
IV. évfolyam 1895. 12. szám. Gyöngyös, deczember 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: "Egy év a az616ben") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

llegjelentk: minden hó 28-an. Szerkent6 és kiadótulRjdonoa~ 
CSOMOR KÁLMÁN. Előfizetési díj : Egész évre 2 frt. 

Előfizeté.si á:r 

egy évre 2 frt. 
Az előfizetések Csom o r Kálmán czimén Gyöngyösre 

küldendök. 

A tisztelt közönséghez. 
Nem vádolhatnak tisztelt előfizetőink azzal, hogy ez év 

folyama alatt kis lapunkban magunkkal foglalkoztunk. Azzal 
sem vá(lolhatnak, hogy lapunk érdekében czikkeket irtunk és 
azzal alknlmatlankodtunk volna: hog.1J előfizetőket ,qgfijtenÍ Sli

VP. skedj~nek. 
Mm~t az év végén azonban megengedjük n1agunknak, hogy 

nmgunkról is beszéljünk, s hogy kis lapunk érdekében a támo
gatást kérjük; mert hát a szem~rmetes koldusnak iires a ta-
rÍt;zn:tJája. 

Lapunk mai Azámával PZ évre elvállalt kötelességünket 
befejeztük, hogy mennyihen tettünk eleget, azt a jövő évi elő
fizet<')k száma fogja megmutatni. 

N em vállalkoztunk sokra, nem vállalkoztunk na.gyra. A 
mi programmunk az volt, hogy a szöliJszot terén eUrt sikereket, 
va.gy sikertelenségeket feltünteasük, hogy igy az uj sz()lőkultur& 
fejlesztéséhez mi is hozzá járuljunk. 

Aki akademikus bölcsészeti dolgokat várt tőlünk, az ugyan 
felsiilt. De hát lapunk kűlalakja sem igérhet valami nagy blil
caességet és csalhatatlanságot. 
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Dolgoztunk ugy, ahogy tudtunk, s ime nli eredményt értünk 
el? Azt, hogy kis lapunk közel egyezm· elöfizetövel J'endelkP.zik. 

Ily számú pártfogolás mellett bátran lépiink át a jövő 
~vre, és ezennel kijelentjük, hogy lapunk a jövő évben is élni 
fog, ha a Gondviselés nekünk., vagy helyesebben .mondva éle
temnek, egészségemnek kedvez. 

Programroot adjak? . . . ~lit moudjak, mit igérjek r ... 
Használjak hangzatos szavakat. tegyek nagy igéreteket? .. · 
}{em én! ... Kicsi a lap, kevés az előfizetés, az igéret pedig 
annyiból áll, hogy jövőre is iparkodunk elfoglalt állásunkat 
betölteni. 

Azt mondja yalaki: mi az ördögi_;t tud irui nündig a sző
lőről, arról a kis tőkéről. Ezeknek azt válaszoljuk: hát az ország
gyülésen hányszor elmondanak C.s hányan egy és ugyanazon 
dolgot prrsze más kosztiimbe? ! . . . l\ii is a nagyoktól tanu
lunk. Es hi~sziik, mi is birunk a kis szőWtőkéről, a czukorédes 
szőlőfürt szépségér<H és jóságáról, a kedn·egyujtó nedvről és 
borról annyit és olyant irni, amivel a további támogahíst kiér
demeljük. 

De meg kérem az uj :-;zőlő~zet naponként tár fel uj dolgo
kat. Nyujt tapasztalatokat. Az <'gész m íí velési mód uj, még sok 
dolgot titok fátyola fed. t; ha valahol kell kutatás tanulás, 
a szerzett helyes dolgok közlése : akkor ezen fia tal uj mestt>r
ségnél kell. 

Azt mi nagyon tudjuk, hogy a szőWszet terén m(·g keve
set tudunk, és még sok megtanulni való van; azért azon leszünk, 
hogy tapasztalatokat gyüjtsiink, má~ok tapasztalatait tanulmány 
tárgyává tegyük -· s használjunk. 

Azért tehát amidőn az év végén b(w:-~úzunk (~S küszönetet 
mondunk az eddigi támogatásért, kérjük olvasóinkat, hogy az 
előfizetésüket megujitani, előfizet{) ket gyüjteni, s azzal bennünket 
megörvendeztetni sziveskedjenek. 

Kis lapunk ára csak a rC.gi: 
Egy évre 2 frt. 

Európai szölövesszök ültetése. 
~lost miiwr az uj súílííkulttm\nak czélhoz yczeW cljiÍl'IÍsát é>s utj1\t 

két 6vtized kií"érlctei és ercdmrnyci megjelöl tek, még nlindig tahílkoznak 
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,·idékck, ahol kiiH>uL<.izíí ldsérletezésekkel iparkodnak a szölészet terén 
jövedelmct eW:íllitani. 

Hosszas bevezetést kerülve, a dologra térünk A dolo()' az, bogv 
számos helyriil kaptunk értesitést, miszeri!lt többen : ismét ~sak európdi 
veSHzöket ültetnek Legfölebb azt kcreAik, hogy a füld, melyben az ülte
tést eszkö1.lik ugyneve1.ctt "szüz föld.A olyan lcJl;yen, melyben eddig még 
szíHíh·esszíí ültetve nem \·olt. 

Ducz:íra a tilloxcru t'!~lrema~ryar~lí~hutlun pusztiMsának, daczára hogy 
ü·;zt:ílmn vannak anul, mil-l:t.!•rint az uj ültetés 'l·ljvt>L életű lesz. még," i~ 
ültetnek !•urópai ,·c~s?.iíket. 

Cltetnt•k azért, hogg egy, e/)etleg két llZÜ'I'etef mP.gszedhessenek. 
X:ílunk <iy(ing·yös várm;áhan, és szomszéd vidékein, ahol az ojtv:í

nyokl.-ali h·lepit(.s nag·y ml>l'\·Len halallt elc'lre, - nálunk, ahol a mun
ká~ nép :nr. ojtás küliinllf•zíí kivit<•lét -- mint az eddig elért versenyek 
ig-azolj:ík - teljes1m elsaj:Hit.otta, . ahol anyaggal, emberrel bőven 
retHlelkeziink: l:i!'lll j6 l-'ZÓvaL sem tatuícHcsal, sem rémképpel nem lehet 
Yisszatartani a kciztu~pet. az (•ur6pai \"es:o;zííknek u régi alapon történt 
iilt('t(.sétííl! . . 

J;:n·einkre az id(~i ti.'~nve:-: e1·edméum·cl v:ílaMzolunk. 
Tt~ny az, hog·y az l H~i2-clik t~vl1e11 ·nírosunk határáLan mintegy lf,O 

hold ilyen sz· liít iilt .. ttek: - tl>ny az, hogy ('zekcn n sz(ilőkön ez évben. 
dus l!'l"lllt~s ,-ult. 

Volt uh·a11 mag-yar hold :-:zlilíí, mdyen -l-f10 fin·int t~rtékíí szlílö 
t!•J'lll(:t t. 

Ez ell 
}H)O'".' t(ii,J, z-. 

Mint 
Leültet ni. 

t't~un•:-; :-:ik1~1· awt:íu :.ll'ra buzditotta a nl>p alsóbb oszhíly:it, 
~~n·~· füldek<·t lu~J·eljen, :-; tavaszszal IJPiiltes:;e. 
az elt'ijcl(•khííl l:íthau;, a taval-l?.Oll több ~záz holdat f()gnak 

Az Pmherek ugy :-!Z:ímolnak : Fizet eg-~· magyar hold füldért haszon
bt~r·t 14-20 frtot: az húom t~vre 42---liU frt. Maga beülteti, maga 
megdolgozza ~ v(>g-re a harmadik vagy negyedik é,·Lcn 4-500 forint jöve-
delrnct ad. · 

Ez az (•g-y~zeríl sz:ímillís s ha mindig igy sikerülne : némileg indo· 
kol.ttá tf'fllté az elmondott rnodoru ültetési. De luít ám a mi vidékünkön 
ez t~vben tiirtént term(.:..eket illette: az 1·itkaság 1zámbn~rnehef. 

De mi ti•g tüt·ténni akkor, ha az uj iiltet(<s esetleg a negyedik 
tet·méstho7.6 évhen e~f''-'fi!J, va,q.tJ a Jég elveri? ..• az, hogy ötödik évben 
máa· a filloxcra puszt.itiÍ!'Ia folytán az iiltetés kivághaM lévén, négy évt 
befektettH, ntJgy évi muuka elve.~z '! ... 

Ez az (.r(•m m:ísik oldala. 
Miuttín az ih·en köznépnéljclentkezií észjárás, hasonló elemek között 

felette Jryorsan luí~lit, bit~tosra vehetíí, hogy ez máshol is, különösen a 
kevr.sbé rnü vel t közst-gek népeinél fog jelentkezni ; egészen elér~ezett 
ideje annak, hogy az értelmesebbek ne nézzék közönynyel azt : m1képen 
megy ·vtszti:bt a tudtrtlansdg. 

Kisérjék figyelemmel. Különösen a községek birtokosai, ltlké1sei1 
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ttJnit4fai feketnek sokat. Az ő igazi jóakarat6 ércleklődésiik soknkat meg
menthet az eshet/J kdrosodd1fól. 

Aki a~mtán nem hallgat a jó tanácsra és esetleg ld1· ~ri: fult,irlo-
taitsa önf~jüségének. . . , 

Ha azonban azt hítnák, hogy e tekintetben adott JO tan:{cs sem 
képes őket jobb utra terelni, akkor jó tanácsukkal hassanak oda, hogy 
a mondott vesszl)kkel eszközölt ültetés ne 4 e,;etleg 5, de több évct is éljen: 
s igy ha valnmelyik évben a fagy ,·agy jég okozna k1\rt is, a tübhi év 
sddig }Dig az ültetés fentartbató, kifizesse magtít. 

Es azt elérik, ha alkalmas tulajban eszközlik az iiltetést. 
Alkalmas talaj alatt értjiik azt, ha az szénkénegezt~src alkalmas. 
Tehát ha már mindcnáron európai szr'íllivesszííket alwrnak tclepi-

teni, és ha van alkalmuk a tulaj választásban, oly helyre ültm;sék, ''hol 
a föld nem tul kötött, ahol sz:{razságban a föld nem szokott criísen meg
repedezni. ~lert ilyen helyen .flzénkénegyel ,,z l'ltrópai sziJlöret is fetlehPt 
egy pár évig tartani. 

Mintha látm{m, hogy némely szakkü:~.eg, mint kiálhja rc:ínk azt, 
miért tanám~olunk mi ilyent, hiszen ezzel a czélhoz.nem \'e?.eW régi ültetés 
szaporit:ísát segitjük elé? 

Válaszunk erre a71, hogy mi nem tanácsoljuk ad, sőt kárhoztatjuk, 
de hát ha mégis teszik!. s mégis ültetik: meqrmdafjuk az utat is módof. 
melylyel az uj ültetés életét idPig-órriig meglehet hoss~.:ahhitani. 

Az ojtványok visszaesésének 
kérdéséhez. 

· B. lapjának f. cvi 8-dik számában egy ,·alaki kiilönö!'len a zöld
oltványok vi!!lszaesésének okairól értekezv6n, u ma~nít megnem ne,·ezett 
ezikk ir6 azon következtetésre jut, ho!Z,'y a zöldoltvtínyok lcgink~íbh azért 
mutatnak feltüniíbb pusztnhí:st, mert sokan mt'>g kelWen megnem éredt 
fájíi oltvtínyokat döntenek (homlitanak) el ; m:ískor pedig", mert m:ír a 
kelWnél éretebb züldhajtaísokat haHzn:llnak olt\·:ínyaik kt~szíté:;éhez, 
melyek azután a szemmel, illetve hajt:{~sal ellen oldalon ,·(>~ig besz:í:rad
nak, s lassanként az ojtványok ,·égleges elpusztullisának inditói lesznek. 

Az illető czikki1·ónak ezen megfigyelései hclyess6gét különösen az.elsii 
megfigyelését magam rész{>rlíl iH teljes egí'szükhen ahíirom, dc r0szemríll 
e pusztulásnak még egy tov:íbbi oktít is c:>szlcltcm. 

Mindenki tudja, hog"y zültlojtv:ínyaink legnagyobb r0~;zben igen rövid 
ékkel készit.tetnek, melyek, mint igen me1·mlek oldalú <'kek, az alanynak 
ketté hasitott felsiín'-ge nyihís:íha illl•:;;ztl•tnck; miut:ín pedig t~sak élii 
seb élű sebbel f{wrhat, ('Ilnek ti)lytlln tch:ít így k(>szitett züldojtvtínyaink 
összeforradási felülete is igen rüvid, a kt~t oldalon pedig, ott hol a besztí
radt felesleges válrés1.ek cltlívolittatnak, t'sukncm mindig egy kiR össze 
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nem forradt nyiláB is marad, mely ugyan kés()bb a duzzad6 szövetek 
nyomása miatt hítsz6lag egészen el is tünhet, tényleg azonban a Iegtöbb
.-zi)r mégiH fol~·tonm;sági hiányt képez; s ugyancsak gyakran marad ilyen 
kis nyil:ísocska még az ék alján is, ha az némileg mélyen helyeztetett. 

És kérem Ctgy 4tzen nagyon rövid forradási lap -- pedig alig hihetné 
az ember - mint azon talán nem is láthat6 nyilásocskák, nagy vesze
delmet rejtenek a sz{)líí ojtvány tart6sságára, s igen-igen sok puszt6-
hisw·mak okoz6i lessznek . 

.Amint ugyaHis az ojtvány eríís<idik, vastagodik, ezzel aránybna 
ya~t.agodik a hetett ~k iK, mikor egyszer:.;mint mind jobhan szét feszíti 
:tz éket ru:,guk kiizé szorít<í v:illakat; ám ennek folvtán azonban a neuv
kcriug~s utj1t is miud za vartabkí, illetve széttoltabbá és elgörbültebbé lesBz, 
utó\"égre val<ís:ígos so1·ló.>;zer11 oldalra gi)rbiil<'st mutat. Ennek pedig azután 
az a k(i,·etkezruénye, hogy az ilyen helyPken a uedvek összetorl6dnak, 
a ~ZÜ\"etek meghízmtK, clhunktísodnak, rnint monclani szok:ís, a nemes rész 
rt•á u[í az alanyra, rui napról-napm még nehezebbé teszi a nedvkeringés 
reu<leH lltelll'h~t. ~ a ntíta vC.ge utóvE'gre az, hogy az ojtványok közvetleu 
a 11emesitt;s alat t, a fent elmondottak fi,lyt:ín csak rosszúl t:íplált része és 
pedig legiuJ.dbh valamely lwdn~zíítleu éí~zün t;reaen m'u·ad és a fagynak 
áldozata l<•s:o;z. ~ mt~~: ink1íbb lu•küvt·tk<•zik r.z akkor, ha az ojtványokon 
t~m·lt·g az <·mlítt·ttt•ul f'ol\·tono~s:íg-i hiánvok is rneg·\"annak; mert azon 
al"lÍ;•yl,au, :t111i11t a :.;ziivt•teÍ.: t"t·jléídnek és t~r·iml-sednek, az ezek behúz6dása 
1íltal ul.:ozott :-oziivt'ti torltíthís t~s nedvkeringé111i akad:íly is hova tovább 
tl'lerTJt'sehlu~ v:ílik. ~\z ily Wkéku,~l gyakori az 11. 11. gutaütés is. · 

Ezeu rnost \":ízolt:tlll okoldmn tahílhatjuk mag:yar:izatát annak, hogy 
gyakr:m m:ír ti"lllh l~n·s er{íteljel:i zöldojtv:íuyok iH látsz6lag minden 
efti,g-adlmtci uk llt!lkül egy:-~zel"l"e <':·mk pusztuhisnak indúlnak; rnib(:íl tehát 
az ),;.(jvetkc·zik, hogy az ojtv:ínyokat. helyesebb hoss~abb p. u. legalább 
::!·:!fl 1'111. hos:o~zú c~kk("l kc~:o~zíteniink H hogy az (>k alatti nyil:í~ok hagyását 
lell('tííleg kt·J·iilníiuk kell. az oldal elsz:iraclt vállré~zeit pedig csonk 
w~lkül, d,~ az PlP\·en rc~szek gondos kiml-léri!é\·el kell clt:\volítanunk. 

:\l~ lll ileg· hasonló a fií~ojtv:ínyok pusztul:ís:íuak egyik oka is, neve
zeteseu, ha olyan f~ís<~tvtínyt ültetünk, rnelyek nem e~(-szen tökéletesen 
fi,rradtnk. Az ilyeu ujtv:ínyoknál a hilínyos forradási helyén képződő 
uyi)t sebek a niiveked~s folyamán szintűn re:\ vastagod1íst, majd nedke
ringési torlcídá~t okoznak, n~ik ugyancsak a Híkének fokozatos elpusztu
lás:ít ercdm(ouyezik. 

De a tiísnjtványok pusztuhís:~nak vau egy m~sik oka is, s ez nz. 
eg.'lszemes ojtúgalyak használatánál ~n·akr~n ésrdel~eto c~onk beszárad~s. 
A ná!uuk sz(>ltéhen elterjedt szokáa; szermt ugyam~ az OJt?galylyat ren~
szerint rövid esonkkal készitik, az ojtógally váglapját pechg ugy metsztk 
meg, hogy az aluny metszlapjának fels{) vége az ojt6gally~ak nem tal~n 
a rügye al:í, hanem azzlll szemben épen a csonk alá estk. :Már most. 
ennek folytán a már csak kissé gyengébb nö,·ésíi ojtványoknál is rendesen 
az történik, hogy a csonk oly mélyen beszá~d, ho~y a szára~ás az ~lany 
metszlapjának csaknem, vagy egészen a felso végéig behuz6d1k, az 1lyen 
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ojtvány pedig, e helyről kiindulva előbb vagy utóbb, de azután mégis 
csaknem mindig telj esen elsorvad. 

Ennek pedig az az oka, mert az egymáshoz közel és egymás felett 
lévő csonk és alanymetszlap fels{) vége, az ojtványnak legsebbzettebb és 
legveszéljeztetettehb réizei, pedig a nedvszivó és forrasztó rügy illetve 
az ebből előtörő hajtás ez esetben éppen ezt védik éiS fedik legkevésbé, 
miután éppen a másik, kevésbé féltett oldalra esnek. Miért is minden
eaetre helyesebb volna ugy késziteni f~ísojtvanyainkat, hogy azoknál az 
alanymetszlap felső vége a szem allí essék, m~ís részr{)} pedig legalább 
is meg kell tennünk annyit, hogy a szem felett a tul korai beszáradhatás 
elleni oltalmúl lehető hosszú csonkot hagyjunk. A kiültetett ojt.ványokat 
pedig jól fedjük be földdel és pedig nemcsak az iskolában, de még az 
iskolából történt kiszedés utáni ~mandó helyére ültetéskor is. 

Nagyou érdekes volna, ha ezen nagyfontoss~ígu ügyben rmísok is 
közölnék esetleges észleleteiket és közhaszonra bocs~ltanák netalán alkal
mazott óvrcndszabályaikat, rncrt tény, hogy ez okok f()lyMn ma még igen 
sok ojtvány megy tönkre s igy a kérdés nemcsak tudományos ~rtékkel 
bir, de nagy anyagi érdekeket is érint. 

Tarczalon, 1895 é\·i november iH-én. 
Kosinsky 

m. l•. v. isk. i~azga!ó. 

Az ojtványok alanyairól. 
Mikur már ösmerjök az ojt~ís kiviteleinek különbüzíí nemeit, bizunk 

16 tartósságában, egyike a legevidensebb kérdéscknek, a?. alanvok kérdése. 
A felett m~ír nincs többé vita, hogy a rip~íria a Icijobb alany. 

Csak a mész és a viz c két elem ellensége a rip:íriának. Ahol sok a 
nedvessé.q, ahol sok a m~sz: ott nincs állandó ofhona a 'ripáriának. Ez a 
Azc'ílészeti káté els{) pontja. 

De h~ít az eddigi legjobb szííWhegyek, ha vizet nem, de mcszet 
bőven tartalmaztak, igy egész irO<l:tlom, ezt követ\·e kereskedelem indtllt 
meg a meszes talajt tíír() alany fajokat illetiíleg. 

A szolonisz kezdett tért hódítani, de amily nagy garral lett hit·
detve: ugy kezd csendesűlni. Utóbb a rupefo:ztrisz is mint rendes mész
álló nlany lett emlih·e, de ugy hítszik ez sem bir tért hódítani. 

V égre egyesek, de kiilönösen kis lapunk szcrkeszWje aj~ínlotta a 
jaquezt, mint a mcszes és sz~íraz talajnak megfelel{) eléggé alkalmas 
alanyt. 

Nekem is van meszes talaj om, nekem is fejtörést okoz, hogy hát: 
milyen alanyt használjak. De miudeddig nem tudtam végleg megállapodni: 
ez okb»l a telepítéssei is késcdelmeskedem. 

Utóbb kezembe került Ordócly Lajos urnak "A sziJllJ trágyázása" 
czimií becses köny\'e. Azt oh·asgatva véletlenül ott olyant találtam, ami 
az én várakozó álláspontL'mban némi megnyugv~íst adott. 
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A nevezett könyv egyik részében l H la pon. A Müntzöt, Viala, 
Mazade, és Lugatis montpellieri tanárok által. az 1891 és 1892-dik 
évben Fraucziuorsz1íg tühb vidékén és több uradalmában tett kutatásait , 
é~ elért eredményeket. táblázatos kimutatásban teszi közzé. 

E;"eu crcdml'nyek nem az ojtv1ínyok alanyairól, Mz6val a telepités 
mikéntjéréíl szólnak, dc azt mutatják ki, hogy a szőWtermés egy év alatt 
mily és nwnnyi tápanyag-ot von ki a földb()l, daczára hogy erről sz61, 
~~n m(>g is talliitam benne alapot, mely az ojtv1íny alanyai t~kintetében 
nagyon mcgfig-yclemlfínek tartok. 

~f' ~)'0 

liO"/ 
ill 

A ncYczctt kimutahis azt mondja: 
J. I-h·rault mf.•gyéhcn, ~lauguió küzs<-glen :i\lontpcllier mellett van 
d' E1-1p .. 11s l-'zíílííbirtoka, 400 magyar hold ojt,·ány szl:Hő, ahol is 
J':p•trifl, :ou/u l"'Jtl•zro, ti 11/., 1wlrmisr,,, ,:,'f 4.,/0 1"llpe . .,f1·is 1:rrn ojtva, 

'2. Herault megyl-lwn ~lanquió kü;"Héghen Ya.n Galtayties 215 hektár 
kih•t:jedt;síí ojt ,·:íny i'ZííWjt•, :d10l ir; az cg-t~sz rip:íriára van ~~jtva. 

a. llerault nwgytqwu :\lontpcllier küzs<-ghen van Crassons 25 hek
t<ír kit(·•:jetlt~:-oíí ujtvány :-;zííl(íje, ahol is ~)0°/,, rip1tri:íra, 8°/11 jaquezra, és 
:!'' '11 l'tlJH'HZÍ l'Í:-'ZI'I' \':\ll ojt \'a, 

4 llt·rault mPg:yl-IH·n ( 'ai'tl•luau-lc Lcz küzsl-gben van Leonhardtnak 
lU ht•k t:ÍI' ojt v:íny :-oz(í}ííj(•, ahol is ;,0 11/ 11 rip:íri:íra, {os ;,0'1/ 11 jaquezra 
van ojt\·a. 

f>. II t•ra It uwgyc-lu~u ~a i nt Cicorges-tl'Or,luPs- i- ben van E. Court y 
~"gy ll:t!-!Yohh t:íl,la ojt v:íny szííl(íjc, ahol is az t'g'éHz rip:íritíra nm ojtva, 
,:!-' \'(:~J'('. 

kiizRrgl•en \'an Cumile Hastide 200 
ahol is ~10 11/,, j:alfHCzra és 10 11, 11 ripá-

li. (i ard mq!.·\'c-ht·ll, {ialliei:íu 
llt'kt:ír kitt·l:jt·dt::-oíí ·ojtv.íny :-ozííJ,'íjP, 
ri:íra van 11jtva. 

Ezeu ·,; t•:tel t•lt:gg(. alka:mus arra, hogy ahhól az alany minöségét 
illctííleg· a ki'•\·l't kt•ztt•tt!:-ot le vonjuk. 

Mieli'•tt tov:ihb meuu(;llk ~~s a kouzPk\·euczi:it le\·oun1ínk, először 
veg·yiik cszüHI)(', hogy a tilloxe•·a dííszür is F•·ancziaorsz:i'~ban lépett fel, 
i' ig-y a \"t~dPkezt~s i:-; clííhb ott t(!jlíídütt. ki, !' mind az amit eddig a 
,.t~dekczt~s tPI'Í'n twmc~ak mi, ~~~~ a szakf(.rfiak is tudnak: Franeziaorszúg
IHíl sz:ílltak hozz:íuk .. ~z!Íval t'ík elííttiink j:írtak a jó péhhíval. 

V egylik e:-;ziinklw tov:ihh1í azt, hogy Francziaországban a nagybir
toko!otok álltak az uttörés•·e, azok, akiknél a pénz bőven volt s igy a 
!-4Y.nk(ortelelu scm hi:ínvzott. 

Mutatj:ík azt a "tenueb li tétel alatt küzliitt kimutatások, melyekből 
olvashat6, hogy a szölíítclcpek mily roppant kiterjedésíiek .. 

Ve~yük esziiukbc, hol?'Y a ö tétel alatt telsorolt kimutatások a.1 
1891, ~8 18~t2-ik évr{í} s1.ólnak, tehát,. nem a kisérletezé& első éveiben, 
hanem akkor, naitlíín i~ ~~vtized megtanitotta (iket, hogy mily utat 
kövessenek. 

Es mit hítunk '!. . . Azt, hogy alanyokul legnagyobb mértékben a 
ripáriák basznál tattak : a1.t, hogy ezt követte a januez, mig a nálunk égre
főldre dicsért solonis és rupestris épen figyelmet sem érdemlő százalékot 
tesznek ki a töbhi alanyok között. 
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Kérdem: nem-e gondolkozóha ejti azokat, akik gondolkozni tudnak?' 
Hát hiszen a solonis és a rupestris szintén Francziaországban alkal

maztattak eWször, hát hiszen az első vesszíík innét sz:írma.ztak hozz:ínk. 
És mé~is mit látunk? azt, hogy nálunk méreg drágán :írusitják a solo
nist és sokat irk:ílnak firkálnak a Solonis- 6s Hupestrisröj ; addig Fran
cziaországban azok, akik a szi-íWtelepitésekre rengeteg pénzzel rendelkez
nek: va~y senunit vagy 4- fl 0/0 perczenthen alkalmazzák. alanyok nl. 

~em kell ide czikkir6i képesség, nem kell előadási talentum: m .. ,qa 
a tén,11 be.>~-. i i. 

S aki ezt nem érti meg, annak '" .feltdmadf.ÍII napjdig lehet a (ií.lé!Je 
kukllrikulm, annvit ér nekik, mint a körösi szenfelf viz. 

Nemcsak a~t ig:azolja e~en kimutat:ís, hog-y a nálunk ag-~·on dicsért 
solonis és rupestt·is nem sokat ér, de azt, hogy a jacpwzt mint alanyt 
nemcsak alkalmasnak is tahllt:ík, sé)t nagy ban is alkalmazMk. 

Ha évtizedek alatt alkalmasnak nem nyilv:inult volna, hogy lehetne 
az, hogy péld:íul a 6 tétel alatti Galliczi:ínban le\·(í _ 00 bekbír ojtv:íny 
szőlőnek 90% ja<JUezon diszlik t avagy nem a jaqnez alany alkalmas~tíga. 
mellett bizonyit az, hogy a 4 tétel alatti Castelman-le l('zi 70 hekt:ír 
f<z(')}{íben az ojts:íny alanynak fele jaquez l's az llusan terem'! 

Ezen kimut.at:í:mk mellett honi törpülnek azon ~zegény tO:it:Í81lk, 
melyet eg-yik vagy m:ísik sz{}lész, tapasztalathi:íny és irili\·:ígyás viszk(•
tcg~bc.'íl :íllit, hogy tudniillik a jttqzu~zon eszkiizl.ilt oJtvríny nem ta1·tós 'j 

Hova törpül el azon tanács, hogy a jacptczt ne haszmíljuk ahnynak ·? 
Ezen kimutat<isnkat hítnt. és a felett elmélkedve, valúban kinvil

hat szeme annak, aki eddig a solonis és rupcstrisf.rt lelkesült. x~~pi-
rendre térhet, mert elíítte áll a péllla, mel~·ht'íl levonhatja, hog-y az e(.,{j 

alan,11 fl ,·ipá1·üt, s hogy '' joqttPZ ,dkalmas hei.'Jell llftsmtLualt kifiinü alan.'/· 
Ha a kimutatást ott tonibb tanulm:ín~·nz;mk, azt is látjuk, hogy a 

6 tétel alatt bemutatott ~o~zlíléík t·észben llombokon, réslben heg-veken és 
részhe1~ sikság'on vannak. · · 

Es pedig a~on széiW, mclyhen az alany 91)''/0 -a japuez, az hegyes 
vidéken van. Ahol az alany ;>0°/11 -a japuez, az dombos vidéken \'an ; -
ahol az a lau y 30 11/ 0 -a jaqne1. a si kcm nm. 

Viszont azon szüléi, melyben az alany mind rip:íria, szintl'n hegye~ 
vidék; - ahol az alany H0 11/ 11 -a rip:íria, ~ik:;:( g; - s ahol a~ alan v 
60% -a ri pária, tzzintl'n siks~íg. 

Ezek egybevetéséhííl az l:ítható, hogy a jaquez mint alany, b:ír a 
sik helyen is helyet foglal, azon ban legiuk:í b lJ hegyes vidéken alkal
mazta tik. 

Ebből látjuk azt is, hogy a ripária nen.esak sikun, dc clombo!-1 ~éít 
hegyes vidéken is alkulmaztatik. 

Ezen kimutatáshól neme~mk a~t látjuk, hogy a r;pária és a jaqucz 
hol használtatnak j61 mint alanyok, de azt is, hogy melyik min{í ter
mést ad. 

Például ott, hol az egész t·ipáriára van ojt,·a é8 a terület Hiks:íg, 
ott termett egy hektáron 102 hektoliter bot· ; - viszont ott, ahol az 
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~gész ripa.rra van ojt.va ~s hegyes vid~k, termett egy hekt.áron 80 hekto
liter bm·; - ott ahol az alany B0 11/n-a jaquez és ~zintén hegyes vidék 
termett egy hetáron 7f> hektoliter hor. ' 

Mindezekből az hítható, amit az igl'-ai szGlész ugy is tud, miszerint 
a síkon több bor terem mint a hegyen; dc az is láthat6, hogy a jaquez 
alanyon sem marad el nagyon a termés. ~~zt ig-azolja az, hogy mig a tisz
t~ín ripária alanyon eszközölt ojt.,·:íny hegyes \·idéken 80 hektoliter bort 
adott, ugyaliakkor u~yanilyen helyen a jacplCz 7ü hektolitert, tehát csak 
D hektoliterTel kevesebbet, holott C?. utóhhin:ll "20°f11 tisztán jac1uez 
direkttermií. 

Hibtit kü,·ctlll:nk c~l, ha a szíílíífajokról is meg nem emlékeznt'nk, 
mert. tuc.halcviíleg e~yik fitj nag)·obh termc~st hoz, mint a másik. 

E?.cn felsorolt () t.<-tcl alutt azouban a !'lztíWfajok felette nagy eltérG 
kiiliinbl..,zetet nem teszuek. Többé-kevésbé lll(~gegyc~wek, mert a termelt 
fajok mint ..\ ramon, ( 'arignanc, Alicante-Bouschet, Petit-Bonsehet és 
A Ul'lant. szercpelnck. 

Ewk ilyc~t:n tört,:nt rept·oduldhísa ut:ín azt hisszük felesleges a 
hosszú lér·e ere~zt.éR. Ebbííl mindenki hqja, ho~y mily (>rtéket tulajdo
nit~on a solonis mit a rupestrii:oöuek. Es lto~y a jaquezt, mint alanyt 
fi.,gadja cl : s ho~y a ri p:íria a hegyes viclék en ii-l, ha ott mész nincs, 
alkalma~ a lan v, 

Xem kétkcdiirak, ho~y Onlody Lajos ur nevezett künyn"ben nem 
hiteles adatokat Vl't t fel, mert mi t'Y.en ét·tekczt~síinket arra ~mapitottuk. 

..:\ ki",zjti, a ktizi.igy t;rdek,;hcn nagynu ki,·:ínatos \·olna, ha szakkö
zegeink kii.t.iil akik Franl·.t.ia,,r·~z:íghan ldin j:írtak. :u• itt elmondottakra, 
illett.'Hcg Or·dotlv Laj11~ lll' kituutat:ís:ír·a megtl'ltnék észrC\·ételeiket. 

,Jdc•n czikk it·;íja H.!.'Y tudja, hogy szíílííszetíink egyik nagyszak
értclmíí s fc\cttc nagyhuz!···,Jrdr {·:-; munkaer<·jíi szakközege Kosinczky 
Viktor ut· a t:m·zali :-z:;h:~zeti oslwla i~azgatlíja lcgutt'ibh Franer.iaország
han j:írt, ~zií!,::-;z t:ít·saim taevt'•l)(~ll k<-rném,* ha szavaim meghallgatn~\, s 
kis lapunk tl't't:n ,_.lnwndan:í a kimutat:ísr·a vonatkoz(Í nézeteit, melyt~rt 
elííre iZ"~, itt a. nyilníno-s:í~ elc'ítt. kit(•jeY-cm ki",szi)netcmet. 

Egy szölész. 

A délvidéki homokszölötelepítés. 
Mai nap, amidíín haz:ínk ntindt•n alkalmas területén, ugy a kötött 

talaion n1int. a homokon rohamu:;:~n f(,ki.lztítl6 ar:\nvb:m halad a szíHő-'J , • 

tclepités; küt·iilhelíil helátitatjuk azt a1. ic.Wt, amidiín a közeljövl-iben, 
munc.ljuk fl-li év muh·a, terem ito;mét bol'llnk elég, ugy hogy nem szo
rulunk t.tibbé ideU'en hor hchozatalm, sőt tE.'temes készlet még a kivitelre M -

is jut. 1::~" a !'i",r, amely jE·:<•nle!! - :sajnos - mint nemzeti ital szerepel, 
a homok i borok ~íltal micliíbb le fo~ ~Szorulni arról a polezr6l, ahova a 

* Mi ia ki·rjtlli, Szrrk. 

,_ 
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bor szüke folytán jutott. Valószi?íí, hogy 10 ~~v mul~·n a sü1·, a gyár?sok 
nagy bánatára - az eltC.)gyaszMst tpantum felét·e fog rednk1Hódm, a 
kellemes izű, egészséges és üd i W homoki bor. cli)~e látható, olcsó ár1ín:tl 
fogva, a le~szegénycbh munk~\i-1 osztály altal ts fogyaszthato lészen. A 
bor szaporodtával fokozódni fog a szegényebb oszt1fly kedélye, élet- és 
rnunkukedve. 

A homok 1ihlott talaj ! Jól mc~munk1ílva, helyesen eliíkészitve, 
kenyeret (is hort terem. 

· lsten áld:is:ínak tekinthetjük azt, hogy haz~ínk oly roppant nagy
kiterjctlésíi homok teriiletekkel rendelkezik, amelyek kedvez{í klimáok 
fol)·t:ín joblHíra mind alkalmasak arra, hogy szííWt, illettíleg hort terem
jenek. Ha pedig a helyi viszonyoknak megfeleiéi ~:,jokat. iiltct.iink, terem 
azokon nemesuk vinkó, de igen jeles hnr is, anwiy az expot·tot. aggoda
lom mqkül ki:Hlja. 

Homok (í:-; homok ld.iúitt azonhan mC>gis nagy a ldili'mbs,~g. nem 
ann\'ira n talaj:ira, mint ink:ibh a t(·kn.~s,~rc nl-:t.\'t•. A nag·yohb igútyíí, 
jele~ehb bm·t tcrmíí t:tjh\k esak a dombo~, la•gycs fek\·(;sPldH·n teremnek 
jól, fejlt'íden<>k ki tükl:JPtesen. 

A ~ik feln·t>~íí homok iHk:ibh cl:'ak a ktiztinsr-gt•:-; helyi, \'agy helto
g\'aszhíf'ra ,·aló, ktinm·eJ,b asztali borok t('l'llll'll-sl~l'e \'alö. 
.. Y erse1'Z (os Kul;iu ki'lz()tt mintp~·y 70.000 holti horuok tl'riilct fek-
sz:k, melyuííl :,0.000 hold a:t. 1íll:nu tu.lajdon:it kt;pezi, f'llllt·k fel.. tlom
L.os és ma~asan feln·ií C>s f'Ztílíí iiltetl;!oire mindt'll rt;SZI' kiYétel IH~lkül 
igen alkalmas. Jelenleg· a puszt:ínak :, poHtj:in \'annak Yir:igztí ~o~zíílíítele
pek. A sz[ílíítclepiW v:íilalkoz<'ik az illetlí tl•t•iiletekt•t az :íllarHtt)l potom 
árun kapj<ik (huldankC>nt :, l ö fi·ton) r<~~zletfizPtt~~re, t'lllll'k tlaez:ira a 
sz6liítelepités a gy~r népesség folytán nem hahul olyan ar:íHylmn, mint 
ahogy kininatos yolna. 

A legidéiseh h sziíléíültet\·(>nyek itt l O ,~n~sck s a j1)l :í pol t ~zíílök 
h1ímulatos IJ{ítermíík. Ami pedig esod:íllwz:i:-;nnkat legink:ihb t(ilkelkelt
heti R annnek magyar:ízat1ít alig tndj:ík adni, ahhan :lll, lwgy itt ezeken 
a homok hegyeken a legjele~ebb, lPgdr1ígáhh boL"t termíi ueme!-i fajták 
mint Tramiui, Sylníni, Huhlandi, Hajnai, Hie~liug·, Vürtishq.!.·yi, (>portó, 
l\luskd1ilyok stb. stb. tajhík Wkéi harmadik é\·ükben m:ír gazdag ter
mést hoznak, lis ha rigolírozott. talajba ülteh·e reudesen kap1íltatnak, a 
legnagyobb aszálytól sem szenvednek. A legnagyobb töldhirtokm~ a pusz
tán, a telepítések kezdeménycziíje és érdemdns nttöréíje Sauerwald János 
ur, fehértemplomi lakos, aki 2f> hold termi) sz()Jőjér{íl tavaly 600, az 
idén pedig 1000 hektoliter bort' szüretelt, és hogy a termet hor min(ísége 
ellen sem lehetett kifogás, azt le~inkább az bizonyítja, hogy idei ter
mését egy bécsi horkereskedll már megvette hektónként 19 frtjával, a 
termett bm· anyagát jobbára a Kadarka szolgáltatta.• A szüret szeptember 
végén volt. Még azt is hozzá tehetem, hogy a borból bevett jövedelem 
tiszta jövedelemnek tekinthető, amennyiben a szőWmunkáltatás költségeit 
a csemegeszölő és gyümölcseladás busásan fedezte. 

• Tehát ott is a kadarka ! Szerk. 
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~ gyümöl~sfák. között a homok hegyeken itt legvigabban tenyészik 
az ősz• baraczkta. H1rteleu megnő, évrlH-évre bőven terem s a kedvező 
fekvés és klima kö~.etkezt?ben nem s~~.:enved a mézgásodástól, lisztha1·

mattól, levéltetvektoL A ~~ kérge fényes sima mint az üveg, és nagy 
kort ér el. A nemcsehb faJok gyümölcsét a nagy távolság daczára Bécsbe 
is sznllitjtík. 

ll>:~n .. kecscgtet.~) ,példa ~t~n megérdemli a deliblati homokpuszta, 
hogy gyumoles ~s szolotcrmel<•tsJ szempontból mielőbb és minél buzgóbban 
felkarol tat;sl" k. 

~'chértcmplorn, clccz. 2-tÍil. 
Petrovits 

m. kir. szölöszeti felügyelö. 

Mikénf lehet a termést rendkivül fokozni, 
A szííllítah~ok t rtí~y:íz:\s:ín:íl :Htahínoss:íghan még mindig az istálló 

t.r:ígya szc~rcpcl. 
. ..\ míítr:\gy.ik csak kcn~s helyen, t~s ott is csak kisérletképen fog-

lalnak hclvct. 
. ..\z i~ttílhí t d gy a tíllanclóan talaj javitó volt, mert az rendelkezik 

minclazon alkatr•~szl•kkPl, melyPk a növényi élet fejWdésére szükségesek . 
.A míítr:így:ík azonban m:Ü" a hal:uhís vivm:\nyai, s nem egyebek, 

mint azou alkatr(osr.cknck, melyek az isttíll6 tr:így:íban benn foglaltatnak, 
8 meln•k a ni"•vÍ'ny fcjllíd{ast;t dtí:·wgitik: külün \':ílaszt\·a elíhíllitott anyagai. 

'~<:zek1·1íl rl~szletcsebhen f•víírP, most (~:;ak azt akarjuk elmondani, 
miként lch•_•t az ist:llltí tJ':Íg-\·:iz:íssal gvorsan rendki\·üli sikert elérni. 

Tu(lJ'uk, hcwv az ist:Ílití tJ':Í•rv:~· lassan iruiul felbomlásnak lassan 
;-o. r-:J. 

t:h·atik fel: twv a nii\'l~nvnc:l siket·e i:; lassan fejllídik. 
1"'. • 

lia most m:(r oly anya~gal, rendelkeziink mely az isttíll6 trágya 
fclbont:í..;:ít g\·orsan dlíst•git i: i'm ki~ nt k;·,,·t'tkeúk, hogy azokrtf a szülötö 
!I!JÖkerr.i gyo;"lJfW felveszik .'f ''Z el'"""ldl!J r-;,í.~i /ltL!J!J lesz. 

E;,.zcl szemheu annak is kell azonban kit'l•jezl~i;t adni, hogy mivel 
gyorsau Le:íll az tíri:í:;i fej t.·;c~~:s : a t dg·ya tq tetc'í alkatrészei is C8akhamar 
clt(,gvnnk. 

' · .Aki az ist:íllcí t l':Í)!y:íval tít·i:ísi sikert kiv:ín elérni, azt következő-
k(apen cszküúilhcti. 

A tudomáuy me~:íllapitotta, hogy a gipsz az isttí~ló ~r:ígya .alkatré
i'Zeit t'l•lboutja H a f("1ldbl·n lc\·c'i l(~gcnyt salet•·om-san·a \'altozhltJU. 

Ez alap(m kíílünüsen Fraueziaursz:í~b:m tettek tübh rendbeli kisér
lc·teket. 

.Az eh;í) ki'1zzétctt kis~rletekct ( Hwrlin . t.ev.~i cll'lz:.~sz_i s~~H~ímű\·elő 
P~zküziilte az lH~Il- és H~~~~-dik édwn. aholis elubb :~ tokt·k korul.~vussal 
lyukakat furatott, abba egy hckt:irra kl;t m(atcrm:~_za gtps_zei, sz6ratott be ; 
li a lyukat takarattanul hagyta. Ké::;[íbh ezen terttietet 1stalló trágyával 
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meghintette s két hét eltelte után az istálló tr~ígya tetejére isméf. két 
méter mázsa gipszet 6ZÓrt et. 

Az credm~ny rendkh·üli lett; mert a gipsz nélküli területen 4500 
kilogram, mig a ~ipszczctt. teriileten 2f>OOO kilogrum sz{ílfí termett. 

~legjegyú Obel'lin, hogy ezen talaj egyébkf.nt is elég Mpdm~ volt. 
Tett. egy m:ísik, kevésbé jó talajon kisérletet és pedig ugy, hogy 

t61en át kihordutott egy hektárra liö.OOO kr állati tdgy1ít. E1.e11 teriile
tet k6t rt>szr·e osztotta, felét. gipszszel meghintette, a m:íHik fell~t gipsJG 
nélkül hagyta. Az <•!hintett. l!ipHz 2 mm:íz~a \'Olt. Sziit·etkor· a két tcrü
let szíilíífiirtjei megm(>t·ettek, s azon fél rt>szen, mely csak ishílló tr:ígyá
val \·nit terit.ve, termett tHi hektoliter, a Imisik gipszczctt. fl'len pedig 
Sö hcktolit<·r, s igy a két méterm:íz~a g:ip8zér·t {>:-; a mnnk:!t'I't kapott 20 
hcktolitt•r bort ti"1bbletct. ~z:ímos kisét·let f<-nyes eredmí-ny<-'t lehetne 
m0~ fclsor·olui. Akik ezt bííveblwn ki\·:ínj:O.: ü:.merni, utaljuk Or<l6dy 
]):il til' A szölü tJ·ág_,/tizdsa <~zimíí mÍÍ\'ének bcszet•z(>s(.re. .\ lwl Sí'::Ím
talan kimutat:fshól ~zerczhet meggyííúídést.. 

Teh:it a g-ips.,; az :íllati tr:így:íkat felbontja é:,;; ig·y roppant ~ikere
ket lehet vele érni . 

. ..\ki azonban a1.t. lti~zi: hogy a gipst. mag~íban is a n<ivény t~ letére 
ható na~yobh t:íp<'ríível remlelkezik: az tévPd. Mert pJid:íul Ita a gip-
8zct ~oniny talaj ha hintjük szl-t: hatrisa i pen stmuni sem. lesz. 

~l<•rt (í nem atl a talajnak fáper/Jf, de a megle.víit ami Ot:JIIIC \'an 

felbo"Un. 
Azt>rt aznt:ín oly talajokat, melyek egyébként is t:ípdu~ak. szóval 

lmmHsdu~ak, awkat is ezélsz<•ríl gipszszel hinteni, mm·t ott ~~zintén fel
oldja a Hzíílíí f('jlíídl-~(.hez sziiks(>ges tápszerekct. 

( 'sakhogy a gazdán:ík a gipsz alkalmazás~ín:íl tisztába kell lenni 
azzal, hogy amily rendkidil gyors sikert ad s gipsz, ol.'/ gyo1·.•an fogy 
el fl talaj tápe1·eje. Azért. tehát esak oly helyeken lehet a gipszezést 
czélszerííen alkalmazni, ahol :Olati trágy~íkkal rcnclclkeziink, s szíiWtala
junkat legaláhh minden harmadik évben trágp\zhatjuk. 

l~y clC.rhetjiik azt, hogy egy magyar holdon flO -HU hektoliter hort 
szürhetünk, ha egy(>lJként szíílííművelésiinket. is ehhez alkalmazzuk. 

Hogy egy Wke nagy tet·mést adjon, nemcsak az kell, hogy rend
kivííl sok tápanyaggal birjon, de az is kell, hogy u tőke azt kibirja 
hozni. Azért tehát ily trágy~íz:\s mctlett azután okosan kell. metszeni is. 

Ily trágpízlfs mellett egész bátran lehet a szál metszés amíívelést 
alkalmazni, azt dróthoz vagy kariklfru kiki>tni, avagy magas csupos met
szést eszközölni. 

Ezen trágyázási eljárást oly szőlőkben kell alkalmazi, ahol nem a 
minőség, de a mennyiségre dolgozhatunk. 

Például, ha gyenge asztali, fehér vagy siller borokat termelünk. 
De feltétlenül alkalmazhatók a csemege fajoknál. Itt válik be a 

leghelyesebben; mert rendkivűl sok szölöfürtöt hoz, azok eléggé fejllldtelt 
lesznek és beérnek, hogy mint gyümölcsök használtassanak el 
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Külünüsen ajt(nlani lehet az othelló szőlötőket igy trágyázni. Az 
()tbellót, ha szálvesszfire metszük; flZ ös . .,zes termését kihozzrr. Alig marad 
rügy termés nélkül. Csakhogy azután a sok fúrt szemei aprók maradnak. 
Ha ellenben istálló tytígyát gipszszel alk~lmazzuk: ugy a kihozvit .'lzöliJ
Jürfök bo!l.'lt)jai rht.,rtk le~Jzu,.k. 

De előnyösen lehet alkalmazni az alany telepeknél is. 
Én például egy tisztu ripária portálisz fiatal egy éves telepemet éli! 

az othell6 szőW Mbhímat fogom igy trágyázni azért, hogy a növekedésben 
még inktíblt nagyobb sikertéljek el, hogy minél több vesssőt és az othel
lón nagyobb term~st is kapjak. 

Az elmondottakból látható, hogy a S7.CJ'ves unyu~ok tr1ígyázásánál a 
gipszszel óri1ísi sike1·eket lehet elúrni, azért tel~:ít ,·egye ezen körülmény 
figyelembe a s7.liliis gazda, s hu a körülrnények a termés fokmaísát megenge
dik és kinínj1ík: akkor 11e késsék azt alk,tlmtlzni. 

-y. -t. 

Kérdések és feleletek. 
176. Kérdés. Becses lapja által h1ítoritva én is hozzáfogtam a szőlő

telepitéshez. Kiilönöt!en az öntől VIÍSIÍrolt othellóval vagyok nagyon meg
elégedve. Ezen sziíWfuj nagyon megérdemli, hogy ültessék. Nálam felette 
kitűn{). Ezt az itt-ott ellene türtént felsz6lalások cllenében mondom. 

Vidékünk fában nagyon szegény, nem kaphatni mást, miut fűrészelt 
feny{) kar6kat. Ez okntíl ti.lgva tervern az, hogy hogy a sorok hoszában 
oszlopokat veretek és azokhoz drótot huzatok. Kérdem helyes lesz-e ez! 

Karczng. .Nttg.'l Ferencz. 

Felelet. Az othcll6 sz{í}örc vonatkoztí n<'zetét már mi évek óta 
hangoztattuk. Teh:ít erről czuttal nem szólnnk, .Azon kérdésére pedig 
hoO'y J. tS lesz-e, ha ön u sorok bossz:\ ba ka ró kat ver és a RzííWtőt drót ,.._ 

mtllett mííveli, azt jc~yezziik meg, ho!!y ezen elj:ít·1ís egyes vidékeken 
divik. Dc lcgink1íbh a csemege sz{)liíknl'l szok:isos. 

Csakhogy e?.en míh·cl<as mcllett nem Hzahatl 1ím a trágyázástól 
hu?.ódni, mert az ily mű,·clés mellett hozott tius termések a talajt csak
kamar kil-lik. 

Kiilünhen azon nl>zete, hogv a fiit·6~zclt. ft•nvíí kar6 nem alkalmas: 
téveR. ~lert ha a?. legal:íhb 1/:s, ;.észben hek1ítr1ín~·oztatik, tekintve olcsó
s:t:gát cg0szcn be nílik. 

177. Kérdés. A mult tants?.oh eltiltettem vagy (j ezer sima rip1íri1íf,, 
melyck jól ercdvén, a t:waszon helyben bc,~jtatni kiv1ínom. 

Kt"rem s1.i \'cs L~rtesitl>st~t., hog-y helycsen j:írok-c cl, hogy már a 
jöv{í fiJvnszon heojtatom, avagy helyesebb lenne-c még egy évig nírui? 

Tov1ibb:i, hog-y ék.~j t:ís~al, vagy angol p:írosiM~sal ,·igyem- e 
keresztííl ·t 

Az :íltalam m:ír kiv~ilasztott tcht'rfajokh6l: mézes fehér, musktít 
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lunel, olasz rizling-, piros veltelini, ezm:jli, szagos sárfehérbíH, f!Iégis esak 
3 fajt kivánnék ojtatni, hogy melyikek volnának mégis a legjobbak. A 
mézes fehéret, muskat . hmelt és a piros ,·el telinit azért vettem fel külö
nösen, mert nálunk vusnt \'an, esetleg mint esemegc s.zoWt is értékesit
hetném termésemet, dc bornak is j6 legyen. 

Szlíllíf'öldem magas fensíkon felerészben délnek lankás, tm{sik fele 
egyenes fensik, hova a fagy nem i~cn nwgy fel. Tulaja s:{rga f'óld, s 1/, 

részben vörös agyagos. Az iiltdsény e ,·i)rös agyagos ré~zben, kiilönö
sen dus növ~síí. A többiben is kielegiW szt~p. 

Azut~1n helyesen eselekf-'lWm-c. ha a meg nem eredt helyeken már
az <:ísziin lyukakat :isattam t-~ azokba most a tavaszon kész ojtvúnyokat 
és pedig mind~niiv(. kadarkút. sz:índékozom ültetni'! Gondoh·a, hog-y ez 
leginkább fcli:.;merhcW majd ugy a termé:-;ér{í), mint a venyigéjér{íl is. 

Helyes-e, ha {>u ezen már a pinez<'mlwn elrakott ojtnínyokat, ha 
esetleg a t{>lcn olyan idéí lesz, hogy a fül<l fag~·a eg:(~szen fclji>n elül
tctü•tem "! 

P.-Tamtísi. Ih. u. n. 
Felelet. Az 1895. év tantsz:ín eliiltetett ripúi:ít az l~H6 .• ~,. ta\·a

sz:ín, ha elég \'astagok, pomp:ís~m lelwt ojtani; dc esak (.k,·c: mivel ott 
alant a JUÍrositús felette nehezen cs~kiizülhet.;í, 

A nevezett fajok közül nj:ínlom a mu~kat lnncl l~~ nu~ze~ fehér fajt. 
Ezek u~·y csQmege szőltík(.nt haHzn:ílhat6k, \';tlamint. hornak is alkalmasak. 

Ha <'Semege sz{íltít ~1lwr ojtatni, al~kor H<'lll nz ola~z rizling-, sem 
a ~~írfeh(.t·, spm a piros \'cltelini nem alkalmas. Ha hornak ak:uja ~zÍÍ· 
retni a t<•t'llH~:o~c~t, aklwt· t.Pssék harmadiknak az olasz rizlin~et. ojtatni . 

..\ hc~íllott ojtv:íny széíWkct nem alkalmas kész ojh·:l'lt~·okkal ti.)ltozni; 
mf:'rt a dus f(>jWd<'síí széí}í)}, ki>zött az oda ültetett k(.sz njtníny nehezen 
fejWdik, amennyihen a lombok n napot és lél!et. a kis fiatal ojh·:ínytól 
eltaka1j~ík. 

Lcgjohh a fi.)ltozást a szoms.z~d ripáriákon eszközölt ziild vagy ma-
gas-f~ís ojtilssal pótolni. · 

Ha ezek megerednek ott elbuktathat61c antgy eldiinthetéík. Ezek 
beállott tiik{>kréíl <'h·én: a fejlőd(Ssben a t<ibbivel lép(ast tartanak. 

178 Kérdés. Az~. tapaszt.alom, hogy az l-n meszes talajomban csak 
a jatptez diszlik E ezéiból sz:índékozom ta \'aszon j:HfllCZ alanyrn kézben 
ojtani. Kérdem : lesz-e neki sikere és hogy kezeljem a most ííszsze) 
beszerzett jafluez sima vessz{ít? 

Rpest. Dr. G. J. 

Felelet. Igenis a meszes talajban legjobb alany a jac1ue.z. ~~zt •ga
zolja egy mai ez i kk ünk ben feltüntetett körülmény is. 

Tessék a vess.zl)ket most lís1.szel jól elvermelni. s tavaszon ha mb 
megindult beojtani s azonnal sietve nehogy kisz1h·adjanak eloskolázni. 

Különben annak idején erről bővebben. 

179. Kérdés. A rozsdl(s muskolat név alatt melyik fajt tetszik 
érten? A. fürj tojl(s csemege avagy borszöW Igaz-c, hogy a Tokay 
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.an~evina a legszebb sziníí szőlő? Melyik a legbiztosabb és legdnsabb 
bortadó sziíWfaj ? 

J. Besén. R. S 
Felelet. ~uskulatfaj ez időszerint igen sok van. Ezek között a leg

édesebb és legillatosabb az a muskolat, melynek tulajdonsága, hogy hoE~z
sznkás tömött fiii·töt terem. s ha beérik : a napnak fekvő részén a bogyók 
rozsthis betyeket kapnak. 

Ez a muskolat haz~ínkban itt-ott régen ösmert faj. Eddig leginkább 
csak lugosokon szokták nevelni. Magunk is egy kolostorban levő száza
dos lugosról szereztiik be az ojtó galylyakat. Tehát az egészet egy töröl 
sza pm·; tut tn k. · . 

Mint~ín szintén van egy régi muskolat faj, de ez zöldes és miután 
egyes vidékeken, péld~ítil Xag-y-~:larosun évtizedek óta egy fehér sz{ílő 
fajt neveznek muskolatnak, s miután a Francziaországból behozott . szá~ 
és sz:\z fajok szintén birnak névvel. •én megkiilümbüztetés végett eike
reszteltem a kolostm·ban tal~llt eme rendkivűl ztunato~ és illatos musko
latot rozsdás mn.~kolatnnk . 

. A f'iit:j toj:ís ink:ihh ('~emege szíílíí. Mag:\han ültetve sok évben 
rug: ele vegysen ültetvP ken~sbt\ s felette nagy termést hoz. 

E"' évben a k(~t t~\·cs ojtáson voltak oly nagy fíirtük, melyek ]1/! 
kilot nyomtak. 

A tokai angevina J'ozsasziníí, s abhan különbüzik a többi piros 
szíílííkWl, hogy Ü\·e~szeríÍPn :ítl:ítszó. A legdnsasabb és legbiztosabb 
termétüadó lwrszíílií a nemes Kadarka, f hérben peliig a fehér Kadarka. 
De h1ít ez a talaj és kezel(>:-:tííl függ:. 

180. Kérdés. Tud-e !'zerkPsztíí ur vahunelyes füld furót, melylyel 
különösen a gyökeres vesszlík ültetr-se alkalm:\\·al a föltlet könnyen 
kifurui lehetne'? Ha igen, hol Rzerezhetíík he"! 

Pécs. K- J. 
Felelet. Homoki 0~ ki)nnyíí talajn szíílf)fi)ldeket. a Xagy Gábor-féle 

kiemeliível teljesen kiJehet lukasztani, de a kötött talajhan nem 
&lkalmas. 

()]van fiitd furók, nwh·ekkel a va:-;utalm:ll az oszlopokuak szoktak 
göuröket fnrni, azok lJpszt>r~~zlwtM.: Bpestcn. 
- De ezekkel elj:íl'lli lws:-;zadalmasak~ugy, hogy :ísóval eWbb lehet a 

gödröt ketkivetni. 
Most ten·ezünk nn Blatnie;r.ky k{.scssel eg:yet, ha sikerííl: nyilvá

nosságra hozzuk. 

Különfélék. 
Kérelem . . -lz elöfizefé.~ megnjitrísdra t. olt•ttstÍÍllk"' ~·t:rjiik. 
Elöfizetöinkhez. Többen heszokták kis lapunkat küttetni. Akiknek 

tehát egyik ,.a1ry m:ísik szÁmuk hilnízik, az eWfizch~s ujitásakor tessék 
tudatui, s mi awkat megküldjük. 
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Lapunk Azon kérclmiinldwl fi.n·dnlnnk kis lupunk érdekében olva
a6inkhoz, hogy a:wn ,·id6kekcn lak6 és szi_ílííszette~. !űglal.lwz~. értel.miség 
neveit megküldeni, a bélyeg költséget pcdag az elofh;eMst dtJból v s~za-
tartani sziveskedjenek. • 
. . Mindazon c'lííth:et~iinkct., akiknek • sziílíív~s~ziíjeik .vanna!\:, !el-

hivJuk, hogy u mcnnpséget Ps az ut6!~ rakat felJcgyezm és nekunk 
megküldeni szi,·cskedjenek aí'.t~rt, ho~y akik sziíW vessziít vtÍ:O:lh·olni akar
nak, az illeW elad6khoz utasithassuk. 

Eladás. Egyik cUífil.ctíínk IH\J!)"mcnnyi!ö~t"'gíi el~íí és mlísodik osz
tályú simu riJHírillt jelentett lw elad~ís Vt~gctt. azon kijelentéssel, hogy 
akik nagyobh mennyisC>~ct hajland6k 18Hf> évi jann:i'r hii közepéig meg
rendelni, az. ~írakat jutiínyosan sdmitja. Akik c;r.en kiirülmén~ t felakarják 
használni, fimluljunak hozz:íuk. 

Eladunk: 
100 e1.ea· válogatott vegyes sima riJHíri~ít. 

ojtás alá való ezre 
ültetni vah) » 
oskohbmi való » 

50 ezer ~ima jaquezt 
ojtás alá való e1.re 
ültetni va ló • 

4 ezer· J!yükeres othellót, ezr·e 
BO ezer sima othellót, ezre 

IfJ frt. 
H • 
4 » 

J 2 • 
ö » 

30 :. 

elsii oszt:íl r . 20 » 
másod osY.t:Hy 1 O .. 

Aki othelMt rendel, egy- két üveg othelló bort uijtalanul kap. 
2000 ezer gyükeres kadarka ojtványt, ezre 130 • 

Nemes vesszőket: 
··Három magít nemes kadarka, válogatva ékojtáshoz, ezre . 10 • 

» » » » párositáshoz ,. » 8 • 
» » :. • vegyesen » » á • 

Rozsdás muskolat nllogatva ékoj.táshoz ezre 15 • 
» • » párositáshoz • 10 • 
• » » vegyesen ,. 8 » 

M.aís nemes borfajok ezre . 6 • 
Csemege szőlc')vesszők ékojtáshoz, WZlÍza . 3 f1·t kr. 

» » párositáshoz » 2 » 50 • 
» » vegy~sen • ~ • - » 

A megrendeléseknél kérünk 25°/0 -tóli ell>leget, és egy6ttal köríUirni: 
hogy hol van a vasuti vagy hajózási leadó állomás. Hozzánk intázeit 
levelekhez kérünk l db 5 kros bélyeget csatolni, s azonnal válaszolunk. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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