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CSOMOR KALMAN. 

Helyes-e a kézben ojtás t állandó helyére kirakni? 
Az ut(,J.Iti idt;\,pn :t ltirlapok t(~rén vita t:írgyává tétetett 

az, hogy lwly(·~-<~ n kézlwn <·~zközli)tt ojtá~okat (tllandó helyére 
kiiiltdni: :tv:tgy helye~Phb-P ha azok o:-;kolába rakatnak el? 

A kí•ziH•Jt (·~zki)zi)lt ojt(t:-·nk n•tHle~ hely~~ :1z of'koln, azért, 
mert kP\'(•sPhh tPriilet<•JI tC>tetik a munka, kcveschl) t~·riilet véte
tik ig(~JI.dH·. Ell"nlH'll h:t n kézlwn c:-;zki)zi)lt ojt:í:-; álland() helyére 
r:1katik k, 11tt mq~ van nyen·e az, hogy amelyik megfogamzik, 
az eg.' l ,-;,.c Pl elííúlJ lwzz(/ meg fp,·mf,.-.f;t; hog,'/ amel.lJik 1nP.fJfogarnzott, 
o:zal 11e1t1 kell a /,·r?,t;,uri iiltetfs kinrl í . ..:.oit v1:selui. 

lb t(·l~:ít Lizto~:1k voln:ínk abll:llt, lwgy a kézhPn eszköz
li.,tt ~~.itY:íny:1ink ki',ziil 1·:-:ak ;-,u'''.,-túli i:-: liH'g<·n·d: akkor én 
1!10:·-t 111 :í r n~;-;z<·tn n'í l h :tt á ro z o t t: lll :t u w ll et t \'o ln ék, h op: y a kéz
l~«·n ,.;-;zki',zJi',tt ojt Y:Ínyok r:d~:l:'~:tllak egy<·ne~t·n :íll:IIHl{, helyeikre. 

Tt>lje-:<'11 ig:1zat adok :11111:tk azonhml. hog-y akik a kézben 
f•r-:zki'tzl<>ndt'í 'tjt 1Í sok kiizii l J Will hi r nak kl jt·s j:í rta~sággal. azok 
ujtv:ÍJty:tik:lt t·:-::lk i:-: o:-:kol:ík:tlt:t ltely(·zzék el. 

Az ojt:í;-; ;-;ik(·r(•r(• Jll'lll f•lC>g·, lw~y Y:daki a metszlapokat 
Y:Íg11i. ;·,:-;~zt·ht·lyezlli t11dju : althoz sok egy<~J, kf.:'il. 

~-\ki ojt\·:íny:til iill:llldtt lwlyC>rC' ak:trja clrakni, annak nlin
d(~Jl ,·:-:d;:<~IY:-:éoTP n:wv !.!'Oildot kell fonlitani, nevezeteRen: 

• ~ r"'!. '' 

n kk or ojt;-;ml. tHidíín :tt.otm:tl kirakitnt/t; ezen id{) pedig 
ápril hú Yé~<·fpl(. vng,v máju;-; h(, l'l<~jé>11 van: 

nz ojt:í;-;ltoz <~p <>gészs(.g<·:-: gyökeres s l<:galáhh l- 9 cm. 
va:4t:tg;-;ágn ainnyokat haszmíijon; 

a neuH·:-; ga Ily telje;-;<_•n <>gész~éges h•gyen, s ha csak lehet 
az ojtá:-;i itl() p}{;u lt·gy<·n szedve, s oly állapotba legyen, hogy 
rügy~i duzzadozzanak, hogy igy azok C>psége látható s igy biztos 
le~Q·<·n ; 
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az ojtás egyszerüen raffiával kötessék, s a kötés jól kidol
gozott agyag, marhatrágya keverékkel vastagon bekenessék; 

a talaj, melybe az ültetés eszk<izöltetni fog, ősszel fordi
tott legyen ; 

az ültetésnél a luk eWhb szúróva:-;sal 
utánna fafóróval olyaura túgitassék, mint 
körzete; 

kiszÍlrassék, azután 
egy kissebh tányér 

lehetmeg patakfövény, avagy ennek hiúuyában j<) az ország
utakon ő:-:szt'l összehuzo1 t súr, mely összehordva tél<.· n át ösr:~ze
érik, szereziessék be. Ez szintén tartalmaz apró k<')réHzeket, de 
legtiibh es<.·thC'n túperDvf:ll i:-: hir. Ez azután homokkal ö~szeke
verC'ndű, s az ojtvány a k(ivetkezűképen ültetendő el. 

Az ojtvány nianyának gyökerei egy ujnyira visszakorti
tnndc'•k mely<.'t halkezünkkel n kl-sz g(",dr(i<·Hkéhe egész oly mélyen, 
hogy az ojtás l1elye a föl<l~zinét{;] l<·gahíbh a ujnyira a f(ildhe 
es:-:ék beállitjuk; azután a gödürszélén Ie, .• ·; kézikosárha helyezett 
homok é:-; fövl>nyke,·c·réket jobb keziinkkl'l a göuiirbe öntügetjiik, 
s n balkC'zünkhen hn·[) gyök<.·re~ ojtváuyt e kö7ben mindig ráz
zuk, hogy a homokos fi"•vl>ny n gyökerek ki)z(. ju:-:soll, s esen
dest•n hítzzuk fölfelé az ojtványt t gész :uldig, mig az ojtás helye 
a fi.ildszine alá eg.IJ újuyil·a esik . 

. Azt-rt kell a gyökere~ ojtvúnyt <!llíbb mélyel,hre dugni 
s azután escudeHen felhúzni, hog:y ha Pgy~zt·rre rene h~s magas
ságába helyeznénk, legtübhször megtiirtl>Hnék, lwp;y az alúlról 
nen1 eléggé bú Jukba a gyiikerek vt-gei fölfelé állaw\nak; mig 
igy mid()n fölfelé hítzzuk, ha fülfelé álltak i~: kellö állapotba 
oz.az le/elé visszaes~tek. 

Azért kt·ll az ojtványt ugy eltenni, hogy az ojtás helye 
a földszinétől egy újnyira es;-;ék, mert a fülel ké:-;{)bh kika
páltatván egy újnyira, így az ojtvány éppcu a földszinérc esik, 
s igy a nemes gyökeret nem verhet. 

1\fidőn azután a gödröcske minte~y félen hetöltetett, a vessző 
kellő magasságra felhuzatott, a halker.ünkbP tartott vesszőt 
elbocsájtjuk, s jobb keziinkhe egy Hétnpál<·za vastagságú hegyes 
végű vesszőt veHzünk, és most már halkezünkkel töltjük 
a gödröcskét, jobb kezünkbe levő hegyes fávul pedig a töltést körül 
hozzá tömjük. 

Mikor a gödröcske a földszinéig meg van töltve és temve, 
azután annyi vizet öntünk bele mennyit beiszik ; ha igy n1eg-
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itattuk, akkor homokkal az egész kivül maradt részt 
kezzük, jó keresztény módjára reá mondjuk : áldjon 
mcgyünk a másik vesszőt beültetni. 

becsir
Isten s 

Ez az amit az emher az elrakott vessző sikere érdekében 
nwgtehet. 

~J ó ezt alkalmazni más ültetésnél is, de a kézben eszközlött 
ojtáHnál elengedhetlen. 

A szölök ültetéséröl. 
A széílíík iiltet,~s.~t illetíílc!! tühb olclalr61 kiilönhözc'í ir:ínyhan téte

tett hozduk k,~,·dé~, nlCiyekrc jehm eúkkiinkbcn felelünk meg, s hogy 
wagunkat k\in:1Yebhen ,~t·thetíívr. tcgyiik, l-rtckczésiinket részletekre 
osztjuk. · 

l. f\",jiz~fi-P 'IIHl!Jáf oz ameri/wi szfj/i;.knltum l 

~l it liín lll!~ g' a l'"'' loga bh szííl(.sz vih\got (.Jtiik, s a borok eladásánál 
f:z<•r hd;toliterJ·Iíl he:-ozt'ltíink, a tt,hbek k<izi'ltt. egy frant·zia borve,·ő jelent 
lill'!.!.' n:ílam. ~l idíín boraima t. ízlel tc, egyik kin\lö min{):.;ég(í boromat 
di•·=--~~l'JH~ns, azzal v:íla:.;zolt : »Plhiszem, hog!J· a bor jú, de hrit ,;~~, uetn jó 
/,o;·~ r f, de /w:.:zn11~1't f'•LI'rllltJzo/~. « 

~l i szlíJ,:~zek, a'kik .i;·,,.<~dclnwzc'í:-:t~g· tekintct(.bíJI teh·pitünk nem kizá
l'tílap; az,~rt, ho~·y jt'i IJoJ't .~ln·zziink iiltdiink, de azt ki,·:íujuk: hogy btfek
,,,,,,,, ttik,:illk klllll•tf•tif ''!1.'1/;or éfi;Pzhr·.-<.o.;iik . 

.\em l-rt('lll azokat, akik :-;aj:ít ~~iiks,~gletiikre ternwlnek szű){ít. Azok 
JIClll k,~rdt•zik, nem 1-.t•re:-:ik, ho~!.T a hPit•ktetett t{íke nw~.dwzza-e kamatát; 
cl1~ mi ~z~a,~:-oz•·ink JH'IH :.;zlí)l;,;~.t, dP ha:-:zon0rt kininunk dolgozni, ~s 
lu·fd.:t<•t ni. 

Ezek u t :í 11 a ti..•lt Ptt kt~t·d,~:-:re az a fe Ic letünk, ho!!,. az amerikai szí)lő
k ult 11 ra i ~···u i:-: 0:--o pt·d i ;.r j o l, ba 11 ki fizet i nsag::ít. lll i nt ·a f<ild lll íh·e 108 bár
Jm·h·ik :Í:,!."a, ha az ,::-:zi"zt·rÍÍ('Il iiltt·ttetik, kc;,.dtetik. 

· l:l-~1'1; pJ;·,:-omt•rt,~k azt, Iso~·~· eg:y hold jtí k:uhan le,·c'í sz{í){) több 
ji"t\"(•dt~IIIH't lsowtt, miut ha:-:oul•í karhan tartott hasonltí mintíségíí B hold 
f'Z:Í ll t (i f'i",Jd. 

Ez :íllt a nllllth:m. a jl'lcuhen pt•tlig- ezen :íllit:í:; legabíhb megkét ... 
f;zerezíídik, mt'rt ep;y hold anH'rikai alauyt·a ojtott, jól kezelt szűlő egyre
másra lt·!.!.·kL·\·t·Hd,h i300 t'l·t H;)u frt jiive(h•lmct ad. 

( ':-oakhog·y az uj szíílííkultnra a r0gitííl egl-:.;zen eltér, ugynevezett 
nteHtet·:-ol-g·g,; Y:ílt, mclyct tneg kt'll tanul ui, s a mcg~zerzett tanulmány 
lllell(•tt l'okk:d nag·vohh szot•g·almat kell kit(•jtcni, esak ily esetben lehet 
u feltiintetctt, síít 'sokkal na~Q'ol1h jö\·cdclnwt clőállitani. 

ll. 1/izfo . .,ifl:rt t•rtu-P. állandúan rt bPjekfeleft töke? 
EzPn k(.rtlésrc isml-t «'!·;ak azzal válaszolhatunk, ha a szőlő észsze

ríícn szorgalommal kezeltetik: i,qtu.. 
~ok miudt'nft-lc beszúl haugzik el az ojtvány szőWk életét illetőleg. 
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Némelyek, sőt szaklapok is egész hataírozottsággal hirdetik, hogy 
az ojtvány szőlőtl) élete csak 10-15 év. 

Saját tapasztalatunkat illetiíleg mi c~ak 10 évről sz6lhatu~k. Az 
első ojtványok 1885 évben eszközöltettek s egészen alkalmas talaJban a 
következőket tapasztaltuk. 

Az első, második sl)t a harmadik é\·ben is vesztek el ojtványok. 
Sőt olyan rohamos elveszés is történt, hogy a tő még reggel d(ts 

fürtökkel rakva élt, s délután hervadt, lehajlott s meghalt. 
Sok tőke már az első évben vegetált, mig végre elhalt. 
l\Iindezek a kezdetben voltak, 
Ha egy tőke elhalt. X e ki hasaltunk a Wkének ; ki kapartuk s 

kerestük a hahll, vagy a gyengeség ok1ít. Ha igy nem találtuk meg, az egész 
tőt figyelemmel kivétettük; s kezünkbe ha kellett kés, fiirész, és nagyi tó 
iivegen át kutattuk, kerestük a halifi okot. 

Ritka eset volt, hogy az okot meg nem találtuk. 
Késlíbb annyira ment gyakoroltságunk, hogy legtöbb esetben egy 

tekintetre felfedeztük az okot. 
A betegség a halál okát, ha felfedeztük: intézkedtiink, hogy azokat 

előidéző tények többé eW ne forduljanak. 
A betegséget, halált elé okozta a hiányos forradás, de legtöbb 

esetben a beteg alany, mely vagy m1ír betegen került a féildbe, vagy 
ojtás alá, - vagy ott bent kapta a betegséget. 

Az alany betegsége 1íll először is abból, ha a vessző éretlen, időtlen; 
olyan ez mint az időtlen gyermek, csene,·ész, mig végre el vesz. Beteg a 
vessz(), ha a héjak a vessző fájára sz1íradva vannak. 

Ez bekövetkezik akkor, ha a vessz{) a földön fektetve nynlik el. 
Ekkor a nap síítött oldal teljesen beérik, a másik fehéres marad. S ha 
most a szél a vesszőt a Wn összeforgatja s azon rész keriíl feliílre, ame
lyik eddig a nappal nem érintkezett, s ha nap forrón siit: a héja fára sül; 
s mig a nap sütötte oldalon, a külsií héj alatti zöld háncs megkövéredik, 
addig itt kövér háncs hijában meglaposodik. 

Ezen betegségek mellett legtöbb esetben eWfordul a iolérülés okozta 
fenél!ledés, mely a háncsokat elrontja, a nedvkeringé5t h1artíltatja, s a tőke 
gutaütését idézi elő. 

A sérüléseket a kapások munka között azokták kapájokkal esr.
közölni. 

Ezektől ugy menthettük meg magunkat, hogy éretlen s napégetett 
oly vesszőt, melynek héja a fára sült, nem használtunk, és a munkásokat 
szigorlian utasítottuk, hogy a kapával a tőkét meg ne sártsék, 

Ennek eredménye lett az, hogy míg az első kezdő években az 
ojtvmyok közül évenként több-kevesebb 5-15°/0 -tóli elveszett, most a 
sokkal nagyobb ojtvány táblákban elvétve itt-ott fordul elé néhány ojt
v,ny tőke elveszése. 

Manapság a gyengén fejlődő ojtv,ny is alig fordul elő, melyet azzal 
ellSztünk meg~ hogy csak teljesen jól forradt ojtványt ültettünk el. 

Az, liogy a d6san fejlődő ojtv,ny még augusztus havában vagy 



57 

~löbb is elhal, csakis a helyben eszközJött ékojtásnál fordul elő. Ott is 
<:sak akkor : ha a nemes rész nem a forradáson át, de a saját gyökerein él. 

Egyébként 10 éves ojtványaink egész szépen, dnsan díszlenek s 
egész nyugodtan .. n~zi.~nk a másiK tiz"év felé is; mert amely ojtás ~iz 
éven át d6san feJlod.?tt és betegségtol rnent, ha külerőszak avagy egyéb 
ölő betegség nem ér1, rendes körülmények között annak élete bizto
sitva van. 

ÜW Letegst~g alatt r.rtem az eddig ösmert betegséO'eket. Ilyen 
véldául a gomóza haeillaire, mely azonban a fiatal tőkét épp~n ugy mint 
öreget egyar~íut tönkre tes?.i. 

De normális körülmények kiizt a tökélctes jól keresztííl vitt egészséges 
ojtván~· esak azért, mert éí ojtva van: 10-15 év multán nem halhat el. 
ezt eréísen hiszem. 

E mellet bizonyit kiiliinhen az is, hogy Francziaországból 15-18 
éves ojtv~íny szíílííkr{íl is beszélnek. 

Dc vegyiik az élettani tulajdunságát a fának. Hát nem-e állandóak 
a gyiiwülcst:ikon eszkiizölt ojtványok '! ... Pedig azok alanyai is egészen 
vadak, M eltéríí rostnak a neme~diík rostjaitól ... 

Az amerikai sr.éíléívesszuk \'adság tekintetében éppen ugy hasonli
tanak a nemes széíléí,·es!"ír.éíhiiz, miut avad alma, körte fiíink, a nemesitett 
aLna éH körte t:íkhoz . 

..-\ \'a~y ha tahln ar. tenne különbséget, hogy a sztílű,·csszéí bő völ
gyíís er.r.el szemheu felállitom a rór.sa fakat. 

A nulcsipkr.uek alig vnu füs rés1.c, mig a legnagyobb rész bélből 
áll. ~ még is a jól iisSZl' forrott rózsa ojtv:iuyok elég hos:-;zú életííek . 

.A sr.líléí,·e:is7.ÍÍ hC>lcsatol'll:\ja sokkal kisebb, flis része több; ha amaz 
nevezett tulajtlons:iga mellett elég hossr.(t életíí, egr-sz hátran bizhatunk 
az ojtníny tartóss:igáhan. 

Teh:ít a tíí állandós~ig:a mellett a jövedelem is ~mandóan yan 
Liztositva. 

l I l. J/it ,;rfiink rt súilötü és~zerii telepitése ,;.~ kez.~Use filatt? 
Eléíszür l-s mindenck felett ftzt, hogy a beiiltetemlő telep talaját 

(j:mwrjük. 
lia tuclom:(m·os fühlkóstolók ,·oln:ínk, elmondamink a talaj speczi

fikus elnevezesét. he luít nem sokra mennt-nk vele, mert olvasóink között 
ís kevesen vannak tudományos f()ldkóstolók, s tgy nem értenénk meg 
t'g-ymúst. 

liát szólnnk gyakorlati nyelven. 
Ar. amerikai széíl<ífiljoknak áltahíban ellensége a mész. 
Hirdetik ugynn. hogy a szolonis, a rupestris és a jatluez némileg 

tűrik, elhirjúk a mesr.ct, tic hogy valamelyik a mész iránt el_őny~ tűntetne 
fel, olyant edtlig még az elmélet sem bátorkodott megállapttam. 

Most már az a kérdés, hogy ösmeri meg a gazda, hogy van-e mész 
is ha igen me nr y i a talaj ban '! . • . 

Van talaj. mclybcn a mész feliil van, s az maJdnem fehér; -:; Ismét 
máshol küWnösen a kékes-fehér agyag mellett rétegesen fordul elo. Más
hol a mész kavicsos 8záruz talajban apr6 kavies alakjáhan jelentkezik. 



58 

Ezeket igy rátekintve meglehet ösmerni. 
Néhol hzonben a mész elvegyülve találha-t6, különöscn a fehér 

aO'yagban; de van mész a ,·il:lgos vör()s földben is. 
0 Az ~ilveO'víílve t.alálhat6 mcszet ugy Ö!Hncrhetjük fel, mint sokszor 

~. 

mond:ínk, ha abb6l egy mennyiségct táuyl-t·ra teszünk, s arra vizzel fel-
szaporitott s6savnt., ha ez nines, eszcn<"zet, ha ez sincs egyszerííen eczetct 
öntünk, 

Ha kc,·és~l" sersog : ott ('sekély mész van ; esak is akkor van sok 
mész : ha ar. eezet rc:í öntése ut:ín eríísen sistereg, R lmgyborékot h:íny. 

Ha a talajt igy akár re:í tekintés, ak:\r sav\·ali leöntés uMn felös
m{'rtük, menjünk :ít a talaj ned ves ntgy szárazs:ígám. 

Vannak fajok, melyek a sz:ít•az talajban rossdtl fejlíítlenck, síít a 
rupesztris, a jac1ucz kivételt:h·el minclen amerrikai f~tj ink:íhb a nclh·cs 
talajb~.n diszlik. 

Osszegczve : az amerikai súílű,·essíík leginktíhb a ned ves mészmen-
tes talajban disztenek : meg (>Inek ugyan a sz:lrazabb tal:~ban i:;, dc c1mk 
regetálnak. 

)litHlezek ut:ín tudnunk kell azt, ho~y a lt>~johb, a legbiztosabb alanyok 
:íltal:íban a rip:íri.ík. Ezek közi"•tt e~akis az a kiiltinbség ,·an, hogy az 
egyik dusabh ni.iveked,~i"t. fejt ki ; s ha ves~:ú)termel('\src dol~oztmk: akkor 
ezeket kell szapnritanunk. Dc mint ojt\·<íny alany fejt, ki b:\rmelyik oly 
nö\·ekedé~t, mef.IJ snnmi kivrínnt Vti[,)t n.~nt hag_'/ hát rrJ. 

Ha teh~pünk mé~zmcntcs, ,·ag·y ke,·é~ mész \"<.lll benne ! IJele a r.I]JfÍ.
J'iiÍf.' ... Ha benne tt"1bb mész Yan, akkor lehet jaclttez é::; szolouis~zal kist~l·
letezni. Hupe~tri~t cgyc.íltahíban nclll aj:\nlnnk m:\r azt-rt i:;, mert az ujabb 
betegség Hnszton, Yalamint legnt6hb mint a lapokh6l oh·a:-;~uk Pécsett 
is ebhcn mutatkozott. 

Ha m<ír két helyen ,·an, lesz lll<Ír az a tühhi rupcsztriszek kt"•zütt is. 
Én a rupesztri~z ir:ínt silány nüvekeclésc miatt nem énlckliítltcm. 

E1: előtt 10 éY\·cl ültettem nch:\ny i:i:dlat, lle soha nem szaporitottam, 
most meg m:ír éppen nem hono:;itom he telepcmrc, nehog-y a gomoza 
haezillaire betegs.-;get Ycle uehoznt, sok é\·i fc\radS<Ígaimat és költségeimet 
tönkre tegyem. 

H:t: a telep talaj:íval és a heiiltctenclíí vasszííkkcl tiszt:\ban ,·ugyunk, 
köve~kezik, hogy mily szGlűfajukat ojtsunk. 

Ez egy felette fimtus kérdés .. .:\ nn:íl is inkc.íbh, mcrt a phyloxera 
pusztit:ísa folytán szíílííink egészen ujra alaknlYán, a ~:;zGlőycsszí) a<Ms-vétel 
üzlet is nagy mérvet öltött. Azut:ín kiki értékesiteni akarv<ín szöW,·esz
szííjét : a czigány is a maga lovát di(·séri. 

Tisztában kell lennünk, hogy a homok területen föllépett szőWknl
tura nagy konkureneziát fog a hegyi sz{ílűknek csinálni. 

S mivel a homoki szűl<íket az elldiginél jóval nagyobb figyelemben 
részesítik, jobb bort is fognak eWállitani. 

Lesz két féle bor. Homoki és hegyi hor. 
A homoki bt 1r a fogyusztást fogja kielégiteni, a hegyi borok a spe

cziaílitásokat képezendik. 
Tehát aki specziális faj borokat-termű szolűvcsszűt ültet, éppen 
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olyan hib1it követ el, mint aki a hegyes vidéken nagy mennyiségre kiván 
d<Jlgozni. 

.. .A !itjhoro~ k~izött els{) .h~lyen áll az aszú, melyet a furmin ad; 
kovetkez1k a raJIUll éH ~laszrtzlmg, a muskatal, bakator végre a vörös 
Lm·ok, welyek lmrgmuh (>s kadarka sz{iWkb{íl állittatnak elő. 

Teh:ít hegyes vidékeken a nevezett borok eWállitására alkalmas 
fajves~zííket kell ültetni. A Hik v:1gy homok területen a bGtermő kadarka 
ezerjó, .... mustoHfeht>r, jultfitrk s. a. L fajok foglalnak észszerííen helyet. 

J<.,zek melldt meg kell emlékezni a esemege sz{)lííkrlH is. 
Vanuak vitlr.kck, ahol a m.:ernege sz{)}{)k felette nagyon kifizetik 

magukat, esak ott nem tan:Íei'ics esemege szííWket ültetni, ahol vasuti 
va~:y lwj()közleked(o:-; ninc:-.:. Mert a csemege sz{ílíJ a tengelyen való 
!'ztllli h'í_Ht nem birja ki. 

Eppcn ugy r.s pedig: nag-y kiiliinbsr.g van a homokon termett sz{ílö 
ntiut a homukon tt~rmctt. bor ké',zi',tt. 

A homokon termPtt t•scm(•gt· széilíí él vezheUí kelleJncs éh·ezetes 
eledel; de aki q.!yszer lwg··\'('ll termett esemege szGléít •!ln~zett: nz többé 
11P1Jt C~>t~,.,:f; f'('' '' homokival. 

Fdf•tft~},l, t~dest>ub (~~ ~zebh fejJ,'ídésíí a e~cmcge :o.:z()Jé) a hegyen 
miut a lttllliOkon. 

vannak, 
jelzünk, 

A c·st·Htt·~t· ~zlí\(ík ma naps}Íg' uly roppant nagy sz~1mbau 
azokat itt fel:-.:omlni Hem l:itjuk h(•lyén. Elég ha atlll.\·it 
el~ií lu·lyt·H a Cha:-.::-.:el<>~ vag-y ~·yüngy :-:zéílíík vannak. 
( ':-:akltog-y ~·~enwg·c !'olz(;J(ít i~IIH~t uem tan:í«·:-.:os mag·as, emelkedett 

uh· ltd\'('11 lt'l'lllelni, ahol a tíík «·:-:ekt~lv tcrm(>st uunak, ahol a fürtök 
a;zÍiv:i.tepedHek. Mcrt erre nincs !'í'.iik~t-g· . 

. \ h•IPpit•~:-.: 11t:ín ki'•vt>tkt•zik a kt·;.;cl(~:-.:, mclynek ch;{í ábezéje az, 
ho~.'· a talaj dC.~!: t:ípdú~ leg·y«·n: ~ az a talajltt,z alkalmazkotlva minél 
gyakrabban tr:így:ízta~sl-k . 

. \ kt•zel0:-.: h·ir:í~a lll:q.!·líhan t'oglaln:í az <'~·(.!-.\z é\·i munk:lltatást, azért 
azt itt ner:. ~orolj11l.; ti:l, <':O.::•k azt kiv:ínjuk megjeg·yezni, hogy mindeu 
m11nldt idt•j•:Jwn teg·yiink: nag·y fig.n~lernm(·l dolgoztas:-:Hnk, ne kapkod
junk ; nH.'I'l a j«í lHIIIJk:íhoz itlií kt·ll, az ojt v:ínysziílíí pedig jó munkát. jó 

l'l h:ín:íst ki \·:ín . 
. .-\ :-:zlíílíít'ajokra n•~z\'t' meg kell azt jcg:yezniink, hogy nagyon sok 

vidr.knek meg ,·an a maga t:1ja, mt•lyet tahin éYf'olz:ízatlok óta telepít. Ha 
ez eddi!!; ott jtínak bizouyult s j<"lleg-es Lort. utiott s a vitlék erről neye-
zetoH lett: e/J.'Jrí/frdfí!J'"' nem fnnácsos mfÍ.o.; faJ !lfrín kapkodni. • 

(':-;ak eg:yr·e vig·y:ízz,.n a tell•pitrí, hogy ng:y ncv('zett rngos faJokat 
ne tell•pitseu, mert ezPk kl•vt-H termést adnak. 

Hugós ti1jok ~datt (ortjiik, ameh·ik Yir:ígz:ís alatt gyümölcsét elhul-
latja, ahol ritka hog·y(íj(I fiirtiik vannak. 

Xéhányat ezen fajok kiiziil megnevezek u. m. kék- és ~ehér go.?~~' 
az egy mag(r kadarka, a piros rs f~hér Lakator, a fel~ér báh!lt, a voro~ 
dinka, a fiig~r, a haj11os, a lisztes fehér, a sárfe.hér egyi,~ .vá~~UJa, a gennat 
zamatos, a tlamaskHt-~i Hárga, a madaline angevme, a furJtOJaS és a mézes 
fejér hossz(r míívelés és rossz idííjár:is mellett 
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Ha azonban valaki még is ezen fajok valamelyikét kivánná telepí· 
teni, akkor azt keverve ültesse más dusan termő fajjal, hogy virágzáskor 
amannak virág porah·al termékenyitessenek. 

Egyébként legalkalmasabb különösen a Jellegzetes fajokat egyiitt 
ültetni. 

I V. Mikor kezdjük nz ültetést • mr'kor kell abban hagyni? 
A szőlővesszők ültetését ősszel és tavaszszal sznktuk eszközölni. 
A gyökeres vesszők ősszel nagyobb sikerrel ültetheWk, mert télen 

át a hóvíz a földet a tövéhez iszavolja. 
Sima vesszőt sokkal jobb tavaszszal ültetni. 
Az ültetést akkor kell megkezdeni, midőn a fóld át melegedett, s 

lehet folytatni addig, mig a vessző ríigyei nem hajtanak 
Nem a tön levő vesszők, de az ültetendő vezszők rügycit (>rtjiik. 
Ültetni lehet egész május hó végeig teljes sikerrel. 
Ezek azok, amelyet a bZlHők ültetéséről most idejében elmondani 

jónak láttunk. 

A Richter-féle el rakás. 
Sokan kérdésessé teszik, hogy hát cWnyüs-e a kézben eszközJött 

ojtványokat a Richter-tele m6ddal closkolázni. 
A mult évben én is tettem vele kisérletct, de raktam árokba is, 

s a lefolyt év után szerzett tapasztalataim a következők : 
A Richter-féle eljárás határozottan jobb mint az árokba rak~ís, mert 

azzal nemcsak felette sok idi)t kiméliink meg, de uagyohb sikert is 
biztosit. 

A régi eljárás az volt, hogy előbb árkot ástunk és az ojtványokat 
abba helyeztük el ugy, hogy az ojtás helye a fóldszinéhez vagy valamivel 
aláb b esett. 

Ez először is sokba került, pláne ha a talaj cr{)scn kötött t. u. a1. 
airokásás. 

Azubín fáradságos volt a megeredt ojtványok gyökértisztittísa, mert 
a gyökér tisztib\s alkalmával a foldet ki kellett ásni, s nem ritkán tör· 
tént az, hogy az ásás alkalmával az ojtvány is sérült. 

Ezt a kiadási különbözet feltü•ltetésére emlitem fel. 
A Richter-féle eljáráanál mely most már elterjedve van mint tudva

levő, hogy az ojtványoknak esak sekélyen jutnak az anyaföldbe, hanem 
azok a földszine felett vannak, és azután itt .folddel felsirkéztctnek oly 
magasan, hogy az ojtvány hegye felett legalább 2 (Ijnyi fold van. 

Hogy mennyivel kevesehh munkába kerül igy rakni el az ojtványo
kat m~nt árokba elhelyezni, ez még a gyakorlat nélkül is átértheW; s hogy 
menny1vel kevesebb fáradsággallehet a nerneH gyökeret ha esetleg hajt
mert legtöbb esetben nem is igen hajt - eltávolitani, az egy is pillanatra 
átérthető. 

De most nézzük a sikert. 
A siker biztonságára elslj kellék, hogy az elhelyezett ojtvány minél 

előbb életre keljen, s az életműködésc minél vehemensebb legy(m, 
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T~tdjuk azt, hogy az életműköd~st a nap melege kelti ~letre 
-amennytben a földet át melegiti. ' 

" Ezek után k~r~em : melyik elhel_yezés mellett l~vő föld melegszik 
·elobb át, az-e amely~k felhalmozva Sirke alakjában kis mennyis~gben 
a nap hevének fekszik, avagy az-e a melyik mint fekvő szilárd test van? 

Mindenesetre előbb meiegszik ~a a Richter-f~le eirke alak mint a 
föld azon r~sze, ahol az árokba rakott vessző 40-50 c. m~ter~ be van 
helyezve. 

Ez iga1.olja, hogy az elrakott ojt ván y előbb kell ~letre a Richter
f~]e sirk~zés~~], de nyomban azt is igazolja, hogy a nagyobb melegs~g 
folyMn a feJlodés vehemensebb is. 

Most jő a második rész az, hogy az árokba rakott ojtvány nemes 
rásze _ott g~·orsan _gyökeret ver, eríísen fejWdik, s igy a forradék elhanya
goltatJk, m1g a R1chter-f~lén~l, ha a nemes gyökeret kezdene verni is, 
tekintve a földmennyiség kevesebbségét: a nemes gyök~rzete gyengébb ; 
s igy nin<"s az alanyélteW nedvére utalva, ~s a forradás teljesebb és 
előbb he áll. 

A gyökerek tiszt.itása egyszerü, esak kézzel kell a sirke földj~t 
eltávolítani, s a gyökér tisztitás kiinnyen megy. 

De a fildolog az, hogy a máso<.lik gyök~r tisztitás után az ojtvány 
egész az ojtás helyéig a földtfíl meg-s1.abaditható; s igy a forra<lás a léggel 
szabadon érintkezvén : erősödik, fejlődik és érik. 

Y égre a mi szintén nagyon megfigyelendíí az, hogy mig az árokba 
rakott megeredt njtványok kiszedésével felette sok munka van, a Richter
féle eljárásnál egyszPrüen a fiildet szét h(tzzuk, és az ojtványt felette 
könnyen kiszcdhetjük. 

Ezért tehát a kézben 
féle eljáréÍ!'t fogadom cl. 

eszközli"•tt ojtások eloskolázásánál én a Riehter
Abonyi Erneszt. 

Levelezés. 
Tühb lapból azt olvastam, hogy Nógrád .megyéhen a több é\·es 

ripária és azokra ojtott alanyok elhal:ísnak indultak, mely körülm.(>n}: 
ezután Wbh c mcgvében lak6 széílG~gazdát arra birt, hogy nála az amerikai 
kultura iránt az ér~lck Wdést megzsibhassza. 

Mivel ezen k<izleménYek mint mondám több szaklapban is küzzé
tétettek, és nagyon val6sz(nííleg sok szőlésznél B sziílészgazdánál aggodal
mat okozhattak, hogy a valóságr6l mcggyiízlídjck: megkerestem ezen m<i!~ye 
Balassa-Gyarmaton- lnk6 szííWszeti níndor-tamírát tek. Bneher ..:\..laJOS 
urat s ké;tem hoo·v felvetett k~rdC>seimre szi\·eskcdjék szerzett tapasz
talatait velem' közSini azon ezélhól, hogy rn a?.t lapomhan közzétehessem, 
s igy ezen ügyben t. oh·asúim az ill_ctékcs egyén 1íltal l:gyenek infurmálva. 

1\lielőtt azonban a hozzám mtézctt levelet kozzéteszem, szabad 
legyen bevezetés ül az áltahínosságban egyet-m~~st . elm,?~~~ni. 

:Felette nagy kalamitás az, hogy az amerikai sz.olofaJok életképessé
güket illetiileg az európai fajoktól lényegesen s alapJában eltérnek. 
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Az európai szőlűfajokra a talaj szintt>n \·olt bcfoly:ísRal, mcrt mig 
az egyik talajban erGsen di~zlet.t, addig a másikhun me~élt.. 

Az mnerikni fajokmíl pedig ítgy nll, hog-y mig az egyik talajhun 
a beültetett sz{)}{ít{) diszlik, a másikban elsatnyul. 

Az európai fajoknnl, ha ültettiink, a talaj Ü~o~Hzetc.ítele ir:\nt. nem kell{'tt 
oly ovatosságot tuuusitannnk mint a1. amerikah~kn:íl. !..jc~t~ihh európai szíiWtt'i 
ha gyengült, a talajt mcgtr:\gy:íztattuk: a stker lJJztosttYa \·olt. 

Az amcrikaiakn:íl nem :lll igy a dolog, mert vannak talajok, ahol az 
amerikai szííW,·c~szíí cg~·ik ,·agy m:ír-:ik f~tja nenw~ak ll<'lll dis1.lik, síít 
haszn:ílhatlanul elsatnynl; persze azut:ín ha a1. alan~· elsatnyul a re:í 
ef'zki"•z\)lt ojt:\s is ch·c!o;z. 

Legttihb szííll>~z l'Zcn kiiríilményt nem n•..;zl fi~yelcmhe, holott. a 
~yakorlathan m:\r od:íil! haladtunk, hogy (•g·yes amerikai szííl()lajoknuk 
alkalmatlan talajt. m:ír iismet:jíik. 

A meszcs talaj m:ír :íltal:íhan olyannak üsmert. melyhen a rip:íri:\k 
nem di~zlenPk. 

Dc uemcsak a llll'Szes talaj az, nwly az íiltelt~sw.':( llll'l.digyeh:~t ki\·:ín. 
Yannak tajok, nwlyek a ucdn·" talajt kedvelik: vaunak isu1l-t. f~ljok, 

melyck a ~z:írazabb talajhan di~zleuPk. Teh:\t az amerikai szíílíín·~szíík 
iiltetl>st-nt:t Ju.•mt·:'ak a t.daj ml-~ztartaluuít, d<· aunak nedv('~St~gl>t r.s sz:íraz
s:íg:ít fjg:ycleml.e k«'ll venni. 

A mde ezzel kt•n':-Ol'll fi,~.dalknznak. llaiWIIl <'1-!')'!-'Z<'I'ÍÍen hhzlf.IÍ fi)g
nak iiltt•tni. 

t"'ltetik azt az anwrikai t:tjt, amilwz <'S(•tlcg: lPg:ki'muychhPn 
hozd jutuak. 

lg,,· azut:ín Ita nem ~ikeriil az íiltett~~, e~eth~g a kült:'t~gc>s <~jt:ís 
tf111kre na·gy: ji'1ll a j:tj\'<•szt~ld0s! 

Feltudom ~~~~ azt f~1gni, 1uil.'· horza~zt<Í ~·~ap:Íí' az aJ'I'a a sze~ény 
szíílf:szr~~. akinek szíílííhirtuk:ít a tilluxera tiink1·c tett('. ha az liJtlll:lll esz· 
küziilt ültetése e~etle~ ojt\':íuy t:íhl:íja t(inkt·e mq!~·· l h~ h:ít <•nnek nem 
nz ítj ~'>zíílííkultHra alkalmat lan:-::íg-a, de az illetlí t:íjt-kozat lauf':Í.!!a az okoz(íja. 

~\znt:íu az ilyen pana:-;z t;z:ímyra kell, a kl;t k<·d{ík l'l!)'<'t li",l,;.nek 
l'UJ'ta, a hirlapok tert~H a \·ii:ÍI,!,'Ilak m(>n H oh·as~a holdtw Unldtwtalall •, 

' ~ ~ 

R legtühb l'!-'Ctben ok n(>lkííl :daptalau11l, h:ltr:íny:ím szolg::íl a ~zíilíí-
kult ndnuk. 

Dc !-<ok!-<zor meg· az is elíífi,rdul, hog:y az ilyeu v(>sz hir<·k egyes embe
l ek esztuéjt~uek nt g· v ro sz in ti tl'llHÍt'ziúkna k l•rctlnu~n \'('i. 

)li\·~1 pedig a· lapok azt hirdették, hogy :\tÍgi·:íd meg-yében tfírt(>nt 
hogy u k(>sz ojtv:ínyok elvesztek, - Íl-'ml>tlem - híf.tam sziikségesnek 
egyencsen onnan szcrezni intin·nuíc·zi6t. 

llegkeresé:.;emrc hozr.:ím int~zett levt~l a kih·ctkczíík(.pen szól : 

Tek. Szerk. úr! 
Hogy hol hanyatlik egy ojtvnnyhibla X úgrúdmegyében, azt nem 

tudom, mivel ih·et. a mnlt évhen nem hittam s arról nem is t>rtesiiltem · . ' 
mert akkor megnéztem volna, hogy annak okát megtudhassam. Igy e kér-
désrííl fölvilágositást nem adhatok. Ha ily hanyatlás valahol eHetleg 
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tudtomon ki~i~.) .?cállott. volna, azon én nem ·csodálkoznék, még pedig 
azért nem kulono~cn, m1\·el egyesek a talaj szerint nem ÍD"en válogatják 
meg n~ a_lanu~t. ~Sok helyen nem fcn·gat.nak, csak more-p~tria ültetnek. 
?-"rágyazm sc •gen tr~íKyáznak, .. a karót Is több helyen fölöslegesnek tart
Ják ; szóval a ~znké.rtelem tohb helyen hiányzik, s az ujabb elveket 
nagyon nehezen fogat~;ík cl. 

.Mindezek dacli:~Íra lehet awnhan mondani, hou'Y igen sokan meg
kcz(lt.(>k a tclepitl-Ht, séít nuh· van 25 holdas (kataszteri) telepítés is egy 
birt oko:; kczl-hcn. 

. ~li.'·,cl ker·iilctPmh?u ~z uj:t~lh ~zííliíszct minden ágához van példám, 
s Igy sa.ptt tapa:o~ztalata11nbol kdolyolag a küvetkezz{)ket mondhatom az 
alan y-f'aj ( 1k rt) l . 

. .A rip;íri;ík a lllt~~zszeg:t-nyc~.~h talajhan j<ll fcjlíídnek, dc ha a talaj 
annp mcszet tartalmaz, hogy eros ct·zcttel vagy s6sa\"\·al leiint\·e bubo
l:ékokat ~uíny ~-~~g-y 1:l:ínc pczst·g-, akkot• a Hipari;ík ha luír rajtuk a 
tilluxera JCleulf·tl't mt•g edd1~ nem tapasztaltam, de ('Sene,·észen n(ínek, 
nem fejlíídnek, ~:ír·g·ulnak, f'.:Z(Í\·al nem felelnek meg; ugyan igy viselked
neK. ojty;íuyaik Í!ll •• \ rip:í•·i:ík kii~:iil, hah:ít· k1s:-;é iidt-hb (nyirkof:;) talajon 
a tonwntn~a is jól nííl, de IJd,· ki mit .,n,mtlj•m i8 : legerlísebuen nííl 
a Hiparia port:ílis ,·c:;:;úí ,:~ ojtY:ÍII~·, 111i kiilünö~cn akkm· tüuik fol, ha 
a talaj kiss,~ so\·:íny, csPtleg· sz:írazabb is. Azér·t a mész-szegény, de nem 
túl sz;ímz Yag·y ki·,,·es talajl'a 111indig ezt aj:í11lom t. i. a Hiparia portalist . 

.A \~itis s11lonÍ~l·a \·unatkoúílag azt mondhatom, hogy kevéssé meszes 
\"a~tyis lu·lyesebl~t•n 11~/ll l Mzoff mP.szet tar·talmali:<Í, «le nyirko.~ fft.iajra 
valtí, mit olllll~t :í ll it h:Ltok, lnl'l't l'!.!'\' hirtokosumn:íl van m:ír 7 . ~ é\·es 
ült.l'tés ~~~l(llli:·:!~~íl, •m·ly ig-t·n jól ti~Jic'ídik nyirko~ talaj:ín, mely körülbelül 
2:1"/., mcszet t:u·tabuazhat. Az ojt:í~ rajta kiss0 ucltczehben fogamzik, mint 
a Hip:í1·ia l'l'ÍÍ:.;ebJ, niivl-aíí t:qain, tle az t~t,·;ínyok, dacz~ít·a annak, hogy 
Hip~íri alanyokkal kt•,·er·n~ lett iiltet,·e (mi a ,·inczcllt:r hiu:íja volt) még 
~cm tiint. ki illetííl(·~ fe.Wídiitt g-ycngt~bt'n. Kiilönbcn a \~:ícz városi telepen, 
ahol a talaj szint0n nyir·kos (alage~íín·zui kellett) li métcruél hosszabb 
hajt:ísokat hozott. Ta,·:tly a ny-itrai gazda~:ígi egyealilet telepén is igen 
szépcu uíílt. -- .\zt~r·t a ke,·esel,b, nem túl sok mcszet tartalmazó nyir
ko:-;abh talajim a Yiti~ soloni:-; megfelel; (a sok mcszet tartalmazó talaj 
(Jgv is sz;(raz szukutt lenni.) 

• .A Hupestrisckre vonatkozólag- lcgink:íbb a kevert Hupestris fajok-
ról szóllmtok. Hupcstri:-~ kevert>k fitjuk lasstm ntílnek ~ülünösen az apróbb 
lt:•,·elíí, el:íguzni szcrcté)k. Ezek ki.izt is vannak telepCinknél nehány egye
,fek, a melyck nem :ígaztak cl, nag-yobb lcveli~ek s szépen nGhiek, de 
ezek a Hupestris montieola tulajdons:íguit ~~utatJák ~ épp~n ~zért ,~n Rup. 
monticohlnak tartom éíket. Ezek a sz:íraz ko,·es talaJ Lan IS J 61 nonek . .A. 
HupeKtris k(•,·cr~k faju ojh·:ínyokhtíl van kcrületei_?hen egy helyen vagy 
100 (larab 1~94-ik é,· tavaszi iiltet€'s, azért ezekrol véleményt fiatalságuk 
miatt nem momlhatok, dc í1gy l:ítsziK, hogy gyengén fejWdnek. Hupestris 
monticola (tiszta fi1j) csak miut anyatclep van ültetve, .. s ha há.r a .tőkék 
csak egy évesek, de elég jól fcjW(ltek a sz:írazahh koves ta!aJOD 1s. Itt 
B.-Gyarmatou két éves Hupctttris kevcrék tőkék vannak kavicsoM meszes 
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sovány talajban, amelyek a sárgulás ~emmi nyomát sen~ ~rulják el. Igy 
a meszes, száraz, kavicsos talajba eddtg megfeleltek, ed<.hgt tapasztalatom. 
ezerint tehát a Rupestris monticola a sza\ruz meszes talajrn jó. 

Én tehát az alanyfajok ki.Szül a kevésbé meszes, illeWlcg mész 
szegény talajra a Hiparia portalist s a meszes, köves töl szára~ . talajra 
ajánlom a Hupestris monticoh\t.; s esnk mla valónak tartom a YitJs solo
list, ahol meszes ugyan a nyirko.~ tfll"j, de nem sok a mész benne. . 

A Hipária keveréknél N.-Maroson t:1pasztaltam azt, hogy a kissé 
meszes (IO'Y nevezett csigás tulajokban (Schneckcngrunll) dacza(ra a11uak, 
hogy jól 0meg lettek trágyaízva, ojtv1ínyaik azon mész f()lton \'issr.aestek, 
jobhan mondva nem '·oltak oly üde nih·ekedér.;iiek mint a többiek, m~g 
u vasgaíliezezal kezelt tííkéken sem, mert ezzel is kezeltem neh:íny Ileoj
tatlan anyatelep tőkét községi telepüküu. 

A direktcrműkre vonatkozólag kerületemben egy birtokos 12 vagy 
tahín több fajb6l is ültetetett patr !30rt ez elíítt 7-!; l-vvel, a1. eredmény 
az lett, hogy egymásután veszett ki n Xoah, Elvi1·a, Caualla. Herbemout, 
Othell6 stb. 

A direkttermt'ík köziil csak is a llerbcmont, .Jaq•tcl'Z, .Jork-Madeira 
e Othellór6l akarok sz6llani, mcrt a tübbi ög-y sem jüh ~t tekintetbe. 

A Hcrbemoutot a legkényesebbnek tartom, mert tapasztalatom 
szerint Lsak a lcg-kitíinííhb talajokon marali meg-, kiilünhen he~ulja a kul
csot. E fajt termelni azért scm ajlínlot.tam, mert kevés t<.•rmése mellett 
alig ád valami bort, mely nem a le~jobb, rossr.ul fogamr.ik, késíi l-rik 
s ami fíí mege.;;zi filloxera. 

A Jaqtwzhól dacz:\ra hof!,Y a permlospora f{o~zke, m<~gis JHll' sort 
ültettettem a telepekbe, arra sz:imitva, hogy a rest embereknek ez is jó 
lesz t. i. olyanoknak, akik nem akarnak ojtani ..-\ .Ja•tucz termés fele 
tö1·köly, de termést se áll valami sokat. Hoszab feln·6she n<•m érik 

meg s ami fíí, csak a t:1pd(ts v('n·üs és fekete agyagtalajim val6. A 
helyheli Gazd. Egyesület szGWjébe is v:m Jay_uez; de se nem fejWdik, se 
számbavehctíí termést nem ád, még hol:'isz(n·a metszve se. l T gy vaunak 
ezzel a X.-:Marosiak is. 

York-Madeira igénytelen, tapasztalatum szcrint mr.g a filoxer:íval 
legjobban daczol a direkttermíík küzt, de mivel lassun ft.•jlíídik "' keveset 
terem, szintén nem ajánibatom termelésre. 

A.z Othelló j6l terem ugyan, bora az igaz, hogy az ojt\·:inyokéval 
nem állitható egy sorba, de azért megfeleW, igy termP-l6se indokolt \'olna. 
d~ mivel a filloxera több helyen könnyen meghímadja H megeszi, azért 
szmtén nem egészen ajánlható különösen hegyi szőWültet6sérc. 

A nagy-marosiak ez ellítt f>-6 évvel nehánv Othell6 ve~szöre 
tettek szert, amit beojtot.tak s igen szép tet'mésekct 6rtek cl az ojtott 
(H.ipáriára) tlikékről, s igy három év eWtt, daczára fif!~·elmezt<.•tésemnek 
néhányan ült~ttek, erősen megtrágy1ízták s mégis má~· az egész iilteté~ 
pusztulásnak mdult. Jelenleg Hontmegyéhen egy hirtokosnak két. holdas 
Othelló ültetése van kiveszíí félben, az igaz hogy egy és fél s~üretet 
kapott Othellóir6l. 

Az Othellót - habár hegyi szűWültet,sre nem ajánlom is - de 
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a kevésbé immunis, oly homok talajokra, melyekben a hazai fajok kivol .. 
nának téve a filloxe.ra támadásának, vagyis melyek ó0-600f0 quarzcot 
tartalmaznak, esak •ly helyekre ajánlhatom, mert itt tapasztalatom szerint 
teljes~n ,~?grelel. Korán érvé~, jól megérik,. erős termést ád szép cse· 
mege szolot IB szolgáltat. .Az Idén például az Itteni gazd. Egyesület homok· 
telepének Othelló mustja 20°/0 czukortartalom volt a klosternenburgi 
mustmérő szerint. 

Hogy a ~evésbé immunis homoktalajon eddigi tapasztalataim ezerint 
ellentállónak b1zon!ult az Othelló, annak tulajdouitom, mivel az Othelló
nak is meg van lHzouyos csekélymérvíí ellenMlló képessége, de az erősen 
homokos (50-60 11/ 11 'luarczhomok) talajban sem képes a filloxera annyira 
megélni, miut az egészen kötött talajokban. Azért homokezölő ültetések
nél a nem teljesen immunis táblákban az (>t hellót ajánlom, de a hegyre 
nem. Az ily kevésbé immunis homokban a négy éves ültetésekben nem 
találtam gyökerein filloxer~lt, mig a nagy-marosi trágyázott kövér talajon 
már a máso1lik évben hemzseget gyökerein a filloxera. 

Ami u futó homok telepítéseket illeti kerületemben leginkább 
Balassa-Gyarmaton és vidékén vannak ily talajok, melyek sok helyen 
vastag homokból állanak, A helylyel-helylyel van bennök~ nem immuni~ 
barna iHzapos, fehl-r meszcs és vöriis vasas folt is, ezen foltok beültetését 
aj:ínlom Othelllíval cszkiizölni. A legnagyobb homoksz{)lő HO holdnál 
nagyobb e~y darabban egy hirtokos kezében Cseeztvén van:; s ez 
Madách P:ílé. Ebben cg~· (~vtííl egész négy éves tőkék vannak. Ezen 
teriilet rigolozá~a legnagyobb részt rajol ekével történt, azért el is ütt 
a szomszédos N~·i1jPs pusztai gróf Zich~· Ferenezétől, mely habár fiata
labb mégis sokkal juhhan n~z ki, mint ~az eWbbi; mert kézzel történt 
á~óval a talaj f(,.·gahísa. - Van tühb: iiltetéH 1f) egész -10 holdas s vagy 
200 Ju,ld 1-2 holdas parc:f.ella. Itt a homok szőlőknél azt mondhatom, 
hogy aki jól elkl'szitett talajban, mcgkarózva, jól munkálta és trágyt\zta 
szűWjl't, annak jól n~z ki iiltet<'se. . . 

Kerületemben van egy igen szl'p sziíléí, mely szénkéneggeli gyérl
t~ssel \·an fenntartva s dac·ztírá annak, hogy közelében már a régi szőlő
kct <'Bak gyümül1·stiík jelzik, mégis 7 éve, hogy s.emmi vis~zaesést sem 
mutat eöt az elséí filloxera f(,Jt nvom~ít sem látm benne. Ez akkor lett 
kezdv~ gyéritve, midéín a filloxerti. benne constatáh·a lett, s jele.nleg ~s 
(tgy ~\ll mint az erdií. Talaja kiizép kötött agyag s a szén~éne~gch gy~r•
tés benne évente igen pontosan ~s okszerííen lesz keresztűl VIV~. ~hvel 
itt a talaj a gyéritésre megfeleW, az okszeríí munkának tulaJdomtom, 
hogy oly szép eredménynyel fenntartható volt. " " . 

Van kerületemben egy v izzeli elárasztásra. beren_dezett szolo 1~, 
mcly 1893-ik évben lett általam átnézve s edd•g a visszaesés nyomat 
ucm mutatta. 

Ezekben adom meg a feltett kérdésre \·álaszomat s csak végül azt 
jegyzem meg, hogy a talaj rendkivüli viszontagos befolyással van az ame· 
rikai szőlök életére. 

Balassa-Gyarmat, 1895 év február hó 28-án. 
Bucher Alajos. 
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Kün a szölöben. 
A május hó még nlindig s~>k .t.eendlít :ul,.~. szíHé~~h~n. . . 
Ebben a hónapban még mm<hg lehet szolu,·ess."ot ultetm. Bnr Igaz, 

hogy sokkal jobb mig a yesszéí ríi~yei .ninesenek kibimhó~odYa, <le vég
tére még ha U"- ültetl>snél leesnek 1~, nmes éppen na~y huJ, mert a fiok 
szemek ren<lszcresen kihajtanak . 

. A kézben ojMs készítése Í:-5 mehct cg0sz a hcí ki.izepéig, dc már 
késGbb nem alkalma~. 

A heh·hen eszközlemW ékojt:ísokat lehet egt-:-:z adtliv, c~zki.iz()ini, 
nug a ncm~s ycs~zéík ki nem ha.}tanak ; teh:ít ml-g m:íju~ luí elt~jl-n Íl'l. 

~\ magas f:ís ojt:ísokat ha:-:onlókép<·n. 
Lecrf(íhh doloo· a z(il(l oit:í~lwz eliíké~zíilni (Jg\·, hog·v a ri]uíriák ,.., l"' J • • 

feles hajt:í:-:ait. ki kell türni~ hog:y a hajt:ísok gyorsahlmn niíljcnek s eléíbb 
ojtható!~ le~:yen<'k. ~lert a tlídolog a korai ojt:ís. 

· ..-\ kar<Ík he,·crt-~c~t Í:-' me~!,'ll'het k<•zdeni, de c·sak az ('l'tÍs njtnínyok 
a ntg·y \'ad \'t•:-::-:zííkn<-1. 

.-\r. idt.'i l-koit:í:-:oldwz nem :-:zah:ul addig nagT kar<ít Yerni, mig a 
forracl:í:-: nem tiik(.h•tt·~. Mert az (•ríís iit0:-: mcllt•tt t·~·ng·lí k:mí a?. ojt v:íity
ban k:írt tesz. 

lia az ujt:í:-: alkaltn:l\·al Ilelll ldt mellt~ h~n· a kat·cí, akkor leg-oko
sabb ha azokhoz ok ki:-: kar•ík Yer<•tll<'k, Jll('h·t·k kt~Zzl'l ki'111nn•n he:o;z(jr-
hattík. · · · 

E ez,~h·a lt•galkalmasalth a h:írom rc~:-:zt·c ha:-:itott z:-:illdl'l. .\z küny
nn·n ml'llt~ :-:zÍirhattí. 

Kérdések és feleletek. 
140 Kérdés. Jaquez szíílútúbl:un sik h<'ly(•n ft·kszik, sa tc"·l fagya a 

vesszt,klwn kúrt tett, rügyl·i elfag-ytak. kt"·rdt·m: h·hPtn•··c· Pzcket 
magasan ojtani, s gyC:jkerezt• ~t···s vt··gdt sorba It· húzn; ~ 

l·'o·nr ·e.'-· • 8.!. Ji'. 
Felelet. .·\ tt'·l hidege twmcsak a \·cssz(ik rügyc·it, de a \·csszö 

háncsait is elszokta fagyasztani. Xagyon hihl'tt'i, hogy az iin ntssző
jciben nemcsak a rügyekhen, de a háncsban is kárt tett; azért nem 
ajánlom, hogy azt akúr magas ojtással lwojt\·a, akár gyC:ikf•n•ztetés 
vt:'·gt·tt eloskolázza.~ \'ag:y clültcss1•. 

141 Kérdés. Ha a nemes gally k('t.d barkásodni lehet-f' mL·g azt 
ojtani. 

Csákvár, 

Felelet. A barkázni kez<lö twmes galylyal Pgész 
ojtani, csakhogy a nemes gally két szemcs legyen. 

Sikert ad, mert a rügy ,~p, mi\·el a \'esszéi életre 

G .. J. 

bútran lehet 

kelt. Ezzel 
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azon ba~. azt a~ a ro~ mondani, hogy akkor még lehet ojtani midön 
a vesszo barknsodm kezd, mert ez és a kihajtás között felette rövid 
idő köz van. 

142 Kérdés. Szölűim fakadását a sáros hátú bogár erÖ':ien megron
totta. Lehetne-e ez ellen védekezni s ha igen miféleképen ? 

B pest, Dr. D. J. 
FeleJet ..:\ sáros hátú bogár bizon szokott kárt tenni a fakadások

ban, s lehet is óket puo;;ztitani. Xappal n'!szint a földbe, részint a 
töke mellett, kö vagy száraz levél alá huzótlnak, Itt össze lehet 
őket szedni, ajánlják ts ezt a zi)ld asztaltól, süt még azt is irják, 
hogy t~jjel lámpánál is lehet ()ket kárttevü munkájokban fogdosni. 
1\Ieg is teheti ezt akinek egy kis szülökertecskéje van ; de hogy ezt 
10-20 holdas szöWtábl:tkban nappal yagy pláne éjjel lámpáknál 
s~edjük és pusztítsuk, alig ,·ihetö kere~;ztül. Ez ugy elméletnek, lap
tolteléknek pompás \ alami, de a gyakorlatban alig válik be, pláne 
oly vidéken a hol a napszám Xo-wo kr. 

Szedje le aki reá ér, de bizon mi nekünk arra nincs illönk. 
Azután ha jt', a tavasz, keVL'S ideig tart a sáros hátu bogár 

kártékonysága, mert a kifejlett fakadúsokkal nem igen bir. 
Ismétlem aki teheti szedje, jót tesz vele. 
143 Kérdés. Bár megengedem, hogy b. lapjában a zöldojtás ki,·ite

léről már elübh is értekezett, de az uj előfizetök is mint én ohajta
nánk azt Ösmerni, kérem tehát szi\·eskedjék arra Yálaszolni: mikor 
kezdjük meg a zöld ujtást? ~Iikt~nt n:•gezzük? ~Iily időben alkalmas 
és mily iclúbcn alkalmatlan a zöldojtás készitése; és végre mh·el 
czélszerü a zölclojtást megkötni? 

~- Várad. Sz. G. 
Felelet. Teljcsen elismercm, hogy a nagy számmal jelentkezett 

ujabb elüfizetúk joggal eh·árhatják, hogy a zöldojtásról is írjunk. 
1\Iivel azonban az nagyobb tért foglalna el, mint ahogy e számban 
nyilnék, a jövő számban fogjuk előadni; ugy hogy ujabban szerzett 
tapasztalatainkban rL·gi előfizetőink is találnak ujat. 

Különfélék. 
Kérelem. Mindazokat, akik lapunkat eddig megtartani szivesck 

voltak most már a rendes előfizetők közé vettük fel. - S mindazokat 
akik ~ddig előfizetési dijokat be nem küldötték kérjük, hogy azt bekül
deni sziveskcdjenek, mely czélra rendelkezésökre áll a mult számunkban 
küldött postautalványunk. Azért is tessék beküldeni, mert m~jus hóban 
a még be nem küldött előfizetési összegeket postai megb1zással sze
dendjük be. 

Kitűzött dljaink kinek leendő megitélésére érdekében kérjük mind .. 
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azokat nkik arra reflektálnak, hogy a május hóban előfizetők gyüjtését 
eszközÖljék, s a h6 végeig irásban t.udussák ~z 1íltaluk gyüjtöt~. név~ort, 
hogy azt a magunkéval egybehasonhtva állaptthassuk meg a dtjak kmek 
itélését. 

Az elsti dij 200 db összef(lrrott ojtvány és 200 db Othell6 vessző, 
a második dij 100 db összefort·ott njtvány és 100 < )thell6, - mely 
vesszők (ísszel november h6 elején szolgáltatnak ki. 

A dijak odaitélésénél azt is figyelembe vessziik, ha valnki névsort 
küldött s abból a névt~orb6l eWfizeWk lettek. 

Még van eladó szllliívesszlínk u. m. l I. oszt. H ima l-s g-y(;kere8 ri pá
ria; J. oszt. sima l-s gyökeres <Helló; :;:?00 dh. gy<ikPre~ jaquez alunyba 
eszközölt ojtv:ínyt. 

l 

----------

S'Ziőlőül tető és t:rágy-áz6 l 
~o~se~~l~k'\:L áaci 

s.zabadalmazutt Aus.ztl'ia-llagyal'Ol'szaighnn~ F•·an(•zia- l~s 
X ém ~to r~.zágban. 

Eg-y11zrri lt~n' om;issal 12 c·::. súl P,; és tetszt!s sZt>Jint 40-60 t' lll. rnély
se~n ke1ek gödröt l'sinúl, melyhfll a fiihlrt kiemeli, kitiini) ert•tlrnénynyt•l ballz
n:ilha'c't hál'lnilyen ~yökerPs ."·s 11ima .:zőli\\'I'IISZÖk, ojtdnyol\ tilteti·,;ére ~és 
ü:kolázasához, kerti csemeték, e~yébnemii kert i ültetnH··nyek, é lösövi·nyl'k és bármi 
UUgványuk Ü!tett~SÜt>Z 1 karÚk leiiJtPtéséhez, SZÖIÖJ\, {!.)"Ölllii)c:-;iiSÖk Í•!'J SZŐlö- \':tgy 
faiskulák tni,:\·;í.zásához, tillöxera :í.Ital megtámadott !lziilök ;{VÍ·rité!'i·hez, ullól'
hoga.rak elpusttitásához stb. A nag-\'-szombati Ol'llZ:Íg-o,.: g:Lz,Ja:-;:i.g i és iJ•ark:i.ll i
táson legelső kitüntetés nag-y érem és elsörenclii clinolde\'él. A ll:tJ!.n·aratli 
orsz:igos iparkiállításon ~zii,-t-oklevél A kecskPmi·li :i.llami "Mikltis 16 szöliítl'lt>p 
igazgatóR:iga részéről elismerő é kitüntető nyilatkozat, nag. ll<igos Miklúll Gyula 
ur országos horász.ati kormányhiztoil •·lnöklete ala• mt>gtartott halatou\'idéki 
orsz:igos gazdasági kiállitáson f'lismerii oklevM. Az orsz:í.go,; kerti~Rz..ti ldállitúson 
1~94 évben Nagy-Váradon nagy ezüst-érem i·e el,-íirentlií uisz-oklevi·l. gz,·ken 
fdiíl százakra menö eli~merö IHelek bizouyitják kitünö goyakorlati ké]H·,;se~lot. 
Ezek szerint szölész, kcrtés é~ g-yilmülc·sö!'tulajtlonosnak, ugy min,Jen ki:.:ehb l·s 
nagyobb gazdálkodásban nélkiilözhetetlen, mit az is bizonyit, ho;.:y Franl'zia
országhan és a R~jna vidékén alig van oly .n sziilész, kertész vagy gyülllii!csé,;z, 
mely m:ír ezen eszköz:~.el ne rendelkeznék. 

A lapokban többszö•· hirdetett, szabadalmazott, de ha"zn:ilatkc'~ptc.JPn uj 
tahi.lmányok ml'g-rPnllelése tartóakod•",vá tett ugyan sok megrendelöt, tie 1tt múr 
a fent irott és még miu•ligo !'ZapOI'otló elisnll'rii iratok és ldtiintrtn,.:ek szlll'int 
mindenki a tárgy c·zél,;zeríis{~gériil biztositm van Ara RClél hengerrel erös kivi
telben használati utasitással 3 frt 50 kr .. 'O drb 30 frt. Kaphat.·, na11 yol.h 
vasüzletekben is. T:tánvéttel megrendelhe1Ö. C;,o.im: 

~A.GY G.Á.::SO:R 
Nagy-Kágya (Biharmegye). 

------Nyomatott-- Kohn L. könyvnyomdajában --Gyöngyösön. 
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