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CSOJ.llOR KÁLMÁN. 

A homoki szölök jövője. 
Szerenesés e1nber az, akinek a szőlóültetésre aikal

Inas hon1okteri.ilete van, és a szőlőtelepitéshez kellő ér
zékkel bir. ~fert azok a sivár futó ho1nokterületek, melyek
ben a gazda nyornorral küzdve gazdálkodott, vag·y a 
Inelyet használhatlausága n1iatt egyszerűen elhagyott, 
vag·y legfölebb legelőnek használt, Ina az értelmes gazda 
kezében kincses bán.y .. ává válik, és részére éveken át nagy 
jövedeln1et biztosit. 

Az igaz, hogy ahhoz, miszerint a homok terület a 
mondott jövedehnet 1negadja, első sorban kiadásra, befek
tetésre van szükség! De hát van-e a gazdászatnak bármely 
ága, 1nely befektetés nélkül adna jövedelmet?! ... 

A filloxera pusztitása folytán a homok mindinkább 
nagyobb figyelem tárgyát képezi, s ismétlem, szerenesés 
az, kinek lakóhelyéhez közel ily szólóültetésre alkalmas 
homokterülete van. 

Konstatálva van az, hogy a filloxera az erősen kvar
czos, ugynevezett sze1ncsés futóhomokban nem él meg, 
sót ha a filloxera lepott szólótót a homokra visszük: a 
fi ll o x e r a puszt i t ó h a t ás a 111 e gs z ü n ik, amennyi
ben a filloxera benne csakharnar elpusztúl. 

A hornok ezen ellenállásának okát kezdetben annak 
szetneséssége-, gördülékenysége- és élességében keresték, 
s ugy Inag-yarázták, hogy a filloxera benne az egyik 
gyökérról a tnd.sikra útbatolni nen1 képes. Például fel
hozták azt, ha eg.v babbal telitett nagy és mély kádba 
egy embert bcleállitunk, Iniután az mindig alább sülyed: 
kapaszkodni fogódzkodni a bab gördülékenységénél fogva 
nern lévén képes, bele fui. Hasonlóképen van a filloxera 
a gördúlékeny, szernesés futó homokban. 
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De azt is hitték, hogy a vékony höt·ű filloxertí.t nz éles k varrz, 
ha benne haladni akar, vagy izeg-mozog, megvtíg:jn, megöli. 

Ezen elmélet helyett nwst mtir más foglal helyet, most nzt íLllit
ják, hogy a futóhomok szemcsés, folyékonyságúnál fognt nem id<'z elé 
talajban repedéseket, - hogy a szűlőtő gyöker6t\~ oly eré5sen oda. tapad, 
miszerint közötte és a homok között nincs annyi t{lr, melybcn a filluxora 
élni képes legyen. 

Hogy ezen elméletek közül melyik az igazi, azt én ezuttal nom 
vitatom, de mint constatáJt tényt állitom elő, hog·y vannak homokok, 
melyekben a filloxera meg nem él, s igy az uj szőlöszet egyik részben 
jövőjét, ott találja meg. 

~!int mondám, csak a nagy kvarcztartalmú homokban Vl~sz el a. 
filloxera. Az a kérdés tehát, melyik homokterület - mint hiYatalos 
nyelven nevezik - immun us, vagyis e 1 l o n á ll ó? . . . Az, nwly erő
sen szemcsés, melyben a quarcz (kovasav)-tartalom a 75°/o-tólit meg
haladja; azaz, melyben 100 gram homok között leg-kevesebb 75°/o-tóli 
szemesés kvarcz homok találtatik. 

A tudományos világ még a homok viztartó képességót is mérle
geli. Ebben azonban még ők maguk sincsennek tisztában, és igy nu 
egyszerű szőlősgazdák azzal annál kevésbé foglalkozzunk. 

A homok immunitását vagy ellenállóságút megtudjuk, ha ke
zünkbe egy marék homokot veszünk s ahhoz kevés vizet adva g·yút·ni 
kezdjük. 

Ha a. homok gyúrás közben összeáll, vagy mint tudományos 
nyelven nevezik képlékeny, az már gyanus! ... Ha a szivar alakúvá 
gyúrott homok egyik végét két ujunkkal fogva fügve tartjuk és az 
összeáll, függ, nem esik szét: oda szőlőt iiltctui 1zem s:abad; mert abbali 
a kvarcz kevés, a földrész sok és igy a fil/oxera beuue megél. 

Ha azonban a homokot összegyúrni nehezen menne ; s ha az 
összegyúrott szivar alakú tömeg két ujunk küzött tartva szét esik, azt 
j@lenti, hogy abbmz a kvarl·;: 1111.~· memryiségbeu l'•lll je/eu. ,:s llhÍs fold 
alkatrészek ke'vt!sbé vmmdk h:pz•isdve, s ~![y a::: a s:.:i.íllítelc..·pih:.-we alkalmas. 

Ez a legegyszerűbb eljárás l 
De aki biztosan akarja tudni a kvarez hányadot, az, a kü\·etkezl5 

képen járjon el. 
Vegyen 100 gram homokot egy arra nlknlmns csészébe, vagy 

ennek megfelelő réz, czin, vagy bádog edénybe, Yabry egy közönst;g'('S 
1nély tálba. Töltsön reá annyi vizet, hogy azt bű\'en cllepje. A homo
kot a vizzel keverje össze azaz mossa a homokot a vízzel crí}sen, s 
midőn a homok leülepedett: a sze1myes vi:el a Izomokról Úl'alosau öulsc: 
le, de vigyázzék arra, hogy a homokból mi sem öntlJ(ljék le. ~findnrldig 
ismételje a mosást, mig a reá öntött viz teljesen tiszta nem loeneL Ez 
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jelzi azt, hogy a homokban egyéb mint kvarcz, mcly a vizhon nem 
oldódik - nincsen jelen. 

Ekkot· a megmaradt homokot öntse üveg lemezre, mely kissé 
harántosan fektettessék, hogy róla a viz lefulylyék, s a homokot ott 
hagyja, teljesen n1egszáradni. Amennyi gramroot nyom a megmaradt 
szár·az homok, annyi rés.z kvarczot tartalmaz a kísérletezett hon1ok. 

Ha lcgkevJsebb 75 gram szántz homokunk m:tradt: akkor a szölő
lclepitésre alkalmas. S Ita több a kvarcz: au nál job\ annál biztosabb. Aki 
uzonban homokter·ületét szakft~rfiúval kivánja megvizsgáltatni, az for
duljon akár a Földmi v. ~finiszteriumhoz, akár dr. Libermann Leó urhoz 
Bud:lpestre. Az et'l'0 vonatkoz() nüniszteri intézkedést a nyár folyamán 
ha több idönk lesz - üsmcrtetjük. 

Az elmondott, tudományosan megállapitott általános elvek mel
btt lett~k számt<tlan uj homoki tolepité:mk eszközölve: s azt látjuk, 
hogy az alkalmas talajba ültetett 8-10 éves új szőlők kitünően dísz
lenek. De azt is látjuk, hogy százados homoki szőlők is - melyek 
daczára annak, hogy a filloxera nemcsak az ogymással összeköttetéi
ben levő nngy területeken, de az egészen körülzárt kertekben leve> lu
gosokat is megtámadta, tönkre tette, ellenben a kellő kvarcztartalom
nlal biró homoki szőlők még nlindig élnek és teremnek. 

Ezen gyakorlati eredmények fényesen igazolják a tudományosan 
n1egállapitott elmélet helyességét. 

Az alkalmas homok talaj első főismertető jele az, hogy az fut, hogy 
az han tos, dombos szóval egyenetlen, mely a szél hordta homok össze
gyülemlése. Azon homok, mely teljesen egyenletes vízsima tükrű, nem 
futó homok. Az ilyen területen a szőlő ültetésről szólni sem szabad. Ha
csak a kiegyenlítés nem emberi erő által eszközöltetik és tartatik fen. 

A dombosság, ennek következményeként a mélyedés homokja: 
helyes megítélésében azonban sok embert félre vezet. 

:Mint tudjuk, a futó homok is bizonyos földrész mennyiséget fog
lal magúban, 1nely különösen a szn.kn.dó zápor esőben, midőn a vizet 
u homok beinni képtelen, az emelkedett helyen levő homokrészekben 
levő földrészeket kimossa, szennyes víz alakjában viszi a mélyedésekbe. 
E:·:érf a mélyedések rendesen több földrés::ekct fogZabzak 11-tagttkbatz, s ott 
legtöbb helyen a kivánt mennyiségű kvarcztartalom alig van jelen. 

A talaj vizsg(tlatnál némelyek ezt veszik alapul, mondván: Ita. e: 
itt elég jó, akkor 11htcs ok a föb!1i miuűsége felett aggódani. Ebben igy 
eloldalulag tekintve igazuk van. Csakhogy megtörténhetik, de legtöbb 
esetben meg is tör·t(mik, hogyha bár az ilyen mélyedés nem immunus, 
nzórt a teriilet többi része feltétlenül alkalmas. 

Azért adott az Isten az embernek észt, hogy a körülmények 
tnél'lcgelése mellctt dolgait jól intézze. 
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Ha az ilyen mélyedés vagy laptUy nagyobb tPt'iilPtcn vnn, ott 
lehet egész bátran Otltelló s:ölőL•ess::őt iiltdui, mely ott ~zépcn fog di~z
leni. Ha azonban a terület kisebb s a gazda Othellót nem akm· ültotni: 
egész egyszeriíen alma vagy őszi baraczkfá val ültetendő be. 

Ha pedig a terület fekvése n1egengedi, ugy ezen részt vagy r{~
szeket útnak, fordulónak, házhelynek vagy eg-yéb tzélra lehet rs 
kell fordítani, antgy bm·gondia, krumpli, dinnye és más kaplis nöYény 
termelésére haszn{Llni; szóval ; egy két kisebb terület végett nem sza
bad az egész külömben alkahnas területet elítélni. 

Avagy ha a költséget nem sajnáljuk, s a n1élyedés nem nagy 
lehet azt az emelkedett helyröhnegtölteni is. 

liielőtt tovább haladnék, n1egkivánom jegyezni, hogy nem elég 
az, hogy a homokterület felső részét, de azt oly n1élyen, meddig a szű
lövessző gyökere haladni szokott tehát 2-3 lábig meg kell vizsgálni. 
Mert ha itt alant agyag, esetleg n1ás kötött talajra találunk: akkor olt 
uiucs }ö'vője a szőlőszetuek. 

Ezek után áttérünk azon kérdésre érden1es-e, sikeres-e és n1éltó-e 
a holltokOlt a szőlőtelepités ? 

Ha ezelőtt 15-20 évvel adta volna valaki a hegyvidéki embemek 
azt a tanácsot, hogy a homokra n1enjen szölöt terrnelni, aligha ajtót 
nem mutatott volna az illetűnek. Velem is megtörtént, még pedig 
nem nagyon régen, hogy egy homok,idéki jómódú gazdtimU násznagy
kodván, bár az asztal tele volt homoki borral, ugy éjfél felé egy k.is 
iható bort kértem. 

Ezek a jó idők eln1ultak, izléseink a viszonyokhoz kényszerülnek 
alkalmazkodni, izlésünk s a :filloxera rettenetes pusztitása mellett : a 
homoki szölőknek egy nagy hosszu időre jövőjük, n1ég pedig fényes 
jövőjük van. 

~Iert hát én meg vagyok arról győződve, hogy a homokon ezek 
után nem olyan vallató fog teremni, mint eddig. 

Az eddigi homoki szőlőszet nem volt annak tekintheti'). EW~zür 
is teleültették gyümölcsfákkal, melyek az egész tm·iilcteket lH•rít·ny(•kolttík, 
légáramlatot akadályozták; azután me tszették úgy, ahol a k(•s fogta; 
kapáltak, mikor más dolga nem volt a gazdának; szíireteltek, n1ikor 
ráértek ; szüreteltek ahogyúgy; beállitottak a félig telt hordót u kam
rába, hová azután apjok a tökkel, anyjuk bélétől tisztitott bo('zfá
val, a cselédség náddal, kóróval, amivel értek, szipákolták a WkP ned
vét, s rajtakapás félelmében azutún gyakran a nád és egyéb lyukas 
eszköz a hordóba jutott. 

Y oltak az igaz khrételek, dc azok borai is a ki \·ételek küzött 
foglalt helyet. 

Ámde manapság, midűn a hegyi szűlüknek ojtxúnyokknli heálli-
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tása oly sok pénzbe km·ül, sokan lesznek, akik homokon telepitenek 
szölöket, azért, mert a homoki szölöszet gyorsabban adja meg a fárad
s(tg jutalmát. S aztán az a1nerikai szölökultura nwllett nagyon alkal
mas a homoki szőlűk telepitése, különösen azok részéről, akik direkt
termökkel is foglalkoznak. Mert a homok mustjából, ha példáúl a Jaquez 
szölötörkölyére öntve azt kellőkép erjedni engedjük: egy egészen jó 
siller bort nyerünk, moly alkalmas kereskedelmi czikk lévén, felettébb 
keresett lesz. 

Addig mig a hegyi szőlűk régi állapotukba visszaállíttatnak: a 
homoki szőlőknek nagy jövője lesz. S ha visszaállíttatnak is mint 
csemege szűlők felettébb foltartják jöveuelmüket, a borszőlő pedig mint 
cognak anyag mindég kifizeti magát. 

Hogy mily átlagos jövedelmet ad 10 év alatt egy kat. hold 
hon1oki szőlő, álljon itt a köYetkező szárnítás: 

1600 D öl területnek a megfordítása á 3 kr. . 48.
Elegyengetésre, esetleg a mélyodések betöltésére 10.-

Egy D méter távolságra kell 5750 tőke, de 
tekintve, hogy a vesszők között hibásak is van-
nak, vegyünk 6000 szál vesszőt ezrét átlagos 
6 forintban . 36.-

Kijelölés ültetés 10.-
Egy hold hon1ok értéke . 150.-

Összesen 254.-
Tehát egy kat. hold szőlő beültetve, a föld értékével kerül 254, 

de mondjuk 280 forintba. 
Egy hold szőlő évi munkája 30 frt, s igy 10 

évi n1unkája . . . . . . 300.-
Tiz éven át kelllegkevesebb kétszer trágyázni, 

n1inden alkalommal legkevesebb 40 szekér trá
gyát 2 frt 50 krral számítva ~agy ennek megfelelő 
értékű míít1·ágyát kell adni, kitesz . 200.-

Előre nen1 ]átható kiadások minden holdra 
vehető évenként 5 frt, tehát 10 év alatt . 50.-

Összesen 550.-
Aznz a 280 frttal nyolczszáz harnüncz forint azon összeg, melybe 

1 kat. hold szőlőt tiz év alatt jön, s igy átlag egy év alatt l hold 83 
frtba kerül. Ez azonban oly magas összeg, melyből helyes gazdálkodás 
n1ellett ~0-25°/o megtakaritható. 

Ezzel szemben a következő jövedelem szolgál: 
Első év ben semmi. 
A második évben legalább 2000 szál vessző 

á 4 forinttal számitva 8.-



r 

• ' l t 

i " l l 1. 

~ t 
' ' j 

l 

:l 
l 

ll 

d , 
:: 
l 

l 
1 
·l ' . 

l i 
l lj 
d 
l ~ 
l : 
l; 
! l 
j l 
l i 
; l. 

l ' t i 
i 
t l 

i 1 
~ i 
'\ 

1 i 
l l u n 

- 46 -

A harm:tdik évbeu 10 ezer sz~\l vessző 
15 hectoliter bor á 12 forint 
Ne(J""t_.,.edik évben 20 ozer szál Ycsszé) 

e~r 

30 hektoliter bor á 12 f01·int 
Az 5. 6. 7. 8. 9 és 10-ik évben hasonló tm·-

40.--
IMO.-
HO.

HHO.-

mést véve azaz évenkrnt +!O f1·tot, hat ~~~·e _ _!._~~~ ~fl-lO 
tiz Ó\'Í összes jövedelem 3BOH 

Azaz egy évre esik belőle 330 frt 80 kr. Ebbüllevonnndó azonhun 
a tavaszi fagy, jég és egyéb elemi csapásokra legal<ibb 30°/o-tóli, s így 
egy évi bevétel lesz 231 frt 56 kr. Hu n1ost már ebből levonjuk az éYi 
55 frt kiadást: egy kat. hold homok szőlő jövedelmez 176 frt 56 kr. -
Ha azonban a borok ára n1agasabb lesz, ami nag-yon valósziníí, ugy a 
jövedelem is sokban emelkedni fog. De meg a felvett ao hektoliter bor 
sem a maximum, mert nincs kizárva, hogy egy kat. hold jól kezelt szőlő 
50 hektoliter bort is ne adjon. 

De leszámítva minden lehető esP.lyeket, egy hold homok szlHőre 
180-250 frt jövedelmet egész lelkiismerettel föl lehet venni. 

Ezzel szemben joggal kérdhetjük a gazdát, hogy hány hold 
futóhomok ád neki évenkint 200 frt jövedelmet. 

Ezen jövedelem mellett nagyon figye!met érdemlő körülmény az, 
hogy a gazda vagyoni értéke rendkivül emelkedik. S nliután a föld értéké
nél mindig az évi jövedelem perezentjét veszi, akkor a 200 frt mond
juk mintegy 3000 frt 7°/o-tóli jövedelmének felel meg; s igy azon futó 
homok, mely az előtt holdanként 20-40 frtot alig ért, 20l10-3000 frt 
értéket képvisel. 

Ezeket látva, lehetetlen, hogy a homoki szőlők telepitése iránt, 
hajlam rninél erősebben ne nyilvánuljon. 

liiután az ültetés ideje csakhamar elérkezik, arról helyszüke 
miatt jövőre szólunk. Hogy azonban a homoki szőlők tP]Ppitésélwz a 
vesszők idejekorán beszerezhetők legyenek, czuttal a homoki szőlőkrt.~ 

alkalmas fajokat sorolom fel. 

Csemege fajok. 

I. 
Chasselas bianc croquant. Chasselas de Fontainebhmu. Chassnlas 

Tokai AngeYine. Chasselas Napoleon. ~ladlein angeYine, ~Iuskat bianc 
és amennyiben ezen fajok mind fehér szőlők, ide számítandó a mi régi, 
de jó Muskolatunk. 

II. 
Chasselas rouge, Chasselas Royal, ChasselaSJ croqnant, Bakator és YlSrös 
kecskecsecsü. Ezek mind vörösek. 
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III. 
Othclló és az Ökörszem vagy mint sok helyen neyezik: tök

súl va ~:zöM. 

Ezen két faj, különösen az utóbbi az ö:;szes csemege~zőlók kö
zött, különösen Németországban felettébb keresett, s jól fizetik. Ezek 
feketék. 

Vannak még számtahm csentegefajok, amik ellen szintén nem 
igen lehet kifogás, csak annyi, hogy későn érő szőlő a homokra nem való. 

Vörösbor szóló. 
Burgundi, Kabernet, Oportó, Szent-Lőrincz; és nemes Kadarka. 
Ezek közűl azonban legdusabban terem a Kadarka, melyből 

fehér bort is lehet szűrni. 

Felzér!·ornak. 
~Iézes f~hér, Zöld szilván, Olasz rizling, Jufark, a mi régi Mus

kolatunk, Bakator és végre a Kövidinka. Ezek mind igen jó termők, de 
szerintünk az Olasz rizling az első helyen áll. 

Folytatása következik. 

Az ültetésröl és a direkttermö szölöfajokról. 
II. 

A d·i1•ekttermö s::őlövess~ök ellenállósága, termése és jöviJje. 
~Iidőn a filloxera ősrégi hazájából Amerikából elő1zör Franczia

országból behurczoltatott, s a szőlök pusztitását megkezdette, s midlin 
a vészt felösn1erve, tudomására jöttek annak, hogy az Amerikából hur
ezoltatott be, Jegelőször is azon gondolatra jöttek, hogy Amerikában 
keresnek alkalmas csemege és borterm~ fajokat, melyek oit a filloxe
rával együtt élve, azok pusztitá.sának ellent állni képesek voltak. 

Hosszas kutatás és keresés nem vezetett eredményre, mert oly 
fajokat, tuilyoneket kere~ttek, anlinőkkel Europában birtunk, találni ép
pen nem sikerült. 

S igy jobbak hiányában hozták azon lajokat, melyek mi nálunk 
direkttermők név alatt ismeretesek. 

A direkttermők rnár eddig számos fajban vannak elterjedve, s 
k ülünösen emelkedett száma azon korcsok által, melyoket egyes sztslész 
tudorok keresztezés által előállítottak. 

~!ivel azonban azok között, melyek ös hazájukból eredtek, s hol 
a természet által a vadonban kereszteztettek, számos oly apró fürtü- és 
bogyújuak ,·annak, melyok sem mint csemegesz(Slök, sem mint bm·sz~
lők termelésre nem méltók, s nlivel az emberi szorgalom eredményei 
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között számosan vannak oly direk tterm<:k, melyek az em·opai szljJ<J
vessztS tulajdonából sokat örököltek, s ép ugy, min t az rm·úpa( vessztik 
a filloxerának nem állanak ellent; itt is mellőz\~e a suk értéktelen fajo
kat, csakis azokat fogjuk megnevezni, melyeknek ellenálló képességük 
némileg igazolva van, s melyek csemege vagy bortermclésr·e alkalmasak
nak mutatkoznak: és ezek a következök: 

J a q u ez, Herbemo nt, J o rk-:Madeira, Othello, Kanada, Cun
ningham, Elvira és a Noah. 

A J a q u e z a direkttemlők között az els6 helyet foglalja el ; 
mert ennek ellenálló képessége nálunk 8--10 éY, Franceiaországban 
15-16 év óta igazoltatott. 

A Jaquez, eredetében Amerikában a tonger és folyamok széleiben 
lev(S dús hordott talajban élt, és ott meglopó nagy növekedést fejt ki. 

Ha nálunk dús talaj ba kerül, itt is kitesz magí1ért; de azért 
megél a délnek fekvll szárazabb kövecses talajban, s habár nem fejt 
ki dús vegetácziót, mindamellett eléggé diszlik. 

A Jaquez későn érik, s igy öt lapos hel;y-re ültetni nem taná
csos, mert fürtei éretlenek maradnak, mely alkalommal a rendkivüli 
sok savany tartalom mellett, melyben különben is bővelkedik, és ha 
hozzájárul még a mellék eperíz, egyáltalában alig élvezhetlS. 

Ellenben ha délnek fekvő emelkedett talajra jut, ott nemcsak 
jól beérik, de czukortartalma 23-25 fokig emelkedik; s ebből önként 
következik, hogy bora is nagy szesztartalommal bir. 

Fürtjei tömöttek, vállasak, bogyója apró s ha csercs&pos vagy 
szálvesszö műveléssel kezeltetik, daczára annak, hogy & sz6lőtörkölye 
mivel a szemek aprók s benne nagy mag van, s a Iének 50°/o-tóli
ját kiteszi: egy 1600 D öles holdon 40-50 hectoliter must szűrhető· 

A z emelkedett délnek fekvő vidéken termett Jaquez bor igen 
jó. Ami mellékize van, azt egy párszori fejtés által elvisziti, savtar
talma mulik, jól kezeive, belöle igen jó pecsenye bor válik. 

Bora erős fcstanyagot képez, azért tehát majdan a nagyban ter
melendett homoki borok festés ó re igen keresett czikkó v~ílik. S igy a 
Jaquez szőlőnek, uj szőlGszetünkben legalább egyelőre fényes jövő 
mutatkozik. 

Föhibája a Jaqueznek, hogy mint sima vesszőt ültetni nem ta
nácsos, mert roszul gyökeredzik és ered meg. Elóbb gyökereztetni kell, 
s csak mint gyökeres vesszö ültethet6. 

A Jaquez tőkéje igen erös; ha jó földbe jut, fejlt;dése nagy, 
vesszejei vastagok. Le,·elei nagyok, öt karélyosak, setét zöld szinúek, 
sírnák és erei selyemszerű szőrrel vannak borítva. - Az igaz, hogy a 
peranoszpora iránt nagyon érzékenyek; de hát azzal elbánni nagyon 
könnyú. 
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A H e r b em o n t sz in tó n Amerikából veszi eredetét; ellenálló 
képessége valamivel kisebb, mint a .Jaquezé, de alkalmas. talajban, 
mint az eddigi tapasztalat bizonyit,ja, jól kitart. 

Tulajdonsága, hogy a nagyon száraz helyet nem szereti, s inkább 
a nyirkos talajban él. Mivel azonb:tn szintén késtsn érik, mégis emel
kedett ugyan, de lehetőleg nyirkos talajba ültetendő. 

Akinek tehát emelkedett, d·3 nyirkos talaja van, minden további 
gondolkozás nélkül ültessen Horhomontot, de gyökeres vesszőt; mert a 
Herbemont éppen úgy, mint a .J.tquez, sin1a vesszőröl rosszill fogamzik. 
Jól kezeive, 3-4 év mulva telik a hordó, sa bugyelláris kezd dagadni. 

N ekon1 egy 3 éves Herbemont táblám igen emelkedett helyen, 
kötött fekete talajba van ültetve, forditás nélkül árokba és igen szépen 
diszlik. 

A Herbemont tőkéje igen erős. Vesszejei dusak, vastagok. Fürtjei 
nagy hosszukások, bogyójai kicsinyek, gömbölűek s violaszinbe játsza
nak, Levelei nagyok, felül züldek, eresek, alólról halványabbak; a pera
noszporának jobban ellenáll a Jaqueznítl. 

J o r k - M a d e i r a. Ez a n1ost agyon dicsért faj. Hogy miért 
dicsérik a többiek rovását·a nwst egyszerre oly rettenetesen, meg nem 
foghatom ! 

Tökéje gyengébb, mint a Jaquez és Herbemonté, különösen az 
első években vesszőjei is vékonyabbak. Fürtje ritka, hasonlit a nádor 
izabelhíhoz. ErOsen rókazamatú. 

A talaj iránt sokkal érzékenyebb, mint az előbbi kettő, és ter
mése is kisebb. 

Ez korcs faj, mely keresztezés eredménye, s igy sima vessztsröl 
könnyen szaporitható. Ezen előnye az előbbiek felett elvitázhatlan. 

Ellenállóstiga az előbbiekkel azonos. Kötött talajban nem találja 
j ól magát, s inkább a laza talaj felel meg neki. 

Fiirtje az előbbinél korábban ét·ik, azért laposabb helyeken iB 
tcnyészthetők. A pet-.moszpot·a levelcit nem rontja. 

Néhol alanyokul is használjítk, azt állit ván, hogy mint keresz
tr.zés az ojtván~'t tovúLb mcgtartja. De aki egészséges ripáriával 
r e n d e lk e z ik, n i n cs ok a a d r á g a J o r k-M a d e i r a a l a n y
n y a l b i b e l ő d n i azét·t is, mm·t vékonyabb vesszejei közül kevesebb 
százalék válik be az ojt1íshoz. 

Azt a sok jóságot, n10lyet némelyek róla elbeszélnek, rövid idts 
alatt nem hit·tam benne feltalálni ; s én öt soha nem helyezem sem a 
.Jaqnez, sem a Herbemont elé. - Hogy a jövő nála azonban mit rejt 
méhében, mnjd n1eg,·álik. Kitudódik, hogy méltó-e a nagy dicséretre! 

Az O t h e ll ó. Ez a dit·ektterrnök királya. Tökéje dús, vessztsl 
fejlödöttek, vastagok. Fürtjei nagyok s bogyójai ami kadarkánk bogyói-
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nak nagyságát is felül mulják. Nem egészen gömb_ölyű, ink:íbb ugy kissé 
hosszúkás. Randkivül dúsan terem. 3 éves korában az alkalm:ts talaj
ban ültetett s jól kezelt tőke gyönyörű termést ad. 

Gyümölcse kellemes, pikáns iz ü. Külünösen a nők ked \'elik, s 
igy igazi csemege szőlő. Vastag héjjal bir, s azért ugy a szállításra, mint 
téli eltartásra igen alkalmas. 

Igen nagy termést ad. Azt mondják egy H>OO D öles holdból 
60-80 hektoliter bort is lehet szürni. 

Ellenállóságáról külömbözőkóp szólnak. :Mindennck dacz[u·a én 
mint már a lapok terén is kimutattam, eddig n em v es z t e t
t em e l b e n n e b i z a l n1 am a t. Nem, mert Francziaországban 
évek óta és pedig nagyban ternielik ; nem, me rt haz~ínk ban is vannak 
6-7 éves gyönyörű Othelló szőlőtelepek - s nem, n1ert a bécsi orszá
gos szőlőszeti kongresszuson is ajánl va lett. 

Elrogadmn azt, hogy silány, nem alkalmas talajban elvész; de 
hát kérdem azoktól a tudósoktól, akik az Othelló halálharangját rneg
húzták: n1 e l y ik am e r ik a i fa j a z, v a g y l é t e z i k-e am e
r i k a i f a j, Ill e l y a n e k i n e m a l k a l m a s t a l a j b a n t a r t ó
san díszlik? ... 

S ha végtére a filloxerának csak bizonyos ideig is ellen áll, 
tegyük fel, hogy j ól trágyáz va kezelve 7-8 évig : d u s a n ki fi z e t t e 
magát. 

~H után pedig vannak hazánk ban 7-8 éves Othellók : é n e z e n 
k e d v e s s z ll lő t m e l e g e n a j á n l o n1. S ha esetleg okkai-rnód
dal továbbra megtartani képesek leszünk, szlllészetünk végtelen sokat 
nyert. 

Igaz, hogy levelei a peranoszpora iránt a legérzékenyebbek, de 
hát az ellen védekezni - mint már emlitém - niaholnap egész egy
szerű gyermekjáték lesz. 

:Miellltt az Othellóra vonatkozó nézetem elmond(tsát bevégezném, 
még csak azt jegyzeni meg, hogy az Othelló títbl:ímha ug-ynn<tkkor, 
midlln az Othellót ültettem, összehasonlítás ked,·eért ültettem sima Hi
páriát is, s mit tapasztalak ? azt, hogy a Hipária nem mulja felűl nz 
Othellót fejlődésében, sllt az Othelló jobban diszlik. - Hogy azonban 
melyik meddig birja: a z i d ll fo g j a m e g 111 u t a t n i. Az Othelló 
sima vesszllrlll kitünllen fogamzik. 

A K a n a d a, hasonlóan szép, középfürtú, s szép nagy fekete 
szem ú szlllő. Igen nagy termést ad. Korán érő gyümölcse nlin t sz ölő, 
nem egészen élvezhet{), bora azonban élvezhetlS. 

Ellenállási képességét ennek is kétségbe vonjtík. 
Sima vesszllrlll is jól szaporitható. - Jó laza kövér talajt kh·ún. 

Lehet ezzel is kisérletet tenni. 
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A N o a h éppen azon tulajdonsággal bir, mint a Kanada, csak
hogy ennek bogyójai sárgtik s belöle fehér bort lehet készíteni. -
Ellenálló képességót ennek is kétségbe vonják. 

A C u n n i n g h am igen bujain tenyészik. Fürtjei középnagysá
guak, egészen tőmöttek; későn érik, azét·t csakis délnek fekvő, emelke
dett helyen érik be. Bora eléggé jó. Ellenállóságában ennek is kétkednek. 

Az E l v i r a nagyon hasonlit a nli rajnai rizlingünkhöz. Fürtjei 
igen kicsinyek, mint a rajnai rizlingé, s rozsdás sárga-barna szinüek, a 
töke oly dus, mint a Ripária. Terem bőven, s bora fehér, többször le
huzva, élvezhető. 

Nálunk az 1885. évben ültettetett Ripária sauvage közé véletlenül 
néhány töke került, de fejlődésében semmivel sem maradt hátrább. 

A talaj ott igen dús, fekete öntvény. Ellenállóságában ebben sem 
bíznak, pedig itt a Ripáriá val versenyt tart. 

Számtalan fajt lehetne még felsorolni, melyek épen úgy, mint 
az e}{)bbiek keresztezés eredn1ényei. De amennyiben ezek részben az 
európai tulajdonokat örökölték, a filloxera ellen állósága náluk már
már kétessé van téve. 

Ezek után a mi nézetünk az, hogy az ujitásnál teljes erővel azon 
térre kell lépnünk, ahol a már évek ót~ nélkülözött jövedelmet legkö
zelebb feltaláljuk, s igy nen1 szabad különös előszeretetet tanusitani 
az egyik iránt a n1ásik hátrányára ; hanem a józan ész tanácsát kell 
követn ünk. 

A józan ész azt mutatja, hogy a leggyorsabb siker a direktter
mők utján érhető el, azért tehát azok termelését foganatha kell venni. 
De e mellett foglalkozni kell az ojtványokkal is, mert habár föltéve, 
hogy jövedelem tekintetében egy évvel hátrább esnénk is, de tény az, 
hogy a z o j t v á n y o k n a g y o b b j ö v e d e l m e t fo g n a k a d n i. 

Az ojtványokhoz alanyokul tápdús nyirkos talajban sima s szö
rös R i p á r i á t, Gmmt portalist, ha köanyen beszerezhető Vialát hasz
náljunk. 

H,t beültetJndő tm·ülctünk hegyes, délnek fekvő száraz, esetleg 
kavicsos köves talaj : a rupesztrishez forduljunk; mert mig a ripariák 
a tápdús nyirkos vas;lS talajt igénylik, addig a rupesztris a hegyes szá
raz talajokon is szépen megél. 

A direkttennők közíil ismét a talajunknak alkalmasat válasszuk 
n1eg. Ha igen erősen tápdús tuJajunk van, oda Othellót ültessünk; ha 
csak tápdús a talaj és elég nyirkos, ett a Herbemontnak van a helye . 

. Jaquez szőlővesszőt nyirkos talajba ne ültessünk, mert ő a szá
razabb, lazább talajnak a barátja, azért ha emelkedett dombon vagy 
magas hegyoldalban akarunk ültetni, ott a Jaquez foglaljon helyet. De 
persze az eredmény olyan lesz, amily sovány vagy tern1ő a föld. 
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Emelkedett helyen ültethetünk még Jork-~fadeirát, mert n.z 
szintén a szárazabb talajt kedveli. 

A többi felsorolt direkttem1ö fajokat ha ültetjük, amennyiben 
azok korcsok s ereikben európai vér is honol, éppen oly helyre alkal
mazzuk, mint az Othellót; mart azokat, hogy csak némiképen is ellent 
álljanak, erősen táplálni kell. 

As amerikai szőlött5knek általában egy nagy ellensége van, és 
ez az: e r ts se n me sz es t a l aj. - Ezt kerülni kell; oda an1erikai 
vesszöt ne igen ültessünk, mert 1nint az edJigi gyakorlat mutatja, ott 
nem diszlik és elcsenevészedik, elvész. 

Meg kell azonban külömböztetnünk a meszes talajt a meszes 
képzödéstől, me rt mig az elsöben az amerikai vesszők el vesznek, az 
utóbbiban megélnek ahogy úgy. 

Tekintve azonban azt, hogy az új szölők telepítése, különösen ha 
ojtványokkal akarjuk beállítani, felettébb sokba kerül, én nem ajánlom 
senkinek, hogy különösen az ojtványokkal magas, hegyes, köves száraz 
ierúletre menjenek egyelőre, mert hát aki költ, költsön olyan terü
leten, h o l a t a l a j m i n d e n k i v á n a l o m n a k t e l j e s e n 
megfel e l. 

És ha mégis ily terűleteken akar kisérletezni, a k k o r o d a 
c s a k J a q u e z t s J o r k-M a d e i r á t, e 1 e t l e g R u p e s z ~ r i s z t 
ü l t ess e n. 

Az amerikai szölövesszök ültetése. 
Az ültetéshez gyökeres, előgyökereztetett vesszőt használjunk, 

s csak a végső esetben folyamodjunk a sima vesszőhöz. 
A vesszöt emelkedett helyen l D m., lapos, dús talajban 1·20 o 

e. máterre ültessük.. 
A gyökeres vesszöket árkokba, gödrökbe, ha azonban forditott a 

föld, vas után js ültethetjük. Az utóbbi esetben a gyökereket rüvidre 
visszavágjuk. Ultetés alkalmával a vesszőt előbb a rendesnél Inélyeb
ben bedugjuk, s azután kellő magasságra felhúzzuk a földből azért, 
hogy a visszametszett gyökerek végei lefelé haladjanak. l<~z erősen 
megfigyelendő. 

Ha gödrökbe akarunk ültetni, előbb a területet beosztjuk, s a 
vesszők helyeire karócskákat teszünk jelnek, azután a gödröket ezun 
helyeken ássuk. 

A vessző a fejezet megállapitása végett egy rövid lécz mellett 
ültetendö úgy, hogy a lécz a gödör mallett a föld szinére fektetendő s 
igy az ültető, miután a sor iránya zsineggel jelezve van a vesazöt teÚt5 
magasságban ültetheti. ' 

A gödör legalább 50 cm. mély, s 30-35 c. m. átméröjú legyen. 
A kien1elt föld felülete a sz6lőtő tövéhez, a nyers föld a felületre teendíi 
azért a kiemelésnél két rakásba kell rakni. ' 
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Az árok hasonlóképen ültetendő, azzal a külömbséggel, hogy a 
vesszö távolság megjelölése végett a munkás egy hosszú léczet visz 
magával.az árokban, melyen a tőkék távolsága följegyezve van. 

M1ndkét alkalommal figyelni kell a fejezet magasságát illctöleg 
arra, hogy a föld megszálla.nd. 

Nem eléggé ismételhcten1, hogy csak egészséges vessziSt rakja
nak el. 

A gyökeres vesszönek az egészségét a hajtás jelzi. Ennél leg
föllebb azon hiba fordúlhat eltS, hogy héját a penész megrontotta, ami 
ha beállt, a veszö fehér-meszes szint vett fel. Ekkor nem életképes. 

A gyökeres vesszőt leginkább vesszőtermelésre vagy zöld ojtásra 
használjuk. Igaz, hogy az ékojtást is elfogadja, de arra sokkal jobb a2. 
előgyökereztetett sima vessző, miután az csak egy, de a gyökeres 2 
éves, tehát kérges héjjal bir, amaz az egyéves nen1es gally héjával 
j o b ban egyez. 

Az előgyökereztetett vessző az ültetés alkalmával egyenként, 
szálanként - kérem ezt jól megjegyezni - megvizsgálandó. Megvizs
gálandó, hogy a héja nincsen-e a fára reá sülve, hogy az alsó és felső 
rügye duzzadt-e, hogy a vessző érett-e, hogy egyébként nines-e a 
vesszönek valami betegsége, vagy baja ? 

Kellemes szórakozás ez uri embernek is, s nem is lealázó, ha a 
gazda maga ül egy kis székre s minden egyes ültetendiS vesszlS a ke
zein mén át. Egyszer fárad s örökösen meg lesz fizetve. 
, Gondolni sem lehet, hogy mily roppant baj a hézagos ültetés l 

Evek fáradsága kell hozzá, hogy valahogy helyrehozható legyen az 
első év hibája. Mig végre legtöbb ember az örökös reperálásba teljesen 
kedYét veszti, bele ún. Tessék elhinni igy van l 

Azért tehát nagy figyelem az ültetésnél. 
Mielőtt a vesszőt ültetni akarjuk, számot kell vetni magunkka], 

hogy hát nlit akarunk. 
Ha czélunk a zöldojtás, vagy vessző n1üvelés, akkor a töke feje

zete mint rendesen a föld szine felett legyen. Ellenben, ha szőlöinket 
ékojtással akarjuk beállítani, akkor először is elég vastag vesszőt ültes
sünk, másodszor a vessző második felső rügyét az ékojtás eszköz
léséhez mélyitsük. 

Rip:ii·iáink vegyesek. Az egyik izülete hosszú, a másiké rövid. 
Hn a gazda a vessző fejezetét a föld szinére teszi, azon körülménynél 
fogva, hogy az éko.]tás a második bütyökbe eszközlendö. egy olyan sző
lőt állit bo, melynél az egyik fejezet a földben mélyen lesz, s a nemes 
gally ezeken át gyökeret ver, vagy a n1ásik oly magasan áll, hogy a 
föld felett a levegüben inog. 

Az ilyen szőlő semmi, eredménye is semmi ! Tessék megérteni, 
örökös oly kiadás, melytül az ültetés al~almával meg lehe~ me.nekülni. 

Azért tehát azon vesszőt, melyet ekkel akarunk beoJtani, az el
ü1tetésnél tekintet nélkül arra, hogy a fejezet mily magasan esik: oly 
mélyen k~H ültetni, hogy a felső m~sodik rüg~. ~ föld szinétől ~. ujnyi 
mélyen legyen. Ha ebbe alkalm.as ket szemcs ;ovld .csap?.t v~~zunk,. a 
fejezet épen alkalmas helyre esik; s ha az egeszet Igy ultetJuk: sző-
löink egyenlő magas fejezetet nyerne~: , ". , . 

Igaz, ha tupasztalatlan ember ,~on szőlmnkbc s latJa az esetleges 
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magas fejezetet, rosszalását .rc:jez~ ki. C?~ak hagy beszéljen, és mi gyö-
nyörködjünk abban,. hogy OJtas;nnk fe.Jezctc egyenlő .. leend. .. .. . 

Ha a fejezet eppen nagyon magas lesz, azt folddel korulrakJuk, 
s segítve van. .. . 

Az igy beültetett szölővesszöket elöhb meg1netszuk, azutan egy-
előre földdel behantoljuk. 

Ha egész sima vesszőt ültetünk, 1noly el6gyökereztetve nen1 volt, 
annak az alsó és alulról m~ísodik izületét részben gyengén fel kell 
hántani de úg-y, hogy a fás rész ne sérüljön. 

Ha ékojtást akarunk eszközölni, akkor az elrak an dó vesszőnek "· 
erősnek kell lenni, mivel a vékony vessző egy év alatt nain vasütgszik 
meg annyira, hogy az ojtható legy~n. A reá ~övetkező évben pedig a 
héja kérgesedik meg, s ne~n egyezik az egy eves nemes galylyal. 

Ha vassal ültetünk, a vessző mellett lévő üres tért homokkal 
vagy iszappal kell tölteni, s megtemni. 

Az ültetésnél általában kitünli dolog az öntözés, ha vizzel ren
delkezünk. Ez okból igen czélszerü a numedékas helyekre vizfogókat 
készíteni, s a vizet ott felfogni. Ez nagyon kifizeti magát! 

Az ültetésnél a vesszőket egyáltalában nem szabad a szabad 
levegőn tartani. Az mindig a földben legyen, s a munkás annyit vi
gyen, ami hamar elfogy, s azt is nedvos pokróez vagy egyéb ruha da
rabba takarja. 

Az ültetésnél ezeket szószerint bo kell tartani. Az indokolás az 
idő rövidsége és tér hiánya miatt máskor jön. 

Melegházi ojtások. 
A kik melegházzal rendelkeznek, igen elönyösen eszközülhetik 

a szőlővesszők fásojtását és pedig ekként: 
Gyökeres ripária, Jaquez vagy Jork-:Maderia egyenkint egy kis 

virág cserépbe helyezendö s a melegházban napos helyre állitandú. 
MidtSn a vessző életre kelt, hajtani kezd: az ék-ojtással épen azon el
járással, mint a zöldojtás, beojtandó. 

Lehet ojtani angol párosítással is, de a tapasztalat az ékojtásnak 
adott elönyt. 

Az ék-ojtás kivitele : 
A hajtásnak indult cserapben levő szőlövessző, a legfelső bütyök 

felett 3-4 millimeterre vízszintesen elvágatik és a közepP-n egész a bü
työk közepéig az ugynevezett választó falig behasittatik. A nernos gally 
egyszerre, s a bütyök alatt ék-alakra vágatik és szép óvatosan az 
alanyon ejtett hasitékba egész a bütyök választó faláig betolatik. Ova
tosan azért, nehogy az erős botolással a hasiték a bütyök válaszfalán 
áttörjék, mert ez esetben a siker elveszett. 

Némelyek szokták az ékojtást az izületon is tenni, előbb azon
ban az izület azon helyén, a meddig a hasitást tenni szándékoznak : 
ertSs zsineggel ö nk ö t tS h u r ko t vetnek; s igy iparkodnak a tovább 
repedést megakadályozni; - de hát ez meddő okoskodás és hibás eljá
rás, mer~ az ékojtás előnye az angol párosítás felett abban áll, hogy a 
nedvkeringés a szemhez, a bütyökön ejtett seb mellett halad, hol is 

j 
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~orrannyá képződik, s a nemes gally alsó végét magához ragasztva, az 
eltett) nedvet a nemes gallyba bocsájtja s igy a vegetáczió életre kell 
és a siker biztositva van. 

Ha valaki az ékojtás sikerre vezető eljárásáról gyakorlatilag is 
meg akar győződni, vegyen egy szál egészséges vesszőt, azt szépen 
óvatosan a középen hasitsa végig ketté, azt fogja találni, hogy minden 
egyes izület első rendű nedvkeringése a bütyök közepéig a válasz falig 
hatol s ott a szemig vezet. 

Az igaz, hogy a vessző fás részeiben van a nedvkeringés, de 
az is igaz, hogy a nedvkeringés az izületen át a bütyökön lévő szemből 
kifejlödő gallyon át folytatja müködését, s a nedv továbbitásához a bél
csatorna is hozzá járul. Mivel pedig az ékojtásnál a hasiték egész a 
bütyök válaszfalig történik, ahol a nedv keringés halad, ez nagyon 
könyen megfejti az ékojtás előnyét. 

Az igy beojtott vessző azután raffia vagy spárgával megkötendö, 
s ojtóviaszszal, melyet a mult számban leírtam, bekenendő. 

Az ojtást mindennap meg kell fecskendezni, még pedig egy erre 
alkalmas kézi rostos fecskendővel, 4-6 hét alatt a nemes gally kihajt, 
akkor a melegházból egy mérsékeltebb levegőjű házba tesszük, s azza] 
hogy n1eleg napos időben ablakjait felnyitjuk: a sz a b a d l e v e g 6-
h ö z sz ok t a t juk. Ha a fakadások a természetes levegőt igy meg
szokták, akkor midőn az éjjeli fagyoktól, már nincs mit félni: junius 
hóban a cserepekből a földdel együtt kivesszük s állandó helyére, hol 
az ültetés czéljából már gödör ásatott, beültetjük. 

Különösen a Iugos szőlők beállitása vagy az ojtott szőlőkben 
előfordúló üres területek betelepítésére igen alkalmas, bár fáradságos, 
d e m a g á t e l é g g é k i f i z e t ő e l j á r á s. 

Künn a szölöben. 
Az ojtás alá előgyökereztetett vesszők miután az idő kedvez, april 

hó elején kiszedhetők, s velük az ojtás megkezdhetö. 
Hasonlóképen a kiültetésre szánt vesszőket e hó végén s aprilis 

elején előgyökereztetni lehet, hogy 4 hét elteltével azzal az ültetés 
megkezdhető legyen. 

Lehet, hogy némelyek az előgyökereztetett vesszőkkel azért, mivel 
azok dús gyökérzetet nem hajtottuk, nem lesznek megelégedve; ezeket 
felvilágositjuk, hogy elég eredmény az, ha a vesszők végei meggombá
sodtak, a rügyek megduzzadtak azért, Inert a gombásodás alapja a 
gyökérképződé&nek; a duzzadt szemek pedig megmutatják az egész
séges, vagy holt vesszőt. S igy a gazda a holtakhoz eleven nemes 
gallyat nem ojt. 

Az ojtás eljárását előbbi két számunkban leirtuk, most csak az.t 
jegyezzük meg, ho~-y mindig annyi vesszőt kell a veremből kiszedn1, 
amennyi fél napon át beojtható. A kiszedett vessző mnnka között ned
ves moha, c~epű, vagy polyvában legyen. Es amit az egyik munkás 
ojt, a másik rögtön rakja uz iskolábfl. . , 

Az ojtványukat szokták vas után ültetni, vagy árokba elrakn1, En 
mindakettővel tettem kísérletet. Jól keresztüh·ive: alkalmas mindkettő. 
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A beojtott vessző, erGsen lumíntosan ]e,·ág-ott t'u·okba ültetendő, 
szóval félilY fektetve. Az ojtús eg·észen lwt<tkarandó, nehogy a nemes 
gallyacskao a levegőve~ édntkezzék s kiszc'tr:!dj~n. .. . 

Nem szabad a füldnek d.ambusnak, keplekenynek lenlll; de omle-
konynak, hogy a vesszőre tapadjon, s a lmcegőt a nemes gallyra ne 
bocsájtsa. , , . . _ . 

A vesszők eg-ymastol 16 rm. t:t.voh;agm, a sor·ok nO em. bn·ol-
ságra le~Yyenek. Tekintettel kel ](mni aJT<t, hogy a füld szúll. 

Ae gyökeres vesszőkh{)} ]ov;Íg-ott fp)~{) rügyet, mivel az legtöbbször 
gyökerekkel bir, de ané~lkül is egy sz<il erősebb haj tússal pompásan 
ellehet akár állandó helyére ültetni s igy, Pgy gyökoros vessző egy ojt
ványt és egy telepre alkalmas vesszüt ad. 

Az oskoláztatásnál a v-esszők mó,g harúntosabban rakandók, 
hogy majdnem feküdjenek, s igy a f(:lületlwz egész hossz1íban közelebb 
lévén, felettébb gyorsan fejlődjenek. En ezen eljárússal a nehezen gyöke
redző Jaqueznél bámulatos eredményt értem el. 

A vessző itt is 16 cm. a sorok 50 em. tci,·ols:ígban legyenek. 
A fiatal szőlők nyitásával ne siessünk; az idősebbek mát· nyit-

haták. 
A metszést az 1-2 é\·escknél korábban lehet - csap nélkül -

eszközölni; 3-4 és több é,·esnél nkk01·, midőn az egészséges szemek 
felösmerhetök. 

A 3 éves, 1-2 szemre ugy metszendű, hogy a tőke egész nedv-
keringésben legyen. Azért ellenkező oldalon hagyandók nwg a csapok. 

A 4 s több é,·est lehet száll vessz{), ,·ngy lugasmü,·elésre használni. • 
Ez áll az ojtványokrn. 
A direkttermöket 3 éves koruk ban csapokon lehet 3-4 szenu·e 

vágni. Később szállvesszőre vagy lugas miívelém·e, különben nem terem. 
A helyben eszközlendő ékojtús ápril közepén meg-kezdhető. 
Helyszüke miatt csak annyit, hogy két szenu·e ojtandó, s az ojt

vány egészen földdel takarandó. 
Az ojtás a felűl második bütyöknél eszközlendö, úgy, hogy az 

izület felett 3-4 cm. elvágatik, s közepén kissé behasittatik. Az ék a 
hasitékba tétetik, s letolatik: a bütyök válasz faláig. 

Azután erős spárgával önkötő hurokkal megköttetik, földdel 
egész botakartatik s addig békében hag·yatik, mig; a fakau<Ís elő nem tűr. 
Ha az es() a földet lemossa, újra betakarandó. 

Különfélék. 
A ,,Künn a szölöben" czimií czikket té1·szüke miatt össze kl'llott 

vonnunk; alkalmilag részletesebben s indokoln1 túq~-yaljuk. 
Eladó vegyes ripáriánk van még 25 ezm·, ültetni való, Ezi'O 8 ft·t. 

és ojtás alá való ezre 15 frt. ~Iind simák. 
Miután az első és második számunkból feles péld(myokkal ren

delkezünk, az uj előfizetőknek azokat is megküldjük. 

----------------------~~*-------------------
NYOM. BRAUN BEHTALAN KÖNYVNYO.MDAJABA~ UYÜ~GYÖSÖ~. 
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