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BEVEZETÉS.

Sokáig nem tudtam magamat elhatározni átadjam-e 
ez igénytelen kis munkát a nyilvánosságnak, ösztön
zött azonban e mű Írása és kiadására azon körülmény 
és meggyőződés hogy dacára a számosán megjelent, 
s. a t. közönség kezeiben forgó selyemtenyésztési mű
veknek e tárgy még nem mentetett ki kellőleg, s azon 
kedves reményt táplálom hogy ez által talán egy gazda
sági hasznos iparág fölvirágozhatására buzditólag fogok 
hathatni. Szép alkalmam nyílt a pesti magyar gazd. 
egyesületnél 1857— 1858 bán ez iparág állásáról némileg 
ítéletet hozhatni. Az úgy nevezett „ Köztelek “ helyiségén 
ugyanis nehány ügy barát költségen, alkalmas helyen 
a Hakféle 6 fonószékkel összekötött gombolyító gép és 
gőzkatlan volt felállítva, a gombolyitás nehány tisztelt 
honfi költségén kezeltetett, kik hasznos működéseikért 
az 1857dik évi gazdasági kiállításnál a I I dik osztályú 
kitüntetést nyerték.
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V I

Bámulnom kellett némely tenyésztőnek eladásra ho
zott gubó készletén: az egyik átrágott a másik zöldes 
lágy, egy harmadik pedig egészen piszkos gubókat hozott 
de az egylet mind a mellett hogy ily rósz állapotban 
voltak a gubók, —  folyó áron vette át, melyet csak is 
egészen használható gubókért lehetett volna adni s e gu
bók ügyes kezelés mellett még is szép egy formán font 
selyem szálakat adtak.

Hogy az egylet*) a selyemtenyésztéssel összekötött 
költségeket semmi tekintetben sem kim élte, arról én és 
velem együtt mások, kik a gombolyitásról ismerettel bír
nak és ez intézetet működése alatt meglátogatták, elléggé 
meggyőződtünk. De azért nem kell gondolni hogy az 
említett egyletnek ha fenntarthatja magát —  mi alatt 
azt értem ha elég gubókat hozat a közönségtől, kessőbb 
nem lesz haszna. Akkor csak azon nemes főczél volt 
alapul véve, hogy a selyemtenyésztés a magyar gazdák 
háztartásába valódi becsében hasson be, és hogy a selyem
tenyésztést érdeklő eszmét valamint egyeseknél úgy az 
egész országban ébreszsze fel, továbbá a népet figyelmez
tetni: hogy mit lehet a selyemtenyésztéssel elérni, hogy 
kedvet kapjon a követendő ut iránt kérdezősködni és 
meggyőződni, hogy mily pénzforrást nyerhet melylyel 
könnyebben fedezheti szükségeit s a reá rótt terheket. 
Hogy ez nem könnyen történhetik meg, nagyon világos,

*) Kérem az egylet szót, melyet bevezetésemben gyakran 
fogok használni a magyar gazd. egyesülettel fel nem cserélni mert 
ez csak a valódi üzletet gyámolitó urakra vonatkozik.
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V II

mert még eddig átalában nagyon kevés egylet alakult 
mely a még csirájában levő selyemtenyésztés felvirá
goztatására az eperfatenyésztéshez szükséges eszközöket: 
hernyó etetést, gubó legombolyitást, és végre a selyem 
szálak feldolgozását gyakorolná, liogy ez által a mezei 
gazda az egész üzletről helyes fogalmat szerezhessen 
magának, hol meggyőződjék a selyem tenyésztés hasz
nosságáról és a hol— a helyett hogy költségeit alig fedező 
csekély árért természtményét uzsorások kezébe adná, 
cikkét a legmagasabb áron adhatja el.

Ezen egylet nem is veszi tekintetbe vásárláskor azon 
különben fontos körülményt hogy ezt a kész pénzen vett 
terményt hogy és mikor fogja eladni? mely a gubóter- 
mesztőt úgy szólván nem is terheli mert eperfát és magot 
csak egyszer kell vennie. Kisebb termesztő pedig helyi
ségül saját szobáját is felhasználhatja a további kite
nyésztés, etetés, tisztitás és befonási előkészületek pedig 
játszva intézhetők el s igy joggal mondhatom hogy e 
kis egylet a legnemesebb tiszteletreméltóbb honfiúi érze
lemtől van áthatva, mely nem csak a honfiúi névvel ragyog 
és titokban más érzelmeket táplál, mely nem fecseg jog 
ról és jóllétről amitolag, hogy ezzel eltakarja fukar ön
zését hasznát tekinti és kévését gondol a tévútra vezetet- 
tekkel, az ilyen álhazafiak saját cselekedeteikkel is ke
veset gondolnak és szét dúlják csiráját egy jótékony 
növénynek mely után ezernyi ember boldogul el élhetett 
volna. De ez egylet időt és vagyont egyedül egy gaz
dasági iparág és a közjóiét emelésére áldoz. Csak a 
nem uzsoráskodó de tisztán honfiúi elveken alakult 
egyletek, ha jól szervezvék, képesek e hasznos ipará-
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V III

gat hasztalan áldozatok nélkül a tökéletesedés polcára 
emelni.

Mily jótékonyan hatna ez az országra ha még több 
olyan nemes honfi akadna kik az ország különböző 
részéiben oly egyleteket alakitanának, melyek alkalmat 
nyújtanának a kisebb gazdáknak hogy ez iparág hasz
nosságáról tökéletes meggyőződést szereszhessenek. Az 
ilyen kis intézetek felállításával meg lenne az ut törve 
arra, hogy a kisebb gazda terménye jövedelmezőbb áron 
kelne el, és igy sem a gubó termesztő sem a gombo
lyító intézet nem szenvedne rövidséget.

Ez egylet nem mulasztotta el az egyes gubótermel- 
őknek, —  meggyőzvén őket a cik hiányos volta, es rosza- 
ságárol felfogásukhoz képest javítási módokat is ta
nácsolni, mindenek dacára többek nyilvániták, hogy már 
nem foglalkozandnak selyemtenyésztéssel, mert ez szám
talan kellemetlenséggel jár és nem nyújt hasznot; de ha 
a csüggedőt valaki, a haszon kézzel fogható kimutatá
sával akarja újra feléleszteni rendesen azt kapja felete- 
tfíl: „Magyarország nem alkalmas selyemtenyésztésre“ 
ezen nyilatkozatra természetesen ellenszenv szolgáltat al
kalmat, melylyel a közönséges ember a gazdasági javí
tások ellen viseltetik. Ű egyszer midenkorra nem akar 
egyebet tenni mint mit atyja miveit és jónak dicsért, de 
azt nem gondolja meg hogy atyja nem oly korszakban 
élt, hanem egy egész másban működött.

Én alig hiszem hogy elődei oly körülmények között, 
melyek között ma élünk, a régi gazdálkodási módhoz 
való ragaszkodást tanácsolták volna. Hiába mondjuk 
most neki hogy ellenszenve csak hibás előítélet de csak
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IX

újra rájövünk a példaszó igazságára hogy: „az egytigyűt 
legnehezebb meggyőzni arról hogy együgyfí. Az ilyen 
aztán kísérletébe is úgy kezd, hogy épen azért mert el
hanyagolja az nem sikerülhet, s azok kik környezetében 
szinte kíváncsian lesték a sikert mint a kisérlő maga, 
kedvöket vesztik. De azt kérdem én hogy nem több elem
mel kell-e küzdenie a főldmivelőnek mint a selyemte
nyésztőnek? nem pusztulliat-e el jég által egész búza 
terménye egy perez alatt? és nem takarhatja-e el egy 
perez alatt összes szorgalma gyümölcsét öszes vagyonát 
egy jégeső úgy hogy a kedvező eredménynek még 
reménye is megsemmisül? nincs-e a barom tenyésztő is 
hasonló bajnak kitéve? van-e baromtenyésztő ki elmond
hatna „üzletem által soha sem szenvedtem kárt" hányszor 
megtörténik, hogy dögvész jön a gulyába és azt egészen 
elpusztítja, mind e károk dacára sem a főldmivelő nem 
hagy fel az újólagos vetéssel, sem a baromtenyésztő a 
baromtenyésztés tovább folytatásával, mert reményű hogy 
szorgalommal es uj beosztásával, a mellett hogy a szen
vedett kárt kipótolja üzletét, kedvezőbb körülmények 
között még jövedelmezőbbé is teszi.

Hát Olaszország a selyemtenyésztés anyja? azt hiszem 
nem, mert ez csak a 12dík században hozatott át Asiábol 
Európa és pedig l 8ZÖr Siciliában karoltatott föl. Ha Olasz
hont vészük is fel például, hát valami 300 év előtt Savoya 
Milano és Monté Brianza szép földjén olyan jövedelmező 
polcon álott-e mint melyen azt most látjuk? azonban 
Olaszország vagy Francziaország mely 80 évvel későbben 
kezdet ez iparághoz nem szánta magát oly nehezen annyi 
tétovázás között e munkára mint mi!
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Az 1843dikév nem hozott-e China és Olaszországra oly 
csapást, mely a selyem tenyésztőket érezhetőleg sujtá? 
egyébiránt nem lehet tagadni, hogy Olasz és Franczia- 
országban jelenleg csak egyes kis területek vannak, me
lyekben a selyemtenyésztés lehető teljes virágzásban 
fennáll.

A selyemtenyésztés elterjedése történetét lehetőleg 
röviden adandóm elő.

Si-ling-chi chinai császárné különös gyámolitása és 
kegybevétele által mintegy 2800 évvel ezelőtt a selyem- 
mivelés úgy megalapittatott Chinaban hogy örök időkre 
a császárnék kedves foglalatossága maradt. A selyem
tenyésztés a chinai császárnék kezében oly fokra emel
kedett hogy a gazdasági foglalatosságok egyik fő ágát 
képezé. Császárnék űzték a gubók legombolyitását, vala
mint a selyemkelmék szövését és ha a régi és uj iratoknak 
hinni lehet, Si-ling-chi volt az első ki a gombolyito és 
szövőszéket saját munkájával megnemisitette.

Spanyolország és Portugália csak a 711dik évben nyert 
oktatást a selyemtenyésztésben.

1146 bán harcok folytán Siciliábol a selyemtenyésztést 
oda hozott és selyemtenyésztésre olcsó feltételek alatt 
szegődött rabszolgák által az Nápolyba is elterjesztetett. 
Habár Sicilia és Nápolyban a selyemtenyésztést titok gya
nánt őrzék még is sikerűit azt bár sok év után Savoya, 
Piemont és a Milánóiaknak elsajátithatni.

Angolországban a II Henrik király alatt behozott se
lyemkelmék nem kis zajt ütöttek. Az első kötött selyem 
harisnyát a Spanyolok hozták be. II és VIII Henrik és 
VI Ede népeik nem csekély bámulatára ilyeket visel-
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X I

tek. Angolországban csak az 1445 — 1450 dik években 
kezdődött meg a selyem szövés.

Hogy mily szigorral hozatott be a selyemtenyésztés 
Angolországba mutatja a körülmény, hogy ennek üzését 
a trónról Jakab király szigorúan megparancsolta, de sike- 
retlenűl. 1820 óta tesznek ugyan Angolországban kísér
letet kicsiben eperfa ültetéssel és selyemhernyó neveléssel, 
de a selyem szövetekre nézve az idegen selyemnek ad
nak elsőséget.

Németországban II Frigyesnek kivándorolt protestánsok 
által tétetett hasztalan kísérletei után 1760bím újra el
kezdetett s már 1774ben 66— 70 mázsa selymet nyertek.

Szászországban 1743ban kezdtek eperfát ültetni, ha
sonlóan nehány működött a rajnai pfalzban; Károly Ti
vadar herczeg eleinte jutalom által később szigorral vette 
eszközlésbe.

Köriilbelől 1711 — 1730 ben vette kezdetét egyszerre 
szövődé és gyárfelállitásával a selyemtenyésztés Magyar- 
országon Temesvarott és Verseczen az első rövid idő alatt 
a legszebb eredményt mutatá fel.

De azután sem mulasztá el a kormány ez iparágat 
különös figyelmébe venni, mert Maria Theresia királyné 
kibocsájtványa által 1763 év Augustus 16kán az eperfa 
ültetés minden hatoság klastrom, város és községnek 
megparancsoltatott, II Josef császár alatt ez üzlet még 
tetemesen gyarapodott, és ennek rendkívüli hasznosságá
ról meggyőződvén 1782ben egy Mazzucata nevű embert 
hozatott Olaszországból és meg bízta egy gombolyító 
intézet felállításával Ó-Budán.

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



XII

Habár Magyarországon előnyös intézmények folytán 
a selyemtenyésztés nagy emelkedést nyert az 1786dik és 
ezt követő szerencsétlen évek és az 1788— 1802 évben 
kitört háborúk által előbbi alvó állapotába viszaesett s ab
ból lassanként most látszik ébredezni.

A zombori kincstári jászág igazgatóság a selyemte
nyésztés hasznosságáról meggyőződve az előbb nevezett 
jószágokon egy selyemtenyészde felállítását a kormánynál 
hozván javaslatba a végett a magyar gazdasági egyesület 
vélemény adásra valamint átalában a selyemtenyésztés 
emelésére szükséges teendők felőli nézetei felterjesztésére 
szóllitatott fel.

A magyar gazd. akkori képviselő bizottmánya ezen 27 
nyomtatott lapra terjedő felterjesztésében világosan és 
kimeritőleg Írja le a selyemtenyésztésnek hazánkbani 
fokozatos fejlődését, ez iparág hasznosságát, továbbá egy 
tekintetet vet Lombardia, Velence és Tyrol selyemte
nyésztésére is. Ezen felterjesztés „A  Magyar Gazdasági 
Egyesület bizottmányának felterjesztése a selyem te
nyésztés emelése iránt Magyarországban “ cim alatt a t. 
olvasó közönség használatára közzé van téve s bővebb 
okulás végett erre utasítom t. olvasóimat.

Mindezekkel csak figyelmeztetni kívántam miként ho
zatott be, s fejlődött a selyemtenyésztés 'egyes országban 
mily eszközöket használtak fel fejlesztésére; továbbá 
hogy ez iparág Magyarországon sikerrel űzhető.

Lépjünk hát mi is komoly elhatározással a szép pá
lyára melyen annyi tartomány halad vagy úgy akarunk 
maradni egy lépést sem tenni előre,' mig más tartományok 
a selyemtenyésztésben a tökéletességig haladtak? Nem!
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X III

egyesített erővel komoly elhatározással lépjünk az ösvény
re mely czéllioz vezet minket is, mint elvezetett már más 
nemzeteket, ne csüggedjünk el mindjárt a legkisebb 
akadálynál, hanem haladjunk mind addig előre mig a 
tökéletesség kapuja feltárul előttünk. Hogy mindezt csak 
kitartással érhetjük el alig szükséges említeni, mert a 
minek tartósan kell hasznot nyújtani az nem készülhet 
el egy perez alatt „Legyünk szorgalmasak mint a 
munkás méh és igyekezzünk mindent hasznunkra 
fordítani. “

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



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



, ,  w
l tenyésztéséről.

lap
I. Fejezet, az eperfárol . ...............................................3

n . az eperfa tenyésztési módja és a magnyerésről 5
in . n a főidnek előkészítése a magiskolában . . . 7
IV. j) a fa iskola fe lá llítá sá ró l................................. 10
V. V a szem reo ltásró l............................................... 16

VI. » az eperfák átültéséről állandó helyeikre . . 22
VII. a sövény ü lte té srő l.......................................... 27

VIII. az eperfák betegségei és azoknak orvoslásáról 29
IX. y levélszedés a magas fákról, és az azokkali bá

násmódról ............................................................

M ásodik rész.

31

A selyembogarak kikeltése, táplálása és megfojtásáról.

I. Fejezet, a h e ly iségrő l........................................................ 43
II. az állvány és gyékényekről............................ 44

III. a selyem hernyók k ik eltetéséről................... 50
IV. n a kikeltési mérséklethez szükségesek . . . 51
V. V) a hernyók táplálásáról . ' ................................. 55

VI. w a hernyók b e te g sé g e irő l................................ 60
VII. » a hernyók befonódása és az ehhez szükséges 

készület ............................................................ 61
VIII. a hernyók és tojás n y e ré sé rő l....................... 64

IX. y) a fojtókályha szerkezete s a hernyók meg
fojtásáról ............................................................. 68

X. V a gubótartásáról mig legombolitjuk vagy elad- 
juk ..................................................................... 73

XI. a gubó legom bolyitásáról................................75

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



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



ELSŐ RÉSZ
AZ EPERFA TENYÉSZTÉSÉRŐL.
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I. Fejezet.

Az eperfárol.

1. §• Hogy selyembogarakat tenyészthessünk min
denek előtt táplálék szükségeltetik; ezt pedig egyedül 
az eperfátol nyerhetni, de az kielégítő és tartós ered
ményt csak természetének megfelelő bánásmód és mive- 
lés mellett nyújt.

2. §. Számos tapasztalataink azon meggyőződésre 
vezettek: hogy a selyem minőségében észre vehető kü- 
lömbség van, ha a hernyó fehér vagy fekete eperfa levél
lel táplálkozott, az utóbbinak használata, a bogárnak 
igen nyers táplálékot nyújt, s gyöngébb minőségű sely
met eredményez.

Vannak ugyan az először említett fajnak ktilömböző 
korcsfajai de ezek a táplálékra illetőleg a selyemre nem 
gyakorolván valami szembetűnő befolyást, azokat részle
tes leírásra nem is méltatom hanem is az ismert fehér 
eperfa (Morus alba) leírását adom.

3. §. A fehér eperfa Linné növény rendszerének 
21dlk osztályába tartozik, hazája eredetileg Cliina és 
Hindostan.

Levelei ferde szividomuak vagy három szögüek, kü- 
lömben idomának mondható határozott levél alak nem 
létezik, nemély fákon levelek is találtatnak tökéletlen 
bevágásokkal itt, ott kikerekitvék vagy meghegyezvék,

1*
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felületök fényes, sima, sötét vagy világos zöld, az alsó 
része kissé emelkedett fő és oldal bordák miatt egye
netlen és érdes, a levél szár 1/2— IV4 hüvely hosszú, 
kerek.

Virágja május hóban jelenik meg, a hím virágok bar
kákban mutatkoznak a nők együtt bokrosán. Legtöbb 
esetben a hím és a nővirag egy fán van, találunk azon
ban olyan fákat is melyeken egyedül hím vagy nő 
virág fii.

Gyümölcsérést illetőleg, nagyobbrésze már júliusban 
megvan érve, sőt a husszinűek már júniusban érettek.

Törzs alkata közép magassági! fa, kérge fiatal korá
ban sima, vén korában összevissza repedezett.

II. Fejezet.
Az eperfa tenyésztési módja és a 

magnyerésről.

4. §. Az eperfa a nedves nehéz és hideg főidet 
kivéve, mindenütt megterem, a fagy iránt nem érzékeny 
s a rovarok se "tesznek bene kárt.

5. §. Azon vélemény hogy a selyem hernyó csak a ci- 
tron és narancsok hazájában nyújthat hasznot, alaptalan, a 
ki ilyesmit állit tekintetbe alkalmasint nem vette hogy 
a cseresnyefa, szőllő s más magas és alacsony tőrzsüek 
sem ez országban vevék eredetüket, szóval az eperfa 
mindenütt tenyészik, hol a szőlő megterem, kitűnő szép
ségű azomban a bánság földjén, hol napról napra legna
gyobb bizonyítékot nyújtanak a részint házi kertekben 
sőt az utcákon is, mindem mfíveltetés nélkül tenyésző 
eperfák.
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6. §. Hogy űltetményeinknél biztos sikernek örvend
hessünk, vető magot igyekezzünk jó  fajtájú honi, levél- 
dus (nem bokros) eperfárol nyerni, mert csak igy szerez
hetünk csalkatlan bizonysságot a felől, hogy az a vidék 
éghajlatához szokott, érett és romhatlan; válasszunk tehát 
magot olyan fákról melyeken fehér gyümölcs terem, napnak 
és szabad légnek ki vannak téve, s nem nagyon vének. 
A fáról mellynek magvát le akarjuk szedni, azon évben 
levél ne szedessék le, ne szedjünk magot a sövény közt, 
epületek mellett vagy más magas fajú fák közt álló eper- 
fáról, valamint olyanról se, mely erőteljes földön tenyészik.

7. §. Idegen tárt-ormányokból magot szerezni, nem 
tanácsos, mert azonkívül hogy a helyváltoztatás és ked
vezőtlen befolyással van a tenyésztésre, még azt a kárt 
is szenvedhetjük hogy nem kapunk tökéletesen érett 
magot.

8. §. A sok író által ajánlott bujtóag dugvány s. t. b. 
általi eperfa tenyésztést t. olvasóimnak szinte nem ajánl
hatom, mert az ily módszer mindig fáradság és idővesz
téssel van összekötve. Ezen esetben a csemetéket ke
véssé nedves főidbe kell ültetni s napról napra bőven 
öntözgetni. Csak 2— 3 napig maradjon el az öntözés, a 
gyarapodás hátra maradását vagy épen kivesztét tapasz
talán djuk.

9. §. Mag szedésre legjobb idő, midőn a gyümölcs 
egészen érett ezt pedig arról ismerhetni meg, ha a törzs 
leggyöngébb érintésére az eper le hull, akkor terítsünk 
azon rész alá melyet leakarunk rázni ponyvát vagy tartsa 
azt 2— 4 vagy 6 ember vagy asszony kiterítve akkor 
az ágat egy karóval gyöngéden meg kell ütni hogy 
csak az érett eper hulljon le, az éretlen gyümölcs pedig 
a fán maradjon, erősen rázni nem szabad. Egyébiránt 
hasonló eredményhez jutunk, ha az ágak karóvali rázo- 
gatása helyett a fára egy fiú fölmász és az ágat kezével 
de szintén gyöngédén megrázza.
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10. §. Hogy mikép tisztítsuk a nyert magot az illető 
lmsos részektől, e fölött kíilömbözők a nézetek, a leg
több szakmunka melyet olvastam, ajánlaja: hogy az össze
gyűjtött epret egy balomba töltve 4— 5 napig vagy is 
addig hagyjuk mig erős savanyodás áll be; hogy e 
kezelés által mily célhoz jutunk eléggé kifejtve még egy 
munkában, mely kezemben volt, semt aláltam, de e fölött 
bíráskodni nem feladatom.

11. §. Az én egyszerű módszerem a következő: a 
mint már az előbbi cikben emlitém ponyvát teritteték a 
fa alá és a fának egyes ágait gyengén megrázattam, 
hogy csak a legéretebb eper hűljön le, azután véknyan 
egy napsütötte szellős helyen lévő gyékénre öntetéin 
hol egy napig vagy a körülmnyek szeriént 2 napig ha
gy ám; azonban napjában 3— 4 szer megforgattatám, ez 
idő alatt az eper meglehetősen megszárad, azután egy cso
móba vonva a húsos részek különválasztása végett dézsába 
öntetéin, kút vagy patak mellett fris vizet öntve rá, 
kézzel addig markolgattatom, mig megyőződöm, hogy a 
mag húsos része levan mosva, ekkor egy edényre hely
zeti szitára feltőltetem a liaborcsot, a húsos rész a vízzel 
átszürődik a szitán, a mag pedig a szitában marad: most 
a magra mind addig töltetek fris vizet, mig a víz egészen 
tisztán nem foly át a szitán, az utolsó munkánál a szitá
ban lévő magot kézzel kell forgatni.

Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy soha egy
szerre az egész keverékne tisztitassék hanem csak mintegy 
meszelynyi: ily módon mind addig működünk migcsak 
szétnyomni való eper van. A tisztított mag szellős de a 
napnak nem nagyon kitett helyen szárítás végett egy 
lepedőre öntetik. Minden esetre előnyösebb kemény 
papírból szárító ládákat csináltatni, melyek hossza min
tegy V2— 1 ölnyi, szelessége 2— 3 lábnyi, karimája 2 
hüvely magos legyen. Ebben elszórjuk a magot, s bizton
ság végett hogy a szél ki ne fújja belőle, szúnyogliá-
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lóval vagy fátyollal befedjük, ezen takaró a száradást 
semmi képen sem gátolja. A magot napjában 2— 3szor 
mégis kell forgatni, hogy egyiránt és gyorsabban szá
radjon.

Ha a mag egészen száraz, mi szép időben 2—3 nap 
alatt bekövetkezik (itt meg kell jegyeznem hogy éjjelre 
az ne hagyassék a szabadban, hanem naplementekor szo
bába vagy más száraz helyiségre vitessék, de napkelte
kor ismét] előbbi helyére vitessék) ha tehát a mag egé
szen száraz akkor e célra durva vászonból készitett zacs
kókba öntjük, melyek inkább hosszúak mint tágasak 
legyenek, ezeket aztán száraz, egerek és fagy ellen biztos 
helyre kell akasztani, e végre legalkalmasabbak a kamarák.

III. Fejezet.

A  Földnek előkészítése a magiskolában.

12. §. Mielőtt a magiskola előkészítését tárgyalnám, 
megjegyzem hogy nem tanácsos az epermagot még az 
év folytán mint sokak által ajánltatik elvetni, mert ki
hajt ugyan néhány hüvelynyire de egy rákövetkező erős 
tél bizonyára egészen tönkre teszi; legbiztosabb időpont 
a magiskolát bevetni a következő tavasz, midőn már a 
fagytól nincs mit félni, april végén vagy május hó első 
napjaiban.

13. §. Ezen célból az egész eper ültetvényre szánt 
főid őszszel legalább egy lábnyí mélységre ásassék 
föl, de akkor vigyázni kell: hogy minden kő vagy tégla 
darab és növénygyökér eltávolitassék, mert az ilyen anya
gok a mag csírájának különösen első fejlődésében hátrá
nyára vannak, ha a terület szívós főidből állana, néhány
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nappal a vetés előtt még egyszer mintegy V2 lábnyira 
föl kell ásni. De lia a főid laza, a másodszori felásás 
elmaradhat. Megjegyzendő még: ha az első ásatás hosszá
ban történt a másik keresztben alkalmaztassák, hogy a 
főid annál jobban összevegyüljön.

14. §. De ha a főid jó  televényes vagy tözegfőld, 
milyet csak akkor kell választani ha más nincs, ősz idején 
egyszeri felásás is elég. A főid igy nyitva áll a lég 
kedvező befolyásának mig csak a vetést meg nem kezd
jük; a vetés előtt 1— 2 nappal az egész területet 4 láb- 
nyi széles ágyakra osztjuk, minden két ágy között egy 
lábnyi széles utat hagyván; ezen négy láb széles ágya
kat azért ajánlom, mert ezzel nem csak a vetéskor, 
hanem a későbbi munkálatoknál is midőn a növény már 
kihajtott a felpuhított főid ősszetaposását kikerüljük. 
Ezen 4 láb széles ágyakon egy kis kertész kapával min
den 12 hüvely távolságra keskeny 1/2 hüvely mély baráz
dát vonunk; azonban hogy a gyakorlatlan kéz se tegyen 
hibát, kerti zsinórral melyet az ágyon végig feszitünk 
jelöljük meg a helyet, hol a barázdát mint előbb emlitém 
el kell vonni. Ekkor a durva homokkal kevert mag a 
jobb kézből, a három első uj között hulattva vettetik a 
kivont barázdába, s mihelyt egy ágy bevetése elvégez
tetett, egy 'megfordított gereblyével a magra huzatik. 
Ugyanazon nap estéjén melyen a vetés történt nem sza
bad az öntözésnek elmaradnia, e célra ne használjunk 
frisen merített vizet; legcélszerűbb a reggel merített 
és egész estig melegedésre kitett víz. De ez csak a 
kutak és nem a folyókra nézve áll, mert ez uttóbbi nem 
csak hogy bizonyos melegséget tart; magában, hanem 
tetemes trágya-anyaggal is elvan látva. Magától érte
tődik, hogy ha a nap folytán eső volt, este az öntözés 
mellőzendő.

15. §. Ha az iskola agyag főid, ne feledjük el ha 
mindjárt felkevertük és szántáskor puhító trágya anyag
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gal a bevetett helyet egy negyed hüvely magasságra 
jó  kerti földel behinteni; ezzel azt nyerjük, hogy nem 
képződik a föld felületén oly kemény föld kéreg mely 
a növény csirájának fejlődését megakadályozza.

1(1. §. Az l sö és 2dik évben nincs vele egyébb munka, 
mint tartós szárazság .idején megöntözni a növényt, fel- 
puhitni a kérges főidet, s kigyomlálni, erre különösen 
kell vigyázni, mert ha a gyom már erős gyökeret vert 
vele együtt az eperűltetvény egy részét is kirántjuk. 
De a kapálásnál és az ágyak tisztításánál nem kell a 
gyommal tulkegyetlenűl bánni, én azt tapasztaltam hogy 
a munkások legkevesebb tekintettel sincsenek a növény
zetre, mű szereikkel ütnek, vágnak mintha erdőt irtaná
nak; eső után soha se kell gyomlálni, ámbár ilyenkor 
a munka könyebb, a gyom látásra egyetlen szabály: ki
tépni a gyomot, mihelyt mutatkozik. Ha felázott a főid 
nem kell a magiskolában járkálni, más időben minden 
nap, vagy legalább minden másad nap a gyom végett 
végig kell tekinteni rajta.

17. §. A kapálás rendesen akkor történjék ha a 
gyom még nagyon el nem terjedt, s a főldszine még 
nem kérgesedéit meg, először április vége felé 2szor jú
niusban, 3szor septemberben; ha kissebbféle kapával nem 
lehetne dolgozni, a csemete sorok között erős késsel 
vagy más éles eszközzel kell a főidet nagy óvatossággal 
feltúrni. Nem is gondolhatni, mily előmenetelt tesznek a 
csemeték a magágy ily módoni kezelése mellett.

18. §. Tél közeledtével az eper ültetvény felülete 
mintegy 2 liüvelyni magasan falevéllel vagy mohával 
behintetik hogy! a fagy a még gyöngéd! és elég mé
lyen be nem nőtt gyökérkéket szét ne dúlja, az említett 
takarót csakj tavasz beálltával szabad eltakarítani. E 
takarót nem szabad sem szalma trágya, annál kevésbé 
gabna szalmával helyettesíteni, mert, első esetben a trá
gya anyagok felolvadása és beszivárgása következtében
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a növény fölötte buján fejlődik, mi a törzsök képződés 
rovására történik, az utóbbi esetben pedig a szalma 
alatt egerek ütnek tanyát s édessége miatt megrágják 
vagy egészen átharapják a növényt.

19. §. Ha a csemeték egy tollszár vastagságára 
nőttek, a következő tavaszon april első szebb napjaiban 
a faiskolába áttehetők, ellenkező esetben azonban a 
következő tavaszig rendes helyükön hagyatnak s csak 
azután tétetnek át.

IV. Fejezet.

A  fa iskola felállításáról.

20. §. A faiskolának szánt hely kissé emelkedett 
déhiek fekvő szellős helyen legyen. Továbbá:
a. A főid maga se nagyon kövér se nagyon sovány 

ne legyen, a táplálék szerekkel mértékletesen ellá
tott főid egészségesebb, Ftartósabb és olyan fákat 
tenyészt melyek minden más minőségű főidbe siker
rel átültethetek.

b. A termőfőid réteg legyen mély és közvetlenül kérge 
alatt ne mindjárt kavicsos homokos vagy szivaj 
agyagos mert ez esetben a gyökerek természeti 
ösztönüket nem követhetik, s nem hatolhatnak be a 
főidbe, és nem terjedhetnek szét; kavicsos főid fais
kolára tökéletesen alkalmatlan.

21. §. A főid minőségét röviden tárgyalván áttérek 
annak előkészítéséhez:

Az eperfa iskolára kiszemelt tért az ültetést megelőző év 
nyár kezdetén legalább IV2 lábnyira rigolirozni kell, 
kivetvén a feltárt főidből minden kődarabot s a gyomok 
körül főleg azokat melyek nagyon mélyen gyökereznek.
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A rigolirozás ekként liajtatik végre: a faiskola szélén 
egy 3 láb széles és 1V2 láb mély árkot vonunk végig; a 
kiásott főid arra a részre bányatik mely nem fog felá- 
satni, mig pedig úgy, hogy a felső 3/4 láb melységből 
kivett az alsóbb 3/4 láb mélységből kivettet külön sorba 
fektetessék az árok mellé, ez a munkásra nézve nem jár 
semmi nehézséggel miután az először kivetettet annyira 
teszi hogy a 2dik ásás által kiemelt szorosan az árok 
partjához jusson; ha az első árok kivan ásva azonnal 
a másodikhoz kell fogni, még pedig válaszfalat nem hagy
va a 2 árok között, és a főidet a mint ássuk úgy bele- 
forditjuk az első árokba, igy jön aztán a 2dik árokból 
kivett főid az elsőbe, a 3dik árokból a másodikba, a 
4dik bői a harmadikba s. t. b. mig végre az utolsó árkot 
az elsőből kivetett főiddel kell betölteni, szekeren vagy ha 
közel van talicskán hordva az árokhoz, ügyelvén rá hogy 
az először kiásott töltessék az árok fenekére, s a mi az 
ásáskor utoljára vettetett ki az árokból, az az árok 
fenső részére jusson.

22. §. Oszfelé a főidet még egyszer felássuk de nem 
oly mélyen mint először, hanem csak 1 lábnyira. Azért 
ajánltam a nyári hónapokra oly mély ásást mert a ta
pasztalás tanítása szerint nyáron a napsugarak és a 
lég ép oly kedvező befolyással vannak a főidre mint 
télen, a fagy, hó és eső, melyik gazda ne ismerné e ked
vező befolyásokat? ezen munkálat által a másfél lábnyi 
mélységből felszínre hozott holt és terméketlen főid a 
légkör jótékony befolyásának elég hosszasan kilesz téve, 
s ha mélyebben nem legalább 6 hüvelynyire bizonyosan 
tele szíja magát élenynyel, sőt a mi több, a légkörben 
szállongó növényi tápszerekkel is. A levegő által ek
ként megjavított és az árokban legalól fekvő réteg kö
zött fekzik egy körülbelől 6 hüvely vastagságú olyan 
réteg mely még nem képes a növényt táplálni, azért 
szükséges a tél kezdetekori második 1 lábnyi felásás
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hogy a fagy, hó, eső a terméketlenül maradt darabot is 
megjavítsa. Ha arról vagyunk meggyőződve, hogy a 
felásott területen szűkén van a tápanyag (ámbár töre
kedni kell, hogy az é célra választott főid ha nem is . 
kövér de jó  karban legyen) 1— IV2 htivelynyire érett trá
gyával be kell hinteni s lehetőleg egyiránt a főldközé I  
kapálni, bizván a hóra és esőre mely a felolvasztott *■ 
trágya anyaggal átjárja a főidet, s azt oly minőségűvé 
teszi hogy biztosan várhatjuk rajta az eper csemete 
diszlését.

Még egysei- szükségesnek tartom figyelmeztetésül J 
elmondani hogy a faiskolában valamint abban a főidben 
melybe a csemetét átültetjük éretlen szalmás trágyát | 
használni nem szabad, mert az már alkatrészeivel, nem ) 
csak elbetegesíti növésében hátráltatja, s kihervasztja a / 
csemetét hanem még a rovaroknak is igen kényelmes 1 
tanyát szolgáltat.

23. §. A gyepfőid legalkalmasb' faiskolára, ha azt 
rigolirozzák és úgy meg munkálják hogy a fű gyökerek 
kivesznek belőle s az alólról kifordított főid a léggel 
érintkezésbe hozatik, hogy a fák táplálására alkalmassá •§ 
váljék.

25. §. Tavasz kezdetén osszuk az egész tért 4 
négyszögű táblára. Ekkor egy kerti zsineget veszünk 
elő, mely bogokkal akként van megjelelve hogy minden 
három lábnyi távolságban egy bog van rajta. Ezen ' 
zsineget a tábla végén keresztben kifeszitjtik és a hol 
a bogok vannak mindenütt egy egy czölöpöt szúrunk a 
főidbe. Ha az első sor czölöpökkel megvan jelölve, a 
zsineget odább visszük s előbbi helyétől három lábnyira 
újra kifeszitjtik, s igy folytatjuk tovább még az egész 
tábla karókkal meglesz jelölve.

25. §. Az mind egy, bár mily módon karósztassék is 
ki a tábla a fő cél az hogy a csemeték 3 lábnyira négy 
szögbe essenek, tehát a kijelölt pontoknál ld/2 15b mély
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és 3 láb négyszögű gödrök ásandók, a kiásott főid melyet 
hasonlóképen úgy kell elkülönözni mint a rigolirozásnál 
21. §. bán előadtam, a gödör szélére tétetik, s a cseme
ték átültetéséig azon állapotban ott kagyatik; igen cél
szerű ha az alsó rétegi főidet keveset széthúzzuk.

26. §. Ha tavaszszal a fagytól nem tarthatni, a kiásás 
és átültetéshez fogunk, de e végre csak oly csemeték 
használhatók melyek legalább ludtoll vastagságúak; soha 
sem kell többet kiásni mint a mennyit egy nap alatt átül
tetni képesek vagyunk. Mielőtt a csemetéket a faisko
lába átvinnők minden egyes csemete mellett időzünk né
hány perezet. A csemete kiásása és átültetésénél a követ
kezőket kell figyelembe venni:
a. A magiskola ágyának egyik oldalán a növénytől i/2 

lábnyira egy közönséges ásót a földe benyomunk s 
igy a főiddel együtt a növényt is kiemeljük, most a 
növényt tövéhez közel megfogva könnyen kihúzhat
juk ez alkalommal gyakran több növényt is kiásunk, 
ezért az elültetésre nem alkalmasat a főiddel együtt 
szépen lassan előbbi helyére vissza bocsátjuk. A 
csemetét semmiféle főidből se szabad erőszakkal 
kihúzni, mert az ilyen kitépés által sok fő es mellék 
gyökér leszakad a csemetéről melyeknek épen a 
táplálékot kell a növénybe vezetnie, a melyek 
nélkül a növény könnyen elpusztulhat.

b. A kihúzott növényeket az átültetés idéjéig nem kell a 
szabad levegőn vagy napsugaraknak kitéve tartani, 
hanem kifíltetésökig egy csomóba kell főiddel elta
karni.

c. De ha ezen növényeket nagy távolságra kellene 
vinni burkoljuk be gyökereit mohával vagy szalmával 
mely közé főidet is kell vegyíteni, s tegyük gyékénynyel 
födött szekérre; ha a faiskolához értünk a b allati 
mód szerint kell alátakarni.

d. A gyökerek közűi az úgy nevezett szív gyökeret
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3— 6 hüvelyre el kell nyesni, ezen munkára igen r 
éles kertész kést használván; sokszor elő fordul hogy \ 
némely fácskánál 2—3 ilyen szívgyökér is van, eze- ; 
két nem szabad levágni hanem, az átültetésnél arra 1 
kell tekinteni hogy ne befelé hanem oldalvást nyúl
janak táplálék után.

e. Minden megsértett gyökeret a szenvedő részen felül 
el kell metszeni, mert az ily beteg gyökerek rotha
dásba mennek át, mi által mások is megsértettetnek.
A fácska minden oldal kinövéstől és ágaitól tiszti- 
tassék meg az az minden a száron kinőtt hajtás 
egyenesen a törzsök mellett, a fácska maga pedig 
tetejétől számítva 2/ 3nylra metszessék el.

27. §. Ha a csemetéket meg nyestük és előkészítet
tük az elültetéshez foghatunk.

Az ültetésnek szép derűit napon, kell történnie s a 
következőkre kell vigyázni: A 25. §. bán leirt módon 
készített gödrökbe a földet annyira vissza kell tölteni, 
hogy a gödörbe állított csemete 1— l 1/* hüvelynyivel 
álljon mélyebben mint a magiskolában állott; a cseme
tét ezután a gödör közepére helyezzük, a gyökereket 
kiterjesztjük és a gödör szélére tett vagy már pár nap
pal előbb elkészített nagyon finom földdel behintjük; 
ezután a csemetét gyöngén mozgatván nehogy a gyökerek 
alatt hézag maradjon, rá húzzuk a gödör szelén levő fői
det, midőn igy a gödör kétharmada megtelt mintegy 10 
itcze állott kút vizet öntünk a gödörbe; ezután a gödröt 
a még künlevő főiddel betőltjük.

28. §. Vastag gyökerű vagy gumós növényeknek a 
kiültetett csemeték közti termesztését nem tanácslom, 
mert ezek gyors fejlődésük által a fák táplálékának nagy 
részét elvonják, minek következtében a fák csak lassan 
fejlődhetnek vagy ki is veszhetnek, különben babot, pas- 
tinakot, petrezselymet s. a. t. olyan növényeket melyek
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a mélybe nem pedig oldalvást vernek gyökeret bátran le
het a sorok közé ültetni.

29. §. Az átültetés első évében az ültetvényt oly mó
don kell megkapálni és gyomlálni mint a magiskolánál 
emlittetett, öntözni pedig csak oly szükség esetében ha 
5 hétig nem esik, és ekkor is eső, folyam vagy álló 
vízzel. A száron kifejlődött hajtásokat érintetlen hagy
juk; az oldalhajtások meghagyása által azt érjük el hogy 
a törzs dereka megizmosodik és nem törekszik a hegye 
felé nőni és ezenkívül a sok levél számtalan likacsával 
a légköri tápanyagok felszívására szolgál. De ha a 
törzs körűi gyökérhajtások mutatkoznak, azokat le kell 
vágni, nem pedig letépni mert ez utóbbi eljárás a nö
vényt megsebzi.

30. §. A következő tavasz a legjobb időpont a fais
kolába áttett csemeték nemesítésére, mert ekkor már 
gyökeret vertek a faiskolában s elég erősek, hogy biztos 
reményünk lehessen a nemesítés sikerében.

31 §. Itt helyen van a kérdés, hogy a nemesítésnek 
mely módja volna legcélszerűbb? A fölött a vélemények 
különbözők, én csak azon módszert követem, melyet sa
ját meggyőződésem szerint több izbeni siker után a leg
célszerűbbnek tapasztaltam s a melyet ezért mindenkinek 
ajánlhatok: és ez a szemreoltás (Augeln) különben a 
többi nemesitési mód is alkalmazható de nem ily biztos 
sikerrel mert az eper fája mint tudva van alkotásánál 
fogva kemény és szívós s igy nehezen egyesíthető.

32. §. Tapasztaltam hogy^'nemcsített fák lia neme
sítés után kellőleg nem ápoltatnak hanem saját termé
szetük szerint szabadon fejlődhetnek, 2— 3 év alatt más, 
a nem nemesitetthez hasonló leveleket teremnek; de 
megfordítva tapasztaltam azt is, hogy nem nemesitett 
mind a mellett kellőleg ápolt eperfák a nemesitettekkel 
nem csak mennyiségre de minőségre is egyenlő levelekel 
hajtottak. Véleményemet az eperfák nemesítése tekin-
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tétében, nem tartom ugyan minden országra nézve kötelező 
érvényűnek, de arról meggyőződtem liogy a nemesitet- 
len fákról táplált hernyók nem betegedtek meg oly nagy 
számmal mint a nemesitettekröl táplálták, és ez nagyon 
természetes mert nemesítésre leginkább nagy és dúslom- 
bozatú fákat választanak, pedig a selyemhernyónak na
gyon nedvdús levelet nem szabad étkíil adni, miután ez 
számos betegséget idéz elő; ez észrevételem Königshofen 
L. úrnak a stájer gazdasági egyesület heti közlönye 
1853dik évi folyamának 40dik számában megjelent „Selyem
tenyésztés körüli eljárásom" cikkében is igazoltatik, de 
ha lombdús fáról nem vastag levelű oltóágat lehetne kap
ni, helyén volna a nemesítés.

Nem nemesített fákról 2—3 évvel hamarab meglehet 
kezdeni a levél szedést mint a nemesítettről, mi selyem- 
természtőkre nézve igen óhajtott előny.

33. §. Mielőtt a szemreöltás leírásához fognék figyel
meztetem t. olvasóimat: ki e munkálatban még nem bír 
ügyességgel mielőtt a műtéthez fogna, tegyen vesszőkön 
vagy más használatlan vadhajtásokon kísérletet hogy 
igy ügyességet szerezzen magának.

V. Fejezet.

A  szemreoltásról.

34. §. A szemreöltás azon nemesítési mód, midőn 
egy nemes galyból kivágott szemet valamely vadoné kér
gébe teszünk.

35. §. A szemreöltás akkor történik midőn a nedv 
a fában, már szivárog s a kéreg könnyen lefejthető, az 
szent János nap előtt történő élő szemre oltásnak nevez

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



1 7

tetik, mert ez még azon évben kibajt, az augustusban 
vagy septembenben történt oltás csak a jövő évre bajt 
ki, s ezért alvó szemreoltásnak neveztetik. A szem- 
reoltás megkezdése előtt 8— 10 nappal előbb tövétől 
egész 1— IV2 láb magasra lekell metszeni a csemetének 
minden oldalhajtását.

36. §. Az oltás ideje a reggeli és esti órák lenné
nek; száraz hüves időben különösen eső után munkához 
fogni nagyon előnyös.

37. §. A nemes gallyról mely szemeket válasszunk 
nemesítésre ?

Igyekezzünk főleg oly gallyakat választani, melyek 
a déli oldalon nőttek, a szemet ne a gally tövéről vagy 
begyéről hanem egyenesen közepéről messük, mert első 
esetben nagyon közel lévén saját törzsökéhez gyengén 
hajtanak, a gally hegyéről valók pedig melyeknek fája 
éretlen nem szolgáltathatnak kiképzett szemeket. Ha 
annyi nemes gallyunk van mennyit egy nap alatt felhasz
nálhatunk, többet ha lehet ne is vegyünk, elkeli met
szeni az oltó gallyak hegyét egészen odáig hol a ham
vas zőldszín kezdődik; különösen hasznos ezen munkát 
az esti vagy reggeli órákban végezni midőn a gallyak a 
faiskolába vitetve, azonnal vízzel telt tartóba állíttatnak. 
De ha eső vagy más ilyes körülmény akadályozna a 
munkában, vegyük ki a legközelebbi használatig víztar
tóikból a nemes ágakat s tegyük szellős hűvös helyre. A 
nemes gally sohase tartassák 2— 3 napnál tovább a víz
ben.

38. §. Mikép kell a nemes szemet és a nemesítendő 
csemetét előkészíteni?

A szemre oltó-vagy éles tollkéssel 1/2 hüvelynyire 
a szem és levélszár alatt és fölött kereszt és egyenes, 
a szem két oldalán pedig 1/i liüvelynyi távolra a fáig 
beható oldalmetszéseket teszünk, mely az alsó kereszt, 
metszésnél hegyet képez, felvilágosításul szolgáljon az:

2
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1 . Ábra.

a a felső metszéslap 
b az alsó metszéslap
c és d a két oldalmetszés mely b nél összefut, ezt 

paizskának nevezik. Ha ez megtörtént a paizskának mind
két oldalán félretoljuk a nemesgally kérget hogy azután a 
lassan ctö1 dig tolt paizskát kényelmesebben lefejthessük, 
ha már le van fejtve a félig levágott levélszárnál megfog
juk a nélkül azonban hogy a szemet erintenők, meg vizs
gáljuk aztán van e lyuk a lefejtett paizskábán, ha van, a 
paizska nem használható és minden meggondolkozás nélkül 
eldobhat- juk, mert igy a külső szem héját nem pedig a belső 
csirát vettük, holott a szem kifejlődésének ez a lelke, de 
ez gondos kezelés mellett eperfárol ritkán történik meg.

39. §. Mikép történjék a nemesítendő törzsöknél a 
lemetszés hogy az előkészített nemes szem abba beoltat- 
liassék?

A főidtől egy arasznyira a csemete sima déli részén 
egy keresztmetszést teszünk, ezen keresztmetszés közé
pétől a főldfelé ismét egy függirányos metszést melyet 
ezen ábra mutat, . de itt sem kell megfontolat
lanul a kérgen i 6 keresztül a fát is megsér
teni, azután egy \J szemre oltó csontocskával
vagy a jobb és • bal kéz hüvely körmeivel,
a függirányos metszés által különválasztott kéreg oldalo- 
kat gondosan annyira széttoljuk a fától hogy a paizskát
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kényelmesen alájok lehessen dugni; a kereszt és fűggirá- 
nyos metszés a- paizsnak szélességéhez és hosszához csak 
nehány vonalnyi legyen.

40. §. Hogy taszítsuk be a paiszkát es mire kell 
ezután figyelni?

A már elkészített paizskat e és b szögleteinél meg 
e a b f°&juk és c hegyével a keresztmetszésnél a liejj 

alá dugva addig taszítjuk a függőleges hasíték
ba lefelé mig a paizska e— óvcl jegyzett felső 
része a kereszt hasítékba belefekszik. A paizska 

szeme a tett függőleges metszés irányát kövesse és ne 
kerüljön a csemete kérge alá; magátol értetődik ha a 
paizska nehezen volna a törsz kérge alá tolható azt a 
mennyire szükséges az oltó csontocskával felfejtjük, kés
sel vagy más vaseszközzel őrizkedjünk a paizst tolo
gatni, valamint a szemet is valahogy ilyesmivel meg ne 
érintsük. A szem betolása után a csemete kérgét mely 
alatt a paizs van a szem két oldalánál gyöngéden meg
nyomjuk, azután fogjunk a bekötözéshez; erre sárga 
viasszal bevont fahártyát (Bast) veszünk és pedig min
den beoltott törzshöz 1/2 rőfnyit. Ezen hártya úgy helyez
tetik el, hogy fele a szem fölött, fele a szem alatt 
överzi a törzsöt, a szem feletti kötés épen j  
d—e metszésénél fedje a törzsöt, természetesen, 
hogy annál nagyobb pontossággal történjék 
a műtét a hártya mindkét végét kézbe fog
juk s úgy fektetjük rá a d—e metszésre, ügyelvén hogy 
a szem a hártya által be ne takartassék, hanem a levél 
szárral együtt szabadon álljon; az jilsó  rész betakarásánál 
hasonlóan érintetlen kell hagyni, s arra törekedni hogy 
a hártya vége a csemetének meg nem metszett részéig 
nyúljon, s ott kerítse még egyszer körűi a csemetét. A 
kötés legyen szoros de ne oly túlságosan hogy ez által 
a nedvkeringés akadályoztassék; arra is kell vigyázni 
hogy a kötés alól kéreg ne kandikáljon ki, bistosság oká-

'/
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ért ha a kötéssel az alsó kereszt rágásig jöttünk még 
egyszer ráfordíthatjuk és pedig úgy hogy egyik szalag 
befödje a másikat, ekkor az azutáni hártya szalagok az 
elsőnek közepére kerülnek, ha igy a kötözés végén is
mét oda jutottunk a hol kezdettük, csináljunk egy később 
feloldándó bogot.

41. §. Minden csemete beoltásánál gyorsan járjunk 
el. Mig a facskán a szemhez mért metszéseket megtesz- 
szük, a nemes szemkét a levél száránál fogva ajkaink közt 
tartsuk de nyelvünket ne értessük hozzá.

42. §. Ha kevés idő múlva észre vesszük, hogy a 
szem meglehetősen dagadozik és hajtani kezd, az oltás 
alkalmával ráhúzott köteléket kissé megtágitjuk.

43. §. Az alvó szemreoltásnál ugyanazokra kell 
tekintettel lennünk mikre az élő szemreoltásnál voltunk 
csak hogy a kötést a jövő év tavaszán, midőn a szem 
hajtani kezd, kell megereszteni, ugyanekkor a csemetét 
a beoltott hely fölött mintegy 4 hüvelynyire le kell 
nyesni.

44. §. Az élő szemre beoltott csemetét akkor mi
dőn a nemes szem már 1/2 lábnyira növekedett, a nemes 
ág felett hasonlóan 4 hüvelyre le kell metszeni.

45. §. Miután a szemreoltás az eperfák nemesítésére 
legjobb mód, fölöslegesnek tartom más szinte nemesítési 
módok fölemlítését; ha netalán tisztelt olvasóim közül 
valaki a párosítást akarná megkísérteni, e módszerről 
minden gyümölcsfákról szóló nemesitési munkában kap
hat utasítást, mert az eperfa nemesítésére ugyanazon 
szabályok állanak melyeket a többi gyümölcsfáknál gya
korlunk.

46. §. A szemreoltás első évében, a hajtásoknak a 
törzsökön szabad fejlődést engedünk, egyedül a nemes ág 
növekedésére fordítunk gondot, ezért a törzs mellé karót 
állítunk, s hozzákötés által kényszerítjük az ágat egye
nesen felfelé nőni, de a karónak még azon haszna is van
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hogy a gyenge ág se a szél se madarak rászállása által 
nem törik ki könyen.

47. §. Az ágat fűzvesszővel vagy szalmával kötjük a 
karóhoz, de nem oly szorosan, hogy az ingodozára tere 
ne maradjon.

48. §. A faiskolának 16. §. szerinti megkapálását nem 
kell elfeledni.

49. §. A 2dik év március havában midőn a fák nedve 
már mutatkozik, megkezdődnek a 43. és 44. §. emlitett 
lemetszések, még pedig úgy hogy a csemete az oltás 
helye felett egy liüvelynyire a törzs oldala felé ferde 
irányban lefűrészeltetik; az oldalhajtásokat pedig egészen 
a törzs hegyéig símán lemetszük. De mint rendesen 
történik e munkát, nem kell elhamarkodni, mert igy 
csak bütykös darabos bokrokat nyerünk, ezt csak úgy 
kerüljük el ha lassan dolgozunk, minden ágat szorosan 
a törzs mellett metszünk le, s a lemetszett ág helye oly 
simán marad mint maga a csemete.

50. §. Midőn a csemete növésében a hat lábat meg
haladta, a 6 lábon felüli részt épen egy rűgy felett el 
kell mestzeni hogy a fácska a korona kopzéshez kezdjen.

51. §. A korona rendes képződése a harmadik évben 
kezdődik; és hogy ezt előmozdítsuk a törzsön 6 láb 
magosságig minden hajtást lemetszünk, különbben vala
mint eddig úgy ezen évben se hagyjunk 6 láb fölüli 
hajtásokat csak mennyi a korona képzésére épen szük
ségeltetik, mindjárt első keletkeztükkor csípjük le őket, 
mert ha ezt ekkor elmulasztjuk, később midőn már meg- 
erősbültek megsebezzük lemetszésük által a törzset s 
ez szembetűnőleg hátráltatja a növést.

52. §. A hat lábon felül nőtt oldalnővésekből melyek 
a korona képzésre meghagyatnak, 4n<a több ne legyen 
s két szemig ezeket is el kell metszeni.

53. §. Miután a nevezett metszések által a 3dik sőt a 
későbbi években is a fácskán seb ejtetik, melyet a levegő
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eső s. a. t. binek nem szabad kitenni, tanácslom tisztelt ol
vasóimnak hogy a sebet a metszés után azonnal kenjék 
be, egy következőleg készítendő faviasszal: 
végy 8 lat sárga viaszt

8 „ szurkot vagy gyantát ezeket tégelyben össze
olvasztván, midőn már folyékonnyá lett a tfíztől elvéve 
azon melegen onts közibe;

8 lat terpentint és
8 „ len vagy faolajt, s igy összekeverve liütessék 

ki. Ha meghűlt külömböző formájú leginkább 1 láb 
hosszú 1 hüvely vastag rudacskákát alakítunk belőle, 
melyeket a használat idejéig híves helyen tartunk.

VI. Fejezet.
Az eperfák átültetéséről állandó helyeikre.

54. §. Minden epertermesztőnek tudnia kell, körűl- 
belől mennyi növényt kaphat egy lat magból hogy igy 
ültetvényeit beonthassa; a tapasztalás tanítja hogy egy lat 
magból általányosan véve 3000 ültetvényt nyerhetünk. 
Magas törzsű fák 4 öl széles sorokban s egymástól 
négy ölnyi távolra esnek; könnyű tehát kiszámítani hogy 
egy 1600 □  öles hold egy negyed részére tehát 400 □  
ölön 100 nagy eperfa foglalhat helyet.

Ha valamely szántóföld, kert s. t. b. szélét akarjuk 
körűi ültetni; először is felmérjük a beültetendő hely 
hosszát p. o. ha egy szántóföld kerülete 700 folyó öl az 
egyes törzsek távolsága 4 öl lészen a kimért 700 ölre 
ennek negyed része, 175 fácska kell.

53. §. De nem elég tudni, hogy hány csemete szük
ségeltetik egy bizonyos területre, hanem tekintetbe kell
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venni azt is liány selyembogarat akarunk vagy lehet 
kikeltetni. Egy lat magból nyert bogarak fentartására 
600 font levél kell, ha egy felnőtt 18— 20 éves törzsről 
40— 50 fontot számítunk, egy lat magra 15— 20 fa szük
ségeltetnék.

56. §. A kizárólag eperfa ültetvényekre szánt főidet 
kétségkívül legcélszerűbb 2 lábnyi mélységre rigolirozni 
mert ez által a főid előkészítetik, sőt téli költségeink is 
megtéritetnek, ha tavaszszal vagy nyáron az egészet 
meglehetős mélveu felszántatjuk és kapás növénynyel 
bevetjük. Aratás után az egész területet hosszában és 
keresztben 4— 4 ölnyire meg jelöljük, minden megjelölt 
ponthoz egy cölöpöt vervén. Ugyanazon év késő ősszén a 
megjelölt helyek (a cölöpöktől mind a 4 rész felől 2 láb
nyi távolságot véve) 4 lábnyi szélesség 4 lábnyi hossas- 
ság és 2i/2 lábnyi mélységre kíásatnak, a kiásott főid 
ne képezzen nagy halmot kissé szét kell huzgálni hogy 
a légkör jobban közibe hathasson.

57. §. Ha az eperfa valamely szántóföld, kert, út 
vagy m. v. kerítésébe ültettetnék, akkor is, az előbbi 
§. bán emlitett négy lábnyi távolban kell el helyezni.

58. §. Ha a főid nem bírna elég táperővel, a gödör 
szélére hányt főidet ősszel a szükséghez képest érett 
trágyával kell keverni. A köveket, gyomot, gyökereket 
s. a. t. felásás —  trágyávali keverés —  és ültetéskor 
nagy fáradság nélkül ki lehet vetni.

59. §. Ha az eperfa tenyésztésről mondottakat pon
tosan követik, és a mag vagy faiskola földjét, nem trá- 
gyálták túlságosan, mert ez által a törzs mesterkélt 
hajtása eszközöltetik, bizonyos vagyok a felől: hogy sen
kinek a felnevelt törzskék sikeréről nem nem kellend 
kétkednie; a fákat a fa vagy magiskolában erős trá
gyázás által soha se engedjük gyors hajtásra fejlődni, 
mert ha aztán az ily kövér földön nevelt fák nedves és 
nem oly erőteljes állóhelyökre tétetnek át, észerevehetjük
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hogy a növésben mit sem haladnak mig végre fájdal
masan latjuk teljes kihalásukat.

60. §. A 4dik év tavaszán a csemeték nehogy az ol
dal gyökerek megsértessenek a legnagyobb óvatosság
gal kiásatnak de mielőtt e kiásatáshoz fognánk jegyez
zük meg a törzs déli oldalát hogy e rendeltetése helyén 
is dél felé allittassék.

61. §. A gyökerek megnyesését tanácslom; hogy 
soha sem kövessük némely írónak azon tanácsát, hogy 
a gyökeret egész a törzsig bevágjuk, mert legjobb 7 
hüvelynyit meghagyni belőlők, a sebesülteket pedig fer
dén a sértett rész alatt úgy messük el, hogy a metszés 
lapja a földre fekve essék, a mellék gyökerek is annyi
ra lemetszettnek, hogy ne legyenek hoszabbak, a többi 
gyökereket pedig csak akkor szabad megmetszeni, ha 
sérülésts zenvedtek.

62. §. A törzs koronáján 3 —  4 legszebb hajtáson 
kivfíl a többit szorosan a törzs mellett e hármat pedig a 
gyökerek és főlderejéhez képest 2— 4 szemnyire kell 
átmetszeni, külömben nem kell gondolni hogy ama 
3— 4en kívül a többinek minden tekintet nélküli lemetszése 
által eleget is tettünk hanem a hajtások lemetszésénél te
kintettel kell lenni arra is, hogy korona képzésre csak 
is azon hajtásokat hagyjuk meg, melyek a törzsnek szép 
kellemes formát, nem pedig a mint már sokszor láttam 
tüske bokor kinézést kölcsönöznek.

A hajtások el és lemetszése által nem csak azt érjük 
el, hogy a törzs szép formát kap, mert az ültetendő 
fácska megmetszésének egyébb oka is van, u. m.: a cse
mete az l s8 s még a 2dik évben is a gyökeredzéssel van 
elfoglalva s igy a gyökerek nem képesek a szál és 
koronába annyi tápnedvet hajtani fel mint a mennyit a 
faiskolában készen kapnak. Ha a csemetét a faiskolá
ban szabad fejlődésnek engedjük és megnyesés nélkül
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helyezzük állandó helyére meg vagyok róla győződve 
hogy 100 közűi alig fog egy kettő sikert felmutatni.

63. §. A faiskolából egyszerre csak annyi fát ásas- 
sunk ki mennyit egy nap alatt átültetni birunk, a nyesés 
közvetlenül minden fácskán kiásása után tönténik, melyet 
aztán az elűltettetésig a főidbe szúrunk, de ha 1— 2 mért 
főldnyi távolságra kellene azokat vinni, ez csak korán 
reggel vagy késő este történjék, és az illető helyhez 
érkeztünkkor, a csemetéket ismét főidbe kell tenni.

De ha a fákat egy napi járásra vagy még tovább kell 
vinni a begöngyöléssel úgy kell bánni mint azt a 26 §.ban 
c. emlitém, az elszállítás reggel vagy este történjék.

64. §. Ha a fácskát megnyestük és rendeltetése 1 
helyére vittük az elültetésre készen van. Az átül
tetés előtt azonban egy kapával gödörről gödörre já 
runk és az először kiásott földdel l/3 résznyire megtölt
jük azokat, ha az egyik oldalróli főid nem töltné meg a 
gödör egy harmadrészét a másik részről annyit veszünk 
mennyi a kitöltéshez szükséges, e mellett meg kell tisz
títani a főidet kövektől gyökerektől s átalában minden
től a mi a fácska fejlődését akadályozná, alig kell tán 
figyelmeztetnem tisztelt olvasóimat arra hogy a gödörbe 
vont főid ne legyen rögös darabos hanem szétpárlott és
a másik oldalon fekvő főidet is derekasan kapával meg 
kell vagdalni.

65. §. Ha a gödrök elkészítvék a fácskát a kitöltött 
gödör közejjére tesszük. De hogy e dolgot célszerűen 
öntözhessük az átültetésnél 2 egyént kell alkalmazni, az 
egyik tartja a csemetét és lassan mozgatja, mig a másik 
a gödör szélén térdelve szétterjeszti a gyökereket s azok
ra finom főidet rak.

66. §. A gyökereket közvetlenül födő főid finom és por- 
hanyos legyen, hogy a gyökerek alatti hézagokat kellőleg 
kitölthesse és egyik se feküdjék üregben, mig a gyökerekre 
a főidet húzzák a fácskát folytonosan mozgatni kell, oly fór
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mán mint már az előbbi § bán említ ém, ka a gyökeret 6— 7 
hüvelynyire főid borítja egy öntözővel öntsünk a csemete 
körűi mintegy 8 pint állott a 27. § alatt már említett tulaj
donságú vizet ezután a többi főid is a gödörbe huzatván 
az átültetés be van fejezve. Figyelmeztetem itt t. olvasó
imat bogy a gödör szinüllig megteljék, 6— 8 nap múlva 
a többit is a fácska körébe leket huzni. Az átültetett 
fácska mellé kivált az első netalán szellős napokra elő
nyős ha karót szúrunk, mert ez megvédi az ingadozás 
s talán kifordulás ellen, azonban mint fa hiányban szen
vedő vidéken tapasztaljuk e karókat mellőzni is letet. 
De ha használunk, a főidbe szúrott része égettessék meg 
sőt a csemete előtt kell a főidbe tenni, és ezt azután 
három helyen, fent, közepén és alant vesszővel vagy fahár
tyával vagy szalma fonadékkal gyöngén hozzá kell kötni.

67. §. Az átültetés első évében minden hajtást mely 
a száron a koronáig nő valamint a korona meghagyott 
ágain kivűl a korona közt növekedő hajtásokat is ki 
kell vágni.

68. §. A következő év tavaszán s átalában az átül
tetés utánni első 3— 5 évben a csemetén a következő 
tenni valók vannak:

a) Minden tavaszszal utána kell nézni, hogy a kép
zendő korona hegye vagy ágai nem fagytak e meg, 
nem törtek e el? ha igen, akkor a sértett ágat épen 
egy ríigy felett el kell vágni, a metszés mindig a 
törzs közepétől kifelé történjék nehogy a rügy a 
korona belső része felé hajtson.

b) Az egymáshoz nagyon közel vagy a főid felé nőtt 
ágak levágandók.

c) Egymást érintő ágak és gallyak ha több van a lege
rősebbet kivéve lemetszendők.

d) Ha a fa egyik oldalán erősebben fejlődne le mint 
a másikon, s ezért elferdülésétől lehetne tartani, ak
kor a gyengébb oldalán az ágakat jó  vissza kell nyesni.
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e) Arra törekedjünk hogy a fa koronája kellemes lát
ványt nyújtson a szemnek.

f) A fatövét szorgalmatosán fel kell kapálni március, 
julius, október hónapokban s igy rendesen háromszor 
de ha szükség kívánja többször is.

g) Ha a főid erőtelen .minden 2— 3 évben trágyázni kell 
erre legalkalmasabb idő az ősz.

69. §. Miután a szálas fákról csak a 4— 6 sőt 8ik év
ben lehet levelet szedni, úgy hiszem nem lesz kellemtlen 
t. olvasóimra nézve, ha az eperfa tenyésztés egy 2dik mód
ját is előadom, mely nem csak korábbi és a hernyók 
természetével megegyező leveleket ad, hanem földbirtokok 
bekerítésére, is ajánlható, ez az úgynevezett élő sövény.

Alig lehet sikeres selyemtenyésztés ha magas törzsű 
fák mellett egyszersmint bokrokat is nem tenyésztünk, 
az utóbbiak a tavaszi hideg szél ellen törpe növésük és 
sűrűi ágazatuk által jobban védelmeznék, levél rügyei 
korábban fejlenek, s a selyem hernyónak első tápul szol
gálnak, mig ellenben a szálas 'fák levelei későbben fej
lődnek, s a tavaszi hidegtől könyebben is szenvednek; 
a tavaszi fagy árt ugyan a sövénynek de nem annyira 
hogy egész lombozatát elpusztítsa.

VII. Fejezet.

A  sövény ültetésről.

70. §. A főid melybe a sövény-keritést akarjuk állí
tani, az ültetést megelőző év őszén 372 láb szélesre és 
172 láb mélyre kiásatik, s a kiásott főid a gödör olda
lára tétetik, mint már a mag és faiskola előkészítésénél 
emlitém. Hogy mind annak eltakarítása szükséges mi

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



2 8

a gyökeret növésében akadályozná, azt a fennebbiek 
után újólag emliteni felesleges volna.

71. §. A sövénybe való csemeték épen oly módon 
növeltéinek a magiskolában mint azok melyekből magas 
fákat nevelünk, miért is a magiskola földének előkészíté
sére a magszerzésre s a csemete növelésére nézve azokra 
utasítom t. olvasóimat miket az illető fejezetek alatt 
ezekre nézve fennebb mondottam.

72. §. A magiskolábol az egy éves csemetéket tavasz- 
szal óvatosan kiássuk, s az erősebbeket 8, a gyengébbe
ket 2 szemre lemetszve, a már múlt őszszel kihányt 
árokba 1 lábuyi közzel két sorban elültetjük, még pedig 
úgy, hogy az egyes növények ne szemben, hanem kereszt
ben foglaljanak helyet.

Az ide rajzolt ábra fölvilágositásául szolgál

c c c c c c
V »  O 1' 0  1' 0 i ' 0 1' 0 1' 0

c c c c c
í ' O 1' o  1' 0  1* 0  1' 0

b  b

a-b a 3y2 lábnyira kiásott gödör szélessége, c a gödör
faltól y 4 lábnyi távolságra kiültetett csemeték; az ültetés 
kezdeténél az elsőt csak y2, a többit pedig mind 1 lábnyira 
kell ültetni, a második sor már a^gödör végétől 1 lábnyi
ra kezdődjék és igy tovább. A sövény további kezelé
sét illetőleg Lengenke ekként utasit:

A csemetéket akként neveljük, hogy csak a felfelé 
növő ágakat metszük le minden évben tavaszszal és pedig 
annál mélyebbre mentői gyengébbek a csemeték, hogy 
ez által minden irányba való terjeszkedésre- kényszerit- 
sük természetesen nem \ annyira a szomszéd csemeték 
felé mint inkább kifelé hol fejlődésüket épen semmisem aka
dályozza. Magátol értetődik hogy a csemetén más erősza
kot nem szabad elkövetni, s minden mit vele teszünk
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csak annyiból áll: hogy a csemete alsó részén növekedő 
ágakat megkíméljük, bogy ha a fa természeténél fogva 
felfelé indul szorgalmatosán a kés alá tartani, bogy ez 
által a felfelé növés akadályoztatván a minden oldalra 
és irányba való terjedés előmozdittassék.

73. §. Mily magasra hagyassák a sövény, a tulaj
donos ízlésétől füg, de én mind szépségéért mind a gaz
dag levél terméséért azt tanácslom, bogy a sövény 6 láb 
magosra hagyassák.

74.§. A csemetét a kiűltetés első évében nyesés nél
kül szabad növésnek engedjük egyedül arra kell ügyelni, 
bogy a főldtöve körűi tiszta legyen.

75. §. A második évben a hajtások öszszefonatnak 
a vastagabbakat keresztbe összekötözzük; e miatt min
den héten végig kell tékinteni az ültetvényeket, s végre 
minden hajtást mely 6 lábnál magossabbra nőt, 6 lábnál 
le kell metszeni.

76. §. A mi a sövény szélességét illeti, olló alá csak 
akkor fogjuk ha a rendes 6 lábnyi magosságot elérte, 
a sövényt hagyjuk 2V2 láb szélesen, a mi ezenfelől van 
az óllóval el metszetik hogy a sövény ne csak kerítés, 
s a hernyóknak első táp legyen, hanem a szemnek is 
kellemes látványt nyújtson.

VIII. Fejezet.

Az eperfák betegségei és azoknak orvos
lásáról.

77. §. Az eperfa mint] minden gyümölcsfa különböző 
betegségnek van alávetve, ezek között lég veszélye
sebbek:
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a. a fenésedés, midőn a törzs kérge megfeketűl és 
úgy néz ki mintha megvolna égve, a fa kiszárad és 
kivész.

Ez ellen egyetlen szer?volna: a kérget a med
dig fenés késsel levágni és egy c alatt leirt 
tapaszszal bekenni, de ha a kór már nagyón előre 
haladt, a fenés kéreg alatt a fát is ki kell vágni és 
ugyanezen tapaszszal bekenni.

b* a moha a törzs és ágakból ki szíván a nedvet a 
fa kiveszését sietteti, leginkább ott támadt hol a fák 
kellőleg meg nem művelt gyepföldbe, mocsáros 
vagy szabad levegőtől némileg elzárt helyre űl- 
tetetnek ezen moha legveszélyesebb faja sárga vagy 
szürkés fehér színű. Ezen mohát és a hamuférget 
a következő módon lehet kipusztitani:

Keverjünk össze 50 itze vizet, 20 itze dohány 
forázattal vagy bükkfa szükség esetében tölgyfa 
hamvával és 3 font oltott mészszel, és. ezen keverék
kel egy meszelő ecset segítségével bekenjük a beteg 
fákat.

c. Sebek és sértések mellyeket nyulak, más állatok 
sőt rósz akaratú emberek is ejtenek a fákon a fák 
kérgét lehántván; ha a kéreg körös körűi levan 
bántva a seb orvosolliatlan, de ha az egyik olda
lon van még kéreg mely a fa teteje felé legkevésbé 
sincs megsértve, vegyünk gyógyítására 16 rész 
marha ganajt szalma nélkül, 7 rész hamut, 8 rész 
oltott mészt, 1 rész fövényt, a száraz részeket szőr
rostán a marhaganéjra rostáljuk, 1 rész vízzel vegyít
jük sárrá gyúrván, bekenjük vászon rongygyal 
mely egész éven át rajta hagyatik. Vagy: vetes
sék 1 rész marhaganaj 

1 » agyag
s mindkettőt összekevervén, avval a sebet beken-
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jük és vászonnal bekötjük, a kötést rajta leket 
hagyni, mig magátol le nem esik.

d. A fa törzsön vagy fő ágain bő nedvfiség miatti 
nedvkifolyás is, csak'hamar tönkre teszi a fát, észt 
meglehet akadályozni ha a kóros helyet az 53. §. 
alatt leirt ragasz vagy kenőcscsel bekenjük s a be
kent helyet rongyai kellőleg bekötjük, és

e. Végre megemlítjük, az eperültetvények legfélel
mesebb ellenségét az egereket, ezek némely idő
szakban leginkább télen elrágják a növény gyökerét; 
egyetlen biztos szer ellenük: 2 lat finom porrá tört 
Arsenik, 2 meszely liszttel összekeverve s vízzel 
tésztává gyúrva. Ezen tésztát ujjnyi vastagságú 
ruvacsokba hengergetve, a napon vagy kályhán 
meg kell szárítani, s papírba takargatva biztos 
helyre tenni. Használatkor törjünk le a rudacská
ból 74 hüvelynyit s tegyük az egér lyukba, melyet 
ugyan akkor főiddel be is kell takarni.

I X . Fejezet.

Levélszedés a magas fákról, és az azokkali 
bánásmódról.

78. §. Hogy erős és ép fákat neveljünk és azokat 
sokáig erőben fenntartsuk, mindenesetre szükséges a 
korai lelombozástol megkímélni, s ehhez gyakran a főid 
alkatához képest 5— 9 év szükséges.

79. §. A fákat nem szabad egyszerre megfosztani 
leveleiktől, azért van több fa ültetve hogy sorba és vá
logatva, levelezhessünk, hogy azonban erre ritkán van
nak tekintettel s a fát rohammal egyszerre megfosztják
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leveleitől, és mi lesz következése?, az, hogy a fák hamar 
kivesznek.

80. §. A levélszedés módjai sokképen hibásak de 
nem akarom t. olvasóimat azon soknemü hiba leírásával 
fárasztani melyet látni elég alkalmunk van vagy lesz, itt 
csak célszerű utasítást akarok adni arra nézve, mikép 
lehet ama hibákat lehetőleg elkerülni, melyek nem csak 
a levélnienyiségét kisebbítik de a fát is, rövid idő alatt tönk
re teszik, következő alapszabályokat tartsunk szem előtt.

a. A korona leveleit soha se kell egyszerre leszedni, 
hanem 3—4 ízben különböző időkben, és pedig 
másod ízben akkor kell a fához jönni levélszedés 
végett, midőn a már megszedett ágakon ha nem is 
teljesen kifejlett, de a többit nagyságra még is meg
közelítő levelek vannak. A korona gályáin növe
kedett kis oldalhajtások melyeken gyümölcs fejlőd
nék levélszedéskor az összefonódó ágakkal együtt, 
s végre minden letört ágak lemetszendők. Az elsőb
beket úgy a mint vannak a hernyók elébe tehetjük, 
de ez utóbiaknak ága vastagabb mintsem ezzel együtt 
hernyók elébe tehetnők azért le kell levelezni. 
Azonban ha az ültetvény egy részét valamely évben 
a levélszedéstől meglehet kímélni az a fáknak nagy 
hasznára van.

b. A levélszedők a fához támasztott könnyű létrát 
használjanak; továbbá bírjanak csupán e célra szánt 
kézi kosárkákkal, de ne használjanak olyan kosa
rakat melyekben kíilömböző kerti növényeket, 
húst s. t. b. szoktak tartani ezektől a levelek oly 
szagot kapnak melytől a hernyók undorodnak, a 
levelek elszállítására használt zsákok ne legyenek 
lisztes vagy más használatban, hanem csak is a 
levél gyűjtésre szántak. Levelek gyűjtésénél a zsá
kokat a létra fokaihoz kell kötni hogy a szedő 
kezéből egyenesen bele tőlthesse; ha a zsák telve
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van lassan a főidre eresztjük, összekötjük valami 
árnyas helyre leginkább a fa árnyas oldalára állit
ván, a szedést igy, s addig folytatjuk mig a kellő 
levél mennyiség össze van gyűjtve. Kosár helyett 
még jobb az asszonyok által viselt kötény és an
nak alsó két végét úgy összevenni hogy egy zsá
kot képezzen, s igy ebből ha lehet tölteni meg a 
zsákot.

c) Sárga, foltos 'Vagy a főidre hajló ágokon függő 
levelek a hernyók táplálására ártalmasok, s már 
azért sem használhatók mert külömben is gyenge 
táplálékot nyújtanak.

d) A hernyók elé tett poros levelek veszélyesek, van 
azonban eset hogy nincs más fa csak olyan mely 
utmellett vagy más oly helyen áll, hol a por belepi 
a leveleket, hogy az ily leveleket használhatókká 
tegyük, spárgából vagy fahártyából font rostára önt
jük, vizet töltünk rá, s azzal lemossuk; a vasrosta 
azért nem alkalmas e célra mert könnyen rozsdát 
kap és ártalmas.

A levélmosás akként töntenik hogy alig 3 
hüvelynyi vastagon tesszük a leveleket a rostába 
s a kutból csak most merített fris vizet töltünk 
rá, közbe közbe megrázogatván a rostát, leveleket 
azután szellős de nem verőfényes helyre terítjük 
hol 3/4 óra alatt megszáradván táplálásra használ
hatók. De e munkától is fel vagyunk mentve ha 
az esőt bevárhatjuk mert ez kellőleg le mossa a 
leveleket; s eső után 1— 2 óra múlva már szedni 
lehet. Az esőt teímészetesen csak olyan termesztő 
várhatja be kinek olyan helyen is vannak fái, hol 
a pornak nincsenek kitéve, azért közlém hát e tisz
títási módszert mely csekély költséggel jár és 
biztosan célhoz vezet.

3
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e) A leveleket nem szabad zsiros vagy általában tisz- 
tátlan kézzel megfogni, szedés előtt mindég tisztára 
kell mosni a kezet; férfiak ha levelet szednek ne 
dohányzanak, a dohányszagű levelet kerüli a selyem
bogár; s ha tán nagy erőködéssel megeszi is, veszte 
lála bizonyos.

f) A hernyóknak fejlettségükhöz mért levelek adas
sanak, a fiatalabb hernyókat, a sövényekről vagy 
még teljes nagyságát el nem ért levelekkel kell tar
tani, mert ezek épen a hernyó zsenge korához illő 
táplálékot nyújtanak. A hernyóknak első élősza
kukban csak a legfiatalabb alig fejlett leveleket 
adjuk, és ha a levelek már nagyon kifejlettek mi
dőn még hernyóink vannak, melyek még nem ha
ladták túl az 1. és 2dik életszakot, akkor a levele
ket 1/2 hüvely széles szalagokra vagdalva kell a 
hernyó elébe tenni; azonban én kétkedem rajta, 
hogy ezen felvagdalás ha a levelek teljesen ki 
vannak fejlődve a kívánt célra vezessen, mert nem 
apró darabokra hanem finom gyönge anyagra van 
szüksége a fiatal hernyónak, az elvagdalás pedig 
nem finomítja meg a vén leveleket, egyedül annyit 
eredményez hogy a hernyók könyebben rágják 
meg.

A 3dik év 4dik életszakban már erőtelyesebb ele
delt kapnak a hernyók, más szóval ekkor már 
kifejlett levelekkel kell tartani, nem szükség ügyelni 
arra hogy vén e vagy fiatal a levél; egyébiránt 
ajánlatos még a 3dik időszakban is a kifejlett leve
leket a mennyire lehetséges 2— 3 darabba szel- 
delve tenni a hernyók elébe.

g) A fákat lehetőleg kíméljük, s ha létra nélkül a 
fára mászva, akarunk a korosából levelet szedni 
legyünk óvatosak. Minthogy némely ágról nem
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lehet természetes állásában le szedni a leveleket, 
hanem le kell huzni, vigyázva bánjunk vele, nehogy 
letörjük, a leveleket ne söpörve hanem hármával 
vagy négyével szaggassuk le róla.

Az ekként lefosztott ágakat csendesen bocsássuk 
vissza előbi állásukba.

h) A leszedett leveleket ideiglenes tartójokban (zsák
ban) nem kell összegyúrni, hanem had álljanak la
zán egy-máson, ha a szükségelt mennyiség megvan 
szedve hüves helyen deszkára vagy gyékényre 
szétterítjük mert halomban hagyva megfulladna.

Igen nagy hiba a leveleket nedves pincze föl
dön halomra önteni, mert itt a levelek undorító föld 
szagot 'színak magokba, s ézert hatásuk a her
nyóra igen ártalmas; de ha épen nincs más híves 
helyünk csak a pincze, akkor a pincze főidét be
födjük deszkával, a deszkára gyékényt terítünk 
melyen aztán vékony rétegben szétterítjük a szedett 
leveleket

i) Két három napra való levél készletre mindig szük
ség van, és jaj annak a selyem tenyésztőnek ki a 
szedést mindig az etetés idejére halasztja, gyakran 
megtörténik hogy 1— 3 napig szakadatlan hull az 
eső a selyemtenyésztésnek pedig nincs nagyobb 
ellensége mint az esős idő a mi ellen csak előre 
gyűjtött levél készlettel biztosíthatja magát a te
nyésztő. Ha eső után szedetnének a levelek a fákat 
jól meg kell rázni, hogy az eső cseppek le hull
janak, végre:

j)  A fákat melyeknek minden évben le szedik leve
leit, hogy tartosabbak, mennyiségre és minőségre 
kielégitőleg levelezzenek, 8 év múlva meg kell 
csonkítani. Az ágak ilyenkor 1— IV2 láb koszú- 
ságra lemetszetnek mint a 2dik ábra itt mutatja

3*
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A csonkítás által okozott sebek 
2 font szárazon porrá tört agyagból 
2 font fris marba űrit ékkel, és kellő mennyiségű 
marba szőrből s
10 lat lenmagolajból készített ragaszszal bekenen- 
dők. De ezen ragaszt oly hamar a mint csak le
het el kell fogyasztani, mert a hosszas tartás alatt 
megkeményedik.

Az ágakat februarius vagy március hóban kell 
levagdalni, mielőtt a nedv megindult a fákban.

81. §. Az uj hajtások ápolását illetőleg mindenben 
a 68. §ban mondottakra tartsuk magunkat. Azonban a 
megcsonkított fákról három évig nem szabad levelet 
szedni.

82. §. A levél szedésre és a fa ápolósra külöm- 
böző módok ajánltatnak; egy munkában a levélgyűjtés
ről ezeket olvastam:

83. §. l ször levéltermés, levelek szedése váltogató 
nyugévek alatt.

Hol a fákat csak nem egész kopaszra szokták meg
fosztani leveleitől olyan helyen tapasztalás szerint min
den harmadik évben pihentetni kell, hogy erőben marad
jon de még sokkal hasznosabbnak tartják minden máso
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dik évben pihentetni, mely nem hogy káros volna, ha
nem ellenkezőleg a képződő nagy levelek által inkább 
előnyös.

A levélszedésnek ezen módja ott divatozik, a hol a 
selyemtenyésztés még csak keletkezőben van, p. o. 
Austriában. Nagyobb mértékben űzött selyemtenyésztés
nél az ily váltogatott szedés sokkal csekélyebb hasznot 
ád mintsem szükségesnek ne látnok azt összekötni a 
csonkítással, mely a fa erőteljes újjá születését eszközli.

84. §. A levelek egy kézvonássali leseprése a fák 
lecsonkitás általi ifjitás ideje alatt.

A levél szedésnek ezen módja Lombardiában minden 
napi, de néhol Francziaországban is szokásban van. A 
fűz megcsonkításától csak abban külömbözik hogy az ág 
főszárát meghagyják, ezen ágak aztán nagyon hosszú 
galyakat hajtanak, melyeket az első évben érintetlen 
hagynak.

De a többi években a fiatal ágak melyek a múlt évi 
ágból hajtottak levonatnak. A levonást alólrol felfelé 
végzik hogy a rügyek megne sértessenek, és az ág 
hegyén maradt levelek az ág hegyével együtt letöretnek.

A 3dik évben ismét úgy bánunk vele, a 4dik évben 
szinte, midőn a fáknak ismét 3 hüvely átmérőjű ágai 
vannak s ha még egészségesek oly lombos kinézésiiek 
mintha soha se csonkittattak volna le, mikor aztán újó
lag le csonkittatnak.

E 4 évi csonkítás alatt a fák csak hamar megvasta
godnak, s odvasak lesznek mint a lemetszett fűzfa, de 
ideje korán lefűrészeltetve pompás gerenda lesz belölök 
mert az eperfa nagyon szijjas (rohe).

Burger ugyan azt hiszi: hogy ezen eljárás azért van 
szokásban mert a fa igy csekély árnyat vet a mezőre 
s azért a bérlő művelési módra múlhatatlan szükséges
nek tartja, de miután csak a fa az uraságé a lehulló
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vagy levágott tűzre való ágak pedig a bérlőé, ennek 
hasznára van ha a fa mentői hamarabb elpusztul.

85. §. 3dik A galyas ágak levágása.
A levélszedésnek ezen módja Friaulban és Treviso- 

ban van szokásban. Fejszével levágják a lombos 
egy-két éves ágakat, úgy hogy csak egy csap marad
jon belőle a fán, a levágott ágakat összekötik, haza 
viszik: a levélgyűjtésnek igen olcso módja.

A fa koronája minden évben növekedik de csak a 
meghagyott csap körűi. Azonban az ágaknak ezen 
ismételt lecsonkitása miatt a fák gyengén nőnek, az 
éves ágai is aprók.

Ezen aljárás ép oly durva és erőszakos mint az előbbi, 
s csak is gyér népességű tájékra való, hol aztán egy 
férfi nehány óra alatt több fáról képes le vágni az ága
kat. Ez által a hernyók ápolása is nagyon meg van 
könnyítve, mert otthon a vékony (1 éves) gályát le törik 
a vastag (2 éves) ágmellől, s a gyönge galyacskákat 
levelestől a hernyók elébe teszik, a hernyók a gályra 
másznak, ezzel felemellietők és tanyájok igy könnyeb
ben tisztítható. Ezen bánásmód nagyon hamar kipusz- 
titja a fákat; az első módszer által pedig évenkint gya
rapodnak, mert a lombozat felét sértetetlenűl megtart
ván még azon évben kétszerezett erőveli tenyésztésre 
ingereltetnek a lefosztott levelek helyre pótlására, azért 
minden évben még egyszer annyival szaporodnak ágai 
és levelei.

86. §. Az itt előadott levélgyűjtési módokra meg jegy
zéseim a kővetkezők:

A következőkből átlátandják t. olvasóim hogy miként 
én szedetem a levelet ezen mód kétségen kivűl a leg
jobb Magyarországban, már csak azért is mert ezen mód
tól nem kapunk olyan túlságosan nedvdús leveleket me
lyek a hernyók egészségére ártalmas befolyással vannak, 
ezen kezeléssel lehetséges továbbá hogy a lég, napfény
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s. t. b. a fa minden részére behatással legyen, s ez 
által a hernyók természetéhez illő eledel képeztessék 
mely által a fák is csak nem örök életűek lesznek mig 
a másik mód által mely szerint a fák minden 4dik év
ben lehegyeztetnck és leveleik lesodortatnak nem ád a 
hernyó természetének megfelelő eledelt. Ezen második 
mód abban áll, hogy a buja galyakat az első évben alól- 
ról kezdve felfelé sodorjuk le a leveleket, nehogy a 
rügyek is letörressenek; a galy hegyén maradt leveleket 
pedig a galy hegyével együtt letörik.

Alig hihető hogy ezen mód haszonhajtobb volna mint 
az első mert könnyen megeshetik, hogy felfelé sodorva 
tízszer is végig huzzuk kezeinket az ágon, a levelek még 
is mind rajta maradnak, külömben is ezen leveleket a 
legrosszabb hernyó tápnak kell tartanunk, és én nem 
csodálom ha a hernyók ettől többféle betegséget kapnak, 
s el is pusztulnak.

A levelek mint lejebb olvasandjuk, a korona a 3dík 
évben már egészen bokros lévén, kellőleg kinem fejlőd
hetnek mert hiányzik a kellő lég és melegség. Hiszen 
nem az a cél hogy bokros fákat neveljünk, hanem célunk 
szabad koronát növelni a fáknak hogy az áltál a lég és 
meleg kellőleg behathasson, hogy ne képződjenek túlsá
gosan nedvdús levelek, hanem olyanok melyek a hernyók
nak egészséges tápot szolgáltatnak.

A mi Burger urnák itt elő adott véleményét illeti t.
i. hogy ez eljárás csak azért volna szokásos hogy a fák 
kevessebbé árnyékolják be a főidet, erre nézve csak azt 
jegyzem meg: általában tudva van, hogy homokos fői
det azért ültetik be fákkal hogy a nap és szelek szá
rító ereje ellen védve legyen; azonban lehet a fákat 
3— 4 ölnyi távolság és hosszúság helyett 8 ölnyire is 
ültetni vagy az előbbi távolságra magas törzsüek helyett 
törpe fákat ültetni s a kivánt cél igy is el van érve, 
hanem lombos fákkal nem igen hiszem a mezőket az
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árnyékkal megmenthetni, mert ezek még szaporítják az 
árnyékot, miután az ilyes fák egy egy helyre nagyon erős, 
a másikra pedig semmi árnyat sem vetnek.

Végre mi a levélszedés harmadik módját illeti t. i. 
az ágák évenkinti lény esése általi levélnyerést, tagad
hatatlan hogy az etetésben ez által nagy könnyebbséget 
nyerünk, de az ilyen táplálás koránsem tiszta mert ez 
ágak többnyire mocskosak, s aztán a törzsön is oly nagy 
kárt teszünk mely jóval felül múlja a levélszedés las
súságából folyó veszteséget.
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MÁSODIK RÉSZ.

A SELYEMBOGARAK KIKELTÉSE TÁPLÁLÁSA ES 
MEGFOJTÁSÁRÓL.
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I. Fejezet.

A  helyiségről.

1. §. A kik csak kicsinyben űzik a selyemtenyész
tést nem szükséges liogy külön szekrényekkel ellátott 
hernyó -tartóházakat épitessenek, egyedül arra legyen 
gondjuk, hogy a tenyésztésre szánt helyiség mind két 
végén legyenek ablakok és szelelőlyukak, hogy kellő 
légvonat legyen a szobában. Ha csak az egyik oldalon 
van ablak természetes a léghuzamról szó sem lehet, 
külömben meg kell jegyeznem, hogy ilyen szobában hálni, 
szagos anyagokat vagy ételt tartani, ártalmára van a 
hernyóknak.

2. §. A nagyobbszerű selyemtenyésztéshez szükséges 
hernyó ház epitéséről Dr. Bassi a selyemtenyésztés leg
jobb módjáról szóló könyvében 6dik lapon igy ir: A se- 
lyembogártenyészdeliáz, melyet ezen iparágot nagyban 
űzők, épitnek, legyen hosszú négyszögű és feküdjék ke
letről nyugotra, belseje legyen 41/1— 5 öl széles, 7— 8 
legfeljebb 10 öl hosszú, és elég ha 12— 13 láb magos. 
Nagyobb helyiség minden belső beosztás nélkül selyem
hernyónevelésre azért nem ajánlható mert ez nagyon 
sok állat kigőzölgése igen nagy, s a gyorsan megrom
lott levegőt s a netalán felesleges nedvet kellő gyorsaság
gal eltávolitani nem lehet, valamint esetleg a nedv hiány 
kipótlása és mérséklet változás-akor a rendes mérsék-
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let elő állitása is bajos; megjegyzendő még hogy ha 
nagy- helyiségen sok állat közt valami betegség üt ki 
két annyi munkába kerül ha a hernyók egy részét meg 
akarjuk menteni, és hogy minél nagyobb a helyiség s 
mentői több az állat benne, annál nagyobb a betegség, 
és ez által rósz esetben a kár. A hely nagysága sze
rint szükséges a tenyészdében egy vagy talán mindenik 
vegébe egy egy kemence; az ablakok fölött és alatt 6— 8 
hüvelynyi tágas szelelő lyukak legyenek, és pedig úgy 
elkészítve, hogy belehessen őket zárni. Mindkét hosszú 
óldalon aránylagos mennyiségű egy - mással szemben 
álló ablak legyen még pedig bezárható deszka táblák
kal ellátva.

Különösen fontos az is hogy az épület száráz szellős 
helyre epittessék, mert nedves helyen a lég könnyen 
megposhad, mitől a bogarak elbetegednek s az épület is 
megromlik.

3. §. Meg kell még jegyeznem hogy hernyó tenyész- 
dét soha se emeljünk istálok, gyárak vagy más lármás 
helyiségek közelében mert itt azután a szelelő lyukak 
kinyitása s a különbféle füvekkeli füstölgetés semmit se 
használ.

Ezért mindenkinek azt tanácslom inkább hagyjon fel 
a selyemtenyésztéssel mintsem oly helyiségben gyakorolja 
azt, a hol a kár előre látható.

I. Fejezet.
Az állvány és gyékényekről.

4. §. További kényelem végett gondoskodjunk áll
ványokról és gyékényekről melyeken a hernyót étetjük.
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Az állvány négy egyenlő nagyságú 4 hüvely kerületű 
és 8 láb hosszú gyalult gerendákból készül, lásd a kö
vetkező 3^* ábrát

a) két 7 láb hosszú 4 □  hüvely vastag gerenda
b) hét simára gyalult léc darab, melyeknek széléssége 

legalább 2 hüvely, vastagsága 1 hüvely, hosszúsága 
372 láb összefoglaltatik, úgy hogy a két gerenda 
köz 3 láb 2 hüvely, —  és a lécek egyik a másik
tól kivéve az alsó mely csak fél láb, egy láb távol
sága legyen

A leirt módon elkeszitett gerendák létra alakot nyer-
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nek. Ha két ily rész elkészült az első helyiségbe 
teendő, és pedig hogy az oszeköttött osztályzatok 
páronként 6 lábnyi távolságra essenek egymástól lásd a 
4dik ábrát

—  4 6  —

c) fenn, középen és alól 2 hüvely széles 1 hüvely 
vastag léc köti össze. Az összekötő lécek fenn és 
alól épen a homlok oldali lécek irányában bocsátat- : 
nak be az állvány lábaiba még pedig úgy hogy az 
etetés végével szét lehesen szedni, a midőn aztán 
könyébben el lehet rakni.
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Hogy tért nyerjünk mint látható az 5 ^  ábrán

két állványt hossz-oldalával akképen helyezünk el hogy a 
szobafal és az állvány közt 3 lábnyi üres tér maradjon, 
de ha több állvány szükségeltetnék, a többiek páron
ként keresztoldalukkal allitatnak a már felállított mellé 
mint a 6dik ábra mutatja, még pedig úgy hogy közöttük 
6 hüvelynyni ür maradjon hogy a nádtáblát könnyebben 
lehessen kivenni és ismét visszatenni, ez összeállítást 
addig folytatjuk mig a szoba végéhez értünk hol a fal 
és állvány közt 3 lábnyi tért kell hagyni. Ezen osztály
tól 3 lábnyira állitatik fel a 2dik osztály mint az 5dik 
ábra mutatja. Az állványok felállítása addig tart mig
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1. Állvány. 2. Á llvány.

vagy az állványból vagy a helyből kifogyunk. A 3 láb- 
nyi tér arra való hogy kényelmesen lehessen etetni és 
tisztogatni.

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



4 9

5. §. A nádtábla készítése végett lásd a 7dik ábrát 
ehhez kell:

a) két darab 6 láb és 4 hüvely hosszú, 2 hüvely 
széles és 1 hüvely vastag léc, mely á tábla hosszú 
oldalait alkotandja; ezenkívül szükséges

b) két darab 3 láb 1 hüvely hosszú, 3 hüvely széles 
és egy hüvely vastag léé

c) három darab épen oly hosszú de csak egy hüvely 
széles és egy hüvely vastag léc.

mely öt darab léc, a két hosszabb össze kötésére szol
gál, még pedig úgy hogy a b vei jegyzett két magasabb 
az a lécnek végeit fogja össze a c vei jegyzett lécek 
pedig akként bocsátatnak a lécbe, hogy köztük 1V2 láb 
köz maradjon, és pedig a két végső homlok léc egy 
szilibe állitatik az oldal lécekkel, a c lécet pedig az ol
dallécek alsó részében egy egy hüvely mélységű bevá
gásokban helyezzük el. Ezen munkát minden tisztán 
dolgozó asztalos vagy ács elkészítheti. A kész rámába 
most épen oly hossszú nádszálakat vagdalunk, előbb 
szépen megtisztítván ezeket, hogy se mocsok se puha 
hártya ne maradjon rajtuk.

A nádszálak egyenként a rámába tétetnek, s az ol
dalléchez akasztott spárgával, egymásután a kereszt lé
cekhez köttetnek. Önként értétődik hogy a kötést vala
melyik középrésznél kell kezdeni, s ha itt elvégeztük, 
folytatni a kötözést a többi részeknél mind addig mig 
az egész ráma be van nádazva; a nád szálak berakásá- 
kor csupán arra kell ügyelni, hogy a ráma ugyan azon 
felébe változtatva majd vastag majd vékony végével 
fekktessük a nádat, hogy a táblák feneke egyenlően 
legyen bepadolva. >

6. §. Egyébiránt a munkát még könnyebbé lehet 
tenni azzal, hogy a homlok oldal léceket csak akkor 
kezdjük egyikét a másik után az oldallécekhez szegezni 
midőn a nád kötözést bevégeztük.

4
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7. §. A ráma oldal és kereszt fájának magasságát 
azért szabtam 3 hüvelyre, hogy a hernyók ne hulljanak 
le könnyen a rámáról.

8. §. Egy lat magból lett hernyónak 2 állvány 12 
nádtáblával szükséges; épen kikeléskor egyetlen egy 
nádtábla is elegendő, de a mint növekednek á hernyók 
a szerint van mindég nagyobb nagyobb helyre szükségök. 
Az 5dik életszakban egyetlen egy hernyónak 4 □  hüvely- 
nyitérkell.

9. §. Néhány nádtábla legyen mindég félre téve.

III. Fejezet.
A  selyem hernyók kikeltetéséről.

10. §. A mag kikeletését légbiztosabban a magas 
külön álló eperfákhoz szabhatjuk, ha ezek rügyeznek s 
leveleket kezdenek hajtani, itt az ideje a mag kikele- 
tésének. Nagyon sietni vagy késedelmezni egyiránt nem 
szabad ezen munkával; a hernyók etetése a levelek nő- J 
vekvésével egy arányban történjék mert az ifjú zöld (de 
nem sárga) lomb a kimászott kis hernyók gyöngéd tér- j  
mészetével megegyező léven jo  tápot nyújt, mig ellen- j 
ben a fejlettebb leveleket keménységűk miatt a kis lier- 
nyók nem rághatják és nem emészhetik meg könnyen.
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IV. Fejezet.
A  kikeltési mérséklethez és a kikeltéshez 

szükségesek.

11. §• A mag kikeltetésére 4 vékony deszkából 
összeilleszttet négyszögü fiókot használunk, melynek fene
két rá szegezett vagy enyvezett tömött vászon képzendi.

12. §. Ezen fiók 4 oldalát mutatja a 
8dik ábra

melynek 4 sarkához vastag karikák vannak illesztve 
mindenik karikához két láb hosszú spárgát kötünk, s 
mint az ábrán látható mind a négyet c nél összebógo- 
zuk; ezen c ponthoz egy hosszú jó  erős spárgát kötünk 
mely a padlásba vert karikán, kerestzül lecsüng főid felé 
és a mely arra szolgál, hogy ennek segítségével tetszés 
szerint húzhassuk feljebb és bocsathassuk le a fiókot a 
nélkül hogy vizfektü állásából kivennők. Ezen fiókot 
hogy egyenlő mérséklete legyen a kemence felébe kell 
helyezni.

13. §. Ily módon minden veszély nélkül lehet tetszés
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szerint többet vagy kevesebbet kikeletni, a nélkül liogy 
liogy asztalt, széket kénytelenek volnánk a kemence kö
zelébe tolni, mint néhol szokásban van, és a mely mód
dal végtére se tudnak egyenlő kikelést eszközölni.

14. §. A tojás csak egyenlő mérsékletben kelhet ki, 
legkedvezőbb e célra egy szép 16 — 19 hő fokú nap 
mérséklete, és nagyon előnyös kisebb alacsonyabb szo
bákat használni mert a magosabb s nagyobb szobákat 
igen bajos egyenlő mérsékletben tartani.

15. §. A kikeltésre azért szükségeltetik egyenlő fokú 
melegség, mert a kiválasztáskor ügyelni kell arra, hogy 
ugyan azon napon kelt hernyók együtt választassanak ki.

16. §. A 3 nap alatt (a kikeltetési naptól) kikelt her
nyók a legalkalmasabbak a tenyészetésre, még a negyedik 
napon kelteket is felnevelhetjük ha "nagyon sokat aka
runk tenyészteni csak hogy aztán ezeket óvatosan el kell 
különiteni a többitől.

17. §. Ha a kellő szobát nem tartjuk egyenlő mér
sékletben, hanem majd nagyon felmelegitjük, majd meg 
kihűlni engedjük, természetes hogy a kikelés nem fog 
egy időben történhetni. Ezen esetben nem szabad tenyész
tésre szánt hernyókat a neve zett napok után választani 
mert igy a legjobb hernyók felét el kellene pusztítanunk, 
könnyen belátható ebből hogy a kikeltésnél ügyelni kell 
az egyenlő fokú melegségre.

18. §. A kellő hőfokot a keltő szobában csak fűtés 
által eszközölhetni. E szerint kályhával kell ellátni és 
az reggel délbe estve és éjfélkor mértékletesen fűtessék 
be, a melegség fokát már emlitém: 16— 19 Reaumur; 
meg kell még említenem hogy 16 fokkal az első napok
ban kezdjük és igy megyünk 19ig mely fokozatos me
legséget könnyű fentartani mert a kelető iiokot kedvünk 
szerint helyeztethetjük a legcélszerűbb állásba.

19. §. A helyiség melyben a tojásokat keletjük már 
előre fűtessék be 16 fok melegségig s csak ekkor töltés-
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sék fel a kelető fiókba a tojás s téríttessék szét egy- 
enlőleg egy tudtoll pelyhes végével a kelető fiókhoz kö
tött zsineg mint mutatja a 8 ábra: c nél legyen átvonva 
a vaskarikán és legyen a legközelebbi falhoz akasztva; 
a kikeltés főszabályai következők:

a) Hogy a gyakran említett melegségfok megtartas
sák, és az ne síilyedjen és ismét emelkedjék ren
detlenül. Mert igy nem lehet egyenlő kikeletés.

b) A kelető fiókban az említett tollal napjában 3szor 
meg kell forgatni a tojásokat.

e) A kelető fiókba tett tojást már az első nappal úgy 
kell elhinteni, hogy a tojásból csoportok képezies- 
senek s minden tojás csoport mellett 2 hüvelynyi 
szabad tér maradjon; ezen tér arra való hogy a ki
kelt hernyó az ezen térre tett fris lévélre csalassék; 
a hernyótól ellepett levelet egy tű segítségével egyen- 
kint felszedegetjük és a kijelölt táblára helyezzük; 
felvilágosításul szolgál a 

ábra 9dik

1) A keletőfiók kerülete.
2) A fiókban a tojás csoportok.
3) A szabad tér, melyre a fris eperlevelek té

tetnek.
d) Tiszta levegőben a helyiség ne szenvedjen hiányt.

20. §. A 2dik vagy 3dik napon a hézagok nagyobb 
része már kibúvik. Hogy a hernyók korukhoz képest 
legyenek beosztva, mi által egyszersmint a táplálás is 
könnyebb, azt tanácslom, hogy minden reggeltől este hat 
óráig kikelt hernyót az első osztályba kell tenni, és felje
gyezvén a kikelés napját Isö számmal meg kell jegyezni;

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



5 4

az este 6 órától más nap reggel 8 óráig kikelteket más 
osztályba kell tenni, és a kikelés idejét feljegyezvén 
IIdik számmal kell megjegyezni.

Miután a kikelés 2— 3 első napjában csak épen a jó 
tojások kelnek ki, a talán 4dik napon kikelt hernyók fel
nevelését épen nem ajánlom. Azon hernyók melyek 3—4 
nap múlva barna-feketék, leghasználhatobbak, a piros 
sarga színűek nem jók.

21. §. A hernyókat puszta táblára nem szabad tenni, 
s így kérdés támad mire helyeztessenek; vehetünk e célra 
papirost vagy vásznat is, de mi volna legjobb? nézetem 
szerint legcélszerűbb az utóbbi t. i. a vászon; és pedig 
következő okokból: durva vásznat rőfőnként 20 krért 
lehet venni s ez több éven át használható e célra. A 
bemocskolt vásznat az alatt mig bogarakat egy fris táb
lára tesszük kilehet mosatni, s újabb helyezetés alkalmá
val ismét alá lehet teríteni, és így minden kellemetlen 
illat nem csak a szobától hanem a hernyóktól is távol 
tartatik; a papiros használásával ezt nem lehet elérni, a 
papír aláteritéknek használva ha még oly szárazak is, a 
hernyók következő aláteritésre igen undorító és kelle
metlen tanyául szolgál. Igaz, hogy a vászon többe kerül 
mint a papír, s az első, tekintve úgy áll egy-máshoz 
mint 1 :20hoz, de hasznát tekintve átlátandjuk hogy a 
vászon sokban felülhaladja a papirost ha egyedül csak 
a tisztaságot tekintjük is, de egyebet felesleges is tekin
teni, tisztaság a tenyésztés egyik fő eleme.

22. §. Meg kell még említenem hogy a nádtáblákat 
melyeken a hernyók feküsznek és tápláltatnak az etetés 
után minden évben tiszta vízzel meg kell mosni, és azu
tán ha megszáradtak egy száraz helyre jövő használa
tig eltenni.
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V. Fejezet.
A  hernyók táplálásáról.

23. §. Hogy a hernyók táplálása fontos foglalkozás 
és hogy ebben a szabályok pontos figyelembevétele szük
ségeltetik már azon körülmény is mutatja, hogy tőle 
függ a selyemtenyésztés sikere és az ebből remélhető 
haszon.

24. §. E foglalkozásnál szorosan megtartandó szabá
lyok a kővetkezők:

a) Az adandó táplálékot jól meg kell vizsgálni, hogy 
a levelek melegek, porosak vagy nedvesek ne legye
nek, sem sárga foltosak, fonnyadtak vagy pedig 
ragyásak; azután hogy meg felelnek e a hernyó 
korának?

b) A táplálékot tiszta kézzel hasonló an tiszta kosár
kából kell nyújtani.

c) Azon kérdésre hogy mikor és hányszor kell etetni? 
az előbb mondottakat is tekintetbe véve azt felel
jük: a hernyókat a 4dik vétkezésig a hat evő napo
kon napjában 6szor kell etetni.

25. §. A kikelés után 4aik vagy 5“  napon, az első 
alvás előtt egy két nappal meg kell cserélni a hernyók 
fekhelyét mely alkalomnál úgy kell őket elhelyezni hogy 
két annyi lielyök legyen.

26. §. A kikelés után 5— 6 nap múlva a hernyók 
aludni kezdenek, mit arról lehet észrevenni hogy fele
melt fővel egy ponton mozdulatlanul ülnek; azonban min
dég van egy nehány ébren ezeknek csak itt-ott adjunk 
egy egy levelet oda óvatosan ne hogy az alvók felkel
tessenek; az álom rendesen 24— 48 óráig tart. Az álom 
utáni etetést egy osztályban sem kell előbb elkezdeni 
mig mind fel nem ébredtek.
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27. §. Az első álom után és pedig az l sö napon 
csak 38zor szabad a hernyót etetni, mert a kiállott vedlés 
miatt nagyon fáradtak, és nagyobb adagot meg nem ehet
vén és emészthetvén a takarmány megromlik.

28. §. Rendesen 4— 5 napon az első álom után beáll 
a 2dik; itt ugyan arra kell vigyázni, mint az elsőnél 
előadtuk.

29. §. A 2dik álom után felesleges a levelek fiatal
ságára ügyelni, mert ekkor már kifejtett, de nem felette 
nagy és vastag leveleket is elejökbe lehet tenni.

30. §. A 2dik álombéli ébredés után 6— 7dik napjra a 
hernyók rendesen a 3dik álomba esnek, az ébredés első 
napjaiban ekkor is csak 3szor étetendők, a többi napon 
a legközelebbi álomig, szinte a fentebbi szabályokat kö
vetjük.

31. §. A 3dik ébredés utáni 4dik korszakban ismét 
6 napra 4 dikszer alusznak el; ezen életszak mely a 
4dik és utolsó vedlés után van, különös kivételt képez a 
hernyók táplálását illetőleg. Ezen időszakban a hernyók
nak annyit kell adni a mennyit megbirnak enni, és pe
dig éjjel is, mert ezen életszakban érik el teljes 
nagyságukat és készülnek el arra a mi tulajdonképi ren
deltetésük. Ezen etetési, idő gyakran 12 napig is tart.

32. §. A hernyók kezelésénél még főleg ezekre kell 
figyelni:

a) A tápot soha sem szabad levelenként nyújtani, min
dég bizonyos mennyiség szórassék a hernyók fölébe, 
és ez legyen egyenlőleg szétosztva, nem pedig he
lyenként csomósán más helyen pedig kevés, mert 
igy a hernyók nem tápláltatnak és növeltéinek 
egyenlően.

b) A tápmennyiség a hernyók korához mért legyen, miu
tán minden vedlés után nőnek,aránylagóssan nagyobb 
mennyiségű tápot is kell elejökbe tenni.

b) Etetéskor egy időben kell az egyes osztályban
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levő hernyót etetni; de ha nem volna elegendő 
készlet, mely hiba rendes tenyésztési kezelésnél nem 
igen ferdulhat élő, mert ott mint mondám mindég 
van táp készlet, inkább várjunk az etetéssel még az 
egész számára van levél, nehogy a rendet megzavar
juk, mert rendetlen etetés egyenlőtlen kort idéz elő. 

ő) Ha az etetés alatt hideg esősidő állna be, a szük
séges melegségi fokot fűtés által kell fentartani, 
a szükségelt mérséklet mint már emlitém 16— 20 
Réameur fok, és ezen mérséklet valóban szükséges 
mert külömhen az etetés a rendes időn túl terjed, 
minthogy hideg időben nem eszik és igy nem fej
lődik a hernyó. Erre nézve még meg kell jegyeznem, 
hogy számos műben a szerzők által kiilömböző ha
tározott melegség fokot láttam megemlítve, melyet 
a selyemtenyésztésre nézve szabályul allitnak fel, 
de én a határozott mérséklet helyett elegendőnek 
tartom mint meg közelitő mérsékletet a 16— 20 
Réaumeur fok közti meleget ajánlani és pedig 
következő okokból: t. olvasóim tudni fogják, hogy 
a meleg kisugárzása a kályha közelében mindég 
erősebb és érezhetőbb mint a terem vagy szoba 
végén vagy csak bizonyos távolban a kályhától a 
melegségnek tetemes fogyása érezhető, hogy lehet 
hát az egész helyiségben határozott melegségfokot 
tartani fel, maga a Meisnerféle fűtés mód mely ed
dig első és pedig jogosan tartatik a legjobbnak sem 
eszközölhet ilyet, én magam is tapasztaltam hogy a 
fűtött szobában a kályha közelében levő hernyók 
hamarabb estek álomba, mint az egy pár öllel távo
labb tartottak, ámbár ezek is ugyan azon napon 
és órában keltek ki, és egyenlően takarmányoztat- 
tak; ezen tapasztalatra támaszkodva csak akkor 
kell fűteni ha a mérséklet 16 fokon allol szállott,

e) Ha rósz időjáráskor elfogy a táp vagy csak rósz
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táp van melytől a hernyók betegséget kaphatnak, 
jobb az etetést egész napon elhalasztani mint bizo
nyos kárt tenni magának.

f) Ilyen tápanyag nélküli napon ha csak rendkívüli 
hideg nincsen nem kell mesterséges meleget elői
dézni mert az által csak evésre ingereltetnek a 
hernyók.

S) Hogy a hernyók ne hulljanak könnyen a főidre, 
hol könnyen megsérülnek vagy széttapodtatnak úgy 
kell a nádtáblán elszórni a takarmányt hogy a leve
lek és a nádtábla párkányai között egy tenyérnyi 
köz maradjon, ha a párkányok nem elegendő maga
sak; ha erre nem figyelünk gyakran megtörténik 
hogy az eledelt kereső hernyó ezzel t. i. a levéllel 
együtt a főidre esik, megsérül, és ezen felől naponta 
csak idővesztéssel leszünk képesek felszedegetni. 
De ha kellő tér üresen marad, egysem esik a főidre, 
mind az étek körül maradnak kivéve ha valamelyik 
megbetegszik, tökéletes kifejtési fokra jutott, vagy 
ha távolabb kénytelen keresni az eledelt.

Hiszem hogy t. olvasóim mind ezen kárt elkerü
lendők a nádtáblákat úgy készitendik mint az ta 5dik 
§ban ieirtam, mert mennyi tért vesztünk az által ha 
a nád tábláknak magas párkányokat nem csinálta
tunk.

h) Az első időszakban a helyiségét naponta egyszer a 
2dik tói kezdve pedig naponta kétszer kell szellőztetni 
ekkor ajtót, szelelőlyukakat, vagy ha ezek nincse
nek az ablakokat kinyitjuk, ez reggel 7 és délután 
5 orakkor 2 óra hosszáig történjék; de ha szél 
van, az ablakokat csukva hagyjuk, csak az idő 
lecsendesűltével nyitjuk ki.

i) A hernyók fekhelyét főleg a 3dik és 4dik álom után 
ha szükségesnek látjuk, naponként legalább, egyszer 
kikeli tisztítani, ezzel a fekhely kicserélése is össze
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van kötve. Hogy ennek a szeméttőli kitakarítása 
fölötte szükséges t. olvasóim bizonyosan magok is 
átlatandják, mert lia a sok ganéj egybegyűl, külöm- 
böző kigőzölgések sebből a hernyókra ragályos be
tegségek támadnak, a tisztítás vagy fekhely változ
tatásnak soha sem szabad akkor történni midőn a 
hernyók álomban vannak.

j) Az a kérdés, hogy tisztittassanak a hernyók? erre 
nézve a következő szolgáljon szabályul: a hernyók 
reggeli etetéskor a levéllel együtt melyen ülnek, 
levétetnek tanyájokbol, és egy tiszta vászonnal fe
dett nád táblára tétetnek, mely épen az állvány 
közelében van elhelyezve, természetesen ezen lesze
dés mind addig tart mig hernyó van a táblán, azu
tán leemeljük a megürült táblát és az újon megra- 
kottat tesszük helyette és aziireset ki vesszük slevno- 
ván róla a vásznát, seprővel leseperjük: és tiszta 
vízbe mártott jól kicsavart rongygyal megtörüljük, 
s ezután a tisztítandó hernyók 2aik osztályába te
hető. A második nádtáblával ugyanazt tesszük 
mint az elsővel. Itt meg kell jegyeznem hogy 
tisztításkor úgy rakjuk el a hernyókat, hogy kellő
leg takarmányoztathassanak, mert ha igen szétszór
juk s nagy tért engedünk nekik a tápszer csak 
elfecsereltetik, mivel azt nem eszik meg, ellenkező 
esetben pedig azonkívül hogy nem lehet kellőleg ta- 
karmányozni, az egymásonfekvés vagy nagy közelség 
miatt, különböző betegségeket is kapnak.

k) Ha észrevesszük, hogy valamely hernyó növésre 
nézve a többitől nagyon hátra marad, ezen gyön
géket tegyük más nádtáblára a hol több ízben kell 
őket etetni mint a többit, hogy ez eljárás minden 
osztálynál szükséges magától értetődik; azonban 
kérem t. olvasóimat a beteg hernyókat ide nem 
érteni, mert gyakran a legnagyobb elővigyázat mel
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lett is megtörténik hogy oly hernyók is bele jönnek 
az egyik vagy másik osztályzatba melyek az oda 
ülőknél sokkal későbben keltek ki. Megtörténik az 
is hogy az első osztályzatbeli hernyók közűi, a nö
vésben hátra maradiakat, a 2dik vagy 3aik osztályba 
tesszük, mely elhelyézésben egyetlen utasítónk a 
hernyó nagysága.

1) A nap forró óráiban a táblákat vagy salukat a 
déli oldalon be kell zárni, főleg vigyázni kell hogy 
napsugár vagy szél ne érje a hernyókat.

33. §. E táplálási mód mellett minden lat magból 
60 font legszebb gubót nyerünk. De ha az első idő
szakban bármi okból legkevésbé is elhanyagoltainak a 
legnagyobb kárnak lehet elébe nézni. Mert mennél job
ban ápolja annál jobb eredményt vagy is selymet várhat 
a kezelő; azért ne kíméljük a legnagyobb fáradságot se, 
mert jutálmát találjuk a terményben.

VI. Fejezet.

A  hernyók betegségeiről.

34. §. A betegségek leginkább természet ellenes 
melegségből származnak, továbbá kigőzölgések, elhanya- 
golásboli éheztetés, hideg, nedves tartózkodási hely, tér 
hiány, az égető napnak kitevés midőn magokat vetendők, 
halomra gyűlnek, és a nyugodt vedlés megzavarásból 
támadnak. Okai még: a piszkos zsíros kezekbőli etetés, 
büdös dohányfüst és hagymaszag, végre [nyirkos, poros, 
meleg vagy sárga foltokkal fedett táptálék.

35. §. Ha meggyőződtünk a hernyók kóros állapota
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felől, különítsük el őket az egészségesektől, de miután 
ritkán lehet beteg hernyót meggyógyítani bátran elpusz
títhatjuk, vagy az őket kedvellő tyúkoknak dobhatjuk, 
mert kár volna gyógyításaikkal az időt vesztegetni.

36. §. Ha a hernyók közt betegség tör ki, némely 
tenyésztő külömböző növényekkel szokott füstölni hogy a 
káros kigőzölgést elhárítsa és meggyógyítsa a beteg her
nyókat, ha a hernyó már egyszer beteg mitsem ér a 
füstölés, még eddig nem ismerünk szert mely a beteg 
hernyókat meggyógyítaná; ezért legjobb ha felhagyunk 
minden mesterséges szer használatával, mert a hernyók 
ép állapotbani tartásának legjobb eszközei: tiszta lég, 
egészséges táp és gondos ápolás.

VII. Fejezet.

A  hernyók befonódása és az ehhez szük
séges készület.

37. §. Fennebb már emlittetem hogy a hernyók 4dik 
vedlés után a 9— 12dik napon, teljesen érettek a befonás- 
hoz készülnek, mit arról lehet megismerd, hogy az elő- 
jökbe tett eledelt mellőzik s nyugtalanok. Ezen nyug
talanságot a selyem égető melegsége vagy a gyantaféle 
okozza melyből a selyem szálak képződnek, a hernyó 
teste fényesebb, átlátszóbb es vöröses.

38. §. A bugarásra szükséges tanyához a selyem
tenyésztő szerezzen különbféle növényeket u. m. jól kicsé
pelt és sok ágú repceszalmát, nyirgallyat s. a. t. ha meg
győződtünk róla hogy a hernyók nagyobb része be akar 
fonódni egy külön nadtáblán készítsük elő a fonósátrakat
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és pedig úgy, hogy minden sátor közt mintegy 6 hü- 
velynyi tér maradjon melyet eperlevéllel töltünk meg. 
Mi a befonó sátort illeti, 3— 4 gallyat hegyeivel fogva 
összeteszünk és fent összekötjük egy ily sátor tökéletes
sége abban áll, hogy a belső világa alant 1 lábnyi széles 
legyen, és ne nagyon sűrűén összerakva hogy a hernyó
nak elegendő helye legyen, magát a selyem szállal hozzá- 
fiigeszteni, a gályáknak nagyon távol se szabad lenni egy 
mástol, mert igy a hernyó selyemgubó helyett, selyem 
csomót sző, a mely csak fátyol selyemnek használható. 
Ily módon elkészített nád táblára tétetnek a hernyók. 
Az átköltöztetéskor nem szabad puszta kézzel megfogni, 
hanem vagy eperlevelet, vagy papiros lapot csúsztatunk 
alája melyre minden érintésünk nélkül rákerül s igy a 
sátorba tevén a legovatosabban legördítjük a papirosról.

Az átkölteztetés után két óra múlva takarjuk be az 
egész táblát vászonnal mert a hernyó bekötéskor kedve
li a sötétséget. A betakarás csak azon esetben szük
séges ha a sátras táblát ott állítjuk föl hol még etetni 
való vagy is még időszakokat be nem töltött hernyók 
vannak, de ha a befonódásra külön szobánk van akkor 
az ablaktáblákat kell behajtani, az ablakok és ajtók ha 
szép csendes nap van, nyitva hagyatván.

39. §. A legközelebbi s az arra következő napon 
utána kell nézni, hogy nem köttötte-e magát egy hernyó 
a takaróhoz, ha igen, levesszük s a sátor alá tesszük.

40. §. Dr. Bassi „A  selyemtenyésztés legjobb módja“ 
cimü művében következő készületet ajánlja begubazás- 
hoz: nagy tenyészdében nem ajánlhatom eléggé az általam 
készített s elégge kipróbált készületet mely egy 8 láb 
hosszú, 3 láb széles és 1 hüvely vastag ráma lágy fából; 
keresztbe 1 hüvely széles és 2 hüvely vastag léc megy, 
és a ráma mindkét részéhez meg van erősítve, az egész 
ráma légyhálóval vonassék be. Minden 3— 4dik léchez 
erősítsünk 6— 7, 4— 5 vonalnyi vestag és 6— 7 hüvely
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hosszú szabadon lecsüngő zsinórt. E táblázatokat az 
állványba helyezett lécezet közé toljuk, a zsinóroknak 
oly boszuknak kell lenni, boy a hernyókig érjenek. Ezen 
zsinórokon könnyen és örömest másznak fel a hernyók és 
az alig egy hüvelynyi „ b “ közökben elegendő megállapodási 
pontot találnak, s ezért itt örömest bekötik magukat.

Ezen befonásra készített tanyáknak még következő 
előnyük is van: először a gubö a fályolselymmel együtt 
könnyen kivehető, ha mindjárt a legmagasabb helyhez 
függesztetik is, magukat azután más, netalán beteg her
nyóktól be nem piszkitják és a betegeket a többinek 
nyugtalanitása nélkül kiszedhetjük és minthogy a bekö
tésre elég tér van arra, hogy egymás alatt fonódjanak 
be, s nem kénytelenek szorosan egymás mellé bekötni 
magukat, nem kapunk kettősöket.

Egyetlen egy hiánya e készületnek, hogy drága de 
áztan sokáig is tart s ha egyszer kész többet javításra 
nincs szüksége csak épen be kell tolni a nevezett helyre 
ha a fonodás ideje elérkezett.

41. §. Az ablakok az első napokon úgy tartandók 
hogy egy kis homály legyen, a hernyókat ne zavarja 
semmi a második napon kezdik magokat bekötni, és az 
gdiken végzik be ezen munkájokat.

42. §. Kellő melegben a sátrak leplét 8 nap után 
leveszszük, és egy napig födetlen kagyjukfhogy a gubók 
jól kiszellőzzenek, hidegebb időjárásnál a lefödés pár 
nappal később történik.

43. §. A 9dik napon a gübókat kiveszszük á sátorból 
de hogy könnyebben hozzá férhessünk, a sátorkákat- 
nehogy valami gubót összenyomjunk, a legnagyobb 
előviggyázattal a nadtábláról legcélszeerűbben egy 
asztalra helyezzük, de ha észrevennők hogy gubó össze
nyomása nélkül a sátrat el nem mozdíthatjuk, igyekez
zünk a nélkül hogy eltennénk a sátorkákat a gubókat 
kiszedni és egy nadtáblára kirakni.
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44. §. A gubók leszedésénél nagyon kell vigyázni 
hogy a lágyabbak és igy érettebbek a keményebbek
től külön tétessenek, nehogy összenyomatván a többi is 
bepiszkolódjék.

45. §. Ha minden sátorkábol kiszedtük a gubót és 
az emlitett módón a nádtáblára raktuk, tisztitsük le külső 
durva összezavarodott szövésétől s azután újra visszatesz- 
szük helyükre ott hagyván a további kezelésig.

46. §. A gubók letisztítását csak azon okból aján
lóm nehogy megfojtás alkalmával a gubók összeragad
janak mert ekkor csak sok munkával lehet egymástól 
elválasztani, azonban mint emlitém a finomabb szövetet 
nem is kell bántani s csak is a felsőbb durvább részt 
kell leszedni.

VIII. Fejezet.

A  hernyótojás nyeréséről.

47. §. Valamint minden rósz, éretlen magból hason- 
lólag rósz növényt nyerünk, úgy itt is tökéletlen tojás
ból, rósz hernyó lesz.

Hogy jo  tojást nyerjünk következőleg kell eljárni: 
válaszszunk olyan gubót melynek szép eleven és főleg 
húshoz hasonló szine van, e mellett a gubó legyen ke
mény hosszúkás gömbölyű és közepén horpadt.

48. §. Az ily kiválasztott gubót vegyünk, egy l/2 részt 
kimet egy l/2 nőstényt, a himet meg lehet ismerni a 
hegy-es s általában apró gubóról mig ellenben a nős
tény mind a két végen tompa és kissé nagyobb szokott
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lenni. A kiválászott gubót egy vászonnal vagy papírral 
födött asztalra ritkára kiterigetjük.

49. §. A tojotásra ismét egy .más asztalt használunk 
a tojás mennyisége szerint kisebbet vagy nagyobbat, be
vonván azt vászonnal vágj’ legcélszerűbben ócska selyem 
kelmével melj’re a pilléket rárakjuk.

50. §. Sok helyen tapasztaltam, hogy a mag kép
zésre szánt gubók, cérna szálra felhuzatván igy a falra 
akasztatnak vágj’ az asztalra tétetnek, és ily állapotban 
váratik be a pille kibúvása; ez eljárásnál a legnagyobb 
elővigyázat mellett sem kerülhetjük ki hogy a gubóban 
levő pille meg ne sértessék ez által meg nem ölelnek 
ugyan, de maga a gubó bepiszkolódik: s igy minden 
selyemtenyésztőnek a gubók cérnára fűzését mellőzni 
tanácslom ellenben figyelmessé teszem feljebb leirt mód- 
zseremre.

51. §. A bekötés után 15— 20dUt napra a hernyók 
rendesen átlukúlnak és szárnyasán 2 szarvval jelennek 
meg, lásd a

10dik ábrát

a) a hímek kis alkatuak, élénkek s gyakran felemelt 
szárnyaikkal repkedni látszanak, a nőstmyek

b) nagyobb, tunyább es nehezebb testüek. Ezeket meg 
jelenésükkor mindjárt az emlitett mag asztalra kell

O OO o
00 O
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helyezni, s lehetőleg úgy osztani be, hogy minden 
nőstényre egy hím jusson, soha se történjék az, hogy 
a párosító asztalon több him legyen mert ezek a 
többi már uösző pillét akadályozzák. A pillék át- 
költeztetését illetőleg meg kell még jegyeznem, hogy 
azokat kibúvásuk után kiméivé kell a nőszőlielyre 
tenni, s főleg arra kell vigyázni hogyne nyomassanak, itt 
ismét megemlitem hogy puszta kézzel megne fogjuk 
őket, hanem azt egy álá tett papirszelettel, melyre 
felmásznak, tegyük.

52. §. Mivel az együvé rakott pillék nagyon gyorsan 
és minden táplálék nélkül párosulnak, a hímet 6 óra 
múlva a nősténytől külön választhatjuk.

53. §. Maga a helyiség sötét legyen a legyeket ki 
kell űzni nehogy a pilléket nyugtalanítsák.

54. §. A felesleges hímeket soha sem szabad alhányni, 
hanem meg kell tartani a következő napra, tiszta papírra 
tevén, hogy azon esetre ha ekkor több nőstény kelne ki, 
mint hímet felhasználhassuk.

55. §. A fris tojás sárga, de később megvörösül mig 
végre sötét szürke szint nyer.

56. §. A maggal megrakott vászon szalagokat hűvös 
helyre kifeszitett spárgán egymás mellé nem pedig egy 
másra akasztjuk, és* ezen helyzetben hagyjuk október 
kezdetéig. Október kezdetével a szalagok levétetnek hi
deg vizbe mártott vászonrongy vagy szivacs huzatván el 
felettök könnyen lefejthetők helyeikről.

57. §: Azonban mielőtt a magot megnedvesitenők
egy légvonatos szobában a magmenyiséghez mért számú 
nádtáblát állítsunk fel; a nádtáblák felső része tiszta 
vászonnal bevonva.

58. §. A tojásoknak, vászon szalagokróli lefejtése követ
kezőleg történik: a vászon szalagot egy egyén erősen 
kifeszitvén, a másik egy tompa kést csapanyolag végig
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von a tojással borított vásznon ezt mind addig folytatja 
mig a tojással fedett vászon szalag letisztítva nincs. De 
nem szabad azon sokak által elkövetett hibába esni, 
hogy nedvesitetlen vászonról éles késsel kaparjuk a to
jást mert ez által a magnak legalább felét elrontjuk.

59. §. De hogy a magot az azt boritó mocsoktól meg
tisztítsuk, egy táblára kell önteni, s rá egy itce kéne- 
zetlen feher bort vagy szükség esetén vizet töltvén kezeink
kel jól összemarkolgatjuk s egy pár pillanatig az edény
ben állani hagyjuk, mialatt a terméketlen tojás a folya
dék színére kerül. A folyadékot azután leöntjük a to
jásról s ez utóbbit a már 57 §.ban említett száritó desz
kára teszszük, vászonnál beborítjuk hogy por ne szállhás- 
son rá; szükségesnek látom még itt megjegyezni, hogy a 
tojás lehetőleg vékony rétegben téríttessék szét a száritó 
deszkára. A tojás szellős helyen egy nap alatt megszá
rad ugyan, de azért szükséges hogy nappali órákban 
naponta kétszer megforgatva 4 napig legyen kiterítve. 
Ezen most említett mosás vagy tisztítás nem elkerfilhet- 
lenfíl szükséges, mert a tojást úgy is meglehet a tisztat- 
lanságoktol tisztítani a mint az asszonyok szokták fuvás- 
sál megtisztítani a főzni való babot vagy borsót.

A tojást ha egyszer akár az egyik akár a másik mó
don meg tisztítottuk oly módon mint a következő sza
kaszban olvasható zacskókba kell tölteni.

60. §. Az említett 4 napi szárítás után a mag egy 
keskeny vászonzacskóba tétetik, mely kellőleg összeköt
tetvén száraz szellős helyre hol egér és patkány hozzá 
nem férhet a legközelebbi használatig félre tétetik: erős 
télben a tojást 4— 5 szőrös vászonboritékkal kell beta
karni azután fiitetlen szobába vagy kamarába tenni, ta
vasz közeledtével a 4— 5 szorosan takaró vásznat a zacs
kóról levesszük hogy a lég szabadon hozzá férhessen, 
mert másként könnyen átmelegszik ha a zacskótakarói

5*
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a közeledő szép tavaszi napokon is rajta hagyatnak. 
Őrizkedjünk napnak kitett helyre tenni mert ekkor idő 
előtt megtörténik a kikeltés.

IX. Fejezet.

A  fojtó kályha szerkezete s a hernyók meg
fojtásáról.

61. §. Hogy a fonodához (Filanda) a gubót kár nél
kül szállítsuk szükséges a gubót úgy meg fojtani hogy 
ez által a selyemben kárt ne tegyünk.

62. §. Különféle megfójtási módok vannak gyakor
latban, ilyenek a napheve, fűtött kályha  ̂agy kén gőz 
általi fojtás, de ezek azon felül hogy soha se biztos az 
általuk történő megfojtás, a selyemre nézve is igen hátrá
nyosak ez eljárással nem csak hogy a selyem ugyan 
könnyen szakadó lesz és a legombolitásnál több időt és 
tüzelő szert igényel hanem a kályhában még könnyen 
meg is pörkölődik a gubó. És mindez természetesen a 
selyemtenyésztőnek nem hasznára de tökéletesen kárára 
van. Végre egy művecskében ajánlani láttam még a 
gubóknak vizgőzzeli megfojtását, mely állítólag 1,/4 óra 
alatt megtörténnék, azonban ugyan azon művecskében e 
módszerről az van írva, hogy nem tökéletes biztos, már 
pedig ha a hernyók életben maradnak, kimásznak s ez 
által, nagy kárt okoznak a termésben, továbbá a gőzzel 
fojtottak a legombolitásnál sem oly előnyösek mint a 
melyek légben megölettek. Hisz t. olvasóim is bizonnyára 
átlatandják hogy 1/i órai vízgőz behatása által nem ful
ladhatnak meg egész bistossággal a hernyók.
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Továbbá ezen megfojtási mód által a selyem vészit 
erejéből, holott arra kell törekednünk hogy a fojtás mód
ja  által tartósságot nyerjen.

63. §. Bár sokféle fojtó kemencét ismerek, még eddig 
egyet sem találtam mely annyira egyszerű szerkezetű s 
céljának megfelelő lett volna mint a 65. §ban körülírt.

Meg kell még említenem hogy azon gubókat mellyek 
magnyerésre használtatnak nem szabad megfojtani, hanem 
összegyűjtve mint a 51. §ban emlitém készítessenek elő 
a magnyeréshez.

64. §. Mielőtt a hernyók megfojtásához fognánk osz
tályozzuk a gubókat értékük szerint: első ozztályba 
tevén azokat melyekből 200 —  240 egy fontot nyom; 
masodikbá azokat melyekből 240— 300 esik egy fontra; 
a harmadik osztályban már 300—400 nyom egy fontot. 
Ezen osztályozás semmiképen sem nehéz csak kevés 
figyelmet igényel, mert ha az első osztályozásnál mely
nek alapja az osztályoknak mérés általi megkülömböztetése, 
minden osztályból 2—-3 gubót mustra gyanánt kivettünk az 
osztályozás bizonyosan hamar megtörténik, erre nézve 
meg jegyzendő még: hogy az emlitett osztályok megha
tározása mindjárt a befonó kunyhocskábol kivételi után 
történjék.

65. §. A gubóbani pille megfojtására célszerű kályha 
a következőleg van alkotva, lásd kereszt metszvényben a

l l dik ábrát
a) négyszögű legyen; az A™1 jelölt katlan - falak me

lyek 14/2 láb mélyen állnak a főidben, legyenek 4 
láb magasak, 1 láb vastagok, a katlan belső világas- 
sága legyen hosszában 6 láb szélességében 4 láb.

b) Egyik oldalon nyissunk fűtő lyukat B az ellen
kező oldalon pedig egy kis nyílást bádog csővel C 
a füst kibocsátására.
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c) A a alatt emliteft A katlan falak közé egy 
51/, láb hosszú, 4l/2 láb széles és 2— 2l/2 láb 
mély üstöt falasztatunk be. D az üst, párkánya E, 
erősen legyen betapasztva hogy a tűz az üst szé
lén át ne csaphasson mert ily esetben, a közvet
len közelében levő gubók megégnének, maga az 
üst 3 vasrúdon F  nyugodjék.

d) Az üsttől egybekötött falpárkányon azután egy 3/4 
láb vastag és 4l/2 láb magas fal emeltetik G. A 
falazat egyik homlokrésze egészen nyitva hagyatik 
az ajtó számára, de az átellenben levő rész kellő
leg befalaztatik. Az üst fölé 1/2 láb magasságra jön 
az első keresztrud, ff, e fölé

IV2 láb magasságra a 2dik keresztmd, 1, végre e felől 
2V2 láb magasságra a 3dik keresztrud K.

Ezen rudak által képzett osztályzatok arra valók 
hogy a megfojtandó gubók tartóikkal együtt rá fligesz- 
tessenek.

A G falak egy 1/2 láb vastag fallal Z tetöztetnek 
be; s erre jön még az N deszka vagy zsindelfedél; a 
tetöztető fal közepén egy l/2 láb széles és l/2 láb 
hosszú lyukat N hagyunk hogy a gőz kimehessen rajta.

Az ajtónak hagyott oldal nyilás egy a nyílásnak meg
felelő erős, jól kiszáradt fából készítendő ajtó, mely min
den oldalon jó  erős vaspléhvel legyen behúzva, hogy, 
semmi gőz ki ne mehessen, és elzárva úgy, hogy szükség 
esetén felnyitható legyen.

66. §. A gubók feltevésére erős lécből egy rámát 
állítunk össze mely 5 láb hosszú és 3y2 láb széles legyen 
ezen rámának feneke egészen, s mind a 4 oldala i/2— 3/4 
láb magosra sodronynyal úgy fonatik be hogy ebben mint 
egy kosárban megmaradjon a gubő.

67. §. Ezen kosarakba egyszerre annyi gubó töltes
sék a mennyi összenyomás nélkül beléjök fér.
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68. §. Midőn a megfojtáshoz akarunk kezdeni; az 
üstöd mossuk ki jól, töltsük meg tiszta vízzel s gyújt
sunk alája lassú tüzet.

69. §. Ha a viz melegedni kezd a 66. és 67. § alatt 
említett gubókkal telt kosarakat az illető osztályokba 
betoljuk s a kemence ajtaját becsukjuk; de nem a tüzelő 
ajtót, mit szinte megtehetünk, ha a tűz már kellően ég.

70. §. Ha az üstben elegendő víz van, hogy annak 
gőzével a 3 osztályba betett gubókat megfojthatjuk azon 
perctől fogva, melyben a gubókat betettük és a viz forrni 
kezd 1 órát számítva nyissuk fel az ajtót.

71. §. Egy óra lefolyása után a kályha ajtót meg
nyitván, minden osztályból 3— 4 gubót kiveszünk, ezeket 
a hernyó megsértése nélkül felvágjuk, s a belőle kivett 
hernyót egy minden légvonástól megvédett asztalra tesz- 
szük,haahemyó ekkor az erős nyomástól megmozdul, jele, 
hogy nincs tökéletesen megfojtva, ilyenkor aztán a kat
lant ismét megtöltjük vízzel, és a megfojtás munkáját 
újra kezdjük, mire soha sem lesz szükség, ha az első 
vizet jó  forrásba hozzuk.

72. §. De ha a hernyó az említett ujjali nyomásnál 
nem mozogna, meglehetünk győződve hogy meg van 
fojtva. Ekkor huzzuk ki vigyázva a gubós kosarat a 
kályhából s hagyuk 2 óráig nyugodtan a napon állani 
hogy kissé megkeményedjenek a gubók, azután terítsük 
szét egy nadtáblára hogy kellőleg megszáradhassunk.

73. §. De ha sok fojtani való gubó van, éjjel nap
pal szakadatlanul kell dolgozni, mindég a 69— 72 § alatti 
szabályokat követvén. 1

74. §. Egy ilyen fojtó kemencének szép építészeti 
formát is lehet adni de sokba kerül és nem vezet jobban 
célhoz mint azon általam leirt egyszerű kemence, melyet 
minden falusi kőmives is elkészithet.
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Ki egy nagy katlan birtokában van, annál szükségtelen 
volna az előbb emlitett fojtó kályha elkészitése mely nagy 
költséggel van összekötve és csak a fojtásra használandó 
ellenben egy katlan különbféle más házi szükségeknél 
is alkalmazható.

75. §. Kisebb selyem tenyésztőknek átalában ajánlom 
következő fojtási módot:

Majd minden háznál van szapulló üst és ennek szá
mára katlan, mielőtt az üstöt ezen munkához használnánk 
előbb rendes helyére úgy betapasztjuk, hogy a láng és 
füst karimája mellett ne csaphasson ki, s miután jól kiszá
radt tisztára mossuk a katlant s megtöltjük vízzel. Mi
helyt a víz főni kezd, két erős lécet teszünk az üstre és 
erre rá állítjuk a gubóval telt kosarat; a kosarat három
szorosan is he kell takarni pokróccal hogy a vízgőz kel
lőleg járja át a gubókat, és ne illanhasson ki a takaró 
alól.

76. §. A víz melegítése és a töbhi kezelés a fojtó 
kemencénél mondottaktoz hasonló marad.

X. Fejezet.

A  gubó tartásáról mig legombolitjuk vagy 
eladjuk.

77. §. A hernyók megfojtása után, az nem mindegy 
hogy mily helyre tesszük eltartás végett a gubókat, gya
kran tapasztaltam hogy a zsákokba tett gubókat hogy 
kevesebb zsák kellessék, jól össze gyúrva válogatás nél
kül oda dobják a padlás vagy pince valamely zugába

6
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eladásig vagy legombolitásíg; ilyen eljárás mellett ter
mészetes a gubó annál többet rothad meg mentői nagyobb 
mennyiség van egymáson.

78. §. Kisebb selyemtenyésztő ha a gubókat maga le 
nem fejtheti hanem fonodába való eladásra szánta, azokat 
a szelelő lyukakkal és ablakokkal ellátott kamarában 
szét terjesztheti 1/2— 3/4 láb vastagságú rétekben, melyeket 
a hernyók etetésére készített állványok és nadtáblák 
elrakják.

7 9. §. Nagyon hő nyári napon es esős időben a szelelő 
lyukak és ablakok betétetnek és szép időben ha a hő
ség nem nyomasztó ismét kinyittatnak.

80. §. Ha a gubók hiives szellős de nem nedves 
helyen tartatnak sohase romlanak meg. Ezért a leirt el
tartási móddal elérjük azt is, hogy a gubó nem szárad 
ki nagyon, mig ellenkező esetben a legombolyitásra nem 
csak több tüzelőszer hanem több munkás alkalmazta
tása is fog szükségeltetni.

81. §. A ki kevés selymet termeszt és nincs kama
rája vagy más oly a gubó eltartására alkalmas helye, a 
padlás főidére is feltöltheti a gubókat, csak hogy ezen 
esetben a padlás náddal fedett és szelelő lyukakkal ellá
tott legyen, a cseréppel vagy zsindellyel fedezett padlás 
nem alkalmas e célra.

XI. Fejezet.

A  gubó legombolyitásáról.

82. §. Miután már a nhí címéről is látható, hogy 
csak az eperfak és selyem-hernyók tenyésztésére szo
rítkoztam, a legombolyitás leirásába nem ereszkedhetem,
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célt azoknál úgy sem érnék kik valamely gombolyító 
intézetben nyert előleges oktatás nélkül csak szabályaim 
után akarnának fonodát állitani. Végre bizonyos vagyok 
benne liogy kevés kis birtokos szánja el magát az ily 
legombolyitó készületek bevásárlására; jobb is a legom- 
bolyitást, a filandákra hagyni.

83. §. Egyébiránt kedves kötelességemnek tartom ol
vasóim közűi azokat, kik a legombolitással foglalkozni 
akarnak a jeles „ Mezei gazdaság könyv “ első rangú gaz
dasági munkájának IV(Uk kötetére utasítani, hol a legom- 
bolyitás, s az ehhez megkivántató épület és eszközök 
rajzokkal együtt röviden és saját tapasztalat után tisz
tán pontosan s kimerítően elő advák.

Nyomatott J. D. Gressner & társánál, Lipcsén 1870.
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