eingebracht, fünf 
Beete aber blieben nur mit den Tannen bezw. Kiefern bestellt. 
Das Resultat wird erst im Jahre 1915 sicher festgestellt werden 
können, aber vielleicht schon im Laufe des Jahres 1914 sichtbar 
werden.

Der erste diesbezügliche Versuch mißlang leider. Wir ver
schütten Fichten und säten Eicheln an solchen Stellen, die im 
Jahre vorher mit Robinien bezw. Erlen bestockt waren, doch 
wurden die Eicheln von den Mäusen gefressen, die Fichten aber 
durch den Engerling vernichtet.

Fichtenpflanzenerziehung mit verschiedenen Verfahren.

Wir stellten parallellé Versuche der Fichtenpflanzenzucht an 
in der Weise, daß der eine Teil verschütt wurde, der andere mit 
Scheren durchschnitten, der dritte mit der Hand durchrupft, ein 
Teil blieb des Vergleiches wegen unberührt.

Zweck der Versuche war, die Ergebnisse der verschiedenen 
Verfahren in Bezug auf die Qualität des produzierten Pflanzen
materiales und die Werbekosten desselben festzustellen.

Das beste Resultat lieferte — ohne Rücksicht auf die Dichte 
der Saat — die Verschulung, das schlechteste die unberührt ge
bliebenen Beete, wo die dichtstehenden und aufgeschossenen 
Pflanzen kaum zur Pflanzung geeignetes Material gaben. Die 
mit Scheren durchschnittenen bezw. die durchrupften Beete er
gaben bedeutend besseres Material, das aber immer noch weit 
hinter der Verschulung zurückblieb. Dabei lieferten diese Ver
fahren pro Flächeneinheit weniger Pflanzen. In Bezug auf die 
Kosten stehen die Verschulung und das Durchrupfen nahe zu
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einander, das Ausschneiden war bedeutend billiger. Die wenigsten 
Kosten erstanden natürlich bei den unberührten Beeten.

Ähnliche Versuche wurden auf unsere Veranlassung auch 
in Liptóujvár ausgeführt (siehe die dem Kongresse vorliegende 
Beschreibung).

Versuch zur Bekämpfung der Engerlinge.

Die Engerlinge verursachten im B) Garten im Jahre 1912 
außerordentlichen Schaden, besonders in den Saaten und den 
einjährigen Schulen, doch verschonten sie auch die älteren Pflanzen 
nicht. Der Schaden kam unerwartet, da wir vorher noch nie 
nennenswerten Engerlingsfraß hatten. Zur Bekämpfung wandten 
wir Schwefelkohlenstoff an u. zw. pro m2 durchschnittlich 35 gr 
gegen Ende Juli. Nennenswerten Erfolg konnten wir nicht ver
zeichnen, wohl deshalb, weil die Engerlinge sich zu dieser Zeit 
in den obersten, lockeren Bodenschichten aufhielten, wo der 
Schwefelkohlenstoff rasch verflüchtigte. Im nächsten Jahre 
stellten wir auf einer Stelle, die im Vorjahre total verfressen 
war, folgenden Versuch an. Die Tafel wurde in zwei Teile geteilt, 
in die eine Hälfte der Beeten einjährige Fichten, in die andere 
Schwarzkiefer verschult. Fünf Beete blieben dann unberührt, 
fünf wurden am 10. Mai geschwefelt mit 54 gr pro m2, jede 
Portion zu 6 gr, was in gleicher Weise zwei Wochen später 
wiederholt wurde; in zwei Beeten sogar noch ein drittesmal am 
15. Juli, letzteres besonders zu der Feststellung dessen, ob ein 
so großes Quantum nicht auch den Pflanzen schädlich sein wird.

Weitere fünf Beete wurden mit Kainit behandelt, wovon im 
Januar des Jahres 1912 32 kg pro 100 m2 gegeben und nachdem 
Ausstreuen leicht untergehackt wurden.

Die verschieden behandelten Beete wurden mit bis 60 cm 
Tiefe reichender Asphaltpappe isoliert, um ein Überwandern der 
Engerlinge zu verhindern.

Das Resultat ist in Tabelle 3 zusammengefaßt. (S. S. 10.)
Die meisten Pflanzen verblieben in den geschwefelten Teilen, 

wo der Abgang nur das normale % der Verschulungen erreicht. 
Kainit erwies sich als ganz wirkungslos, da in den damit be
handelten Beeten der Abgang ebenso groß war, wie in den un
berührten. Dabei zeigen die Zahlen der Tabelle den Schaden 
nicht in seiner ganzen Größe, da sehr viele angegriffene Pflanzen
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Bild 2.
Die Verteilung der Löcher gelegentlich des Versuches mit Schwefelkohlen
stoffeinspritzungen a) im Jahre 1912, b) im Jahre 1913. (Die Löcher sind mit 

kleinen Kreisen bezeichnet.)
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Bild 3.
Ein Teil der 6-ten Tafel des B) Gartens, in welchem im Jahre 1913 der Ver

such zur Bekämpfung der Engerlinge angelegt war.
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Tabelle 3.
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Zahl der Pflanzen 
im Herbst 1913

Im Frühling 1913 
wurden verschult

1 Im Laufe des Jahres 1913 
eingegangen

Fichte Schwarz
kiefer Fichte Schwarz

kiefer Fichte Schwarz
kiefer

1 410 415 1180 1180
2 -4-JS-i43 213 236 1180 1180

:G3 © 150 255 1180 1180
42

4 G 127 130 1180 1180
5 410 172 1180 1180

Insgesamt 1310 1208 5900
I

5900
1

77-8% 79'5%

6 i
G©

880 786 1180 1180
7 3 o f 950 870 1180 1180
8 M «c

Ä -2 ! 746 1018 1180 1180
<£> W

9 & 947 1100 1180 1180
43

10 o
02 868 945 1180 1180 1

Insgesamt 4391 4719 5900 5900 25-6% 20’2°/o

11 323 430 1180 1180
12 -+J 365 546 1180 1180
13

3
’S 300 480 1180 1180

14 511 476 1180 1180
15 745 756 1180 1180

Insgesamt 2244 2688 5900 5100 62’0% 54-4%

waren, die aber noch lebten; im nächsten Jahre (Frühling 1914) 
trat dies klar zu Tage, da die gesunden Pflanzen zu kräftigen 
Trieben schritten, die kranken aber kümmerten.

An den Pflanzen war keinerlei nachteilige Wirkung des
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Schwefelkohlenstoffes zu merken, weder im selben, noch im 
nächsten Jahre, die Pflanzen trieben normal und kräftig an.

In Bezug auf die Kosten läßt dieser Versuch wegen der 
Kleinheit der Flächen keinen sicheren Schluß zu, doch erhöhen 
die Kosten des Schwefelns die Herstellung der Pflanzen in nur 
ganz unbedeutender Weise.

Vielen Schaden verursacht auch die Maulwurfsgrille (Grillo- 
talpa), gegen die wir in die Erde eingegrabene und mit Wasser 
gefüllte weithalsige Gefäße anwenden.

Bekämpfung von Lophodermium pinastri Schrad.

Die diesbezüglichen Versuche fließen schon seit längeren 
Jahren und werden alljährlich wiederholt.

Lophodermium ist bekanntlich ein gefährlicher Feind der 
Kiefernkulturen und wo sie sich einmal eingenistet hat, macht 
sie die Anzucht der Kiefern fast unmöglich. Der Pilz tritt meist 
im zweiten Jahre auf und bräunt die Nadeln in solcher Weise, 
daß die meisten Pflanzen eingehen.

Die Versuchsfläche wurde in vier Teile geteilt. Der eine Teil 
wurde den Winter über gedeckt, der andere jährlich dreimal (Mitte 
und Ende Juli, Anfang August) mit 2°/0iger Bordelaiser Brühe 
bespritzt und den Winter über gedeckt, der dritte Teil blieb un
berührt, der vierte wurde ebenso gespritzt, aber nicht gedeckt.

Die Wirkung des Spritzens mit oder ohne Bedeckung war 
in den meisten Fällen gleich günstig. Die unberührten und die 
nur Winter über gedeckten Beete aber waren meist ganz zugrunde 
gerichtet, so daß am Ende des dritten Jahres kaum Pflanzen am 
Leben waren, die zur Auspflanzung geeignet gewesen wären.

Einen derartigen Versuch zeigt Bild 4. Der erste Teil war 
nur im Winter gedeckt, diese Pflanzen sind vom Pilz total be
fallen, es sind kaum einige grüne Nadeln daran sichtbar, fast 
alle sind rot und fallen ab. Der zweite Teil war bespritzt und 
im Winter bedeckt. Die Pflanzen sind gesund. Bräunung der 
Nadeln ist nicht sichtbar. Der dritte Teil war weder gedeckt, 
noch gespritzt, die Pflanzen sind vom Pilz vernichtet. Der vierte 
Teil war nur gespritzt, die Pflanzen sind ganz gesund.

In diesem Falle zeigte sich zwischen den nur gespritzten 
und den sowohl gespritzten, wie im Winter gedeckten Beeten kein 
Unterschied, doch ist dies auf den günstigen Winter zurück
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zuführen. Die Pflanzen waren mit Schnee bedeckt, der ganz 
langsam, sozusagen nur verdunstend verschwand, weshalb die 
Pflanzen nicht erstickten. Doch hatten wir schon Fälle, daß die 
gespritzten und nicht gedeckten Pflanzen ganz gelb aus dem 
Schnee kamen. Dies kam dann vor, wenn gegen das Ende des 
Winters plötzliche Schneeschmelze eintrat und besonders, wenn 
bei wässerigem Schneefäll die Schneedecke ganz mit Wasser 
vollgesogen war und die Luft ganz von den Pflanzen absperrte,

Bild 4.
Resultat der Versuche zur Bekämpfung der Schütte (Lophodermium pinastri 

Schrad.) vermittelst Bespritzung.

infolgedessen also die Pflanzen ersticken mußten. Die kümmernden 
Pflanzen fielen dann dem Pilze umso sicherer zum Opfer. Das
selbe kann auch in schneelosen, kalten Wintern Vorkommen, 
wenn der Boden fest einfriert. Die Nadeln verdunsten im Früh
jahr infolge der Besonnung große Mengen Wasser, die Wurzeln 
aber können, da der Boden noch gefroren ist, dies nicht ersetzen, 
infolgedessen kümmert die Benadelung. bräunt sich und wird 
empfänglicher gegen den Pilz. In solchen Fällen kommt die 
günstige Wirkung der Decke zur Geltung, da sie einerseits den
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Schnee auffängt, somit den Zutritt der Luft sichert, im letzteren 
Falle aber den Boden gegen das allzu starke Einfrieren schützt, 
auch im Frühling die Sonnenstrahlen von den Pflanzen abhält.

Versuche in stark infizierten Beeten zeigten, daß die aus 
nördlichen Gegenden stammenden Kiefern (lapponica) sich gegen 
den Schüttepilz hart erwiesen haben.

Bekämpfungsversuche gegen Phytophtora omnivora.

Die zarten Sämlinge leiden sehr von diesem Pilz, besonders 
Fichte und Tanne, auch Sequoia. Auf Tafel 5 des A) Gartens 
ging infolgedessen im Jahre 1912 fast die ganze Fichtensaat zu
grunde, weshalb wir auf dieser Fläche Bekämpfungsversuche an
stellten. Unser Förster Hain beobachtete, daß dieser Pilz am 
stärksten auf solchen Flächen auftrat, auf denen in den Jahren 
vorher Eicheln gesät waren, deshalb zogen wir auch die dritte 
Tafel zu dem Versuche heran, auf der vorher eben Eichenpflanzen 
gestanden hatten.

Tafel 5 wurde in vier Teile geteilt, der erste würde mit 
5%iger Schwefelsäure begossen, der andere mit 5%igem Dendrin, 
der dritte mit 5%iger Eisenvitriollösung, u. zw. alle mit 5 1 pro m2. 
Der vierte Teil blieb unberührt.

Derselbe Versuch wurde auf Tafel 3 wiederholt, doch hier 
mit 10% igen Lösungen. Im Jahre 1913 erfolgte die Saat mit 
Fichtensamen.

Resultat ließ sich nicht sicher feststellen. Die Saat keimte 
gut und blieb auch unversehrt, doch nicht nur in den behandelten 
Teilen, sondern auch im unberührten, so daß die sichere Grund
lage zu Schlüssen nicht gegeben ist. Die Versuche werden weiter 
fortgesetzt.

Bekämpfungsversuch gegen den Eichenmeltau.

Aus Anlaß eines in den Erd. Lapok erschienenen Artikels, der 
der Beschattung günstige Wirkung gegen den Meltau zuschrieb, stell
ten wir einen diesbezüglichen Versuch an. Wir pflanzten zwischen 
die Pflanzreihen Helianthus salsifis, Polygonum sachalinense und 
Symphitum asperrimum. Doch erwies sich der Schutz als ganz un
genügend und war im Auftreten des Pilzes kein Unterschied 
zwischen den beschatteten und nichtbeschatteten Teilen.
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Anzucht von Exoten.

Hand in Hand mit den Anbaüversuchen fremdländischer 
Holzarten verwenden wir auch viele Mühe auf die Anzucht von 
Exoten, die wir teils vom Samen ziehen, teils als 1—2jährige 
Pflanzen zu Verschulungszwecken im Handelswege beziehen. 
Zum Schutze sind die empfindlicheren Arten mit Gittern gedeckt. 
Auch die zur Provenienzfrage nötigen Pflanzen werden unter 
sorgfältiger Aufsicht in diesen Pflanzgärten gezogen und dann 
an geeignete Orte ausgepflanzt.

Bild 5.
Anzucht von exotischen Holzarten.
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