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A SZŐLŐBEN 
(Ezelótt: "!<~gy év a azólöben") 

llan·i f'olyóh·at szöWsgazditk számára .• 

ll S z e r k e s 1. t ó é s k i a d ó t n l n j d o n o 1 : 
l • • 
i1 CSOMOR KAL:MAN. 

Megjelenik: minden hó 28-án. 
Ellifiz.,té~<i cij: Egész évr~ 2 frt. 

Saját érdekünkben. 
Annyi jóltkaral ú bnzclitó ~~ó lwnp;zott c~l már a szőlők 

f<!lnjitása (.rdekéhen, ho~y ali~ van Hz{)](.sz, :dd többé-kevésbé 
uwg ne \·ohm nypn·n az uj !-;z{í}{íkultnrának. 

Le vnn kiizdn' llliÍl' az c·Witl:}(•t, le~ n111 küzdve az ojtvá.
nyok eWállit:ÍH:Ínak fp}t.íínt :-;z:d.-t~rt<>l<·m hiánya. Alig van már 
hort<•rmc'í viclék, ahol ll P volnállak olyan egyének. akik a fel-

.. , , l 'l . , l l , . , 'l l"'ll' ~ 'l llJita~ moc oznta1 toz, az OJtvanyo" .-eszit<~:-~e wz, e oa tt,tsa 10z 
ti; J ,1 ,(.. k<~vé:--:~1 ,t; JI fl C.rtrn(nc·k. 

Az e~·yps vidc~kekPH dért Rzi'treti en dmények a ]c'gerősebb 
orgamPllÍlllllok, melyc·k c·lfítt n. lPghitetlPnebh Tamás IS beadja 
a kulc·~ot. 

'Tall cl(.p; alanyunk, nlll p}(.g nPnw~ galylynnk és ismé-
t(·ltPn <·mlit.vc· rnnnld::-;unk; igy <"snk icUí kérdése az, bogy a 
kiptr~ztnlt Rzc'íl{ík njh(,J hc·(!llitta:.;~anak, ltop:y a ji_;vedclmi forrús 
ujJ,(,} nH·gnyittas;~(.k. 

l\fo~t, hogy m(·w~ziirdPlt iink, ~ tc·rmé~iinket pé11zzé tettük, 
l:'itj'trk ama io·<'n 11:10'\' diffPren<·ziát, melv az 5- fi f1tos buza 

~ t""~.. ... 

(.:-; a szc'ílc'í F,,·pcleJnw ki)z(.,tt va11. 
:\lég e.-ak n vl-~(.t C'i-'iphet.tiik meg a régen nélkülözött 

ji)n~clelt•.rliiH·k é~ Rznhac.lahlwn IC.legziink; mcrt nem kis dolog 
nz, mikor <'P:Y m.-mázs•t ojtY:íny bor szőWért 13- 15 ft-tot, egy 
lu~ktoliter Lorért 1~-:!l h-tot adnnk. 

Egy mázsa . sz{)l{í eWállitásához nlig kell 40- 60 drb 
ojtvány tűke. 

l\Iég <~snk E:zórványosan tcremnek ojtványaink, s oly sza-
poráll ~yorsan telik a. k:id, hogy egy megfeledkezett pillanatba~ 
az is kirepííl szúnkon, hogy: Ita .filoxera nem is volna, még 11 
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ojt'l:du y szölüt telepitenénk . . 
Ol.IJ szf.p, oly dus, oly JÖvedelmet adó a ~JÓl kezelt ojt 6 

-v6ny szölü: 
Évekkel ezdő1 t mondottuk azt, hogy mindent csak meg 

kell szokni. Hogy ki nevetnők azt a kertészt. aki nem ojtvány 
de mngvetés tdáu szrindékoznrk gyü111ülcs6sét beállitani 

Éppen ugy leszünk 20 -30 év mulva a szőlővel. l\Ii megüre
gedettel\ is, a gyöHyöríí diszts l>s n·ngeteg jövedelmct adó ojtvá11y 
Rzőlők mellett, eg0sz elfeledjük a régi gyalog míívelésű szőlUket. Az 
ifju kor, me1y az ojtványok látásában növekedik fl·l, az pedig 
egész 1·endsze1'f'~ fillnpotnok találja az ojtvríu!;ok,l.;,,,Zi telepitést. 

I!á.la az Egnek ! hogy ily eu fdsza badnit lélekzettel beHzél ü Ilk 
beszélhetünk; de minket is megs<:git már az a kis baukó, a''' t 
nz idei sziilübül a melléu/1 zsebbe került. 

IIej de hamar is felejt nz ember ! I-la <·sak a partra ver
gödhetik is a moesárhóL 1nl>g egyik láLu11k félig Le1mc: és a 
másik már legénykt'<Lk. l\Iár talán tánczra is perdíílue, ha az a 
kis pénz nz üre~eu níró (.s t:íto11gó helyekre olyau hamar d 
nem illamm. 

De sebaj! ('sakhogy már a lyuknt folduni mcgkczdhetjük. 
X agy n z isteni hatnlom; teli van a marka g jövőre ad is, nyujt 
is annak, aki j(írod, dolgozik és igy mPgérdemli 

X agy a n•mfny, n ugy a biznlmu. llyen az ember és ez a 
szcrenc~éjc, hogy a felcsillámló hajnalnak is ön·end, mert há t 
tudja, hogy ez a kezdet, mclyet az éltető nap bizton elm a radiwt
lanlll küvetend. 

Tehát mo~t már a sikerre vezető biztos uton állunk. s 
csak rövid neháuy év, amikor i~·nnét nagyniCunyiHégbcn lesz 
eladó borunk. 

l\Iig egyrészről örömünk vau, m~ís részről komoly aggo
dalmak szú.llanak meg LcnHÜuket, ha reá gondolunk arra a 
fenyegető vP.szé1yre, melynek elé 'ltézit'nk. 

I\Iég csak a kezdc>tén vHgyunk n szőlőtermésel\nek, már is 
érezzük oz olasz_. a panc.~clt bor(lk bf:.üzüulésébűl szlí1'maz6 árle
nyomtíst. 

De hát még ez elviselhető. lJe ha majdan bekövetkezik a 
dus termés, amikor a kereskedelmn turkálhat, fitym:ill;at a 
borbau ; s midőn a kereskedő, illetőleg a fogyasztó részére ott 
áll az erős konkurenezia, az olasz lJor; ott áll az Ausztriában 
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pnnesolt. kev~r~k, mely potom árért előállitva., Fiumén át olasz 
lmr czimén elüzüuli n borpiaezot. Erre az időre és körölményre 
gondolvn, leheü·tlen, hogy aggodulom ne szálljon meg ben
uiinkct. 

De leh(·tctlen, ho~y mikor hazá11k bortermelői oly áldo
z~ltt.n l megteremtették az uj virágzó knltnrát, hogy akkor a 
ko,!'J!~ány n~ },irj.~ ~ncg,·(><leni .. azokat a polgárokat, .kiket az uj 
Rzoloknltnravnl Jaro nagy kuzdf'lemre n~aga buzditott, maga 
dieH(.reJHlően t~~ nw ga tta. 

LehetctlPn, hog)' m<'pJoF-;zf:zn éh·pzetúűl nunnk a jövede
]PmJwk, mel~·et Ita VH ln hol, ugy :1z uj szőWknltura terén van 
joga igazán kiérclemelui. H igy cgC.sz hátran merjük állita~i, 
l10gy c tekint(•th<·n n védel(llll nem marad eJ. 

Twlnunk k<·ll t<·hát miféle n:szély kür11yékcz bennünket. 
Az olaszországi l1orok v(.gtére szintén téíke termékei, ha 

ozok(!) e~nkho~·y <z "/,a azok"-on fordul meg a kérdés. 1\Iert 
Jtem létezik oly f(.rfití, nki a borokat tdjes csalhatatlan hatá
rozott ~ág-ga l megbirái ja (.s megitrlje, s igy nincs kizárva, hogy 
már Ol:1~zor~zágba nz l'lllhf'l'i k(.z végzi a természet munk~íját, 
R pnlH'Rolják ugy, nLogy }(·het. S igy pg(.szen potom árért ndhat
ják, s amint adják iR látRzik abból, hogy az olasz bor 
iigyuükei nz f'g''~sz orRzágot <'lárnsztják. Kinálják, adják, még 
annak i:;;; H nyakába nkasztják, akik csak igy reá erőszakolással 
~f'szJu·k Lorkl•re~krtl{ív(. vngy hormC.rővé. 

Azuüín az ilyPn hányt-vctett köunyes szerezhető portéká
val Rz(~mhen, hogy álljon verseJ1yre n mi szőlőtőkeadta szűz 
t<'nn(.sünk? ... 

A miísik 1wgyol,h vesz(.ly n:t., hogy olla át a sógoréknál 
.A m~ztl'iá ban, persze n hol a Lor nem oly nagyn1ennyiségben 
terem, mint hazánklmn: a bor készítése bizonyos feltételek alatt 

meg 'Van eng~dve. 
· Persze, hogy ]egyen az bárminő feltétel, találkozik vállal-

kozó (.s pedig elég·, ilki nzt kijátszva olcsón állitja elő a pancsot, 
nwly ohtRz bor czim alatt hozzánk szépen bevándorol. " 

Alijon szcmhe az ilyen pancscsal a szőlőtőke szuz 
nedve ? •.. 

Ha. szemben állhatna, hogy teljesen győzne : abban egy 
· k' Ik d C k einberek ösmernék a bünt és perez1~ sem ete ·e em. sa az 

az erényt. 
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De hát amint az emberi társadalomban a hűnt az en~ny 
rovására, sokszor és legtöbbször a jól kendőzött ála!'cz takarja, 
nem kevésbé van ez a bornál; s igy lesz az a hitvány portéka, 
a mi nagy fárads<í~gal és tőkével előállitott kulturá.nknak nem
csak kGnkureuse, de legyüzüje is 

Ez az amitől félni lehet. Ez nz nmi bennünket aggodal
Jnassá tesz. Igaz, hogy az 1 ~93 évi XX ITI. t. ez. 4 §-a értel
mében tilos a bort oly vidék megjelölésével forgalom ba hoz ui, 
mely azt nem termette, illetmeg amely vidék jellegének meg 
nem felel. 

De hát meg van engedve a bornak luhaHitá~a, H igy az 
olasz vagy pancsolt hort kPverésre hasznáh·a, ez már a valódi 
tiszta bornak er{)s eoncurn'H~évé ]psz, mert a fogyasztó l<'gtijbhje 
nem ért hozzá. 

Ezeken a bajokon, ha már az Olaszborok behozatala meg 
van engedve, ugy l<·hetne Regiteni, ha a kormáuy i11tC.zkeduék, 
hogy illiuden Olaszországból ,·agy Au~ztriáhól Rzá.rmazott boron: 
rajta kellene lenni Rzármázásának. t;űt ha a map;yar hol'lwz 
nevezett borok csak a lcgki:3chh mértékhen i . ., kevertetnek : 
már akko1· keverés elnevezés~r;e[ kellene hinti''· 

Ezzel azután tudná a ker·creskP<lő, a fogyaszt{,, hogy mi ,.el 
van dolga. Igy azután nem féltenénk a magyar IH))'okat ~cm 
az Olasz, scm az Ausztriai }Hllw:.;;októl. 

Azt kérdi nz olvasó, hogy hát lPhet-c ez? P<·rsze l10p:y 
lehet, tisztelt olvasóm, e~nk a szőWszettcl foglalkozó küzöu::;t!g 
legény legyen a talpán. Alijon snrkára, c~oportosuljou. 

Azután sokkal fontosabb kénlés ez nálunk, mint má~ apró 
sportból vagy eg:yéni érdekből felfujt politikn. 

Tessék csak a szűtész küzö11ségnek tömöríílni, 
képviselőjéhez felírni s uem tágitani ~ nwg Yagyok 
hogy a siker igen is mihamnrébb hekijv(•tkezik. 

{)rr-;zágos 
" ,, l gyuzoc ve, 

Az a kormány pedig, mcly anuyi ji) akaratot tanu:-;it az 
uj szőlőkultura fejler;~tése iránt, egész örümmel fogad egy oly 
n10zgalmat, melyrc lnvatkozva és támaszkodva: a horunkat mec"-
védő inté-zkedéseket a sógorékkal Rz<·mbcn nwgteheti. ~ 

Ebredjetek szőlésztúrsak, s előre saját é~ ebhcn, a közö3 
haza j6lét&nek fejlesztéseért! ... 
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ZöldojtássaU telepités. 
Lapunk mult sz~ínu\ban elmonduttam, hogy mily nagyszeríi sikert 

értem 6n cl ez 6vben u sima zöldojtás ültetC.ssel. 
Alig hogy lapom ~7.étkiildctett, több feWl vettem megrendeléseket 

zöhlfljlfÍ.'f1'•t. Tühl,en kérdést intéztek hozzám, hogy hul lehetne zöldojtvá
nyokat nagyohh mennyis(:ghen beszerezni "! 

E~yidej li leg azt is feh·etctték kérdésííl. hog.'/ h rit áll au dó-e a zöld
o,j~vány? ~s mit m lll<!. lk ün .arra, hog_r ai'. egyesek ugy a társas1\gban, 
mmt a ny1v~íno~s~\g elott a lurlapokban egyenesen a zöldojtváuyok ellen 
ny ilatl.·nz11rr~· 'l 

Nem szcretném, ha az általam nz é,·hcn elért fényes eredmény és 
nnnak rcpro~luk:\1:\sa m:i:soknak k:h·t okozna, azért sictek ugy a kérdé
r;zekrc, valammt ezzel kapcsalatos dolgokra nézetemet--: a jelen évi zöld
ojt:\~olwt s azok sikerc.'>t esetleg sikertelensC:gét illetííleg egyet-mást _ 
elmondani. 

Tucl,·ale,·íílcg az idc'íj:ít·;ís az cg•~sz orszghan nem egyenlG, azért 
aznt:ín a sil'wr \'n~v sikm;telensf.g- sem egveulíí. 

PéhMul vaun:ik vitlr.kck, ahol C?. éd,en ;! -3 heti ké8ésscl kezdett 
tavaszodui. Hozz:í: jiit.t dtlwz :umt:\n az c~:~íís, híís idííjtír~ís ; itt azután, 
phínc ha kcllííképen nem gondoztatott: .<;eh'>!J.'I S~'m. érett he a zöldojtás. 

v· an ntstag alany, \'aU crcís nem(~S hajt:ís, de sem az alany, sen~ 
tt nt>mP. ... 1.,;..,z nincium kP-11/ik,:pP.ll befírvll, 

Tessék c~ak a ziildojt.:ísokat _i6 szcmiigyr·e ,·enni: ugy fogj:1k találni, 
hogy lf•!{töhh helyen a7. alany ninc.'J megfor,·adva, h·mem nyf'1"s, sötét 
pi1·o.~, ktJke.~ via:'la szinii. A 11emes 1'ész lutsonló'Pépen th·etilm. 

Az il.\'cn ziil<l«~jhi:~, ha elrakatik, \'ug,v lc\·~1gatik; éppen semmit 
~cm ~r·. KidPhott pónz, és ch·csztctt id() amit re:\ t(wditanak. 

Art·a hogy m<-g· azut:ín f~íHo«lik és <"rik he a YE:.sszí) egyrUtalában 
~<zrí m i'rrn; .<:Pm z,.h,.t. A 1'1':1' hogy a BH':rf:f~oclott \"CSSz() ~r jen : igen is lehet 
síít kf•ll i~ ~dmnlui ! mert n megtií~odott \·esszíi i)szszel érik be. 

j),~ az éís:-: ott c~J'lPl, ahol a t:ísod:ís m:ír he:íllott : ele a még nem fiíso
dott :r.i",]tlhajt:í~okat az íís1.i hideg l-jszal.;~ík és derek Wnkreteszlk. 

Ezen kiit·iilmrnyt nagyon fh,ryelmébe aj:ínlom olvasóimnak. Az~rt 
tehát, akár· saj~lt telcl)(~ll e:-~zkiiziilt. zöldojt.:is ch·ulds:íróL ak~ít· \·étel utj:1ui 
beszet·zé:-.;rc'íl ,.~tn sze): ez éviJen na.'l.'lo" ,;v tfrJsn,lk kell le1mi 

N cm tíll Cll: uzonhan tU'. nltal:ínoss~ígra, met·L ahol korai ta vas z, ked
vezíí idlíj:\t•:ís volt: ot t C::ppcn olyan l-rctt z(ildojMsokat lehetett elérni, mint 
umilyeneld~cl t~ll az idl-n r-;ikert ért<•m . 

.A ?.öldojt~ísok hel->résére az idííjál':lson kivíil még nagy befi>lyással 
van uz. hu az kor1íu esll:küz()]tetctt, s u tíín csakis az ojtványok hagyat
nak meg; s u W teljes erejét az ojt.v~\nyok fejlesztésére fordithattu. 

Ott azouhun, ahol cg_,, erGsen f'ejlíídött t.Gn csuk egy-két zöldojtnst. 
eszközültíink, u Wbbi hajtásokat vessz{) termelés czéljából meghagytuk : 
otf nem ny-.1'iilll'- th·elt ojtvá11yokat. 
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Ezt a kö1·ühn~nvt különösen 'n kevésbé gyakorlott sz{ílésl.cknek 

ajánljuk figyelmébe. • . .. . , 
Aki vétel utj:ín sz:indékozik beszerezlll a zold<~)t\·anyokat az w~zz~ 

•meg j,jl, mit Vil~Z. Ismétlen~, küli.}n(isen. a jcl~n éd>cn, amikor a ziild
ojt,·ányok ,.,ok, helyen ne•n aet!e~· be; ~ :~ vetcln0l. J!c :,r•·a fektesse a 
sulyt, hogy vastag- e az alany es eroe-e ft hr~Jfas: de m·ro, ho y y 
il-ettek-,.? . 

Aki azonban saj:ít telepen :íllitotta cW a z<"•ldojtv:ínyt. az a k(.J·<l<~S: 
?nit termen "z ,.i(1!1'~ ,.,,,,,,('. f.,r,·oft. de bP. nem ~~rt!~ t ~:ii 1d,ú: vtÍ''.'/''kk'tl! 

Ez bizon-bizon Bt•héz kérdt~S ! · 
Ha elJöntjük: ll)!:)" télcll :ít a1. é•·etlcu ~allyalwt a {;i'rl 111"'/elllészti. 

Ha fen hagyjuk eUa!IY· Ha lc\·:íg:juk: üssufoll''·~·,zd. Yalamit h:ít Illi;~ is 
kell ,·ele tenni. 

Eiül tűz, hái1tl ·viz! 
~:n, 'hogy az ilyen helyzetben még IS vahunit tegyek, a ldi\·etkczí)-

képen j:írok el. . 
Először is uem d:rom be, hogy a le,·clck lehnljanak ; me1·t a le\'(~

lek lehnlh\sa akkor kövctkeúk be, ha a dér azok rsz:írait mol!csipja. l Lt 
pedig az éretlen ojtnínyt a dér mcgcsipja, akkor azt le k~ll V'l.fJili ,;.'l 
eldobni. Teluít az é1·etlen ojtvtínyt nemcsak a tél fagytltól, dc az iíszi tlér
tlíl i~ meg kell óvni 

Okt. hó vége telt'·, körül járatmn a telepet, s az C.retlc11 ojtnínyokat 
föld alá buzatom akképcB, hogy egy kis zsilipct huzatok, abba a zöltl
ojt,·ányt ugy fektetem bele, hogy alulra levelet rakok, hogy az érctlen 
vessz(í a fi)ltldel ne érintkezzék; aznt:ín c~y kapocscsal lPszo•·itmn, rc:í 
szGWlc\·ell't helyczck, s azut:ín vékonyan a fa!l.'l ellen földdel. {,effikarom. 
Igy azut:in az l-rctlcn vcssl.{Í t-s ojtníny a f<il,l alutt aho~y ~~~~· kitelcl. 

Ta\·aszkor fclboe:o;:íjtom. lia jtí: megmet.:-;zcm fcjczt·tn· s reudesen t(~l
kötöm a karóhot.; és hajtil kihajtott, s eg;,~Hlsl-)!;c:mek l:ítszik: ug:y jnnin~ lu) 
vége felé títlaJHló hcly(.;rc leLuktatom. Ha pt~dig ott nilles s;'.iiksl>gt!lll a 
zöldojtvtínyra, akl~or cgé:-:z ős1.ig a tlín hagnun. Itlííküúinkc~nt az ;llanyt 
megtisztitum. 8 {íszre kapok hcl\ílc egy críísen kifejlíídiitt ojtv:ín.\'t .. 

Ezzel aztlt:ín meglehet tenni at.t is, h11g',V an~nsztus hcí cle}~n IP'o
kerezés végett a fülel ahí hclyez1.iik, s (íszszcl kés1. ~y;·,kcrei-1 c1-:ís ojt
Vtínynyal rendclkczijnk . 

..:\. lelsoroltak ut:ín m:h· fúl lehet tenni a kérdé="t, hou·,·: mi oka 
annak, hogy a züldojtások nagyo!lh sz:ímban vesZilek el, 111i~1t n i~ís ojhí
sok? mi oka annak, hogy a zöl<lojt:ísnak oly sok az dlenséze '! 

Az, ho.Q.'I rt zii'doJtti.<~ érrdf•nül ii,l.ff'flf·lik ,/,_ -
Jól kércu1 magam mcg(ortctni: th·t!l•·uii.'; 1oert 1t to.~utJ,i8 .",,:9 nem. 

lretfs,!g. 
Disteng\·~1lni kin\nom, hogy !'zí)l\ít\ík hajt:ÍSlÍH:íl h:írom tlllapotot kii

lönböztessiink meg. Az els() a zöldh,,ifd8; m:[so<lik '' f",;s,,Jfi8 és a hal·m~ulik 
, , J .. ' 

az t~res . 
.. :~ jól fásodott ,de be nem ér.ctt ziii,Jojtvtíny egy ideig él, dc mint 

a tudo~·észes emhcr magábtm hordJa a lml:il (~sirnját. 
Ellemben a beérett alanyú és nemes r..!s1.ű zöhlojtvány, ha hcfugunt; 
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" 1,.!/lJizt().'labb és l'·gáll,rnrl,jób liikt;f ad; met·t a forra<.1ás a züldojtásnál 
teljes. Ott seb nem maracl. 

Sol~~n. azon~an a zöldojtást nagyoh~ köríiltekintéR nélldil levágják 
vagy eldont1k, s mn6.t van a sok visszaesés. 

Ebl~~l ered az, l.10gy egyesek ugy .. a i~rsuságban, mint a nyilvá
nosság elott vagy a hu·lupok ter(>n u zuldoJtáS ellen Aikra sz1íllanak 8 
ne111 jut esziikbe az. hogy ugyanekkor saj1ít feliiletes.ségüket árulják el. 

~Iert az ojt,·ányok hü'rmiként eszk.üzöltettek, de ha j6l forrtak 8 

ha zülclck beértek : akkor a Wke életete, pláne haj61 gondoztatott, tartÓs. 
Teh:ít c:t. évben sok vidéken kivál6 figyelmct kell a zöldojtásra 

fordítani. 

A homoki szölöszet. 
A bhan az iclííhen, miclíín Tokaj hegye mézct ünWtt. a pohárba, -

micllín a baclae:;ouyi, HomleSi clall'akeltett, - a Hzegsz:írdi, érmelléki, 
f'aHlwg:yi H. a. t. t:inezra perdített, a \'Íscmtai és egri hikav:ír az asztal 
ahi te1·itette a legt~nyt: a homoki borl)kat 1'1tlJ valirttónak hivt:ík. 

X em t uclom homu~t \'ette c ezimet, t:tl:ín a régi j6 id{ík bety:ír
iain:tk réme Háclav, ezzel nlllatta elfogott kliem;eit. 
• lia a:t. elker~·sztclt~s inditó okait kutatjuk, azt kell megállapitani, 
hogy kntyaliter sil:í:nynak kellett lenni a homoki szűW nedvPnek . 

.A HO-as évek egyikében, .Jtísz-Ber(\nyhen násznagyi tisztet dsel
tem ~ c)ri)kcml(.kíí re:ím a:t. a kínos (.j: amit a j:i~:t.-herényi homoki rab
vallatcíja nH'lleU (.•l kellett tiiltenem, hacsak mint funkezionárius, megszökni 
nem akartam. 

El'. (j Lorzalmai ngy clit6ltették velem a homoki bort, hogy ha 
harottam is : hoi·~ózott a h:ítam tííle . 

.A mult évhen a bél'si sziílííHzcti <"'s hor:íszati lwngreszszus tagjai 
Kecskemétre mentek a M ik lcí:o;-tplc•pet nt('gtekintcni. 

Magatü is r.~~zt. \'c•ttem, ~ micllín kedn·s h:\zigazcMnk szeretetre
méltt) neje ebeici feh•t t horuold ilzfíWjiik terméseSvel mc~kinált, egész á'ldo
z:tt t ul, egt'·s:t. uu·g:acl:í~~a l y et tmn a poh:mtt kezem he. ~ ime esud:ík-esu
cl:íja! t•g·y mindl'll t<.•kint<.·then kitii11t"i bort 'h:ezfem a homok tern":
s~J,,.,, 

llo~y jcí ,·olt, a:t. l•izonyitja lcginkábh, miszerint. a szent-Júno~ 
álcl:\sa ugymu:sak ismr.tlíícliitt ; s ken~sl1e mult, hogy az mdnl6 vonatr6l 
le nem kl-Htiink. 

Ha C'n·pu· lt>gém· nem volnék, olmi mt'.g a kelh·es luízi asszonyt, a szél) 
kecskeméti U:cll\.'cesb~t fclhozmí a liaján ,·il:lg; de h:ít c nyil az én öreg 
ch·eimrííl -- ~aj;l0:-1 - visszapattan! . , . . .. 

E:t. azut:\n nem elméleti, de gyakorlati tapasztalat, mely a koYet-
kczíí meU'tíllnpmh\st vonja maga nt:ín : 

A bor szeszturtalma n must c:t.nkortart.almát61 ftiF:g. A must czu
km·tartalma u sz{í}{í (o1·cttst!génck az eredménye. Tehát u bor minőségét 
illett'í fiífaktor: a uülü úettsége. 
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A réu·i homold szl)Wk ll"'Y Kecskeméten mint Czeglédcn, de m:{s 
homokvidéken is ink:íhh gyiil~ölcsös kertek Yoltak miut sz{ílíík, mcl~ck 
ugy telit,·c ,·oltak gyíimölcsf~íkl~al, ho~): ... n~:_attu_k iiltctct.t. Hzí>líík csak 
eh·ét\·c híttak napsu~:ll·nk~t; s •gy a szol .. ftu·t.e1 sohascm t·rtok be, (os 
cbl>(íl az éretlen, cg•·csnck lllOIHlhutú slíHíít'lil·tölu·iíl st.iii'Lék u homoki 
yaczkort, azaz raln·allut 6 L 

A vaczkor né\· ink:íbb üsmert \'olt és onnét Ycttc cl·edet(ot, hogy 
nki itta, lehetetlen \'olt, hogy a foga ne \'aczo!!ot.t ,·olna. 

De a Kecakeméten a mult é\·hen ~l ,·ezett dinka (ls liadark a hor 
már nem a régi knt.\'uherekheu termett.. 

l~ el • 

Kutynber\.lkne.k azért hi,·tnk, me1·t a fíível, f:ík gyiikt~rhajt:í:"aÍ\"Hl 
ben(·)tt kei·t, Yolt a J, uty:íkuak a nagy me leg idííhcn é~ ha • cg1·iasztott:ík : 
a mcnhclyüli. 

A kecskeméti szi\·es guzd:ím azon telepe, ahol nz emlitett Lor 1 el'
mett: az már szőlő. Hemles sorokban, mcgnílogatott fitjokb61 ültetett, jól 
kezelt, művelt szőW. 

Ez, de :íltulában a homoki szííWkultudhan elért fenyes sikerek :11:t 
igazolják, hogy a rendszercsen ültetett, j61 kezelt szőlííben a sY.ííWfü1·tük 
teljesen beérnek, 111 mint ilyene~, egészen jú asztali boi'Okat adnak. 

Ez évi szüretünk is igazol vaiamit. A hir·es visontai hegyen a~,; 
idén az ojtványokon rendkn·űli dus termés voit. H a mu--t a kloszteuneu
burgi fok merfíri 18-19 fokot rnntatott . .Az ErdGtclck hat:ír:\han Je,·lí 
4-ik éves homoki szőlőuk mustja ugyanazon mc;ríívcl l ;,_17 fi,Jwt 
mért. 

Köztudormís szerint a 15 -J 7 fok e;mkortartalm(t 1uu~t igen j6 asztl'lli 
bort ad. 8 igy Ita tal:ín n!'imi jelleg hi:ínyzani f(>g: is n honwki bm·húl, 
de az mindenesctre I.aszn:ílhntö l~tJI' leend. Ha pe•lig ahhoz IH'J.!)"i boJ•t 
keverünk, s igy a hcWic lti:1nyzú jelle~{ot is Illegadjuk : l'J.!'!~zen jó bort 
nyerünk. Azt-rt tch:ít cgt>sz b:ítran motHlhatjuk, ho~~· a hotnokou :ozi'í!fít 
telepiteni k;fizeti mag:ít: H al a fclten'-~, ho!!y a homoki bor Bem hasz
nálhat6: a régi idíík cmlékéhííl felmaradt eliíitt-let, rnely :lz ujahh kul
tnrán:íl megsemmisííl. 

Hogy u homoki szlílíít iiltutni igen i:; ét·demes, e.gy p:ÍI' peld:ít: 
Hevessmcgyéhen Ee~édcn nm tühb 4 -lj <-n•s homoki ~zíílíí az 

ujabb Imitura szerint telepit,·e . .A tulajdonosok oly m•~ .... t.'s ji'•vc,lelmekct 
(-rtek el az ut6l>hi é\·ekhen, hogy a puszta h!lmok holdja, 1uely ez ellitt 
25 -40 ft·t értékíí ,·olt, mauaps:íg ii>O - ;mo f1·tj:h·al kel. ~ Y:í:s:h·olmík 
magasabban is, de a tula,idonosok az dad:ístól tal·túl':lwdnak, és pedig 
méltán, mct·t péld1íul B. J. f>U laol<las sz(í)lít:íbl:íj:ílmn l ;,uo Itekto
litert mcghalud6 termése ,·olt, mclynek hektolircr~t Bpcst1·e 17 t'rt ;->0 
krjával adta cl. Ez évi munlm legfölebb 21l00 f:·tb:t km·iilt. 

~!ennyi sz:ínt6fóld ad ennyi j<ived1!lmet ·t ... 
B. L. Gyöngyi;si lakosnak ~zintén ott \'Uli 10 hold i.3 -Ü é\·es sz\)1{) 

telepe. Ez évi terméseért a800 fi·tot kapott, melynek évi munkúja nem 
keriilt 400 frtba. 

Oly óriási jövellelmek ezek, mcly elüt t meg1íll az embct· cs,.e! -



mannps:íg, midc'ín a ~~v~cla a legnag,,·obb intcnzivihíssal bcr·etHlczctt 
gazdas:(ga 6t·ilí:;i hcfektcté::; és ki:ul:is mcllctt uli~ képes holdank.Snt 2?>-30 
frt jih·edelmet et.'í:lllitani, akkor C)!Y hol(l hl>mok 2;>0 !;:'ít aoo ft·tot is 
_j(h·edclme1.. 

LchctdlensP~, hogy ez a J'c~nclkivííli ... iker 11c h6thtHon: Ichetctlen 
)10!!,\' a s.r.Giészek a h'>llwk idnt a rt~t!i J'ttclc>lcttc·~.J·,·t't f'ent tt·ts 'l ' ~ L· _,, ; .• a\:. 

Mult és 
. .. ,. a JOVO. 

(Telrpités é~ tr:ig-yáz;isról) 

.A s.t.GWtalaj tcrml-keny;tése 11em eg-yéb, mint a taljnak oly ttípszc
J•ekkel való ell:ít:ísa, illctííleg p6tlása, melyckkel elérjük azt, hoO'y szűWiuk 
·a ltuzz;( fíizütt várakoz:\snak megfelelnek. 0 

A régi sziiWk míí ,·cl<:st~nél az volt az áltahínos fogalom, hogy ahol 
u lmhís:r.o:; nüvények diszletek: ott a szíílí.ík is j6l megét·tek. S nli\·cl 
pedig huz:ink melegebh éghajlaLai alatt a kalászos növények áltuláLan 
diszlettek: u szö'ök.et is többé ~evt;..,M. feJ·melt~k. 

M i vel azon ban a Fo~r.őW soksr.or ki volt téve a zöld fagyoknak, 
vesszejei a téli nag:y hitlegsr-g olw:.r.ta ldroknak; - s mivel a s~:őlű lapo.! 
f;ik helyen kc\'t~sht~ t-rett he: az idíí arra tanitotta meg az embereket, 
bo~y jo;zí)lííszetiikkcl oly helyre mentek, ahol ugy a tavaszi fagyokt61, 
mint a téli nag-y hi1le~ekt•'íl ke,·csehhet st.etl\'cdtek. 

Jgy jutott az ÍJ!azi sr.ííliítermel(.s a domhukra, a hegyoldalokra és 
heJ!yt<'Hík re. 

Késéíhh a fejliítlíí szíílííszet itt is két, sőt három irányt is 
vett. fd. 

A dt~ln<'k t'ek ,.;; kii\'e5 altalajjal Lirú területek, ahol a szűlő d us 
t~ípszeJ'! tiPlll nyert : lett ,, lP.!J'ltrme.rudJb .faj hrn·ol;, fel'lneléstJnek hel.'f~'· Ahol 
nem a llll'llll\'isl-g·, dt~ a minlíst:!! f(·jle:-:zt,~se lett a flítüt·ckvés 

lu-v lílll;ttak elr'í a vil.i~hii'Íí aszít l,rt~·uk, melyck nemc . .,ak luzánkb~m, tlc a 
míivelt0~·il:í~han m:Íl' sz:íz;ttlnkkal ezel,'ítt \'Í\'ta ki a bol'Ok kidlya jogo3 
ez imét . 

.A ti',hh t:ÍJWI' ível birt) lll~~yoldalukun m:ír m:í:-> Íl'<Íny fugl:tlt helyet. 
Itt tet·melt•Sk n ki1·r•,.; tii.~c·s fda·~ ... dt~ kiiliinii..;t!ll a ,.;),·ü:-; h·n·okat . .Melyek, 
ha h:ír· w·m j:-; ,~ 1·tek cl ol,. 111~'· hit'll!!\'cl, mint az cWbbiek, de még i~ 
mundbatni, ,, miiL· .. tt lJ;;,;!/. pntc~dn "tüt húditoft·1k. 

A telje,; t:íper[í,·el rendt·lkezc'í don.'\)():; (.,; lanlds l~elyek~n termc~t~~~ 
n ki">1.Üns('g-l'S brn•okat, ahol a ti:.rydem 111ldhh a llll~nnyrség mmt a mmo
sf5gt·e fi,J·dit.tatott. 

. lyy l:()lf ('Z rt m~tll~·lll. . • 
l\lost az a kt~rdt~:l!, hl)~\' a ,·,lltozfltt , .• ~zonyolmal fogva, midűn az 

eur6pai szíílch·essziík iiltetesJt a;" amer·ikai alanyokon eszközült t~tv:ínyok 
to~lalj:ík ('l, helycs-e a multhan ldi\'etett elj~1r:ís '! H ha nem, mtly Irányt 

.jeliil nH'g c tf5r·cn a kr.t l-vtized alatt szcr·zett tapasztalat. 
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Az uj szüWkultm·a l-szszcrííen n legkevéshr scm térhet cl a mult-
bnn elfogadott helyes ir~íny:rtól. . 

A tcriiletek, a talajok legnagyobb részben a rég~ek, s 1gy az uj 
szíílííszctet ujból csak is h:ii·om idn?·l~an, kell \·czetr~i. 

Tcl'lllClni kell aszut a lmi'Ok k1r:dyat, termelm kell a nehéz tüzes 
peesenyc borokat, és végre termelni asztali könnyíí borokat nagy meny
nviségben. 

~ h-y \·oltunk n mttlthan Ü:'!llWJ'etesck, ez idnyt kell nwgtartani, s 
jO'\' lel;et az elzsibbadt, a meghl-nitott horkereskedelem iigyelmM teJ'mé-
1~:eiukre ir:íuyitani; ig_,· lehet ji),·cdclmczfí pia<'znnkat visszahcítlitani, A a 
s;.{í}ííszetct az íít megilletíí jö\·etlelmezíí magaslatt~a <~melni. 

l>e azt>rt ezen irány elvek nwgtart:ísa lllt·llett mf.gis kell némi 
m6tlosi t:í st ('szklizöln i. 

a1aga~ 

helyek 
\olná-

Elííször van haz:lnk han sok vidl-k, ahol a délnek feb·() 
he~:n·oldalok a multban <'gt~sz p:u·lag,,n hevct·tck, holott ezen 
r~s;int fcln·C>siiknél, rt>szint talajukn:íl t(,gva teljcsen alkalmasak 
nak a lcl:!jeles<•hh aszuk (>s IIt>h0z tiizcs borok tcrnwlPs<~re. 

Erre kell elsíí sorhan is figyelmet timlitani m:ít· azt>rt is, mert a 
rip:íri:ík a magas, kiil<inii~<'n a vulk:ínikns kiízetek om lad v:íny:íhan a 
flz<Íszoros értclml-hrn di:-;zlenck ; ahol JH'tl;g- a talaj oly Illeszes volna, 
hog.'· a rip:íria r0szint a m(.sztal·talma, rf>szint a sz;ír.,zs:i~ miatt mego 
m·m <~lhct: ott akar a!direktterm{í j:III'Il'zz:tl, aldr <'ZPll e~zküzi'.Jt, ujt\':ínyok
kal eg<~sz l'omp:ísan lelwt t<'lcpitclli. 

Tel~:H az alk:tlmas, (•dtl:g p:u·lago~n he\'Cl'l magas lwgyol<laluk é~ 
tet(;)~ lcnnl-uck a finom borok tl·rmdl-~<'r<: heiilt(•t<•ndiík. 

A dus Kána:ínhan lak6 g:tzd:íink, ai.:II~n<•k sziíliíjiik a leghípdnsabh 
fi',!tlbe vannak iilt(•t\'c, ft•galm:Í\·al selll bírnak, ho!.!')' m:í;.; orsz:íghan, pél· 
d:íul .FraiH·ziaorsz:1~·:han mikl~nt. :íllitj:ík elíí a leg·finomal,b, legnemesehh 
borol~at. 

l\Iagas kGszikl:ll<at hot·danak meg földdel, cll:ítj:ík \·C>tlg:ítakkal, s 
itt termelik a \·tl:íg·hiríí horokat. l\lely éppen ugy kifizeti mag:H, mint a 
mi lmmns d us ft,Jdiink hen telepitett leg<lusahh tet·míí szíílíík. l\lct·t mig 
nálunk cg-~· hektoliter iiy hPl~·p11 term<'tt hm·(.1·t l ;,_J R ft·tot. aclnak, 
aJ<lig: ott (•g·y hektolit<'l' hort l 00 ft·tj:íY:d, síít. ddg:íbhan i:-; fizetnek. 

Amily <~szszeríís(>g lesz t<•h:ít az <·ddig p:u·lat•on IH·Y<'t't. ily tPriiletct 
felfogni, oly k()riiltckint(.ss(•) kdl lenui a fitjok IIH'g'\·:ílaszt:í:-;:ín:íl. 

A nc\·ezett helyek, mint moml:ím <·suk faj l~tll'ok 1t•t'IHclé:-;(.re alkal
maemk, azért oda Plsíí sorhun f'unnin (>~ mnsltolflt fajok lcnw~u<·k iiltcten
rWk fehér borru. \'"i)t·i)s lun·nak JH•tlig; lcg;alkalnu~ahb H leg:jollh szííW n 
?len; e.<; hrdm·ka. 

1\lind a h:írom kr.pcs megaszal6tlni, H mintl a h:írom kitűnő 
bort ad. 

X agyon eltévesztett dolog lenne, a hegyo:dalokra és !tegy tetökre 
p~ld,íul mustos. fehér vagy fehr.t· törük s. a. t. fajokat ültetni, épp ugy 
luluís lenne, mmt hu valaki a ltomokon et·ííltetnÍ' az asdt szíí){) termelést. 

Hogy n(>zne ki, ha valaki Jisz bmuleriumhan tehenon lovagoina? 
Minden a maga helyén j6. 
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Mó<losit.:ís lenne a 'J Hantum termelés l!rdekéhcn is; amennyiben e czélra 
n kevéHué ldiltséges homoki s:dílfíkultu•·a lenne fclkurolandó.' 
. . Dc kiiliinÜ!'H'I,l fig)~elem f(mli.tan'}.<í az uj telepítéseknél ari'U, hogy a 

Í:lJOk: a helynek e:'l I'Zt·luak llll~g-felcl1;k t~~gyenck. KHiönben az elhib~ízott 
telepitt-H kese•·,·escn mcgho.-;,;zulj:t 1rw~:ít., s majdun fajós szin·el nézi 
midí)n a helye,. t<~lepitt;H d11s jii,·c<lelnJet ad, neki pedig az öt·ököH kala
mit:ÍSIIldml kellend kiizdeni<~. 

Ennyit. az uj telepité.srí)l; nw.sL té1'jünk át a szűlőtal:íj tr~íO'yáz:ístíra 
illetíílq.?,· ja.,·it:í:.;:ínl. 0 

' 

A 11111lt sz(;}(;!'zete nem igen akarta a szők tdgy~ízását elfogadni. 
E tekintetban egy téves nf.zct uralkodott. állitván sokan azt, hogy a 
sz(ílíítíí a tr:ígya kelemctlen részét felszívja és a bort kellemet
lenné kHzi. Pedig: ez teljcsen f'Prde felti,g·~ís volt, hiszen Sander Henrich 
m:ÍI' a mult. sz~Íímdban éppen a felett emelte ki ar. Isteni-bölcsességet, 
hogy a ni'1vények a rohadó anyagokiH'íl oly részeket ves.:lnck fel, mclyek 
az emher1 c sohascm alkalmatlanole 

De h:ít a t dg-y a a mu It ba n még- se rn hód i t ott. tért. Csakis a .i elen 
sz:íz:Hl nuisodik· fclr.l,en kezdett tt;rt h<)ditani, és pedig olyan mérvbeu, 
hogy a ki',zünséges horokat termi) szíílííket, áltahíbau trágy~ízt:\k. S()t a 
tr:íg-y:\z:ís bizonyos rendszer mellett a rendcs munkálatok közé lett 
fi', J\'(~\'(~. 

A g-azdas:í~ l'~yt:h ~Íg':ílmn m:í1· rég nwg:íliapitothík, hogy egy (.-.: 
ll.!!·yunazon talajban e~.n·nW tcrnH;nyeket <'.!.!·ym:ísutt\n termelni nem lehet; 
lllt'J't tiibh é,· ut:ín lll'IIH':":tk tel,jt~:-;en visszaesik a termény és elvesziti 
l'r(•ddi jclleg0t, :.;c'ít mit :.;cm tere111. 

Azért a r(-~·ihh idfílH•n, mi<Wu a küzterhek nem nehezedtek oly 
!<nlyo:":tll a hi1·tol-:ra, az ig-ények oly nag-yok nem voltak : a föld pihente
tt;~e :.;zl·n·pelt. 

Per:-;ze tll:tllap:":Í!! ama g-yul':-\ tenquílmn, !melyhen sietünk élni : sem 
f'llllH•J', :-;e111 :íllat, ~~·m tel'iilet nen1 pihenhet tétleuíil! Igy lépett fel a 
\':liM !.!':tzda:.;:í!.!.·, ~~:-; a t~·,ldnPk kíiJi',nhiizt; t:ípanya!!okkali j:H'it:ísa. 

~\ :.;:c'ílií :íllandtí laktíja J,:,.\;11 a talajn:lk, teldt íí l-\TM-•~\Te egy és 
11!2,'.\'atJ:IWI~ t:íp:-;z<·t·l'kl'l f,,!.!·ya:"ztja, tl'h:ít itt i,; IH~ kell :íllani az <~szszei'ÍÍ 
~:tztl:ílkod:í:-;nak, s ,.;:',-zaadlli a talajnak :1zt, tnit a tíík~ igényel, é:O; m:ÍL' 
IH:Ijdll<'lll tt.Jjt•:-öt'll (•Jt;,:.!',":I:'Ztott. 

Ez a jPI<·n f'(·1Ji,:,!::b kif<jt·zt~:'t'. , , , , . , 
.\ r0"·i jd,';I..:JH~II a :"zc';Jtíkl•t IH'Ill 1t';lg)'<~ZLtk 1 meg IS ell'g 

lws:.;zÍJ (.Jetíí··~( ,·oltak. Xo h:ít I'Z tielll azt magy<ll'lízza, hogy ott a tulaj :íllamló 
t:ípk0p<·~, de azt, hogy a ~ (;Jiítlí g-yi'•kerei (o\Tfíl-l-vrc to.níbb, l~uladtak, s 
az eddig- 1~rintl'lh~ 11 t:dajha jutva, ott a t:ípany:~g;ot feltalaltal~.' Dc a 
lllHitbau j,; l,ckiivl'tkezett az, 111id•'ín a !!;azda azt mon<lutta: meguregcdett 
n sz;íJiím, ~' miut.:íu mú lll'lll tcrmlíkl-pe:; : ki kell v:ígni. Igy jártak el t\ 

multba11. 
Pe li"· tdt •t ~zl;}títlí me .. ·iit'l•tredé:-;c és tt rméketlensl~ge mcse beszéd. 

~""' ' ' r t"! ,. k " " ,. k 
Xt:zzük "meg h:íny lugo:-;t l:ítnnk, melyet még, nagy' apam ·, sot. os apm~~: 
ültettek, és ml-g is nemeluk élnek, ttcme:mk e\·cukent teremnel ... , de teiu-

letükbcu tejliídnek is. 
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Néhol beszélnek 300-400 én~s sz{)){Hngosról mely még mindig él' 
~s terem. 

Ez onnét van, mivcl az ilyen Wkék lcgtöhbs:~.öt· rit.k:\n vannek iiltct\·c. 
Sokszor maga van s gyökerPi tov:\bh-to\•tíhh hatok:ín: :ll~andóan .. tal:ílnnk 
tápszereket és tliszlcnelc Ellenben a remls:~.m·esen egymashoz kozel le,·ő 
sz<íWk gJükerei, ha cgy~zcr n tPriiletct hclu\lózt:\k, s a t:ípszet·t fclemész .. 
tették : )dh·ctkezik a visszaet-5<'s, a régiek szerint az clríregctlés. Pc<li~ ha 
a Idéit talajt megjavitottlík, s tííkékct megtisztitott:ík: sz{)líík a multhan 
is c<részen me(J'ifjodtak, dnsan tel'lncttek. 

~ ~ 

A hegToldalokoíl <liszlctt aHzÚ és egyl-b kitííníí jcllcg·cs horokat 
termtí szGW-l~t·c egy:lltal:íban scm a mnltbnn sem az utóbbi idííhen nern 
ndtak tr~így:lt; mcrt ezzel a <ptantitás cm('lését l-rték volna cl ugyan, de 
<>z a min{íst>g luítdnpíra Wrtéut volna. 

Itt :Htal:íhan a viz :íltal lehordot.t, \·agy egyéb rnélycdésekbííl kiemcit 
fi>ldcket hordottak a Híkék köz~. 

l.rtY volt Pz a mnltlJrm 
~lost az a kt-rdés, hogy a jüvííbcn a HzííWtalajok javit.:\s:ít, tdgy:í

z:\~:ít illetíílcg miníí áll:ít-:t fi,g:laljunk el. 
Mielíítt u föld j:n·it:í~a illctííle!!.' tt·:1gy:íz:\s:ít·a :lt.t(>l'llék, azt kell tuu~ 

nunk, hogy amerikai széíWtlík mindazon t:\p~zct·ekct igénylik, amelyeket az 
enrópai sdílíík n. m. k:1lit, fi,s.d'•.H's.t \'at, meHzet, mag:nczi:ít és légcnyt. 

Dc i~ényclnek e:~.e11 ki dil még ,·asa t, vagy juhhan momh·a az. 
amerikai sdílíík el!yik nélkiiliizhctlen t:\pszerc a vas. 

Ezt igazolja az, lwl!y \'asdw; talajhan az amerikai s:dílíík (lusan 
f<'jlíí(lenek, sütét zül(l I.arugw; sziníí lc,·elckct hoznak. Vasszegény 
tulajhan, halJár u W mi11dcn egyes kellékekkel rendelke1.ik is : .'l.'leugut 
ft-jlódent>k s u lev,_/, k nH·,q.'iá1·guluuk, 

Azt ::z bizonyitja a lcg.jobuau, ha eg:y mcgs:írgnlt levélzettel biró 
tf;kc Hívéhez oldott :Ola potban \'asg:Hiewt üntiink; ck km a lc,·elck üde 
eziut nyernek. 

E~t tekintNc, leghelyesebben ugy kellett volna kezdenem n kelléket, 
hogy az clsíí n Vtt.<~, mcrt c nélkiil a. rip:tl'ia élete uyomol'llság. 

Tn <ln n_ uk kell azt, hogy a ri p:í1·ia t(ík e g:yiik(~rzde az ('lll'<Ípa i sz{)l{) .. 
tök gyükt-r~:ctét{íl iclet tébh kiiltiuhiizik. Ai': etm'ipai tíík g-ytikerei el:íga
~:\H~tkuun is nu;tagok, s esak a v.;gc•• ,·,mnak hajsz:íl g:yi"d-:erci, 0s igy a 
talaj t:tp!"zet"cihííl ke,·escbuet képc~ck tclveuui. Et.l-rt a:~.ut:íu a niivckcdt~ .. 
sük is at·; •n· bau áll vele. 

Ellenben az :un<'rika:, kiiHiniisen az alanyuJ hal-'zn:llni szokott rip:{
riáunk gyökerei rendkivtil sz:ímosak, haj.;:~.:íl~y<ikt~l·ei n1int a rosta :illanak, 
B az egé:-;z teriiletet ell<•pik lnnt>t van az ót·i:í~i tt.~jlíídé~, nwly a rip:h·i
ákn:íl ~s c~:yt-h amerikai fitjokn:íl van. 

Ehhiíl kü,·ct.keztetvc 1:\t.hatú, h .. gy az amerikai fitjok sokHzorosan 
több tápanyagot fogyasztanak, ~H a talaj t.:íperejét (•sak hamar elpusztít ... 
v:\n: ha ez nem p6toltatik, he:Ol a visszaesés és a n~·omorns:{g .. 

Ezzel egész ét·thetően igazolva van, hogy az amerikai szííWtajok a 
ta1nj javitdsdt um 1ht.fllllntl 111e!Jkiv•iojrik. TeiH\t az amc1·ikai kultnra a 
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mult clj:ír.istól eltér() clb·ín:í:;t kiv:ín, klilünl.en bekö,·ctkczik rt n!Jomont· 
6 á go.'l t illa prJf. 

Teh:ít az uj knltni'.Íval a talaj javití.'i:t clkcl'lilhctlen. Cstkho·ry a 
tr.így:íz:í~ ,·agy t.alaj j:l\·it:üm:il ism~t küliinbijz,) st.empontok az il'ilny~·d6k. 

Amint. :~11 ~1j, st.f~lííkultH•'.ÍJ~<11 k~.H:. ill.~tííle~ hát'dm idnyt jelöltiiuk 
meg, a talaJ Jl''Jt.ast 1~ h L"'lldo:m tDbhfeleképcn w~v kell e3.ddh:ölni, 
amint a:t.t a s;"!ílíí fek\·ése illet'ileg s7.:'ílíífaja, és a tct·mclni swkott min:íséu· 
megengedi, illct.fíl(•g megki,·:íllja. ::-. 

A h(•gyoldalakon, a lo\i,·:\l(í jeles l•cH·ok termeléséra telepitett szőWket 
dns t:lpercjíí ist:m<Í tr:\gy:íval javítani helytelen dolog. Ott teljesen elég 
séges, ha a viz :íltal leho1·dot.t. fi'1ldet felhordjuk, m·ug-y l métcren aluli 
mélysé!.!,'hí;} l'zííz fiild<'t Pmc·liillk },i, s azzal a tííkék közcit megteritjük. 

A feltalaj le~több esetb::m remles köriilm·Snyek köt.ött twyanazon 
alkatréf'zckct. foglalja mag:Oun, mint ai': altalajlnn, pSldánl egy. méter 
méh·ség:bl~n ,·an. 

· Ha ezen a'talajt egy m0ter 111 :ly:;éghííl a f'üld felszinére hozzuk, ha. 
nzt a nap ~:mg:íraí mc~~iitik, a t0l ti•gya kifag-yasztja és lég megérleli, 
ey!} é1J alttit o'.'f'lll l~.\Z mint o fe'trrlrri vo~t. 

( 'sak az kiili'mhs(.~ a kettíí \J,ziiU, hogy az altalajhan még benne 
\'antwk a !'zííl{ítíí :íltal i!.!,'l>nyelt t:ípszcrek; ellenben a métercn felüli 
talajból ha nem jaYittatott m:ír clfí,~yott. 

l\[ i kii \'(•tk ez ik el 1 bííl ·? az, bo :ty ha e:t.(~ll s1.ííz földet a tlíkék közé 
Ön~jiik s :d kat l't:szek f(·lold6dnak: r1 ,.,z/ilii ,:f,;n/,·iíl, mel'f rt trípszerel.: 'L 

?lrrhr·.- ... ,;,_,, ,;/t"/ !l.'fiil.·r·l'f·il.f,,,z lrn'zrfl••fne/;,. E;r, azt i.gaz<Jlja, hogy a HZÍÍt. 

föld alkalmas ja,·it<í auyag:, n.elylyel a ne.ncs bot·tcrmö Wkék egészen 
helycsen jaYithllt<ík. 

A szí;l(ítíí az :íltala febzi\·l)tt. t:lpszel'cket nem tartja tlík~jében ; 
hanem a lwjt:ísok, a l<·,·.dek <:s a ~yiimüh~s tcnyés:wtére f\n·ditja. 

Xl-zziik nH~g· az erdei f:íkat, ott a tdgy:idsról szó sine:o;cn és meg 
is él f'<· J· !iídik ba lad n•ndeltd<:sc felé. ' . Ez az<~rt yan, mcrt. amely t:íp:--zercket gyiikerei :iltal a talnjb6l fel 
Ye!'z, :1 z t l c\'!~ le i l H'll ii:-:~z pon t j a. 

És mo:-;t mi tiirtl>nik '? ..:\.z c·r<lei f:ík lc,·c!cit nem hordj:\k szét; a?. 
hch·Lcn loioi'IJ:lll el, s Í!.!'\' azon t:íp:;;zcrck, mclyek a gyökerek :íltal füln~
tet.tck, fl Ir! t,:! t ,.,Íf!'l'g,,·,, ,,z rlll.'l''fólrln"k ri.~sz'trtd,tf nak. S ig_,· a t:ípszcr 
csak is co·v utat tc;-;z a f:ík rostjain :í t, mig i:-;m(.t a tnjha vissza kcrííl. 
Igy a t:'J~~zt~ 1·ek nem fog·ynak, sfít :~. levele!~ :Ot:tl f~._·l..,ze<lett élcny :lltal, 
melr a korhad<í le\·l-1 tdgy:íhan o:';~zegyulemhk, folyton szaporodnak. 
Inn{.t \'an hoo·,· a !!viimiile . ..;(')t. nem adó c1·dci f:ík felette hosszu éleWck, 
s folvbn ;li'l\'~l~ed~~s·l;cn ,·annak, s az ii•·cg:';0).! jelei 1·ajta nem igen mutatkm:
nak. ·Ellenben a gyümiil<·s t:ík, ha ucm tisztíttatnak s talajuk nem javit
tatik eli'n·<•<rszcuck, nem f<!jliídcnek. 

' A kiilcinhiizet :1zért ,:an, mert a gyiimi'1les f:ík az :íltalnk feh·ctt 
bíps::cl'l1{í} eg:y bizouyos mcnnyis6gct az :Ot.aluk termelt gyümölcsben a 
gaz(l:\nak oda aclj:ík. .. .. , . 

.A s;r.íílíítö ncmesak az erdei, Je még a gyumulcsfakt61 IS nagyLau 
·kiilün \Jijz ik. 
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A szííWtő cgésr. évi míík(),lésénck ercdm~nyc rr ves1~zli, re leveleleli-,.. 
rr gyiimö'cs. 

· · A vcsszíít egész ri.h·idre a tűríH lc\·tígjnk, a gyíimiilesét clviss:~.ük, s 
t~zekben egy nagy mennyist-gíí t:\ps:~.crckct vo11ttnk cl. Most nu\!' ha a tő 
gyiikérzetc a talajt cllcpi, abból e.~{os;r. n~·:h·on :H. n t:íps~cr~kct fogyasztja, 
s ha a b\ps:t.crckct a vessr.ííkbcn gyiimülesben a gaz1la elnsr.t: a legcgys?.c
rííhb ember is megértheti nr.t., hogy ninc~ oly fH>k amely el 110 fogyjon, 
s i,rm n talojórm lev/j ffÍ]J"Z1' i.<; tl(tJ.rf.'}· 

Ha a szííWnek f:tj:H., gyiimülesét, lc,·cll-t min<l helyben összc
n\gn:ínk, ho()'y n:t. elkorhatljon eh·akn:íuk, s a széílííhe ,·i::;szaviunéuk: bizo-

.- '"'· . 
uv:íra hosszabb ideig nem l<•nnc sziiksCogc m:í~ ja\·1t:\~ra. 

· A talajnak a le,·clokkcl s dnyege törmelékeivel val<í javit:isa a 
jelr!!OieLL bort tcrmG l•clyelmC::I is eh·ug·cdhetlcn. ...:\z,~rt tel~:it g-yííjtcssék 
Üs!'zo lllindcu giz-gaz, zöld ~yoml:ll:í~ok, és lev:íg-ol.t n•sszíík, s az ntóbbi 
Lalt:Í\·al vagy szccskav:l'góntl i'•ssze,·:ígva hcly<·zt<·~sék egy H~rembc, hol 
tühhször megöntöztctvén, \·ag·y a f(~lfi.>gott esíí,·iz O( la vczd 1 ct\·én, eikor· 
had, s nkkor benne kitíín{í t:íp~zl'rt nyerlink 

Y <:'gre a jeles hort termíí szííltíkn(.l ~em lehet. teljcsen eb::\l'lwzni a 
mérsékclt tr:így:íz:lstl')l, mcly akko1· eszki'•zlendc'í, ba a tc'í \'isszacsésc 
tapaszlhat<í . 

.A tr:\gy:ínak teljesen Corettnek ink:íhh )Hll'ti-.í~y:ínak k<·ll lenni, 
mcly a Wkék kiiziitt :í.:ott. kis giidri',kbe ííst.szel helyezen.lc'í. 

l ly kc~cUs j:n·it:í!' mcll<·tt, a jel('s lun·termíí ~:úílc'ík ,·,gan élnek 
és 1cremnck . 

...:\ közönsC.ges aHztali hornk termés(.t <•lcí:íllit<í tííkt.':J.: m:\1· mcgkö\'c
tclik ur. eríí~ebh tr:íg-y:ízást; mert azon nagymennyis,~gct, mclyct a dus lom bt .. 
zat<~i <l us tcr1:1és <·lfo;.rya-;1.1, pótolni kell. Pótolni kl' ll p<•dig- eg·ycncsc•u 
batékony tr:.h.!.'Y:h'al. 

.E. sz6 aiatt tr:ígya kiiliinbfélc ja ·;it<) anyagokat értünk. Ilyen: 
l. az ist:llló tl'IÍ'!Ya, 
2. emhcri iiriilék: 
3. ipal'i Imilad ~kok, 
4. a míítrágya . 
..:\.1. ish\116 tr:ígya ismé~ tiibhféle, és pedig 16, sznr,·asmnrha, juh és 

sertés trágya. 
Ezek k:r.ött ismét nagy n különhség; mert az attól fii~g min{) táp

szerrel tápláltatott. az állat. 
Szalm:fn. szecsk:ín tartott l<í, kukoric?.as:r.át·rul telelt szat·,·asmarha, 

vagy kijáró sert~s t•·:így:1ja ur<ínylug kcn~s ~rtékíí, mig a :~.aLbai tartott 
16, széna és takarmánynyal \'agy gumós n(ivéuyuyel tartott s~m·vasmarha 
és lmlwr·ieztínll hi~lalt sertés trágya: felette n''.ri'/IIÓb él'tél.·ii 

Legértékesebb tr:ígya gyiijthet-'í, a katonai lakt.anpíkhan clhelyc
z:ett lo\·nk ntán. 

Hasonlóképen nag)" értékíí a juh trágy11. 
Ezen Wbb trágyák ut:ín, m~g vannak baromfi trágyák, de ezek alig 

tesznek számot. 
Az emberi ürülék miuden i:.rágya nemek küzütt a lt~gnagyobb Up-



- tf_;a -

·~rí}vcl hit·; ~sakh:1gy un1l Jl't gCI:je:;:dG s,lj.íts.ÍJ:Ín:íl. fogva még eddig tért 
nem h6di t ott. 

Az ut61Jl>i idiíbcn oly elozetteket készítettek, melyek az embet·i 
tr~így:ínak HtHlort get:jesztíí kiuézését meg-sziintctik. 

Ez~k nlCgrcndelhctíík Bat·an::ai htv:íl1 undi Hpest L6nyai-utcz,1 7 sz. a . 
...1.:: iptn·i lutli,ui~;J.:Id;, alatt ét·tjük a bGrl):l, !:lzőrbGl, szarv és csont

b6l e. a. t. iparo~okn:íl clíít'ot·dukí hulladékot. De h:ít ezt mi külön ucm 
használjuk, mcrt nem Hzer<·zhctGk be; de ezek legtöbbször vegycsen 
Keriiinek az istálló td~ya küzr., :dwl j6 szolg:ílatut tesznek. 

.·1 1J,íit,·~í.'l.'lll, a tuag 6s q.!.-yél,b termelés ügaiban el(ggé cl van ter
jedve, (s basztJa sokszoro .:lll be nm bizonyitn1. 

A sz(ílííszct t<•r(n azon Lan m(g ll t lll haladtunk annyira,· hogy azt 
biztosm v(\·c ha,..;zno:->:tn :dkalm:tzhatn:ínk. 

1!-!·a:~., hogy a míítníg:y:ík ki,·utwtoltan külön r(szét alkotják . a táp
S7.rrcuck. l'<"ld:íul a J(•szlOI't, tneszet, kalit s. a. t. 

~1ost :tlWII ti',ri a tudom:ínyos vi':íg a f'('jét, hogy mcg:illapitsa, mcly talaj
nak me ly t:íp~zcnc van :-;ziikség:e '! azut:ín akként adagolja azt míítrágyával. 

( 'sakho~y cz bi,.on még jö icWt. n•sz igénybe, hogy ily tudományos 
meg:íllapod:ís utj:i11 a súíl•'ítcrmelfí kezében biztos siker legyen. 

M idíín a fiild ja vit:ísl10z alkalmas anyagokat igy felsorol tuk, az a 
kérdr.s, hog:y a kiizi'mst;g-c:; olyan szlílé:;z mint mi is: mit haszmlljou '? Mert 
a.v:ok, akik kist~rlctd;:et cszkiiziilue!.;:, nem ajtínlhatj:ík azt az ~íltalúnos szűW
mivelc;snt-1 addig-, 111i~ az C!"Zillt;k tiszt~Íz\·a nem lesznek. 

E;.1y szö\·al oly:Ín tr:íg-y:ít haszn:íljunk, aminíívclrendclkezünk. IsMll6 
tr:íg-ya, cmhct·i iiriilt~k, sertt;s c;s juh tr<íg·ya miml j6. . 

.:\ t I':Ígnlt legalkalmasabb (íszszcl fedés clíítt a tű kék között ásott 
güdriicskékh~ a tiíl~t:khez, ava1-o· a fed0s utrin a sorokba hordani és gyen
gén bctakami. 

Hogy lllCllnyi tr:i~y:ít alkalmazzon a gazda egy holdon, azt a 
ree1.cptet eliíirui alig ll'hct. 

I·:~yik tr:íg-ya t;t·dteiJI, mint a m<ísik. E~yik tdgya nagyobb táp
képe5st;gel IJit· mint a nl.Í=->ik. Itt teh:tt a gazda szeme, ügyessége legyen 
az irányadó t-s az, hogy mintí kiélt-c vagy jú karban levő a talaj 

l· cr v :ít l:w kiizCllCS minÍÍii~'ríí is ülli 6 tr;í 1rv:íb6l 30 J. ólmcu.Takott oly sze· 
1:"'1. .., ~ ~- ...., 

kér, meh· eu·ycnkl-nt 10 méterm:ízsát 11yom - c!ég~éges. 
Mi;Hle~~k 1112llctt eg:yik fi')bb módj;l a taluj ja,·it:ísnak a mély kapál:ís. 
Egy jc)J mélycn é~ kellc'í itltíhen kap:íl~ ~ú)líJ: javiMs" ?élkül is 

szebb vcget:te/.ic)t, tííutet fel, miut t:ípszerrel J:lntott, dc kellokepen meg 
nem munk:ílt ~zííl<í. 

Azért teh:it a jó mély míivel~st elég jug·gal lehet renm a talaj
jaYitá:;i munldlatok ktizl-, mclynck ~ikerc soha el nem marad. 

Eladunk: 70 ezer v~ílogatott vegyes sima rip:íri~ít. 
ojt:is ahí val6 ezre 
ültetni val) » 

oskohfzni ral6 » 

lb frt. 
8 
4 )) 



- 164 

l b ezer gyökeres ri pú h\ t oj t:ísa l:í \"al 6 ezre 
iiltetni Yal6 » 

Bb ezer t:imn jaqnezt 
ojtás ul:( ,·aló ezre 
ültetni ,·nl6 » 

bOO síma hcrhemontot ezre 
els{í oszt:íly . 
második o~zt:ílv . 

iJO c 
20 ) 

12 ft·t. 
lj ) 

i~O » l O ezer ~y i))~ eres otheli6t, cll'e . 
3[> ezer sima othellót, c:t.re 

cls{í os:t.í:íly . 20 » 
m:ísod oszt:íly . . . 10 » 

Aki otheiiM ret;tlel, e!!y k(.t ii\·eg othell<l bot·t llijtalannl kap. 
~OOO ezer gyökeres l~jtY:ínyt; ezre 1i30 » 

Nemes yessz{ík: 
H:\rom magú nemes kn<lnrk:l, v:ílogntnt élwjt:íslwz, ezrn . 

:~> » '> '' p J ros i t :ís hoz 
» » » ,·cg:~·esen 

Rozsd:ís mnskolat v:llogah·a ék,,jt.:í:-;hnz ezre 
;> "' » p:írosit:íshot. » 

» » >> \'e~\'eSCil 

l\1:\s nemeH horfajok ezre . -• 
Cl;cmcge szGW,·c!-lszíík élwjt:íshnz, sz:íza 

» » p:írosihh.;hm; >> 

,, 

• >> 

10 ) 
8 )) 

lf> » 
10 )) 

~ "' 
6 ) 

i~ ft·t ln·. 
t ,> f>O » 
t ,, - "' '> ;> \'('g'\'CSCll » • • • 

A megr.'tHleh_~l"ck.i{t>J kl-t·iiuk 2i"> 0/ 11 -t,íli f'líílcg-ct., (.H eg~·(rt.tal kt:il'Íílirni, 
hoo·y hol \'an a vasuti \·aoT hai6t.:ísi lc~Hl:í :íllom:l:..:, Hnzzúnk intézett 

~ ~- ~ 
levelekhez kériinl'- l dh ;, kr,>s hélycget e:;.tt:1lni, H azonnal \':íla~zolunk. 

~*~~~~~~~~*~**~~~~~**~*~*~ 

~ u·· "I" ~a~k.~'al t~.t'k' k R" ht ~·1 ~ i( . sszes szo oszeti es~ ·ozo ~, OJ O ese , IC er-•e e )+ 
i( ojtogépek, - metsző ollók és kések, kézi fürészek, J+ 
i( és kis csákányok s. n. t. Gyüngy(·u;;ün ,. 

~ A ~~~~~~é:~~~!~}~!~t~~~~~~n:!·,.,. kész- ~ 
i< pénz hekiildés, nkúr ntÚn\'ét tnellctt. ~ 
i( Ösmerőseknek, jól ajánlottaknak, valamint szÜWRzeti 

egyesületek- és testiiletnek a megrendelések utánvét 
nélkül is elküldetnek. ,.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· -- NyomatoftkohnCk-önyvnyomdájában- Gyöngyösön-.------
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