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

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megj elentk: mtnden hó 28-á.n. Szerkentö és kiadótulajdonou 
CSOMOR KÁLMÁN. Elölizetési díj: Egész évre 2 frt. 

" Oszinte szavak. 
Lapunk mult. számában "A di,·ekttermü szülötőke visszaesése" 

t·zim{í czikkiinklum azt monclottnk, l,ogy a tavaszon jelentkező 
vi~:;.;za<.•s{~s JH'Ill nz ('llfn:íiJ(,:.;iig tt'kintett~bc')l b:rálnndó cl, d·~ annak 
oka a mnlt évi nagy :-;zúrazi-i:ígh:m k(,•rest:'ndc'). 

Kifejcz(.:..;t neltunk a n nak, ha a vi~sz:tP,ett tőkék kellőképen 
megtisztitta tn ak, míítrágyá ntl (!lláttatnnk : teljesen kifejlödenek. 

Az idő igazat aclott, f.J nemcsak a megtisztitott, s műtrá
~yávnl nwgjnvitot.t t:dajlmn. ele n nélk{íl is teljes erőbe jöttek 
az cgyébk(.nt alkalma:;.; talajim }pv{) s jó karhan tartott direkt-
term{)k. 

" ( )szint(.n sz(,h·a, micltJn a direkttermm~ tava:.-;zszal teljesen 
vissza v"'ltak <'8\'t•, twgy lelki erc')t kellett gyüjtenünk, hogy 
szemheu az'1n állá:-;ponttal, nwly(•t az állam egyes szakközegei a 
direkttermc'iket, ki'•zte kiilünüsen az othdlót illt~t.ik - állást 

foglaljunk. 
1\Iert hát kérem, mi egy~zeríí gyakorlati szőlészek vagyunk, 

a szűlősz<•ti nmgnK Rutktndomáuyokat nem lehettünk szerencsé
sek a szakeWntlih;ok alapján elsajátitnni. 

Bár eddig i~ magunk lábán jártunk, s hlír mennyire han
goztatta nz állnm Ppj·ik le~mngaHnhb sznkkü1.ege, hogy az Othelló 
uem ellentú.lló, mi a saját telepiink()n elért sikerekből kiindulva 
az Othelló nwllett állandóan állást foglaltnnk, A mult és jelen év 
trpasztalatni után JH'(lig még inká.bh álláRt foglalunk és egész 
tisztelettel kérjiik a1. állam magas szakközegét, ·hogy m6dositsa 
nyilatkozatt1t az ( Jtf,,.l/6 ~zöW ellew1ll6ság,ft illetőleg, avagy ha 
erre önként neJ a hajlandó: fáradjon le JJpeströl GyöngytJs~e, 
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nézze meg a mi idős Othelló telepiinket, s az igazslíg érdekében 
nyilatkozzék. 

Mert legtöbb szőlész felíílről várja a jó tanácsot. A felül
ról jövő jó tanácsot, an1it sokan lesünk nem szabad semmi
féle egyéni ellenszenvnek irányitani. 

Mert a szőlész közönség manapság Inidön itt-ott az állami 
szakközegek által kiadott nu1nkákban azt olvassa, hogy: az 
ojtvdny rrJvid életú, - 8 midőn előtte van egy példa, ahol az 
Othelló tüedik évét éli, s roppant nagy terméssel jutalmazza a 
tulajdonosdt,- joggal azt kérdheti : hát miért ajánlják minden
áron azon ojtványt 1nelynek tartósságát biztositani nen1 bátrak? ... 
S miért gyalázzák azon direkttermő Othellót, melyet kevés 
költséggel, kevés bajjal belehet állitani, s az eddigi elért ered
mény után annyi ideig életben és dus termésben lehet tartani, 
amennyit az ojtványnak nem igérnek? . . . 

A szölész is olvas, gondolkozik és itél! ... 
Avagy talán gyümölcse használhatlan, bora ihatatlan? Ez 

egyik sem áll. 
Gyümölcsét mint csemege szőlőt Bpest első nagy keres

kedői kirakatában látjuk. Bora pedig teljesen élvezhető. Sokkal 
többet ér a pinczékben készitett avagy inportalt olasz borok
nál, sőt jól kezelve a nagyobb igényeknek Í:3 megfelel. 

Ha tehát ez igy áll, uliért itélik el? ~!iért neJn vetnek 
reá figyelmet azon nép érdekében, a kik a jó tanácsot felülről 

á ''k? v r1a ~ .... 
Lehetnek területek, ahol nincs hazája az Othellónak ; de 

hogy van alkalmas talaj azt a mienkkel igazoljuk. 
De ahol hazája van, ott hát miért ne termessze leg~·.lábh 

azon osztály, a melynek pénze a költséges ojtványok előállitá
sára és a kisérletekre nem telik? 

Azután bár ha nem is ad valarn i kabinet bort, de ad élvez
hetöt, n1elyblH a köz nép legtöbbet fogyaszt. 

Hiszen kérem a bemutatott metszési művelet is jogosult a 
kritikára és nem minden helyen egyenlőn állja meg helyét. 

Hátha ez nagyon helyesen megérdemlette, hogy nagy appa
rátussal bemutattassék, s ezer és ezer példányban világgá bocsájtat
nék, holott - mondom - az is csak alkaln1as helyen a körülmé
nyek között válik be: hát miért ne érdemelnék meg a direkt-
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termők, azok között a kiváló Otthelló a nagyobb figyelmet az 
eddiginél, mikor az mint a mi telepünk igazolja, egy évtizedet 
már él, állandóan terem s aránylag nagy jövedelmet hoz? ..• 

Miért vesz el némely ojtvány? 
.1\liutl(n az ojtványok az eddigi tapasztalatok szerint általánosságban 

nem igen vesznek el, e miután azonak szórványos elveszéseik ugyancsak 
az eddig szerzett tapasztbiatok szerint legtöbbször az illető tőke betegsé
gére, hajaira vezethetők vissza, igy láttam helyesnek jelen czikkem czimét 
megudni; s ezen kérdésre kívánom szerzett tapasztalataimat elmondani. 

Az ojtványok 4 okból vesznek el, u. m 
1-s~ör a talaj alkalmatlansága, 
2-szor az ojtvány alanyának helytelen kiválasztása illetve betegsége, 
~-szor a nemes részheu előfordulható betegségek és végre 
4-szcr az ojt\'línyok helytelen eszközlése, kezelése, müvelése miatt. 

I. A talaj alkalmatlansága : 

Az uj szíiWkultura mlísodik évtizedében a talaj kérdésével annyira 
eWrc haladtunk, hogy csakis az uj kezdli~ és uj előfizetőink iránti tekin
tetb()) említjük meg, hogy a meszes talaj az amerikai szűlőkulturának 
határozott ellensége. 

Eré)sen meszes talaj ba a ri pari nyomorog, a szolonis és rupestris 
kisérlctezés alatt áll; egye(liil a ja(ptez az, mcly vele eléggé megküzd; 
B ahol 25-30°/0 -tóli mész van: off azzal biztoann leltet felepiteni. 

Tehát ha ,·alakinek talaja erGsen meszes. s oda ripária ojt\•ányt 
akar vinni, sokkal okosabhan tesz, ha azt a pénzt elajándékozza. 

Ha valaki mcszcs talajha ripáriát ülltett az~rt, hogy idővel azt 
akár f:ísan, akár zöl(len ott henemesitse, alig ha teszi; mert az első év 
fakadásai tudatják a gazdával. hogy ott a ripária s igy a reá eszközölt 
ojtv:íny nem él meg. 

lsmerteW jel itt az, hogy a hajtások gyengék. a levelek sárgák, 
betegek i egyesek leveleinek erei vörösek. 

Eme kiriv6 szin mutatja azt, hogy a talaj az alanynak nem 
alkalmas. 

Amint a beültetett ripária levelei sárgulnak, ugy sárgul a rel( 
eszköz())t ojtvány levele. 

Ilv köriilmények k(izött tisztában lehet a gazda, hogy a talnjt 
rosszul \·álas1.totta meg ; tisztában lehet, hogy ott az ojtvány soha sem 
fog semmi körülmények kiizött díszleni. 

Némelyek ily esetre ajánlják a vasgálicz oldattali öntözést. 
Igazuk van, hogy a vasgálicz az ilyen tökéket némileg látszólag 

meggyógyitja ; de csak némileg és látszólag i de vele egész ttíbllikat 
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öntözni, pláne többször öntözni : nagyon fáradságos és költséges, melynek 
sikere a kiadtíssal egyáltalában nem áll arányban. 

Ha egyes ilyen tőkék fordulnak eW a táblákban, azt talán ideig
óráig lehet igy ápolni, de nagyban nem fizeti ki magát. 

Azt kérdezheti valaki, hogy miként lehet az, hogy egyes táhlában 
egy némely tökénél előfordul a levél sárgásodása? - Hát egyéni beteg
ségén kivííl ez azért lehet, mivel különösen hegyes vidékeken a talaj 
felette gyakra1'1. változik. 

mélyen 
ö, sJt 

a föld-

Különösen vannak hegyoldalok, a melyekben 2-3 láb 
nagy mennyiségű rneszet lehet tahílni. Néhol ezen mészréteg 4 
10 méterre is lesz=m, mig viszont egy némely helyen egész 
szinéig feljut. 

Ezen természet okozta alakulás idézi azt eW, hogy némely heh·erj 
kisebb-nagyobb területen mész fordul eW. 

De a ku.ltura is néhol föllehb hozta a meszet. Például voltak sz{íW
hegyek, ahol a sebes esőviz a földet lehordotta, de az emberi kéz a 
természet okozta földlehordtíst nem hozta hel v re, nem hordotta vissza. 
Ilyen helyen azutt\n ha forditunk s a mélye<Íéseket alkalmas föld.del be 
nem töltjük: mész kerill f~liilre. 

Innét is van az, hogy egyes Wkék a més.z jelenléte kti,·etkeztében 
sárgnlnak. Ily esetben lehet vasgálie.zc.zal öntözni. Ve ennél sokkal 
helyesebb, ha az ilyen tlíkékkel egyszerre leszámolunk, ki\·eF;szük s helyébe 
ja(1uez alanyra ojtott tőkét illeWleg kész ojtv1ínyt ültetünk. 

Ha tehát a beültetett riptíria aiany az elsli-m=íso<.lik évben sárgul : 
ott vagy jaquezzal tegyilnk k1sé1·letet, a,vagy ott hagyjunk fel a szöW
telepifitJt!vel addig, mig mészálló és biztos ellcmíll6 alany fajt fogunk 
találni. 

Ha az ilyen meszes talajha ültetett ojtYányok által~\nosságban is 
·visszaesnek: azok legkeYésbé sem szolg1\ljanak elrettent{) péhhíul, leg
füliebb tanulságul, hogy hasonló meszes talajba ne iiltessünk. 

Tehát az ojtYányuk elvesznek azért is, ha azok alka.lmatlan talaiba 
hal yeztetnek. 

Ezt kikerülni tülünk függ. Azért az ojh·~íny-kultura haladásiÍnak 
megakadályozására ezen körülmény ésszerüen okul nem szolgálhat. 

II. Az ojtvány alanyanak helytelen kiválasztása, illetöleg 
azok betegsége. 

Ezen tétel alatt nem az alany adoptáló képe!'ségét, de az alany 
vessző életképességét, minJen betegségWl mentességét. értjük. 

Egészen egyszerűen magától érteWdik, hogyha az ojtvány alanya 
nem egészséges, s ha már az ál1and6 helyére lett kirakás alkalmával 
magával viszi a betegséget a halál csiráját : sorsát, a biztos halált nem 
kerüli ki, - mely alkalommal a reá ojtott nemes rész életét is megsemmisíti. 

Az alanyvesszző nevezetesebb betegségei: 
ha a vessző éretlen ; 
ha a vessző héjai bár szakadozottan a fára vannak sülve, és igy 
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héjai alat~ barna v:qy fekete szinű tapl6sndás tabílható, melyet szőlész 
nyeh-en fenésedésnek szoktunk nevezni. 

"A?... érctlen vess."{) ~ncgisme~·heW a szinérlH, mert mig az érett 
vesszo 1nros vagy barna fényes szmíi és teljes sulyú, addig az éretlen 
vesszé) szintelen, felette könnyű, a héj alatt vasta(J" durva húsú mely 
sok esetben m:ír ŰHzszel a lcv~ígás alkalm~h·al is ta;lósodni kezd. ' 

Ilyen vesszíít elültetni nem szabad. 
Küliinöscn ii~yet kell vetni arra, hogy a vesszé) gömbölíi legyen, 

helyenként. scm lapos ; mcrt ahol a vessz{) lapo:;, ott legtöbbször az alsó 
héj val:uni okból nem fcjW«llwtctt ki, s igy ez vékony maradván: a ve.~sz.lJ 
jPfs{Í 'f,; ... Zfl 'l"f'fÍ ,.,iilf flZI;I'f 11trtrflflf lrtpo~. 

Az ilyen lapos helyen legtühh esetben az alsó héj illetve háncs 
l-retlcn mara«lván az eltaplór.;odik. Ezen taplósod:rs a föhlben tovább 
hal:t•! s hc:lll a fem'-sc«lés, mch· a hal:ll kikel'iilhctlen hirnöke. 

E· azért is i~cn vcszcde.lmes haj, mcrt az ojtványnyal együtt az 
alany is elvesz. 

· Küli'llli'lsen nagy haj akl\or, ha az ojtv:(ny 4-f) é\·es korában 
pusztul el. 

Baj azf.t·t, mot·t az nj iiltet.~s, illcWlcg f~Jltozás a szomszédos Iom
Los tííkék küzi",u. nehezen :lll he, s felette nehezen fejlődik annyira, hogy 
azo11 aká1· zij 1tllm, akrí,. .frí . ..; tn rt.z ojtrí.'f k1 vilu!fií legyen. 

Az ig-y kihalt téíkék<>t lcg-hclyesehhcn lehet a legközelebb eső alany 
té)kf.n tern;zeríícn ne\·el t hajtáRRal he ft> l tozni. 

Tehát az ojtv:ínyok elvesznek azért, mert az alany ültetés alkal
Ju:l\·al nuír· heteg volt. 

Az, hog-y az ojtníny az alany bctcgs~ge miatt halt el, megtudható 
nr·t·ól, ho~y ily eRet hcn az alany nem hajt ki. 

II l. A nemes részben előfordulható betegség. 
A széíléífáknak heteg-s(.~ei leginkáb h a szGWrostok mcghibáztís ában 

lwrc~cndíí. Igy ,·an ez a nemes vesszéíknél is. 
Sok c~et hen megtiirténik, hegy a nemes v esszé) tmír a?. ojtás idejé

l,cn beteg volt, annak ht.~jai alatt levé) hanesok btír szakudozottan, de 
meg vannak f(~ketcdvc f(mése«h-c. 

Ezek ut:ín éppen ug: mint az eWhbi pontban az alanyvesszőknél 
mondottuk: a hahíl cr.;il':lj:lt mtír az ojt:(s hcrak:íssal magukkal viszik. 

Ha a nemes r(.szcn az ojtáH alkalmával kevés fenésedés van, nem
csak mcgfilrr, de Wkf>vé if-l fcjWt.lik. S igy amig a héj alatt levő háncs 
feket(.sed(.se az egész tííke nyakát körül nem futja ; szóval amig az európai 
rf.szcn, a nyakcm egy kis CJ!észség:es rész nm: bri1· vissz.t..esve, de''· tlJke ~z. 

Amint azonhun az a Wkc nyak:ít egészen körül futotta, a nedv
kering-és egyszerre mcgszíínik, s a már szépen kihajtott· sokszor gyüm<H
csöt i a hozott Wke, mcly m(.g reggel az égnek állt: este már lPkonyultan 
halva va·n. 

Hogy a Wkc ily hetegségbcn mult ki, arról lelíet megtudni, misze
rint az alany még azon évben legt<>bb esetben kihajt. 

Ez a leg-kisebb buj. Az alany csakhamar, sokszor már az első évben 
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oly hajtást nevel, mely még azon évben zölden, vagy a jövő tavaszon 
nyakba, avagy magas fás ojtással benemesitheW, S igy a kihalt ojtvány 
csakhamar pótolható. 

Azért tehát figyelni kell arra, hogy a nemesitésrc használt európai 
szölővessző teljcsen egészséges legyen. 

Az európai vessz{) betegsége szintén a vesszők héjai alatt levő ros-
tok megbarnulásában van, mely származik abból: 

ha a vessző éretlenül szedetik le, 
ha az ősszel levágott vessző télen át rossz(Il van clvermelve. 
Az éretlen vessző itt is halníny sziníi, slít ha föld alá készül, fehé

res lesz. 
A vessző rosszúl van elvermch·e akkor, ha azok esom(}kl a kötözve 

kerülnek a föld ahí. 
Az éretlen vessz{) !eginkább a másod hajtásokhól keriil ki. Olykor 

leginkább, ha ajt."g a szőWtíít egész korán ugy el veri, hogy uj ból megmet
szenuő, és az időt tekintve megmetszheW. 

Ily esetben, ha kedvezíí i(líí nem j:ír: t1. vesszö éretlen 1narifd. 
A hónalj vessz{) is <'retlen marau, ha az kés{)n tör elő. Es meg

történik sokszor, hogy az ily hónalj vessztik a torgalomba kerülnek. Külö
nösen az ojtvány tükéken fejlődenek oly hossz(tv:í és vastaggá, hogy az 
anyavesszők között elmehetnek. 

Különben a jól beérett hónalj vesszők ellen nem lehet semmi 
kifogás 

A rosz teleltetés is lehet a haj szülő anyja. 
Sokan azt a hibát követik el, hogy a vesszííket 50-100-val cso

mókba kötik, s igy helyezik ugy fölu alá, miszerint az egész vesszií el 
van takarva, 

Ez hahírozottan káros elj:irás, mert a vessztik egyenetlenek 1\!vén, 
az összekötés alkalmával ugy nem feküdhetnek egym:ís mellett, hogy a 
levegő közöttük meg ne maradjon. Sőt kisebb ürességek támadnak, mc
lyekben a minden oldalról föltidei heszoritott levegíí a hosszú idő alatt 
teJjesen megromlik, s eme romlottsága a hozzá jutott vessz(ík héjait 
késöbb az alatta levl> háncsot támadja meg. Az ily megtámadott helyen 
a sejtszövetek elromlanak s beáll a feketésedés, mely azután mint fen
nebb monuottuk, halálát idézi az ojtványoknak. 

Azért legjobb a vesszőket vagy egyenként rakni a föld alá, avagy 
nagyobb kévékheu ugy helyezni a vizbe, hogy azok 2-3 ujnyira legye
nek a vizbe, a többi réHz pedig a levegővel s:r.abadon érintkezzék. 

Tehát az ojtványok elvesznek azért, mert a nemesítés alkalmával 
az európai vesszők hibásak voltak. 

Azt, hogy az ojtvány ezen ok miatt halt el, megtudható arról, hogy 
az alany rendesen kihajt. 

IV. Az ojtványok helytelen eszközlése, kezelése és müvelése. 
Visszaesik az ojtvány a helytelen eszközlés, a kezelés de különösen 

a rosz káros művelés miatt. 
Sokan olyan könnyen oda vetik, hogy az ojtványok visszaesése, az 
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ojtványok hiányo~st\gúban, k!vitelében keresendő. Legnagyobb rész a helyett 
hogy k,?tatna, utaun:t. I~ondJa, ~s mos~ m:ír visszhangzik az ország minden 
részébol, hogy "Z OJtvanyok vzsszaesese egyedal az ojtvány silány forra
ddsdbrm ke'resendö. 

l~ersze könnyebb igy cgymafsntán elmondogatni, mint az okokat 
keresm, s módokat, melyek által azok megszüntetheWk. 

A t. olvasóm az cddigiekbíH látja, hogy az ojtvány visszaesésének 
oka nell_l egyc•lül a~, ·~)tvtínyok silány összef(n·radáslíbóJ, de sok egyébből 
származik, s .meggyt:zot~r-st szet~zhete~t magának arról is, hogy a helyze
ten keveset fog seg1tem az, alu a haJ t csak az ojtványok silány össze 
forradásában keresi. 

Hí>t én határozottan kijcleutem, hogy némely esetben a silány for
radás egészen helyre jG, azaz kiirül fol'l'ja magát. 

Tudjuk gyakorlatLól, hogy a helyben eílzküzölt ékojtás némelyike 
csakhamar üsHzcforr, már al'. elsG r-vben 1-~ méter magasságú hajtást 
nevel. Híít sok esetben a nemes rügyben rejW gyümölcsöt is kihozza, rot 
IH~\·eli, Aíít. nr-ha meg iH érleli. 

Az ilyen ojtvány :-;ikeres, teljcsen üss7.eforrott. 
Ellenben vannak a hasonlóan keresztíílvitt ojtványok között szá

moHan, a melyek c:oak kl-Híín keztienek hajtani, s igy későn kezdí5dik a 
forradás is . 

.Az ilyen ojtványok [íszre alig hoznak 20-30 cm. bosszú hajtásokat 
ezzel arányo~itva az i')!'szetin·raclá8 scm tökéletei. 

t:H 1;1égis mi türténik '? •.• az, hogy az ilyen részben összeforradott 
ncmesités, ha tf>lcn 1it relHlc~~cn van fedve, vagy az enyhe ősz folytán 
beállott csíí vize tönkre nem teszi : jöviJ tatJaszon nemcsak életre kel, söt a 
még hiányzó 'részek is ÖBBzefor1·adn.ak, a hajtások dusak lessnek, B beliJle 
~gy ép tökéletes n#lmesitetf Wke leend. 

Ime, azt az 1í:taláuosan hangoztatott kijelentést. hogy az ojtványok 
visszaesése a tökéletlen forradásban kercsenclő, megdönti ezen most elmon
dott állitásunk. 

A szalmaparipán lovagló urak, avagy a dög-lött lóra ültetettek 
ezen kijelentésemct lehet., hogy gnnyosan ti.)gadják; de aki az ékojtást 
eszkc)zöltc vag-y cszküziHtette, s az credmfnyt H)'Ugodt körőltekintéssel 
vezette : neknu ig,tzat fog ",Jni. 

Tudom f>n azt, hogy fönt neluínyan neheztelnek, vagy hátam mögött 
~int tudúkorit gnnyolnak iH ilyen t\llitásaimért. De hát engem csak az 
nyugtat me" IH)U'V amit írok és montlok: azt tapasztaltam, s ha kell ada· ,..,, "'· 
tokkal 1's tudom ig"zolni. 

Az 1~91-ik évben Wrtént, hogy munkásaim a többek között nehány 
igen kifejWdött nemesitéttt nem gyökereztek meg idejében, véletlenül 
ezen tőkék egyikét megvizsgáltam, s ugy találtam, hogy azoknál az 
európai rész eléggé gyökeret vert. 

Saját kezííleg midőn többet letisztitottam vettem észre, hogy leg· 
nagyobb rész a nemes gyökereiről élt ; s csak kis részben voltak 
összeforrva. 
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Hogy ezen ojtványokat megmentsem, egész rövid két kis kar6cskákat 
vertem a tökékhez, s ugy kötöttem ki, hogy a szél éppen semmit sem 
wozdithatta meg, s a csekély forra(hís nem romolhatott meg. 

Daczára, hogy igy meg biztositot.tam, mtísnap híttam, hogy némelv 
töke levelei bágyad tak, hogy a W ke egész élénkségét el veszíti. 

Heá jöttem, hogy ez onnét s,;ármazik, mivel a kis forradáson d:t a 
lombozat elég Mperlít nem nyer. Csimíltam teluít nekik kisebb lomhoza
tot; visszametszettem, s hagytam rajtuk oly hosszú hajttísokat lcvélzettel, 
melyeket Mphílni képesek, ,·oltak 

A forradás rövid idíí alatt gyorr;an nagyobbodott, s őszre nagyrész
ben körülfutott:ik a sehhclyeket. 

A re~í következíí évben annyira megerősödtek, hogy mtíig is diszle
nek és teremnek szépen. 

Igen is e Wid é zi az ojtván y visszaesést"t a rosszul forradott ojtván y, 
ha az helyérlll ki,·étetik, s mint rosz kevésbé összeforrott ojtvány helyez
tetik el más helyre. 

Ez esetben a hiányosan össze fin·rott mctszlapok nem folytathaják 
tovább forratlásukat, mivel elűbh magának az alanynak kell a földben 
begyökeresedni. Ha hcgyükeresedett, annyi er{ít nem k(~pes kifejteni. 
hngy a bekezdett forrad:ís csakhamar (issze é1jen. Igy azután sinylik 
nyomorog. 

Ez azután igazán nyomorult tőkét ad, s ha az 1-2-ik évhen tönkre 
nem, utóbb bizonyosan elvesz 

Ih· esetekre alkalmazható, hogy a rosszul (issze furrütt nemesit~s 
igen is ·oka a tGke elhalás~ínak. 

Azt kérdezi valaki, Hát a züldojtványnál hog-y áll a dolog? 
A j 61 összeftlrrott elég eríís ojtv:iny, ha egyébkt:nt más hibája nincs; 

azaz el~ggé be van ~~rve, szin~én megdl/ja heiyét. 
Csakhogy itt ismét az a hiba fordul elé, hogy l!iokszor a ztildojtást 

erűltetve készítik. Be sem ,·árják, hogy a tőke legahihh ;{ éves, er{)s 
legyen, erlís hajtásokat hozzon, már egész gyengén ojtanak. Persze azután 
gyenge ojtás után gyenge az eredmény . 

.Az ilyen eljárások hozzá járulnak ahhoz, hogy az ojtvány mielűbb 
visszaessék. 

Különösen a sima zöldojtványokkal lesz mizerábililis eredmény, ha 
azok gyengék, s forradásuk sem tökéletes. 

Tehát nem fogadható el, hogy az ojtványok azért vesznek el álta
lában, mert a forradás nem tökéletes. Csak ezen két ut6bbi esethen 
akkor vesznek el, ha a nem teljesen tökéletes forrás6 nemesitések idegen 
helyre, plane őszszel ültettetnek ki. 

De hát az Isten azért adott az embernek észt. hogy segitsen 
magán. 

Például a mult évi szárazságban, különösen a Richter-féle eljárással 
elrakott ojtványok forrottak össze silányan. 

Nagyon természetesen, a gyenge forradásu ojtványok nem Jettek 
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kiszed,·e, s azok ez ~vbcn nemcsak teljesen, ÖRsze forrottak sőt rendkivül 
dus fejWdést értek cl. 

,. ~inde7.ckből az láts1:ik, hogy a?nak, ha a nemesítés oka az ojtvány 
toke VISszaesésének: az nem a nemes1tésben, de a gazda élhetetlenségéhen 
keresendíi. 

A míívclés1~él kiilönösen a mef.s1.és az, mely az egyébként teljesen 
egészséges Wkét IH tiinkrc teheti. Külünösen ha azok már az clséí évek
ben tul rcámetszés által megcríHtetnek. 

Saj~ít tapasztalataink tanitottak meg erre. A sok szobatud6s közül 
egyik azt aj:ínlotta, ezelíítt H évvel, hogy a két éves ojtványainkat met
szük hossz(mt a \·ag-y flz:íl vessz{íre. 

~lint böles tC.rfiúra hallgattunk, meg is adtuk az árát. Itt van leg
több visszaesett ojh·:inyunk. 

A míivelésnél vigy:íznunk kell kiilönösen a kapálásra; mert ha a 
kapáv:~.l a tííke nyak:in sch ejtetik : elííbb-ut6hb a Wke halálát idézi eW. 

l T gyeini kell arra, hogy az ojtnínyok nemes részeibm eredt gyökerek 
idejében rendcsen lctiHztittassnak, és hogy a t{íkék rendesen befedessenek. 

Külünös gond fiJI'ditand6 a talaj t:íperejérc, mert az amerikai ala
uyok igen sok t:íperíít igényelnek, s ha ezek nem p6toltatnak: éhen hal 
el az az ojtv:íny, pcr~zc hogy ekkor a visszaesés ált.ahiban bekövetkezik. 

Figyelni kell arra, hogy az ojtványok az alanyból hajtásokat ne 
bocsássanak, t-i ha ezek clíítürnck, nzonnal clt:i,·olitand6k. 

Yigy:ízni kell egyes fcrt{)z{) hajukra, ilyen p. o. a peronospora, hogy 
a WkéJwt meg ne t:ímadja s egy p~ír é \Te vissza ne vesse. 

():.;szeg ..'ZVe az cgét'izct. 
Az ojtvány vi~szacsik: 

ha fl frda.i az aláll,ljnttk nem. alkalwrtll; 
ha az alnu!J óete,qe11. e,gtiszsé!ttelenii.l. keriil a f'"1ldbe; 
ha az ojftíga.lly betegen lutsználtatik a 11enwntéshez; és t·ég,·e 
ha a h.bá~ ojtúsok a füldbül kúszedetuek .~ más helyre lesznek kiültefvt. 

tov:ibb:i ha rossz ti~ m ii1~eltet nek és kPzeltet nek. 
Ha a talajban van a hiba, elárulja a levPlek sárgulása; 
ha az alanyban van a hiba, jelzi azt fl tüke teljes elhalása; 
ha a nemes részben van a hib~, megmutatja ezt az a,lany hajtá-

8c&inak elüW1·~~e és végre 
ha az ojt:ís keresztíílviteléhen van a hiba, ugyancsak az alany 

·cWtörése mutatja meg. 
E szerint a ke,·ésbé ~zakértű gazda IS megtalálja a visszaesés okát . 
.A visszaesést kikerülni lehet 
ha az ojtványt alkalma.<~ talajba helyezzUk ; 

. hn egészs~ges üde sziuü egészen g6mbölyü érett alany vesszöket 
llas~nálunk; 

ha figyzlemmel vagyunk az iránt, hogy a neme~ gallyak hasonló~ 
képen egészségeat!k leg!}enek ; ~s végre . .. .. . 

ha csak eg~szen j 61 egybeforrott OJtványokat ultetu~k k1; h~. ren-
desen a töke erejéhez mérten metszünk; ha észszeruen kezelJuk és 
ha végre j 6 erőben tartj uk szőleink talaját. 
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Künn a szőlöben. 
A kanikulai melegekben minél ke\·e~chbet, ulkalmatlankoujunk a. 

sz{)lőben. Mert a sző]{) bogyók porát, ugynevezett hamvát leveljük; a 
nélkül pedtg a s~GW hogyója érctlen (egres) marad. 

Ha azonban még is elkeriilhetlenül kell valamit \·égezni, ugy OS7.· 

sznk he a nnmkát, hogy addig jáljunk a termé:!t hozott szőlötl)kék között, 
rnig '' nnp 1'1'Ö .. ~e'' ,,Pm silf. Ugy ~-9 6a·áig, azut~ín egész délután 4 6raíig 
mtíst végezzünk. 

Ha azonban a nap nem süt forrón, borult \·agy homályos idé) van : 
lehe f " sziJiötlik kiizöff jdnn' ~·plni. 

Ilyenkor sok mindenf<>le dolgot tuMl a gazda. 
N émely helyiitt n karókat kell igazgatni. A kütüzést kell folytatni. 

A zöldojtásokat kell tisztitaui, a\·agy az ékojt~ísokat mellékhajtásaikt6l 
és esetleg gyükereikWl megtisztituni-

Yan azután (lolog a;r. ojtvtíny iskohíban is. He eddig a nemes gyö
kereit{í] nem lett meg tiszt.itva : mo-.t mrír mt!gfiszfiftt.ndtik. Ha a talaj 
nem eléggé tápJáló: miifr<Í!J.II'Ír:fll javitandú . 

.A míítrtíg~·át kevés hajjal a kü\·etkezlíképen lehet a gyökerekhca 
juttatni. Vesziink e!!y tompa végíí botot, R a;r.zal a megeredt ojtás mellett 
Inkat szúrunk, ebbe egy ki~ kamilnyi supertosdatot öntünk s reá vizet~ 
A viz a superfoszfatot azonnal feloldja s a hattís néluíny nap mulva. 
tapasztalható. 

A magas fa~:o~ ojtások gyükerezésének ideje szint(>n itt van. Ha előbb
nem eszközöltetett : mo.-f mrir esz.közölw: k,·/1. 

Ezek után hö\·etkezik az ut6ls6, azaz érés alá való kapálás. 

A gyökerezésröl. 
Odtíig eljutottunk, miszerint tudjuk, hogy az ojtványokat gyökerezni 

kell. Tudjuk azt is, hogy ezeket azért kell tenni, hogy igy a Wke a& 
alanyról élv(an: '' fo1·J·,,dá . ., eröNödjék 

De azzal nincsennek sokan tisztában, hov,-y mikor és hogyan kell 
gyökerezni. 

A helyben eszközölt és kézben eszkiizölt ojtványok gyükerezése 
egész külömbözl) időben eszközlendt'); mert a helyhen eszközlött ékojtats
nál a forradás elílhb áll be, és mert az élő töke életmííködése állandó. 

Itt az ékecske csakhamar életre kel, s n fi>rradás előbb beáll, 1 

i~y az ala.nyt6l előbb nyerheti az élteti) nedvet. Azért tehát a nemea. 
gyökerei eWhb, már junius h6 vége felé eWsY.ür elszedhetlík. 

Az igy eszközölt ojtás gyökereit töbhRzör 2 -:i-szor kell az els4 
évben elszed11i; mert különben az ojtás helye felett, ahol a nemes ~sa 
gyökerei előtörnek vnstagodá11 bokrobodás dll be, mely a?.ut.án abnormis. 
'llapotot, késöbb nedvkeringési zavart idéz ellí. 
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A kézben eszközölt pár·ositásokat azonban késöhben kell meggyö
k.ere.lni, a kö\·ctkezéí okokn:íl fi.wva. 

~lidőn a két alvó testet ö~szekötjük, s az oskolába rakjuk : azok 
l.·it önd.lló testet képeznek. 

Az alany mélyehhen jíí a földbe, s igy a nemes mely fölebb áll, 
~löbb kezdi. meg él_etmíí.~ödését, mely alkalommal a ~etszlapoknál for
ranyt bocSáJt, mely az oAszcforradásnak alapját képezi. 

A nemes leginkább a ríi~yek alatt kezd gyökeret hocsájtani, melyen 
át azután az ojt\·~íny erííst:bhen tápl:ílkozik, a forradás mindinkább 
11agyobbodik. 

Ha .azonban a nerneA gyökereket egész kor:ln, mielíltt a forradás 
csak némileg be~\llt volna elt:ívolitjnk : a forradás lassabban .fPjliJdik. 

Azért tehát a hch·hen m;zkü?.lött nemesitéseknél a nemes rryökerei . o 
~több távolitand6k cl, mint 8. k<-zben es1.küzlütt ojtv~ínyok gyökerei. 

X em elég azonhan egyszer gyökerezni. Figyelemmel kell kisérni a 
ncmesitésekct., s amint awk ~yiikcreket hajtanak, azonnal eltávolitandók. 

Annyiszor kell gyökerezni, rut~ennyiszer gyökereket hn}t. 
A másodszori esetleg harmadszori ~yökerezés nem ke,·ésbé fontos, 

mint az elsíí. l\lert ekkor a forrad:ís már bekö,·etkezett. S azzal, ha a 
W az élet{í netlvet esak kiz:írólag a:t. alanytól veszi: a nedvkeri11gés foly
,,ín tt for'l·adás erösebbé tétele következik be. 

A kézben eszközölt ojt1ísokn:H az elsíí nemes gyökerek a forradást 
segítik eléí; az utóbbi gyökcrezé~ek el()(l:ízhatlanul a forradás tökéle
teaitésére Hzolgálnak. 

A gyökerek ti:.-ztit:í~:\n:íl figyelni kell arra, hogy azok éles késsel, 
egészen a tüvében v~ígassanak le ; kiilönben, ha csonkok maradnak, esJ&k
hamar kiujulnak. l )e meg kiilönben a csonkosan el hivolitott gyökérzet 
helyein kidtulorotl:is :íll elií, mely egy:íltahíhan nem elűnvös. 

Kérdések és feleletek. 
Felelet a 148 sz. kérdésre. )[i ,-cl az ojtván y ellenállóságát illettí

log többen is intt~ztek hozzánk kérdést, ezekre egyetemben lapunk mult 
számának vezér<'zikkéheu adtuk meg a v:ílaszt. 

Az európai faj szíílíítííknck felujulásába vet~tt rem~ny: ~~idba való . 
.Ahol a filloxera egyszer fiillépett, az kérlelhetlen ul puszt! t s tonkre teszi 

az összes szlíWtelepet. . . " " " 
Az igaz, hogy a telJesen v1ss~:ws~tt szoloto sok esetben késöbb 

kihait feilődik (le ehhez reményt fuzm nem lehet-
~ , J , • 

Ennek megfejtése a kiivetke~l) .. : .. .. . .. .. 
Az elszaporodott filloxcra mulun a to ~yukereit tonkre tette, m1vel 

már több táplálékot nem tahíl: te.rmé~zeti ö.~~tönétől inditatva, .a" szom: 
szédos gyökérre vonul, avagy a foldszmére JOVe, szárnyassá feJlodvén. 
~zárnyra kell s odatelepszik, ahol tápszert talál. 



De ha mellette nin('S 
kelhet: ott helyben t~hen 
filloxerától . 
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"l " " /. l . l ". , í . t t ( szo oto t~S m az H oJar: ~ mra · szttrnyre nem 
l . "l"t" l l l vesz e ; - s 1gy a F~zo o c' megsza lU( u a 

.A sz(}}íít{) gyökérhajtó tulajdoru;~\g~ín:\1 fog\•a, njhól gyükeret hajt. 
Innét van a felujnl:ís. 

Az elsíí évben felujuL A m:í:o:odik (ovhPn hoz is n(omi terméHt, slít 
némely részéh{il (rjból termGtííkc lenne, dc a filloxcra ismét fclkcre,Hi (s 

az ujonan hajtott g:yök<'reken (rj ból megkezdi pusztitt'í munk:1'j:ít. Es C'i'. 

igv me(}'v to\·~íbb, mil! vétrr·c a tilloxera le~z n gv{íztes. A 2'azda }>edi•r .. t--. (._' '1 \. _... C' :"l 

reménvke«lik, dolgoztat H alig sziiretel. 
;J'eluít az európai sz(íléíkhen rem<-nykedni nem lt•ket . 
.:\ hekiihlütt két le\·(q egl>szen ~z:ír·adt ~mapothan jutott hozzánk 

s i(}'v a betegséget konstattílni nem lehetett. !:". ,_ 

,Jelek azonhan n<'m mutattak peronosJuír~íra, noha az idíí_j:ír~ís azóta 
azt hiszem meghozta. Dl' hiszem, hog~· a vl-dekezl-s nem is maradt el. 

149. Kérdés. A nmlt l-dwn a pcrono:-olHÍra <'llen nem védekeztelll. 
De IH'lll is volt re:í Hziiksl-g-; s igy -l hold szíílíítcriiletemen legalál,h 
1:? ft·tot mcgtakaritottam. Ez éd1en is el()(láztam az eh;íí permctezést, 
de a m:í~odikat nuír nem lehetett . 

. Julius h<Í 10-11-én vettem 0szr·e, hogy a fene-roszpora (peronOSi'.
pora) jeh~ntk~~zett: e~akhamar meg· pernwtpztett.em a f.lzíHíínwt. 

Most m~'ír ugy l:ítszik meg:lllt. X cm fejlíídik. Imitt-arnott v;:n 
ugyan neh:íny perzselt len~l. (le h:lt az nem !'Z~ímit. 

A dolog ilyetén :íllapot~íban egy kérdéssel alkalmatlankwlom. 
Ha m:ír kitanitott henuünket arra, a t. Í'4zerk. (rr, hogy akkor 

locsoljunk mikor tííz van; - s ha m:ír meg-ösmcrjiik n tiizet, azt is j6 
volna tudni: ",;k,or unu. kell 11uír 'oc.'4olni. 

~bis s;r.6,·a1. Teljcsen elf(,gadom, hogy akkor permetczziink : mikor 
m·ro .~zii 1.-s,:,q va u. 

I )e azt i:-; j«í \·olna ha ttuln:ínk, hogy az elsíí permetez(.s ut:ín : 
okeefl•·niJ. 1 heU- e '' llt'Í:Jodik '~'-'!].'/ hcu·madikn rk kü"dl.:ezmi / ~lert. pl~ldául, 
ha (.n a julius hó 12-15-én eszközölt permetezr.ssel megelégcdhetném, 
a me~~mentett. két permetezéssel 2fl frtot mentem'-k meg. Pedig az is pénz 
ebben a szíík vihígban. 

Kérem e téren tanácsát. Tisztelettel 
Arad F. G. 
Felelet. Igen is akkor kell csak permetezni, ha sziik~(.g ,·an re:t 
Az elsíí permete?.ést mi is megtakurituttuk. l )e a m:'ísodikat eszkö-

zölni ke ll ett. 
Mindenesetre éberebbnek kell lenni most már, mct·t a tííz fiHlépett. 

Ha a baj ujb6l jelentkezik : permefezni kell ; - ha nem : meq ~ ,.zl 
kimélni a kifl.dállt s a szüllJfilrföt " zöldgálicz peffyektöl. Mert. kiilünösen 
csemege sz{)löknél nem ajánló levél. 

Kell azonban tudnunk, ösmernünk a jeleket, melyek " perono."zpt;,.", 
föllépésit s annak elhalá1u.it fellüntefik. 

A peronoszpóra apró gombák nagy mennyis(.géhiíl áll, melyek a 
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levél alsö réRzére rakódnak Ic, B 6gy n~znek ki: núntha liszt volna oda 
ragadva. 

Alkalmas nedves itlííjtírtíH mellett ez a gomba sereg .'4zaporvdik, 
nagyobbod,:k. 

A gomba ahol lcrak6th·a van, a levél szövetéből az éltet(; nedvet 
kiszivja, a szen·ckct mcgtámadja. melyeknek mííködése meO'szünvén : 
lev~l szövete e helyen elhalfisnak ind,ut. t:~ 

Az clhah\tomak indnltls jele a .'iárgulds. Most már amint szaporodik 
a gomba sereg, a levél szinén is nagyobb clstírgulá~ áll be. ~ ha ezen 
gomb1ík va~y a nagy Hz:íraz~ág vagy cgyt'·b iiWszcr 1íltal ki nem öletnek: 
az egész levél~etet, a hnjtáswknf, söt a fürtököt is elle pi ; öl, pusztit . . . 

Ha a permetezl-H juliusbau akkor tört€:nik, mi<}tín a baj már jelent
kezik a zühlgúlic;" oldatnak erlísehhnek kell lenni. Eu 2-3 11/ 0 -lit vettem. 

Hogy a permetezéH kii'•lte-e a pernnoszp6rát s hogy kell-e még 
harmatlszor is permctezni '! a kC',vetkezííkhííl tudjuk meg. 

lia a gomb:ík a ziilclgtílit·z :íltal megölettek: meq8z.iinf müköd~sii.k. 
Ez aLL6l tuclhatt'í meg, hogy a s:írg"a felltok ucm te~jednek. .A fiJltok 
eWbb siit(ot SIÍrga-hal'luík le!-'zuek. K<~sííhb ezek l'Öz(>lcin vöröses pontok 
kezdenek jelentkezni, melyck mintlink:\hb tiim<iriilvén: 1w9.'1obb alrzkot 
öltönek. 1\lig- \'l;grc az e~ész t; ,}t piros (os szúaz lesz azután kiesik. 

lia tch:ít a fe1ltok kezdenek barna-s:ír~ák lenni, elkezd a \'Örüs
pötty j6!lentkczui H I'Soportusulni : ott már nem él a pe1·onoszpóra, ott uj1•a 
permetezm. nem kell. 

Dc az(.rt ti.~lettc \'ig-yázni kell, hogy nem-e lép fel ujahban, mely 
azonhan a l:anikulai nngy melegsl-gb<•n és utánna nem igen szokott 
Lekü\'ctkezni. 

Inkáb!, tílljunk (írt, mintscm ok n(.lkiil parmetezzünk ily késűn 
augusztus hóban, kiiliini'•seu ott, ahol egész korán ér() esemege sző}{íink 
vannak. 

lia azouhan a baj ujb6l föllt-1me: nkkor azután akarva nem akart·a 
permeitzni kell. 

150. Kérdés. 1::n a ht\'al'Özszal ;,1)0 1lh magas fás ojttíst eszközöltellL 
240 tlLot ja•1uezba, ~:!O tlbot rip:ít·itíba. . 

~~O Jb rip~íriáha ojtott közül megeredt ~40 dh . .A 240 db Ja•tnezba 
ojtott küziil in dh. 

KC.rdem: mi lehet oka ezen nagy különhiizetnek. 
ö. G. X.- Várad. 

Felelet. Biívehb adatok nélkül nem iehet az okot l1atározottan 

megállapitaui. . , , . . , 
Lehet, hogy a nemes gallyban \'an a htha, de hat aklko~ ~zbb,tlany 

hajtott volna ki. t:n uem tmlom kihajtott-c'! De legva 6szmu en a 
hiba ott van, hogy a ja•ptcz lapos ol~·an helyen .~·~n : ahol a télen ált~l 
eltiLgyott Fl igy életnélküli. Mtír ped1g életnélkuh alanyou eredmény t 

elérni nem lehet. 
Aki jaquezrn akar ojtani : annak figyelni kell arra, hogy. nincsen-

nek-c a veH~zök clfagyva; - mcrt mellékesen legyen mondva · a ja(1uez 

- igen 6rzékeny a fagy iránt. 
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151. Kérdés. Kiültetett két éves nemes ojtvlinyaim között nagyon· 
sok van, ahol az al!ó szem is kihajtott. Kédem mit tegyek vele? 

Pécs. S J. 
Felelet. Két szemre csak a sikerért ojtunk, mert a tőke életét ille

tőleg az egy szemcs jobb ; rövidebb a nyaka. Tehát a mely Wkénél az 
alsó szem is kihajtott, a felsé) hajtást erGsen vissza kell törni, s igy a 
fejlődést az alsó szemnél ellisegiteui. Jövő tavaszszal azután, hn az altt6 
szem hajtásai a télen aU el nem fagynak : a fel.,ü hajtri1t csapostúl t!l 
kell távolitrmi, ,;s ~~~. alsfí hajMsból k"ll tükél képl'Hli. 

152. Kérdés. Oszszel szándékozom amerikai vesszGket és ojtványo
kat ültetni, helyes lesz-e, avagy tavaszszal ültessek? 

Temesv~ír. K. K. 
Felelet. A siker a téli hWjárástól fíígg. Az minJenesetre áll, hogy 

őszszel is szoktnnk ültetni, s sokszor igen jól sikeriil. 
153. Kérdés. Őszszel és tavaszszal én is az uj HzéiWkultura terére 

lépek; szeret.nék csemege széHőket is telepíteni, fiirjmont, muskatalt,. 
gyöngyszőWt és bakatort ajánlották. .Mit mond ehhez t. szerkesztö tir? 

Pápa. S. J. 
Felelet. A fiirjmon vagy fiirj--t9jás igmr. hogy néha kevé~sé rug,. 

de egyébként remikivül dnsan terem. Oriási nagy fiirtököt hoz. U gy n':z 
ki majdnem, mint a kecskecsecs, csakhogy valamivel korábl,an (orik. Az 
ojtást rendkivül j<'il fogja. A muskatálok között legjobb a r(ogi sárga 
muskatal. Ez rentiesen terem. Igen nagy termést ad. Kitiiné) csemege 
szőlő, s ha igy nem értékesíthető bora is felséges, sőt n többi fehér 
borok szagositására is nagyon alkalmas. 

Nálunk mintegy f>OOO tőke van, (~ a nemes kadarkát leszámih·a, 
ez terem legdúsabban. Azért is mindinkábh nagyobban szándékozunk 
termelni. 

Ennek a sárga, vagy mint nevezik rozsdás musk.atálnak, amelyet 
némelyek szebb czimmel Jluskat-lunel-nek ne\·eznek még az a tulnj
donaága is van, hogy a hogyója megaszalódik; tehát belőle aszti bort is 
lehet elé)állitani. 

Kiváló jó tulajdonsága, hogy soha nem rug. Inkább tiimötten mint 
ritkán terem. 

G gy a fás, mint a zöldojtást igen jól, mondhatni a legjobban fogja; 
a megeredés legtöbb százalékot ad. 

Miután sok és sok muskatály van, ennek a megküliimböztető jele 
az, hogy őszszel szüretre a f'tirtön levő napnak fekvő ho~y()k rozH(lú 
sárga pettyes ~zint nyernek. 

Miután az ojtása jól ered, mintán nagy termést hoz, - s miutáo. 
bogyójuknak héja kemén yes, soha sem rohadt; - miután soha sem rug, 
egyenletesen sokat terem ; - ás wintán gyümölcse mint esemege Rzül5 
kellemes ize és illatánál fogva keresett is bora is kitíínlí : szaporitáBra 
nagyon ajánlatos. 

Mindamellett homokra nem ajánlatos; mert nem érik be s ne1uea. 
illata nem fejlődhetik ki. Leginklibb az ojtvány-kulturain1íl, ott is emel-
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ltedett délnek fekvő helyekre nagyon alkalmas. Ahol azuMn beérik, 
.nemes tulajdonait kifejtheti. · 

Az a tulajdona azonban meg van, hogy vékony szövetű levelein 
hamar tanyát üt a peronoszpóra. 
• Ismételten .. kij~lentem, hogy itt a sárga vagy rozsdás muskatályról 
ll'tam, mely a tobb1 muskatályokkal össze nem té,·esztendö. 

A gyöngyszölő vagg eha:sseles-nek igen sok faja van. Ezek az ígati 
ugynevezett asztali fajok. Ezek között legszebb a Chasseles-Napóleon. 
RÉop_Pant. n_~g!,, gyönyörü sárga szinű bogy<)ival igen szép asztali disz. 

s 1ze k1tuno. 
A ehasselcseknek felette sok fajai vannak. Alkalmilag nehány 

jelesebbet bemutatunk . 
.A bakator, vagy mint egyes vidékeken nevezik pankota van két 

féle: fehér és piro1. Magában ültetve gyakran elrúgja termését; azért 
ezek különösen a biztos termésű names kadarka közé ültetendők. Itt 
kevésbé rúgnak. 

Igen j6 esemegP. szőlö. Felette édes. És télen eltarthat.6. 
154. Kérdés. Hollehetne alkalmas vinezellérképezdét végzett egyént 

felfogadni. 
S. G. 

Felelet. Tessék Érdiószeghre a vinezellérképezde igazgatójához 
fordulni. 

155. Kérdés. Igaz-e az, hogy nagy burgundi és oportó szőlők 
rugnak '? .M in ű bort ad a burgundi és miníit az o portó '? 1\le~ynyiségre 
Dézve melJik ad töhbet. Avagy ,·an-e más faj, melyhöl jó vörös esetleg 
siller bor szíírhetű ·: Ha van nagyobb és biztosabb termést ad-e mint a 
két nevezett ·: 

A nevezett két faj mikor érik·: A hegyen alkalmas helyen van-e 
~s ellemill-e a pcronoszpor~(nak. 

Budapest. Dr. K. F. 
Felelet. Hem a nagy, sem a kisebb burgundi nem rug. A burgundi 

sötét silier és vör6s tiizes finom zarnatu bort ad : és elég dusan terem. 
Inkább emelkedett, <.h-:lnek fek,·ű helyet kedveli, ahol is korán érik. A 
peronoszporának nagyon ahí ,·an rendelve, rajta hamar jelentkezik. 

Az oport6 szintén nem rng. Fürtjei sokkal kisebbek, mint a bur-
gundi. Bora vörö~ J. 6 t le na!J'\·ban nem szokták bortermelésre ültetni. 

1 ' ~-Mint korán (réí szíilíititj kedvelt. Levele ke,·ésbé van a peronoszporának 
kitéve. 

A fekete bor szűlíífajuk királya a nemes kadarka. Az eddig ösmert 
öt~szes fajok között legbiztosabb termt.'í. Soha nem rug. Lapon helyen 
épen ugy terem, mint emelkedett helyen. Högtün ::-;zürve egész világos 
eiller bort ad. Ha érett és törkölyilo erjesztetik vörös bikavért ad. Sőt 
magas délnek fekvő hegyeken megaszal6dik, s belőle aszú bort lehet 
azíírni. 
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Csakhogy katlark a· Wbbféle ,·an ; azért tehát vigy1í.r.ni kell. mert 
amilyen biztos term(í a nemes 3 mag(t katlarka: oly sihíny hitvány a:r. 
l magú. ~lely rendesen elrngju termését s ritka hogy6jn apr<í fíirt 
szőWt ad. Azért tehát a beszerzésnél o\·atosnak kell lenni. 

156. Kérdés. A zöldojt:\st lehet-e most uugusztus havállan lchuzni,, 
azért, hogy gyökeret ve1'jen. 

J. K. ~zt. Imre. l J. S. 
Felelet. A téíhajtása, hu eWbh f()Jd ahí lmzatik, mintsem beérne : 

soha nem ad tartós t{íkét. Miut:in peuig a szííiGhajt:\sai csak {)szre érnek 
be, azokat nem szabad eWbb f())d alú lmzni. 

Különftílék. 
Elöftzetöinkhez. Ha vannak előfizetőink között, akiknek e~yik 

vagy másik lapszámuk hiányzik, tessók bennünket értesitení, mtg a 
készlt;tben tart megküldjük. 

Ertesités. A mult évben a legjobb akarat mellett sem voltunk 
képe,.ek elüfizetliinket a vesszü és ojtványok meg-renddésénél teljesen 
kiszolgálni. S igy a megrcndelé<ieket redukálnunk kellett. Hogy ez 
be ne következzék, ideje korán hivjuk fel elsü sorban elüfizetüinket, 
hogy aktknek akár vesszö akár ojtványra van szükségük, a meg
rendelést mielöbb tegyék meg, hogy azután igy a telje., megrende
léshez juthassanak 

Rendelkezünk következő vesszükkel és ojtványokkal; 
1 oooo db tás gyökeres ojtván y; - nemes kadarka, olasz rizling. 

mézes fehér és burgundi. 
1 ooo db különféle fás gyökeres csemege ojtván y. 
1 oo ezer válogatott ri pária sima. 
20 ezer válogatott ripária gyökeres. . . 
50 ezer JaquPz ~nma. 
2ooo jaquez gyökeres. 
40 ezer othelló sima. 
l o ezer othelló gyökeres. 
1 o ezer herbemont ~ima. 
2000 herbemont gyökeres. 

~emes vesszök: 

20 ezer válogatott nemes kadarka 3 magu; stma. 
12 ezer ugyanilyen gyökeres. 
Booo ezer sárga vagy rozsdás muskatály sima. Legjgbb muska-

tály faj. Bornak csemegének egyaránt jó. 
Booo Mézes fehér sima. 
6o fajban különbözö kiválogatott faj csemege szőlö. 
Hozzánk intézendő levélhez tessék :; kros bélyeget mellékelniJ 

s a választ illetőleg az árakat közöljük. 
Nyomatott Koh.-n-.L-. ~kö;;-. n-y-vn-y~o-m~dá-;-;j:-;-;áb.-a_n_G~y--::ö.-n-gy--::ö'-so=-.. n-.----
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