
IV. évfolyam 1895. 6. szám. Gyöngyös, junius 28 

A SZŐLŐBEN 
n:~ellítt: ~E~y év a azlíJrjben") 

Uan·l f'oJ~·Mrat szölösgazdák szánuíra. 

Megjelenik: mtnden hó 28-á.n. Szerke87.tÖ és kiadótu!Rjdonoa: 
Elötiz1•té~i ri íj: Egész éne 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

~···. 
/ /_ · .. ; ; ,, - ', 

,. ' Az ojtványok tartóssága. 
Az uj ~zűWkultura kezdetén egé~z élénk kérdést képezett 

az, hogy az amerik n i alanyra készitett ojtványok mily hosszú 
~letiiek le:-:znek. 

Gyakorlat és tapaRztalat hiúnyáhan legtöbben az elmélet
hlJI induint ki amwk adtak kifejezést, hogy az amerikai ala
'lt.ifOU e:•:zküzlilt ojtt·líu!fok tartósságában bizni lehet. 

EzPn nézet a Rz{;l{íszetl,en e(l(lig (livott s több helyiitt 
alkalmazott ojtúsi miiveh·ten alapult. 

Sok lu·lyiitt n rosz fajt:íknt ojtották be; avagy ha a szűlő
táblába nuís faj került, nzt ojtással tették a többivel egyenlővé. 

\.,.ol tak vidékek, ahol pla11e a zöldojtást is alkalmazták, 
kiilönösen a nemes fajok Plsznporitúsa szempontjábóL 

S ezen ojtások ellen panasz soha sem merült. Tartóssá
gnkat kétségbe senki Rem vonta. 

A multnak ezt>n tényei adtak alapot az elméletnek, erre 
állapitották az ojtvány állaudó:;;ágát. 

Ámde a kezdet egész má~ meggy{)ződésre vezetett. Kezdet
tek az ojtványok 1-2-H éves korukban visszaesni. Ezen 
ki)riilménv csakhamar ()smertté lett, s miután hasonló eset min
deufelé t~rtént: kezdetét vette az ojtványok állandóságába vetett 
bizalom lazulása. 

Kifejezés adatott ennek egyesek s 
kormány szakközegei által ; ami is azután 
hatott az ojtvány szőlők telepitésére, s a 
kezdett a bizalom fokozódni. 

kifezés adatott a 
né1nileg bénit6lag 
direkttermők iránt 
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Az ojtott s d us tern1éssel megáld c. t t tőkék azon ban ciak
bamar ismét tért hóditottak, s an1ily tnértékben emelkedett az 
ojtványok értéke, oly arányokban szállt alá a direktterm{)ké. 

Szóval a bizonytalanság útján haladt az uj szőlőszet. N em
csak egyes ügybuzg6 törekvő szőlészek, de magok a kormány 
szakközegei is ellent mondottak egymásnak. 

És ezen éppen nincs mit csudálkozni s nem lehet itélkezni, 
1nert egész uj téren álltak, s nem egyik mondotta el nézetét 
azon komentárral, hogy • ez az én nézetem, de hogy a jüvö kiuek 
ad igazad, azt manaps,fg sejtdni is alig lehet.'' 

Őszinte szavak t•zek. Csak azután az olvasó közön:;ég is 
ekként fogná fel és ekként mérlegelné. De annak nagy része 
akkor itél, midőn olvasRa, anélkül, hogy figyelembe venné azt, 
nliszerint az illető által az a kezdet hanyadik évében nwmlatott. 

Most midőn leguj~bhan hirlapi közleményé lett azon körül
mény, hogy Arad és Er-mellék vidékein az ojtások szórványo
san ugyan, de visszaesnek, sokan isn1ét a tartolkodás tcrére 
lépnek. 

Bár később helyre lett ütve ez az ok nélkül életet nyert 
közlemény, - 1nely esak is az ojtvány szőlészet iránti ösme
retlenség kifolyása - még is tötnegesen fordulnak hozzánk 
ama kérdéesel: mi a mi 'nézetünk, bizunk-e mi az ojtvduyok 
tart6sstfgdban l 

Sőt egyesek, egyes szakemberek által évekkel ezelőtt kia
dott nu'ívet olvasva, midőn látják, hogy azok is az ojtványok 
ideiglenes, sőt rövid életét hangoztatják, azt is kérdezik, hogy 
például igaza van-e 1\Iolnár István volt vinezellérképezde igaz
gatónak a >Szőlőművelés borászati kézikönyvének« ~ 18 lapján 
midőn ezeket mondja: »az ily amerikaira nemesitett ojtvány l'sak 
5-7 évig dir;zlik s azután hanyatlik, elvész, például Franc-zia
országban 10-11éves ojtvány kevés van, mig a többi elpusztult? c 

Az ilyen és hasonló hozzánk intézett kérdésekre s Arad 
Tidékén jelentkezett szórványos ojtvány visszaesésr~ általában 
az ojtványok tartósságát illetőleg a mi nézetünk a következő : 

Hogy az európaira ojtott európai ojtványok hüsszú életűek 
voltak, erre van szdzadoa bizonyit~k; hogy az amerikai alanyra 
ojtott eur6paiak meddig élhetnek együtt, erre eddig nálunk csak 
10-11 éves tapasztalattal rendelkezünk. 

Az ojtványok tartóssága azon fog megdülni, hogy a kemény 
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rostú .. an~eti~ai al~:~1y, miként __fo~ a puhább rostú európai fajjal 
egye~uh11 .. hz u fukérdé~ a tobin a kivitel dolga. 

Annyit tudunk edthg, hogy a jól keresztül vitt s jól kezelt 
?jtvány 10-11 évig múr él_, H m?st is. pompásan diszlik s rajta 
1gen nagy termés van. LegkiRebb Jele smcs annak, hogy elhalna. 
tp éR egé~zsége~. 

Tehát ezzd már meg van (löntve 1vlolnár István úrnak 
~zon id(.zett állitiísa, hogy ~z ojtvány 5-7 évig diszlik, de 
nH·g van döntv(• azon vomttkoztatá~ is, hogy az ojtványok közül 
l0-11 l-vet kevl-s él tm·g. 

T('ljr·S('Il igmmt udok a kiilönben j('les szakfédiíinak abban, 
hogy HZ ojt vá11yok t,-7 éves korhaB vesznek el. Sőt előbb is 
sok felmondja a lwzz:í. Hh.ött reméuyeket. 

Az iga~súghuz híít-n be kdl ()rmierniink, hogy a mi szőlő
ojtványaiuk k()zött is sok de sok felmondotta a diesőséget. 

~zomor(l szivvt'l néztük, kiilünösen a kezdet első második 
évl-lwn, hogy mily ro h~ mosan V(•sztek el ojtváuyaink. 

Hi)tétiH'n jártunk, llL'lll láttunk jól, JH'm tudtuk az okokat, 
melyek az ojtá~ok elv(_·~z(.~(.t dőidézték ... 

K iilünü~en a zöld ojtások rs a krzhen eszközWtt fúsojtások 
közül ve~zett el sok . 

... \mde ami11t az én·k multak, s a szőlészet láthatárán a vilá
gos~ág kPzdett d(•n•ng(·ui, amint fokozatosan világosodott és meg
Ö:·mwrkedtiink n z ojtványokké~zité:4e éH kezelés(• titkaival: olyarány• 
han keve~LeJett az ojtványok elve:-;zéAe s addig jutottunk, hogy 
ojtvány táhlánkhnu t•z (.\"])ell alig veHzett valami ojtvány. 

lia tt'l1át a j{,} keresztül vitt, jól kezPlt ojtványok eddig 
l O-ll é vet meg l-Itek, s az alu ny és ojt6gnly forra(lásánál semmi 
gy('ngül(.~ vagy visszae~é~ twm mutatkozik ; minden rövidebb 
életű ojtvány elhalásának okát magáhan a kivitelben és keze
lésheu kell keresni. 

l\Iás szóval, ha száz db ojtvúnyból például 50-60 db 
ll évig képes volt kiizd(•ni és még ma is diszlik, ha az elhalt 
ojtv6nyok hasonl(,an lettek volna ken•sztül vive : hasonlóképen 
diszlenének tnáig is. 

l )e hát az ojtvány rövid életének sok nagyon sok oka van. 
Azoknak részletPA elmondása és tárgyalása egy egész czikk

sorozatot v(•f:!z igénybe, melyet legközelebb fogunk megkezdeni. 
llost csak arra akarunk ezuttal válaszolni, hogy mi a mi n~ze-



88-

tünk az ojtvány tartósságot illetőleg, s mi a mi nézetünk az 
id~zett álla1ni jeles szakf~rfiít idézett soraira. 

Jósolni, jövendölgetni ezen a téren nem lehet. Itt a tények 
besz~lnek. 

A tény az, hogy ha a jól keresztül vitt, alkalmas alany
ban eszközölt jól kezelt ojt,·ány 10 -ll éven át vigan uiszlett: 
ha nen1 is lesz évszázadra szóló életíí, amit még manapság nen1 
jósolhatunk, de a jelenlegi állapot üsszehasonlitva, a lefolyt idő
vel : m~g hosszu ideig diszleni fog. 

Ami a l\Iolnár István ur idézett nyilatkozatát illeti, az 
a kezdet nehézségeinek nyomása alatt, a Franeziaországbau 
látott s az általa kezelt budai vinl'zellérképezde szűllűtelepén 
szerzett szomorú tapasztalatokon alapulhatott. 

Mert, hogy a budai vinezellérképezde szűlűtelepe nem nyuj
tott senuni reményt a Hzemlélőnek, ezt maga111 és mások is, 
akik okulni, tanulni, a telepitésre bátorságut Incriteni oda 
mentek, szomoruan tapasztaltuk . . . 

De hát a sikertelenséget 11em az értelem hiány, de a rosszul 
n1egválasztott terület okozta. l\Ieg vagyok győződve, ha l\Iol11ár 
István úr ösmert szakértelmét más alkahuas telepen érvénye
sitbette volna, még ma is állna a budai vinezell~rképezde, s talán 
nagyobb reményt fíízött volna az ojtványok életéhez. S lehet, 
hogy a FraneziaországLan látott és vis8zaesett ü --7 é,·es ojt
ványok hasonló helyi ,·iszony okra vezethet<')k , vissza. 

Ami a portvert Arad ,·idékén és Er-mellékén észlelt 
ojtványok visszaeHését illeti, azért n<·m kellett volna oda utazni, 
ily visszaesés tübbé-kevé~::~bé núndenhol található, 1nég a leg
ügyesebb emberek telepén is külünösen addig, mig az uj szőW
kultura a 1uunkás nép vérébe nem megy, s a nagy költséggel 
eszközölt telep munkálását nagyobb lelkiismerettel nem teljesitik. 
Mert n~mely helyütt úgy szólván ütik-verik azt a nagy dédel
getést, gondos dajkálást igénylő ojtványokttt. 

De meg végtére azzal már most le kell számolnunk, hogy 
az ojtvány táblákban állandóan fognak előfordulni visszaesések. 
De hát ezzel megfogunk barátkozni, s velefogunk élni, mint a fil
loxera a szőlőtővel. Ami elvesz, ujra ojtjuk s dolgozunk igy addig, 
mig a kis~rlet, a tudomány helyesebb utat meg nen1 jelül. 

Igy lesz ezzel mindenki. Tehát a bor ell)állitása mindenki
n~l, e tekintetben egyenlő kiadást vesz igénybe ; s végre az 
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árban az eredményh~n meg lesz a helyes arány annál is inkább 
n1ert a filloxera mindenütt egyenlően rombol, s sehol másként 
mint ~jtá",ssa.~ nem le~1et a ki~tött talajon a szőlóket felujitani~ 

'lehat on tu <latos Intézkedesse], ügyességgel és azorgalommal 
csak előre ! . . . 

A direkttermő szölötők visszaesése. 
Hok szíílf>sz aggodalmasau nézi, hogy direkttermő szőlőtőjei ez év 

tavasz~ín visszaestek. 
Tekintetbe vévn, hog:y a direktterm(í szíaőtők ellenáll6sága viszony

lagos, hog·y azokat némelyek elitélik: az irüi visszaesés}oggal szül aggodalmat 
Hogy emt~ visszaesr.s ok~ít ne kiz~h·ólagosan a rendszeres ellenállóság 

l"o\·~\s:íra itj~ík tel, s hogy a kevésl,é szakértő szlHész is fogalmat alkosson 
mag:~ínak, s ahhól kiinduh·a ugy az idén mint jöv(ít·e, (le áltahínosságban 
az uj szlíléíkultur:ín:íl (on·énycsitse: kiv:ínok egyet-m:íst elmondani. 

A filluxPra a szíílíítfík(>nC'k gyi'1lwrein él s ha ott nagyobb táphllékot 
nyer· d(tsablmn teny{>:-;zik. E szerint ha a t:íplálékot nehezen tudja meg
s:wrezni: tenyé:-;zete sil:íny; innét. van az, hogy mig az egyik szőlőtőt 
teljesen ti'n1lue tc:-o7.i, addig a twíHikn:íl észlelhet{) k:írt sem okoz. 

Az em·cípai :-ozíílíiWk gyiikereinek héjai puhák J(tsak, s igy azokat 
künnyen r:íg:ja; rajta cl(tsan fejlíídik s k:írtékooys:\g:\val a tííkét tönkre 
teszi. Ellenh('ll Ame1·ika \·aclonyaihan teny(>szíí Ya(lszlíW fajok gyökerei 
kemény hc~juak ug:y, hogy azokon nehezen él; s ip:y szaporodása csekély • 

. ..:\ mint nw~t m:ír egyes dit·ekttermíí fajok kiizclcbh :Hlanak az euró
pai t:tjokhoz, ol.'· ar:ínyhan t íínik fel azok pusztit:ísa is. 

Er.cn ki',ríilmr.ny tilellett még áll az is, hogy nz európai szlílők 
gyiikerPi ueme!'ak köv(>rehhek, de egyszersmind ritk:\hbak, mig az ame
rikai t:tjok gyt"1kerei I'ÍÍrííek sc'ít hajszál gyi)kcrei oly nagy számmal vannak, 
hogy momlhatni: a tc'íke k<irül a talajt teljesen behál6zz:\k. 

Ezeu kiiriilmf.nv az ellenállóság tekintetéhen is nagy szerepet játszik. 
A filloxem az ~ur6pai Ütjok ~yökereiu nemcsak- tany~lt üt; de a 

gyi;k(.r h(jai al:í terkőzik, s elííbh a héjat, késc')bb a gyökérzetet is tönkre 
teszi ; s mivel az eg6szct ellepi: n tíí 6letereje egyszerre t:\madtatik meg • 

.N em jc,.y vnn nz amerikaival. Ott a c•sekélvehb szám ú fil1oxera p-.., • 

önf{mtart:lsi i)sztiinét(íl hajtva, szintén megr:ígjn a gyökeret, csakhogy itt, 
a többi nngy számban levi) gyükérzet a gyökér segiteegére siet, B az 
ejtett se bet eWhh ncdvfOJy:íssal hUj a el, melyböl kés{)bb dudorodás, (tgy· 
nevezett gallus képzGdik s t'sakhamar gyi',keret hajt. 

Itt nem íithet :íllaudó tauyát, nem férközhetik a héj alá, sőt az 
ejtett sehhlíl eredt uj gyökérzet a tíí éltetésére szolgál. 

Ezért van azután az, hogy ha van is filloxera a gyökérzeteo, azt 
megsemmisiteni nem képes. Az amerikai fajok mint mondám, ellenálló· 
eág tekintetében viszonylagosak ugy, amint azok többé-kevésbé az euró
pai fajokhoz közelebb állanak. Gyökérzetök is akként változik. 
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A nevezetesebb s leginkl{bb tenyészet alatt l{lló direkttermő fajok 
közül az európaihoz legközelebb l{ll az Othelló, azutl{n következik a Her
bemont s végre ezt a Jaquez követi. 

Még a Cunninghamról lehetne szó, a többi figyelmet sem érdemel. 
Ezek ellena!lósl{guk viszonylagosságlÍra a talaj nagy befolyással van. 
S igy oly talajban, ahol jól tall{ljl{k magukat, jól tl{plálkozhatik : a fen-

tebb mondottak szerint nagyobb ellemíllóságot fejtenek ki. 
Páldl{ul, ott hol a jaquez jól diszlik az othelló sőt a herbernot is 

vissza fog esni, mert mig az ot helló és herbemont a ned ves kötött 
talajban jól érzi magát, addig a ja(1uez a szárazabb talajban diszlik. Igy 
van ez megfordítva is. 

Első dolog tehát a direkttermöknek az alkalmas talaj megválasztása. 
A második dolog az, hogy ezen direkttermők d(Is hálózatú gyökér

zettel bírnak, s igy dús fejlődésükhöz sok táperőre van szükségük : 
azért a talaj táperej~t hamar felhasználják. 

Most már mig van mit felhasználni, addig a filloxera által megsértett 
gyökérzet gyógyitására a többi gyökerek erőt fejtenek ki; ha azonban a 
talajban már nincs többé kellő táperő s igy nem bilják a filloxera kárté
konysiÍgiÍt ellensúlyozni : a közdelemben a filloxera kerekedik felülre, s a 
gyökérzet megsérül, végre megszíínik az ellenállási képesség. 

Azért tehát a direkttermők ellenállásának fokozására második főkel
lék a talaj javítása és állandó jó karban tartása. 

Ezen körülm~nyekben található meg azon sokak által nem értett 
körülmény, hogy mig az egyik helyen a direkttermő othelló, herbemont, 
jaquez a filloxerának ellen áll és pompásan diszlik, a másik helyen csak
hamar tönkre megy. 

A felsorolt dolgok megmutatják tehát az utat a gazdának, melyen 
a direkttermő fajokat to v á:bb, jó karban fen tarthatják. 

\-ran azonban reá eset, hogy a legügyesebb és le~szorgalmasahb 
gazda számitásán is keresztet huz a természet, az id~járds. 

De hát van-e a gazdaságnak egyetlen ága, ahol az ember a termé
szet és idöjl{rás előtt fegyvereit lerakni nem kénytelen ? 

Ha ez nincs sehol, hát miért legyen az egyedül a szőlészet, azon 
azölészetterén, mely egészen uj, melynek titkait csak még most a magunk 
kárán kutatjuk, keressük? . . • 

Ilyen időjárás volt a mult évi szárazság, melyben a direkttermők 
ez idei viss~aesése is okát találja. 

Tudvalevőleg a viz oldja fel a tápanyagokat annyira hogy azt a 
gyökerek fölvenni képesek. ' 

_Például a sz~~az talajba hintett száraz mütrágya, eső illetőleg viz 
hozzáJárulása nélkol nem ad táplálékot, de ha az vizzel feloldatik, az 
eredmény a növényzet dús- és barnaságában nyilvánul. 

Nemcsak a trágyl{kban levő tápláló részek feloldásához, sőt a földben 
levő tiperők feloldásához is elkerülhetlenü} szükséges a viz. 

. A mult tSvben az állandó szl(razsághan viz hiányiÍban m'g a dús 
talaJok sem adtak kellő táplálékot a tökének, s igy amily mértékben 
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gyengült a gyökérzet nö\·elö képessége, oly mérvbeo fokozódott a filoxera 
kártékonysága. 

EhblH származott az, hogy a jelen tavasz jobhan megroncsolt gyö
kérzetet s nagyobb számu filloxerát talált. 

Tehát a direkttermő szl)Wtők ez idei visszaesése nem az általános 
ellenáll6slfg tekintetében biráland6 el, de az elmondottak szerint, az nagy 
részben a mult évi szárazságban keresendő. 

Most már az a kérdés: mi fog töt·téni a tavaszon visszaesett direkt
termtikkel? S a második kérdés: aziikséges-e azokon segiteni? s ha igen, 
lehet-e és miként lehet '! 

Az én nézetem az, hogy azon direkttermők, melyek már több 'v 
6ta eléggé ellentálltak a filloxerának, s ha azok alkalmas, táperőben dds 
azaz javított talajban vannak: ki fogják heverni a mult évi szárazság 
okozta visszaesést ; csakhogy azokat e küzdelmükben elő kell segíteni. 

A galida tavaszszal alig számított arra, hogy a fejlődés e tavaszon 
visszaesik, s igy a metszést rendesen eszközöltette. 

A rendes metszés eredménye lett a számos fakadás, hajtás. Ezt kell 
most n szőWtíí gyökerének erejéhez mérten megtisztitani. 

Hzóval taná('sos minden oly hajtást, mely termést nem hozott és 
jövtíre felesleges, eltávolítani; ezzel a kissebb lombozat kevesebb táperőt 
kér n gyökérzettííl, s a gy<ikérzet erejének egy részét a gyökér képzésére 
f(,rdithatja. 8 igy a fejWdés d(rsahh, a tííke er{)sebh lesz. 

< >tt azonlu•n, ahol a talaj nem eléggé táplál6, sovány, ott elodáz
batlan kellék a trtígyázá8. 

Trágyázni kell éR pedig azonnal, hogy a gyökerek táperőt nyerjenek, 
az ellenséget lcküzdhessék, hogy a tőke eríísödjék. 

Azonhan a talajt a?. idő ellíhaladtával istálló trágyával ja vitani nem 
lehet. X cm mert az késíín old6dik, nem mert alkalmatlan. Ha pedig az 
éretlen trág-yát a nagyobb hatás elárhetése végett a tökéhez raknánk: 
a nyári meleg napok és a trágya hGsége egyiitt a gyökereket megégetné. 

Egyedül a míítrágya az, melylyel ez id{) szerint az ilyen direkttermő 
szí1lökiin segíthetünk. 

A míítrágyák kiizül legalkalmasabbnak ajánlom a szuperfoszfátot. 
Az~rt mert felettéhb olesóbb az ugy nevezett 11-12 frtos szölötrágyá
nál; s daczára hogy m. mázsája fl· 7 fl o. frt, teljesen alkalmas. Egy 1200 
O öles táhlára elégséges 3 m. m . 

.A trágytízást úgy kell eszközölni, hogy a tük~ és a sorok.. közö:t 
ültetíí vassallyuk szurand6, s abha aránylagosan a míttrágya bele ontendo. 
Hogy pedig gyorsabhan hasson, minc..len egyes lyukba, eső hiányában viz 
öntendő. 

Ekként lehet az idén visszamaradt direkttermők fejlödését fokozni. 
Ha egyszer helyre j(í, ismét megerősödik s folytatja a küzdelmet 

a 1msztit6 filloxerával. 
A gazdának teb't résen kell lenni, s a küzdelemben szölöt6jét 

talaj javítás és öntudatos mííveléssel a filloxera ellen segíteni. 
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Egy nem remélt siker. 
Évekkel ez elött gondolni sem mertem volna arra, ahol ez ev 

tavaszán rendkivüli sikert értem: különösen emeli a sikert azon körül
mény, hogy az eljárás, melyet alkalmaztam, a legegy~~eriibb volt, 

Van egy területem az ugynevett Sinai hegyen. ~1ár mint a 
neve is mutatja, ezen hegy magas, alapja kőszirt, rajta több-kevesebb 
kőomladékból eredt könnyü humus földdel. 

FekvélJe egészen délnek esik, s e miatt a multban midön még 
itt a legnemesebb rajnai rizling bor termett is, gyenge volt a vege
táczió, azért mert a sekély földréteg, különöscn a kanikulai melegek
ben annyira átmelegedett, mondhatni kiszikkadt, hogy mindig kevés, 
de kiváló finom és értékes bort adott. 

Ahogy a filloxera ktpusztitotta, évekig partagon hevert, legfel
jE:bb a legelö marha vette hasznát. 

Az 1893 évben arra határoztam cl magamat, hogy ott jaquez 
szőlőt telepitek; azért egy kisebb darabot müvelés alá vettem. s 
mintegy 1 500 db jaquez vesszőt öszsze l bele ültettem. 

1\Hután a terület nagyobb volt, a felmaradt részt ripáriával 
ültettem be. 

1894 év tavaszán azt láttam, hogy a jaqu~zból ugyancsak kevés 
eredt meg, ellenben a ripáriából kevés maradt el. 

Eme siker arra a kö,·etkeztetésre vitt, hogy ott, ahol a ripária 
ily pompásan megeredt, ott az ojtványok is nagyobb eredmény szá
zalékot adhatnak. Ez okból a kézben eszközlött ripária részérc ojt
vány oskolát szándékoztam készíteni. 

Hogy azonban nagybani kisérlettel kárt ne valljak, 200 db 
sima ripáriába kézben eszközJött muskolat ojtást helyeztem és pedig 
egymástól 1 O méter távolságra, azért, hogy ha esetleg valami 
megfogamzik, ott nw1·ndhasson; s azért raktam igy, mert a kőszirten 
kevés föld volt, s a kevés földet a mondott távolságban üsszehuzat· 
tam, s abba dugdostattam be az ojt\·ányt. 

De előbb még az alanyokat kellett 2-3 szemre megröviditeni, 
mert kevés lévén még igy is a föld, az ojtvány nem lett volna 
betakarha tó. 

A tavaszi nagy munkában nem volt idö vele foglalkozni, meg 
hogy hegyen is volt nem igen volt kedveT~& oda menni. 

A napokban felmentem, persze az ugynevezett szállasfü a 
területet ellepte, mert még meg sem volt kapálva, a kupaczok azon
ban feketék, fü nélkül voltak. 

S mit látnak szemeim? A kupaczokból elé törött muskolat 
hajtásokat. l\1időn végig-végig figyelemmel átnéztem, a 200 db elra
kott sima ojtványból elmaradva kevesllt találtam. 

Ez oly fényes eredmény, melyet soha sehol semmi gondosság 
mellett eddig nemcsak el nem értem, de elérni sem reméllettem. 

Eme rendkivül eredmény birtokában kezdettem kutatatni azon 
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·okokat, melyek e fényes eredményt adták, végre a következőkben 
állapodtam n.eg: 

. A sziklás .. altal.~jon l~vö föld nem egyéb, mint a. kőnek elomlása 
s 1gy f~l~tt~ konnyu, s mtvel veres és vastartalmú, aripária tenyész
tésre ktvaloan alkalma<>. 

Eze~ föl.d trachy~ quarcz tartalmú, melyben a gyökér felette 
gyorsan es btztosan kepzödik. 

I?e, elősegíti az? n körül~ény is, hogy a szikla altalaj : a nap 
m~le.~e~ől gyor~an atmel~gsztk, s a bedugott szölövesszőt gyorsan 
mükode.sre keltt, s álland~>an abban tartja. ~Iivel pedig a föld nem 
repedeztk, .. a nem~s nem rcsz szárad ki, s az alany gyökér hajtása mi
elobb bekovetkeztk, az a forradást sietteti. 

1\los~ ~)t.~ áll eg_y .. sziklatet~n, körülvéve elhagyott, elfüvesedett 
pallag szolofuluek kuzutt eme stker. Aki kiváncsi, megtekintheti. 

Akiknek ilyen szölöföldjük van, okuljanak az elért fényes ered
ményen, és tegyenek hasonlóan kísérletet. 

Az orom a szölöben . 
. .:\ szölök vidékenként feh·áltva oromra és laposan müveltetnek. 

l\Iost az a kérdés, melyik müvelé~i eljárás jobb? 
tn az amerikai kulturánál határozottan az orom müvelés mellett 

foglalok állást. A homoki szúlönél is az első négy évben látom 
helyet a lapos müvelésnek. Későbben ott is helyesebbnek tartom az 
orom müvclést. 

trveim a kö\·etkezök: 
Az orom-müveléssel a szólöföldjét őszszel egyenletesen lehet 

tetszésszerinti mélységben fedni, s igy az ilyen mondhatni földfordi
táti által a nyer~föld a fagynak s késöbb a nyitás után a napnak 
jobban van kitéve, t•s igy a föld termé kenysége felette nagyban 
elüsegittetik. 

Tekintetbe vé\·e, hogy az amerikai kulturánál csak a magas 
metszés foglalhat helyet; az orrnos müvelésnél a tökét sokkal sza
bályosabban és magasabban lehet fedni. 

J gaz ugyan, hogy a lapos müvelésnél is. lehet a tökéket mint 
a kukoriczát szokás, körül takarni, csakhogy 1tt ezen müvelet mellett 
midön a föltl a tőke körül a hanesik elöállitására felszedetik, száraz 
tél idejében: a tökéknek a földszínihez közelebb esö gyökerei elfagyhatnak, 
melynek káros hatását felsorolni teljesen felesleges. 

A orom-müvelés mellett télen át a fedés árkába a trágya egész 
rendesen elrakható, a lapos müvelésü földnél ezt eszközölni ily sza
bályosan még nagy költség mellett sem lehet. 

Az-orom müvelés mellett az évi munka sokkal szaporább s 
igy a kiadást tetemesen csökkenti, a munka tisztább s jobban néz ki. 
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Az ormos-müvelés mellet a szőlö ormaiban az első második 
év alatt hagymát, babot egész szabályosan lehet termelni. 

Es a mi a legfőbb dolog az, hogy az orom-müvelés mellett a 
tökét mélyebben lehet a földbe helyezni a nélkül, hogy az a gyö
kérképzödésre alkalmasabbá lenne. 

Mert ha Hz orom-müvelésre kezelt szölőbe rakjuk az ojtványt, azt 
ugy tehetjük s ugy kell tennünk, hogy az ojtás helye két ujnyira a 
földbe essék. Mig a lapos müvelés mellett ezt nem tehetjük, ott a 
föld szinével kell lenni ugy, hogy az ojtá~ fele a földben legyen 
különben ha két ujnyira mélyen tesszük az ojtványt a földbe: nkko; 
gyöke1·~f ve1·. 

Ellenben az orom·müvelés mellett, mivel a föld oromra fel
dolgozódik fl. két '!'jn,yi ~ö~d ~~z ?-jtá~ me!lül .. kilmzatik s ekkor éppen 
ugy áll, mint a stma müvelesnel foldszmt ultettetett volna. 

És végre egy fontos dolog. melyet a lapos és orom müve
lés között észlelek az, hogy az orom müvelés mellett az ojtvány 
sokkal tartósabb. Ezt a következőkben fejtem meg: 

Sok ojtvány tartósságára nagy befolyással van az orom. 
Tudva le\·Ö az, hogy a tőkék magas nyakkal kevésbé dísz

lenek, mint ha a röviddel vannak, vagy pláne.. ha maga a töke is a 
földben van. Ez onnét származik, mert a t()kP. nyaka a szabad leve
gőn ~okkal előbb megrepcdezik, megcserepesedik; pláne a nap 
sütése sok éltető nedvet elvon a tökétől; azért azután az ilyen elcse
repesedett, elcseresedett töke nyakán az é1ö rész vékonyabbá lesz 
mig ha al a földben van, vagy egyébként védve van, kPveN"bb " cse: 
reptsedé.fl, a cHe'l·kérgetredéH 11 igy vrutagabb azon te.r·d ".,;.~z, melyen tit "Z 
tltefÖ 'nedv 'lnÜködése, VPZ~>féSP, tlZtH"P)Jel. 

A lapos müvelés mellett a töke nyaka \'édelem nélkül van a 
szélnek, a nap melegének kitéve. Ellenben a kihuzott orom között 
levő tőkék levelei lekötik a földnek kigözülgését, mert két oldalról 
maguk az ormok is bocsájtanak ki füldpárát, melyet a levél lekötvén,. 
a szél nem könnyen fujhatja el, s igy a töke nyaka némi gőzkörben 
van, mely a tőke nyakát eldun·ásodás- és kiszikkadástól védi. 

Ez a körülmény némelyek előtt jelentéktelennek látszik, dc én 
nagy jelentőséget látok benne; mert a töke a legmelegebb időben is 
naponként legalább 6-8 órán át némileg védve van az orom küzött 
megrekedt s a levélzet által leszorított földpárában. 

Kisérletet tettem s azt tapasztaltam, hogy az orom között levő 
ojtvány jobban díszlik. 

Legutóbb járt nálam egy szakember, aki Arad megyében egy 
nagyobb szölészetet kezelt, egyik legjelesebb kezdeményező nagy 
birtok osnál. 

Előadta, hogy igen is vidékükön az idősebb ojtványok kezde
nek visszaesni. 

Tárgyalván a vele a dolgot, figyelembe véve a helyi körül
lllényeket s viszonyokat, s eltekintve azon körülménytől, hogy az 
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idősebb oj~v~ny?k vis~za:sésében azon, körülménynek, hogy azok a 
~ezdet elso evetbe.? k~sz~ltek, nagy resze lehet azon körülménynek 
1s, hogy ott a szolőfoldjet laposan müvelik. 

Közös m~gállapodásunk folytán az illető kisérletet fog tenni 
az orqm-müvelessel, s az eredményről értesitését igérte. 

En remé:1yt füzök a feltűnő különbözethez. NP-m azt mondom 
én ezzel, hogy az orom-müvelés mellett a tőkék nem eshetnek visz. 
sza, mert hát nálunk is elég szomoruan néznek ki az első években 
kirakott ojtv~n.~ok? de ami j~l raka~ott ki, még máig is díszlik. 

Ezen korulmeny maga ts megerdemlí a kisérletet siker esetén 
az orom-müvelés általános elfogadását. ' 

Azt mond~ttan:', a ~omo~í. ~zölőnél az első 4 évben nem aján· 
lom az orom muvelest. Ezen alhtasom a következökkel indokolom : 

" .. Aki homok szöl~t .si keresen akar ülte~ni, aki azt akarja, hogy 
szolője csakhamar beallJon s ne kellessék evek hosszú során át fol· 
tozgatni : annak a beültetett szölöjét őszszel rozs buzával be kell 
vetni. 

A mely homoki ültetés nincsen őszszel buzával vagy egyéb 
védnövényzettel bevetve : azon az átok keze van, a tavaszi szél 
midön a homok kvarc.lát kergeti, a kvarcz a fakadásokat ujra meg 
ujra leveri, s az ültetés a szó-szoros értelmében kinlóctik nyomorog. 

De azért is kell a homok ültetést őszszel védnövénynyel vetni, 
mivel a fedés csak ez esetben sikeres. 

Az egyszerüen fedett homoki szölötöröl őszszel elfujja a szél a 
futó homokot, s azután a tél pedig a fiatal töke fejét elfagyasztja. 
lnnét van az, hogy a homoki szölő alig bir beállani, s hogy annyi 
fejezet elromlik. 

Igen elromlik, de azért romlik el, mivel a télen át elfagyott. 
Ha a föld őszszel ami legjobb, rozsbuzával tdejében bevettetik, 

őszszel midőn a szölőt fedni kell, ktkel, meggyökeresedik, összeka· 
paszkodik. .Most már ha azt az összekapaszkodott földrészt nagy 
ka páva 1 gyökerestől romdenestől a fiatal tökéhez tesszük ; teszünk 
hozzá két-három oldálról ily \ édelmet, s ha ezek közét a szél homok· 
kal kitölti; s itt tovább bokrosodik, nincs oly szél, mely azt onnét 
eldobja, elvigye; s így a töke a kifagyástól védve van. 

S igy nemcsak azért kell a h?moki ültetést az .első, 3-4 ~ven 
át védnövénynyel rozsbuzával ve~.m, hogy a tav~szt szel fuvasok 
al kalmá val a futó homokot megkotve, a fiatal hajtásokat a kvracz 
veréstől ugynezett leperkeléstől megmentse, de azért is, hogy a 
mondot~ Íedés által a fiatal tökéket a téli fagytól megóvja. 

Tehát a homoki ültetéseket az első 3-4 éven át őszszel véd
növényként legjobb rozsbuzával bevetni. 

A vetéo;t az orrnos s1.ölöben nem lehet egyenletesen eszközölni: 
a magot nem lehet benne egyenletesen el gereblézni. Nem lehet 
kellően fedni. 

Ha azonban a szölö beállott, megerősödött, akkor azután a 
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vetés nélkül is egész pompásan meglehet élni; s ekkor lebett a sző
lőt orom kezelés alá venni. 

Az elmondottak alapján a szőlőmunkáknál én az orom müve
lésnek vagyok barátja. 

Levelezés. 
,.,. 

Tek. szerk. l; r! 

Tolcsva mondhatni a hegyalján a legjobb bortermő kis mezö .. 
varos; kisebb-nagyobb szölöhegyek, domboktól kyrül vett völgy
ben fekszik, kivéve délnek van sikszerü nyila<ia. Ejszaknak szintén 
yan a szölöhegyek között egy keskeny nyitás, de ugy ezt, valamint 
kelet- és nyugatrt'>l is körörülveszik a tölgy, bükk stb. magas erdők. 
melyek a nap sugarak visszaverése által ...t. szölöérés, asszú kép
zödést nem kis mértékben segitették elü. F:ljdalom, hogy csak segi· 
tették. mert 1885-ben lett a phylloxera itt felfedezve és oly roha
mm~an terjedt, hogy 6 év alatt az egész határt teljesen tönkre tette
Ugy, hogy most a remek fekvésü dombok n'~szben szántóföldül, de 
nagyobb részben partagon hevernek. U többi helyeken még most . is 
kinlódnak eg-yes szijlötök, melyek az atkozott féreg pusztitása után 
ismét életre keltek, de hajszál gyökerük már nincs. l\lindennek daczára 
azért az élénkebb töveken még mast is f~lösködik, vagyis magnak 
elt'-g filloxéra maradt. 

Szölöhegyeink talaja a keleti részen többnyire vereses fekete 
nyirkos föveny, alul pedig 6o--1 oo cmtre kőszirt, helyenkint pedig 
nyirkos agyag. 

A déli és nyugati részeken pedig a kisebb emelkedésűek igen 
kötött nyirkok, ezeken termettek a legtüzesebb (~s zamatos szamo· 
rodni borok és a~zuk. A magasabb hegyek pedig apró kavicsos 
köves az u. n. forg6 kavicsból állanak. Ez utóbbit a Ripária rend
kivül szereti, mtg ellenben a k()tött nyirokban lassan fejWdik. 

Szerény nézetem szerint legalkalmasabb lenne a Ripáriának az 
emlitett keleti oldalon levő \'ereses-fekete nyirkos föveny, de ott 
senki sem ültet, a megkezdéssei egymásra utalnak. Ebben elsö nem 
akar lenni senki. 

Különben az egész határban csupán 16 nagyobb birto}c.os fogott 
hozzá kissebb-nagyobb területen. 

A cs. és kir. udv. szőlűket én mint fövinczellér 1 888-ba kezdettem, 
- midőn a phylloxera pusztitás folytán egyes foltok mutatkoztak
ültetni; de felsöbb rendelet folytán pár évig csak kicsinyben kisér
letképen, jelenleg 8 k. hold van beültetve, melyböl 4 hold már 
beojtva, termő állapotban, 

Eleintén csak a Ripária Sauvage-t ültettük, de pár év óta a 
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Portálist, mert az előbbi rendkivüllassan fejlődött, utóbbi sokkal gyor
sabban ; a Szolonis szinte jól díszlik. 

A legnagyobb hátrány nálunk, hogy a fásojtással nem halad
batunk. Már pedig több éven megkisérlettem ugy a nyakojtást 
mindenféle módon, valamint a vesszőpárositást is le porhajazva. 
De a legpontosabb és különböző időszakban végzett ojtás mellett a , · 
legcsekélyebb eredményt értem el, okát pedig abban találtam, mert 
talajunk oly rosz természetű, hogy 5-6 cmtr széles és 20-30 cmtr 
mélyen megrepedezik: s ennél fogva habár az ojtás besirkézve 
könnyü földel lett is, de a repedések által egyrészt magától is kiszá-
rad, másrészt pedig a kapálásnál ugy a kemény föld rengése, vala-
mint az ojtványnak kikerülhetlen megmozgatása által eleintén szép 
fakadásnak indult ojtván y tönkre me gy. 

Kézbeni ojtás eliskolázásánál is csak a könnyebb talajú házi 
~ertemben lehet elég jó sikerrel végezni, Richter-féle eljárássat 
En az ojtó hüvelyét nem tartom czélszerünek, mert keskeny, 
mondhatni éles felülete miatt a kés éle nemcsak hogy könnyen 
kimegy, de kissé gyakorlottabb munkás kéz is kicsorbitja. Hanem 
egy géplakatos helyben igen czélszerü váglap készitőt csinált egy 
5 cmt széles kovácsolt vas lapból, melyben 3-4 különböző méretü 
váglap lyukat fur, és vesz hozzá suszter gneip-szerü kést, melylyel 
gyaluszerüleg szép vágást készithetni s a mi fő igen gyorsan, ugy, 
hogy nálam I metszlap vágó, 2 nyelvező, 2 kötő naponta 18oo-2ooo 
dbot beojtott május hóban; természetes, hogy már ök osztályszerint 
ki válogatva kapták a vesszőt és ojtógalylyat; utóbbit szemre elvag
dalva-

Mi tehát leginkabb a zöldojtást vagyunk kényszerülve nagyobb 
·erővel végezi, melylyel elég jó eredményt érünk el. Csahogy ezzel 
várni kell mig a Rtpáriáról elég erős hajtást kapunk, De meg sze
rény nézetem szerint ez a legköltségesebb módja az ojtványok elö
állitásának, nem is számítva a folytonos tisztogatást, a zöldojtás 
megeredése után szél elleni lehajtogatást, kikötözgetést stb., hanem 
a ledöntést; mert naponta 15 tövet elég egy embernek ledönteni, a 
mi 6o kr napszám mellett kerül á 4 krba. Igen, mert különösen 
tavasszal földünk oly szerelmcs a kapához, hogy kézzel alig lehet 
róla majd minden vágás után letisztitani. . . . .. 

A zöld ojtá-;t leginkább az u. n. Baranyat modon vegezzuk 
még pedig ugy mint tek. Szerkes~~ő .. u r aján~j~, t. i. ho.gy ~z ék 
oly rövid legyen, hogy az alany butyokben elferJen, vagyts felJebbre 
ne haladjon. A pályadíjat nyert Czeiner ojtás nem felel meg a gya
korlatban mert a túl hosszú, 3 cmtr ék igen korán mielött a forra
dás beáll~a: kiszárad. Én itt is csak olyan forma rövid éket hasz
nálok, mint a BaranyaináL 

Peronospóra a mult évben nem lépett fel, még az idén sem 
ez ideig. 

Tolcsván, I 895· junius 20. Holadnyák János. 
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Ne verjük fére a vészharangot. 
Egyik törzs elöfizet5nk a levele akkor érkezett hozzánk, midlSn 

hpunk már nyomás aM készen állott. Mivel a levélben oly baj és nézet 
soroltatik fel, mely máshol is röllépett s melyröl kiilönbözé) nézetek van
nak elterjedve, s mivel Leküldött le,·élben az mondatik, hogy nézetün
ket többek ne,·ében kivánnák tudni, a kész lapb6l egy czikket kihagyva 
adtunk tért ezen c~zikkiinknek. S L1ír jelen számunk ,·ezérezikk~ben ha
sonl6 körülményre nézetet mondattunk mégis helyesnek láttuk itt is n~zetet 
n v il vánitani. 

Az mondatik, miszerint Gk azt hiszik, hogy a?. idéisebb ojt\·ányok 
ez é\·Len történt számos ,·isszaesése azon kiiriilményhen találja megfej
tését, hogy a?. idén a rip1íriák sok helyiitt sih\nyul, csalányosan fitkadtak, 
hogy levelein rozsda szemii betegség jelentkezik, mely a sz(h•etrés?.eket ki
lyugatja és igy a levelek bord1íjai maradnak meg egy p1ír napig, mely 
késűbb szintén tönkre megy. 

Hogy igy a hajitisok alig éri el az l méter magaP.s1ígot. 
l\11\~ oldah·ól is lett hason értelmii kérdés té\·c, séít rozsda foltokkal 

telt levelek i~; kiildettek be. 
Egyesek ezen betegséget ::\lal-neron, Imisok Gomoza baczillarienek, 

s(ít oh·an is van aki ezt blak-rntlmak nevezi. 
be a levelek mindegy.kében a tle~peraezió 

fokozza azon kiizlemény, hogy egyes hirlapok 
visszaeséséről adtak h irt. l\1 indannak da,·z1íra, 
nyugtatva lettek, komcnt:írolva, még mimlig 
aggodalom. 

jelei észlelheHík. Ezt 
az idt~n az ojtv1ínyok 
hogy ezek késGbh meg
meg van sokaknál az 

Ha valalwl ugy az uj széHWkultnr1ín:\l ki\·:\natos a figyelem a kö. 
riiltekintés, az ovatosság; de az aggodalom egyencsen ntj:it ~lwgi a halat.l:\snak, 

Ezek eWre bocsájtlisa után eddigi tapasztalataink alapj1í11 kijelentjük. 
hogy az ojtnínyoknak olyaténi visHzaeséseo, aminéírGI innen-onnan adnak 
hírt (.s nálunk is történik, nem lehet ragtllyos hetcgség. N cm lehet Blak
rofh, n('m lehet 1\lal-nerone, nem lehet (iommm Raczillaire. 

Ezek a betegségek ferWzlík. Ahol egyszer tany:H iitiitck, ott mint 
a tííz lassaLban, gyorsubban ugyan, de körben pnsztitanak. X em kim~lnek meg 
egyes W kéket. X em ugrik egy sorluíl a harmadik az ütödik s a W b hi so
rokha. Ahol az ojtvány igy helylyel-közzel hanyatlik, ott a haj az ojtvány
ban annak kivitele yagy kezelésében keresendé). 

De mérlegeljük azokat., melyeket a szakf(~rfiak az elmondott heteg
ségekről egymásnak ellentétesen állitanak. 

Egyik azt mondja a Mal-nero, egy ez ugyanez a Gomoza ba
czillaireva]. 

A ~'ranczia szakférfiak egyike egész komolyan vésznek jelzi 
a Gomoza haczillrét a másik hasonló hirneves szakférfiu fnmigative 
Dlondja, hogy Gomoza baezillairc, betegs~g nP.m létezik . 

. Most már legyen okos a szegény széHész. 
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C'gy látjuk a magunk kárán f(,gjuk megtanulni azt is, hogy léte .. 
zik-e e1.en beteg:1ég avagy nem? 

. , X em ál~itom, hogy olya~ kereszt nevet érdemelt-e azon baj melyet 
ti~Jat s1·zemmeimfi ~11 "11~~ttam, s saJát kezeimmel gyógyitottam ki. De annyi 
t...· ny, 10gy a eJ O( cs nagyon desperátus volt. 

, l~>m: ~.v ta~·~sz~(~ a vá.r~s 8 holdas riparia telepén, mely ekkor 
mar rendk1vul buJan kivolt feJlödve, j~írkálva két vissza maradt tőke 
kiitötte le figyelmemet. 

l ~-10 napon át minclcnnap elmentem megnézni alig fejlődött és 
teljcsen beteg volt. ' 

Mig a .t~bbie~ 4-rl métcr magas hajtással dus lombozattal bir
t:~k, ezek haJta~a ah~ -~•al~d~a meg -~ métert. A levelek sárgás szinbe 
tortek, H a level horda1 kor;ott a szovetekben apr6 gombostü foku nagy· 
ságu rozs.tla fi,ltok képzödtck. Ezek fejUídtek, mig végre összeérten ki
hnltak k1égtek, H t•sak a bordák maradtak meg. A hajtások szakadozottak, 
foltozottak voltak. 

Jelen voltak, melyek a Gemoa bacz.illairera, jelek voltak melyek a 
lJlak-rofh ra kövctke?.tettek. 

Igy gondolkoztam pedig itt a ned\·kcringésben is lehet hiba a 
leveleken pedig rag1lly van. 

A hajtások szakadozott fcketesedése az abnormis nedvkeringést 
jelezte ; - az hogy elűtörií levelek az sőt a közel eső levelek a betegséget 
átvették; a fertözé!'lt láttam igazolva. 

A gazela engcdelmé\·cl május eiején a két tőkét egészen gömbö· 
lyiikre visszametszcttem R fühldel betakartam, a beteg gallyat levelet 
elvitettem mcgégcttem. 

A tőkék csakhamar kihajtottak, hajü(:;ok iidék s ugy azok, mint 
a levelek üde szinüek lettek . 

.A bctegségnt:k nyoma scm lett, e:o;akbogy persze a lombozat, a~ 
idő rö,·idség rniatt kisebb és talán a vessző lett a többinél kissé 
éretlen c b b. 

De sem azon évben, scm azóta ott hasouló bajt nem láttam. A 
két Wke él vigan t:írsai között . 

.=:n az egész betegség fölött napi rendre tértem. ~liután a mai hitetlen 
világban minden állitásra tanu kell, a sok közül hivatkozom Endrész 
Istv~\n urra, Gyöngyös v:írosa szőlWfelügyelőjére. 

Vele néztük, vele végesztük az operacziót. Tehát az idén imit
~mott feltiiDíí c!-iálán növekedésü és rozsdapetyekkel ellátott levélzet 
felett sem kell kétségbeesni. Ott van ~z leginkább,. ahol ~ g>:akori 
cs(jzések vannak, s az idő hüs. Ha az Idő felmelegszik, az UJ haJtások 
levelei normálok lesznek. 

Ez nem lehet oka az ojtványok helyenkénti elpusztulásá?ak s egy 
általában nem a fent nevezett fertöző betegségnek. Hanem Ismételten 
hangsulyozzuk, hogy azok helyi bajok. 
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Akkor kell félni a fertöző betegségektől," ha az a kiindulási pont
ból körben halad, s minden tőt egyenllSn visszavett. 

Addig pedig magunk rémitésére ne kongassuk a vészharangot. 

Kérdés. 
148. Kérdés. Kis és igazán kedves lapunk ·A szüiUíhen« czimtl 

lap ajánlatlíra én is iiltessem 3 hold amerikai sz{iJWt ; részint sima zöld 
ojtntnyt, részint sima ripari:it jü,·ííre heojtarulót, r(~szint oth~lót\ 8.,\ala
melyes jatptet hiz,·a a tartós sikerben ; lehctííleg · mc!gadtam 
minden aj1ínlott. munldt. A megeredési ea·edmény, a ketlvczíí itW f()lytán 
eddig kedvcz{ínek mututko:.-.ik. - de hogy Moln:ír Istvánnak a sz{Hlő
miivelés és bor:íszati kéziki>nyvét olvasom, a 21~-ik lapon, •az ily ame
l'ikaira nemesitett ojtvány esak fl-7 évig diszlik s azuhín hanyatlik, el
\'ész ~s hin1tkozik e részben a Francziákra, a kiknél 10-11 éves esak 
ke,·és van mig a tüLhi elpm:ztul kérdem:» 

~lit tart c hat1írozott :íllit:í~1·a vonatko:r.ólag tekintetességed '? Ez a 
munka 188H-ik éd>en iratott az 188H-han, adatott ki ujra kibíívitve. 
Azóta 12 és illet\·e 6-7 é\· mult cl, melv idíí alat ·a közvetlen a ta
pasztalatok is beszélhetnek. Ha e1. nem igy :íll, a mit hittern eddig is 
hiszek még most is, miért nem igazitattik ki és terjesztetik ezen igen 
fontos és felette tekintélyes szakcmb~rt{íl eredett :íllit:\s '! 

Egyben vagyok bátor egy tahín mindennap fclmeriilíí másik kér
dést is tenni. - ~lit tart Tekintetességc<l a filoxe1·ás ha1.ai sz{ílWknek, 
ugy a mult mit a jelen évben is tag-~ulllUtlan cllcn:lllás:íról, majdnem 
mondhatmím javulás:íról "! 1\lult évben szárazs~íg volt, s m~giH a. még ki 
nem vágott szGllt'ík szemmel hithatólag ja\·nltak s most a:.r. esíís é\·szak
ban is haeontólag ! Y an mílunk olyan sz{íllős gazda, s aki H1.{íllőjénck egy 
részét kinígta a filoxcra pusztitáH miatt, s ugyan oly nuísik részt 
meg-meghagyta, és a sz{íllíí mag~íhoz térésc s tiirhetíí tcrmt-sathísa foly
tán az illctG Pajnálatát fejezi ki, hogy reményt alig nyujtó nu\sik részt 
kipusztitotta ! 

Kérem sz i ves értesi tését. arról is, hogy a csatol t két r! pari a lc\·él
nek mi a baja? Azt hiszem a zöld az peronospora, tle t·sak hiszem ~B 
nem tudom. A másiknak egész tőkéje és illetve vcnyig(ojc iH ilyen sárgás és 
pirosba átmenő. Mindkét levél végül elszárad. A sárga leveliinél azon
ban csak egyes levelek az alsók ilyenek, ennek ma az ágai meghaladják 
ó0-6f> cmert. Az első két éves simáról van. A mellettc levő Oh te ló levele il 
kezd sárgulni. Ép ezért vagyok ki v~íncsi a haj ok:\ ra. 

Szives értesitését kérve és előre is köszönve vagyok 
kiváló tisztelettel 

G. B. 
Térazüke miatt a válasz jGv<Sre. 

---::-:---~------------

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában·-·ayönÜyösön. 
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