
IV. évfolyam 1895. 11. szám. Gyöngyös, november 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezelott: "Egy év" szölöben") 

Havi folyóirat sz())()sgazdák számára. 

llegjelentk: minden hó 28-án. Szerke87.tó és kiadótulajdonoa: 
Elölizetési díj : Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Kellemes hir. 
Hégen hangoztattuk azt, hogy az uj szőWkultura csakis 

ugy ölthet nagy mérvet, ha a gazdaközönsPg e ezéiból kedvező 
klilcsünt uye1· 

Elmondottuk, ho1'y manapság odáig jutottunk, hogy az 
eddigi tartózkodáH a merev:-;ég az eddig elért fényes eredménye
ken megtört. Hogy az egyes vidékeken elért fényes sikerek a 
n~gy közünség bizalmát meg-nyerték. 

Annak is ndtunk kifejezést, hogy az ojtások készitése iránt 
tübbé nemcsak hajlam, jóakarat nyilvánul, de alig van már filloxe
rás sziHősvidék, ahol utti)r{) ne találkoznék, és szakértő nem volna. 
8 igy az egyedűli hiány, a legf{)hb a legnagyobb: a pénz, azután: 
a pénz és ismét : a pénz. 

Tudvalev{) dolog, hogy a pénzintézetek a szőlőföldre nem 
a legRzivesebhen adtak, legalább t·.ldig köles(jnt, s igy minden 
attól fiiggi)tt: vajjoli a kornuíny tPsz-P lépéseket mTa, lzogy a 
szölütelepitö kényelmes kölcsönt n,yerje" ! ... 

A miwl(_•n oldalú feh;zólnlásnak ugy látszik meg lesz a 
Hikere; erre vull azon kellemes hir, mely azt tudatja velünk, 
hogy a FöldmivPléRiigyi minisztPrium b:m egy oly tervvel foglal
koznak, vagy talán már készen is vannak, melynek folytán az 
alakulóhun levő pénzintézet, n z ugynevezett Agrdr-bank nyitna 
hitelt a szőlők felu.jitásárn, mely mint hirlik Jl) évre terjedne, 
s a visszafi,etés csak az ötödik évben válnék esedékessé. 

A visszafizetés tPhát lU év alatt egyenW részletben tör
ténnék, a behajtás közarlók módjára, mint a dézsmaváltság 
eszközöl tetnék. 
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Igy gondoltuk ezt mi is helyesen, R Igy mondottuk d kis 
lapunkban. 

Tegyük fel, hogy a 100 frt l O évPA réHzletetPkhcn tehát 
t.iz forintjával fizettetik vissza és pPdig- mmuljuk fi 0/., kamataival; 
- még az e:;etben, hu nz els{) üt 6vb<'n nem i~ türtému~k tőke 
és kamatfizetés: még sem haladru'í meg a 14 --l lJ frtot száz 
f<l1'Ínt után 

S tekintve azt, hogy e~ak az i)tödik éd,en kl'zd()duék a 
visszafizetés, tehát nkkor, midűn már H Rz()l{í jövl~llPlmPt :ul: 
oly áldás letme ránk szűlészekre, melynek hirtokában ki~z:;,;_f/,'JI!l 
hajolnánk meg o kormd11y n(lJa i jú.~dga előtt. 

Csakhogy nz vohw a kivánatoR. ho~y ez ne pusztá.n sztí f>s 
j6aka1'flt maradjon; s ha valóKul, mi<'Wh türténjék, ne pl'rlig 
akkor: rnidőn legWbben pénzitiá-nyában elté,·ziiuk. és "'Í9 az idö 
~J.l nem mulik f'elettünk. 

Azért tf'hát mig egy rt!szr{j) ii<hi',zöljiik a magas kol'lniÍuyt 
és az intézüket e kPzdeméuyezésiikért, más l'PSzrűl kérn'-kérjiik, 
hogy ezen kérdés megvalósullísát fo~Íette~sék, nwrt: aki ,·ö,gttin 
ad, kétszer ad .. 

Az ,, . 
OSZ l teendők. 

~\ természet mindig kiegyenlíti m:t!,!:Ít. 1\:(.siín ta\'aszodutt., k<"síírc 
kitart az (iszi időj:ír:\:5. l\11ís (.,·ekken m:ít· október hó ,.,;gén vu~y Bo\·em
ber h6 elején egész hideg küsziintiitt he; a sziíliílc,·elek sz:ímit lefi.tgyaszt
ván a levelek lehullottak, s ig\· kor:ín lehetett a 1:e.~szlík lll('.'sÚ.'f~~ t isz' i
tdsát és igy az ültetési megk~~deui. 

De azntlí'n a riivid {isz 80k mnnk:it lnt~Q·ott a ta\·aszl·a. Most ugy 
l~tszik, akinek ~z:índfoka és pt;n~e ,·an ös.,.szel ,.~ok dolgot elv1:,qezhet. 

Ezen j6 reményben \·együk sm·lm, mit ,-,~gczhet cl a ~z{)}(í~ gazela 
ős~szel? 

Először is bev:írja a szfíl{)le,·elek hulhís1ít .. Melv k<"t okb6l, nun· az 
érés ut.án Wrtént sár~ul:ís, illeHílcg elhahísból, vag~· a lm·(.l szárainak 
lefagyása után történik. 

Tegyük fel a kérd(ost: melyik kcdvcz{íl,h a gazd1íra, az-c, ha a 
sziíWlevelck lassan mcgsárgulnak, elhalnak és le:mllanak? a\·a~y at.-e, ha 
azokat egészen zölden éri a hideg, t-s a lcv.:íl ~z1írainak let~tg",YIÍSa után 
hullanak le. 

Ezen körülményre kevés gnzda fordit figyelmet, pedig ehLGl némi 
következtetést is lehet levonni. 

Mindig minde.n dolognál a természete~ állapot szokott legjobb lenni, 



-- 167 

a~t~r·t !:eluít a. szííWWnél el{ínyüsebh, ha a nedvkeringés elhalása is lasab
han ko~·et.l~e~r k he, me ly ~-~~~~~ érctik el, ha a le,·elek lassan megsárgul
nak, m mt ri y enek a leYego folvétclér·e képtelenek lesznek, ez azután a 
tlJ müki"Jdés~n~k l?ssudas .. n~_egcsendesMé•ét ·vonja maga utdn. 

l l.'· koruhmmyck ko~ott kiilönösen az elsíJ hajtások teljesen beérnek, 
(.rett ve~szíín~ lcs~nek ; r·ajtuk a ríigyek minden kivánalmainak elég téte
tik, - megt~rnek . .-\zért i~ a~ut:ín. az ilyen íísz uhíu, a tavasz legtöbb
s~iir du:-; :-;zí;Jíífürtükkel t<'lrtctt ha,Jt~l'Rokat ho~, s rendesen ha elendcsapás 
nem éri: dtí.11 tern~t·.~ü. ú következik. · 

.A hoss;cu íísz <'1'1'<' euge(} következtetni. 
'l\·gyiik t(•i azt a kénh~st s?.íiksl>g-cR-e, kell-e íísszel metszeni a szűWWket? 
Ezcu lü·rdt-s felett l'ok t·~ik k iratott. Egyik kardot küt az {)szi 

nudsúl mellett. fl másik el if,:fi ~ ... károsnak monrlfa. S azt!rt csakis a 
t:n·aszi nwt.RZP8t j:l\·asolja aj:íulja. A~ ííszi Hwtsz(>:-- bar:ítai azt, állitj:ík, 
hol!\' ig·v lll''l!killll:Jik a tíí ll(•ch·t-t; nwrt a tavaszi mct:-:~éH aU.::llmával a 
tíík;. ü•it•ttc· :-:ok ut•cln·t \'t•:ozit, s az íí~zi met~zc~:sn(q a met~zlapok lJeheged
lll'k .~:-; i~·,· ta va:-;zc,u ll Cili lc·:-;z alkalma a nt·ch·nek dfoh·ni . 

. -\l~l;au tt"ljc•:ot•n i!,!'azuk vau, hogy az ííszszel eszki~:dütt mct.~zlapokon 
u rwclv tH'Il1 f(,)yik t'l. Üt' az is ig·az, hogy lH'Ill l:íttuuk t::két, mely a 
mioff veszeff l'olurr ·d, h()gy fova:;zon nt-dvcf vesztrit .' ... 

Sz:\zaclokun :ít tavasz~zal uaetszpttc~k a s~íílíítőket, és azok századokon 
:\t c:JtPk. Tc•h:ít c· ,.,~g-ett ug·yan IWIII i~rclcmt·~ ííszszcl mets.zeni . 

. :\z íí:-;zi lllf'tszl-snek az a hátr:fnya van, hogy ha t·cnucsen eszküzöl
tetik, okkor a llfl.'/.'1 hideqPkbtm fl ,(/zljliJfö bile!mfornri:fa mint nedt:es test 
mer1f'ngy: s t•z,·H f:tg:y IH·hatnlhat e~t~Rz a v:íla:o;zfali~ a hütyökig, ahol 
a~ut:ín ~ riÍ!f!Jilek is könnye u drthflt . 

. \z ííszi BaPt:o;z,::-: bar:ftai c·z ellen ugy g:mHlulj:ík a vt-dekczést, hogy 
:t l't'lltl(•snc:J lll:t!.!'asald,au lllt'ts.z(•lwk, :unin~l azut:ín (inmaguk ellen véte
twk m(•rt tava~z.,u n·JI':t mdsZ\'i~n. a necld(,h·,ís ismt-t ('Sak be1lll. ' . . 

.\ h·rnH~:o;zN c~s a rc~gi tapa:-;~talat azt tanítja, hogy a metszés tava-
.~zou t>SzközltnrliJ. (·~akis azon l'I'IPthen eszkii~lendíí :• mets~és {)s~szel: ha 
a ,·essT.ííkrP sziH~:-:·~O'iiuk nm t~s t(:\f)iik a téli fag,·tól. Ez csethen őszszel 

1"'1 • • 

i:-: lehet miud(''l uagyohh aggocialom nélkül mets~eni. 
1;:11 rwm tal:llok Yalam i nagy eWuyt a~ ííszi mets.zés meUett, és nem 

tal:ílok oh· la:ítr·:ín,·t, melY miatt e~~kö~iilni nem lehetn<'. 1\letszen teh1ít 
m ind(•uk i ·ug\·, ah;,J!,. kiir:ii lmt-nyei meg ki vánj:ík . 

. \z íí:-:~f munk;l kii.zé turtozik ré:=zhen a~ ültetés is. Vessük fel itt 
i:-: azon kc:r·cl.::-:t : heln•:-;-e a szl>Wk líszi ültetése. 

( iv(",l..: 1·r·c·s ,.,.:-;~~ííkd íí!'zRzel iiltetni igen t:uu(csos, mert a földet az 
íí!"zi e~··; a ~·,·i"d\:t'l't•k J,;é",zt: rno:o\'llll : a föltl télen :ít a· gyökerekre helyezke
dik, s tava~;.!"zal t'!!t~sz<•n (•llwh·ezk<·dve korán ke~(li fejWdését . 

. \ :-;ima \'('sszíík k(",z(",l (':o;al~iR azokat tan:Íe!'los {ís~szel iiltetni, melyeknek 
IH:jai ,-a~ta!,!'ok. Ily<•rwk a ,ia'luez, hcrhcmont, enningham és a szo]o
uis s. u. t. 

Ezt'n ves:o;zíílmck lu~ja télen li't lep~\llik, s mid{ín a természet életre 
kel: a fiOniiHisodtis, mP-l.JJ a 9/Jlikt:J.képzésnek alapja, csakhuma1· beáll é• 
ig!/ a. x;k"r l11'zfmwbf,. 
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A s1ma ripáriákat s a nemes sima yesszöket sokkal eWnyösebben 
lehet tavaszon ültetni. Ezeknek vékony héjai vannak, melyeknél '" ,qom
bdsodás e/öbb beáll. 

Altahínosan áll az, hogy a holt ,·essző télen át tétlenül áll a f()Jd
ben, s a földnek emé~y,t{) hatása, kii1önösen ned,·es, enyhe télben káro-
san hat reá. 

Azért száraz tél után az (iszi ültetés jobb mint ned ,·es tél utlín. 
A gyökeres \'esszi)ket gödrökbe kell rakni és pedig ugy, hogy a 

gyökerek körül ne a kiásott {)szi darabos röges füld legyen, harwm a fóld
szinéröl szeden<W porhanyós föld. 

A darabus röges föld között a levegő megszorul, ott megromlik éR 
a gyökerckeu penész képződik, mely a Wkét töukrc teszi. 

A gyökereket csak annyiban kell viss~a\'tígni, amennyiben nzok 
megvannak sériilve. 

Arra kell külünöscn vigyázni az iiltetésnt-1, hogy a gyökerek ne fülfelé 
~lljana~, de lehetőleg ugy mint állottak. 

U.·zü,l .fo1·ditott földbe iíltefni nent ,.,z,tf)(Jd. Az valósággal esz
tclelenség. 

A f(ild eWkészitése alatt azt kell értenünk, hogy az iíszi ültetéshez 
a f(>ld megelőző télen át fordittatott meg, s hogy a gödrök ültetés eWtt 
pár hNtcl kilísva lettek . 

.Az ültetett vessziík hajtásait lev:ígni nem szabad. Azok tavasz~;zal 
metszendiík meg. A tíikék azonban kis hantocskákkal befedemWk. 

A simH jaquez, herbemont, cuningham e~etleg szolonis ugy iiltctendíi 
el, hogy eWbba vessz(ík héjai, Hz ah;ó 2-H bütyök közütt lekarmolandók. 

De nem szahad az egész héjat leszedni, cHak h{azagosan megszag
gatni. Az ilyen szaggatás szélcin_él fog a ht-j ból a bütyökhűl ~s végre a ;r. 
alsó ~~tszlapb61 u gyökérzet kihajtani. 

Ulteté~ alkalmával a \'esszi.i telsli vég;c ~· bütyökön v~ígamló el, s 
azután kis hantocsk~íkkal betakarundó. 

Fedés előtt el kell rakni a teljcsen beérett z()}d éR magas f~(s ojttíso
kat. Az érctlen zöldojtv~ínyok elrak:ísa kiclobott p{>nz, lc~fulebb u fed61f 
alkalmával lehuzandá azzal a feltevéssel: ugy sem lesz belíilc nagy ~iker. 

Ha pedig- az idií nem egnedué a ~(i)d és magast~ís ojt:(sok clrak~ís~ít, 
egész bátran hagyhat6 tavasza·u, csakhogy a zöldojt:(s fedés alkalmával 
letakarand6. 

Most idejében kívánom igawlui az előnyl-t a mngasfiís ojt:(snak, a 
zöldojtások felett. · 

.. . A fás ojtásnál nem jíí elé az a kérdés : beérett-e a vagy nem, mint a 
z?ldoJtásnál ! . . . S ha feles ojtványnyal rendelkezünk, az mint ~yökeres 
OJtván y bát1:an cl vihető és máshol ültethetíí, mig a feles ziildojtvtíny 
stma, és elvitele után kevesebb sikert igér. 

A s?.őlőtőkék megvizsgálandók, s ha esetleg rosz met.zések :íltal el
ágasodtak volna, most. megtisztitandók. 

Valamint most lehet- az ojtványok nemes gyökereit is elttívolitani. 
Ha a körülmények ugy hozzák magukkal, hogy liszszel metszünk, 
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aj:ínlju~, ~~ogy a termésre l"záut vessz(ít hagyjuk meg a Wkén, a bekövet
kPzhetu rug-y elp~\llás eHPtPre biztositékuL 

. Ha a H~íJ·I·íí Hatal ~ .a ~rág)::izást a tőke nyaka körűlnyitott tányérba 
ak:n:1uk cHzkuzolm, ug-y Ít!dPs elott ez is eszközlendíí. 

Be kell verni a k idölt k1u·ókat, s ha ezek mind készen vannak 8 

a ~zől(~ le,·el_e leh•~,lt · .. meg-lf'~tet keztlen i a fcJ~st. Ha azonban enyhe idő 
v~n mmt. a Jelen o~zou, amikor a le\:elek nem hullnak s f~lni lehet, egy 
lnrtelc1! ta~ytól, hog-y el"t·l leg (_•l ne fagyjon : a fed(>st meglehet kezdeni. 

~ edm mér:.;('(kelt mí:lyeu kell : mert a ct!ekélv fedéssei a föld nem 
1:•1·dul me.g, :-; a Ülg_'" a kevéss(- takart túke fejet· Plf:lgyasztja, a rnély 
fed~s pNbg t·~wtleg száraz t('>llwn a gyiikerek megtagyását idezi elő . 

. ..:\ leszedett <'lll'l~lmi \'agy amerikai ver;sz[)k, valamint az ojtv~ínyok 
t~lent lwz<~lésére 111111)'1 rt•t·zept ti1rog kiizkézen, hogy aki mind elolvassa, 
azon vetoölf.i mag-:ít (.!'zre, hogy llt'lll tud eenunit. 

Egyik f(•h•'n•t a m:ísik fckd(:t, moudLHtni ellentétet ajánl; pedig az 
eg-é~5z oly egyszt·rű, <'Bak (•gy Idesit kell felett(• eluH:lkedni. · 

A ypssúík k(;t félék, ~im:ík \':lg")' gyiikeresek 
A situa vt•:-;:-;zíínek arra van t;ziiksége, llogy ki ue sz:íradjon, azt 

pedi!.!' eit~ ri, ha az llt~1h·"~ homok Yagy földlw helyt·ztetik . 
. Az,~rt tt·lnit a ~itua Yes:o;zííket. le~:dwlye8ebL pinezékbe, vagy e czélra 

:í:-;utt n·rellllw ug·.'· helyewi t•l, amint már tiibhszür leirtuk. Ugy rakni 
f1·ktf't ,.e a t~tl nw ll,:, hog·y a veHsztí aiRó v0ge (.sa f~ll k(',zött üreg legyen, 
:.; az nerl v eH horw .\.;.kal :illanJ(ían kitt',It(•:-;bék. A vesszíí pedig egymásra 
ugy rakasst:k, mirJt a zöid:-:é~et szokták ~ . . . Sorba, és rninden sor közé 
föld jííjji;n. Jl.,gy ig~; h:ítul, alul, oldalt és felül t(;IJdel érintkezzék ; azután 
nirwl" egy(ll, tenni ,·aló, ruint pzt esetrííl eset.·e meg-öntözni .. 

A gylikt·rt•s \'e!Ö:-:ziík j:-; ha:.;onlóképen rakandtík el, csakhogy itt még 
uagyohb l!Uild ti~rditandó, hogy a gyökerek földdel vétesElenek körül, 
kiiliinlw11 az uda :-;zorált lt·\·e~íí nwgromlik éH a gyi)kér penészt kap, mely 
tt'•nkrt· te:-07.Í. 

( Ht, ahul piut·zt· nitu·s, \·errnet pedig a t(.li talaj\·iz miatt ~ísni nem 
leheJ, uU egy :ír·ok :ísandó, s abba a vesszők egymá:.; rnell~ rakandók 
fülddPI jól k;·,t·iilvt·eiHlt'ík rs meg(intii7.endt'ík. 

E~uyi az eg~~/. tuJomány. 
K~vt"kben esomókban a vesszőket eltenni nem tan:iesos, mert a 

n·s~zéíkkcl a nedn•s föld nem é1·intkezvC>n, kiszáradnak. Ez pedig a meg
rumhist id(>zi ruaga ut~in. 

Ha azutáu az físszi IH~mkát elvégeztük, s az uj bor a pinezéheu 
megtisztult (ls )[:ü·ton napja elmult, akkor azutá!1 liba pe~senye mellett 
egészs6ges em bernek ttz uj bort (>l vezettel lehet fogyasztam. 

A hibás ojtványokról . 
. \ kézheu (•szkü1.ölt li oskohíba elrakott ojtványuk kiszed~IJe alkal

mával i~Cen gyakran és nem csekély aztírnban előti.)rdul az, hogy az oj~
\':Ínvok 11ÍfiC . .,P?Wek fi)kt>/eft'SI'1l lJ . .,Ut>forrl'll, - Uo~y azokon alul vagy felu} 
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avagy oldalt senuni jelei nem láthatók a forra<hümak, hogy azok a 
metszlap szélén vagy legtöbbsYÖr esak is egy kisebb részen vannak 
összef(wrva. 

Ha az ilyen rosszul torradott ojt\·áuyokat kiszedjük: uem érünk 
velii.k ezé/t; mert ha eladásra dolgoztunk: ,.,z '""' értékesifh.etlJ f mert a 
vev() ilyen silány forradásu ojtván)·olwt nem köteles tíltal \·enm, de nem 
is küldhet() el - kiilönösf!n nagyobb AZtírn ban. Az a kérdéR tehát, hogy a 
tulujdonosnak az ilyen résr.uen egybcful'l'ott, de m1ír kiszedett ojtványokkal 
mi a teendllje? 

Allaml6 helyére elültetni rizikó ; nincs tehát m1ís mód : mint Jd 
·reménJt (Pjtlben Ifjból eloskolázni. 

ll~· eloskol:ízás ritka esetben :ul kelW Rikert. Ez könnyen l'irthetií ; 
mert a?.iiltctésnél a vegetáczf6 későn kel l'iletre, akkor is gyengén és csak lassan; 
rendesen a második évben fejt ki na~yobh erőt, addig pedig s részben 
·m.á·r szikkadt, sokszor fenéle detf metszlapok ht'ányosan f'tH'I'IU4k e,qybe. 
Telurt ezen eljárás nem vezet ez~lhoz . 

.Azt mon<lhatn:i valaki, hogy ezen utóbbi :íllittís ellenkezíjjét bizo
nyitja, a kézben sima \·esszőbe eszközl<>tt ojtvnnyok sokszor fényes sikere, 
hol a vegchíczió sziutén gyenge, ~ ()szt•c még is teljes forrad:ís :íll be. 

Ez eJ!Eiszen más elbirálás esik, mint az oskoláhól kiszedett hibás 
OJtvány. Ott egy é\·ig nyitottan állott seb, illetőleg metszlapok egybe
forrad:íl'áról, itt pedig két frissen vágott, szorosan egymásba helyezett 
metszlapok egybeforradásáról van szó. 

~\ hilníf' tcJrradnsu ojtnh1yokat nem •zabad helyt:ikriJl kiveuni. 
Ott kell hagyni; ujb61 össze kötni, s jövő é\•ben a hajtásokat többször 
viszatürni. 

Ha ig-y ját•tmk el, a kevé~-;bé üsszef(,rrott ojtványok jövő líszt·e tel
jesen megeríisödnek s j6l összef(,rradnak. 

Azt mondottam: Öttszc kell kötni. E.t. azért szükséget-~, mert sokszor 
íelette gyeng.Sn áll a forradás, s az oda nem fi,t·rott met.szlapok távol 
dllanak. 

Ha összekötjük, a be vagy helyesebben mondva a kiforráa gyor
iiabb és tökéleh•sebb lesz. 

Jövlí évheu av.~rt kell ti)bbszörösen \'isszatörni a hajtlíFwkat, mert 
a ~ajMsok visszatöresével a régi időbiíl tudjuk, hogy a tejezet erlísüdütt, 
s Itt a sehhelynél beállott forradásnál pontosul össze a nedvtolulása: 
s ott fejlődik, 

Ezen tárgyalásunknál reá kiv:Ílmnk mutatni a Richtcr-f~le eljárás 
előnyeire. 

A mely ojtvány Richter-féle, szóval ormos eloskolázással kezeltetett 
az ojtványok f(>rradásának minőségc felette könnyen és biztosan meg~ 
állapithat6. · 

. . Mert itt ugy járunk el, hogy kapával a földet kl'it oldalról eltávo-
htJuk, a.zután a még ott maradt földet kézzel toljuk el. . 

Mmtán a röld eltávolitásával az ojtvány annyira szabadon áll, hogy 
a forradás helye egészen jól látható, minden egyes ojtvány kiszedése eliitt 
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m.eg,tekinthető:. anudyikw•k forradrísa tökélete•, azt kivessz'Ü~. s amel 
htl,a• ott hnmnnk, · y 

A nem oromha oskolázot.t ojtványoknál ez már több fáradsággal s 
még is kevesebb sikerr('l jár. ' 

A,~é1·t emlitetttük ez~ ez alkalommal itt fel, hogy reá mutassunk 
azon elo.nyre, m,elye.t a .Richter-féle oskoldzds a többi elrakds fölött nyuit. 

M1 évek ota. •gy Já.runk c], s teljes sikert érünk. A mult é~·bEm 
o~l\:olá~m hagyot~ s•l?n,Y ftH'rud:\su ojtványokat most ősszel, hogy kiszed
tuk : je~~tte l-P-vel kwetellel t~l;ese1~ k~forrottak s egész kétcz tiJkéket képez
tek, arntert ezen tapnr;ztalatamk folvt:\n jónak bizonyult eljárást most 
idej~hen aj:ínljuk. · 

A trágyázásróL 
J. 

Lavunk mult sztím:\bftn elt~soroltnk a fo!z{)lűf<ildekre alkalmas trágya 
uemekct, mo~t Hzok használati elj:ít·ásür6l kiv:inunk egyet-tmíst elmondani. 

. Nagyon helytr len eljtír:ís az, ha a ~azda tekintet nélkül a talaj, 
teku1tet nélkiil a trtigya miníí~C>gére ft az itlííre, egyszerilen trágyáz azzal 
amihel'. jut, ,-u~y amivel rendelkezik; vagy tr1ígyáz akkor: mikot• 
esz~IJ,. J 11 f. 

A trtíg-v:\z;\~u:ll il'l kelllí kiiriiltckintésnl'k (.:-; önturlatoss~ígnak kell 
n y i l v1iuulni .. · 

:-\?:üljunk (~I~'ís.-:ií1· i~ :.z emberi iirülékr{il. 
~-\1: emberi iirülék al'-on táps1:ereknél fogva, melylyel az ember táp

hílkm:ik : fl tegdu1abb tJ·áqya nem. 
Al'. cm he ri iir·iil(ok azonban magtíhun u em haszmílható. mert az a. 

uövt-nyzt•tl'e káro:-~au hat, fl vékony hajtzál ggökereket, sőt még az el'Ö

s,.MJtkef is elégeti, fönkr·e teszi. 
J)(' mag:\ban JH'm husználhatö azért sem, mivcl hatásu a tőke haj

t:í~::inak roppnnt dul'ias:í~áhau rejlik ugy annyira, hogy az örökös tiszto
guhis áll ht·, a megmaradt hajttísok pedig mint vesszök használhatatlan 
durva vastagok IPsuwk, s erejüket ig~ kifejtvén gyü"!"ölcsöf. nem fe'l'tmnek. 

lga;r. az, hogy a j(íl fejlödc)tt tő erős hajhísam lehet bőtermésre 
sz:ímituni, esukhogv az t.rÖB hajtások ~~ Cl felette buja hajtások között 
telette na!IY az ül': Azért tehát ezt nem szabad összetéveszteni. 

Teluít m:i nem er{)s, de fu~ buJa hajtásokat értük. Ilyeneket állit 
elé mu~~llmn az emberi ü1·iilék használata. 

Az emberi ü1·iilék czélszeríí felfogásáru mint már emlitettük, egy 
bizonyos sze1·kezet vun alkalmazásban s sok házba be~ezetve; és hinni 
lehet, hogy ugy kényelmi mint egt'>szs~gi ~!ól hasznossá:gt szempontból tért 
h6dit. De hát ih· Hze1·keí':et sok:í, vagy soha ~;em leend oly ultalánosság
han elterjedve, i10gy uz cissze~ emberi ürülékek u~.Y preparál~:a tőzeg 
alakbtm jöjjew~k a kercRkedclemL.e. Hanem hát legtohb helyen tomegesen 
ho1·cljtfk ki. 



Én tettem kisérletet C>s pedig elt'-~ ungyhan, az emberi íiriilék tr~í
gyúz~fs:íval s nwndhutom: igen f'tí.r~.yts sikuf értem. el a kiJvefkez~képm: 

Uyöngyös vri'ros:ínak c.• ezéiru _tel~~lgadott l!ycpme~tcr·ével e~y -~uzony~~H 
idiítart.amra e~\"PZAt'>g•·e l~ptem, aki kot.eleH volt. az nltalam ki.JPiolt teru
letre lll'. ürüléket kihordani; ~ ott. egy:-;zerii(•n ki()uteni. 

Mic.Wn eg\· nagvohb tcr·íilet. igy IH' vo:t. t.erih·e, arra !'~Zalm:ít. pe ly
nit, nt.czasarat," ho~;lkot l~S földet: :o;z(íval l~:írmift'lt> találhattí Hzemctet. 

hordo t tam. 
I(J"v v<'konnua terit\·e B ---4 hó alatt telje!'·Wil mc.•~;!:t;Z:íraclt. Ekkor 

8 zagát. t-o~·eszitn', · t•lííbb lapáttal iisszcn\gat.t.am, · azut.:ín ki:-;ehh-uagyohh 
rak.:fsokha <i!'lszc.•kapartat.tam, " igy hagytam ;,_,; holnapon :ít, , .• ~!!1'(' htdíílt! 
a\ le~alkalmasahh tr·:igy:it n~·ertem. 

~lt>g kell jcgyezuem, hog)· az i):-!szekapadsn:il a föld :-;ziw~t li-~ 
c.·m~terrl' ht~zz:í sz(~dc.>ttL•m, ~ igy a tr:ígya cMak t '3 t/~ r~~zh(•u ftu·taima
zotf emberi ürüUket, s ~~ töhhi réHz részint a boritátoiul hasz:ílt p•~lyva, 
f'zalma. ntczasara, szem~t és az alatta le,·,·í fiilJ. felszin~biil :íllort. 

Ezzel azután a széíWben kiváló ti~nyes eredményt értem f'l 
l.eg-téibh ,·iclt~keu elérheti ezt az ~lPlnu•!' ~ziílé~z, m~ír e~ak az~rt is, 

mert ~okau el~itéletttl niseltetr&tk, s 8okan zsenant dolognak tal'Lják ilyes
mi,·el to~·lalkozni. Pedig :~zemesnek a világ. vaknak az alamiz,ma ~ ... 

.Az ember·i iirülék igen gorsan hat. Ha az t~len :ít alknlma1.tutik : 
hat,;~ on!l ~r,.je még azon ét•ben fr,paszt11lható. Csakhogy az is iga~, hogy 
rö,·id ideig tart. De ameddig t.art, addig nagyon kitizeti magát. 

:\terem mondani, többet t;r az erüst~l dic.tJIJitett rntitrág!Jákllál, s 
alig kerül 1/•- vagy pldne t/" össz~gbe. M«!l't mi~r t•gy lll(;term:íz~a sziHi) 
trágyáért att6l, akinek van eh;g- péuz(•, Ph· esznek l U -12 frtot, addig l 
métermázaa l'JUberi ürülék akkllnt eonscrválva mint rnondottam, alig kerül 
80-1011 krlut. Ez pedig nemc~ak Itatalmasau ki!\"('Sehb, de ami m, 
biztos is. 

Ha ar. emberi ürülék Haa~pihau r-s dusan adatik : vizes, gyengt 
l1orf rrd, mel!J azutdn a uinét me_qhag,'l,ja. t•agyis megtörik. Azt.'>rt tehát 
ugy kell beoszhmi, hogy a1 szalmántl, pelynival vagy fo\ZemcttPl öseze
ke,·erteh·én és~zet>r,·én, ha még több ,·nlna. mint eg-ynegyedr~l'(l'., hm~.-.á 
mái-' ~zemét V:t!!)' f4lld reá ada:-;f!~k. 

Az emberi ürülék ezidiJ szeriut még kíílöDösen hazánkhan haszon
talal~.nl \·é~z el, hulnt_t manapság, mi«f:ín a földf'k t1·ágyázása oly nagy 
1f'nduletet vett, azt mmt becseR auyagot nagyou megkelleue bec.·sülni. 

Csak rövid idő kérdése az, miclön annak használata mindinkáhb 
nagyobb m~r\·ct ölt, addig aki ügyeskedik : nagy hasznát veszi ! 

Most már az a kérdés, az emberi ürülék miként basznált.ass~k fel 
a 8zéílök ben •! 

Az attól függ, mennyi idö~.o~ az iiltetés éH minll minöséJrben van a 
trágya. 

Ha a szíHő 1-2 éves ültetés ; tekintve, hogy a gyökérzete a tőke 
nyaka körül van, ha a traigya érett földalaku, ugy a tőke töve körül 



t:íny(.•· nag~,,.;:íg;u, c~B elé~ m~l,v ~i",diir :ümudt'í, melybe egv iiRst.etett marék-
ll\'! mot4t oszszel lwlye,.;endo el 1:! azut:ín hef(~dendií. · 

. Ha a Húíhí ~. ;~ évet meg-haladta, amiko•· is m:it· a grökérzct mond
hat 111 a :t. egé~z t~.t·tdet~·t. heh:ílózt.a, akkor le~helyei4ebb :; fedés után a 
nu~lycdésckhe heont<~tll, ~ a.wt:ín ,.,~konvan fiiltld<>l hetakarni 

Ha pedi.K a szíílc'í meh·dek, (>s attól lehet tartani, hogy a viz a 
tr:így:ít ldwrciJa, ott legoko~abb dolol! a m:ÍJ' me~tJ·ágy~{zdt.t é~ földdel 
,.c~ko.nyan ~wtakart ~oJ·okha IIg~· kr.~ lt~pés t:Í\·ols:ígra -·egy kapa földet 
n•tm a mc•lyed~!'IH", mely a \'lz lt•ful.~lh•:inak glitul 8zolg:ílnín a tápnedv 
a tííkc~k ki"1ziit t. m:u·ad. ' ' 

Levelezés. 
Ted~. !'-izerk. lll'! 

Bee:ot•:-; c·n~edeltuc;\.c•l el~ut·u:um a ~ziíl,·;,.t. n•~z,·c~ befejezéshez közc
lt·cf,í .:,. l'n·cluu'nyl~t. lll'JII c·~up:ín a~:c'J·t, tnc~t·t megszii~eteltük, tchtít 
~llll'l'll~.t n~l.wtnt>nk. t~ill'; .uwrt volna lJiz utt cit~~ tf!etHlíi mr-~. dc A nagyon 
1:-; e!-'oSJ'C Í11rclult ulo 1111att c·z{ol~zoríien JH·m ,.(;!!ezhetíí; - p. o : u clön
t.c-::o; tulkc~tütt \'izcnyc'í~ t:tlajl,au s~et·iute·n lllllSt nem tan~l'l·:3os. - Az clis
kol:ízott k~:t.bcui faisujtások ki~Szecl~~" t~z idíí szerint szinte korai lenne, 
tlll~rt Illi-:~ mindi~ zi',lcl lc,·éh:etiik l1~ tH'Jll hnll11tt, - daczára, hogy már 

pár cleriink, ~·;r tilg-yaísunk i" vnlt: mindamcllett c-:n m.5g v:írok ,·ele, eset
lc:g- t.a,·al'izra hagyom, mcrt f'zer.:ny 1u~zetem szerint, a vett ojh·ányok ülte
tt:ij nt:íni l'o:o"szul ert!dt"':-;6nek a korai kisz,•clé:-~. CLP\.·ik naO'v olwz6ia. - De 

~- ~.. J 

tart~unk suJ'l't'llllPt u. i.: jnn;u~ havi tud6sit:isom azzal véger.tern, hogy 
•a mult ,-:n·n pet·ono:-;pot·a ne111 lépett fel, mr-!! a:.c itl{-n sem ez ideig.• 
l>t> ltizon~· julius kiizepén ft'IÜti'tttt• ti.~jr.t az e>Jíis idő következt(.ben, 
a mi az dlf•tw való \'t~clekez~~ 1 pet·rneh.·z~tS, rt~zgálicz (>li mész) hatá~át is 
eslikkentettP, h~ncm dombu~- ('melkecl('ttt•ltb helvekt•n kevésbé mutatko
zott; egyszeri permetez{>~ mc-:g ~·sira~jába11 eitojtotta: - de nem igy ám a 
lf'ntehh fek \'tÍ n lj hel~·cken, kiiliinö!'len ak i kési) n Httc ~szre, ,•agy nem 
!'okat töriídi"1tt a mt~g mof"'t id tiihhekn(.l J'a!!yánnk, hőnek. ne,·ezett régi 
n~ndt5ggel: -- ott bizony nemc~ak a lt·v(>l, hanem a termés is meg lett 
t:ínuuh·a: az olyan szemek pedig, ha sziiretkor ki nem csipdesik, tudva 
lt•\·cí dolo~, hogy a hort nag~·on rontják. . 

~~7. é\'ben a k~zbcn e!'lzkiiziilt, ~onclo!'lan, jó fülelben eliakolázott fas
ojtv:ínyokban sr.t'>p e1·t~dm6ny lett, 40- HO«tfo megere~éss~_l, (aim~ 
\'e"sz()beu ratl'iávul kötve, agya~péppel bekenve) ; még pedtg kovér ke~tt 
fi',lclben l lllt~tert i::t me~haladt, de kiin ~o\':ínyabL sziíllítala1ban csak 30-t>O 
<~mt. hajt:í~okat nevelt. A mult. é,·ben, hogy ~wkás szermt kik()ttet.len, sza
hadhan hagvattak - a szél sukat az ojtn!-1 lwlyén letördelt: hanem én 
t•z idén még lc~yüker~r.é~ előtt mi11tlen sor mel~ctt :.J. ~mtr vastagságn 
clr6tot húzattam ki egyszerü kurók mellett, s mmdeu OJh'ányt a dr6tboz 
küt.tettem ; igy nem i~· IÖrt le semmi, és az egész csekély költség, kevés 
tiíratiR1ígba került. Term4fli!zetes gyenge növesükn~l ez felesleges. 
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A. zöldojttísok ez évben nem u legjobban eredtek meg, különöscn 
egyes napokon, mi hihetőleg a hirtelen váltoEó szeszélyes időnek tulaj
donitható; -· a beérés nem elég tökálet.es, R()t m4g zöld is akad, legiu
kább a1: ojt1ís alatt u ripária, 

A termés n kedvező őszi időben szépen kifejWdött, siit uszsz(t is 
k~p1:6dött; a szürct október l 9-24· ig lett bef(.:jez\·c, tehát száraz idii
ben; u must czulwrtartalma Klosternenburgi m11st mér~ín 20-:! 1"/11 volt; 
itt megjegyzemlrí, hogy ,·idt."kiinkün n hirneves 11. n. : Tokai hor mint 
ez eWtt is u furmint ~z6lőből lesr., tehát most is leginkább ezt szaporitjnk, 
ebb{)l is csak a jó r~~t. Igaz, hogy u furmint nagy termé~ö~t nem ho1., de 
bora jó, szépen fejlődik. ~~r.: évben lett -- hála Isten - az eh.;() 100 
hordó borunk (u. n.: Gönczi hordó 13f) ·-140 liter iirtartalommal), és 
pedig a kir. udvar s1:íHőjében t;O hordóva l, s azon ki viil -l :o;z{iliibit tokos
nak -1-13 hordóval, ami még mint muRt igen kapós volt, 60-70 trtot 
fizettek l hordó 1351rért.. Rég- finom szomorodni a~sdt hurok mél!," most ia 
egyes helyeken 100-300 hordóval találhatók, (mert. hutát·tml<ban ~0,000 hordó 
közepes évi termét! ,·olt) de ezekre nincs vevéi. mert elrontotta hitelt~t a 
műbor gyártá'H - pancsol:ís. l\fost a finom ~zomorodni ho1·okért 120-1 flO 
ti·tot k~rnek, az assz11ért ::?r>0-3f)O fi·tot. hordónkt."nt. 

Tolesv:ín, 18gö, no,·ember 8. Holodnyák .lános, 
szölö fehigyelö. 

Kérdések és feleletek. 
170. Kérdés. Hii,·id, Pg_\· t~s két szemes rip:l't·i:lt, ho~y k:í1·ha ne vesz

Zizen eloskohb:tattam, :-: azok rt:ménvcmen f<•liil megeretltt>k. Van ki"•zöttiik 
egy 'Jnéteres hajt:í:o5tt i~. " · 

A.zt kt-rd<'m: alkalmas lermc-c ezekPt ttn'af'zon ~~kre h<·,~tuui, :l\·agy 
kh~zedetni :-: k1~zheu angulnydYcsen lH"neme!-'itPni"! A Yagy mirc lelu·tne azt 
legLelye!"eblH~n f'elha~zntilni "! 

~ikh)~', (J A. 
Felelet. .. Az Pg;v-kt~t ~zPnw:-: llll'!.!"l't'c!dt ,-ps:-:úíket hPld,<·n helchetne 

u~ya11 uemcsiteni, ~l~t·g- i..; l'J"I•due, dc a kit ííziit t ,-z~l uc·m lt;UIH' n•lt> Plt'~t·ve. 
Mert CJ!Y oh· njtv:íll\·, HH.'I\"Iwk <·:-oak t'!!'\. :-:zt·nu·s al:tll\·a \":til, s l'sak 
vékony g-yi"•kci·eke;, :ill,· pl:íue,' Ita uuíshul ·:-~:ílld,;kozuuk ·~·lültet ni, nem 
vezet sike1Te. :\lin·l az ala11~·nak lcgaláhl, :; ~z<•mt•sn<~k kl'll lt~nni. 

Kézheu uenwsitt>sre aztmbau lehetne has1.n:ílni, Ita az idei hajt:ísok oly 
vasta~ok \·olnánuk, hog-y uzok p:\rositvn henemc~ithetük l('Bnt-nck. 

Ekkor a:mMn az idei hajtá8t ott kellene bcojtani, nh()l a magas
ságot illetmeg, hel~·t-n volna. 

Ilyell hajtásai azonban aliu-ha lesznek. 
Mindenesetre lesznek azonban, ha hár nem is va!iltagok, ele vékony 

~l"ett veRszlik. Igy a kö,·etkezlík~pen kell ,·elük elbánni. 
Ha a7. a cr.~lja, hog-y a7.okKt v~g7 (>v tavus~án ékre he(~tsa, akkor 

vagy ez éy őszt-n, \'agy a jöv,·í év tuvaKzán ültesse el állandó helyére, 
ttgy. a~onh~u, hogy tejezetet ez évi vesszön hagyjon, s igy a1. alany 
az 1de1 haJtl€ssal meghos&zabbo(ljék. 
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. ~~z a~után egy é\· mulva beojthatja ékre. Vagy hagyja helyben 11 

vá~JOll ~ég .. egy é vet, akkor az,~ tá u . vegye ki az iskoláb6l, 8 az erlSsebb 
haJtást, 1letoleg. alka~~a~ \·csszot : o1tsa he kézben kellií magasan 

Vagy pcdtg a .JOVo év tavasz:ín ojt.sa be bajtásait zöldre. Avagy 
ha az oskola 1ora1 elég tágasak, 1:1 az oskola egyébbként sem siíríí . 
a~ erl)s vesszőket ojt.sa he mugu!:!an t2(8an, s döntse le. · 

Igy azután értékesitheti. 
1 71. Kérdés. Kiildük f<)ltl mintlít, te!:!s(.k vt~leményt nyilvánitani : 

füg-e abban a ripária port:ílisz diszleni '! 
T. K. ~z .. '. 

.. .. ... . plebános 
Felelet. A bekultiott toldben telette kevés mész van s abban 8 

ripária minden taju dusan f(,g- tl'Byészni, kiilünüsen, ha a t;ágyát nem 
i' U j mHj a t(íl e. 

172. Kérdés. ~:gyik súíllím egy hegyn!dalon fekszik, és egy völgybe 
bele nyúlik. ~:zen lapos r(~~z CI·Ií:-; ,·ürüH al!yng, a honnan a viznek nincs 
letolyá:-;a, {ts iJ!y e:-;{)s eto:iztt•Hdiíbt>n kiss(. He<h·es és nehéz földje van. A 
mil! a hegyoldalon a lejtiís hel~·eken, mely ~:ír~a agyag a Hipária, Szolo
ui!-1 és .Jacpiez meg;lehetlís :.;zt:pcn cliszlik, addig a völgyben már a mult 
t;d>en a ,Jaquez na~you vis:;z:uuaraclt, az iclC.n a ripttriáknál is némi visz
!'Z:\l'!'(o:-;t t:~zh·ltem. Kt-rdt:tl tch:it, hog:y a Hipária ily aljakban caakugyau 
kipusztul-e, t:~ mily alauyt aj:íul ily ncth·e:-; lapoM fek\·ésíí földben? 

Zi",ldojt:Í!-iaim meglt•hetcÍ!oiCil beérettek, ezek egy részét ledöntÖttem, de a 
küz be ji)tt es. ízt'~elo.. ezen 111 un ka ti ll.Yta bís:í hm nwgakasztottak. ~ajn:iln:ím ezen 
njtá:-;okat lev:Í)!ui. Helye!-ieu e~elckszem-P: ha a kedvez{ítlen időjárás 
ki",,·efkt·ztéheu a clüntt::.;t Hem fejezhctth~m be, a zi)lclujtványokat a vad
uuy:Í\·al egyiitt kiut a ~zc'ílc.íben a maga helyén az el!(>sz sorokat befólde
lem~ hetakat·om és tavaszkor kikaplílás ut:ín lebuj t va ledöntöm. 

Pn·1wárad, lJ. L. 
Felelet. Az eddigi tapa~ztalatok azt igazolták, igy önnél is, de a 

l'laktl-rfiak egyhangu nyilatkozata i~ az, hogy az amerikai szőlővsszők a 
ucth·c~" vizeH talajt tu.•m t ii~}k; henue roeszul élnek, mig végre ki vesznek. 

Ez az :íltuláuos eh·. ( )M hazrijukllan .Amcrik:íhan sem tenyésznek 
YÍZCb ucth·eR helff'kbeu,:.; igY nálunk !'Cm alakultak át. 

Az amerik:;i alanytiljok · kiizi)tt l'gyediil a szolunis az, mely meglehe-
t• í~en W ri a ned ,·cs talajt. ,. . 

Ami ünn(.l jelentkezik, az- tulajdokt~pen, hogy elobb a Jaquezon 
tapRwztalta a vissr.aes~:-;t, azt igazolja: amit mi annyiszor hangozt.attunk, 
ho~y jr1qruz hazájt~ ,, ,[,·f"ekfekrö 'inkább szál'az kavic.~os trtfnj. 

S igy micliín öu lapos tll'dves helyre iilt~tte a Japuezt, egyenesen 
az lí (.letrends7.ere ellen ci'elek<·dctt; tehát a visszaesésnek mulbatlanul 
Itekcllett és még jobbau il'l hefi)g k(iyctkezni .. 

Ennek konzek venezi:íja az, hogy ű ott mncs alkalmas helyen, tehát 
:Jtwét kiszedtwlü. 

A ripl(ria a m·irkosRtígot nemc~ak ki birja, sőt azt egyenesen .. meg 
i~ kivánja; cMakho~Ú· bizonyos határig. Az ön tíltal nevez~tt .teruleten 
azonban kelleténél tühh ncdvess(og vnn. Azért azonban a ripárta onnét 



- l'i() 

nem ilívolitandó cl, mert a nevezett talaj egyébkéut rendkivül alkalmas 
leenrl rip~lri:iuak, ha a fele~ nedve,qsé~ onnét tlf~voli.~tatik. .. , , 

A t(•les nedvesség elt:holibisa felette b•\"l'S koltségbe keru!. le~sék 
a mondott ,·ölgyhen 10 l~ sorra egy alagcsüvet lejtősen elh~lyezm. A 
yt"o·l~ll CO'\' yjzO'\'iijHí giidrüt készíteni, amelveldH• a <':'liiveken :lt a feles nedv 
let~~hik,t:.t' om~ét i>ellig las8:m-las~an elszinh~og-. ,·ag-y ha uem )~;ítkihordható. 

· Ha igy jú cl, tapasztalni fo~ja a rip:íri:ínak rendl~idil du~ fejlíí(!és~t. 
Ha az alagesü,·ezt;:-;t. ucm akarná, akkor lehet rnuHlcn l O~- 12-thk 

~orba eo·,· :!-:! l:íb méh- :ü·kot :ümi, s azt (hu·,·a kiivckkel kirakni. A 
kövek l~Úziitt a feles ,.j~ lefi>lyik, s a gyiijtő giidör ,·agy kutha jut.. 

Azt tdszik emliteni, hogy a fülchh le,·í) tei'Ííldelwn a rip~íria, a 
l'.wlonis, a jaqucz sépen diszlik: :u~t is fl•t:-;zik motHl:mi, hogy dííhh a 
ja,1ucz, ut«íhb a rip:íria esett vissza, dc a szolonisról nem tetszett sz6lni. 

~uraiból nem tudható, \'an-t~ a ue\'l~zett ll(~·h···s helyen Szolonis '! 
Ha \'an és jól f(•jlíídik, akkor megtetszet t tal:ílni az alall."\'C8szőt; 

ha 11Ím::-:, tPssék Yele kiSt;rletet tenni. A jaqucz azouhan ott uem 
hagyandó meg tu\·:íbb. 

A züldojt:ísok elrak~ís:ít illetőleg legtiiblw11 H!.!,'_\' j:írnak el, hogy 
tekintet n0Jldil a lwvr0sn•, azokat Őszs,.;el a t(;\·el eldi'•ntik, :t\'Hg'.\' eibujtá
soJj:tk. ]\•dig ezc11 elj:ir:í~ sokeRetben kifog1fs al:i esik. 

~okszor hangoztattnk, ho~:y a zi'1hlojt:isokmíl a fc'ídolog uz alany PS 
lll'llll':-1 rJ:-:z b~1:rése. Ha Pzek mindeu kifog:istól IIWtltt~n he\'annak 0n·e. 
e;-;ak j,. akkor döuthetiík, ~~s bujt:ísolhat<'ik el. 

De é11 11g:y tapusztaltam, hogy mé~ a legjobb P:-!Pthell is félette sok 
(.retlen ojtnín.n hisznek ~s néznek az emberek (:rpttnek, igy mint IIIOIHhüu 
deriire-bo7'Ut'a való dönfi:J megbosszulj" magát, amen11~·ibeu a gyenge ojtványt 
a télen :Lt a hideg ned,·~:-: fül(l é:-: sár megem,:szti : s mikor· tavaszodik : ()(J,, van. 

Ellenben, ha azokat a t6li Ü\gyt.íl meg6va11d(í a földre llllzzuk, 
y(.kuuyan betakat~uk, s t!l\'Hsszal ha eg(>sz:-;(oges maradt Plmkjuk, akkor 
j«íl járuuk cl. ~lert t:tva:-:zon az eldüntött ,·agy bujtatott ojt,·:íuy azonnal 
(>letre kel, " a föld nem :ü·that neki, siít l'ltdi. Azért a ta\'aszon (~'rakott 
zöldojtv"nyok :iltahíbau ti.ibb sikert adnak. 

~agyon helyeseu e:-;elek8zik tehát, ha a züidujt:ísokat miut Jpgutóbb 
Is írtuk, a füldre lebuzza és gyeugéu f<ilddel takarja, 

X em kell azonban az egész W két lehajtani, bedöntcui : mert k.ü
löm b ség teend li az tíllandóan heh·ére eszküzlendíí d ü n tésnél, l's azo u ide
iglenes letakarásutíl, mely esak ~~ tél fagya ellen es?:küzölt.etik. 

173. Kérdés. J6 lenne-e ez t>v ííszén for(litott füldbe a kész gyöke
res ojtványokat most (íszszel ~Olandó helyére kiiiltetni '! Ha nem: miként 
kezeljem a télen tít ojtnínyaimat s ta,·aszkor mikor ülte~sem ki . 

.N.-Kaniztja. 1'. L. 
Felelet. A must é.íszszel forditott f<ildbeu ~:~em ojtn\nyt sem más 

szGUh·essz{ít ültetni nem alkalmas. 
A most turditott t'i.ild darabos hantus, azok küzüt.t :-;ok a hézag. 

Igy az oda ültetett veí-!s7.éik, mi\·cl a hantok küzütt a l<•vcgíí oda Jut, 
kiszikkad í$Í)t ki ÍiJ fagy. Ha pedig a fiild tel:-!íí rés;•a:nek pot·hanyodtís:(val 
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a levegéí clzd:ratik, akkor meg bekövetkezik, hogy a lumtok és rögek 
között levő lég, mely clzlíratván, nem frissülhetvén fel megromlik, sennek 
mérges hatása a \'esszGkre klíror.un hat. A vége a~ lesz, hogy a vesz
szé}nek héjai, ahol a beszoa·nlt., eh·omlott léggel érintkéznek : fehérek lesz
nek, mintha mészHzel volm\nal< befestve és eh·omlanak. 

Tnujnk, hogy h1íny vigyli:ímtlan kutás6 ember haláb(t okozta az, ha 
egy é\·eken át befedett kut.ba a kibontfis utlín azonnal leereszkedett. A 
romlott lég megöli az embert, a romlott l0g kárt tesz a vesszőben. 

Dc nem alkalmas és nem ezélszerű a m•)st Gszszel eszközölt földben 
azért sem ültetni, mivcl a felh1ínyt tOld felette sokat szál, s pláne a sima 
vessz(), inely nem esik le a fiilddel : maga~ tcjezetre marad. Amit tehetéí
leg kerlilni kell. 

174. Kérdés. Helyesnek tahílja-c Szcrk. m·, ha mát· ez év tavaszán 
eszközölt 8 a ny1i'ro11 eléggé me~sz:lllott fölclhe rnost {íszszel ültetem el a 
rip1h·ia alanyt '! s lehet-c azt az l ~H7 -1lik éd)en helyben ékre beojtani '? 

N ~·erges- I )uszta L J 
Felelet. Ha a fültl j61 mc~;érett., por·ha11ylls rs eléggé megszállott, 

lehet ií~sr.el i:-~ iiltct11i a sima r·ip:ír·i;ít. De ar. íísv. inkább a O'yökeres e 
veRsziík iilteté!-lt~re ,·al6. A sima vesszií iiltetésének ~íltalános ideje a tavusz. 

Ami n~ ékre lccmW heo.it~\st illeti, azt az íí~ú ültetéR nem segiti 
elé. Éppen ug-y lehet a~ 1 ~9ti <~\' ta\·asz:ín iiltt~tett alanyba <~jtuni lS~H 
é\" tavas~án, mint az um:) t-;\. ííszt:n iiltetct.tlw. 

175. Kérdés . .A szíílíím ííszsze: cs~küzlütt rnetszése ut:ín 3-4 napra 
n c:;apok miwl1~11 De~cimeris rnct~zt!si r·crHlszcr tlacz:lra crí)sen könnyezni 
kezdettek : a e~apok feketéset mutattnk. \~ujjon a könnyczés nem pusz
t"tja-c cl a tct'llH~s r·iigyekct: nem \·olna-e jtí ki)nny•·7:~~ kö~bcn vagy 
után a e~apot ~~~ riigyet türiilgctni "! 

Kc-:t l-ves ( 'unninghamjaim a --4 VCHszííjiiek: ki:illják-e a 
gét. tav:u~r.i diintt~"rc. vag_v pedig- oln·etleniil le kell-eííl.-et huzni 

Apatelek. 
Felelet. lia a \·e:-~:o~úík mPtsz<'s nt:ín könnyezllck, azt a 

termt-szet elleHCSHt~g:('t simtj~ík, nwly vellik (•lkiivettctett. 

t~l hide
a t(ildre "? 

A'. l< 
hib:ít {>t; 

Azt mntatja a kiinnyezc:s, hogy a tííkc:Jwt ti~lette kor~in, akkm· 
metszett(ok meg, mikor még vigan .Sit, vC'get:ilt. X em \";ír·t:lli be azon 
i<Wt, mid(ín rendc~s mííkt•dést> ht~sziint \·olna. 

A sziílíítéí míikiitlt-:~e akkor sziinik meg, mikor az 
srtiiks<'gcs ~zen·c~k r.gyik vagy rmísik rt-:~zc hi:inyzik, és 
~lt.etíí mclcgét a híi\·iis itl4íjlír:ísok esiikkentik. 

6 müködéséhez 
mikor a na p nak 

A ~o~zííliílevell' :t tiíke tüdeje, míikiidésévcl hozzá j:(rul a W mükö
dé~;éhez. Addig teh:H, mig a lcn.>lek C.pek, addig a szíílőtíít metszeni, 
azokr61 az ii!llszcs hajhisokat lev~ígni : nem szabad. 

X emcl"a k azt~ rt nem st.n had, me rt a hajtásaitól és leveleitől meg
fclsztott tiíke még egy rövid ideig C. l s sok ned \·ct \'eszi t, de azért, mm·t 
ez term"szetellenes Príí!'l~:tlws elj:fr:íA. me l~· a tííkt;n is megbosszulja magát. 

Ká1·osan hat a Wke t!lett'-rc és erC'Yrt>, htt annak működése minden 
fokozatosság mintegy tet'llll~szetes eUíkt'-sziilct. nrlkiil er{)szakkal egyszerre 
megszüntcttetik. 



Dc luírt. szenYcd a 
le\·~íg:\R :iltal. mert tudni 
napjaiban ti'•rtt'nik. Ha 
t-rt ék telen. 
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lev:\gotL YC88ZÍÍ i~ ar. i l y en h irte len eríísza kos 
kel!, hogy a riigyek heér{-~e a n•gehíczi<Í utols6 
pedig a rügy nin<·~ beén·e, akkor a vessz{) 

Hog-y a Dez<~imeris metszt~H a kodn lm·:íg-ntt mctszlapokon a nc<h·. 
kift,lY:ís~ít nleo·akad:í!Yozn:í, \'l\0'\' hooT az ta\·a~z~zal a rend<•s idfíf)CH esz. . r . r. t--. 

közölt mctsztol'ekntq a ki'•Im\·cz(lst kiz:írr.:í: meschc~z·~d. Tess{>k t:waszon 
IJedYii•ly:b idej~~ten eg:y sz:Íl Yessz{ít a heg·~·{>n elníg·ni, daezám, hogy a 
ye~szún HH'g· 10 ~,·;t töhh riig·y is \·an, m{>g: pe<lig ucm fl-len eh·~ígva, 
mint a Dezeim<·ri:-:H.:.l, h:IIH'Ill <'f.!'<'~~zeu: :-; m{>g is hP:ill a llt>th·foly~ís. 

~\. })pzeimcri~ met,.z<'s a Hetl\' f{_,\y:ís:\t nem sziintoti nwg:: llClll Ü; azért 
aj:ínlott:ík azt, haJH'lll azt :íllitottnk, hog·y Í).!_Y nemldin•tk<·zik be: !Jeszdradás. 

~\. nwt~zlapokb(il kif(,l.'·() kiinyckd tii1·íílg<~tni :tnn~·i \·olna, mint a 
hihliabdi ~yermek mtídj:íra a teng-e1·t kau:íllal killlCI'Íg"etni. 

Ho~.!.'\' a kit~,h-~> ll<'<h· a tlíkt;n maradt J'ii!.!Yekrt· k:írosan hathat, ar.t 
fel lt>h!'t t''t<'l<•zni: . k:iliini'•:-:<~11, ha a t(í I'<•nde:-: ;r~iiki',dt'sC>IH·k itlt'í el(ítt lett 
,.rohanws lllt'?.!>:t.:tkit:í:-:a 1(,lyt:íu. a rii!.!'.Y<'k uelll •'I·tek h<•. 

:\!1;!.!. az :-:iucs kiz:írnt. hn!.!'\' a ft•ll'ttt• k•,r:ÍII tiit·tt;nt met:-:z,'s ut1Í11 

nw:-:t mil~or kt·llcHH':o; id,'íj:ír:ís , ·,·olt, s a t'iild m•'!.!' mindig mdegitte. 
tett, llt'lll-<' illditotta a riigyekd t-l••tJ'<', nem-l' 11!.!',\' \':lllllak nw~t a tt'íl~t!k 
~ ra.ita :t riig·yvk, hog·y H:.!:_Y f't•_jezzL'III ki 111a~amat: mt·.~ \':LIIIl:tk hajt\·a. "! •. • 

Ha i!.!'\' \'nlna: akkor :-:znlllul'ÍI k;·,,·etkPZlllt;IIY<' lPhetw·, llH'l't a tő 
hajt:í~a :ílt;ti felt~lt•dt rii~·yek kel~~~~·e j,ldultak, í'· ezek fl'it'tte ki'•nn~·en 
elt:t!.!'Yllak . 

. . Ily t•set h<• n, laog·y ma~::ít miiHlt·H t•shet,·;:-;,:g ellen n'djc: tesst~k a tííkt!t s 
a 1·ajta m:1radt t•s:q)()kat eg{>:-:zcn fi.,l,!del hetakartatHi; (.~igy a fitg-y ell<•n biz
to:-;it:mi. 

II a li n e k,;rdt;~~el beha ttía n u em t; ~~.da lk oz ik ~ es.ztentlííre t Prmése 
nem }psz, eg~·szeriien azt fi,gja IllotHiani : <'Z t~vhcn a riig·~·ek termt's 11élkül 
fejlíídtck. 

· l )cd;!!' nem 11:.!'\' ~m. ha1.em a kün·t kczc'íképen : 
~\z i~lejckor:i;Í· ntgy helyescbben mmHh·a ideje elíítt megmetszett 

tt';kc mint mo11d:ím, ujhól r.letre hajtatik a kedYeúí itlíí :íltal, ~ ha a 
riigy kez< l duzzadni, s rendes Horm:llis :íllapotáb6l a fejWdl>s felé haladní: 
ez akkor nH·g:puhul, mag-:íha Whh nedvcss{>get \'esz H közeledik a hajtás
hoz, a l.!'.'·eng·<· :íllapnthoz, Illelyn<'k a fag·.v küHHYl'll :í1·t. 

~\z ily<'ll elfagyott riigy azut:ín mcgsziint. él11i : a lwjt1í et·íí a 
m:ísodik a ficík riig·ypt k<'lti életre. 

Tudjuk, ho~y t·sak a t<·ljes<'ll beérett riigy hoz h·rmé~t, a beér·és
llez p<·di}! <·g:y .~,. ~ziiks(.g<'s : -- tudjuk, hogy a fi<ík- t;~ mellt~k r·iigy nincs 
hel-n·c, mely kihajt ugya11, de nem hoz tcrnt~st; .o.; ezzel lllf',q ,;,m ff'jtm~ fl 
ff'1'1JI(:."' h iri11_1f. 

X ézziik meg a régi t!n;zázados kcrt~szetet. A késlíi ojt:í8 alkalm~\ val 
nem szokt:ík a melll>k galylyukat leszcdni, H a megfogUint rü~yet életre 
hozni. De hagyják alvó szemre. 

Tanuls:\gnl szolgáljon az mindenkinek, h 'gy ha mi11deru\ron Gszszel 
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akar tnctszeni, addig azt ne cszki)zöljc, nug a Hz{ílötő le\·elei el nem hal
tuk a va~y le twm t1ultak 

..:\ mi · "un ingham vcHszííuek a tl>li fau·v ellemlll6s:\U'~ít illeti arra 
•• l-<, l"! ' 

ezzel ,·:íla!'zoa.nk. -
A dit·ckttt>rmíík az eddigi ~ap:•Hztalatok szet·int többé ken•sbé érzé

kenvek a tt;}i t'ag,·ok it·:íut.. 
· Ptq«l:ínl a j:;quez elííbh ~zen,·ed kút, mint. u herbcmont, mint az 

othcllú vag\· mint a t•tmingham, de azt>rt a?. utóh\,iaknak is :írt u ht'deU' • • ' t"'\. 

l )e midíín :tl'l'6l van r;z<í, hog.\' eg~·ik vagy m:ísik fi.tj ellent áll-e a 
tt~li tHI;!'.'' hidegPkru~k. aldwt· Plsíí sot·han nem a szííléík faja, de a terrenum 
ahol a szl;!íí iiltd \'t' ,·an: az Ít':Íll\':td6. 

1\:iizt wlorn:í:-:ul:q.!· a vt,Jg~·ckh~·n legnagyo hb m<'rtékben szokott a fagy 
k~\rokat okozni, t•zt kt,,·et ik a lap:íl~·ok, lu•gyek l:íbai; mig ellenben a hegy
oltlalokon, ti,Jwzato:-:all a hP~ytdííki'nl i.:t•vesehb kárt szoktuk tenni. 

~lindamellPtt, h·r ,·,rlaki \'t~,;.;zííjeit tli)nt.ést·c ak:u:ja használni: a. 
józan ~·~z ovato-.:-::ÍgTa int. .\z onttos~:íg Jll'dig m~, hogy f.t szálvesszök 
tehuz,mdtik is fülr{dPI IJefakarmultík. 

X::ü.lön.félék:. 

Eladunk: 10 czet· \':ílogatott ,·egyes strna rip:íri:lt. 
ojt:i;o; :rl:í val<í l'ZI'e 
ii l t e t n i ,. a l ; » 

o:-:kol:ízui \'al1í " 
2f> ezer !-lima j:Hlllezt ojt:í~ al:í ,·al<í ezre 

iiltftni ,·altí ~' 
4 eíwl' gvi'1kt>res ot. hd lM, et.rt• . 

lf> l'í':l'l' :-;ima othl'lhít, l'Zl'l' 
dsíí o;o;zt:íh· . 
m:ísml uszt:íl\' 

Ak i ot helhít I't't;del, l' l!)' két ih· eg ot he lltí 
:!OOO ezct· gyi'1kercs kadarka ojt\':ínyt, ezre 

~em es \'C!-'szííket : 

blll't 

H~ít·om mag (t tH' Ille:' kadarka, v:ílog-a tv a (> lwj t~íshoz, 
» >' » p:írosit:íshoí': » 

" » \'CI!)'CSCU » 

Hoí':sll:ís muskolat \':ílog-ah·a ékojhíshoz l'Zl'l' 
» "' >' p:it·osit:\~lroz » 

» vegycsen 
~hís nemes hort~tjok ezre 
Csemege szíílíívess?.íík <-k11j t :ísh11Z, liZ~íza 

tlijtalanul 

ezre 
» 

» 

a 
2 

li"> frt. 
~ :t 

4 :t 

12 :t 

6 :t 

30 :t 

i O :t 

to :t 

kap. 
. 130 :t· 

10 » 
8 :t 

[l :t 

lf> ,. 
10 ,. 
s :t 

ti ,. 
fr t kr. 

» 50 • >> )) p:írosihíHhoz " 
·> » vegycsen ,. . . ~ 11 .. --: • • • 

A megrl·tuldéseknt-l kériink 2fl 11/u-t6li eWleget, és egyúttal k?ruhrnt 
hogy hol van a ,·asuti ,·agy haj6z:ísi leadó :il~omás. Hozzánk mtézett 
levelekhez k(>riink l llh f> kros bélyeget c~atollll, s azonnal válaszolunk. 
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' "Ermelléki első szölliojtványtelep" 
Nagy-Kágya, u. p. Szé.~ely~id. 

A telep a nagy-kágyai u. n. Aczél hegyen fekszik területe 15 kat. h. 
Parafával ojtott gyökeres fás ojtványok: Olasz-R1"zling, Alanttermll, Ne
mes- Kadarku., Juhfrlrk, Nagy Bu'rgu,rJdi, Piros Bakar, KiJviduaka stb. 
fajtisztán vagy vegyesen is, oszffílyozoft alanyokon nagyobb mennyiségben 

őszi szállításra. 

ÉL6SÖ-.v":ÉNY (csemet.ék és magvak,) 

Gledicsia (koronatövis, Krisztus tö,·is \'agy tiiskét-~lepényfa.) Minden sövény
között a legels(), gyorsan fejWdik. nem csenevés~ik és süríi izmos tövis
seivel ember és bármi állatnak ellent áll. SzGWk és kertek köriilkeritéséhez 
legalkalmasabb és legtart6sabb örökös RÖ\'éuyt képez, árnyékot nem tart 
és a levegőt átereszti. Minden megr·endelé~hez rajzokkal elh\tott ültetés 

és kezelé~i utasittís mellékeltetik. 

SOLO:t'r'J:S. 
Teljesen fajtiszta, sima vessző osztályozva. Őszi szállitásra nagy mennyi

séghen. - Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Nagy Gábor, teleptulajdonos 

·-·--- ... ----· 

~~*~~~~~*~~~**~~~**~~~~~ 
i( Xa.pha.t6. )t. 
iC Összes szőlőszeti eszközök, ojtókések, Richter-féle )t. 
~ ojtogépek, - metszö ollók és kések, kézi fürészek, )t. 
~ és kis csákányok s. a. t. Gyöugyö!öu ~ 

tc BLATNICZKY IMRE késesnél. ~ 
jS A megrendelések azonnal teljesittetnek, a.ká.r k(:sz- ~ 
'"n pénz bekiildés, akár utánvét mellett. 
iC Ösmerőseknek, jól ajánlottaknak, valainint szőlőszeti 
i( egyesületek- és testületnek a megrendelések utánvtit 
ie nélkül is elküldetnek. 

~~~~~~~~~~ 
----- --·-- --- -·-----.. -- -- --·- - .. - ... 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön . 
. ' 
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