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A SZŐLŐBEN 
Megjelenik: minden hó 28-an. 

l·:liífizPh··~i thj: l•:g:~sz évn~ :! frt. 
~ z e r k e s 1. t ö é s k i a d ó t u l a .i 1l o n ') t : 

CSOMOR KÁLIIÁN. 

A szölö mint dísz. 
Alig i::; v:111 kt>llenJ<•:wl•h <·::WIHPgP, 1rrint az illntoH méz édt·s 

s mé~ hozzá 1!Yi"myi~·ríí kiu(.z(~~íí ~z{íl/)fi"rrt. 

~\Iig Y:Jil <·ml•er, aki n Rzőlt'ít Jlt' kedvelje,:.; Ita magn a 
(':·wl:ídf(í v:rgy a ltiizn:rk 111':1 JH'Ill voln:r l~:rrátja annak nz ing<·rlő 
kint>z(.síí ~zép sz{íi{ÍJII'k, Ítgy kPdY<~lik :rzt :1 házhoz tartozt'1k: 
~ t•z(.rt. «'llllt>k :1 nem<~:-; és kPIIPJllt>~ gyiimiil<·:·mek nem vullla. 
Rzah:Hl hiányozni Pgy lrázH:íl St'lll, :drol a :.;z<Jl<'Jt{í megél, :dwl 
gyiimijlt·s<~ l•eC.rik. 

E:.; mégi:o' azt t:qw;-;.zt:rljuk, hog-y Hrily h~lette keve;-;t•Jl fog:
lalkozuak ezzp) nz eg_n!l•kt~ut dí~zt is ad(, :-;zőW tPrmel6:-st4Pl. 

N<'lll a ungyhnn, nem n hortenue)(.:o; (.nlekében :-1ztdok 
e lu:>lyiitt fel. dl' a lug·os míín~Jé:-; nwll<>tti c·st·mege sz{í]t'í terme
lé:-;<' t!rdt>kél•eJr. 

Hazá.nk d(.li l-:-1 délk('leti 81ít még a nyugoti vidékéu is 
mindmliitt nu·gC.I és l«·gti)l,b helyeu díszlik a szőllí. ~ mC.gis 
mily k<>n~~ házat. látuuk ahol sz{í]őlu~osok foglalnak hdyet. 

F':rlr:rkou :r küz~(.~ h:íz:ínál, a tauittÍ- és paplnkuál min
d<·uütt Plfét·He nehány tőke :-;zől{), 1uelyuek hajtásai a hiizol.la
ltit lwfutuák díszitt=>n(.k, s kellt=>mes gyüwölcséYel fizetné a fárad-
ságot. 

Csuk egy ki:-~ jó akarat kell. s nem lesz alkalmas helyeu 
telek tulajdonos, kinek épületét ~zőlőt(í ne díszit se. 

Ke,·(.~ költséggel ki)nHyeH el lehet ~rni azt, hogy az épü
let küriil, ft házhoz ::-~ziikséges cl'lemege szőW megteremjen. 

lia már a huz<litás (·zéljából idáig eljutottunk, be kell 
IuélyeJnüuk abba is, hogy milyeu faj sz{)lőt és miként ültessünk 
és miként gondozzuk. 



Én részemről fulmelleti lugosuak, egyedtil (.s kizár6lag 
u rozsdás muskolat sz{)lőt ajánlom. 

Ennek sok oldaUt jó tnlajdonságántl ali~ mérki;zik bárruely 
új agyondiesért faj. 

Ez n rozsdás muskolat nem egyt>h, mint a régi közöu:-;é
ges mnskotály. lllt'lyet azért nevmmek roz~dá~nak, m<'rt. ha 
fürtjei megérnek : a hogyók a napsütötte oldalokon rozsdás szint 
nyernek és pettye2ek lesznek. 

Ez a lep:illato~n h1l, beérn· a legéde:-;eh), Hz6lf)faj .. Ami lt·g
föbb, legtöbb eseBH·g-<' faj ru g, elhullatjH Yirágcí t ~ igy ritkás 
szemű fiirtöt hoz ; - mig ellenben a rozsdás muHkohtt solm~<'m 
rú~, mindig egyenlete~o~eu s feldte dtísan ten~m. 

Aki ezen vagy más esemegc· faj ~z{íWt akar ültetui háza 
kürííl, nz a keletnek vagy délnt•k va](, oldalt ha~zuálj:t :11mak; 
éj::;zaknak fekYŐ oldalon, hol a nap fC.Hye é:-: lll<·h·ge IH'IIl (.ri: 
súílőlugo:;;t. iiltt.>t.ni helyteleJJ. 

l\lost (íszszel koráu ása~~uk ki :t gi.,drüt a k(.~z gyükPn•s 
ojtványoknak, és am1ak iclejt>heu ()sz~zt'l rakjuk beh· :t ('SCmt•ge 
qjtnínyt. Fedjük he egéRzcn, azutáu ha~yjuk tavn.'3zig igy pihPui. 

Tavaazkor kihoutjuk, megmetsziik :-; az év f(Jlyama :-~Jatt 
többször megkapálgatjuk s ha kell iiuti.,zgdjük. 

Ennyi az egéi'z, amiért azután :; --4 év tnuln1 JICJIH·sak 

:;;zép lombjaival dí~ziti lutjlékuHkat, de kt·lleJJH~~ ~yiiJII(ih·8él,en 
is ré~zesi t. 

8-10 ilyen tc')ke elég egy nagyobb épület hdutH~ára, 
s elég arra, hogy a házat szép gyümölcseHel el lá:;~a. 

Ha azonban valnki továhh ~1kar mctmi, ~ péld;íul kertj{·
ben séta-lugast akar telepiteui, itt :-'<~lll :-;zabad ~~ t{}kf.t küzeJehh 
ültetni egymáshoz miHt ~ Jllét<·r, lH1gy ugy a földh<'n, ,·:damint 
fönt is jól fPjWdjék. 

A :-:(írtÍH ültdet t 
kedni, hasonlóképen 
ter1nésbeu i~. 

t{;kt· amint JH·Ill bir :1 fiildiH•Jt terjt·~z
~yt~ttg(.u h~rje!"lzkedik a lom Loza timu é~ 

Eg·yéh tulajtlotts~gai mdh .. tt 
dás muskohlt, mivel annak fáj:1 
8 tovább ellenáll a fugyHak. 

lll !.~: ,·tz.l.t·t. ,·~.·.· ·tll··tlttl'l · J ~,..;,, _~,..; .-. c ' ' r :-< a 'OZ:---

JIH~)'O)I), liiclPget hir ki:íllani, 

Ebb{)} a ne\·ez<.·tt fajból VHJI ll(tront f(.h·. Az •·c··,·ik a :-o;Ír-
r"l. 

g··~~ (llL' 
l' 'k a mas1 • a piro.~, a harmadik :-t fckc~t<~ lllllskolat. 

A sárga legdtísahbHII t(~rem, a piro:; :-;ziutéJI dt'l:..:an t(·n·m 
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és felettP szép ~ziníí, Íz(~ épen olyan mint a sárgáé. A fekete 
sokkal apróbb fürtöket hoz, nem terem oly dúsan és azután 
nem i~ oly kelleme~ mint a két (~Jőbheni. 

L~ laP-t-e ~ze h het képzPlni, mintha (~g·y séta-lugos, me ly 
(~g-yéhként lombokkal hontva van, közte a gyönyörű piros és 
sárga ntgy f(·hér Sí!ŐWfürtük <·Rüngenek. 

Ha valaki épPn nem kedveli a mw.;kulat illatu r;zőlőket, 
hát H sok :-~z{tz bt j hól vál:t:-tzon. 

AzntiÍ11 jönnek :t díszesehh Rz{)Wfajok, mint a sárga é8 az 
egéHzen nj piro~ napoleon. 

Ha az ~em tetRzPnék ~~s kéHúi fajt i:-; k~ ván na ü l te tui. hogy 
igy .íllnndóau It gyen I'HPlllege :-:z{))ője, akkor igy kel1ene ÖsBze 
állit:tJii. 

KoJ·.íu t-r{)h{)} -- ~Iadclein aJJ1!;Pvináb6l keveset, mert a 
Chas:-:Plf's c·saklut nw r k<;vt•ti :..: mert felette rug. 

A JlJ:tdalPin augeviuút. ki;vetné :t ziild é:.: piros ChasselE>s. 
Ez dtnrt ndJig mig a muKkolntok értwk. 

A genuai mw·:kolnt é:-; a DomaskuF~i muskulat szintén a 
lPggyönyörííhh sz{)lőfilrtöket hozunk. Ezek ugy szeptember vége 
feJP érnf'k, mikor miÍI' n rozsdás mn:;.;kolat beért. 

Ezeket kön,ti :t pit·oR és fehér ke(·skecseer;, mely egész 
októher hó végeig a t(;kén lehet. . 

lgy azután heosztottau angm;ztus hó közepétől egész októ
ber végeig, tehát 2 P~ f~l ld)napig élvezhetjük tőről a csemege 

"] " 81o ot. 

A bakator. 
B~•kator· nm kéttele; ai': egyik fehér, a másik piros bakator. 
A bakator l"í':íílé) eg·~es vidékeken pankota név alatt ösmcretes; 

, .• J,):o~í':inííleg azt~t·t., mert Pankota ddék~n tel'D1elték kütönösen nagyban a 
bakutort, s azon vidékrtíl került Ui': ország más részébe. 

A bakator, knlönösen a piros kitíinö csemege sziHő, s elég ntstag 
héju miat.t t~leu :ít. is eltarthut6. 

Bora uran)·sárga, nagy szesztat·talmú, igeu kellemes. 
A teh~r bakator hasonl6k~pen j6 bort ad, csakhogy ennek nem 

aranysárga, de feht-r bora van. Kisebb c~mkor és sr.esztartalma van, mint 
a piros bakatnrnak. 

Minukettc:ínek azonbau ar. a nagy hibája van, hogy virágz,sban 
rug, s Wbb8?.Ör igeu ritka bogyújú fih·töket h01;, mely semmiképen sea 
tize ti ki magát. 
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R:ír Iugos nwlif'tt i~ szépen ditö~zlik, cl1~ mind a mellett a ho:-;szít 
c8apokat nem tííri, :-; i~y ink:ihb töhh apt"tí, mint kü\'~H llosHZÍI ~~sapr:l 
metszendíí. 

,·enni a r:íg-:ísnak ng·y, hog,v nem mag::íban, de 
iiltetjíik, anH·lyek \'irágz:í~"ol' nem rugna k, azaz 

Elt.:jét lehet azonball 
m:i~ neme:-; • •ly fitjok küz(. 
Yi:írgjukat. nem Yetik cl. 

· J\:iili.'ln.:iscn _jó diszlik a h:íi'Oill mai!:ÍI, azaz ncmt·:-: ).;ada~·ka ldizi'•tl. 
É~ ez azl>rt yan, 111ind a kadarka Yir:í~z:í~akol' a1mak dus por:ít teln!szi .~il 
ezzel meg:tcrml>kenyííl. l >e lia mag::ínyosan iiltetik, IIÍIH':o; meg a kdlií 
siker. 

"\kik l'Zen fa,it ti',Jd, .:v óta ojtj:ík, l:ítj:ík a fenye:-; c1·ednu:nyt. Ez 
é\'hcn a 3 t~\'l'~ ojt\·:íu_,·okon :;-4 kiltí szi;)(; is termett. 

B:ír ezen ~z~a.·; kor:in l-nk, de azou tulajdon:-::íg:ín:íl 
héja ell-g va:-; ta~.!.", n•·m rohad, s •g·~· tetszt:sszcrint i 
ha~·vhattí . 

fog: Y a, 
Í t Ici;.!· a 

ho!!y 
t4'íkt:n 

. · ~ t•m azt kl• ll :ím <~t·teni a \·eg-y1·s iiltetl-s alat t, hog:y iisszt•-yÍ:-;sza 
ült<>ssiink bakatOI't kiili"miise11 akkur, ha azt elííhJ, mint esenwg·e sziíllít. 
sz:ímlékozunk lcsz<'dni, IIH'I't akkor a tííkt:k i"ls~zekeJ·esésével az eg·t:!'z 
szííl{íf(ild.iét i'•~szctapo:'suk, s ig·y :dl,ahuat. nyújtunk a tol\'aj kezt'knck. 

l )p ugy kl' ll iiltct11i, hogy a l•akator egy :-;nJ· lm ült Pttes~<'k v(.g:ig:, ~ 
ha a szlílíí :!ti soro:-;, ugy a kiizt:p ~~ ,·agy tizetlt·k :-:orra. Azut:ín az Ütols6 
kapál:ís alkalm:ÍYal, a baka tol' nw l lett i oromot szt:thíJzzuk, ' l'g'YCHZt~ll•~ 
csináljuk, =-- azon :ít járYa szedhcdtjiik le az 4<r..tt :-;zíílíít. 

Ha síírííbbcn íiltctiink, ugy az utolstí, t:l't::-; al:í \':dtí kap:il:ismíl 
t(ibl• ormot lmznnk ~zét. 

~-\j:ínljnk tcluít e ti-tjt, ki.ili'llli.,:-;t•ll a piro:-; J.akatort a mowlott clj:íl':is 
mellett tcrmdr.sre. 

A szölö telepités. 
4:S azt tár~yalj1ík :\ 
k(.:'iz ojt\·ányok eiül-

Leg·ujabhan a telet t dmt~lkcdnek a sziíh;s1.ek, 
szaklapok, melyik telepitt-:;;i mórlozat elíínyi'•!-'chh: a 
tetl-se-e :.n·agy a rip:íria iiltett~s (:s hd,\' heu ojt:í.- '! 

l'gy az egyik, miut a m:ísik mcllctt ~okat lehet felhozni. 
Vegyilk tch:ít mi i:-- l'Zt t:írgyal:ís alá. 
Elvit:ízhatlnu té11~· az, ho~y aki kellií péwr.zel r·endelkPzik uunak 

sukkal elíínyüschh a ké~z ojt nínyok kiiilt.etl-sc; mr~rt ~z())(íje egycnlctcscbh 
lesz, s a mi fíí, t'cl(•tt(ohJ, kevesebb hajjal, tarad=--:iggal j:ír. 1\: iil<iniisen 
<dkalmas ez azoknak, akik szíílejiikt.ííl t:í\·ol lakwtk, :"' uines alkahnuk 
a különiJÜZ4·; idlíhcn teljc:o~itPJHlíí, kiiliinbiizíí ·~jt:ísi Jllllnk:ílatok helyes:-:t~g-r-t. 
l'i len{írizni. 

Alkalmas azoknak, akik oly ,·idéken laknak, ahol 
mun.líásk~z tahílható. Mc1·t a ).;(:sz beültetett ojtY:iu.'·ok 
munkálását kevéss(. szak~1·tlík is teljesithet ik. 

keví~s alkalma~ 

gondozás:H ffi('~-
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. , , E~t (·~dlítt_ II;Íl'llllt t~vvel is tuPg:it•tltk, és azt montlot.t.uk, hogy ezen 
(~lpms t•sak a p~·u~zPI l'<•tulPII.;:"z(ík J'(~t·zcptje Csak is a ke\·csebb pénzzű 
•·•IJII)(•l'f•k . 1'1 •t·~_t·pt.J P •.d 11111 ta t t 11 k be a hel y l w n oj M:; k<:rcs~tííl vitelét. 

A}-:~ k"s~ <~It v:ínynyal telepit :tllllilk a földfimlibts P-lkeríílhetlen, 
lltet·t Vdt~k volna a dt·:íga k1;s." ojh:íllvokat f(n·ditat.lan fiildhe ültetni . 

. \ki kt~sz ojt \':ínyokat nagvt~ll lt•t:lll<~s~deseH ti.mlitott fiildbc akar 
íiltet 111, annak ..;z:íntot. lwll v'etnie mag:íval s ké:;zeu kell lennie arra, 
ltog-y t';!)' nntg:yat· hold tt·riild. hctdepit<;F~ért~ 1111~~- a mai eWre hn lad t 
vi:-"zon.\'ok kiiziit t is, iPg·kt!\'(~st•hh ti()() ti11·intot kéíól:WJ~ tartson. 

ll:íu." I'S h:íuy sz1'íllís g-azda \·au aki ezcu iissze~g:el nem rend<•l-
kt·~ik 1::-; mt-g· is t P lepi ten i akar. · · 

, ~t' ll! lttllt .. dn.nk sokat, m;dííu azt :íllitjuk, hogy a :;z{íll~fo'zek ki",ziitt 
Jpg·:dal,I, :l0---1,0",~ 11 ntll, ar,i eg·,· ltttld ll.!riild bctdepitésére ()()O f1·ttal 
tlf·tu l't•udf'lkt·zik. -· 

.\ lt·~Hag·yoJ,J, rl-sze ~l :-:zííl,~szeknek ki:-il~bh területekkel, mondjuk 
/---li-_:-; hold ~:t.fíJI;fi·,Jddt~l l'PildPik(•zik. . 

li-:-; !told l'lúílíí (•J,;~. \'olt. ana, hog:\· a ki:-;ehb ~z<Hész abból <'sa
J.ídj:ít l'<"utat·t:-a. :\lo=--t, lltÍdl'íu a lillox<·ra ~·zeH területet Wnkrc tett(', (.s 
ji>n·d,·l<~m tt,:lkiil :íllt, lwl \'t~tt volua eg:y hold terület tel(:•pité~0l'l' .ntoJHl
jnk 1;011 fiHTillot ·.' llnl akkor, midíín 1«"~-ti',!Jhcn a 1uindennapi l;:ell\'t'J'et 
i~ :t l ig- hi 1'1 :ík Pl•'í:íll i ta 11 i. · 

X e h eszt:) j iiu k lt'í h:ít t'< í l, IH' l11 ~~z~~lJ' iink a lc\·eo·ííbe. 
• • l"! 

~~~melyt•k olyau kiinn.n~n oda\·c>tik, h:ít 11e telepitseB egy holdat, 
Ita llill<':o:eu l.ill(J frtja, el1:g·e<lj~k nwg- l 00-~00 LJ üllel. 

Xoh:ít az ll:t!;!:yon :-:z1;p ig:y el moJiflani, 1k a gyakorlat eg(:-:zen 
Jtt:í~ra ta11it. 

Ifa valaki 1011- -:!110 vag.·y ;J--t-OO holddal kez<li a telepitést, mikor 
ú od:t, laog-v szíílc'íjt~it. l't•knn:-;tl•tt:ílja '! 

.-\zttt:i;, ahht.JZ ,, kistbb f;lP-pif,:.o;ltPz i.~ kell fJ•;nz 1! .Aznt:ín sokan 
\·auuak l~:-1 \'oltak, akik 1urgo (•ldtf'Z a e~ek1~lyehh tclepit6shez sem rendel
k"ztt•k l"~nzzel. 

~ <' sz~pibiik a helyz(•tet. 
\·anuak Mzííllítnlajdono!'ok, akiknek egy•~u tc•glalkozltsuk is ntn, és 

ezf'k m:ís ut ou iH kt•t·estwk p~11zt: de ismt;t ezek között is sok van, aki 
ki~t~l,!J et·,"ívd ipat·kodott l;~ ipm·kodik <'ZtHt érni. Inkább Hír é::; v:írako
zik a bizto~ :-:iker,:rt, mi11thog-y egysl'.el'l"e tmg~·obh összeg kiad:i:.;t teg-yen. 

Emlt-kt:t.zerwk c~sa k vissza t. ol vas<)ink arra, miuön azt lllundott uk, 
hogy u g:íízek6vel ,·altí sz1tnt:í~ mily poruptis dolog, s mennyivel ff,lfltte 
~m eg-y•~ h l!lz:inhisnak ! . . . De hM. telteti-e azt miiHlen gazda ?! ~ ig·y <·mwk 
}Jj:ílm, llt;g)' (",k(h'l'<•} MZlÍllt. 

Dt> halt. ll:iHyan \':tllltak, akik sem négy, sem két ökört·el nem ren• 
delkcznel.;, et~ök t:-4 kt;t lov:w~Skaíj uk nm, h~( t ezek ne szántsunak, ne ,·e~
t~eueli '! Oh igt•H, ezek i~ sz;ítunak- ,·etnek s muukájok után megélnek. 

Igy ,·oltunk igy vngyunk a szíílűs:~.:ettel. 
.-\kik uek nines pénzlik ~ tt.n·(liMtdw.1. és nincs pénzük a gyöket·es 

ojtván\'uk J,.,szer1.éséhez avagy elihillitásallwz, azok is ültessenek létt•sit· 
lilt:nek ·ugy, a hog_,. lehet, ugy ahogy tl ki;riilmények engedik. 
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Kitartó muu!.-:í:-JSlíguk t'redménye a kész íl!z(íUí les~, mint. a~t. eddig 
t~Jokan iga~olhatják. De mi is igazolhatjuk, mm·t mi is telepitettünk ft.n·tli
tatlan talajba, és helybell eszkö~ölt ojtásokkal ér; hál:t Istennek mo!-!t is 
ilziiret.eltiink, s e7. é\'ben már s?.ép tet·rnél' ti?.et.i fáradságunk$1t. 

Azt mondani tehát, hogy csak ar. iilt.csseu, ukinek kész üsszeg 
p~nze \'an ; lelkiismeretlen. Telcpit.scn mimlcnki, ug,r ahogy teheti, nwrt 
itt van annak a klizmoudásnak na~y igm~AÁJ!a, : a gazd,tgoknuk aho !J.'! 
t et1zik a ueg6uy,.knek ahogy lehet. 

És még má~ik oltlala ie van a dolo~llak. 
A kevés pénzzel vugy jö\·cdelem nélkilli :-;;;;éílés?. m:íio: okh(il i:-: te~ye 

a helyheu ojt<í~t., met·t azzal mag:it az cg•~Rz ny:iJ•on át elfoglalja, s lm 
van annyija, ho~y eg_n•hkt~nt mcgt<l, munk:fj:íval la~san-lassan hetelepiti 
szülöj~t; th·ek nhin azt ves?.i l~szrc, hogy fií•·adR:íg:ít. egy kis (ortt<k('s ~ziílé) 
jntalmnzza. 

Azut.án ha le~o~z mit apritania a tcjl)(•, akkor a~ut~íu íí iH hcaHlhat. 
erejéhez kt'pcst azok közé, a kik a <·z{>)irán~·osabh telepit(a~t eszkiizlik 

A ki talaját nwgf(,rdit.ani nem kt~pe:-;, 1-i g:c>drü('l!!kékhe rakja h<' az 
alany ripária n•ssz(Jt í-' ha azt aznt<ín késííbb ak:í•· fa~-5an, akár ziilclen 
beoj~ja, midűn ddiiuti : '' ta'ajf 1·észbe11 fo'rditja ;.'l porhan.lJitja 

A~nt.án meg gyakorlatból mond,·a, ha az iiltet(o~ H •'n·t uwg-halaclta, 
hH a talaj jó mnnkáhan l't~szesül, :-; ha :wnak tní~yát is adnak: egt~f.lzen 
eri>s, egészen j61 termií sz{ílc'í les?.. 

Mindezekbiíl 87. a tanulság, aki teheti, iiltesf.ICII kl-:-;z ojt\'áuyokat, 
uki pefiig kifol pénzzel l1il' az Ís ülteSBen "!1.'/ a hogy b;,·, .\ fé'í, )wg-~· 
szíílőjc, legyen. 

En ismételten l"io! ismételtell kijeleut<·n1, hogy f~,rclitatlau, ele j6l 
kezelt talajban, pl:ine trágy:iznt, a h<'lyhí'n ~~jt:íssal is lehet igeu :-;z~~p 
sziílőt telepitcui. 

Ez az r.n ti;r. é\·en át szerzett meggyéí~öd~sem. 

leszes talajbani telepites. 
~ok \·idék \·an, ahol a mcszes talaj ,.,~gctt, rip:íriákkal a sziíl~'íknt 

felnjitHni nem lehet: (;~zintf.n twmdva az ilyen hely<·u a fi·lujit:i~ ir:ínt 
ripáriákkal kisb-lete:mi kul(Jiwtt pénz, t~jánlani bii.n. 

Azt<rt. tehát akinek tHiaja erííl"cn Jneszc~, az a t·ip:ÍJ'itira ue 114 

gondoljon. 
E?.cknek fig:yeinH~t a mészálltí fitjukra kel! fi,J·dit:llli. IlyPut Pddi~ 

kdtőt: a swlon.iszf tds a jaquezt ösme~jiik. 
Ezen k~t faj ~lleu:ílM képesH<-~.re, ig-az, hog,,· ki:-;f'l,l,, rHiut a J'iJHír·ia,:, 

tlc n~intl~g· hil'llak :llln."i ellcmílhísi kt~JH'~l-i,:g-el, hoyy ,.,~/iik a,'k,tfm,ts h(~'.'Jiift 
tPl!'p&teuz lehP-f. 

A szolonisz és a ja'1ncz tt'ljcl-ieH ell,~utt~h·!" l-iaj:ít:-;:íg-gal hil'llak. A 
szolonisz a nedve~ talajhan díszlik, elléuheu a jatpH'/. :t l"zár:tz tulajhan 
éli világát. · · 



, -Ezeu ittjo.k mo~lllott t.ulujtlonsúguit uagyon m~g kell figyelni. ~let•t 
pt'ldM•I, hu n ~;wlon1~o~z sz~h·uz t~tlajba ültettetik, elsárgul, elsatnyul, sem
mi,·é leJo;z: ha-8onlt)au gyengt-u tf~jlődik u jattnez, Ita az nedves talajba 
k t'I'ÍÍ l. 

Ezekuek meg;ligyeléti~e tilellett a g·azda t.isdábmt lehet mag~(val, hogy 
l~dajn nwl,,·ik tttjt t(,gja jt')l uevelni. 

c~aldt.,~y ugy a jat(llC"-, mint a szolonisz, kut\'aliter rosszúl ered; 
ueuwsa}.: sinw, síít IIH~~ a j61 gyi)kerezett ,·esszéíbííl. is marad el. 

Ezcu természeti tulujdüu!'::í~a arra a kön~tkt~zteté~r·e bii:ja az emlu·1·t, 
hogy ha ily roliisdtl g-yiike1·ezuek! tlkkor azokkal nem is lehet kézben o1td
:.okat ~•zköz ~un;. 

Petlig- luít 
eszkö.:.ült ;,jt:ís 
•ikert udott' 

nem (t~y ,·au egC.szeu ; 
ha e~yt'>hk•~nt. j1íl 

nwrt ~ima jaquczban, ké~l,eu 
,·itetett km·es;:tííl - ~~gész.en jó 

Volt r:í t~:-;et., hol!y amikor a !lima ripnri~íba eszközölt neme~ités 
:-.W"/11 -tc'íli ~ikert adott; ll!!.'·anakkor a !'!ima j:Hptezuúl 30 11/u-tóli volt a 
~i li et·. 

Síít volt t!~t~t, :uuikor a ~.ma jaquezhan k~zoeu eszközült tH·nw~it-:;s 
(jJpeu .-;emmit;et Htmt udutl kitu•bb lflke·1·f, miut a sima 'l'ipá'l'iába neme·
l'itett; volt e1ef1 ltog.'J ·!.0''/n ertulmén.'lf. i.t~ fl.doff. 

Ezzel azt ak:u:juk hizonyit:!ni, hogy a j:ttJIICz egészen alkulmas 
kl-zlu~u ojt:í:-;t·a mc~g: akkor i~, ha az sima al'"'.'lba eszküz.iJlteti~~ . 

. \z uj ~zíílíílmltur:ín:íl h:h· elisnw•·ték a jacfnez mész:ílló kt~pess,~gét, 
J.u•:g is ken·lo;~ll has;m:ílt:ík a kézOf'JJ eszköziilt ojt:íst azon t(~lte\·(.~h()l 
indulva ki, hogy ro~l'dtl :.ryi)keJ·ezik, euuck :dnpj:ín az eredmény is 
toiJ:in." Je:-;z, 

Peclig- tuiut a t(mw-·hhiekhen ~íllitottnk, a jaqnez igen is aJkaimus a 
t.,,:zheui llt'ln<•sit~~rt•. 

Ha sima jattllezlm ~z:\ndékozunk kézben nemesíteni, tis?.t:íhan kell 
lt'uuüuk azzal, hog~· miheu rejlik a sima jac1nez neht~z gyükerezése ·: ~ 
ulilu:p lehet a j:up1ezt g'_\'lll'sahh !!yükérképzGdésre cWsegiteni. 

H a a ja1 1 11~1. ,·es:-~;r.íít íí~szf'l eli~kolázznk, s ta vaszon, m id í) u m;ít· 
rii~yei pa t to g-u i keztleuek, ki~zetl \'(~ kézben bcojtjuk, s azonna l eliiltetjilk 
~ . ..; jcíl u•eg-t'~tJtiizziili, - YaJ;?:y ha a ,·esszí)t. akkor \'ágjnk le mitlGn életre 
kc:lt s rii~tiiu ucmesitn~ ;tZOHHal dmkjul,;, a\·agy ha n ,·e~sziíl\.et eliígyö
kt>t'I'Ztet\·~ ojtjuk : a ISiker nem marad cl. 

.\zt:rt tela:ít akin«'k kél"z telepe \'ltll, s Ita az olyan helyen nm, ahol 
:1 tl-li t:.g-,·tcíl nitu~:-; mit telnit·: okosan cs'-l'-k•zik. ha fl vessz.lJket ti fökén 
lwggjtt, t;~ t•:-;ak akkot· mct~zi le, h:t ~~letre kelni kezd. Ellenben, akinek 
~lepe oly helyen tekszik, ahol a tt'>li. fagy(~k a vess:~~í)k~~n .~árttenni ~zok
tuk, mu/l",,,,,lfmul vágja le ősszel, mtvel a ,1aqu~z Vt!SAlW konnyen eliugy: 
elth~yot.t \'t~sszíí pedig sem iiltetc~srt~, sem nemcsit~sh.ez ?em alkalmas. 

Ehuííl f;,h-cílag, aki jatpu•z ,·esszíí\'el akar telep1tem, \'agy eJ:en akar 
kt~zben ueme~it~!ni, saj~ít érclekét. szolg~\lja : h'' tt 1:euz1Jt IJszszel buzet·zi 
'-' fil nl tit ma !l'' !JOndozza . 

• \ jaquez helyes goudoz:ítfa abbt'il :íll, lm azt levágatása vagy meg-
( 1 "l 1 '--' t•, · fi'l1"" \'J' z be .·(llit va hagvj' nk. ezután az t=rk<~zéfle utaH e (l l J ·":'--- • uaptg P !':" ' 
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alsó kt~t i:r.íiletríH a ve~szíí h(jait leh:intjuk, ugy hogy a f;,Iyt.onosioHÍ~! uw~
~znkadjou, más sz•íval a lu':i tu:zago~ legyen. 

Á z igy megtisztított ve~sz(;t azut:ín 1i•l,vl-kony a~ryag pl-pl w 1i~lig 
bí'lll:Íl'tjuk, s azutfíll jlí porhany(í~ n·.tdbc dm;kol:ízzuk . 

. \z eloslwhíz:ís úgy ti)rtl;njl-k, hogy clííhh <'~!Y :íJ·ok huzandcí l~s pc·dig 
\10'\" hogT annak Cl!Vik \'l-l!l' kcletn<•k, nuísik n:~!<' p•~clil! uyug·alilak ~ l"'.' '• ~-. L, 

ig~· az •·w::-:z :írok •l,:Jn(•k t(>kiidj1~k. . 
.\ ki:ísoh :írok h:íts1í rl-sz,~n a li"tld h:11·ant o...;au lev:í~auclcí r.; a \"l'ss:ú) 

<'zen harantos lap1·a P~_nu:ístól h•gal:íhh J..;,:t UJn."l t:í\·ols:í~J·a, f,·kt<·l \"C 

berakand.í ugy, hogy a t(•lslí n;g:e a fiildhtíl ki IW l:ítsza~s~:k. l fa <'~Y 
.:or igv ,·éu·io· herakatott s az ut:íuna kJI\·<"tk<>zc'í f'()ldch•l ltPtakaJ·tatott: 
i~mét 'L'!.!~·ll~rantos lap k•~pzc'ídik, ntelyJ'I' a 111:ísik snJ' •·al.duttcí. ~ 1gy 
ti)h·t.at<ídik az nsknb, IH!'\" hog-\· a surok «!!,!'\"ln:íst61 lt•,!.!'kl·\·•~st•I,J, HO <'111•:-

tet:l'<' leg nm ek. . , · . · · 
A~· o:ookol:íz:ís jól mcg-i"•nti"•z<·Ldc'í, s lm a viz a fi"ddet J'cíla lent11sl~ 

volna (,l.~irk. ZPiidíi, hogy a ,·e:-osúí h('~n· a It·,·c·g-c'í,·el lll' ~:rintkezz,~k. 
~\ j:~tpwz n•ssz(í 'a'!~.í izííldl'i ekl~t;llt ll'p:íllunak. tl<:jm•k f(•l..;íitl,-,;••, 

a tava:-ozi nap kodn ,qCÍl'l' k<·lti, :-: olyan l't·c·í:-oen j(d('ntkczik rajt uk az 
,:tl'tjel, miszl•rint majdm•n1 111incl hajtani kezd . 

. \ h0jaihan lt•p:ill,,tt f' nt intel!'.'" nwg·g·t~Jilh:í~ .. clott s ,:lett·e kelt ,iac1w·zt. 
ha nenH•sitjiik, az ujt:í:-on:íl kííliinü:o;en na.!!'~· ~nwlt~t liH'IIituuk aJTa, ho~:~· 
ki ne szikk:uljon, s ha azt Hieht.c~J·-f,q •. •·l,i•íl':íssa l h';ojt juk t~s eloskol:ízva 
:-:z:íraz~:Í!.!' c=--etén alkalmas nHíclon i"•ntiizzíik: ;_,,,.,l jt) sikcl'f ,:,.J, ... tiink. 

~ ig·y a jac1uez k(ozhen egt:sz pomp:ísan IH'IlH'sithetc'í, 
Ha:-ocllllcíkc!pen jó sik<•t·t l-rhPt iink d, l1a a tt:lj litg·yokt•íl ment vc:.;z

súít akkor níg-j•tk It>, midc"ín annak t·ii!!y•~i pat lt~.~ní kezdt·ncok. Ha a lev:t
g-ntt ves:O:z4';k al:-;ó izííletl~t ojhís elc'ítt lu:jaitcíl l't:szhcn mcg~zahaditjnk, l1a. 
·~jt:ís ut:in ag:yagba m:írt va szah:íl~Zt't'ÍÍf·ll l'loskol:ízzuk ,::-; kt~zeljíik. 

~zintt:n siket·es(:•u lehet dolgozni a ja•tnczzal, ha azt eWhhg~·ükcrcz
tetjük. s midií11 g~·ökercket hajtott, hcnemcsitjiik, H azonnal j•í porhan.ní~ 
fi"•ldbc elo:okoblzzuk. 

Vannak azonban sokan, akik n j:IIJllezha nagyobb hiztons:ÍI!'I-(al 
kiv:(nnak nemesíteni. Ezek •~z•:Jjukat ugy •~rik el, ha a jacptcz alkah1ia~ 
beérett n·s~zííjét magasan IH.'l~jtják, ,~i" a llCHlCsitél' eszkiizlép;•· ut:ín a f()ld 
al:í hnzz:ík az egl-8zet. 

Az ilyeu elj:írá~!"td a :-;iket· hi;"tos . 

. A !'zoloniszt l-ppeu ugy kell k•·zclni. 1niut a jacjltczt. l;:s ahb.íl is kitííu[í 
nj t ványokat l('het l'lí;:Hlitaui. 

Csakhogy én részen11·íil a jaqucznak nagyobb jün:ít jósolok, ntei't a 
mcszcs talaj legtöbbször l'záraz is, mtír pedig a szolonisz az cr{í~en E~zárnz 
talajban beadja a kulc!-'ot. 

Czikkünkuck ezélja teluít az volt, lwgy a nagy kü;"ümu:g-f~t a jacptczha. 
k,~zben e8Z (·özlendii nemesitt:~i eljm·d!nml lttf!]brtráfkozt,-ts:wk. 
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Csemege és borszőlö~ 
• Az ~~jtvlíny !"z{ílííkui t ut·:íwíl rohamosan hó< litanak tért a csemege sz{í}é:ík 
ugy aHnytra, hogy sokali eg-.n~twReH arra helycúk a HCllvt anélkíil, ho!!v 
a hclyzett.el, a ki.il'iilHH~uyckkc·!, a vi~zu11vokkd sz:ímot ;et.nének. , · 

Tiikl>lete~tm igaz, ltogy HCilt lehet ~:whb lcítn(m·, ulint eg:v :"ZÍílíí
!'~it·tiil.wl tcli~ett fehl>t· \':tgy piro:~ XapolcoH, ,·ag:.'· eg~· szt~pcn kif'ejlíi<liitt 
J ••k:u auge\'llta, ava~y dama:o:k!,si ~lu:;.:kolat s. a. t. 

Ez mind ig;az. 

Igaz az il-\, hog:.'· t'!.!.'," il.'· tíík<· rende;.; ml-tet· ttl\·ols:í~ra ültet\·c 
lllt'~!·a<l l-"2 ·· ··;, lll'llt l'itk:íu -l kilo sz(ílíít is, HH.:ly c:-:ak 20 lnj;tval sZ:Í· 
tui t ~·a kiloj:ít. <'~~- tííke -W- )")0 kt· ji·.,.,~,lelmN. lu1z. 

Sz:ímitva t·:-:a k -W lu ji·.,.,.d<'lmet, eg-y magyar holdon levíí :-1000 
h•t·méí tííkt~t, c szeriut 1200 fh Ji'•,·e(lelnwt hozna. 

()J\- iisszpg ('Z, :tlllt'ly Jddt llW!!.'ktJÍÍilik az ember. Eo·,· m:w,·m· • • ' • . . l"' 1'-

h.dd szíílíí IJ,.,.,~tt·lt> 12110 ft·t! . . . ~J~~g: fi·l:íllit:ísHak il' megiondolaÚaH 
tt w rt•~z;;ég:. 

El-\ a g-yakOI'latl•an 1111:~!: i:..: uag-yotl ki)zel :ílló jü,·edelmet lehet elí;
nllit:mi, ha C~')'tq.J-:t;lll IHÍilden kell•~keJ.a.d rent.h•lkeziink. 

))(' H<' vc~·yiik azt a uwt·•:sz i'•:o;:-:z .. get 1~00 frtot, dc vegyük an11ak 
cg·y harnwdM -!Uli l't·tot, az i:-; oly nag:_v ():-;;.;ze~, me\~·ből lc:-;z:ítnit va é\·i 
711 frt kiad:.í:;t l)liO() i'rt ;,~~.: .. tííkének felel me~. 

S i~.'· <';!,\' hold t':O:t'llll'~·c·-:-:zíillí,·el he:íllitott termíí szfílfí, ha CO'\·éh-
t'::'. 

k,:nt a hel~·i ,·i:-:zon.'·ok tl·l.ie:-:en alk:t!ma:..:ak, IPg-ke,·esebh 6tj{lfJ f't·t 
ér!l1.;",·k fel,,.[ 1u•'.tJ. 

Ezen telj<·:o:eH me~!::íllllat•Í tt:tcl lcltetctku hogy tettt·c ne bnzditson, 
le h det len hogy a 111:Ír nya;ri,!!.· l1t'lllle l<'Yií :..:ziílé:;;zt ne ldtoriba, s lehe
t et len, l w gy a llll'ghic:-:a kInt t p<-nzin tl-zl't e ket szííléirc ada n< 16 k<ilcRÖn tekin
tdt:hcn k<•th·cziíbb elhat:íroz:í:-ot·a ne hitja . 

. \ma Whh:-:úir hang;ttztatott kellt-kek t:s \'Í:..:zcmyok, melyek a ('!'emc~:e
,-;ziíl,·í l-t·tékesitt~sl-t•t• nagy IH~f;,ly:í:-:!:ml \'annak, t'l:-:íí sorban i~ az, hogy közel 
e~s,~k nllamclyik nag:~·ohl. népt•R:..:t;g:íí nírosl10z, ahol a kcz<leL (-,·einek 
t.t~rmé:-;e n·viít tal:íljou. 

~[ert az elsíí ,:vekiH·u. midlín kl·v~,.: terem: a kevéssel nem lehet 
t:~Zlíllit:ísi i)sszeki'•ttet(:,.:t l~tn'hozHi ; mert nkkor togy el, miknr az íízlet 
1ueg:ind ul. 

· Kt·\·e~l;l't 11em jíí twg·yol,h vevíí. Ket·r:IIH•nu~tnek is az a szerenes(~e, 
hog-v a t•semege ~zíílií t('t'melés nagyhan eszkiiziiltetik. 

· l\llísodik kell{tk, hogy ct. illctíí telep ne essék tlh·o) a nu~Ctti \'8!!Y 
ha j()z~íl'4i üs.-zcki)ttcté:-otill. 

· Ha ezen kellékek lllcgnmnak, a harmadik az, hogy a csemege 
~zííléí nagy rncnnyiséghcH tt·t·mcltcHsék. Nem szabad itt arra törekedni, 
hogy csak nekem lt'gyt•n, cl(• arra hogy soknak legy~n, hogy a kereske-
delmet ide hozza. 

Az sem heh·es. hogy l'en~ctcg faj gyiijteményíi csemege faj szűWk-
kel ren<lelkczziink, mert amint az a helyes, ha egyenlű bort birunk :t 
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ke1·eskedelembe vinni, ugy itt is az a helye~, ha egyen W csemege szíílélt.. 
birunk felmutatni. 8 igy a vidéket ily jellegben megösmertetjük. 

Csak azután arra kell figyelemmel lenni, ho~y u legkorább érö 
fajoktól a le11:kt~sííbb l-rlS tajokig legyen beállitva, hogy állancl<) szíílííszt\lli, 
t.:i"'t eszközilllws~iiuk. 

Nem kell megijedni a Rokt.61, nem a tul terméstől. Hiszen Európának 
mily sok része \"au, tthol a szlílíí nem terem, s ahova azt majdun SZlílli
t.ani lehet. 

Ahol u kellékek ninctienek ml~g, ott csemege sz{)){)t termesztc~ui 
legalább nagyban nem helyehi, oH a bor ~Szíílíí foglaljo11 helyet. 

Ne hig:~·je azt senki, hogy a bor szííW sziutt>n nem aci hasonh.íau 
jövedelmet. Es felette tévednek azok, akik azt hiszik, hog·y !a csemege 
ezíílíík jö,·edelme a hor !'zííléík j(h·edelmét megWhbszürüzi. 

Igaz, hogy kecln•zíí küriilmények kiizütt az johhan kitizt•ti magát. 
Je a bor szíiW 8Cm ud kedvezéitlen jüvc!Jchuet. 

Példánt egy nemes kadarka, \'agy mustos teht:r·, ezer _j(i, ntg-y teh~r
kalhu·ka tőke, ha j6l ,·:m kezeln·, jcí trágyázott t.alnjba nwl:{ad 1 1 /~-a 
kihl sz{íliít. 

\ ... egyiink rerules küríilmc~uyek küzütt 11/:! kilot, ~z:ímit~uk kiluj~{t 
mint hegyi 8zííWuek 1~-14 krjtíval, teh:ít :ítlag- Vl kr:j:í\'al, c~y mngynr 
holdon számítunk aooo termő Wkét :.; ha cg~· t.ííke 20 krt ji)n·cldmez. 
3000 tlíke ad 600 frt jövedelmet. 

Mielőtt to\'ább mennénk, az igazs~igért híien meg kell emlitc•ni, 
hogy n csemegsz{)}ők egy nagy része rug, s egy része némely ,~,·ekhPu 
pihen i~. De meg több esélynek van kitéve, mig e~yes fajok, ilyenek a 
nemes kadar·ka, a mustos fehér 111. a. t. soha~em rug-nak. T('h:ít term•~:.;iilc: 
biztosabb. 

A C!ilcancgc t:tjok egy ré:.;zbííl szintén lehet hor·t szlirni; c•:.;aklwg-y 
m:ír igy telh:tszn:íh-a, nem :íllhatja meg a ver·:.;enyt. a bor·színiíkkc~l 

Egyeclííl a rozio\Já ~ muskolat az, mely csemegének is az ()s:-;zcs fajc ,k 
ki)zütt a legédesebb és legillatosabb s hm·nak is egyat·:\ut j6. 

Még ide lehet számítani a mézes féhéret is, mely kcw:ín .~r(oséw~l 
fogva mint csemege szíílő is szet·epelhet, de nagy ter·ml-s(ot t~kinh·e 111 i nt 
bor szőlő is megállja helyét. 

Tehát alkalmas \'idéken a csemege sz{)lő indokolt, ele a hor·szíílí.í ia 
mindig oly busás jövedelmet ad, hogy nem szabad azt a c·seme~e~o~~:lílí) 
ellinyére elhanyagolni. Különösen annak értékeMehb fitjait. 

Kérdések és feleletek. 
164. kérdés. B. lapjában az ot helló sz()lőröl több aján lu tot. ol vastmu • 

..Sek em is v un othelló sr.lílőm s ami róla állittatik, nr. igazságnak telje~eo 
m~gtelel, s én teljesen meg \'agyok ,·ele elégell ve. ('Rak a metszé,..t:St 
illeWieg nem Yagyok ,·ele tiRzt.áhan, arra k(>rem a t. szerkea:;ztC:í ur·at. 
!o!.ziveskedjék értesiteni, j6l járok-e el, hs sz:H ,·essziíre metszetem '! 

Küveskálla. Vede1· Ferencz. 
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Felelet. Az othelló sz{Híí, ha szál ,·esszííre m(íveltetik mindenesetre 
na~yobb t?J•méHt ho~, e~akhogy ,a fiirt.ük . l~S hogyók lesznek aprók, 8 ig 

·flnHt láts?.olag nyet·t, mui' oldatrol eh·cszh. y 
.Az ~~~.h~ll<» _igen sze_t·ct. teremni,}' cgél:!T. termést hm:, ha Ön csapo

·Bau met~z1. l éldani hagyjolt me~ a toke oldahín különhö:r.íí h·ányban 3 -4 
csupot, s azt mctsze 2 --::! nsagy ~;-3 sze,m·e. Ezen mct.szés mellett ha 
a tííke elég et·íis •~s •t talaj jó, eg-y Wn 2-3-4 ldlót is könnyeu te;em. 

185. Kérdés. Vau nekem fl hold homold szőlöm 4 éves· azon két·~ 
d<;st. teszem : mikor lcs1. alkalmas ezen sz{ílöket megmctszeni. ' 

Az ir:int is teszem ké1·désemct: mikor alkalmasabL a hcgyiszfílőket 
megmetszeni, tantszszal-e a\·agy :ísz!'zel "! 

Bpcst. V. G. 
Felelet. A ~zííliík mctsz{-sére az alkalmas id{í a tantsz már azért is, 

mert ha télen át esetleg a rügyek vag~· lepáiMs, va~~· f~tgy miatt elro
molnak, akkor oda mets1.hetjiik, a hol a s1.em ép és egésí':séges, s i"v az 
~,·i tct·mést lehetiíle~ megmcnthetjük.. e. 

A1. clp~ill:\s ,·alamint az clfa~y:í:-; lapo:.; helyeken smkott leginkább 
bckövctke1.ni. Elp:lll:i:-;, h aí': é' Hz enyhe, l'síís; elfagyás, 11a a tél nagy 
hi.Icg~cl f(,lyik le· 

Eí',ek clleni ovahlss~\g an·a int, la11g~· ha egyébként nem szíiksége~, 
a metsí',él:lt hagyjuk tava!'zm. 

Ellcnhcn, ha a \"CH:o:zíí értékesitheW, akkot· a metszé:;t ilyen helyeken 
mnlhutlanul ííszszcl kell e~zkcií':ülni, nehogy ar. esetleges téli fagy érték
t.eleuné tegye. 

Hei.T\·oldalokLan, ah11l az es{) scm icl~~zhet eW pállást, mcrt lefolyik ; 
r..~ k . l . l l . "l" .. t l a t,q fagva sem szo ·ott la!!y i.at·o {at o ..:ozm a ~zn o ,·eszon, o .t 1a a 

ve~:-;zíí ~~=tékesithetíí, lnitmu lehet {íszszel metszeni. 
Kémelvek aí': íísszi mel'zl-:4 ngy f':-ozközlik, hogy a csapokat a szo

kottnál hoss~ahbt·a hagyj:ík, azért, hogy tav:tswn ujra metsz~k. 
E1.t teszik :tmn o\·v.tos:-:ágh61 is, hogy ha esct!eg a tél fagya a;r, 

Plmctszctt vesszíík hí'le~atoi'Uáit Coiöi ezen :\t a felsG riig-yet is megrontja, 
.. It~wyasztja, mr-g mindig maradjon elég· tcrm{í rügy. 

'"'·A n~ctszé~t teh:ít a n·sszíí értékesitése szab1llyo1.za. Ha C:l'tékesithetí}, 
,·í:-oz:-ozPl v·ígjuk le : ha JH'Ill, esak tava?z~z~l eszköjf,öljük. , 

188. Kérdés. I(lc ~·satolok két nparm Je,·elet, s kt·rdem, valóLau 
t·ip:ít·ia JIIH't:ílisz-e ._. tu\·:íltld kaphatur-k-e LOti vag~· 1[)0 db gyiikerei-l 
rip:íria pnt·t:íliszt '! 

.P. Tam:\si. U. n:ta. 
Felelet. A kisebb IP,.(q <.-l{ag:g(~ ll~!!Ysziig-letíi volna, _ele nem h\tszik 

1·ajta, vajjnu a I 11 n·tl:ízat ki",ziitt _a szü,·ct PJ'~1yíí alakban -~\:n·olt-e. domb•:
J·nd,·a. fuk:íhl1 al. l:itszik, Jtng·y :oilllltl \·olt, :lZt'l't tehát. ha kon•' fill tS hozZ:l. 
ttcm val6«li portálisz. • . ,. 

Ez éd,eu még' nem adhatunk el r. pol'tahsz ves:;zot, mert azt a 
tdep nagyohbit:í:stíra fi•r(litj~tk. ~öví~rc.: ig·e11. . • . . 

187. Kérdés. Maga!' t:í!-1 o.Jtásu Jtl'flll'7. n.1tvauyt m1ként kell űszszel; 
''lt~lszerííen eh·akni. 

X .-Kanizsa. 1'. L. 



Felelet. .\ jaquez g-y()keJ'e;-; vesszi) felet t e nagy ::;z:ízall-k vi:-;:-;zaeHt~:-is<.•l 
10wkott be:íllani, hasonl<íkt~pen az ojt\·:ín.v i:-:, az~rt azt nagy ki'n·iiltekin
t,;s~el kell ültetni t;:-: pedig a kö,·etke:ú)képf'rl . 

porltally<í:o~ 
;, lt·••·ke\'1•-

-~ ' 

. \ 111int a g·y,·•kt•J'<'S jnque1. ojtv:íny ill('!.!.'•;l'kt·zet t, az''''"al 
fi'dd al:í h<·lyezt•ud,·; ~~s megöntözend{), hog-y annak g:yi'•kl'H~i 
:-:<·h h id('i\.!' :-:t•m ,:,·int !.;~•zzt•,,ek :1 :-::~a had lt•\'t•g·(í,·el. 

.\ ~·e!-i~.úík helHit lt·g·t·zJI~zei'Ííbh, hah:ít· a föld torditott Í!-1, kigi·~~l
roznl l;!:' a gi'•di'•l'l•e v.lííbb ,·izet i'lllteni, lwg:y :t tuellék füldl·t~:-izek vizzel t<·! i
t eíoi~e n e J~. 

~lost a ~iidi'11· fetH·k,;re -1--.-, ujuyi \':t:-'l:t).!'llll ptn·t adunk, :-: azut:ín 
a gyi·.t.-<•rt•:-: ojt\·:íuyt re:í :íllitjuk, ug,,·, hogy az ojt:í:- lwly<· a ft.,Jd sziué\·t·l 
l<·g·.n~ll. :-: azuLín a két ol<lalon le,.,·; porhau.ní:-; iiH<let lrtt.t.zuk <·;-;ende:-:1'11 
a g:yi'd~<.'n·l.-.·P, az ojh·:íuyt twdi!!.· :ílland,;:tll I':Ízug-atjuk, hug·y a föld a 
g:yiiker('k kiié ju::-::-:ull. ~l i kol' :t/.lli:Íil a g·;·,,!i',r jcí I;H'Ill:Íil lll<'gtt•lt, \'iZzl'l 
t<·le i'mtjiik, s kezii11klll' Yt·t t l1tll tal ;·,:-;-;ze-\·issza k<·n•t:jiik, hog·y JH~J'I'~ 
v:íl,j<;j,, s azut:Íll a t'i'ddt'l rl':Í hllzzllk l;=-' jcíl li·l:-:irkl;z:t.iik. 

Kanínd p\\:\tjuk, nehu~·y nyit:[;-; :dk:t:nt:í\·:d a 11.\·ittík llll'g·:-;t:l't:-;tq,, 
.\zunban t·~ak a ta\·:t:-:zon lltl•tsziik :nqr . 
. \z ilyen tdj:íi':Í:-: l~:ír kiilt=--,;).!.'l'S t;s t:ít·ads;Í!.!'CJS, dl' sikt•rt hizt";.;it. 
168. Kérdés. Tiil,b t~ldalt·,íl halluttaJH a rip:íria tolltl'lltc•z:ít dit·sl;l'lli, 

ld.iuUÍH ez l-v lí~zt;ll -1- ht~ld t~'ddet :-:z:índ,q~uZtllll IH·l.,·henojt:íst·a te!Ppitt•ni, 
azon kérdéssel járulok: hdgy van-c több ti1j tomentozu '! \·an-e azok 
közlitt kiiliinbsé~ '! ha igen, melyik a legJobb a ti.,bhi küziitt '! s :íltal:íhan 
alkalmas-e a rip:íria tomento~a '! 

l ,,:,.s, 
Felelet. .\ np:íria toBH'lltnza 

nak. Ellen:íll•í:-::íg:a igt•n m1~.'· . 

f.J. U. 
pg·~·ike a lt·g·du5abhau t<.•rmíí alauyok-

. \ zi'dd.~jt:í~t·a fPl<.'tte Pliíuy<"•~en e!'zkt•ziilltetc'í. .\ tií=-- ojt:\:-; azonbau 
ki~=--l- IH·\·esehh sikt'rt ad, :trllennyihell a t·ip:iria tollwlltoza azaz szcír;·,~ 
rip:íria valami,·el ritk:íbb faju mint. a tiibhi ; kiiliintisen mint a ripária 
port:ílisz. 

EJtleg csak két taj tument,ízát küliiubi)zh~ttünk lill').!'. 

EWszür is általános i~mertett.'í jele a riJHíria t t •me11t<iza azaz ~Zill'll:-4 
ripári~ínak, hogy fiatal hajt:ísai valamint a levl-l hord:íi. :-:lít m(.g· a levl~l 
erezete is szőrös. Ez az :íltal:ínos jelleg·: azl-t·t nevezik ~úít·i·,~ t·ip:ít·i:inak. 

Ez azut.:ín két részre oszlik. Egyiknek hajt:ísai rózsa :-:zinííek (>s e7.t•k 
igen dusan fejWdnek; a m:íl'ik t<'jszinbe ~íttCir(í zlild ~Y.iníí liatul hajt:í~~~
kat hoz ~ezek gyeng~n tejlődenek, csekt~ly ~s gyenge hajt:í:-<okat hozna!<; 
amiért is arra te~sék törekedui, hogy oly toment<'íz~H szet·e.,;zen ue, nwly
nek fiatal hajtttsai r<Í.r.sasziuüek voltuk. 

Ha a hajtá!-!nk nwgÜíHoduak, akkot· is l:lt.hat6 a kiili'lllhi'•zet.; mert 
a zöldes sziníi egl>sz :-::ípadt feltl-t·es, a rózsasziníí pedig C.lénkebh szint ült tel. 

169. Kérdés. Kis lapunk mult havi sz:\m:íbhn oh·astam, hog-)· a?. 
n. m. g. eg:yeHíilet :íltal remh•zett tanulm:ínyi ut alkalmával a vendégek· 
nek 10zerk. ur (•gy sima t.iildojt:i:-;sal PZ l-v ta\·asz:ín beültet.('tt szőWt mu· 
tatott be, amelyek nemcsak dus tcjWclésííek \'oltat..:, de oly nagy foliker ér6-
tett el, hogy alig nnu·aclt t·l 2-3 11/ 11 -UHi. 
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.Miután ~iltuhíuan uzt hirdctt,~k a s;,.aldapok, de IIO'Y emlékezem t. 
·t~ci·kes?.t{) m· is annak adott kifejezést, hogy a ;,.üldojtvá:"nvokat leO'czél
. Sl.et·íibb hel~·hcn cldönteui, s nem ~~;,.élszel"Íi azt leváO'ni és 'rnáshov~í 0 vinni 
·eHilt.etni : miként .i~írt eJ t. st.et•k. m·, hogy m·~gis oly ~-cndkivíili eredményt 
~t·t cl'! a\·ago~· cllehet-c azt. eg_nlltahiban nuískor is ~rni '! · 

Kalo,~sa. r; 1 r. • • 
Felelet. Tiikl•lete~eu igaza van a kér'tlést te,·{) ut·nak abban, ho()'v 

a sima züldnjtások elíilt1•tésc:'t eddig nem igen aj1fnlott.uk mi f.lcm. TökJ
ll·tesen igaza nm abh:tu is, hog~· mflam ez-(>,· ta,·asz1ín eiültetett mint
·c~·y 6000 sima l~jtnín~·hól ali!!; maradt_ ki ,·alami. S hog,· azok hlítnnlatos 
fejliídést (>rtck el. ·-· 

' Oh· hlttnnlútosat, miszerint a mílam volt vendégek ntajdnem két-
kcdtek, hogy azok sinm ojtv:ínyok \'olnának, s azutltll azt hin~k, hogy 
tal:ín a nemes gyt,ket·ekrc."il l~lnck, 

~ miutlín ezt scm tapm~ztalt.:ík, l-pp ug_,. figyelem tlít·gy~ívá tették, 
ntint én magam. 

A siker clíísz_<ir is ahban ke•·esl•tuW, ho~v az oitvám·oknak UO'\' az 
L'o J o ' ~-

alany, mint a nemes rl-í'zci teljesen be\·ohuk l~n·e. M~ísodszor abban a 
kc,h-czéí idiíi;\r:ísh:w. nwh· ez l-d)l'll mindcnfi.;Je iiltetésekrc nao-,·on ked-

J • e. 
\'ezlí volt. 

A z <'red nH~u.vt a ki', n~ t kt•zií elj~ír:íssa l (ort em el : 
~-\z ;;::'z~zel l~VlÍ!!ott zéHujt:ís télen llt gondosan ch·crmelve tartatott, 

u~y, hogy az ojt\·1ín y ok telj esen a föld he n \'olt u Ic 
Tavaszl,or a tt'li ltd_,·t·r•'íl ki:-;zetltíik, az alsó két iziilct héj:ít héza

g·o~an meg-:-zak~attuk, !' azut:ín :írokha lmranto~an délnek teklid\'c pm·ha
nytí~ f'Oldhe elhelyeztük n~·_, .. hogy csak az ojh·1ín~· nemes rl-szének hegye 
Yult ki a fiildhc'íl, a?.lttlÍII té',hl,s:d'n· megöntöztlik. 

A jól eltakat·t, mei!i)nt(',zé',tt, dt'lnek feln·íí ojh·ányok a nap mclcge 
által l~lctre kcltl·ttck annyira, lwg-y le~té',hlmck riigyei különüsen u végén 
fl'nt kihajtottak; dc azon t·ii~.""~k. nwJ_,·cka tííkl· képzésére hivatottak, ciak 
tlúzzadtak. Igy a nemes I'Plsc'í hajtásai az életképes vessz{ít me~

mutatj~1k. 
A ta nt sz nHít· j1íl elc'írP hal:ult. a füld eléggé ~ítmelcgctlett, ugy 

oípril hó \'('g''" fc,~tunk ltozz:í az iilteté~hez, :-; kitartott egész nuiju~ 
''-~-iO', 

~\z ujh·ánvok tin·ditott ftildlw jüttt'k, melyek a télen lettek fordit,·a . 
..-\ fvulwk eliíJ,J, ,·assal kiszúrattak s ntámut ntstag f~l-furóntl 

h~·; n tett C' k: 
Az iilt-l'tl~St'l' kivett l~jt\'línyok azonnal féih} al:í takartat.tak, ~ az . 

iiltpt(osn~l \'iZ('I'i pokrtíezhau lwrdattak. 
BcszcrPztl•JH az ot'!'Z:ÍgÍit ll'szpdett ~artít, !' he~zereztpm kvat·c?.o~ honw

kut. M indkt'ttíít nagy ho!' roHt:ín megt"O!"táltam, aznt:ín fele!!!eo ii~s1.e-

k '· \'l•rtcm. 
A h·ukba elííbl, \'Ízd l'mtettcm, az ojh·:ínyt ltcl~·(•:-o t<.!jeze_t.re ,-al6 

h•kintettc.l hmlllitott:un a ,·izzcl telt p;ödöt•b(•, s aznt~ín a homok é~ út.po
l';íból ;;8szcl\e\'l't't anyagut la~san mcll~ sz6t•-tam, s végt·e egy hegyes fííes
k;í\'al ~yengén me~icmtelll. 
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..:\ nemeset nem egy, de 2-3 szemre Vlígtam, s ujubban megöntüz
t.em s a még hiányzó földet. reá öntöttem s uzután kis zsombikocskákku) 
betakartam. 

Két. hét. elteltével a zsombikocskákat ujra szét.hnztam ·, azuMn ujra 
me!!Önt(}ztem, betnkartam, ~s egész késő szcptemb~r he) els() napjaiban a 
ne~es részt. ~yökereiWI megtiRztitot.tRm, mely alkalommal egész dus és 
eré)s O'yökérzetíik volt. 

iU'v éJ•t.em el a tenyes eredmt-nyt.. Igaz, hogy sok hihelíid~ssel ; do 
• k HIN mindent megfizet nY., hogy egyszerre ~ésY. szo om van. 

Eljárásombu a kövctkeY.íík megfigyelendlik. 
A téli belyes elvermermelés,- hogy tavaszon a nap hevének teküdve 

helyeztem el, - hogy porhanyós fillddel takartam el, - hogy e~ak a nemes 
hegyei érintke1.tek n levegíível, --- hogy :tll: ojt,·:ínyok kihajt.va életké_ 
pességíiket l:íttam, - hogy kiiun aldwr iilt.ettem, mtdíin n tölcl át \'Olt 
melegedve, - hogy Hz •tit·\':ín,yoknt nem enge(llem kis1.ikkadni, - hogy 
a lyukakat fafm·6,·al híívitettcm - hogy a lynkakbn annyi vi1.~t üntöt
tem mig me~ nem telt, s igy a kürnyék cgés1. nedves, ,·izet:l ,·olt, _ 
hogy útsurut é~ u kvarews homokot ÜSI'Y.et·ostlíh·a ()ntöttem a lyukba, _ 
hogy megtemtem a lyukat, - hog-y ujt·a (}ntüdem, - hogy a metszést 
2-3 szemrc eszkö~íiltetn, - hogy ali: ojtván~·t. elt.akartam zsomLikoes
kákkal, - hogy kt>t hét mnh·a ujra megönt()zt.cm és vt-gre, hogy cg~sz 
későn gyökereztem meg. · 

Ily eljárás mellett ön is érhet sikert, a1.után csak igy leirva l:ítszik 
az sok hibelődésnek, a munkában egészen egyszerű. 

Különféltk. 
Tisztelettel kérjük eilSfizetüinket, ha valnmclyes irányhun telvil:íg0 • 

sitást kiv;ínnak, tegyék meg egész bizalommal kérdésüket, mi azt. né,·,·el· 
vagy név nélkül, mint eddig, tetszés szerint, közöljük a ,·álaszszal együtt. 

Adás-vétel. Amely előfizetéSinknek elad6 vesszőjei volnának, tessék 
hozzánk a minős~g ~s az ár megjelölése mellett a je11:y1.éket hekiildeni. 
Iparkodni fogunk, hogy ve,·őt szerezzünk reá. 

Eladunk: 
80 ezer válogatott vegyes sima ripáriát. 

ojtás alá való ezre 
ültetni való • 
oskolázni való » 

15 ezer gyökeres ripáriaft 
ojtás alá való ezre 
ültetni való • 

35 ezer •ima jaquezt 
.s alá való ezre 
tltetni való ~ 

lf> frt •. 
8 » 
4 » 

30 » 

20. 

12 • 
6 • 
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4 ezer ~:Síma herhemontut. ez1·e 
els(} o~ztúl v . 
nuí~o(lik o~ztúlr . . 

12 frt. 

l ezer gyökere~ othellÓt, cll'(' . 

Hl ezer ~:Sima othellót, ezn· 
els() oz.;zt.~H ,. . 20 
másod o~zt.líl y 

Aki othellc)t re1;dcl, egy két iin~g 
4000 ezer gyökeres ojt nínyt, ezre 

. . . l(' -~ 
othell<í bort dijtalanul kap. 

N em es vc!'széík : 
130 

Három mng(t nemes kadarka, v~ílogat\·a ék•~t:íshoz, ezre . 
» » '> p;Íl'oSitlíshoz ,. 

lU ) 

8 :·) 

>> » \·cgyescn :l 
HozH<hí!-1 mnskolut \·;ílogatnt élu~tlí:.;hoz ezt'(• l~) h 

» " )'ltrositá~hoz >, 10 :t 

8 ~ 

ti » ., 
fr t kr. ;, 

2 )~ ~~o 
'2 " - ~ 

---------..... ~~ ........ ~ . .-.-.--------------
' "Errnelléki első ~zi)lfiojtványtelep" 

Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid. 
A telep a nagy-kágyai u. n. Aczél hegyen fekszik területe 15 kat. h. 
Puraf:íntl ojtott gyökeres fás ojtványok: Olfi ... Z- N.izl.ing. AlanffermD. :lt~e. 
me.'l- Kadark,t, .luhh,,rk . • V''f/.'1 Nurrl"''di, ?i,·o ... /Jakar, l(iividtll~:'' stb. 
fit j t i:-;zt!i'll \'liO'\' \"Cg"\"(':"ell i:.;, o.flztriltJM:off alrowol,:on uao·,·ohh menm·iséo·hen . ~. . . . ·' ~. . ~ 

tÍ!'lzi l'iZállít!l!-II'H. 

ÉLÓSÖ""VÉ~Y (csemet,~k és mag,·ak,( 

OIPdicHirr (koronatövis, Kri~ztn:-;kyis vag:y tüskéslepéuyf~L) .Mimlen~sön~uy
kiizütt u legc]sií, gyorsau fcjWdik. uem esenc\·észik és sűríi izmo~' tövis
sei,·cl emher ,~:-; hlír·mi líllatna ellent líll. Sziíiiík és kerteli köriilkeritéséheT. 
leg:alkalmasahb c!s lcgtat:tósahh ii1·i',küs !'iÖvc!uyt képez, ~íru~·ékot nem tart 
"' a )eyegiít ~ítet·c::;zti. ~lituletl •ncgJ'erHlell-shez rajzokkal dhított ültet·'~ 

t'!' kczelt~~.;j utasitlÍf" mcll0k('ltetik. 

SOLO~IS. 
Teljesen fi.tjtil"ztu, si111:t \'Csszlí oszt.ílyoz\·a. <'hzi :o;lf.~íllitlbru uag.'· lllenn n

~égheu. - Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Nagy Gábor, tcleptul:tjdont~9. 
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:E'la.d6 szólövesszö. 
Utánvétel nélkül szálittatik, igy t. Ye,·ííitn elííbh hít ni fc•gj:ík azt amit~rt 

pt:nzüket kifog-j~ík adni. ~l<>g-rendeJ(':snl-1 az :ír :lO"/ .. -a elc'írC' hekiildt•J~<líí, a 
tiil,bi az :ÍtYC.tel ut:ín fizettetik ki. 

Csege fajok sima· 
ChaRselas rouge ezre J. o. 8.,· 0 II. o. ti.50 .Mézes f·hér sima ·~zr•· l oszt. :) fr· t 
Chai'se]as bianc croquont I, o. "'.50 II o. ti.50 Fekete nemes kadarka ezre 5 

" Chasselas fontene b. bianc I. o. 8.50 II. o. 6.50 Olasz rizling ezre . ö 
" Passatutte l. oszt. 20 t'rt. II. oszt. 15 frt Ra.inai rizling Pzre . 5 It 

Cbaeselas de Thómeri I. o. 8.50 Il. o. 6.50 Fehér mézes kadarka t•zr .. ó It 

Chasselas rongf' royále I. o. 8.50 Il. o 6.50 Piros dinka ezr·e. . (, 

" Muskat Hamburg l. o. 2 , frt Il. o. ló frt Fehér dinka ezrt• 5 
" Muscat Esoláta supe1 ba J. o. 20f. JI. o J 5 f. Szlankamenka ezre . ó 
" lluscat-Lunel I oszt. 8.50 II. oiZt. 6 50 Szagos sárfeh.>r ezre 5 .. 

:Mnscat frontignan rouge I. o. J;, t. JI o 10 f. 1 Oportó ezre 
lioseat frontignan blan•· l. u. 15. f. II~ o )0 f. ' Piros veltelini ezre . 
lluscat zöld I. oszt. 8.50 II. oszt. 6.50 Zöl!l veltelini ezre . 
Vander Loan I. O!'zt. 8.50 II. oszt. 6.60 1\lustos fehér ezre . • . . 
Mnr.dlein angevine I. oszt. .'1 •iO 11. oszt. 6.50 Vegy~s bötermö borfaj PZI'e . 

5 .. 
~ .. 
/j .. 
a 

It 

' " Ket·ske•·s.-e ,.:li I. oszt. H fr t Il. oiiZt. 6 fr t Gyökeres 2 éves ezre • 
Y··~yes c,.:emeg" l. oszt. 8,ö0 II. oszt. 6 50 Rapária portálisz ezre . 

Borfajok. V .. gyes d pária ezre . . 

:Mézes fehér 2 h Ps gyök Pres ezre }r) frt 

ll 
" 10 
" s 
" 

Megrendelések Végh 1stván szűlőkezeltíhöz, Esztergom VI. ker., 
141 szám alá k~ret.nek int~ztetni. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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