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küldendök. 

Ismét a lelkész urak figyelmébe. 
Sokszor ndt.unk kifejezést annak, hogy a szőlészek: kipusz

tult szőlőtjeiket nem kép~sek saját erejükből felujita.ni. Nem, 
me rt l eg öbbje jövedelem nélkül van ; n eni, mert á pénzintézetek 
a filloxera. által kipusztitott ~z(}lőföldekre csekély kölcsönt ad
tak, a szölök felu;itflsorn tett kiadósokat pf'di,q éppen semmire 
sem becsülték ; ez volt oka annak, hogy a szőlók felujitása a 
nagy 1ltalnnossngbon eddig meg nem indult. 

Evek óta hangoztattuk, hogy itt az állami segély nélkü
lözhetlen. Reá mutattunk más államokra ; ahol a segély a 
szőlészek részére megérkezett. 

Elmondottuk, hogy sokkal egyszerübb az állami közvetités, 
nliut azt némel v ek feltüntetik; mert hn. az állam a kölcsönt
nyujtó pénzintézetet biztositja, ha a szőlők felujitására adand6 
kölcsönt mint a dézsma váltságot elsőbbségben részesiti: a kér
dés meg lesz oldva. 

Végre a kérdé~ igy meg is oldatott. Mult ~vi ll-ik szá
munkban mint kellemes birt ernlitettük fel, most már mint 
t~nyt konstatálhatjuk. A mennyiben Darányi Ignácz földmü
vel~sügyi miniszter ur, egy a filloxera által kipusztitott szöldk 
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felujitáBát czélozó törvényjavaslatot nyujtott be a képviselőház 
elé. Most már csak az kivánatos, hogy a javaslat mielőbb tör
vénynyé váljék, s az egészséges alakban hajtassék végre. 

A törvényjavaslat azt czélozza, hogy a szőlészeket, kipusz
titott szőlőterületeinek felujitás~1.nál sz;,kértelemmel és kedvező 
visszafizetési feltételek mellett a sziikséges pénzzel lássa el. 

A törvényjavaslat beterjesztés<,nek hire uzt hisszük ez ideig 
az egész országba eljutott; s 1nég a konyhóban lakó sz{)lész 
is tudja. már. hogy ő a kormány intézkedése folytán -- kipusz
tult szőll)jének felujitásánál támogatásban rl~szel"ül 

Vannak minden időben, hogy szelid kift·jezést hnszná]jak: 
élelmPs emberek, akik az egyszeríí uépnek tapasztalat]an:-;á~át 
felhasználják, s az a szegény nép akinek érdt'kében leginkább 
nyert életet a törvényjavaslat, hu id0je-korá11 fel uem vilá.gosit
tatik: legkist·bb részt élvezi a törvény áldá~os int.f~zked~t4ét, 

Ezen szempontból Rzóhmk a lelk~sz urrtkhoz, különösen 
a községekben levő lelkész urakhoz; l~pjenek ezuttal sorompóba, 
s a törvéeyjavaslntban ezéJozott jókban az egy~zeríí szc'H(>Hz népet 
ré~zesiteni segédkezzenek. 

A papság, ezredéves hazánkban mindig teJje~ité hazafiui 
polgári köteless(>gét. Békében az Isten igéj(.nek hirdetésével 
iparkodtak az erkölesökn· hatni, harezbau jó péJ«lával jártak elő. 

Ezen ezredéves dicső papsá.g utódaihoz szc',lunk! Az ellcn
ség megtámadott; -- sz{)lűvngyonunkat megsermnisi tette, a ~&zőlész 
asztaláról elvonta a ruhidennapi kenyeret, hol jólét helyett inség 
honol. 

~!ost mikor nz állam n fpgyvereket megteremti, ií.lljanak a 
küzdelem, a védelem terére; tegyenek, fáratljannk, hogy n(.peik
nek jólétük fejlődésével saját alászállott jövedelmük i~ enlel
kedjék. 

. A~ ... }ntellig~ns elem In P~ fogja érteni a törvényjavaslat 
IntencziOJat, s m1nden esethen rgénybP w•szi; de a k(;znép. a 
távol eső kis falvak szl)lészei azok kés(ín s lehet akkor i:-; fer
dén értesülnek. 

A .. községi elöljáróságokban is lelwt bizalmat helyezni; de 
a nélkul, hogy azokat megFérteuénk, ti',bb sikert remélünk a 
lel~észek tevékenységétől. Azért tehát uagyon kivánato~, hogy 
lépJenek sorompóba. 

Világositsák fel a népet arrra: 
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1-ször. Hogy a törvényjavaslat csak is a filloxera által 
kipur:aztitott szőlők felujitására eszközli a kölcsönt ; 

2-szor. Hogy e kölcsönt csakis forditott f<Hdbe ültetni 
tervezett amerikai alanyokon levő ojtványok beszerzésére adja; 

3-szor. Hogy a kölcsön· összege annyi lesz, mennyibe az 
ojtványok előállítása, a karók beszerzése, valamint a szőlőnek 
öt évi mPgmunkálásáa.ak fele kerül. S igy egy magyar holdra: 
ojtvá.nyra 400 480 frtot, karóra 100-120 frtot, öt évi mun
ká.t évenként 40 frtot számítva 200 frtot ennek felét 100 frtot, 
s összesen 600 700 frtot ad, mely összeg vissza fizetése csak is az 

ötödik évben történik ~ tart 15 éven á.t. 
4-szer. Hogy a dologi teherrel terhelt birtokra is megad

ják a kölcsönt, mely elsőbbf'égi betáblázást nyer. 
5-ször. Ho~y e~yesek is kapnak kölcsönt és pedig már 

azok is, akiknek kipusztított szőlőtPrületeik a 800 O ölet meg
haladja. N agyo Lb terülPteknf.l nincs a határ me~sza bva. 

6-szor. Hogy a kölcsönöket időközönként fogják kiutalvá
nyozni, s a visszafizetést az 5-ik év kezdetével mindig filzüret 
után kell teljesíteni, n1i11t a dézsmaváltság vagy örökváltság 
tartozást. 

7. Hogy a kormány intézkedni fog, miszerint a szőlész 
közönség alany és ojtvány ~:~zőlővesszőkkel ellátassék, e ezéiból 
állami telepPket szaporítja és vé~re 

8-szor. Hogy a muukások kiképzésére szakközegei által 
teljes erővel közreműkiidik. 

Szóval lesz minden, csak a szőlész legény legyen a tal
pán, s azután ne várja, hogy a nap a hasára süssön. 

De flgyelmeztel'lse a szőlész népet, hogy a kölcsön, csak is 
a filloxera által kipusztitott szőlőföldekre fog adatni s nem 
srra, hogy kiki tetszé8e ezerint bárhol szőlőt telepitsen. Ilyenre 
nem lesz adva kölc~ön, csak oly esetben, ha az illető szőlész
nek talaja az amerikai alanyok ültetésére nem alkalmas. Ez 
esetben lesz az illetőnek megengedve, hogy ugyanazon hegy
községben hasonló nagyságu területen alkalmas talajban ültet
hessen. 

Ezek ezerint a kipuszt1tott szőlők értéke rendívlll emelke
dik, amennyiben egy magyar holdra miutegy 600- 700 frt 
kedvezlS kölcsönt adnak. 

S miután a kölcsön nem a személynek de a területnek 
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adatik meg : csakhamar megérkeznek a vevi)k, bekopogtatnak 
az egyszeríi nép ajtaján, hogy a kipusztult szőlőterületet, melyek 
ez idő szerint, helyesebben azelőtt alig birtak értékkel : össze
vásá.roljuk. S a t()rvvnyben biztositott előnyökl't. üsszeka~zmnrják 

Legyenek résen a lelkrsz urak. Világositsák f,.] a népet, 
hogy az ilyen jó képet vágó sző]/:föld vásárolóknak mntaRHanak 
ajtót. 

Tudassák a néppel, hogy az uj törvény életbe léptével a 
szőlők felujitása óriási mén'('ket ölt; tudassá.k, hogy az or~zágba 
szőlővesszőket behozni nem sza bad. S igy a sz{)lőv('sszők leg
alább is acltlig, mig elZ ujonnan ültetf·IHlő nagyobb telepek nem 
hoznak vessz6ket: magas árért lesznek be~zerezhetők. Iparkod
janak tehá.t még IllOSt beszerezni, ~ taV:lSSza} Prejükh()z mérten 
ki-ki ültessen eg·y ki~ telepet. 

l\Iontlják el nekik, hogy h·gjob1, alanyok: a ripáriák, me
lyek azonban a tul nw~zes talajban nem (liszlenek. I-Io~;y a 
szoloniszt és ru pestrist mint olyant, a me] y a meHzes ta la j han 
eléggé ellenáll, többen (licsérik; de ált.alánoH megállapodás még 
nincs. Hogy a ja<JUez eddig a meHzes és száraz talajban <"léggé 
ellenállónak bizonyult. 

Fel kell világositani a népet, hogy ily nagy mérvii támo
gatás mellctt a kipusztult 3ző-Jők biztosan ff~lujulnak, s i~y a 
1 k . "l "k l . , . ~ l kl " 1 , l l , k ~~ . . 10mo 1 szo o ~u turn I ran ti l'r< e~ tH e~ t o 1a:-;zsza -. l' ert az tga zi 
hazája a. szőlőknek : a hegyes partos vidék és kötött tala j. 

Ha mindezekről fel v Hágositják népiiket, a türvény inten
ezióját érvényesiteni elősegítik P népiiket sok károsodá-Rtól 
megóvhatják. 

Azutá.n rw sajnáljanak fáradságot ven11i elmélkedjenek a 
fe_lett, hogy miként lelwtne az érdekPlteket egész könnyen, 
m1nden költséges utánjárás és költekezéR nélkül a kölcsönhöz 
juttatni. 

Csakhamar megtalá.lják, hogy az a szövetkezés által 
érhető el. 

Tudvalevőleg valamelyik valószinüleg az Agrár-bank veszi 
kezébe a szőlők felujilásána.k kölesön ügy letét. S legva.lószi
n~bben az országhan több helyütt fiókokat fog felállítani. De 
m1nden esetre nem annyit, hogy a Azőlészek azt egész kényel
mesen igénybe vehessék. 

Ha azonban szövetkezetet állitunk fel, a felállitandó bank 
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fiókjai készséggel eszközlik velük az összeköttetést. S azután 
mint a nagy bank kis részese, otthon községükben önmaguk 
intézhetik saját ügyeiket. 

Ily szövetkezetek ez idő szerint is nagy számmal vannak, 
melyek a Bpesten létesitett Orsz~.gos szövetkezettel vannak 
összeköttetésben, s maguk intézik saját ügyeiket~ A leendő 
1wgy bank is készséggel fogadja az ilyen szövetkezetet 

Egy ilyen szövetkezet megalakításához legtöbb község 
rendelkeúk kellékekkel. 

Ott vaunak a plebános urak egészen alkalmasak nrra, 
hogy az elnökséget elfogadják ; a tnnitók, hogy a könyvveze
tést teljesítsék, Hiszen egy kis honorárium ugy is elfér a rosz
szol fizetett tanítónak. A pénztárnokságra pedig mindenütt akad 
alkalmas megbizható ember. Hogy miképen kell a szövetkezetet 
megálla pitani, s mily szabályzato t kell készíteni, arról jövőre 
szólu.1k. 

Egész meggondolva tettük, midőn jelen czikkünket ismét 
H lelkész uruk figyelmébe njánlottuk, mert ők a közös érdek 
előmozdításán kivül a gondvit5elfsükre bizott ingóságok értékét 
is fejleszthetik. 

A szőlőtennelő vidékeken legtöbb templomnak, iskolának, 
c.le magának a plebániának is volt szőlője, melyet a filloxera 
nem kimélt meg. 

E1.ek felujitására, ha bár léteznek is alapok, eddig nem 
volt eszközölhető azért, mert a felügyeletet teljesítő hatóság 
nem adta beleegyezését arra, hogy az alapítványok bizonytalao
ságba befektette~senek. 

Az uj törvény életbe léptével ezek is felujitás alá kerül
hetnek ; hacsak az érdektelenség vastag kérge nem jelentkezik. 

A kormány végre valahára megtette kötelességét; most a 
felvilágosodottaknak kötelessége az intencziót átérteni, előljárni, 
s a népet felvilágosítani. S ha mindez megtörténik, amin nem 
kétkediink, akkor a 2000 év irásakor szőlőink felujulni s az 
eddig elcsüggedt szőlész népünk jóléte felviradni fog. 

Adja az Isten, hngy úgy trJrténjék! ... 
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A kézben ojtásról. 
l. 

A szőlők felujitását czélozó törvény életbelépté,•el a ké1.ben eszköz-
lendő ojtástJk még inkább nagyobb tért hóditanak. . " . . , 

Nagyobbat, mert legtöbb ember, nem fog bihclndm az Ojtvany 
készitéssel; hanem a kölcsönnel a ké.~z ojfvrinyokat bevd..~árolja, s egy;;zt!
,·üen Plültefi. 

Szaporodni fognak az ojtv~íny készitő telepek. Egész íizlet f(_,g 
ebből származni : s az iigres muuk:ís ~rtelmes és ,·állalkozó emberek 
kö~űl, nem egy fog szép vagyont szerezni az ojtváuy készités és árusifris 
nfján. 

Ezen okból, de azért is, mi,·el az egyesek is ezuttín nagyobb mén·
ben fognak a kézben ojtlisokkal foglalkozni, e~ész helyén hítjuk, ha a 
kézben ojtás készitésről ültetésről th·tekczünk. 

Egésr. bátran tehetjük ezt, most ll. é,· óta foglalkozunk a kézben 
(~j tásokkaL 

Az uj szfílőszet terén sehol sem fejWdéitt ki ugy az okoskodás, hogy ig_,. 
fejezzem ki magamat a komédia, mint a kézbeni ojt~ísoknál. .Ezt eliisegitették 
magok a szaközlönyé;k. Ha valaki feltahllt egy csuda bog'r ulaku ojtó-gt-pct, 
beküldötte a lapoknak egy hosszú lére eresztett czikk kiséretében. ~\. 
reá következő héten azután már alakja ott diAzlett s a kisérií czikk bol
dogitá az ol va sót ! ... 

Menn~·i sok pénz lett igy a tapasztalatlan emberek ~atal a ha
szontalan ojtógépekért kidobYa s mimlennek az volt a lényege, mert 'l 

hít·lapnrtk czikkre vol.t sziiksége! . .. 
Ha ,·alaki elő,·eszi az l~8ö. évtc:íl kezdv<• az l~H3. é\·i~ a szakla

pokat, átlapozza, lát abban annyiféle ojt6gépet !il tal:íl annyi ujahbmíl-ujab
bakat, hogy a mai tapasztalattal cikell felette mosolyodnia. 

Hát még a hirdett'sért. mennyi jö,·cdelmet raktak zsebre ! ... 
Mi kezdetWl f(.,g,·a azt mondottuk: t~jtá~t·rt legnlkalm,t~rJbb az 

embet·i k,Jz. 

A lefnlyt ll év alatt a kézben ojtásmíl az eddig leirt, hallott ('s 
tanácsolt eljár~ísokat majd mind követtülL 

Ojtottunk szabadk~zzel, tettünk kisérletet ójtó~épekkel. Többtele 
cs?dabogarakat kiildöttek hozz~ínk is, azok leJ!többjén, ele csak nagyon ki
csmben tettünk kisérletet. Legutóbb a Richter-féle hüvelyekkel is ojtottnnk. 

Alkalmaztunk az ojtásnál rövid és hosst.ú váglapokat ; - készitct
tük a párositást nyeh·vel és nyelv nélkül; - kötöttünk tiszta raffi:ival, 
spárgával, hárásszal és pamuttal, \·alamint réz galicz oldatha :íztatva ; nem
különben megviaszoltuk :1 raffiát spárgát hárászt és a pamutot. 

Boritottuk az ojttíst paraftíval, marha h~llcl, Rtukator náddal, czi
r.okkal. staniollal inpregnált papirral ; és ezeket hol w•kony s:irga ré"' hol 
fekete sodronynyal kötöttük. - Kentük az ojtást kátránynyal és viasz
~zal. - N em~s1tettünk sima és gyökeres vegyes ri pária-, portális
Jaquez- szolomsz és rupeHtrisba. Eszközöltük a nemcsitést febru:(r máso
dik feletől kezdve egész május első feléig. 
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.. ~.e":'.esit~ttünk meleghlfzban, valamint beraktuk azonnal melegágyba. 
Eszkozoltuk OJtvt\uyokat cserepekben, gyep darabokhan valamint égetlen 
agyag e~ényekben. Az ojtványokat nemesités után pinczék be és fris trágyá
val hev1tett vermekbe raktuk. Elraktuk előgyökereztetés végett; vala
mint megkist~rlettük a szabadba földre rakni s vékonyan hetakarni. 

Nemesitettünk egy és két szemre különhöző fehér és vörös bor 
""!amint csemege fajokat. 

Rzöval miut a fent eWsoroltakbóllúthat6 megkisérletünk mindent ugy a 
nemef!;itl>ssel mint. az elm~kolázással, amennyiben eh·aktuk: mélyen, magasan, 
harantosan, úrkokba, gödrökbe vas után és végre a Hichter féle orrnos 
elj1ír~ísukkul, és mindezek bennünket a következl5kre tanitottak meg. 

EWször is arra, hogy a sok okoskodások mint mindeuütt, ugy ezen 
nemesitési módozatwll is ungyou megboszniják magukat. 

.Az összes ll év alatt 18HO. évben volt a legnagyobb sikerűnk. 
Akkor voltak sorok, ahol 7f>--80% tóli eredményt értünk el. Ezt azóta 
soha sem értük el. De soha uem is jái·tunk el olyan egyszerűen, mint 
az 18!JO. évben. 

Hogy csakugyan 7f)-80°/11 -tóli sikert értünk el, mindazok bizonyit
lwtj:ík, akik akkor a Gyöngyös városában a Hevesmegyei Gazdasági 
Egyesiilet :\ltal elnökst-gem alatt rendezett szőWszeti kiállitáson megjelentek, 
s a kertemben volt ojtványokat megtekintették. 

A többi évek alatt, különösen akkor, midőn a sok bölcs tanácsokra 
hallgatttam ugyancsak gyenge eredményt értem el. Azonban általános
s:íghun - 18-:!.0°/0 -tólin alul sohasem volt az eredmény. 

Ennyi hossdt évek tapas;,.talata után bárkivel szemben nzt állitom, 
ho,qy nz oifásf le!lalkaln,a ... 'lbbb ~s IP,qczél•zPTübh kézzel.é."l 1urn gépp~leszközölm. 

Egy tréfás versecskét is irtam a munkások részére 1890 évben 
erre ,·onatkozó rész igy szóllott: 

»Ojtáshoz legjobb a:r. emberi kéz, 
Az ernher figyelmes, mindent meg néz; 
Gépet az ojt1\sboz az használjon, 
Ki ojtót nem talál iemmi áron. 

Az itt mondott.akat ma is vallom. S nagy elégtételül szolgál nekem 
az, hogy egy most legujabban megjelent felhivatalos szakközlöny, mely 
a legelső hivatalos szakférfi által szerkesztetik nek~m ad ignzaf. 

() ugyan i ~t egy összehaBtmlitást mutat ki szépen kiállitott uj lap
j:(ban, melyben a H.ichter-féle hüvelyeke,? és szabad kézzel val~ ojtás 
közti különbözetet tiinteti fel t-~ azt mond.Ja, hogy 10 óra alatt Richter
ft-le hüvelyen egy munk~ísra 188 darab ojtványt, mig ugyanannyi idő 
alatt egy munkás szabad kézzel 233 dbot készit. el. ,. . 

V égre mikor a kimutatásokkal kéMzen van Igy szól : c Ezen ku;:~rlet, 
u~v a munka gyorsaságára, mint az első osztályíi vagyis a basználható 
ojt;,ányok o/0 -ára nézve is a kézber~ ojtást. mu~atj.a. elö?yösebbn~k, és 
ezek alapján mondhatjuk: hogy a szabad kezbent OJfa• mwd~n t~kmtetben 
~lüuybt:u van " hüuel,1tPn való ojfásnrll » • • 

Tth·ol legyen tőlünk n sérteni akarás vagy a támadási v1szketeg 
de a közjó mindenek felett ! 
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Az az első szakférfiú, aki évtizedek óta intézi a szőlészeti ügyeket, 
8 van befolyással a legfelsőbb elhatározásra: csak a szöUJk .felujitdsdnak 
má•odi/r, évtizedében }ön arra, amit mi egyszerű emberkék évek ellJtt hir
dettünk, hogy az lJsszes ojtógépek elbu}hatnak a kizbeli ojtás ellJnyei 
elött. Mi azt gyakorlati tapasztalatból tanultuk meg. 

)!ost mondja ezt, mikor már a szlHész kiizönsé~ egy nagy réHze 
keserves sokszor kölcsön vett pénzét, holmi haszontalan 20-40 ft.nR 
gépekért kidobta ! ... 

Hát mint. szakközeg: miért nem tette ezen kisérletet elöbh? 
miért éppen most az 1895. évben'? hiszen a sok ezer forintokkal fentar-
tott telepek évekkel ezelőtt is rendelkezéi:it"re állotak '? ••• 

De ba azt még meggondoljuk, hogy az illet{) jeles szakferfiu évek 
hm~szú során szaklapot szerkesztett, ahol n csndbogár alaku ojt6~épck raj?.
ban jeintek meg, hosszú dicshimnuszszal aj:ínltnttak - h<n·á jutunk"! ... 

Hát akkor miért nem tett kisérletet, miét nem :íllta utját annak, hogy 
a hiszékeny minden szakértelmet feliilréH n(r<Í szegény szölész énlk 
hosszú során át ne károsodott volna, az ojt6g:épck henis:irlás:ival haszná
latával? 

:Fájdalom ! hogy annyi kár és elveszett id{) nüin lett kisérlet 
téve! ... 

De mégis legyen dicsét·etére mon(h·a: jobbkéslJ mint solut .' . o • S így 
egész örömmel ,·esszük, o hogy az es?.közült kisértet nekiink adott ig-ímt. 
Nem is kell valami nagy tudomány, a kr.z r.s gépközötti kiilömb(o;égct 
elbirálni. 

El6ször is gyorskezíí ujtú ember, ha a vessz{í tiszta s kelW menuyiség
ben :ílt rendelkezésre, egy munka nap, reggel 6 órát(íl este C) ót·áig Leojt 
320--3-!0 dhot. A napözám ilyenkor 110-70 kr. Hát hol kell ennf\1 
olcsóbb eWallitást ki ,-,\nni "! ••• 

Az ember, amint az alanyon a v:iglapot megteszi : ri)gtön ,·:i~j<t 
a nemes gallyon is a V<íglapot, s egy p:ír percz muh·a már össsze vmt 
kötve; s így a níglapok nem szikkadnak ki. Mig ellenben a hüvely ntgy 
gépek alkalmazt\sá,·al, a ,·áglapok ór<ikou :it hc,·ernck, ki~zikkadnak. S 
ha azok kézről kézre mcnnek, nemcsak kiszikkadnak, de sok esetben a 
lapokon valami szenny is ra.qad, mely azután a f(,rradás tükéletcsst~gét 
hátráltatja. · 

Jelen czikkünkkel eddig azt akarjuk bizonyitani, hogy a párosihís
hoz a gépek nem alkalmasak, s azok legczélszerííbben szabad kézzel 
eszközlendők. Jövő számban a kivitel többi részeit fogjuk tárgyalni. 

A szőlők foltozása. 
. M~g a réJri szőlészetben is gyakran előfordult, hogy egyik vagy 

mástk toke elveszett. Az uj szőlőkulturánál ez a baj gyakoribb lesz, 
melynek sok előidéző oka is van. 
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Lehet a kézben eszközJött cgybef<:~rrott gyökeres ojtvány bár mily 
jól megválogatva, nem igen fog előállani oly eset, hogy ott kimaradás ne 
történjék. 

Kimaradás történik az ültetés els{) évében, a magával hozott, észre 
nem vett betegség következtében. Késé>bb a tőke kiveszése beállhat 
külömböző o~~knál; n.evezetesen, ha az kapáláskor kapával megsértetik;
ha télen a feJezet elfagy, és ha rosszul mctszetik s. a. t. S igy évről
évre állandóan lesz abban foltozni való. 

Egyik szőlész olyan kérdést intézett egyik tanácsadóhoz, aki mel
lesleg mondva a nyilvánosság előtt is :lll, ho;;y a kiveszett tökékét miként 
pótolja'! az illető uri ember nagy okosan azt tanácsolta, hogy legulka.l
musahh a hiányokflt kész gyökerei~ ojványnyal foltozni. 

A válasz az i11eW tanácskérőnek nem egészen tetszhetett ; mos 
ho.zztínk fordult, hogy hát mi mit tan:ícsolunk. 

A mi tam\csunk az, kérdezze meg a kérdés tevő az orsz:íg bármelyt 
részében lnkó ügyes régi sz{))észt, hogy a rl-~i boldog időben, miként fol
tozták a hüínyokat '! alig ha fC.lgju azt a v:ílaszt kapni, hogy a hiányok 
gyökeres ve.'iszökkel foltoztattar. 

Még a régi idGben is, midőn a sz()){)fák oly lombosak magasak nem 
voltak, még- akkor sem volt tanácsos az egyes hiányokat a harmadik és 
késíihbi években oda vitt gyökeres vesszőkkel foltozni; hanem az üres 
hely mellett levíí legk<izelebhi Wkéu meghagytuk egy, esetleg két szál 
vesszlit, azt hosszura ne\·elték, s öss~el vagy tavasszal az alktltmas vesz
szfit az ií1·es hel,tj1·e bedönWtfé '<. 

Az eh;é_í t>s m:\sodik ~vben ai'. anya tí_íkér{)) is nyervén bíphílékot meg
eri)södi)tt: s harmadik (S\·ben az anya tökétől levágtdk. . 

Ha tt multban a kisebb lombozat mellett csak igy birtak boldogulni 
n hi:ínyok foltozásával, most a többszörösen dus fejWdésíi tGkék között 
pláne a harmadik é\· ut.~ín, az oda·vitt gy6kc1·es o}lványokkal foltozni az 
Ü'res he(lteket, met·ö képtelenség, azt tanácsolni pedry nevetség~ 

A második évhen, ahogy-ugy lehet az oda\·itt gyökeres vesszííkkel 
foltozni, de a reá következ() években csak ott, ahol egy csomóban több 
t()ke hi:ínyzik. 

Ha az eliiltct<.•tt ojt,·:íny elvesz, legtöbb esetben kihajt a riptíria. 
A kihajtott ripáriát leghelyesebb mihelyt. alkalmas zölden beojtani, avagy 
ha alkalmas ,·astag f~ít nevelt: azt ott l1elyben magas fis ojtásal bene
m~sifeni1 rrz OJ"omba lehuzm:, s mint megfogamzott o}tványt őszszel a hiányzó 
helyre eldönt1mi. 

Ha pedig az ojtv~íny egészen elveszett, a legközelebbiripária Wkén 
kell egy pár hosszú vessz{)t nevelni, hogy a hiányzó helyre elétjen, M 

azután mint eWhb mondtam : beojtani, s a hiányzó helyre dönteni. Ha 
pedig egyáltalában közel ripária nincs, akkor kényszerb{)l kell az üres 
hely melletti oromba er{)s gyökeres ripárhít, ültetni hol ahogy-ugy meg
él, s neh1íny év mulva annyira megerősödik, hogy ott beojtható, 
8 a hiányzó helyre eldöntltefö. 

Ez az e~yedüli helyes út a három évnél idősebb ojtványok között 
előforduló hiányok pótlására. 
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Két féle ojtás. 
Az ékojtás. 

I. 

A helvben csr.ki)r.ölt ékojt:ís m:ÍI' eddig- uag-y tért hódított s hódi
tani fog a j'öv6hen is, mm·t ~~·kan adtak m:ir eddig abbeli nézetüknek 
kifcjer.Pst, hogy a hel.'JbMl e.~zközölt t5koJtrisok Jusabb .fejWdésf nmfatnak, 
,., l. evl!sbP, rt1111rrk kitéve a tőkék elsilrín.tJOiwdá:-;áw'k kivP-.<;ztisének. , 

E"t mi is osztjuk. Mcrt tt-11~· az, hogy az l~~(). l-d,en kiültetett 
IH~sz ojtv:ínyok.hól t'venként mintlig n•szett :-; m:íig is vesz <•l valami; de 
a helyben psr.küzölt l>kojt:í:-;okn:íl ez cs,rk jel~ntJkte/en mennyis,;gben fordul 
e/l). 

Az <'kojt:ís teluít w;zetíink :-;zerint alig ha fi.•g kiszornini; s kér
d(;s : vaJjon a jr, rű nem v~>zet ~ eis ... zn !Jeuuiinkl'f ezen neml:'~ité . .,l: ~!járás-

hoz? 
Yannak ,·idl>kt>k, ahol az 6kojt:í:-;:-;al keztlették a :-;zííl<'ík fclujit:ís:ít, 

R ma napig :-;t"lll b:ínt:ík meg. :\ :-;ok küzül t•sak Na~y-Marost ernlitcm. 
( )tt 8-10 t;n·el cze\(ítt. k<·zth•ttl>k 6kojt:í:-;okkal nemesiten i, s nu':g: m:lig 
is szl>peu díszlenek az ojtnínyail.:. 

Az ÍO'az, lwu·,· az l>ko)"t:íssal, kíiliinÖ:·Wll ha az alanvok nf'lll C!!Víizerre t- t--. • • < •• 

állottak be: a siker hosszadalmasabl•, s tiibl: évig hé.:r.agos a szűW. Dc e.:r. a 
kézben eszközJött kész g~·öker<~s ojt\·~íuyok kiültetC>sénél sinc~ m:Í:::J képen . 

. \z ékojt~ísn:O az els(í én•kb<.·n hézag-os a sz(í\(í, mi~ lassan betelik; 
a kész gyökeres ojtván~·olw:íl pedig ~~ venként ,·esz ar. ojt,·:íny, s igy itt 
évek f(,Jyamán :Ol be a hC.zag-o:-;s:íg;. 

Hogy felre ne értcssíiuk, jeleu soraink: nem fl khz,)jtvrí11yokkali tele
JIÍfé.-; Pllw, de az élwjt:ís t~rdekében kelt azC>rt ifl, mcrt -tiihbcn vannak, 
akik e kevesebb kiad:íssal j:iJ'tÍ fclujit:ishoz f(•lyamodtak, s cléíször is tele
piiket alanyvc!;sztíkkcl ültettc~k he. E~;ekct akatjuk b:ítoritani, hogy 
c·mk hn.ladjanak a tervezett ékojtás ufj,in. 

l\1i azt hissr.ük, hogy a széílíík felnjit:\s:ít ez6lz6 törv(;ny ét·telmében 
scm lesz az kimondn1, hogy <·sak azok ré:-;zesiilnek külcsönben, akik k~:~z 
ojfván.IJoH~al ttlepite.nPk; de sr.abad akarat:íra bizatik a tulajdonosnak, 
hogy bú mily nemén•l az ojtv:ínynak telepit~;e he sz(íWjét. 

.Az ékojt:ís ha az kclW ~zakértelemnwl kezeltetik, t•ctHlm~en tenyes 
sikert ad; li ha fordulnek t>lé sikertelenségek, azok a. kivitel ftid.ll!J011Sá• 
gá1·o. I'Pzefhttök visszn . 

.:\. tapasztalat heigazolta, hog·y a kor:ín eszközölt. <'kojtás nem ad 
annyi sikert, mintha az kellő idlíben eszkör.öltetik. 

Az ékojMs helyben a földön eszközöltetvén, a legnagyobb figyelew 
mellett is ritka esetben lehet azt ugy keresztül vinni, hogy a metszlapok 
legalább valamelyes része a lcveg{ível t<s a nedvességgel t.e érintkezzék. 
Oda kell tehát törekedni; hogy a nemesités után a jm·radá1 mielöbb 
be kiJ v ef kezzék. 

Ha kora tavaszon ojtunk, például m:írer.ius h6 elején, amikor még a 
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töke vegetácziója meg sem indult, vagy felette csendes: a jol'radá.-: 111!m 

al"haf bf'. Tudva.lev{)]cg a marczim~~ szeles idöját·ással szokott lefolyni · ha 
\'an közütte néha-néha kellemes meleg napos id() is, de az még ~em 
()}yan, hogy a fiUdet telje.'4"'-11 áf me1egifse. SGt az .egyik napon az átme
legedett talaj, a másik hűvösebb vagy hidegebb napon vissza kihiil. 

Legtöbbször igy tart ~ípril h6 közepéig. Ha most már a tavasz 
hideg s1.eles idlivel folyik Ic. a nemesitésnél es?.közölt hasitás és vágás 
folytán támadt váglapokat, a szél illeWle~ a levegő beszikkasztja: ez esetben 
a .'4ikPI' ki vrrn zrírvr1, Ha a marczius f.s 1\pril eleje esős idővel jár Ie, 
n nedvessúg a met~z·!s okozta hézagokba hatol és a siker ismét kivan 

I 1eghelyesebb dolog, ha az ékojüíst ápl'il hó második felében eszkö
zölj ük. A természet tön·ényei szerint a vegetáczi6 ilyenkor már erős, 
a hideg szelek meg!ölziinnek, az esőzés lcg;tübbször rövidebb ideig tart, s 
minde1.ek mellett. a t1í dolog a?., hogy az erGs vcgetácú6 mellett a forradás 
8-10 nap alatt beáll. S ha egyszer a fi.H'rad:ís kezdetét vette : a folytnhís 
és siker biztos. 

Tehát a fi') Plv az, hogy az ékre eHzküzölt nemesítés mivel kevesebb 
ideig vesztegeljen: azért helyben Pkre ojtf1ni, rí1n·il hó mr:J,qodik .fele elötf 
11l'm tnudc.<~os. 

Magas fásojtás. 
II. 

A magas Üís ojtásnak nevezzük azt, ha av, alanyon meghagyott 
száh·c~sz{ít elé~ magas<m beneme8itjük, s azt az orom ba ideiglenesen lebuk
tatjuk 

E1.en eljür<tH cgt>sz uj keletii. Xem dicseksziink vele ha azt mondjnk, 
ezen elj:ír:íst legeWször mi hoz1uk nyilv:ínm;s~\gra. 

Ezen elj:ír:íl'n:íl legke,·eseLb költség·gel legtöbb ojtványt lehet elő 
állitan i. 

Ha ,·alaki az <~jtványokat e:adáA czéljd:b61, vagy saj<ít czéljaira akar 
késziteni : fordu!Jou f ZPn eljrh·ri.~ho::. 

(>ly er{ís, ol)· gyökeres ojt\·<ínyokat más elj:ír~íssal alig s csak rcnd
ki,·íili esetben lehet elérni. S mig a kézben eszkc)zölt ojtv~ínyokr6l 3f>-40 °/0 

sikct·t j6 eretlmt>nynek ne,·eznek, adtiig ezen módozattal, j6 helyes Iddtel 
mellett 80-9b 11/ 0 tóli sikert lehet biztositani. 

A j6 helyes kivitel a kö,•etkez{). Ha az alany tökén a \·esszők 
erősek, azokból 5-7 sőt 8 s?.álat i~ meghagyunk; ha ke,·escbb sz:íl van 
rajta, ke,·esebbct. A 8 szálat mint maxinnunot mondjuk. 

Ezen vessz{íkct egy méterWI föltele fokozato~an elmetsztik ugy, hogy 
a vessz{ík egymással 10-1 [l mt>tC'rnél hoí-lszahhak legyenek, s azokat 

. azut~ín egészen fent bcnemcsitjük. Yiaslf.szal bevont raffi:h·al \'agy críí
sebh sp~írg:íval bekötjiik; nem siiriin, de oly ritk:ín, hogy a ,·essz{) u kiités 
kc)?.()tt látható legyen. 

A beojtás után, homokmenteA tisr.ta a~yaghól gyurt, s kevés marha 
rágyt\val kevert rlul'\·a péppel az njt:íH lwlyt>t és végét vastagan he kc~a

'tiik, s kissé megszikkadni hagyjuk. 

J 
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A szkkadásra 10-H) perm~ i<Wt kell hngyni 
Amint igy bevun riemcsit.ve és kcm·e. 

1 
3kkor ~ t~ke egyik oldalá

tól az oromha egy csatormít csinálunk, s aba)a az OJtVanyokat lchnzzuk, 
s hogy fel ne ugmjanal~, kis csr1pocskákkal a földre szoritjuk, s földdel 
dc nem vastagon betakarjuk ugy, hogy semmi ki ne hítszódjék . .S minden 
egves nemesitéshcz, azon a helyen, ahol a nemesítés fekszik : üsmertetés 
y(>.O'et.t eo-,· kis ka ró t szuruuk n?.-él·f, hogy a munkú8 tudja, hogy ott neme-

t" t"-. 

sitl>s fekszik · s hou·v ha u nemes kihaJ'tott, a hwitások hozz,t köthetiJk 
' ~. 'J 

le.tf!Jenel.·. 
E czélra lcgulkulmasahh a zsimlel, tm•ly H-~ részre c.lharútható. 
Minél mag~tsabban fl•kszik a lehnzntt.' \'cssz{)_. a nap meleg:e anw\1 

jobban éri, amull elííhh ver gyökeret s anwíl jobban indul a vcgettíczi6. 
Ha egy Wn ken~~ ojt.v:'ny van, akkor az a Wke eg') ik oldahín lC.vő 

oromba h(tzható; ha több ejt:\~ \'an rajta, két olrlah·rt is huzlwtó. 
1\lag:ítól ét·tet{ídik. hogy az anyj:ín élő ojtv:íny r:;okkal nagyobb 

sikert ad, mint. ha azt mint sima \'Csszíít, helyezzük a földbe. 
Az (.,· lí~z(.n :umt:ín nagy menyisl>gii ojh·:ínynyal rendclkezünl,;. Most 

:tz elb:ín:í~ tiíllink függ. lia tetszik e~y~zerre készl~jtv:h1~· szlíliínk les;r.; 
~uuenyihl~n a kl-~z ojt\·:\nyokat a rendes hely•~re eldöntjük ; a telesleget 
pedig le\':ígjuk s tct~z\-s :-;zL•rint. •~rtl>ker:;itjiik. Vagy ha tetszik, az egészet 
}c,·:í~juk. 

Miut:ín pedig ezen míín~letnl-1 az anya tííke ml>g mindig hozott 
hajt:ísolutt, azokat m(.g <'Z .~,. nyar:í11 zölcl~n lwojthutjuk, vagy ha tet
szik: j('l\·íít·e hasonló rw)d.,u lee11díí nemesité1'l végett meghagyj uk. 

Ezen ucmesité8t lehet .~kre i:-;, lehet angolnyelveR p:írosit:íii!sal is 
eszközi.ilni. 

~\z ig:y magasan e~zközölt ékojt:í~t sokkal szalHOyosabban leh~t 
kere~ztiil vinni mint a f<ildi.in. l\lct·t jobban hozí'::Í lehet ft>rni : mert eWttiink 
Yan és a legkisebb héí':ag is iúthatö. Azért lm tov:ibh is van a füldben össze 
forra(h\s m~lkiil, a mett!i~:lapok kiszárad:ísa kevésbé :ill he, l-s a nedvesl'l~g 
i~ kevéshl> fl~t· hozz:í. 

.A magas ojt:ís, illetiílcg tiísojt:ís angol nyelves párosítással is esz
ki.izölhetc'í; mh·el vele egész szabaflon keziink ögyében ft)glalkozhatunk. 

Most az a kérd[;s, melyik cljár:h;sal nemesitsiink "! 
Mindkett{ívcl. Es pedig a munkabeosztás elvéinél f(lgva azért, 

mivcl a jó ojtó embcrb{íl kevés van, ami v:m, annak idejét okosan kell 
ld haszn:ílni. 

Kora tavaszszal ha a tőke csak a legkisebb életjeiét adju a vcge
táczi6nak : a maga.'i fásojfátd azonnal meglehet kezd,.ni. 

EWbb azonban a tőkét hozzá kell idomituni illetőleg késziteni. 
Idomítás illetőleg készités alatt azt ért~ük, hogy ukkor, midőn a 

nemesítés történt: a Wkc egész ned,·e a nemesités fejlődésére 
irányitassék. Más sx6val : akkor a tiJkén nyilt seb, m•lyen át a nedv 
elfolyflék - ne legyen. 

Tehát előkell a W két késziteni ugy, hogy amint a szőW kinyitta
tott, a tökéket az ojtáshoz előkészítve kell megmetszeni ; s azután v'rni 
a nemesitéssel, mig a metszés helyei beheggednek, sa nedv thlyás megszíint.. 
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A metszésnél meg kell hagyni azon szálvessziíket, melyek nemesítés 
alá kerülnek; az ojtásra nem alkalmas \'esszGket. pedig a Wkéről le kell 
vágni. 

A magas fásojt~íst a vegetáczió jelentke1.ése alkálmával amint a 
metszés által. okozott . sebh.~lyeken a ned v fi,lyás ~neg~z~ínt: azonnal meg
lehet kezdem, és ped1g elobb rtz angolnye'1Jf~.<t pruo.•atast, mivel ez sza
bályos összetételénél fogva, a levegf) és a nedvesség káros hatásával tovább 
daczoL Az.után következnék r1z f!khd vrLir) nemesité~ . 

.A magas fás ojtás eszközlé:-;ét szíJlész társaink figyelmébe a leg
melegebben ajánljuk. Mi remikivül eredméuyeket értünk cl vele, és azt 
hisszük, ha ezen eljárás ismertté lcewl : uagy tt:rt húdit. 

Kün a szölöben. 
A febrwir hó még mindig a pihen{í hava a szMésznek; mert ilyenkor 

a h6 C.s a f~1gy miatt nem lehet a sző!Gkhen foglalkozni. 
Azonban a jó í'úílész tahll dolgot ilyenkor is . 
.Foghtlkozhatik a kar6k készitésé\·el, ha téhe ki lettek szed \'C azok, 

esetleg·es f~tragás~íval. 
Ha a ka rök készen és kisz:írad \'a vannak, lehet azok végeinek kát

rányoz:ís~it a va~:y r(~zgaliezos olda t ban val ö teli tC.sét eszközölni, persze ol y 
helyist>ghen ahol kelW meleg \'au. 

Lehet a tr:ígya lwrdást is v~g:ezni. A h6 vége felé lehet az tísszc1 
elmaradott döntéseket eszkö~i)lni. 

Külünösen ha magas fásojt:lst készítettünk, s azokat az Dsszel nem 
dönthettük el: azt a nagyobb fagyok elmultával döntögethctjük. 

A kézben ojtások is megkezdhetűk e h6 végével, ugy azonban, hogy 
az ojtványok eliskol:íz:\sokig elííkrszitctt elég melegségíí vermekben, vagy 
pinczék ben hclyezenlWk cl. 

A téli fagy és a szölővesszö. 
Némely télen a hideg nagy kárt tesz a ~ünhagyott .. ~~{í~ővessz<:íkben. 
A fagy kétfeleképen áll be. A nagy hidegben, ~m!onos~n a lapos 

helyeken lev{) sz<íW,·essz{)k rügyei mind elfagynak, anukot· meg a magas 
partoldalokon épen maradnak. 

A fagy kár a rendesnél nagyobb hideg következménye, a meJyrc 
betoly:íssal van a sz<Hő rügyének fejlíídése is. . "., 

A kevésbé beérett szőlőrügy vagy a hosszú meleg 1dnJarás által 
már {)sszel meghajtott dültebb rügy: hamarébb elfagy, mint az érett de 
őszszel meg nem hajtott rügy. . . 

Tekintetbe véve, hogy a mult Gsí'. hosszú s moudhatm n~aJduem meleg 
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volt: sok helyn1 n szölö rilg,11eit mt-ghnJtnffn s igy cl~be nézhetünk anna,k, 
hogy hár a trlen ez ideig Yalnmi rendki\'iili hidegek nem voltak: a:e1·t 
'nl égi~> :;;ok .'~zölö'l·ii.qy e~fagyott. 

A m:ísik cspt midíín JH•me~ak a ::;z(;}(íriig·ye fagy cl, de a sz{)Uívessző 
héja is meg fagy. Ez az esetben fordul eW, h,, a :.z;;/(iv,-s.~zöt zuz boritjn, 
s ekkor hirtt•lt•n rt•:í siit a uap ant"lküi, hogy a szt."l a zuzot a s:úílő
yesszíír(í) leYrriH; : a z11zt a nap melrge eloh·asztja, s aT. cloh·adt. vizet a 
hideg isma megfagyszfjrl. 

A nwgfag~·ott. yjz jl~g· alakj:íhan a \'t•sszfíll marad, s ahol a jl-g ~rint
kezik a n•ssz(; rl>:-:z('\'t' l : ott n vt~ssz{) h t j tm "'' .'7.'1 ri i !I.IJ • u be:íll a fagy, az 

olroml:í~. 
A ~zííltí\'C~~szc'ín a fagy okozta riig:y k:\rt lÍgy <'•:-:nwijiik meg, ha a 

rügyct lecsipj11k. Az cgl-~zsl>ges riigy zöld; a fagyos rügy frtplt; szinü! 
Ha a ,·essz(í h(j:ít megmetsztik gyengén kl>s~el és n ht~j alart ziild: eg~sz
si;gv:-:, ha barna ,.,zinü: cliagyott. Ekkor a h(.j alatt n~·:ílk:ís fi,lyad6k van. 

Ha c~ak a rüg·yck \'annak és pedig szórninyosau e)f;,gyv:i, és ba 
s ve~sz(írc nagy sziik:-5<-g·iiuk van, ukkal m6ddal haszn~ílhatjuk ugy, hogy 
a vci'szíít kL~n:Ile kütn• mPlcg hPlyt·n kcv<."s ,·izbc :íllitjuk. Az egtd . .,z•· ges 
riig,'; megrluzznd oz Plfnglfoff ,.;.-,szn'IJHl1'''d. 

Ha a hl-ja is megf:1gyott a vesszi'íb ek, akkor már a baj nagyobb
mert itt uag:yun bajos nt:ískL~nt mint a ht~j leszedésl-vel a fag·ykárt meg-. . 
1smerm. 

A vcs~z(í azon rt~SZl~n, ahol a l11~j:íu (·H~tgyott : proutosodás :íll be, 
rnelv ha eliiltl'ttctik is, elííbL-utöbb a t.tíkt• ha 11cm i~ hal:il:it, de csene
vés;.sl-gt:t idl>zi Plíí. Mivel a feB0se<h'~ tov:íbh terjed. L\zért a héjain is 

f' " " l / nwg ag~·ott yesszu a tuzre va o. 
Ellenben azon ,·essúík, ahol l'sak a riigyek f~tgytak el,_ az eWbb 

momlott alapm1 még ojt:islwz is haszn:í1!1at6~, oskol:íz:ísra pedig elég~ré 
jól ; mert a rügycknt<l rendPscn az clsíí ",, " rügy, me ly jobban ki volt 
fejHíd vc: fag.IJoft el; mig a fiók riigyck épek, mclyek azután egész rendeRen 
annak idejében elétörnele 

Kérdések és feleletek. 
181. Kérdés Határunkban a filoxera még nem konstatá\tatott: sza

bad-e amerikai széíWvessz<'it. hozzánk be hozni ? 
A. 8 

Felelet. Kérde:sére a miniszteri rendelet adja meg a választ, amely 
-a fillo:x:era mentes községekbe a szőlővessző szállitást eltiltja; s kivételes 
helyekről is, u beszállitási engedélyért folyamodni kell. 

182. Kérdés. A mult év tavaszán egy ügyniik járt nálunk s egy 
csomó yorkmaderiát nekem is a nyakamba csapott. Kérdém: érdemes 
lesz-e mmt direktterrnőt megtartani ? A vagy helyes lesz-e ha ez év ta
vaszán ékre beojtani ? 

K. Madaras A. J. 
Felelet. A york-Madeira mint direkttermő a terjesztésre nem ér-
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demes. Azonban ha már beállott: hát ojtassa be ez év tavaszán ékre. 
Még él, majd csak terem. De annak s1.aporitása egyáltalában nem aján
latos. Hiszen a ne\·e is mutatja, met·', {)t koldns-.~zölöuelc nevezik. 

183. Kérdés Uj eWfizető vagyok, s luír lehetett már ezen kérdél!l 
tárgyalva, de miután számosan lehetlink uj cWfizcWk, s azok között töb
ben akik ohajtják tudni, teiuH kérdem: mikép és miként rakjam el 
ripáriáma t c liígyökereztctés czéljából a verem he ? 

J. Kis-Ker D. R. 
Felelet. A rip~íria \·essz{)k clfísziir az al~ó végüknél a bütyök alatt 

\·ágandók el; aznt:ín az alsó bütyiik között a haj helylyel-köz;,el lesze
dendíJ, azut:ín 50-100 szálonk.:.nt csomóba köteudG, ugy, hogy az alsó 
végei egyenWen álljanak. 

Ezen vessziík :i'prilis elején mi1líín a föld fölmelegedett egy e czélra 
ásott 35 em. széles ~~s HO cm. mély verembe fimlitva beraka.ndók ugy, 
hogy a csomó ve~szíí össze\·crt als«) vége fiilfelé leg-yen : rajta egy karó 
átdugand6 és a csom6 vessz{í i'f•rdih·a, a gödörbe a kat·ón felakasztandó. 
Ha ezzel igy az :írok vég-ig mc2'Wltetct.t, az :ti'Ok és a \·esszők közötti 
hézag szaltná\·al kitömemW, s a vcsszíírc vt-gig két ujuyi vastagon, k{írűl 
vagy a fár(íl leszedett moha rakandó l's annak a tetején két ujnyi rostált 
föld el hch·ezendé). . 

A föld tetl~ére fris ha lehet lótr~íg,va tm·it.cruW jól vastagon; azu
tán az cg-C>sz ct·íísen nwgi>ntö.wndíí, s fiilddel jól het.akarandó. 

Xyolcz naponként akkor mikor meleg idlí van, langyo:; vizzel meg
önWzendíi, (os ö h(.t eltelte ut.ín ha kiszedi: rtl.-kor mdr nr1,q!} ré•zbP-n 
,q!Jökerek('f lwzfoi,; IHU/fl pPdiy erli.-;r•u IIIP.,qfJIJniÓ,f.'i!ldtuk. 

Ez az elcígyökercztetés lege~yszeri.ibh és legbiztosabb módja. 
184. Kérdés. Mi oka annak, hogy az idén nem adott. ki a kormány 

oly füzetct, mclyben az egyesek :iltal elad~í~ra sz:ínt európai és amerikai 
sz{íllívcsszíík feltüntetve vannak'! ... S miért nem hirdeti a kormáay, 
hogy mcly ~mami telepen nm {os minG eladó szűltí't·essz{í "! 

}:u az otthelló sz{í!Wt sokra hecsiil<im nemcsak azért. mivel dusan 
terem, de a.r.c-rt mert bcune kitüun(í festanyag van. Kérdem jó lenne-e 
ha én ripari:í:ba othellót ojtutnék '! 

Bpest n. K. S. 
Felelet. Hogy miért nem adott ki a kornuíny mult {isszel oly ki

mutatá~t, melybcn az elachísra sz~ínt szííWvesszők felsoroltattak, azt ura
B1ígod ott Bpesten laln·~ín az illctíí szakközegckWl könyebben megtnd
hatná. Ha mr.onbun a kérdés hozzánk intéztetett, v~ílaszolunk annyit, 
mennyiről mi az illetékes helyrc.'íl értesítést nyertünk. 

Miután az egyes eladók. bejelentésüknél jóval magasabb ~írakat 
követeltek a vesszlikért mint ~ kormány gondolta, ezért nP.m lettek az 
"f,tddsr•r hejtde,lfetf r:~:~sziík k/jzz,; ftive ~liuMn pedig a kormány ez év
ben több sziH{ítelepet sz~índékozik beültetni: vessz{) eladási szándék~\t 
akkorra tartja fel, ha marad készlet. Mindezekb()l az a tanuság: ez év
JJ,.n j•í l~·"Z a IJt.'lzerz~.".~"l .~iefnl. 

Az otthelló vcssz{ít illetiHeg önnek 1s csak azt mondhatjuk ami t 
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maír az unalomig elmondottunk, hogy mílunk az otthelló tiz ével betöl
tött, s rajta :t visszaesésnek semmi nyoma sem található. 

Ha ,·an vöröses-feketés jó dus talaja: m.iuek oko~kodik az ojtáBBal·! .. 
Ugy is több ~vig elél. lh kés{ibh esetleg megszénkénegeztetik, rrkl.·or 
mt.,Q a 9.'/tn,q,:bb fala.jbnn i~ fenfartlmtja. 

Azért., hogy dnsan teremjen, nem kell ojtani. Hiszen igy is bámu-
latos nagy termt:~t ad. 

u~:). Kérdés. Ug-.Y t.apasztaltam, hogy a jaquez mint sima ,·es!ÖiZll 
nehezen ered, honnét. nm ez ·t s viszont. azt olvastam, hogy síma jac1uez 
alanyou eszközült. kézbcui ojt:ís ('ll-g sikert tul. Való-e Cl'.? ••• s ha igen, 
mibcn rejlik az, hogy az ojt:ísn:íl nagyobb a mege1·edési sz:(zalék, mint 
ha a sima jnq uez maga ültettetik ki ? 

G " Jt'. G·. :xyor. 
(Yálasz a. jövő számban.) 

Eladunk: 
100 ezer v:ílngatott vegyes s1ma ripárüít.. 

ojttís al:í vahí ezre 
ültetni ,·aló » 
oskol:ízni való )) 

15 f•·t. 
8 ~ 

4 » 

50 ezer sima jatl'tezt 
ojt:is al:í való ezre 
ültetni való )) 

8 ezer gyökeres othellót, ezre 
5000 sima herb<>mont 

első osztály . 
nuísod o:-:zt:íl y 

30 ezer sima othellót, ezre 

1~ » 

6 )) 
ao ,. 

12 " 
6 » 

e]s{í oszb\ly . 20 » 

másotl o:-:zt:íh· 10 ,. 
Aki othelltít. rei1tlcl, egy- két iivc~ othelló bort dijtalanul _kap. 

2000 gyükercs kadarka ojtv~ínyt., ezre · .. 130 _.,. 
X em es \"esszí)kct : ., ·· '· '•. 

Három mag(• nemes kaJarka, nílogatva ékojttíshoz, ezre 10 • 
» » » » p:i:i'osit~íHhoz » » 8 :t 

» » " » vegycsen " » 5 :t 

Rozsd~ís muskolat \":ilogat\·a élwjt~ishoz ezre lf> :t 

» " » p~í:rosiMshoz » 10 :t 

• • » vegyesen » 8 :. 
Más nemes borfajok ezre . 6 :t 

Csemege szt'ílővesszők ékojtáshoz, i2~Íza . 3 frt kr. 
» >' párositáshoz » 2 » 50 :t 

» » vegycsen » • • • • 2 ~ - .. 
A megr~ndeléseknél kérünk 2f> 0/ 0 -tóli clöleget, és egy6ttal körűlirni : 

hogy hol van a vasuti vagy hajózási lead6 állomás. Hozzánk intéze" 
levelekhez kérünk l db [> kros bélyeget csatolni, s azonnal válaszolunk. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön.-----
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