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A SZŐLŐBEN 
(Ezelött: "Egy év a sz616ben") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Jrlegjelenik: minden hó 28-án. 
E16fizetési díj: Egész évre 2 frt. 

Szerkeut6 és kia.d6tu1Rjdonou 
CSOMOR KÁLMÁN. 

Az intelligens szölész 
J~n Rzerintem alig vau szebb, szórakoztóbb és jövcuelmezőbb 

ága a fölrlmíívelésnek : mi11t 11 szőlészet. 
Hz~p, mert állandóan fejWuésban van ; szórakoztató, mert 

tanulmányos, s igen jövedelmező le:;z, legalább még vagy 15- 20 
éves, me rt kevesPn foglalkoznak vele oly mértékben, hogy a 
hor R7;_iiségletet é~ keresletet teljPsen helyre állítsák. 

En, aki nagy vidéket bejártam, s a lapom eWfizetői után 
itélve én a1.t látom, hogy az nj sz{Jlőkulturával a valóui szőlé
szek ('sak kis mérték ben foglnlkoznak. Rok id{) kell még ahhoz, 
hogy PzPk teljes erővel a S7.Őlészet terére lépjenek. 

Ezen elmarndús oka a köznép nem elég értelmességében, és 
a pén1. hiányában kcreseiHW. 

Ft'lettt· n n gy számmal vnnnnk olyanok, akik azt akarják 
má~ok kal elhitetni, hogy már s1.ázadokkal e1.előtt pusztított a 
filoxera; ehből azt k<-!vetkeztetik le, hogy amint akkor elmult, 
ugy most is ehé:-\z. E:-; eme balhit nagy téren foglal helyet, s 
várják nz elpnsztnlását a filoxerának; - addig pedig földjüket 
más tPrmények termélés(;\'el értékesítik. 

y·annak ismét nngy számmal, nkik nzon nézetben vannak, 
ho~y hn a régi szőlővesszők szííz nznz oly talajba ültettetnek, 
m(-ly ben eddig sz{)}{) nem volt : ott a fil ox era nem pusztitja el. 
E mellett bizonyit az, hogy egyes vidékeken az európai faj 
sz{ílők ültetésl>t szüz, kötütt tnlajon erősen eszközlik . 

. V nnnak azonban olyanok is, akik e1.ekben éppen semmit 
sen1 biznak, s szivesen telepitenének: de a felujitáshoz megki
vantató pénzzel nem rendelkeznek. 

V an a szőlészek közi)tt viszont sok oly egyén, aki sem a 
szüz földben nem bizik, sem nem hiszi a filoxera elpusztulását 
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·és rendelkeznének is kellő tőkével, azért még sem vagy ha igen : 
akkor is kis mértékben foglalkoznak az uj szőlészettel azért, 
mert eddig nem azoktak hozzá, hogy oly tekintélyes összeget 
helyezzenek a szőlészetbe, s bizalmatlankodnak mott is benne. 

Akik pedig birnának hajlammal és bátorsággal: pénzel 
nem rendelkeznek. Ha bár van is némi vagyonuk, kezeik meg 
van kötve, mert a pénzint~zetek általában azt az elvet fogadták 
el, hogy a szőlőföldre igen csekély kölcsönt adnak, tnely alig 
elégséges a föld forditására; sót még a személyes hitelt is meg
vonják azoktól, akik a szőlészettel foglalkoznának, telepitenek, 
ntert ezen befektetéseket elég helytelenül veszélyesnek nyil
vánitják. 

A nagy birtokosok, akik ninesennek utalva a szőlőszet 
jövedelmére, szintén kevés vagy éppen semmi sulyt sen1 fektet
nek a szőlészetre. A sok között elvétve találkozik egy pár, 
aki nagyobb mérvben foglalkozik a szőlőkulturával. A kis bir
tokosok, ügyvédek, orvosok, kereskedők, nagyobb iparosok, s. a. t. 
közép vagyonú intelligenczia az, tnely teljes erővel adta magát 
az uj szőlőkulturának. 

Ezek karolják fel a szőlőszetet. 1\Iert intelligentiájuk llleg
érteti velük, hogy az uj kultura ezéihoz vezet, hogy befektett 
tökéjük a jövedehuet biztosan meghozza. 

Ezek rendelkeznek tőkével, s nen1 sajnálnak nagyobb össze
geket adni ojtványokért. ~zóval az uj szőlőkultura legnagyobb 
részben ez id{) szerint az intelligenczia kezében nm. 

Ha a szőlészet előhaladása c:;ak magáhan a pénz áldozat
ban és készségben állana: akkor megvolna oldva. Csakhogy ez 
csak egyik részét képezi a kivánalomnak; a Jnásik rész: a szö
lök bedllit6sdnak kivitele. 

Az intelligens szólész azonban maga nem végezheti a tele
pitést, a műveletet; azt és pénzét a vinczellére, a munkásokra 
b izza. 

Különösen kénytelen tenni ezt, ha maga nem ért hozzá, s 
karba font kezekkel kénytelen néznie, mint semmisííl meg befek
tetett tőkéje a tudatlanság által vezetett kezekben. 

Még ki sem ábrándulhat belőle, már az időjárás :;zeszé
lyeivel ~'?itja az ér~e~metlen vinc~ellér az«!rt, hogy ujból kiadá
sokra blrJ&, hogy UJbol legyen m1t elrontania. 

N agyo bb telepitéseknél, ahol az ügy é~jn értelmes és lelki-
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ismereteA ember van. ezen eset kevésbé következik be; de kisebb 
telepitéAeknél: ritka esetben nent találni kifogásolhatni val6t. 

Ez inkább az értelmiség hi3ny mint a roszakarat következmé
nye, mely ne!n en gedi őt, a szőlőszet, általa nem ösmert titkaiba 
betekinteni. Es az a hiba, hogy nincs konzekvencziája, melylyel 
a helytelent, vagy helyeset levonhassa. 

Ezt mintl tudnia kell az intelligPns szőléeznek, s a ezéiért 
mngá.nak kell megszerezni, legalább az elméleti szakértelmet, 
ntelynek alapján vinezellérét tamíescsal ellátja, s munkáját ellen
őrizni tudja. 

X em akarom én a derék munkásnép eszé1, ügyességét 
kisebbiteni ; (le tapaAztalatból tudom, hogy id{_) kell mig az uj 
szűlészet. fogásai véréhe mennek :it, midűn azokat ő mind 
elsaját1tja, 

Nekem 10-15 éves vitH'zdlércim vannak, mégis nap-nap 
után kc)n•tnek el hibákat ; persze azért, mert én azokat felös
nwrcm. t; Inidön egyesektől teljeR megelégedést hallok, tudom, 
hogy sok esethen abhm1 keresendő az eUgedettség, hogy a hibát 
fel nem ösmerik. 

i\ émelyek eleget hisznek a kivánalmaknak tenni, ha egy 
vitwzell(.r iskolából kikerült fiatal emberre bizzák a szőlőjüket. 

Ti:;;ztelet, beeRület az egyébként hasznoR intézet és tanit
vány:liHnk! de hát, a kijött fiatal emberek egészen gyengék a 
sz/)lők kezelésére. 

Eddi(r luhommal tettem kísérletet, mind a három jeles 
~ 

},izonyitványHyal volt ellátva, bizon egész idegenek voltak azok 
n szűWtáhlákhan a gyakorint terén. 

N Pm azt mondom én, hogy ezut4n ezek későbben a gya
korlatban i~ nem lesznek kiváló jeles széHészekké, s elvétve 
nem találkozik egy pár előbh iH, de a legnagyobb részére a szőló 
felujitást és ke1.elést önállóan reájok bizni nem lehet. 

Aki tehát nagy pénzzel fizetendő, teljes szak emberrel nem 
ren•lelkezik, H mégis szőlőt telepit: magának kell azok fogásai
val elveivel megismerkedni, melyek birtokában vinczellérét irá
nyithntjn, munkáját ellenőrizheti, s befektetett tökéjének jövedel
mét hiztosan élvezendi. 

N agy alkalom erre az értelmesen szerkesztett szakczikkek 
olvas~'isa. 
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De itt sem. arany mind arni fénylik. A papiron a nyomda
festéken itt is sok vad elfér. l\Iert hát annyi manapság a tudo
mányos szőlész, 1nint eső után a gomba! ... Csakhogy azután a 
gomba között bolond gomba is van, - legyen figyelmes az értel
miség s konzekvencziájával birálj a meg az állitásoka t. N c hidjen 
el minden zöldet, mert akkor azután éppen semmit sem fog 
tudni. 

Hiszen egynegyedév alatt össze lehet állitani az ellenmon
dások egész sorozatát. az egyik czikk agyon üti a kézben 
ojtást, a másik a helyben eszközlött ékojtást itéli e], a harmadik 
a zöldojtást mondja haszontalannak. Szóval egyik pro a másik 
kontra beszél; s ha kutatnánk kisülne, hogy e1nez állitásoknak 
kevés esetben van gyakorlati alapjok, miután a szőlőszeti czik
kekért jól fizetnek, egyik bugyogóból a másikba öltöztetik; sok
szor olyanok is, akik a szőlészetet és borúszatot a tányéron és a 
pohárban ösmerik. 

A mellett, hogy jó gyakorlati czikkeket olvasnak, ne saj
náljanak egy kis utazást tenni; egyik másik jól kezelt telepeket 
szőlőket tekintsék meg, ez azután megadja a gyakorlatiságot. S 
amit ellnéletben már megállapított, ha az gyakorlatban is helyes : 
ó lesz saját 8zőlőjének a legjobb felügyel{) vinczellérje. 

A zöldojtásrőt 
Én is nagy líl<lozattal léptem az uj szíílükultura terére, s inncn-onnan 

hatodik éve, hogy az egyik ezrest a m'ísik uhín dugom bele. 
De mielütt hozzá kezdettem volna, már i:-: nagy figyelemmel kisér

tem a szülők uj telepít(osét. 
De előszeretettel viseltcttcm. kültinöscn a zöldojtás iránt ugy f(_•g

vltn fel a dolgot, hogy a zöldojtlis a leheW legjobban forrhnt össze. ~leg 
azért is, mivel az könnyen eszközölhető. 

Ámde légváraimat s reménycimet az 1892-3-<lik évi eredmények 
eléggé lelohasztották, mcrt zöldojtvlínyaim száma midün eldönteni kellett 
egészen alászálltak. 

S már már a lemondás tcrére léptem, midGn e lap igen tisztelt 
szerkeszt6jét felkerestem, s az általa a mult évben e lapok terén is rész
letesen bemutatott ?.öldojtási elméletet s gyakorlati kivitalt ugy magam, 
de különösen egy huszadik évben levő fiam betanultuk. 

Még volt elég idü a zöl<lojtások készitésére. S fiam a hátra levő 
időt a legsikeresebb zöldojtassal töltötte be; nemcsak ő maga, dc még 
azok is, akiket a t. szerk. urt61 tanult ujabb fogásokra betanitott. 
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Azért tehát (lgész bátran merem ajáulani ezen zöldojtási eljárást, 
melyet a t. szerk. ur ezen lapok mult évi 6 számában feltüntetett. 

Uyiingyös, 18~f, m:íjuf-1 hó 24-én. lj} ZrurJkr. Jt"frencz. 
Tübb hasonló nyilatkozatok érkeztek be a jelen és mult évben hozzám 

azon alkalomból, midíín u zöld(~jtásnak általam ja vitott eljárását közzétettem. 
Ezt az ~gyet is ?suk azért kiizlö.m, mert .ezt egy. 2[> holdas szőlö tulaj
donosa n·ta; s m1vel vannak, akiket az Ilyen n)'llatkozatok a kisérletre 
tettre re:í bimak. • ' 

.Mihen t(or el az (.u 11jt:ísi elj:írásom nz ngyne\·ezett baranyai zöld
ojt:ísi eljnrás:íól, illet{í)eg- ujabban gyakorlott kivit~lWl? 

..:\ kivitel móc.lozataiban és pedig: 
l-s1.iir. ...\ltalában az kezdett a zöldojtókmll utóbbi időben szokásstt 

lenni, hogy az qjtáshoz oly nemes gallyat használtak, mely egy kissé 
m:ír f~ís. Azt állitják, hogy az ilyen gally nem hervad el olyan könnyen, 
s igy az iiss1.efiH·radásig épen mara(l. 

Xoh:ít én e1.ekkel nem értek egyet: én az ojtáshoz fásod6 kemé
nyes nemes gallyat nem haszn:ílok. Dc has1.nálok olyant, amely nem 
katy111a, hanem ruganyos. 

Ez a le1!jobb, legbiztosuhh ojtó nemes gally. 
~-swr. ..:\ nemes éket nem v~ígom ugy mint e<.hlig általában vágták, 

u za z hogy fiilfclérííl lefelé lmzva a kést, vágták az éket. X em tal:ílom 
ezt j(íJmk az(ort, mivel igy az ék végén megkivánta tó fchérnyés rész, mely 
a bíityi'•khííl kiv:ígva kell, hogy ott maradjon: legtöMszii1· kiszakad. Nem 
tonihhí azért, mivel igy szaluílyszeríí luírom szüget vágni alig lehet. 

E helyet ig-y kell \':ígni az (oket. 
Kczíinkbc ve~ziink tcluit, nem fás dc nem is gyenge, ruganyos 

két Hzeme!-: nemes gallyat, s az alsó Lütyiikiin megkeressük a válasz falat, 
Ezt kcinnyen meg-lehet tal:ílni, mart mimlen hiityöknél egy vékony kis 
von:í~ l:íthattÍ. Ezt nevezem én \'tílaszf~tlnak, mert a biityköt ez két részre 
o!'ztja . 

.Aznt:ín (•gy egCasz<•H jó (os éles késsel, a nílaszfitl alatt egy ojt6-
)H11llllt ,·a~tags:ig·ra a gally~H"sldt kc1·eszthe elvágom . 

. ..\zut:ín a nemes gall~·acsk:lt a halkezembe ,·eszem, a begörbitett 
te•1yercmet magam felé tartva, az eh·:ígott gallyaeskfit ugy fektetem, 
hogy az elv:íg-ott híityök rC.sz als6 ,·ége, a halkézen }e,·íí mutat6 ujamon 
fekiid,·e, a gyiiríís njam felsíí belsíí részén fekiiujék. 

Ekk••r kezem h~ veszem a k~st, s annak hegyét az elvágott bütyök 
k<;zepére helyezem s tolom fölfelé, ugy, hogy n metszlap felső része a 
Liityiikh:íz fclsíí fal:lig- s ne tov:íbb jusson. 

lg-y va11 két szögem. 
Ezután a gallyaesk~ít megfin·ditom s ugyan abba az állásba helye

zem mint elíihh, és a ké.:.t u ki)zepére illetéHeg a fel ék alsó végére 
te1.zem. Jól naegfigyelem, hogy a másik metszlap mily magasan haladt 
fel váláig, de itt is csak a bütyökházhun maradva feltolom. 

Igy nyerek oly szabályos luírom szöget, melynek . hegyében a 
sziikséges kis fehér rész benne van" s olyant, mely a has1ttísba tolva: 
azt teljes~n betlJlti. 
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Tehát én nem felülrlH ní(J'ek lefelé; de alulr6l tolom a késem föl
felé, s ugy irányitom, amint 9Z'O nekem tetszik. .Mert a jobb kéz mutató 
'uja, a kést ugy vezeti, hogy a metszlap f~ls(; része . ~ b~!,yükház 
feli() fahlig s ne tov:íbb jusson. Igy van két szogem. Egyik a knuduhís, 
a másik a bevégzés! pont . 

Teh:ít én new felülről nígok lefelé, de alnh·6l tolom a késem fel
felé. Ugy irányitom, amint akarom, mert n jobb kéz mutat6úja, mcly a 
kést vezeti, a balkéz gyíirüs ujth·al érintkezik, s a két kéz cgym:íst er{í
sitvc - nem izeg-mozog. 

M6dozatommal eitérek tcluít abban, hogy alulr6l vágok felfe),~. de 
eitérek abban, hogy IH-;mileg tompa éket azaz olyant ní:guk, aminíí a 
bütyökluíz végeig kitelik. 

Azok kedvéért, akik a mnlt. é\'i hasontermészetíí ezikkembcn fel
soroltakat nem olvasüik, sziiksrgcsnek látom me!~mag:yar:ízni : mit értek 
én biitvökház alatt. 

6( biityköt iismeri mimlenki. Ennek a h:íza azon tlom lwrmhís, vas
tagod:ís, a me(ldig tart illetőleg ahol az izület \·eszi kezdett-t . 

.A bütyükházmll a héj is Yastagahb mint az iziileten. lia az ék a 
bütyökh:í:zig megy e~;ak, ez az alany hasittíH:iba tolat\·a azt teljcsen meg
teli, ugy annyira, hogy ha nem kellene félni attűl1 hogy az ki veréidik : 
ak:ír kötés nélkül is megtorra(lna. 

Tessék megpr6b:ílni, s l:ítni fllg'ja a t. olntstí, hugy az igy készi
tett ék a szárnyak :il tal takartatik ; esak a felsG részét kell megki'itni, 
hogy az ék ki ne essék . 

. Az ilyen ék mctszlapj:íhoz nem juthat lcn.~g(), s ha külerőszak nem 
érinti : meg kell furradnia. 

3-szor. Eitérek a ki"1tésHel is .. 
Legtöbben a köté:-;t alulr6l a bütyöknél avagy mindj:írt alatta 

kezdik. Ezek rosszul j:írnak el, mert legtöLbszi'n· a kötC.~scl az éket fel
tolják. :Mások felül kezdik, ezek meg phlnc leszoritj:ík. En a kötést a 
közepén ott keztlcm, ahol a biityökluiz felsii része van, teluit az eszközölt 
ékvág:ís felett köz\·ctlenül, s haladok ert':isen l'~avarva felfelé, persze hogy 
időközött a ne ta hín fclesCtswtt éket ren• les helyérc betolom. 

l\lidűn a ritka csa var:íssal felértcm, ak kor haladok lcfclC.. Ismétlem 
erős csavarással egész ad(lig, ahol az ék kezdíídik, mcrt én az ék felett 
kötök erősen, s az éket azut:ín ('Sak lmz6san csaYarom he, de nem szo
rosan, s a bütyök alatt a csavarást hcv(.gezye ö~;szesodrom. 

N em csavarom erGsen az éknél és alatta azért, mcrt én a sebhely 
tul össz~szoritásának nem vagyok barátja, azt tartnín szemelött, hogy a 
nedvkeringés ilyetén megakadályozása káros. 

Tehát az ék helyes vágása, s a kötés képezi az ojtás meaterség 
legelső feltételét 

X émelyek az idi)járásban sem te8znek különhséget, süt vannak, akik 
egész ellenkező időjárás mellett készítik a zöldojtást. 

Tapasztalataim szerint az ojtásra a legveszedelmesebb a nagyon 
szeles időjárás. Hátrányos a tulforr6ság, azért én nagy welegekben a déli 
6rákban nem ojtatok. nagyon Izeles idGben pedig semmikor sem. 
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Legalkalrnatal>h i<lfínck tapasztaltam a kissé felhíís, V:JO'\. Lorongós 
idííjárást. Sőt még akkor is sikerrel lehet ziilden ojtani, ha ~~ eső kissé 
pcrmete:t.i k. 

D.e t~~ pa sztalta~~l azt is, hogy .a j_aquezen egész korán pompásan 
lehet O.Jtam, de késobb éppen semmi stkerre sem vezet. 

A mult .~vben e~y ziildojt~ísi versenyt rendeztem e(}'y ja<1uez táblá-
bnn, junius 12-li~-~Íll. 0 

A ,·erscnpm a megycbeli legjelesebb ojtók jelentek mez-, mintegy 
l ~-an. A nemes gallyak ki fog:ístalanok voltak, ojtottak mintegy 10 ezer 
<h·hot, s mirc julius hó 20-:ín felolvastuk, alig maracit lf>-20°/ -t6li, ez 
év tantHz:ín pc<lig miclríu elrakni kellet volna: alig tal:íltunk 0 40-50 
ojtványt. 

A rPndkivüli siláuy siker abban keresendí), hogy a nevezett két s 
ut:inna kiivetkezi'í napokon orldnszeríí hideg szél fujt. 

Kr.sííbh juuius hó 20-- 22-0n megkisérletem, magam eszközöltem 
vagy 100 drh ojt:íst: abból scm lett semmi. 

()va intek tehát mindcnkit, hogy nag')' szeles i<lííben ojtson. Arra 
pedig figyelmeztetem, hogy a jaquezcn az ojtlist e~észen korán a hajtá
sok fiatal k<míhan kell cszk<izölni. 

Amint bemutattam az egyéb alkalmakkor elért fC::nycs sikereket, 
ugv elmondom a rosz credm(.nvt. ~lert (.n nem dicsekedni s ezikkezni 

' . . , 
d(• használni akarok; s öriili',k ha az én megtörtént k:íromon tanul más, 
s ta·m a mag·a kárán. 

I>e tapasztaltam azt i~, hogy esíí ut~Ül nem alkalmas küliinösen a 
purtalist ojtani. Mert kiiliin(isen ez tul telitett neJn·cl, k<innyen reped, 
k<innyeu tiit·ik. 

· Legnagyohl, vigy:ízat mellett, ti:t. közül nem lehet 4-f>-üt bekötni, 
u~y hog-y a ki"' t(s alkalm:\ nt! alulr6l meg ne roppanjon . 

. Az ig·y mPgr11ppant ojtv:íny azután ritka esetben f(wr meg. Legtöbb 
el ve~z. 

~\z(.rt tch:ít es{í ut:ín addig: mig a nedvkering:l>s igen nagy, nem 
nj:ínlatos a ziildojt:íst kiiliiniisen a portallis fajokon eszk<izöltetni. 

A munknsok l<'gnag-yohb r0sze ezt persze nem tudja, a nagy része 
pedig n<'m gondol azzal, hog-y n kiitésnél megroppan-e: egész vigan foly
tatja tov:íbh munldját, hogy nap lementekor a busás napszám neki 
ki fizet t ess(.k. 

A gazd:1nak áll (rclek0ben ezeket megfigyelni. 

A rosz nyitás és rosz kapálás káros következményei. 
A rosz nyitás, a rosz kapálás az uj szölőkultura megölője. Nem 

csak azért, mivel a föld jó megmunkálása az alapja a növények 
fejlödésének, de azért, mivel a rosz nyitás- és kapálással szőlőinket 
teljesen elronthatjuk. 

Legyen a nemesites akár helyben eszközölve, akár legyen mint 



76 

kész ojtván y kiültetve: a szabály az, miszerint ugy rakassék el, 
hogy a nemesités helye félig a földben, félig a szabadban legyen. 

De ezt felette kevesen viszik így keresztül; ha legnagyobb éber 
figyelemmel kiséri a gazda a mnnkást, legtöbb esetben megadja 
módját mig az ember ott van. Ha azonban nincs kellő igazi felügy~
let: rakatik az, ahogy jön. 

És ezt nem lehet a munkás rosz akaratának tulajdonítani, mert 
az egyszerü ember éber figyelme egész napon át kifárad, s ekkor a 
szabályból sokat enged. 

De meg, ha egy hosszú izületü ojtvány jő kezébe, vagy az. 
ékojtásnál hosszú izületü galy, - mivel a csapok kétszemesek, -
hogy a fejezet magasra ne essék: d.Z ojtás helyét jó mélyen a földbe 
viszi, ahol azután a nemes csakhamar gyökeret ver. 

Föltéve, hogy szabálytalanul van elrakva az ojtás, a rosz nyi
tásnál a tőke kevésbbé tisztíttatván ki, s az ugy is eléggé mélyen bent 
levő nemes rész még mélyebben esik, s meg inkább hf~jt ,qyökeref. 

Föltéve, hogy az ojtások rendesen vannak kirakva, ha az ojtás 
jól vitetik keresztül: a nemes réaz legalább fele részben fölszmre 
jut, a másik fele rész pedig a fent levő legtöbbször szikkadt földben 
nem hajthat gyökereket. Ellenben ha a nyitás által a föld k1 nem 
szedetik de ott marad: akkor meg a. rendFsen rakott oj!vány nemes 
.-észe Ú; hajt gyökueket. 

Hogy ezen gyökérhajtásnak utó következményeit eléggé meg
világositsam, meg kell azt is jegyeznem, hogy a mely ojtványnál a 
nemes rész gyökeret hajt, az onnan táplálkozik. S ha már a forradás 
beállott is: az alany talp gyökerei nem fejlődenek ; s igy ha késöbb 
a nemes rész gyökereit eltávolítjuk: a nagy és dus fejlődésü lombo
zatu tőkét az alany gyenge gyökérzete nem képes kellőképen táp
lálni. Előbb elsatnyul, késöbb elvész. 

~Iult évben történt az, hogy egy előfizetőm azt írta, hogy az 
ö, ripária alanyban eszközölt ojtványait a filoxera tönkr~ tettt. 

Az eddig tapasztaltak szerint az lehetetlen, hogy a filoxera a 
ripáriát tönkre tegye. Megtörténhetik~ hogy a npária rosszul diszlik 
satnyul és nyomorog; de az még sohasem bizonyult a filoxera köz
vetlen pusztitásának. 

Ily esetekben a főszerepet egészen más tényezök tdézték elő. 
S a filoxera pusztítása csak harmad rendű befolyással volt tulajdo
nítható. 

Például ha a ripáriá neki nem alkalmas talajba ültettetik : elsár
gul, elsatnyul. Nincs azután kizárva, hogy a beteges gyökérzetü 
ripárián a filoxera tanyát ne üssön. 

De itt csak is ugy üthet tanyát. ha a tő s gyökérzete más 
okból betegségbe esett. 

Ennek tudatában elmentem megtekinteni az állítólagos filoxera 
pusztította ripária ojtványt. 

Igaza volt az illetőnek, hogy az ojtványa veszésnek indult. 
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Fakadásai gyengék, levelei fodormerta alakuak voltak ; szóval a 
tőkék nagy része beteg volt. 

Először is a talajt tekintettem meg. ~Iegásattam s meggyözöd
t~m, hogy a ri pária ellenségének a mésznek semmi 'nyoma. Tehát 
usztáh_an ':?ltam, hogy a bet.egség nem az alanytól származik, 

S~emugyre vettem az OJtvány táblát, s miután láttam, hogy a 
be~egseg nem á!talános,, c~ak szórványos, tisztában voltam, hogy itt 
s~?rványos helyt betegseggel van dolgom. Ezért egy ily beteg tökét 
ktasattam. 

Amint az ásást megkezdették, állitását igazolandó a gazda, egy 
a tökéről levett gyökérkét adott a kezembe, a melyen igenis nagy 
számmal volt a filoxera. 

De alig- vétetett ki a töke, a betegség egy pillanat alatt láthato 
lett, melyet a gazda maga is készséggel elösmert. Az esetet a követ· 
kezökben mutatom be. 

Először a talaj vöröse~ agyag s igy a ripánának alkalmas. Az 
ojtások helyben ékre eszközöltettek 

Az ojtá!'\ nagy része jól volt keresztül vtve; azaz a nemesités 
helye nem volt a földben. Ezek a tőkék épek egészségesek voltak ; 
dus fejlödésüek, dusan megrakv-a fürtökkeL Ellenbenben azol<, ahol 
a nemesítés helye a szakottnál alább esett, különösen azon körül· 
ménynél fogva, mivcl roszul lett kinyitva, és az ojtás helyei egész 
éven át a földben voltak: a nemes részek egész megerősödött gyö· 
kereket hajtottak. 

Igy erősödtek a földben levő nemes rész gyökerei, s igy lettek 
elhanyagolva az alany gyökerei fejlödésükhen. Szóval a töke a nemes 
gyökerekről élt ; az alanynak nem voltak gyökerei. 

Tudjuk, hogy a filoxera az európai szölötök gyökerein vigan 
él, s rohamosan szaporit ; nem keresi, hogy az ojtványból tört-e elő 
a nemes gyökér. 

Ott is igy volt. Ellepte a filoxera a nemes gyökereket, ennek 
folyománya lett az, hogy a tö a nemes gyökerekből tápnedvet nem 
kapott: mivel pedig az alanynak nem voltél;k gyökerei, nem adhat· 
ván tápnedvet: be{íllott n tőkék visszaesése. Es csakugyan a filoxera 
pusztitása folytán, csakhogy ez ugy történhetett meg, hogy a szölö
tökék nem lettek jól kinyitva. nem lettek nyáron át jól kikapálva. 

Ily káros következményeket vonhat maga útán a rosz nyitás, 
és a rosz kapálás. 

Egy füst alatt elmondom, rotként orvosoltuk ezen beteg 
tökéket. 

Elösz(\r is a töke nemes gyökereit éles ollóval tövében levág· 
tuk s a tökét egész kopaszra lemetszettük, s az okozott sebeket folyó 
ojtó-viasszal bekentük. 

Ez történt május 23-25·én. 
A tőkék egész junius hó 8-ig gondolkoztak, ekkor kezdettek 

kissé hajtani. 
Az előtörött hajtásokat visszatörettük s meghagytunk rajta két 
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szálat, melyek őszig egy-egy méter magasságig fejlődtek, de be 
nem értek, s tgy ez év tavaszán termésre vághatók nem is voltak. 

A jelen év tavaszán, hogy az alany gyökerének fejlődéséről 
meggyőződést szP-rezhessünk, egy pár tökét kiásattunk, s ugy talál
tuk, hogy a gyökerek bár kevéssé ele fejlődtek ; s igy remény lehet 
hozzá, hogy jövőre lehetőleg helyre jönnek. 

Hogy az ilyen és hasonló bajoktól megmeneküljünk, figyeljünk 
arra, hogy munkásaink a nyitást rendesen végezzék. 

Ha pedig ugy találnánk, hogy a nyitás nem rendesen eszkö
zöltetett, akkor a most eszközlendö első kapálásnál huzzuk ki a 
földet a tt,kék me1161. S ha ezt júl végeztük: akkor nyomban k()vct
kezik a nemes gyökerek lctisztitása. 

A szölö karó . 
..:\zon a vidéken, ahol e7elútt is karúval látták cl a szőlöket, a 

karózassal meg\·anuak barátkozva; de oly vidékeken, a hol a karó
zast sohasem alkalmazták: nem kis gondot ad a szüi/iuek km·tíval 1:aló 
eíhitásfl. 

A szölőtalaj megfordítása, a karók beszerzé~ e maga oly összegbe 
kerül, mint sok vidéken a régi boldog időben egy hold szőlöt 
adtak. 

:\I in denesetre megfontolandó tehát az, vajjon· fcltt~tlenül szük
séges-e a szűlötüket karóval ellátni, avagy vannak múdozatok, mclyek 
mellctt azt mellőzni is lehet. 

l\1ielőtt erre a kérdésre felelm~nk arra kell válaszolni: miért 
kel, 'niÍt:l'f sziil.: . ..,t;ges a k11rá! 

A karú azért szökst'·gc~, hogy a magasra fejlődő :-;zőlühajtásait 
hozzá kössük. 

Tehát ott, ahol a szőlütük hajtásai magasra fejlődenek, avagy 
helyesebber. mondva. magasabb fejlűdt'~sre bocsájtatnak : ott ka1·1) 
nén'iil elm· UP111 i ... lfhet. 

Az uj szúlükulturával teljesen nem Ösmerős azt mondhatná: 
visszflh ell fÜ1'1li o vnszükt't s mú1f a 1·é_qi szü1ümiive/ésnid összekötn i. Csak
hogy ezt az amerikai alanyokra nemesitet ojtványoknál. kőlönösen 
ha az tápclus talajban van, eszk()zölni nem lehet. 

Nem lehet azért, mert az ojtvány az amerikai alanytö által 
erősen tápláltatván, roppo'nt du ... an fejlüdik; s ha fejlödéséb~n vissza
csipetik : a hónalj hajtások törnek elő, melyek közül különösen a 
felsók ismét csak magasra nyulnak. Mo~t már ha karónk nmcs 
ezekeket ismét csak vi.;;sza kell csipnünk, melynek következtében a 
föhajtások nerfölött n1egva/jtagodnak, s értéktelenné lesznek, a hónalj 
hajtásokJpedig legtijbb e~etben nem érnek be, s igy azok is értéktelenné 
válnak. 
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Pedig ma napság, midön a vesszök ke ,·esettek a vesszök árá· 
-~~l b~.foly~ jövedelem .. lényeges ugy annyira, hogy' ez alig nélkü· 
lozheto, s 1gy a n~s .. zohozamra nagy gondot kell forditant. 

J )e a hónaljak ismételtelt t:lőtörésével nemcsak a vesszőben 
szenvedünk kárt, Je kárt szenvedünk a jövő évben a termésben is 
mivel a termő rügyek már ezen évben elJtörnek s meghozzák a~ 
ugynevezett l\Iárton-szőlöt, vagy igaz nevén nevezve az »egres«-t. 

,. Némel_~el~ az:. ál.~it)_ák, ho~y . a visszatöréssel a szőlök bogyójai 
n<?.l~e~, a fu~tuk tum_ur.ulnek. l'..z tgy van, csakhogy az ojtványoknál 
kolunusen nemely faJnal haj, melynek nem elöidézésére, de éppen 
megszüntetésére kell az értelmes gazdának törekedni. 

A kadarka. a lisztes fehér s. a. t. ugy is felette dus fürtöket 
hoz, me] y ek ugy ös~ze tömörülnek, hogy beérni nem képesek. S ha 
az ilyen tömör fürtükre egy kis őszi esőzés jő: megszörösödik, 
megrohad. 

Ezért is d kell tehát látni a szölűtöket karóval, hogy a haj
tások lehetőleg szabad folyást nyervén, a fürtök beérését elő
segítsük. 

De meg az a haszna is van a karózásnak, hogy a tő lombossá 
lesz, ~ az esetleg jégkárt némileg enyhíti. 

A karók legjobb, ha olyan fából készittetnek, melyek a földben 
is tartósak, nem egyhamar rohadnak el. 

Ilyen első sorban az agácza fa. Ez a legtartósabb karó, csak
hogy az a hibája, hogy ha uyersen veretik a tőke mellé, csufui 
meggörbül. Lehet ugyan ugy is használni üket, csakhogy szép
sóg tekintet1~ben sok kivánni valót hagynak hátra. 

Ha azonhan a levágás után legalább egy évig ölhe rakva szá· 
ritjuk, sokat veszít a görbülő tulajdonából. 

Ez után kDvetkezik "l t()lgy. Ebbül igen csinos karúkat lehet 
clüállitani, nyersen beven·e kevésbé görbülnek meg. 

A többi karúnak használni szokott fák küzül megérintjük még 
a gyetyánfát. 

Csakhogy a két utóbbi az agácznál kevésbé alkalmas. 
A többi puhafák mint a bükk, nyár, füz, s. a. t. említést sem 

érdemeln~k, a lcgvastag:-tbb bükkfa karó heverve, két éven át 
elkorhad. 

~leg kell emlékeznünk még a fenyőfa karókról. 
Ezek ha gümbölyüek, vagy hasitottak: egészen jól kitartanak 

A fürészelt fenyő karók, melyek ez időszerint használatban elvan· 
nak terjedve leginkább azért nem czélszerüek, mivel első sorban 
.görcsüsek, s' a gürcsök helyein, ha beveréskor nem, de mihamarébb 
eltürnek. 

Az agáczkafa karó ezre 2 m. méter hosszúságban hasitva 23-25 

frt, az elöállitási helyén. A tölgyfa ugyanily árban van. A fenyő 
karók azonban I 2- I 3 frt. 

Tartóssá tehetjük a karót ugy, ha_azokat addig, ameddig a földbe 
verődik kátránnyal bevonjuk. 
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Ezer dh karó bekátrányozása munkadijjal együtt 1.80-2.50· 

krba jön. 
Ha akácz, avagy tölgy karókat nem kaphattunk, egósz bátran 

lehet türészelt fenyő kátrányozott karókat is használni. 
5 láb hosszú fürészelt fenyő karó ezre elöállitási helyén 7-y frt. 
Sokan a karókat ültetés alkalmával egyidejiileg állitják be. En 

<::sak a második évben verek a töke mellé karót. A he}yben eszkö
zölt ékojtásnál a harmadik évben. Addig 3-4 részre hasitott zsindel 
is megteszi a szolgálatot. 

A kis pénzü emberek ahogy lehet, a nagy pénzüeknek ahogy 
tetszik! ... 

A karót a tökétöl 3-4 ujnyira kell verni; ha távolabb veretik, 
az első éves ojtványokat nem lehet hozzá kötni, s a tavaszi vihar 
le\·eri. 

l\lint pár évvel ez előtt a lapokból olvastuk, Francziaország 
egyik borvidékén karó nélkül müvelik a szűlöt. 

Ott azonban ugy járnak el, hogy a tökén J--+ csercsapot 
nevelnek, s ezt metszik két-három szemre. 

Én is tettem vele kísérletet, s a jaquez- t~s herbemontnál elég 
eredményt értem el, mind a mellett nem nélkülözhettem a 4 láb 
hosszú karót. 

Ez itt teljesem bevált, azért a jaquez és herbemontnál a 4 láb 
hosszú kan) is elég, de az ojtvá.nyoknál legaláb 5 láb hosszlit 
aTkalmazzunk. Abonyi. 

Künn a szőlöben 
Küvetkezik a kapálás. Ezt azonban hal'sak lehet, meg kell előzni 

a ki",tésnck. Ilucsuk lehet, mcrt ekkor u kupáhís tiszt:ín marad. 
Küvetkezik u zöldojtás, melyet mihelyt lehet ke1.deni kell. 
Most már kiilönöscn a magas fi1sojtá8oknál és petiig akkor, hu ezek 

nem elég mélyen húzattak le, kezdenek u \"Utlhajt:í:sok eWtürni. 
Ezt nem szah:ul tíírni ; me• t ezek fejWdésévcl a fcll"l·adás hát

ráita tik. 
De bekövetkezik, hogy ugy az oskolába rakott kézben eszközölt 

ojtásoknál, valamint az lok magas ojtásokról a földet részben az eRŐ 
le mossa, részben le gm·ul. Erre nagyou figyelmcsnek kell lenni, s ha 
lehulloUt azonnal njból rnindannyiszor kell felsirkézni. 

A kar6k beverése illetőleg igazgatása szintén a kapálás előtt esz
közlend(). 

A kapálás alkalmával a földet a tőkék töveitől ki kell kapan1i 
mert gyökeret \·er a nemes rész is. ' 

Az eső országos volt s iigy néz ki, hogy a mult évi száraz e~:~ztelltlő 
az idei gyakori esőzéssei pótolva lesz. 

A gyakor1 esőzés szíílő anyja a gombának; a peronoszp6ra gombák
ból áll, tehát. ennek is. 
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A~ért tehát_ mi nd~n gazda ké~zen várja az ellenséget : n perono,z· 
pó1·ál. S ha legkiRebb Jel mutatkoz1k azonnal a védelem terére. 

Akinek pénze van vegyen permetezl>t. N em tanácslom, hogy közö. 
se~ ,~artsák ; mert a ma . fcll~pett peronoszpóra, 2-3 nap alatt az egész 
szolotáblát ~llcpte, s m1kor a sor reá következik : kés{) eső után a 
köpönyeg. 
_ . J!,a nincs pe~;metcző gép~ hát van veder, rocska, dézsa, melybe bele 
ur1theto az 1-2 /11 -0B rézgalwz a mész ol<latos vizzeL Azután elé az 
apró söpr{ivel, leánynyal és gyerekkel s összevissza kell fecskendezni a 
leveleket. 

Csakhogy arra kell ügyelni, hogy a fecskedezés ne nagy cseppek· 
ben törtt'·njék; ezért a belemártott söprGt eWbh ki kell verni s a benne 
maradt folyadékkal koll permetezni. 

Kérdések és feleletek. 
144. Kédés. l\faga kárán tanul a magyar, mondja a példa

beszéd. En is ugy jártam. 
Elhatároztam, hogy én zöldojtással fogom szölöimet szaporítani. 

Ez okból három évYel ezeWtt több ezer ripáriát ültettem el. 
Ugyan egyidej ü leg vettem 1 ooo db gyökeres ojtványt, azon 

czélból, hogy ezek zöld hajtásait a ripáriák ojtásaira fogom hasz
nálni. 

:Május 25-én. midön e sorokat irom, a ripáriáim annyira előre 
haladtak, hogy zölden ojthatúk volnának, ha hozzá alkalmas neJDes 
galylyal rendelkezném. 

Az ojtványokat az első és a többi évben egy szakférfiú taná
csára ugy metszettem, amint azt manaps~g hirdetik, A mint azt 
Engelbrek szakférfiú legutóbb javasolta. Es elértem azt, hogy a har
madik éves ojtványaim legtöbbje termést hozott, de ojtásra alkalmas 
zöldgallyarn a megeredt 700 nehány tökén nagyon c~ekély van; 
vagy helyesebben mondva éppen semmi. 

Az ojtványok hegy hajtásai tulvastagok és kövérek. Teljesen 
igazat adok vinczelléremnek, midön azt mondja, hogy azzal ojtani 
nem alkalmas. lviert azok vastagok ugyan, de petyhük. 

De ha alkalmasak volnának is, nem lehetne azok hegyeit le\ ágni, 
mert legtöbbjein fürtök vannak. 

~!ost itt állok ... ojtó embereim vannak, nincs ojtó gallyarn ... 
S kérdem mit tegyek ? .• 

Jó lesz-e s lehet-e zöld gallyat más vidékről hozatni? Ha igen 
miként kell csomagolni ? 

Avagy várakozzak-c a zöld hajtásra, amig talán a tökén az alvó 
szemek elötörnek. 

S végtére ha más vidékről hozatott zöld gally nem jó, jó lesz-e 
ha az évben fejlődő hajtásokat meghagyom, s jövő tavaszon magas 
fás ojtásokkal beojtom ? 
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S végre kérdem.: miként kell metszenem, vagy hogy járjak el,. 
hogy jövőre a zöld gallyai idejében rendelkezzem. 

Bpest. .Dr. R. Zs. 
Felelet. Azt tudni kell, hogy azon metszési módozat mellett, 

melyet Engelbrekt ur előadott: tiJke n~m. k;.pzüdik. Ha nincs tőke: 
legfelljebb a bütyköknél van nehány elrejtett szem, mely azonban 
mindaddig, mig a tő erejét a meghagyott csapokon kifejteni tudja : 
ritka esetben tör elő. S igy meddő, a zöldojtáshoz alkalmas galy
lyakkal, korán, sohasem fog rendelkezni. 

Tehát ha már most korán akar zölden ojtani: akkor hozasson 
megbizható telepről zöld gallyakat. 

Csakhogy azokat össze csomagolni, bepakolm nem szabad; 
mert megfülled, ~ azután a legjobb ojtö kezében is silány ereményt 
ad, különösen, ha összecsomagolva csak egy t'~jszaka is igy hált. 

Legjobb a leszedett zöld gallyakat puttonba vagy más edénybe, 
állitgatva szállitani ; s mindennap feldolgozni azt ami leszedetett. 

A nevezett metszés mellett mint mondám, a mellék fattyú, ojtásra 
alkalmas hajtá!;ok nem törnek elő, De ha a hajtás kellő magasságot 
ért és \'isszacsipetik: ti lton,dj hajtá1wk e16tö7'1lf'k. f.z~k igen alk,zlma•ok 
a zöld ojtáshoz. 

Ez bekövetkezik junius hó közepe felé, s ilyenkor elég jókor 
van zöld ojtást eszki)zölni. 

Ha azt akarja elérni, hogy korán alkalmas zöld ojtó gallyak
kal rendelkezzék, legokosabban cselekszik, ha az európai vesszőt rit
kásan beoskolázza. Erről egész korán nyer ojtö-gallyakat_ 

Ha pedig az ojtványokon ohajt korán fejlődő meddő ojtógaly
lyakat nevelni : okko,. a követett tnPfszé.<,:i módoznffal Jt,z,q,ljjon jet. S 
eszkl)zölje a metszést cser-csapra. E mellet töke is fog képződni. 
Lesz alvó szem; ebből fejlődik meddő, ojtásra alkalmas gally, s ami 
fö : ft:nnéssl'l is t·e.m/PikPzJk. 

Ami azon kérdését ilieti, hogy jó lesz-e a hajtásokat meg
hagpli s jö\·öre fásan magasan beojtani: cmk ige11m.Z f~;e'hetek. 

Csakhogy kár a zöldojtási idényt is elhagyni ; mert minden 
ojtás jó, mely ji,l vitetik keresztül. 

1\[h·el pedig a legnagyobb sikert a korán eszközölt ojtás ad, 
tehát szerezzen be máshol alkalmas zöldgallyakat. 

145. Kérdés. Teljesen jó-e az azurin a permetezéshez ? Ha nem, 
mi jobb nálánál és hogy kell vele elbánni. Fecskendövei vagy söp-
rövel permetezzek-e? U J. 

Felet. Az azurin igen is jó a szőlőlombozat permetezéséhez. De 
jó a köznyelven ismert kék kö is. 

Különben az azurin is csak rézgáliczból (kékkú) van elöállitva, 
csakhogy az előállitás költségeit jól megfizettetik. 

A rézgálicz ha az mészszel kevertetik, sokkal jobb az azurinnál 
azért, mivel a mész a szőlőlevelekre ég, s az eső nem mossa oly 
könnyen le mint az azurinf. 

Ha kis tábla szőlöt kiván permetezni, akkor használhat azurint. 



De .ha ~agyobb. tábla sz{)löt kiván permetezni, akkor minden esetben 
a rezgáhczot meszszel keverve ajánlom. 

. ~Iin.d~n 1 oo liter, ha lehet esö vagy folyó vizhez vegyen, 1-2 

ktlo rezg~hczot s azt ~ozsárban töresse lisztté. S ezután egy nagyobb 
adag egeszen meleg VIzben oldja fel. 

Azu~án vegyen .. 1 ---2 kilo oldatlan meszet, s azt vizben jól oldja 
fel s a kesz oldatot ussze keverve, sürö szitán át öntse az egy hekto· 
liter vizbe. 

A lombos szölökbe mindenesetre jobb a permetező. Ezek közül 
én a Vermorel-félét tartom a ]eO'czélszerübbnek. Három év óta meg-

. d' ~ elege Pssel használom. 
Ha azonban apró tükéjü, fiatal ültetésről van szó, vagy ha 

nincs rendelkezésére permetező: tessék apró ruhasöprőket beszerezni. 
A permetező ked·be rocskát adni, s ugy utasítani, hogy a bemártás 
u~án a söpríícsk{•t mindig a rocskába verje vissza, s ha nagyobb 
tomegek 1ehu1tak r(,la, lehP.t czélszerüen permetezni. 

Az elsü perm~tezt~shez 1°/11 , a másodikoz 2 °/1 -tóli rézgálicz és 
• l 

meszoldatot hasznaljon. 
146. Kérdés. Szülőföldemrül a tökéket ezelőtt két évvel vágat· 

tam ki, s a tél folyamán 2 láb mélyen megforditattam. 
Eddig azt hittem, hogy talajom a ripariának teljesen alkalmas 

vörös-barna vályok; most azonban a forditás után látom, hogy egyes 
helyeken, különö~en ahol mélyedések vannak, egészen kékes agyag 
- mely legnagyobb részében meszet tartalmaz - van . 

.:\ tavaszon kerestem szolonisz gyökeres vesszőt. Simát nem 
vettem, mert ugy hallottam, hogy rosszul ered. ~'!ivel azonban e1t 
nem kaptam, rupestrist pedig a gomosa baczillaire végett nem ültet
tem: a forditott föld ültettetlenül van, s a nyár folyamán kapás· 
növényt fogok benne termelni. 

l\lindamellett tájt.'·kozásul kérdem : 
l\lit ültessek a nevezett forditott területhe? 
Felelet. Feltett kérdésében felsoroltakra általános tapasztalatok 

alapján felelhetek csak, mivel a nevezett területet nem láttam. 
De mível a földrétegek fekvése természetszerüen majdnem egy

forma, előttem áll önnek talaja, mely egyéb helyein vörös sárga, 
s helylyel-közzel kék agyag, azaz erősen mész. 

A vörös fültalaj alatt közvetlenül legtöbbször világosabb 
vörös vagyis inkább sárgás talaj \an, mert a felülre került rész 
a külbefolyások tették termékenyé és szinesebbé. 

A sárgás föld alatt legtöbb esetben agyag és ez alatt homok 
küvetkezik. 

Ha azonban alant homok nincs, akkor kavicsos, kövecses keve-
rékü szárazabb föld keverék van. 

A mész többféleképen jelentkezik. Van eset, hogy a 3-4 l~bn~i 
mély humus alatt kisebb mészkő sziklák vannak. Vannak tsmet 
kevert állapotban a sárgabarna földdel,. Ily esetekben borsó, kend~r
mag nagyságú kiseb b-nagyobb fehér mesza~tyagok keverednek d. fold 



közé. Ezt a köznép köpor·osur,lt: nevezi. Van ismét, mely az agyagban 
van; a sárgában kevés, a fehérben több; a kék agyag azonban leg
több meszet tartalmaz, mely ha felszínre kerül: a levegő ho:r.zájárulásá· 
val elporlad, kék szinét elveszti s lesz belöle a l.·l;po1·os meszec; talaj. 

Azon területek, ahol a mészkövek szirtekben vannak a föld alatt, 
nem csinálnak nngy bajt. 

Ott hol a mész az agyagban jelentkezik, ott is meglehet okkal
módtlal élni a ripáriával. Ott azonban ahol a mész köporos alakban 
és pedig nagy mennyiségben az általános területen van : egy álfq. 
lában nem lehet a 'rl'pá1·iát ülte:ni. 

Az ön területén a meszes agyag egyes helyeken ott jelentkezett, 
ott van, ahol a földterületen mélyedések vannak. 

Ezen értesítésből azt látom, hogy az ön altalajában általában 
van kék agyag, azaz mész, de csak rétPgekben. 

A földtP.rületeken levő mélyedések mosások onnét származ
tak, hogy a földet a viz elhordotta, a gazda pedig visszahordani 
elmulasztotta. 

S most midön a fordítás bekövetkezett, mindenesetre itt lis 2 

láb mélyre lévén a föld megfonlitva mcszet talált, mely a föl
szinre került. 

Ez nem nagy baj. Tessék az ilyen felszinn~ került mészfol tokat 
onnét ártalmatlan helyre elhordatni, s tessék az igy támadt üressé
get alkalmas földdel megtölteni. Oly m<tgasan mint a többi rész 
áll; azurán minden okoskodás f·~s tartözkodá.s nélkül egész bátran 
ripártá\·al beültetni. 

l\Iert ahol két láb mélycn alkalmas talaj van, ott lehet bátran 
ültetni. Ünnél pedig két lábnál mélyebben mintegy 3-4 lábnyira 
található a mész. 

Nem úgy kell érteni ezt, hogy ott ahol az altalajban mész van 
nem lehet ripáriákkal boldogulni. Hanem ugy, hogy ahol a mész a 
fiildszinétöl három lábig találhatö. 

147. Kérdés. Két é\'\·cl ezeU)tt helyben ojtottam olasz rizlinget, 
melynck ízületei szerfclett hosszuak \·oltak. S már akkor aggódtam, 
hogy a fejezet felette magasan fog lennni. 1\Iert amit eWre kellett 
volna mondanom: az ojtáshoz 2 szemcs nemes gallyakat használtam. 

Most már igazolva látom aggodalmamat s fordulok panaszommal 
t. szerk. urhoz s kérdem: \·an-e mód, melylyel ezen hibán segiteni 
lehetne ? Sz. K. 

Felelet. Az igaz, hogy a tul magas fejezetek nem {·ppen alkal
masak. Dehát ha van kedve és elég pénze segíthet rajta úgy: ha 
a szőlöterületet földdel meghordatja. 

De meg azután nem éppen jogosult a.z aggodalma, mert az 
ojtványok a második vagy harmadik évben az alsó szemről is kihaj
tanak. S ha egyszer kihajtott az als<) szem, a magas fejezet eltávo
litása tetszésünktől függ. 

Elő lehet ezt segiteni azzal, hogy a fejezeten a metszést egész 
röviden eszközö1jük. Ekkor a tő ereje legtöbbször életre kelti az 
alsó szemet. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdajában~--GyÖng-yösön.---
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