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A SZŐLŐBEN 
(Ezelőtt: "E.!!y év a szöli',ben") 

Hnvi f'olyt»it·ut széHüsgazdítk színnára. 

Megj elanik: minden hó 28-an. 
]<~Jöfizeté~>i díj : Egés1. évre :! frt. 

Szerkes1.tö és kiadótnlajdonos: 

JI CSOMOR KÁLMÁN. 

A néptanitók és az új szölökultura. 
Az új ~zc'iWkultura Hok apró nehézRé~ei ki;zött különösen 

három fí)- éK nagy hibával, illetőle~ nehé~séggel kell a gazdá
nak nwgkiizdeni. Ha e három fé)- 6s nagy nehézségen segítve 
lt~sz: a sz{)Wk fel u ji táRa nngyobb mérvet (.;It, H rohamosabban 
népesíttetnek be nz Plpusztult hegyoldnlok . 

.... -\z els() hibn az, hogy ni11cs elf:g iigyes mzwl.-t1s; ami kevés 
nm: az is rendkivüli nagy fizPté~t kér. 

A má:-~odik az, hogy n. széílészek legtöbb része nem 6smeri 
szölüfuldjének talnj.H :-~ igy akár az n la ny, n kár n direkttermő fajokat 
<::mk ugy találomra ülteti. S igy nagyon gyakran megtörténik 
nz, hogy a nem alkalmas tnlajha ültetett amerikni szölővessző, 
lllidőn a hozzá fíízütt remények szerint a befektetett tőke kamat
ját meghozni volna hivatott: levelei elsatnyúlnak, növekedése 
visszae~ik, ~zóval megst·mmisiil. 1\Iegscmmisül vele a gazda 
reménye :-~ kiadott tekint(.lyes p6nzösszege. 

A harmadik R legnap:yohb haj az, ho~y az amerikai szőlő
tők. nenH'SH k n z lishazájukhnn eWfordnlt lissus Wbbé-kevé~bé 
veszél!JP.S bell'.fJ·"'~qeket lwzf,.k bP- nw,qukknl. dP nz átalakttlás évei
llen itt is ti;bb lwtl·gs6g lr·pi me~·, nwlyekPt a szőlészek legna
gyobb r{' sz he n 1wm isnwnwk, é:i igy vr.dekezni sem tudnak 
ellene. Ennek k(;vetkt>zménvl' nz, hogy sokszor a veszélyes beteg
ség már éveidg pu~ztit, Íui~lőn ez végre felismertetik, n1elynek 
(-•gy része ellen persze védekezni sem tudnak. 

Ezen fű- ét:~ nugy bajokon felette egyszerüen és könnyen 
segithetnc u Füldmivelési-kormány, a következő intézkedésekkel. 

1\'Iidőn a muukások csekély számáról szólunk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a muukáskéz hiány ~eginkább, helyesebben 
egyedül az ojtáz;ok készítésénél jelentkezik. 
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A munkás, fá.rasztó mnnkák között nőh·én fel, keze nehéz 
ahhoz, hogy az ojtást egész szabatosan készítse el ; kiilönösen 
a párosítás- és zöldojtásnál nyilvánul ez. 

De maga a n1unkás is legtöbb esethen hizalmatla11 maga 
iránt, s nem érez hajlamot az ojtát3 elsajátitásá ra. 

Innen van az, hogy l'sak a. fürge, iigyet-; munkások nőinek 
ki a többiek köziil, mig u nagy rész, ha kezd is vele foglal
kozni: a bekrivt:tkezett sikerteleuség miatt a téJTÜl leszOJ'1ÍL 

Ezen ugy lehetne 8egiteni, ha a kormány elrendelné, hogy 
minden oly község, a melynek határában ezel{)tt szőlőHzettel 
foglalkoztak, vagy melynek lwtára a szőlőkulturára alkalmas: 
ta1·tozzék egy b1:zuuyos nagyság1í ameri/wi telepet berUlitau i; 
tartozzék annak kiadásait fedezni ; a néptauitók kijzül pedig 
szükséghez képest egy vagy töhh, a már serdültebb iskolás 
gyermekeket a ~zűlőojtás külömböz() nemeibe hetanitsa, R talán 
az előmenetelben osztályozza. 

Igy miuden évlwu egy na~sobh számú oly fiúk keriiinének 
ki az iskolából, mPlyek az ojtá-sok összes nemeit ugy elméle
tileg, mint gyakorlatilag elsajátitották. 

Ezek a fiúk azután a munkáRok l(.tszámát éYenként növel
nék; - a magas napszámot leszállitanák, s végre munkát keres
vén: az egyeseket a sz{)lők fp]ujitasára Rerkenten~k. 

A mint n !!,'yiimöle~fa t<·n~,é~ztés (.rdekéhen elrendelte a 
kormány a köz~(ag-i faiskolák lét<·:;.;itését, s azokat legnagyobb 
részben a néptauitókra bizta, éppen ugy elrendelheti a községi 
szőlőtelepek-. felállitását, s a gyermekeknek az ojt<1shan leendő 
:riképeztetését. l\Iert ha ezt a községek tetszésére h izza, bizony
bizony alig fog imitt-amott a kiváll siker eléretni. 

Hogy azoban ez keresztül vihető legyen, találjon a kormány 
utat-módot ~ura, hogy az ily községekben a 11éptanitók n Hzőlő
ojtás minden nemPihen kellő jártassággal s legaláhh egyelőre 
annyi elmélettel birjanak, melyek a szőlők felujitására elkerül
hetetlenül szükRégesek. 

Az ilyen néptanitók, miután társ'-tiknál több szolgálatot 
teljesitenek - a nagyobb siker elérése ösztönzéseiU - a tanu
Jók által elért eredményhez képest, pénzbeli jutalomban része
sitessenek. 

A részletes kivitel kis lapunk keretén tul esik; cAak még 



azt jegy<>zzük uu•g, hogy a néptanit6k már eddig társadalmi 
uton is lmztlitattnk a gyümölesészet PH fatenyésztés emelésére. 

1\ füldhitelintézt>t a mult évben e ezéira ~t>OO fttot Rzava
zott meg, melyhűl elH<S 300 frt, a második 200, a többi 100-100 
frtos ös~zegekbeu adattak ki. 

A tú!·s:td:t_lo.lll }s tehetne .valamit, Je a fé)dolog az, hogy 
az egész a ll~um mtt•zkt>dé:; ~H feliigyel<·t alá v~tesaék. 

A második haj, mi11t mondám az, hogy különösen a sző
léHz nép nem ismvri az amerikai :-;z{)l{)ve:-;szőknek a külömböző 
talajokban való viA('lkPdését. 

Lt·gyiink c')Hzinték, még az intelligens<·Lb sz{)]észek is csak 
t a po ga tc}dzwt k, k(.rdez()sküdw_·k Olvassák az idegen nyelvekL{)l 
átfordított ~zámoR (.v i kiHérlet eredményét< :-; csakhamar hir
JieVt'R f(.rfiak tolla mondja <'lic·nkez<'íjét annak, amit előbb olvas
t ak R már me~t>mésztdtt·k. I gy azut<Í 11 Hemmit, vagy annál 
Í:-; k(~V<'S< .. hhet tudnak. 

Eze11 ugy lehl'tJw :-:eg-iteni. h:t a kormány az ő szakköze
~<·it ntasitamí, hogy járá:-:uk küknnböző területein, külömböző 
talajlm ültetett Rml·rikai ve~:-:z(ík viselkedését tauuhnányoznák, 
f' nz ~Y Yé~~~~ t·gybeha~oulitá:-:t k(.szitenének, mely azután a 
kunuányhoz felterj( .. :-;ztPtn~u : :rz adatokat talán tanulmányos 
komnH•nt:í r ra l k is(.rve :-:ok:-:zorositntná, a le ga lkalmasft bb módon 
küzz(.tétt·t n~. 

Az ilyt•JI k(itf·],.:-; · Urrllllmáuyozús ut jan nlkalom adatnék az 
:í ll am f gy(·H küzsC.grirrek n JTH, hogy a talajhoz alkalmas szőlő
vessz{J fajokat egyszene feli:-iml·rnék: de alkalom nyitatnék a 
gondolkoz(, :-;z{)l(.:-:znek i~ ~ura, hogy tapasztalatait öregbithetné. 

A h:trmadik haj az, hogy az uj szőlőkben előforduló bajo
kat nem ismerjük, de miut a ruszti eset mutatta, még az állam 
szakközegei sem i:-;merik teljesen. 

J/nt biz ez üreg hiba! . .. 
Hát miért nem küldi ki nz állam egyik szakkozegét a 

:-iZŐlű b( .. tegségek tanulmányozására oda, ahol azok léteznek, ahol 
azokat egész alaposali tanulmányozhatnák :. . . . . 

Igaz, hogy jártak az állam e~yes szakkozegei kive~ Franczia
országban~; emlékezünk jelentéseikre, melyekben .a pinczék dús 
berendezése a szives fogadtotás le volt élénken. Irva, s még is 
Iniként van az, hogymindezen utak daczára az UJabb betegségek 
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határozott megállapitá.sára nem elé~?: bátrak, s azokat sokszor 
csak ugy találgatják, mint szomsz~d uram az id{)járást? ... 

A kormány eg~·ik jeles szakközegét kikellene kiildeni 
Franezia- és Olaszországba, an1gy Kziikség esetén egyenesen 
Amerikába, ahol azután saját szemein~} látna, tapasztaina s nem 
vennénk meg e téren oly drága pénzért a tapasztalatokat 

F . 'k 'l ' a ranez1a to . . . . 
Ennyi kiadást az államháztarUis csak elhirna, PlliiJit az új 

szlSlőkultnra joggal mPgérdemelne ! N agyon, de nagyon kifizetné 
magát. 1\fert azok tanulmányozása mellett a már nálunk llleg
honosodni kezdő amerikai szől<'ívessz{) fajok tulajdonsá.gait, - a 
talajt mclyben él is tnnnlmányozhatná. ~ mi6rt ne találhatna az 
fel olyan «lolgokat, melyek még eddig Fran<"ziaorsz<ígban sem 
Mteznek, melyeket azután mi adhatnánk el jó pénzért, K igy a 
tőliink már kivett pénz pgy részét vissza hozhatnánk~ ... 

A vagy mi nem érezúnk magunkban elég bátorságot a 
zászlóvivés szerepére, másodrendíí népnek jelentjük ki magunkat? ! 

Az a nemzet, melynek fiai más téren is eléggé kimagas
lottak, e t~ren is az elsők között foglalnának helyett, esak 
emberét kell megtalálni ; olyant, aki nem két bőrt húz le egy 
rókáról, hogy a harmadikat nutgának nevelje, aki elfoglalt állá
sában nem nagyképüskötlik K pénzt-rt folytat mesterséget; ... de 
akiben nerneR amhiezió él. 

Tanuljanak :1 hi,·atottak, azután ue féltsék a habért. 
Hiszen V<lll az államnak sok elfelejtett ilyen kin<·se. l-Ia 

kell névvel is tudunk elé állani. 
Ez azután az alapo& tanulmányozás után ~zerzett tapasz

talatait az állam összes vidéki szakkiizegeivel Pgyiintetüen meg
éJ·tetJH~. n kik ,.j~zont nztáu az ep;é:4z hazáhan érYénveHithetnék. 
8 akkor uem törtém1ék meg, mint 18HU-es évben,"' mikor két 
állami szakközeg egyiitt a perono:-::zporát felösmerni nem ttulta, 
s olyan, tnint a le~utóbb Huszton, ahol a Uommoza haezillairét 
határozottan nem voltak képesek megállapitani. 

Ma IHtpság már nem az a vándor-tanár fi)kötelesHége, hogy 
az ojtási eljáráHt a vidéken hemutassa, mert alig van vidék, 
ahol a n~p azt ne üsmerné. De meg ha a tanitók azt az osko
lában tanitanák, e téren átvennék az á.llami r-;zakközegek sze
repeit. 
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De a főkötele~ség az lenne, hogy a járásukba eső közsé
gekben, a községi sz{ílőtelepeket s a tanitást feliigyelnék, -
a hozzáforduló sz{)lészt az ültetésnél, a talajhoz alkalmas faj 
n1egválasztásában támogatnák ; s az uj sz{)Wkulturában előfordul
ható betegségeket ellen{~riznék, s vész esetén a szükséges véde
kezést hetanitauák, eRetleg kormány intézkedéseket létesitenének. 

Ameunyiben pedig az illetők ennek eleget nem tennének, 
s oly hasonló eset ismétlőJnék, mint Huszton: az illető kerü
leti szakközeg· ellen -- miut aki kötelességét nem teljesitette -
a fegyelmi eljárás (.s a megtorlás érvényesülne. 

Igy lehetne a munkáRok számát emelni ; --- a szőlőfajok 
alkalnwzkodáE:át megállapitani ; -az uj szőWkulturát az uj beteg
ségek elözöniésétől megmenteni s a f!zőlész közönségben a bizal
mat megszilárditani. 

' . 

J~:fl, PZ 1111:11d küuuyen me/,et, csak igazán akarni kell! 

A szölök legkönyebb és legbiztosabb beállitása.. 
Két eziklc -

I. 

.:\ szülúknek ojtványokkal leendő felujitását többfeleképen szok
ták eszközölni. 

Ki·sz ojtványokkal, ékojtással és zöldojtássaL Ezen három módozat 
divik a legnagyobb általánosságban. 

Ámde ezek mindegyikt'•nek rreg van a maga hátránya . 
..:-\ kt~sz ojtványokkal ,-aló betelepttéshez nn._qy csomó bankó kell. 

Ha tdegen kéztől vesszük, ugy az alany, mint a nemes vesszök minő
sége jogosultan csinál aggodalmat. Csak is felette megbizható kéztől 
lett beszerzés ad némi megnyugvást. 

Ha az ember maga késziti ojtványait kézben, még ha minden 
kellékekkel rendelkezünk is: a sikerre az idöjdrds s mellék körillmé-
nyek rt>ndkii:Hl bt>folyá.~sal ra11n'lk. . 

1\Iár pedig oly kevé~ helyen vannak meg mmdazon kellékek, 
melyek 'a kézben ojtás sikerét biztositják 

Először az alkalmas beérett üde jó alany és ojtógaly, forgatott 
mely humuszú elég könnyü talaj, mely nem kiJtött nem cser!pesedik; 
alkalmas munkások és végre n kifogástalan idöjdrds. 

A mult évi csekély száztóli eredések eléggé igazolják a kézben 
ejtils sikerének esélyeit. 

De nem is csuda ; két mondhatni halott vesszöböl egy élőt 
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előállitani! Az, hogy Yannak egyes sikerdús esetek, min' voltak is 
már két évben~ nem tekmthetök általánosságnak. 

Legfőbb ok a kézben ojtásnál az, hogy alkalmas illlíben kP11ö 
számú munkás kezekkel nem rendelkezünk. 

Ha korán ojtunk, akkor amikorra ki kell raknunk: 11 költ·f,:k m/""l 
el. Ha parafázunk, az meg már költs('•ges. 

Ha kiraká...,kor száraz hiueg időjárás kü,·etkezik be, a föld 
megrepedez\"l'·n, miclőtt az ojtvány Összeforradna: 11 n,.me." ré."z kiszik
kad s l"ége o :úkr·rm·k. 

Ha a ta\·asz tartós hideg esön•l köszönt he, a fülel kt.'·sú mele
gelh·én fel, tlZ ojtl"áll.'f 11.1:'1/lé.'i rii.'/1/e rt .'Iok ,·iz ,:s ,.s"fiP-_q srírbrlll llley
hib.izil.:. L!..!gjobh volna a kósói ápril hó másollik fl'l~hen az lljld.st 
eszközölni, de ez legtöbbször gyakori t-•süzé~sel jár. :\leg azután az 
ékojtás már ilyenkor erősen folyik, mdy a nap~zámot magasra emeli. 

:\ kt:'·sz ojt,·ányokkal berakott szúl<'iiwk az is hibája, hogy 
különösen az (•lsö l~S második t~vben tühb ojtvány tAlvesz s igy a 
sorok hiányosak. mely azután fáradsággal ~~s k;ilts«'·ggel pútolható. 

~·\ helyben eszk(izl(itt ékojtásnál, min~l ott <~lö tökén~l van dol
gunk, az eredmény rendszeresen nagyobb. 

Az is előnye az t:'·kojtásnak, hogy gyorsabban, er(jsehhen fej
lődik ; elóbb hoz termést s ha egyszer bt!állott, nem ~gy könnyen 
vesz ki. C gy, hogy mig a k('•sz ojt Y únyokkal berakott területen a7. 
elsö-második é\·ben 8-1(> 11/.,-tóli marad cl, addig- a helyben eszküzlött 
ékojtásnál 4 "/11 -tóli legfölebb a visszaesi~s. 

Az ékojtásnak azonban az a hátránya van. hogy a munka 
lasabban megy s sok esetben, ha az ojt,·ány meg nem fakad : még 
az alany is elt·P.-:z. 

A zöldojtú" alkalmas idühen. j<j kezü emberekn('·l áldott és 
hasznos munka. Alkalmatlan idt,ben azonban a legjobb munkás sem 
bir eredményt elérni. 

Alkalmas idő a homályos nap, vagy nagyon csekt'~lyen harma
tozó esős idö. Alkalmatlan a nagy hőség, avagy a hideg sze· 
les idő . 

. \ zölclnjtisnakmég azon hátránya is van, hogy ahol nem ren· 
delkeznek eurúpai szőlúvel : ott tdvol vidékl·öl kellne",e.!f !l'''.'lakat hozni, 
mely ismét a siket·t hdrráltaf,ia. 

Föltéve, hogy az ojtás jó időben estközöltetett, még a megfor
radással nincs meg a siker, mert fökellék az, hogy ugy az alany, 
mint a nemes rész teljesen megerösödjlr és b~éljen . . Máskülönben éppen 
semmire sem használható. 

A zöldojtáshoz megkívántatik, hogy az alany s tőke elég erős 
legyen, erős hajtásokat neveljen; ellenkező esetben csenevész ojtván y 
lesz, mely nem használható. 

Ennél fogva a zöld ojtás csak legalább 3 éves tökén eszközöl· 
hetö; ezen körülmény ismét csak aztbőben tünteti fel a hátrányt. 
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Általában csak azon zöhlojtás jó, mely korán eszközöltetik. 
Van ugyan ennek neha ellenkezője is, de az általánosságban ez áll, 
s igy a z()ldojtáshoz az id() is ri)vid alig tart 20-25 napig. Ha 
azután ezen tdő között alkalmatlan esős, vágy hideg szeles időjárás 
van : az évbe & a zölrl ojtrísra tlzárnita.ni keVP.!Jet lt·het. 

Ezen különbözö kalamitások es esi-lyektől szabadulni akarván, 
tettem a két· utóbbi é\·ben kist'!rletet. .\zonban erről hallgattam 
egész addig. mig a két év különbözö e~·~lye, de különösen a mult 
{~vi nagy ~zúrazság, az 1 HIJJ·ik 1\vi hosszantartó hideg száraz tavaszi 
szél meggy<'íztek arról, hogy mig a kézben és helyben eszközölt 
ojtványok sokat szenYedtek, rtrldig PZen eUarrí.-; mind:.:a ,;r;l.en rend
kivii!i t•soddlafo.'l cJ·edmhllft udull. 

EzPn elJrirds rt. mago., fá.<~ ojfrís pá,·ositri..;.-;tt/.. 
Tettem kisérletet 1 o (~v·ec;; jaquez tökén, beojtuttrtm mintegy 

::;ooo sdtlat. ahg IHaradt l~l :)OO szál. S mindmegannyi rendkivül erősen 
()sszeforrott ld·sz tökt'·t adott : amelyek legtöbbje teljesen beérett, 
a n nyi trrmt'·st hozott. hogy az ojtás költségeit majdnem fedezte. 
Hason lúkt'•p('n lwojtottam mintPgy .5500 szál ri pária vesszőt. Itt még 
nagyobb \·olt az f'rPdm(·ny. 

S mint az ösz bekiisúintC:itt. minden ojt\·úny hajtásai beérettek, 
a lelluzott sZ:d n~ssz(ik /,,;'liml11to.o; nrtgy .'>okaságu ,q,IJÜkereket h ozfak • 

. \kik s;.o:td<'iml't meglátogatták mindannyian elismerőleg szoltak 
az ere(hnt'•nyrlil. .\ rendki\'üli siker magamat is meglt:•pett s elhatá
roztam. hogy ezen k(jrülmPnyt most már nyilvánosságra hozom, s 
mind•·nkitwk t>g~··sz lPikiisnwrettt>l ajánlom. hogy ezen módozatot, 
Pljúrúst kii•:t·s .. J·k. ~r(~g \'agyok gyözőch·e, hogy ha csak Jegkisebb 
fig-yL•lt·m fonlitt<ttik a ki\·itelre: 11z l'rnludny: :•e111 .~zrÍI'flZ. .'fem esös 

ir/M;en, ~1'111 lwmokou .>~nu, kii'Ötl, . .;em l:rn·ic.o;f).o; fttlaj~an 1ll'tll 'lrw>J•ad el. 
Fme nwn'·sz kitf.jez,'•sf•kre ~aját eredményeim bátoritanak, mert 

mio· taval,. a kézben eszkiiziilt beojtásaim a legnagyobb gond mellett 
~ . 

alig adott 2 5"/,. -tól i sikert, mig a szi·pen eredt zöldojtásaim oly 
gyengén fl'jlödtek : addig a nevezett nwgns fásojtds 1'endkit~iili tJ•ed-

méuyekr-1 """''· 
Ezen ojtás módozatot a mtllt f:•,·ben említettem, mely ugy esz-

köú)ltf'tik, hogy az alany tökén meghagyott szál vesszők kellő magas
ságra párosítással beojtatnak. s azonnal a föld alá huzatnak, ahol 
azután kis kan)cskákkal megjelöltetnek 

l\Iost egyelőre ennyit. Es pedig ezt is csak azért idejében 
mondom el. hogy akinek rípária vagy egyéb alanynak alkalmas, 
eddig le nem metszett tPlepe van: azt ./ig,yelmezfetem, ho,qy ne vágja le. 

A jövő számot a szokottnál tlöbb fogom megj~lentttni s a kivi
telt, az okokat szóval az egészet teljesen kimeritően fogom előadni. 

1\-Iost még csak azt ernlitern meg, hogy ilyen ojtáshoz jó a vialla, 
a ripária minden faja, a rupestrisek egy része, a jaquez, a herbemont, 
persze a neki megfelelő talajban. 

Ezt csak azért ernlitern meg, hogy ezeken, az általam részletesen 
leirandó ojtás kivételét egész bátran lehet eszközölni. 
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Csak még egy pár szót. Nem akarok én azzal hadat üzenni a 
többi ojtás módozatoknak, mert idejében magam is mindegyiket 
kultiválom, csak azt nyilvánítom, hogy ezen eljárással nagy siker 
érhető el. 

Probátja meg akinek alkalmas telepe van, azután szerezen 
maga meggyőződést. 

)~olyt. kéiv.) 

Négy évi gyakorlat. 
A t. szerk. ur kegyes engedelmé\·el s az ol ,-asö szives türel

mével én is mint gyakorlati szölész aki tapasztalataimat a Rzölöhegyen 
öregbitem, hát kérem, hogy egyet-mást hozzám illő tisztességgel 
elmondhassak. C gy-ugy felsohajtok midön oh·asom a nagy bölcses
séggel elmondott tanácsokat, melyeket sok a más pénzére és zsebére 
hane-oztatott e l. 

Hát bizon szép dolog volna. mint e lapok szcrkesztöje mon
dotta: gőzekével szántani, válogatott nagy pej vagy vasderes sárká
nyokon hajtatni, de hát nincs egyéb egy jó vasekénél, egy jóeröben 
levő sárgánál ; azután azt tapasztalom. hogy én is szántatok, ha bár 
más lovával if', és hogy én i~ kocsin járok. 

Sok tanács kimondja, hogy forditás nélkül szölöt ültetni nem 
lehet. Nohát kérem én ennek ellenkezőjét bizonyitom be annak, aki 
lesz szh·es meglátogatni ; mert én eddig mintegy 24 hold szölöt 
beültettem, de még egy O métert sem forditottam s mégis megér
tem azt, amit kevés szölész, hogy a mult évben is eladtam mintegy 
8oo korona értékü C'semege szölöt, és termett 50 hektolitPr borom ; 
hogy -;zavaim ig-azsá~át bizonyitsam, kijelentem, hogy azt legnagyobb 
részben a sz. l >ominikánus szerzet kassai házd részére vették meg. 
Ha azt kérdezn~·· valaki, hogy mely teröleten termett ezen mennyiség, 
hát tudatom, hogy 5000 D ölön. De ítt is csak azon ojtvány töké
ken, melyek már termésszámra fejlödtek. 

Csakhogy kérem nagy különbség van a talaj és annak muká
lása között. 

:\lert vannak szölöf(j}dek, melyek soha rendesen megdolgozva 
nem voltak. Ahol a csáté és egyéb egykönnyen kiirthatlan gyom 
a gazda. 

Hogy ilyen munkálatlan talajban azután a forditás azükséges: 
elhiszem. 

De azt négy évi tapasztalat után egész jó akarattal mondhatom, 
hogy ha a talaj jól volt előbb is müvelve, ha annak elég tápereje 
van, miiit ami vidékünkön; nagyon elégséges, ha annak talaja ősszel 
akár kapával akár ásóval felszántatik; tavaszon elegye~gettetik, s 
azután ép egészséges vesszővel beültettetik. 

Ez az egyik ok, amit elmondani akartam. 
A másik az, hogy én soha sem kapkodtam a riparia portalis 
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utá~, ~: az eg~ apr6 levelű ~ivételével a többit mind ültettem ugy 
ammt JOtt, s hala lstennek mncs semmi okom a panaszra. 

Diszlik mind, elbirja az ojtást mind. Nekem pedtg nincs egyébre 
szükségem, arrra meg éppen nincs, hogy a ripária portalisnak keresz
telt vesszőt drága pénzért vásároljon meg. 

Azért, hogy földem fordítva nem volt, hogy nem portalist 
ültettem ninc~: okom panaszra. Mert ojtv{tnyaim oly dusak, annyira 
voltak a terméssel megrakva, miszerint azon gondolkoztam, hogy 
a jelen tavaszon, a metszés~el leszek k~nytelen a SO\'ányahb termést 
előmozdítani ; azért, hogy a fürtök oly tömöttek ne legyenek, hogy 
még j o b ban beérjenek. 

l )e hát kérem nemcsak én vagyok itt egymagam, hanem abból 
450- soo gazdából, aki már a szőlészettel ujból foglalkozik, nagyon 
kevés van má~ként ; mert nálunk felette kevesen forditják meg szö. 
lejük földjét. Es még is hiszem, hogy a milleniumi kiállitásra kipusz
tult szőlöhegyeink ismét díszleni fognak. 

Hát azok a körül czirkalmazott előadások és tapasztalatok szép 
és jö dolgok lehetnek, de hát mint nálam és sok másnál látjuk, 
anélkül is haladhatunk 

l<ülönben nem jú mindig a nagy tudományra hallgatni, mint 
a Jork ~ladeira tekintetében hallgattuk, mert szomoruan csalódtunk. 

Azt ~zeretném most már én látni, ha eljönne az az ur, aki nálunk 
a Jork ~Iadeirát {•gig magasztalta, hogy hán.11 hallgatóm akadna? ... 

Ripáriát ~sak simát, azután jó nemes ojtógalyat, kevés meszet, 
egészséget, meg t>gy kis bankót: azután megmutatjuk mi azt 8-ro 
év mulva. hogy kt n. lPgé11y a cs•h·ddóan 

Ifj. Zrubka Ferencz. 
bor·termelö. 

Az othelló-s:!ölö szüretelése. 
A ripária és lahruska keresztezéséből származott a Clinton. A Clin

ton és az eur6pai kék trollingi keresztezéséb{íl származott az othelló. Innét 
van az, hogy az othell6 bora ha must korában bogyóján és törkölyén 
erjesztetik, némi kellemetlen vad izzel bir. 

Miután az othelló rendkivüli b{ítermésíi, simavesszőről könnyen 
e1jedő Rzőlőfuj, többsziir el-el gondolkoztam azon, miként lehetne az 
othell6 borát a kellemetlen mellékiztől megszabaditani. 

A mnlt év ~ziiretéH egész egyszerii eljáráshoz folyamodtam és 
sikert értem. 

Miután az ( >thell6 szőlW mellékize annak eléggé vastag héjában 
va&n, a vadság pedig annak kocsanyálJan ; szüretkor az othelló szőlöt 
lerostáltattam, a lerostált bogyókat kitapostattam, s annak levét azonnal 
leszűrettem, s olyan európai törkölyre önt~tte~, ~elyről ~ lé már ~löbb 
leszííretett. Ezen azután mintegy 48 óráig, : ,letoleg addig volt, mig az 
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jól megforrott s az európai sz<íWhéjakban levő alkatrészek a . förr~ís 
proczeduja alatt feloldódtak. 

Két-három nap után a levet leszűrtem, s nyertem hel<He egy szép 
szinű, erős, egészen jó és élvezhető vörös bort, melyhlíl a megrendelőknek 
már a kivánt mennyiséget szétkiildöttem. 

Most, mikor a bor kezd kissé érni, egy hiányt ,·eszek még benne 
észre, és az abban nyilvánul, hogy szájunkba véve, ha azt Jenyeltük, ugy 
veBBzük észre, hogy a régi kitiin{) borol~hoz szokott szánk ize, nincs tel
jesen kielégitve, abból még valami hiányzik és ez a savany. 

Megkisérlettem s mintán a kész borhoz egy ke\·és törött t'is felol
vasztott borkö,·et adtam, a hiány pótoh·a lett. 

Az általam felsorolt egyszeríí kisérlet eredményhez vezetett, tehát 
ajánlom. 

A rupestris és szolonis. 
:Minden kétséget kizárólag he ,·an bizonyítva, hogy ha a talaj nem 

túl meszes: a 1·ipru·ia kif·ünö a~any. 
Annyira kitünő alany, hogy esuk puszta njdonság iránti hajlamb61 

ripariának alkalmas talajban m~íssal tenni kisérlet nemcsak nevetséges, 
de ha valaki kárt ezenved: joggal megérdemli, keresvén azt ()nmagának. 

1\'livel azonban régi sz()ltínk talajai nagy részben meszesek, most a 
szőlész-vil9g azt keresi, milyen alany lenne ily talajban a legalkalmasabb? 

Az egyik a szolonist, a másik t·upestrist ajánlja. Ezen ajánlatok 
között megindult u külömbüz(í nézet eltérés. 

Mert vannak ismét ellennézetek, akik azt állitják, hogy a szolonis 
nem felel meg a hozzá fíízött rPményeknek, másik ezt a rupestrisről 
mondjl!· 

Erezzük és ttuljuk a bizonytaians~ígut és azt, hogy mily sokan van
nak, akik ezeretnének lehetőleg biztosat tudni, nehogy saját kárukon 
tanuljanak ; s miután mi is a helyi viszonyunkhoz mért tapasztalatokkal 
birunk, több jeles szakférfiu és ne\·ezetesebb szőlészhez levelet intéztünk 
~s kértük, hogy erre vonatkozó tapasztalataiknak kifejezést adni szives
kcdjenek. 

Fölkérésünk kellő sikert adott; mert több jeles szakférfiu és neves 
sz6lész leveleinek vagyunk birtokában, melyeket sorrendben közlünk. · 

Elsőnek tesszük hazánk egyik tevékenyebb, tapasztaltabb és lelki
ismeretesebb szakférfiujának Kossinczky Viktor tarczali vinczeHér iskola 
igazgatójának nyilat.kozatlft, mely következőképen szól : 

Isen tilstelt Szerke1ztö 'Or ! 
Még folyó évi január hó 7 -én kelt b. levelében szerkesztő úr azon 

megtisztelenő felkéréssel volt szives megkeresni, hogy eddig szerzett 
tapasztalataim és megfigyeléseim alapján őszinte véleményt mondanék, 
néhány, az ujabb rendszerű szőlömüvelést nyomósan érintő kérdést illetőleg. 
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T<Hem nem függő ezerencsétlen körölmények összetalálkozása folytán 
sajnálatomra nem Vültam azon helyzetben, hogy me~keresésének azonnai 
eleget tehessek; azonban a fenforgó kérdések még most is elég idősze
riiek arra, hogy b. lapjában, hová, mint irni mélt6ztatott válaszomat 
szánta, disliussio t:h:gpívá tétessenek. Engedje meg tehát :zerkesztő úr, 
hogy azon mód, ammt pontozatokba foglaltan tetszett feltenni szives kér
déseit, én hasoul6an pontozatokban sorozva. adjam meg válaszomat. 

Szerkeszt~í (trna_k eh;íí kérdése ar. volt: hogy hogyan viselkedik 
nálunk a solom:-; "! Mtlyen talajban van mllunk s mit tapasztaltam a solo
nisnak ellmuíllók(.pessfgét illetmeg '! To,·áblHí, hogy milyen megeredést 
ériink cl a sima solonis ültett-sekkel s hogy vé.- re, ojtottunk-e már solo
nis alanyha s ha igen, milyen ereclménynyel"! 

Alólírott jelenlegi ~íllormís helyen csak negyedik éve lévén, termé
szetesen a ~wloni1mak viselkedését is Tarczalon csak ennyi idíí óta isme
rem HC:.~ót.a ismerem azonban már viselkedését rmí~ vidéken, p. u. 
l3ud~ín, Sl.ciH.lríín, Farkasdon C.s Alsó-Ausztriában. Mind e vidékeken 
szerzett tapasztalataim alapj:ín pedig 1íllithatum, hogy e fajt:ínak filloxe
r:ínak ellent:íll<lképess(.g:e elt-g nagy, a talajnak mésztartalma iránt pedig 
meglehctíís magas fi.>kig" érzéketlen; miudene:-;etre a legjobb Hiparia por
talisn:íl is érr.(.ketlenehb. Tény ugyan, hogy a filluxera nagyon meleg 
helyre ültetett és igen sov:ínytalajhan nyomorgó p(~ld~(nyain néha nagyon 
megs7aporodhatik, sí)t gyökereiu dús nodosit~ís,.k is jelentkezhetnek; de 
tény az is, hog-y az csak ilyen vir.;zonyok kör.ütt f4mlul elő s csak addig 
tart, mig a tííke megtelelíí tr~ígyár.ással kellG erGre segittetik ; ha az meg
tört~nt, 14mnaliter lcrúgja mag-:íról, illeh·e gyökereirííl a teh·eket, s azon
tul kif4,g:ístalanul tenyészik. Ert·ííl több ir.ben alkalmam \"olt meggyőződni, 
igy luít sr.a \·aim igazs:íg:íról jcít:Hlhatok; mibiíl kifolyólag teluít állithatom 
azt ÍR, hog~· a Hol•lllisnak filloxera ellent~íll6képessége minden jól elő
készitett ~ j(í karhan tartut t talaj han elegemW, hol pcclig nem mutatkoz
nl-k ol vannak, ott. nuír szííli;t. termelni sem t'rdemes s ott már amerikai 
alany titjta Hem dis1.lenék. Tarezalon s viclékén is meglehetősen közepes 
miníís(.gíí, :.; tiihh helyen meglehetősen meszes talaj~ín egészen jól diszlik; 
s alig tahllni gyökercin filloxer:ít; sőt a vad,·izes f'l1ltokon tenyészete még 
jubb a tisr.ta rip.1ria fl-léknél is, de viszont a nagyon meleg és száraz 
fekn!r.;!:khen levelei könnyen lesiilnek. 

Ultetésnél t(>gamzása valamivel gyengébb p. u. a Hiparia sauvagé
nál vagy Rupestrisénél, de a simavesszííkről is mindig szaporithat6. Ha 
az uMbb nevezetek fogamz~ísi képességét 100°/11 -al jeleznénk, igy a Solo
nisét \"agy 70-H0"/0 -ra tehetjük. 

( >jtványokat magam sem készitetem solonison, de azt látom, hogy 
Als6-Ausztriában erőteljes Wkében a zöldojtások szépen fogamzottak 
s erőteljesen fejlíídtek; hazánkból e részben positiv tapasztalatra nem 
hivatkozitatok azt azonban határozottan állithatom, hogy fásojtványok 
készítésénél eddig még mindeniitt meglehetősen hálátlan alanynak bizo
nyult, mert aránylag kevés jól forrad6 ojtványt szolgáltat, lett légyen 
bár a~. alany akár sima, akár gyökeres. . 

Osszefoglalva észleletdmet azt mondhatnám tehát, hogy a Soloms 



kellő ert'iben lévíí s kiilönö~:-~en mérsékeltcn meszes éH necives tulajokban 
zöldojtás ah\ elég jó ahn_,., st'ít iiy helyeken nagyohh m6szturtalom és 
nedve~s<'g megbit·~\Ha miatt., e'illi!!." ,·iszonylag lcg:tohh alanyunk ; mészhen 
szeO'tinv l>s nein Htlneth·es talajhan awnbal. s f(íle~ sz~it·a.", meleg tek· 
vés~kl;en a tiszta Hiparia-ft'lesl>geknek vagy jobb Hnpcstriseknek ver
senvt:írsa nem lehet; a rajta kc~s."it.ett, különösen fiís-ojt\·~\nyok f(,gamz~ísa 
pedig miwlen kül'iilmény•_·k küz()tt esekélyebh, mi miatt Ft·tmc·ziaot•szágban 
i~ hova-to\·:íhh tl'rt \"('~zit. 

HzerlH•sztíi úrnak m:bodik k,~rd6se a Hupcstriselmek ,·iselkeclésc 
s ez ir:ÍnY han szt.>rzett mc·~·figyelt~s('imrc vonatkozik. 

E l:t::-:zben ~a,inosau ·k .. l1· el/íJ·ehoes:itanom, lwg:y ezek az c~n l't~szem
riíl éppt.>u nem kedveziik. '}\:nynek tal:ílom ug:y:mis, hog:y a Hupestrisek 
jó r0sze a lc.·g~z~írazabh talajokban is m6g mindig tm·g~íll c~s teljcsen 
ellen:ill a tilloxer:ínak, de vi:-:zont l-n m6g mind<'uiitt azt i:-: l:íttam, hogy 
di~zleui m:ír sziutru u1l-~i~ e..;ak t•t·íítelje:-:, t11l-ly tenníisl'gíí gazda~ talajok
haH t.en~·r~zik, v:'lg:yis <'sak .,u, hol m:ír ak:ír a Hiparia portalis i:-: ter
IH('lla•ttí; m:ír pc.•clig il_,. la•lyeken utóbb uc,·ezettel scm \"Ct,?:it:i<·it'íj:íuak 
erej~~ ve l, ~l' lll o,i t v :íny a i nak iOzC::ptell ~-,~szt t~s,~vel, scm t íik~iiH' k tenn l- keny
srgt:n•l nem vcr:-:enyezht•t ; n·:ínk t1•rmeUíkre nl-z,·e pedig gyakol'lati 
szt_·mpont l Hí l lll' lll a ,·:tlahol <·:-:ak l-pp(• ll IH<'gél0:-:, hanem a t<'nyé:-:zt(.s és 
tenm·l<':-: rnt:rn• a ti'idolog ,::-: mrrt.-:kadtí, 1uclv - :;zt'rillt valamelv alanv-
fajt:ínak (rtr.k~:t mt·g~zat'muuk kl•ll i:!ll iehet. · · · 

Tarezali telC'pünklin kt-t ,~n·.;; Hup. :\loutil'ola alanyú ojt,·:ínyaink 
vannak :- ezek bizony, da,·z:íra, hog·y elíizííle~ i:-:kol:íhan s t•ríís gyükeres 
alanYukou kl-sziilt ~ t<•lj<':OH'II hih~ítlnnul ti•rt·ott ojtnínv .. kböl iiltcttettek, 
s el~~g· mt-ly, meleg pm:hany<í, h~ír kis~é Iw~:-ozc:-o t;dajo1; :íllanak, melyen a 
Hiparia ~au,·agc· alany(J ojtványok a t"iorozist<íl m:ír mindcne~etre határo
zott pu:-:ztul:i:-:nak indulnak -- hal~:ír szint<:n 11e11a klorotikmmk i!-:, c.le 
fel <'l tc ~~·l·ngt'>n tC.líídnek. ~ ugyanezt l:íttam eddig 111:Ísut t i~ : ro~z talaj
han ez is !'inylik, jtí talajban me~! a Hipat·i~íkkal :o:Pmmiesetre scm 
YCI"i'<'ll \'l'Ziaet. 

~ :ílam - igaz <'Sak kiesinyheu, p:ír ezerrc·l, tett kis(.rleteimnél -
eddig: igen gyenge a k(>~zitett fiísojt·;~ínyok clC.rt f(,~amz;Í!-:i 87.1Ízalt:'·ka is, 
züld-ojtnínyok k(.~zit.és~rc, mely vesszeinek vékm1yahh volt:ínál, roppant 
s:.uj ~s hónaljhajt:íst niin•sztíi termf.szeténél fi•gva a HupcstriH hahirozottan 
alkalmatlan alanyt szolgáltat, mert s:ujait· l-s hónaljhajtásait nem gy{ízziik 
eleget tisztogatni s különben pedig a reá k6szitctt zöldojtv:íny gyengén 
fejWdik s kés{í heérést mutat. Egyébként er{ís sarjadz6 tulajdonsága h~ít
ránya f:íE"~ és már kiültetett kés;: ojtványainak is, mert ezek is igen Hok 
sarjat hoznak és sok tif'ztogutást igényelnek. 

Lehet, hogy a Hupestr!s Monticola csakugyan diszleni fog a meszes
talajokon is, mire kedvező jeleink tényleg vannak már itö~: ez esetben 
e fajta talajokon az emlitett hátrányok tulajdonságai mellett is, 
igénybe f()g vétetui ; mert ily talajokon ut6végre is a mész megbh·áa 
a födolog. De hol ez eset sem forog fenn, ott ez sem fog versenyezhetni 
a Ripariák erősebb tenyészetű s igénytelenebb fajtáival, f()leg pedig a 
portalissal, melyet eddig a legjobb Hipariának találáltak mindenütt. 



2!1 

Utóbb _emlitett. körülményre. vona~kozólag megemlitem, hogy a m1 

Rupestr1~ .Montwol~ alanyó O,Jtv~ínym~k, _melyeket már említettem, oly 
mész tartalmú tahtJban, mclyben a R1par1a kloróttcus kiveszésnek indul, 
a Ht~pestris .~l~r~in _pedig (iiltctésbeu elődje) tényleg tönkre ment, addig 
ha s1hínynl fcJlodJk 1s, de éppen nem kloroticu8; - s hasonló megfigyelést 
tettem Bernáth Béla orsz1ígogyülési képvisciii t1flyai megleheWsen (7 --20"/) 
mésztartalnm s me leg sz~íraz fek vésíí szííliíjében is. Ezen megfig,relése~ 
mimleuesetrc biztatóak, lnír ha még .. t~Í\·oh·ól i:iem cgé::;zen meszes, helye
sebben mésztalajokon szereztettek. ( )ssze\"etvc a francziaorszt\O"i komolyan 

e • 
számbavchetíí tapasztalatokat is, e részben :lltahíban azt hiszem, hogy a 
Rupestris .1\'lanticola mt~szállók(:pességc körülbeliil olyan f()k(t lesz, mint 
a Solonisr, mcly esetben sz:ímzahh, melegebh fekvésekben utóbbinak, 
mely ink:íbh nyirkosabb, nedvesebb, helyekre való - kiegészitó társa 
leend, mig csak valami jobb nem akad kettííjiik között is. Hog-y azonban 
a legjobb Hupestris id 40 -l:i0 11/ 0 mésztartalmat is :llljon, vagyis meg
birjon, azt éppen olyan rekhím-hireHztelésnek tahílom már is, mint ami
lyenek annak idején a .Jat(UCcz és Solonis f:1jt:ík ~rdekt!ben és sok más 
fajta értlekPbcn is t•ztqz~ttmmn korpolilll \"a lett. 

Ezek Szerkesztíí l~ r feltett kérdéseire v:ílaszai m ; nagyon örvende
nék, ha m~ísok is hozz:\szóh·a, tiszt1ízó eszmecserét kezdhetuénk e kérdé
sek felett. 

Tart·zalon, l~Vf> január HU-~ín. 
Kossinczky 

111. k. v. isk. igazgató. 

Kérdések és feleletek. 
128. l{érdés. Választ kérek arra, hogy ápril hóban mennyiért 

lehetne ott ;;nöknt'·l helyben ojtást teljesen értö embereket napszámra 
kapni, ugy, hogy azok itt nálam legalább két hétig állandúan dol
gozzanak? 

Beregszász. T .. l, 
plehános. 

Felelet. ~\z ügyes ojtök nálunk az ékojtás idejében 2 frt nap
számot kapnak. Akik dolgozni messze vidékre mennek, szállítási 
költséget .. ellátást és naponként 2.20-2.50 napszámot kapnak. 

129. Kérdés. 1\Ielyik vessző jobbb az ojtáshoz : az-e amelyik a 
tökén telelt, vagy amelyik ősszel levágatott s a télen át vermelve 
tartatott? 

Arad. F. S 
Felelet. A tökén telelt vessző, ha a szeme l~ nem fagyott, vagy 

lehuzva meg nem pállott, határozottan jobb az OJtáshoz. 
130. Kérdés. Mivel becses lapjában, az Othelló szölőr?,l már 

régebben is mint magántermö~öl dicsérőleg nyilatkozo.tt; legk~~eleb b 
pedig a 894-ik évi deczember1 számban, annak ez év1 nagy JOVedel· 



30 

rnezöségét bebizonyította, tisztelettel felkérem, legyen ~zives nekem 
azon talaj rninöségét, me l y ben ültetve van, körülrn{ nyesen megirni. 
Az én szölöföldem meszes, darabonként murvás is, de van agyagos 
is, van közötte agyag is. l\Iivel pedig már az igért élet időn vagy 
három évvel felül járok, inkább szeretném azt plántálni, mint ojtác;sal 
bajlódni, annyival is inkább, mivel egy pár száz jaquez s majd annyi 
herbemont tőkém is ,·an. Még arra is kérem, hogy ezeket mi módon 
czélszerübb metszeni, legyen szives megirni. 

~Innoszlón. ld. Cs. F. 
Felelet. Az othelló szűlöm közép emelkedésü dt'~lnek fekvő 

hegyoldalban nu1. .\. talaj tekete-\-öröses hamus dus. Mintegy 1 1/'J 
rnéterre alant fehér meszes mérges barna vegyülék. Ez van a visontai 
hegyen. A föld csak egy arasznyira lett tiz év előtt tavaszon 
felásva, s még akkor tavaszon mint sima vcsszéi beültet\·e, azonban 
ez ideig már kétszer lett megtrág-yázva . 

..:\z ön által emlitett talaj alig hisZL·m, hogy hir annyi táperö
vel, miszerint benne az othellö megéljen. Arnbár tessék vagy 100 

dbbal ktsérletet tenni. 
A szölömets.zésröl a jö,·ö számban fogok irni. 
131. Kérdés, Egyik lap azt irja, hogy a kézben eszközölt s 

e]iskolázott ojtást gyakran öntözni kell. A másik pedig azt állítja, 
hogy a nevezett ojtásoknál a viz csak kárt okoz, most már az a 
kérdés, kinek \"an igaza. 

N. Várnd. F K 
Felelet. Ha az ojtvány megeredésének fcltéteh·i fölött elmélke

dünk: a ,-álasz önkénytelenül a következőkben nyilvánul : 
Tudvalevőleg az ojtás sebhelyénél előbb nedvömlés kü,·etkczik 

be, mely megsürüsödvén be áll a forrany, mely az egyb<>forradás 
alapja és kelléke. 

l\Iinél elöbb sürüsödik meg a nedv, annál gyorsabban kü,·et
kezik be a sik~r. 

Ha most már az ilyen ojtást általában öntözünk, a viz az ojtás 
sebhelyeihez a metszlapokhoz is eljut, ahol azután a nedvet meghi
gitja~ a sürüsödés utjában áll s igy a forradás bPátlását hátráltatja. 

Ezért szokták mondani, hogy az eső az ojtásra n~m alkalmas, 
különösen káros akkor, ha az ojtás nem Richter-féle sirkékbe de a 
földbe van berak,·a. Mert a sirkékről a viz ahogy-ugy még is csak 
lefolyik, de a lapos helyen iskolázott ojtványoknál ott vesztegel s t<~te
mes kárt tesz. Ellenben az ojtvány tövéhez a nedvesst'~g elkerülbetlen 
kellék; mivel anélkül a gyökérfejlődés alig képzelhete:>. Azért tehát 
az ojtás ugy öntözendő, hogy a viz az ojtvány tövéhe7. jusson, s a 
metszlapoknál ne alkalmatlankodjék. 

Hogy pedig az esö vize az ojtván y rnetszlapjainál ne gyülemüljön 
össze: szoktuk nagyon helyesen, mint előbb emlitém az ormozott 
vagy Rikhter-féle eljárást eszközölni. 

132. Kérdés. Szőlötáblám egyik részében több mész van, mint 
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hogy él;Zt a ;!pár!a ~lbirná, ~iután ott a jaquezzal kisérletet tettem 
és .?tt tgei?- JOl dtszhk, elhata~?~~am,. hogy a meszes helyre kész 
~,ro~eres J~quez alany,ba, eszkozolt OJtványokat ültetek. Ezt eszkö
zolm akatvan, azon kerdest teszem : lehet-e sima jaquez 1:esszlJbe ojtd-
sokat siken·el eszközölni? · 

Pécs. C S 8. • 

Felelet. A sima jaquez minden, de különösen erősen kötött 
nehéz talajhan rendkivül nehezen hajt gyökeret. 

l\1iután pedig az ojtvány sikere az alany gyökér képződéssei 
van egyb~k~tve, nagyon természetes, ha bár a jaquez sokkal köny
nyebben es JObban forr egybe az európainál, mint például a ripária: 
még is a siker jelentékenyen kisebb. 

Azonban ez:en sikert fokozni lehet, ha alkalmas talajba helyezzük. 
Ilyen : a kiJnn.lJÜ hrmwk veg!Jiilékii. meszes, tl[/1/fZgos frrlnj 
Tudunk esetet, hogy a mult évben sima jaquezen 25-35 % 

éretett el. 

133. Kérdés. Lehet-e a jaquez tökét helyben ékre sikerrel ojtani? 
S igaz-e az, hogy a jaquezen az ojtás egy pár év mulva visszaesik? 

l\l1skokz. A. C. 
Felelet. EWször is a jaquecz közelebb áll az európai fajhoz, mint 

a riparia, s igy könnyen és jobban forrad egybe. 
No ha most már egybe forrott, pláne jobbon mint a riparia, 

s ha a ripária az ojtványt állandóan jól megtartja, mely okok lehet
nek, melyek a Jaquecznál az ojh·ányt visszavetnék? ... 

A forradást illetőleg semmi: Legfeljebb az alany életképességé
ben lehetne keresni az okot. S igy ha a Jaquecz ojtvány a neki 
nem alkalmas helyre ültettetett silányulni fog; ellenben ha alkalmd.S 
talajban van s egyébkÉ-nt ott a Jaquez diszlene, vele egyiitt az ojtás 
is dis;:leui fo.q. 

134. Kérdés. Egyik szaklap ban azt ol vastam : • Sohasem ül tessük 
az alanyokflt ríllrzndó helyeikre, hanem rzzokaf kézben beajtvtl oskoldzzuk" 

lVIiután e tavaszszal szándékozom 5 hold szölöt telepiteni: szives
kedjék erre vonatkozólag nézetét nyilvánítani. 

Budapest, Dr. H. Zo;. 
Felelet. Ez sokkal fontosabh kérdés, mint sem erre a választ 

ily röviden meg adni lehetne. Lapunk jövö számában fogunk vel~ 
behatóan és részletesen foglalkozni. 

135. Kérdés. Egyik szak lap azt írja, hogy a ripária a meszes 
talajban j61 meg él ; önök pedig ellenkezőt állitanak, miután az én 
talajom eléggé meszes : nem tudom mit tegyek. Kérek tanácsot. 

Székes-Fejérvár. S G.lf· 
Felelet. Aki azt írta, hogy a ripária a meszes talajban jól disz

lik, annyit ért a szölöszethez, mint hajdu a harangöntéshez. 
. Ha az ön szölöjE" túlnyomóan meszes, oda nem való ripária. 

Ha pedtg kevéssé meszes, szolgáljon felvilágosításui önnek az alábbi 
136-ik kérdésre adott felelet 
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136. Kérdés. Talajom felszinén 35 eméterre barnás szinü leg
jobb minöségü szántóföld volt; most hogy megforditattam sárgás 
agyag s 1/-1 részben fehér murva került telszinre. En azt hiszem ez 
meszes talaj, melybe az ()n b. lapja szerint nem alkalmas a ripária. 
~P.rr.elyek azt ajánlják, mint szüz földbe iiltes'3ek rízlinget és szén
kénegezéssel tartsam fenn. Ha ezt alkalmasnak talál ná, a lapjában 
hirdetett sooo mézes fehér vesszőt, készséggel megveszem; csak tessék 
velem tudatni, míly hosszúak a vesszők, mert én fektet\·e akarom 
az árokba ültetni. 

Szpezd. B. .J. 
Felelet. Nem áll, hogy a sárga agyag feltétlenül meszes, s igy 

a ripáriának nem alkalmas. Tessf~k a nevezett agyagból egy dbot ha 
kiszikadt tánvérra tenni, s azután reá boreczetet C:)ntcni. Ha erősen 
sersog, plá11e. ha erősen habzik : akko,. ann.lJi méu van jeleu, ho,qy ott 
nem ta11ácsos a. ·rlp,iria. ültl!fés~ 

Az eddigi k1sérletck ri·szben azt állitják, hogy a szolonis, ha a 
talaj ned\·es, a Rupestris, ha a talaj száraz: a mcszet eltürik. Eddtg 
azm1bl.n ez ninc~. teljesen bebizonyítva; azért ezeklwz ke11 alkal
mazkodni, és kicsinyben kisérletet tenni. 

Azt azonban hiszem, hogy az ün :\Ital elmondott talajban a 
jaquez eléggé jól meg fog i·lni . 

. \mi az európai ves~zö üttett~sf~t t~~s annak szénkt'•neggel való 
fentartá~át illeti, ez olyan tanács, melyPt ne fogadjon t'l. Annak nincs 
sem értelme, sem j()vője. 

137. Kérdés. Az elmult évben 7000 ojtványt készitettem kézben. 
}t-Iegkezdettem február hó 1 (_~-én a munkát, s vi·geztettem ápril hó 
utólsó napjában. :\z ojtványok angol-nyelves párositással készültek; 
ct. sebhelyek staniollal 16gmentesen becsa\·arva húrásszal lettek 
bekötve. 

Az iskolázás május hö napjaiban történt, Richter szerinti eljá
rássaL Megeredt 1500 db. Ezen csekély eredmény valöszinüleg onnét 
származik, mivel a bárász a forradás elött a földben elrohadt. Kérem 
szive~kedjék a bárászszali kötés körül szerzett tapasztalatait érté
sünkre adni: és azt, hogyhelyes-e az ojtás helyét staninilal becsavarni ? 

Orczy-falva. Cs. J. 
plebános. 

Felelet. A mult évben a kézben eszközJött ojtások általában 
csekély eredményt adtak. Az általános ok az abnormis időjárásban 
keresendő. Különösen csekély volt a siker a Richter-féle eljárásnál, 
ahol is a nagy szárazságban a kevésbé védett vesszü töve is táp
anyag nélkül vegetált ; mert még ahol a forradás heállni is már kez
dett, később megsemmisült. 

A staniollal való takarás, amennyiben a nedvességet a metsz
lapoktól visszatartja, annyiban jó; de nem jó viszont az, ha oly szorosan 
fekszik reá, hogy esetleg az ojtván y feles nedvet el folyni nem engedi; 
igy a sürüsödés nehezebben áll be. 

A bárász és egyéb kötésnek nem az a hivatása, hogy az őszig-
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az ojtványon maradjon; csakis addig, mig a forradás beáll. ; Ekkor 
azután al~al.matlan .vo~na; tehát s_zükséges, hogy telolszoljék.. 

~ h~;a~.z. tar~ossa~at. fokozm lehet azzal, ha az megsodortatik, 
ha az Igy tomonttettk. Meg JObban lehet fokozni ha az megsodortatván 
viasszal végighuzatik Minél több viaszt vett fel a hárász: annAl 
jobban ellen áll a feloszlásnak. _ 

Különben mint mondám, bárásszal csak azt kel kötni mely 
korán ojtatván, a pinczébe vagy verembe, a földbe rakatik' el. A 
későbbi ojtáshoz legjobb a tiszta raffia. Kenni pedig az agyag, 
marhatrágya i·s némi marhaször keverékkel 

139. Kérdés. I Hy-t- ben mintegy I 5 ezer riparia nem forradt 
Össze, sok ebbül kihajtott; de egy része nem, azonban ezek közül 
soknak dúsgyökérzete van. Azt vagyok bátor kérdeni : hogy mind 
ezeket hcojthatni·e tavaszszal? 

Az ojtáshoz nincs-c feltalál va ujabb aczél hüvely? Jók-e az 
eddigi franczia h ü \-clyek? 

Arad. Z. Gy. 
Felelet. Azon ripanák, melyek a mult évben nem forrodtak egybe, 

ha azok épek. egész<;égesek, kiszedvc kézben egész bátran ujból 
beojthatók; a mult ~~vi és a jelen között csak annyi lesz a külömb
ség, hogy az alany egy bütyökkel rövidebb lesz. 

Hogy azután ez elég hosszú-e azt ön itélje meg. Legalább 
25--30 cmi·ternek kell lenni. 

Hdybcn azonban nem lehet sikerrel beojtani, miután az ojtás 
mélyen esni·k a földben. Lehetne azonban és pedig sikere~en ugy is 
eljárni, ha a kihajtott vesszüket megmetszené, s a hajtásokat zölden 
beojtaná, mcly ha elt'·g hosszú, sokszor egy ilyenből, kivéve állandó 
helvt'•n•: kt'·t tllk(~t is lelwt csinálni. 

· . .:\z ojt;'t~hoz sokféle c~o(labogár ojtúgt•p van feltalálva, c~akhogy 
lassan-lassan megszünnek azokat hirdetni : mert már a szölész, gimpl 
módra nem megy a lépre. 

Egyedlili mt'·g az ön által emlitett hüvely; de ez is csak ott 
használandó, ahol ninc.., elé,q mutlkrí8 kéz. 

:K:ülönfélék. 
Elöftzetöinkhez. Ha tahln megtörtént volna, hogy előfizetőink 

valamelyike ez évi első sz~ímot nem kapta volna meg, tessék kérni 
B rögtöt; pótoljuk. Vagy ha olyanok is volnának, akik a mult évi hiányzó 
sz~ímokat kértek, de eddig még nem kapt~ík volna meg: tessék újból irni. 

Olvasóinkhoz. - A szaklapok általában azon szokást követiK, hogy 
a megeWzél évben volt összes előfizetőiknek, valamint az általuk ajánlott 
ügy iránt ér<.lekWdl)knek mcgk~ldik lapjaikat am~, felszólli_tás.sal, ~~~y 
akik annak példányait megtar~pík: rendes utófizetonek tekmtik s toluk 
az előfizetési díjat póstai megbízás utján szedik be. 

Mi is ezen eljárást követjük, 8 kérjük mindazokat, akik az előfizc
~si dijat megfizetni eset.leg postai megbizás uton nem hajlandók : szives
kedjenek a jelen számot visszaküldeni. A kik azonban jelen számunkat 



megtarthík, azok.at mint rendP.~ eWfizetlíket. tekintjük ; neYüket bevezet
jük, s t;z eWfizet~si dij hcküldrs6re biztosan számítunk. 

Xe tessék ezen elj~ír~íst tolakodásnak veuni, de ezen Ílt nélkül, -
különösen az ilven kis havi füzet, melyrGl az el(oglalt gazda sokszor 
egésr.en megfel~dkezik - a lap fenn nem 1\lihat, (.s hogy ezen eljárás 
helves B évi gvakorlat igazolta. 

· llind en~~llett szivesen kérjük, hog-v ha lehetséges, tessrk az elő-
fizetl'si díjakat m:ír most bckiihle;1i. --· 

Kérjük lapunk barátait, hogy clíífizetéseiket megujitani (.s elíífizeW
ket g·yiijteni sziveskedjenek. Kijelentjük, hog-y aki legtühb elíífizetőt 
gyüjt, az kap t(íliink elsíí dij fejéhen 200 drh kC>sz, egyhetin'l"utt ojtv:ínyt 
és 200 drb Othel16 vesszíít. 

.Aki az Plíítizetíík gyiijtl-s(.lHm a m:ísodik leend, kap 100 drb egyhe
forrott ojtv:ínyt és 100 Jrb Othel16 vesszíít. 

Az ell-'íí dijhoz l<'gkcve~ehb lfl elíífizetíí kiníntatik, a m:ísodik.hoz 
8 is el~gséges. 

Szölöszeti eszközök. Mctszíí ollók toló szerkezettel, ojtó k~~ek:, 
ojtó gépek <ls s mindcn egyr-b szííliíszeti el-'v.közük kaphatók Gyöugyüsön 
Blatniczky .József késesnéL l\liután mi is onnH rcntleljük ~ziiks~gletein
ket, miudeu üzleti (.rdck nt'lkül aj:ínljuk kiiWuliseu j6 ojt6-kés<'it. 

Eladunk: 
50000 dh elsií of-:ztályu ojttís al:\ való sima ripáriát, ezre 

100000 .. m~ísodosztályu ültet•~sre alkalm:ts sima ripáriát, ezre 
f)OOO ~ m:ísodoszt~ílyu gyi)keres ripári~ít, ezre 
2000 » els6os1.t~ílyu » vialát, » 

3000 » másodos.r.t:Hvu » ,. ,. 

4000 , gyökeres Othell6t, ezre 
15000 ,, cl~ííosztályu sima Othelló vesszíít, ezre . 

1 OOO ~ m:íRndoszt~Ovu » ~ ,. 
:WOO gyökeres ,J ~q u ezt, ezre . 

l 0000 » Sima » 1i 

bOOO » elsiío'3ztályu sima Herhemont vesszíít, ezre 
2000 » másodusztáh·u sima » :.. 

1200 » gyökeres ojtványt, ezre . 
6000 » sima zöld ojtvtínyt, » 

t:) frt. 
lU :. 

l:) » 

30 ~ 

iO .. 
10 • 
10 ~ 

~ . 
:20 ) 
~ ~ 

~l() 

:)0000 » v~ílogatott sima nemes kadarka vpssziit, ííszi :-;zctl<-s ezre f) .. 
10000 , burgundi vesszíít, ÍÍH7.i szedés 

öOOO :., sima mézes-fejfrt vessúít, " » 

40000 » ola:o;z rizling sima ve~szí)t. .. , )) 

K ülünfele t~semegefajoka t. 
T o v á h b a: 20 kilogramm tiszta Jaquezmagot, rnely~ek legna~yobb 

része hibridáh·a van; s igy helöle esetleg szép változványok jöhetnek. elé. 
Egy kilogramm tíra 3 frt. .Megrendelésekn~l 2f) "/~ -tóli el<aeg kül-

dendD. A veviík jól ki lesznek szolgálva. 1 

Aki Othelló vesszőt akar rendelni, eWbb azonban borát kivánja 
megízlelni, kivánságára küldünk; de 11/:! liter hor, üveg, láda ~s csoma
goláBi költs~g fejében egy frt küldendő. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdaja-biÚI Gyöngyösön. 
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