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Jogos kérelem. 
Lapunk mult számában elmonuottuk, hogy Darányi 

Ignácz földu!Űve]ésügyi miniszter ur egy törvényjaYaslatot dol
gozott ki, melyben a filloxera által kipusztított szőlők rekonst
ruál h~t tására tétetik intézkedés. 

Még kormány férfiu nem tett üdvösebb lépé8t, mint a 
jel<·nlPgi földmivel(>sügyi minisztG·r ur, aki törvényileg akar segélyt 
nyujtani a filloxeru által kipusztitott szőlők felujitására. 

~Iióta lapunkban Pzen törvényjavaslatról megemlékeztünk, 
azóta hossza bh idő mtdt el, s a javaslathoz többen~ maga az 
( hszá~os Gazdasági Egye~ület is hozzá szólt. 

Ti)bb irányban tétetett nyilatkozat, több irányban tétetett 
inditYány, tnelyek a jóakarattal és szakértelemmel kidologozott 
törvényjavaslatot csak job há, csak alkalmasa bbá teszik. 

Egy irányban azonban, mely felette fontos, igazságos és 
méltán.\·os, nem történt határozott felszólalás; nem történt erre 
határozott megálla podáR. 

~~e~emlittetett ugyan az Országos l\Ingyar Gazdasági Egye
A ül et kebelében törtéut tárgyaláskor, tett is reá némi nyilatko
zatot az ott levő bankigazgat 6 Enyedy Lukáes ur; de az feltevés 
volt, nem volt világos, s még később is homályos maradt, s 
ma is az. 

És pedig ez azon kérdés, hogy : kifog-e a már betelepitett 
vagy még részben telepítés alatt áll6 ojtvtfny szöWkre is terjedni 
a törvény j6tékony intézkedése l Avag'!J csak a felújítás elé kerül/J 
szöWk betelepítésére adatik kölcsön ? 

N agyon igazságtalan lenne az, ha a már teljesen vagy réizle
tesen betelepitett szőlljk a kedvezményes intézkedésben nem 
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r~szesitetnének. Av&gy azt hiszik, akik eddig telepitettek: azoknál 
a bankó halomszá-mra hevert? 

" En azt hiszem, többen vagyunk, akik kölc~önhöz folya-
nlűdtunk, s legalább is részben kölcsön utján ujitottuk fel 
szőlőinket. 

Avagy azért képeznénk mi kezdeményezők kivételt, mert 
a tanulmányozás, a kisérletezés alatt sok vért vesztettünk; iJ 

a mi karunkon épült a jelenben eléggé jól ösmert uj szőlő
kultura? 

Az igazság ugy hozza magával, hogy a már teljesen és 
részben betelepitett szőlők tálajdonosai is részesüljenek a ked
vezrnéuyes kölcsönben, hogy igy sulyos terhükön ők is könnyit
hessenek é~ elismerés legyen részünkre az, hogy másokkal 
egyenlő elbánásban részesüljünk. 

Mi azt hisszük, ezen igazságos álláspont győzni fog, csak 
nekünk érdekletteknek rnt~g kell ragadni minden kínálkozó 
alkalmat, s ott hol alkalom kínálkozik: szóval, tettel, tollal 
kell igazságos álláspoutunkat erősen hangoztatni. 

Hiszen nem kériink mi elzsme;·ést, cssk azt, hogy Itekünk is 
hasonl6 1né1·tékkel rnérjenek! 

A kézben ojtásról. 
II. 

Hasonló cz1m alatt elmondottuk azt, hogy az njtáAhoz legjobb a.z 
emberi kéz. 

~Iost elmondjuk, hogy a sok. évi tapasztalat mire tanitott, hogy 
miként lehet a legsikeresebben eszküzölni a kézben ojMsokat "! 

Először is megjegyezzük, hogy a gyökeres a\any több sikert biztosit. 
Ezután következik az előgyökereztetett alany. Es ezután k<"•vetkezik a 
sima alany. 

Ha gyökeres vesszőnk a földben van, legalkalmasabb az ojtils 
eszközlése idejében kiszedni ; rögtön ojtani, s azonnal oskolázni. 

Erre pedig legalkalmasabb azon idő, mirWn a gyökeres vessző a 
földben megindulni kezd. 

A meginduhis jele az, hogy ha a vesszön apró kis piros fakadás()k 
kezdenek jelentkezni. 

Ismétlem, midőn jelentkezni kezdenek. Mert nem szabad megvárni 
azt, hogy a vessző meginduljon, vagy hajtf!on; mert ahol a kiszedett \"esz
szö életműködését erősen megkezdette, s ekkor szedetik ki : 8. sikerre 
káros hatással van. 
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A sima vessző előgyökereztetés végett csak akkor rakandó el : 
mid6n a ióld kezd átmelegedni. Ez az időjárást6l függ ; rendszeresen 
m~rczius vég~~ felé kezd<>dik. 

Mivel azonban az ojtás készitése, illetőleg kirakása május 5--8-dikán 
tul nem mehet, s miw~l az előgyökerezéshez f>, néha 6 hét is szükségel
tetik: az ojtáshoz használand6 sima vessző előgyökereztését eWbb kell 
eszközölni, mint az ültetésre vagy oskolázást·a szánta t; - és pedig a 
következí)képen. 

Asunk Azáraz helyen egy 2 láb széles, 4 láb mély s oly hosszú 
árkot, amennyi az eWgyökere."tetendő vessző befogadás~íra szűkséges. 

Ennek a fenekére teszünk l Mb vastagon friss l6tt·ágyát: azt 
letapossuk s azután 10 czrnter vastagon t:izúraz homokkal vagy könnyű 
kavicsos f(ilddel beboritjuk. 

Ezen ahaakart trágy:t azután a verea1 falai küzött ~íllandóan mele
gct tart, s a falak hidegsrg-ét enyhiti. Ezubín a veszfJt, mint már több
ször elmondottuk, eWkészit,·e elvermeljük. 

Fj eltítizeWink iránti figyelembíH az eljáníst megismételjük. 
Á'/. eUígyükereztetéshe'/. szánt vesszGk alsó végeit a bütyöknél el

v~ígjnk, ütven szálonként összeszedjük, ugy azonban, hogy als6 végei egyen
Wen álljanak. 

Ezuüín a csomót n küzcpt-n ös~zekötjiik, a közepPn azért, hogy az 
als6 v6gck annyira r-;zétálljanak, hogy ködjük lcgal:íbb egy arasznyira 
moh1ít dug-doshassunk. Ha a moluit közédug·dostuk, az als6 végét gyengén 
összekiitjiik, s igy megf(mlitva az :ii·okba J,ehelyezzük. 

A behelyezl-snél a eRomókat kl-t ves~zfí közé kötjük, s ugy helyez
zük he az árokba, hog-y a csomó a két vesszGn csüngjön. 

Ha igy megforditva elhelyeztük, most már a vesszGk alsó végére, 
mely most fölfelé 11ll, szintén egy kevés moluít rakunk s az árok és 
vesszíík küzött.i hézagot sr:ahm\val kitömjük; csak az tírok két végét 
ha~yjuk szabadon, és oda egy-egy darab deszkát teszünk, hogy időközött 
azokat f'elvé\·e, a vermct megsY.cllűztessiik és elejét ,·agyük annak, hogy 
a netaMn tul meleg veremben ,, ~;eszlJk fd"lJ 1'űgye1: tulkihnjfsanak. 

Ha a moh1ít - mint fönnebb mondtím - a megfordit\·a helyezett 
vesszrí alsó végcin elteritettiik, akkor '2-3 ujnyi könnyii, de j6 táp-dús 
f()ldet teritünk re~i, és ezntáfl legahíbb egy h\b vastagon fris l6trágyával 
hefedjük, 6s ennek tetejére vékonyan földet boritunk, elGbb azonban 
megöntözziik. 

A viznek nem szahad hidegnek lenni, legalkalmasabb az állott, 
langyos viz. 

U gy iii lehet eWgyökereztetni, ha széltől védett helyen, például 
istáll6 vagy kamrában a fal mellé legalább 2 lábnyira fris trágyát rakuLk 
s ·a csom6ba kötött vesszí)ket ugy fektetjük, hogy a trágya és fal köz8 
4-5 ujnyi föld essék. EWbb azonban a csomóba kötött vessző köztS 
moha rakandó és a vesszők j6 porhanyós f'óld közé teendők ugy, hogy 
a felső vége künn a szabadban legyen. 

Ezen eljárás azonban kevésbé vezet sikerhez. 
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Az ojt.ást én mindig két ezerore eszközlöm. N em tehetek róla, én 
ennek elsőbbséget adok. Igaz, hogy magam is láttam igen szép sikereket 
egy szemes nemes gallynál is, de ott a viszonyok oly kedvezőek voltak, 
hogyha a nemes gally két szemcs lett volna: a siker~ még sokkal nagyobb
nak hittem volna. 

A kötést ilJet.őleg az a kérdés : mikor eszközöljiik az ojtást? Ha 
korán, akkor oly anyaggal kell kötni, mely az clvermelt helyen nem 
rohad el. Ha akkor ojtunk, midőn kirakni azonnal lehet: a tiszfa 1"a.fj'ia 
egéuen alkalma1. 

De meg az is kérdés, hogy van eszközölve a párosítás, nyelvvel-e 
avagy anélkííl. 

A nyelves párosításnál a kevésb~ tartófil kötő anyag is jó; mert 
ott a nyelvek maguk is összetartják, ha nyelv nélkül vitetik kefesztül : 
ott már csak a kötanyag tartja egybe; tehl{t már ezen kivitelnél tart6-
sa bb kötanyagot kell alkalmazni. 

A párosítás eszközlését illetőleg felette elágazók a vélemények. 
Vannak akik azt állitják, hogy nagyobb siker érhető el : ha a párosítás 
nyelv nélkül eszközöltetik. 

Sajnáljuk, de mi nem vagyunk ezen véleményen. 1\Ii a nyeh·es 
párositást jobbnak, alkalmasabbnak találjuk. 

Igaz, hogy a nyelv vágása által több seb ejtetik a vesszőn, de hát 
az összeforr. Sőt a forradás a legtöbb esetben a nyelvek hegyénél a 
beillesztésnél veszi kezdetét. 

Bár mennyi hibás ojtv1ínyt nézzünk, ugy találjuk, hogy legtöbbször 
a váglapok végei vagy az oldalai nincsennek egybe forrva. Az, hogy a 
nyelv ne volna összeforrva, ritka esetben fordul eW. 

A nyelves párosítással sokkal szabatosabb munkát lehet cszkiizölni. 
Egy jól keresztül vitt nyelves párositást ak~í:r kötés nélkül is ellehetnc 
o&kolázni, az oly szépeu illik és tartja magtít össze. 

A nyelves párosításnál nem igen fordul az elő, hogy az összetétel 
a kötés alatt elcsuszék. 

Köztudomásu, hogy forradás nem a fás résznél de a héjakn·ll kez
dődik; a nyelves párositással ugy össze lehet állitani a két vessz{)t, hogy 
ha a ves~ők szine egyenlő ·alig lthet m"}JÖSmerni, ho.qy hol van üuzetéve. 
A héjak a héjakkal teljesen találkoznak, s igy a forradás kónnyebLen 
biztoasabban beállhat, s elcsuszamlás vajmi ritka esetben történik. 

Régen hangsulyoztuk azt, hogy ha tökéletesen alkalmas kötanya
gunk volna, a kézben ojMs probléméja rég meg volna oldva. 

Eddig raffiát használ unk leginkább a későbbi ojt1\soknál. 
Tudjuk azt, hogy a raflia, ha rézgálicz-oldatha mártatik, tartósabbá 

válik. aímde tudjuk azt viszont, ha a rézoldat a ratfián feloldódik s a 
metszlapok közé jut, az lísszeforradás akadalyánl szolgd.l. Ez okból a réz
gálicztól, de minden idegen anyagtól, mely feloldódik, larfózkodnu.nk kell. 

Most már, ha a párositás nyelves, tiszta raff'iával is köthetünk, 
mert ha csapP.dékos időjárá8 mellelt elrothad is a raflia, a nyelv ös1ze 
tételénél fogva az ojtds együtt marad. 
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N em igy áll a nyelvnélkiili ojtásnál : ott ha a raffia elrohad, az 
ojtv:rnyt mi sem tartja össze és szét esik. 

Hogy tehát ezen eset be ne álljon, zöldgálicz-oldatha mártott raf
fi:hal kell kötni; mely azonban uz előbh momlott okolmái fogva 
hátrányos. 

De laítrányos azért is, mert az olyan szabályosan nem lehet össze
illeszteni .illetve összekötni, mint a nycl\'es párositást, és a mnnkában al
kalmttflmwJ c.•u•zktil. 

B:\r rnint gondolkozom felette, s bár mily tárgyilagosan szóljak róla, 
az t-n nC>zetem az, hogy a nyelves lHÍrositás jobb, mint a nyelvnélküli 
p:í"ros; t:\:-;. 

A uyelvuélküli párosítás is hasonlit ahho:r., mikor u tud6s és 
ke,·r.~bé tud6s világ uz ojt6gépeket üsmertctte; s most 10 év uttí:n elis
merik, ho!!?/ 11P/d1nk, hk tt szallft•lktfzzel eszkVziiltiik " p1Í1'osifd~Jf, i_qa
ZIIIIk /.'tili, 

Most czikkeznck r6la, dc végre re:í unnak. Igy le'lznek a nyelves 
]lltrosit:íssal is. 

Ko~sinszky Viktor ur, kinek s:r.akképzett~:;égére joggal lehet sokat 
adni, azt irta lapunk mult évi utols6 sdm:íbnn, hogy a kézben eszköz
lendíí ojt:í:st nagyobb sikerrel vihetnénk keresztül : "" a mefszlapokat az 
eddi.'/' szul.·d.,t•íl ,./thüie:l rt rii.'l.'l o/J,,/,íi'IJl r·.o;z/r,,jziilnénk. 

Üs:r.intén szólva, még ezzel nem tettünk kisérletet; de ha felette 
elm•~lkediink, a küvetkezí) következtetésre jövünk: 

ll!:tZ a:r., hogy a belcsatorna az iziiletblíl a rügy felé fut s ott vég
zíídvén, ismét onnét indul ki és ismét az iziiletbe fut s igy toníhb. Igen 
terlnl~szetes, hogy a rügy teWli oldalon erGsebb a \·esszü életműköcMse, 
mint a tul oldalon. 

Moudjuk a rügy feWli oldalt: a vess:r.G clejt~nek, a tuls6 részt pedig: 
hátának. 

Teluít az eddigi p:írositásn:ll a níglapok -.·égei a vessz{) hátára 
estek, H mi \'cl ott a nedvkeringés gyengébb, történhetett meg az, hogy 
legtöbh (~tv:í"nytu\1 a váglapok végei nincseunek összeftn'l"va s elállanak. 

X a~yon feltehet{; tehtít az, hogy ha a vtíglapok a rügy es oldalra 
jönnek, oda, ahol a nedvkeringés dnsabb: a .fiJ·rradá.<~ is tökéletuebb lesz • 

. Azért teh:\t másnak is ajánljuk kisérlettételre, de magunk is teszünk 
vele kísérletet. 

A ní"glapok végének biztosabb oda forradása ezéljáb61 többen azon 
clj:(ráit követik, hogy mid6n az angotuyelves párositást összeállitották: 
kötés eWtt a v~íglap végeib{H alul-felül egy piczit levágnak; s igy ott 
egy piczi zöld rész h\that6. 

Ez az eljah·ás ujabb keletű; onnan vette eredetét, mert a szakem
herek azt tették fel, hogy ezen elvágott résznél a forradás biztosan beáll. 
S hogy igy nem lesz az ami a multban volt, hogy legtöbb váglap vége 
nem volt oda forrva. Ez az ékojtásnál követett elméletbl51 szállt át a 
párosiMe hoz. 

Az ékojtásra némelyek azt hirdették, hogy ott a szárnyak soha 
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vagy nagy ritktín forrnak oda a nemes gallyhoz, s igy ott éveken át 
egy kis seb marad, amelybe a nedvesség behatolván, a töke életére 
káros. 

Persze, hogy ha az alany szára hosszú, az feljut a nemes gally 
ht<jas részéig : nagyon termésEetes, hogy a héj a fás részszel nem fm·r 
ö1sze, Ezért azután most az ékojtál§t ugy készítjük, hogy a nemes gally 
ékjéb()l egy piczi zöld rész kilátszassP.k. Itt azutlfn a:r. ezen részen kép
ződótt kifil zöld részen képződő forrany : a szárnyakat a nemes részszel 
összeforrasztja. 

Ez a helyes elmélet a gyakorlatban is jónak bizonyult. 
l\lost átültettük ezen eljárást az angolnyelves párositáshoz, és én a 

mult évben azt tapasztaltam, hogy ojtványaim metszlapjai jobhun és 
nagyobb számmal összeforrottak ; tehát jónak bizonyult. 

Most olvasom egyik szaklapban, hogy ezen kis sehecske káros, 
mert ott gomba alaku kidudorodás áll be. 

Nohát k~rem, ezt én nem irom alá. Igaz, hogy némi kidudorodás 
beáll, de hát nem a f~rrany neme idézi-e elő máshol is dudorodást. 

Az a mi óriási szerencsétleuségünk, hogy a szaklapok ma ezt dicsé
rik, holnap meg azt gyalázzák: legyen okos azntán a szegény szölész .' 

S ez onnan van, mert aki hüja a tollat forgatni, s kezd sz{)lé~:;z
kedni: egyszerre szakiró lesz, a szakirodalom lapjai megnyilnak eWtte. 

}:n tehát ajánlom, hogy az angolnyeh·es párosiMsmll, midGn azt 
összeállitottuk, egy piczikét, egy czérna vaHtagságnyit vágjunk le a mctsz
lap végeiből, hogy ott a forrad~~s he,lljon. 

~!ost ujabban valami ojtógép-félét hir<letnek; biztosítom a t. olva
sót, hogy nem soklíra az is a többi mellé kerül, s előbb-utóbb a legegy
szerübb eljárás fog általánosan tért hóditani. 

A kötözés ne legyen Híít·íí, hogy a fc1rrany dn<lor~ís~\nak ne álljon 
utjában. 

A kötözés ut.án következik az ojtvány helyének be\·on<ísa. 
Ide is külömbfélét: staniolt, ojtó-viaszt, parafát., stb. használnak. 

- Xézzük, miért kell takarni az ojtáH helyét'? azért hogy a ned,·es
ség a metszlapok, a sebek közé ne hatoljon. 

Tudjuk azt jól, hogy az agyag w. vizet nem ereszti át, tehlH ha 
agyaggal kenjük be: elértük ezéinnkat; a vi?.et, a nedveHséget a metsz
Iapoktól távol tartjuk. 

Az agyagnak a bekcnés után kissé meg kell szikkadni; akkor 
azután miat egy cserép övezi az ojtás helyét. Hogy azonban a szikka
dás alatt meg ne repedjen, szoktunk kevés marha-trágyát, vagy szőrt 
közé keverni. 

Ez teljesen alkalmas és legolcsóbb is. 
Tehát az ojtványt ha bekenetett, egy kevés ideig, mig az agyag 

megkem~nykedik, szabad levegőn kell tartani. Ha sima « vessz5, 
annak 8-10 óra nem árt; a gyökeres, vagy pláne előgyökereztetett 
alanynak azonban csak addig szabad a levegőn lenni, mig az ojtás esz-
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közöltetik. Tehát ha az agyag kenést szikkadni hagyjuk: az alany gyö
keres vagy előgyökereztetett része tólddel takan·a legyen. 

Az agyag-kenés elég vastag legyen. 
Következik az oskolázás. 
Ha sima az alanyunk, akkor ugy j~írunk el helyesen, ha az eloako

lázás előtt az alany alsó izületén a héjat több helyen meg szaggatjuk; 
8 azután, hogy a nedvkeringést, ugynevezett erőt az ojtáshoz hajtsuk: 
az alany felső két szemét kivágjuk, hogy az ki ne hajtson. 

Az oskohínak csak forditott földet olyat használjunk, a melyik leg
alább ef!y évvel előbb fiwdittatott s a fels{) réteg már a nap és lég 
befoly9sa alatt élenyült. 

Ha a talaj dus, az ojtvány er{)sebL gyökereket ver. Az erősebb 
gyökerek erősebb életműködést fejtenek ki. Ahol az életműködés erő
sebb, ott a f(H·radás és fejlődés is tökéletesebb lesz: 

Oskolázásnál egyedül a Richter-féle eljár:ís ad legbiztosabb sikert, 
csakhogy itt sem szabad a szélsGségig menni, s nem szabad az ojtványo
kat tul magasan rakni s a sirkét felette magasan huzni. Azért, mivel a 
magas sirkézésnél igaz, hogy a gyökér.· előbb keletkezik, ue az is igaz, 
hogy könnyen kiszikkati s dussá nem fejlődik. 

Ugy kell elralmi az ojtványt, hogy az ojtás helye a földszinéhez 
jöjjön. Sem a mély rakás nem j6, mert a fóld mélyen késöbb meleg
szik át, s az ojtvány ké~őbb kel életre; sem a magas nem jó, rnivel kiszá
rad és erős gyökeret nem ver. 

Arra kell törekedni, hogy a sil·ke ne kötött talaj legyen, de homok 
vegyülék. Hogy a sirke meg ne repedezzék, mert a repedésen át a levegő 
a nemes gallyhoz jut s kiszikkad. S ha nem rendelkezünk homokos tóld
del: akkor munka által kell porhanyitani, utját állni, hogy meg ne 
repedezzék. 

Ha a talaj sovány, nem szabad a sorsra bizni, hogy majd jó lesz 
az ugy is, hanem szuperfoszftít-míí.trágyát kell venni s ha az oskolázás 
megtörtént, egy tompa fácskával nem mély lyukat fúrni, abba lyukba 
kell a szuperfoszfát-műtrágyát belesz6rni s azután csöves kupával a 
műtrág-yát vizzel leönteni. 

A viz a míítrágyát feloldja, s a trágya le jut a gyökérzethez 8 

azonnal hat. 
Igy tudom én a kézben ojtás keresztül vitelét tanácsolni. 

Egy uj ojtési mód. 
Eleven kis lapunk szerkesztőjének munkálkodásából látom ut, 

hogy teljes odaadással iparkodik elfoglalt állasának minden ir,nyban 
megfelelni. És őszintén sz6lva, becsülöm benne az egyszeríí.séget, tárgyi
lagessá~ot és következetességet. 

Egy irt€nyban halad, a köríí.l mozog, s nemcsak maga nem tér ki, 
sőt másoknak sem ad alkalmat, hogy czikkeikkel ellenmondt€sokba esse
nek, és az olvasót öeszezavarjt€k. 
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Engedelmé,·el azonban én ezuttal elt~rek, és kegyes engedelmével 
egy eddig a szerkesztl> ur által sem emlitett ojtási eljárd:sra kivtínom 
szőlősgazd~\ink figyeimét felhi,·ni. . . 

1\lindenfeliíl azt hangoztatják, hogy az ojtványok legnagyobb lnbáJa 
az hog" a f(n·rad:ís nem tökéletes, hogy a bélcsatornák megsértctnek. 

' A.z angolnych·es párosiManál 11.zt hangoztatj~ík, hogy a nyclvezé~sel 
feleslege!!! ,·ág:ísok eszközi)ltetnek, hogy a forrad~ís csak részleges. 

A nyeh·nélkiili párosításnál azt állitják hibának, hogy ha a forrad'!ll 
gyorsan be nem áll, az egész ojtv~íny szét esik. 

Az élwjt:isra azt panaszolják, hogy az alany száruyainak fcls{í ,·ég~n 
nem t4wradnak össze, s ott seb marad, melyen a nedv egész a hélcsa
torn:~ig hatol, s he~lll a fenésedés 

Y égre a párosihísnál a metszlapoknál levő bélcsatormfk összezuz6-
dás:ít emlegetik. 

Az elmondottak mindcgyikébcn van egy kis igazság. 
Az angol nyeh·es p:írosit:hm~íl c~akugyan sok vágaís eszközöltetik, 

jobb volna, ha ke\·esebh volna. 
Az ('gyszeríí párosit:íst, ha a kc'ítanyag elrohad : nincs ami ösz

szetartea . 
.Az is igaz, hogy az angol p:írosit!ls, iegyen az nyelves, vagy nyelv

nélküli: legtöbb~zör rés:~:legcsen forr össze, ugy, hogy ha az igazán hib:H
lanul lett összeforrott ojtványokat kin(njuk csak eliiltetni: akkor ~umtán 
egész a szánalomig csekély százalékot nyerünk. 

}:n a mult ~vben tettem kisérletet egy egész uj - ed<lig még 
sehol sem oh·astam - elj~\rással, melylyel elég ~ép sikert értem el. 

Elértem az ojtványokn:ll azt., hogy a bélesatorn:ít uem is l-rintet
tem; el~rtem azt, hog-y a forrad~ü; tökéletes lett; - és cl<-rtcm azt, 
hogy az alany a nemes résszel eg:,ditt vastagodott. 

Ojtottam pedig a kii\·etkcziíképen : 
Elnígtam a nemes gallvat k(>t szcmet)rc, ugy, hogy a m~\sodik szem 

vagyis riigy alatt, felénél töbh iziilet rész maradt. 
l\Iost az alsó biityöknél, ahol a v:llas1.t6 vonal hltszik, hcn(gtam 

felénél mélyebben vi?.szintes(!n, s a tnlsó oldalon egy kevés maradt fás
részsv.el a héjat 3 miliméterre le,·ágtam ; alól pedig ékre esett. 

Azután a helyben m:\r be~íllott egy éves, elég ert')s alanyt, szintéa 
a bütyökön, itt már egészen keref::ztíil v~ígtam vizszintescn, s egyik oldalán 
mint a gyiimölcsfiík héj ah\ ojtásámíl : a sz<Hőfa héja t be :1asitottam, a héja t 
széthnztam. e az a nemes gal:y héjas részét, melyen kevés fas rész is 
maradt: behelyeztem, azután raffiah·al bekötiittem, s földdel az egészet, 
mint az ékojt:ísnál - betakartam. 

30 darab ilyen ojtást eszközöltem, melyb{íl mindössze n tlarab 
maradt el. 

l\Iind megfogant. s a nyár közepén már nem látszott a legkevesebb 
sebhely sem. 

Az alanyou pedig ojtás alkalmával két oldalon függélyes hasitást 
tettem. mely metszés által az alany a nemes részszel együtt vastagodott. 
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Sz6val éppen ugy ojtottam, mint sr.okták a gyümölcsfákat, kéreg 
azaz h0j ahí ojtani. 

Ajánlom sr.{)}ész társaimnak, tegyenek vele kísérletet, s ha náluk is 
bevtllik, all.-nlmnzzák. 

János gazda. 
Ezen ojtás nemmel mi m1ír az 1890-dik é\·hen tettünk kísérletet. 

Az eredmény az lett, hogr minden egyes ojtvány megir,dult, s az első 
kis le,·élkéjét kihajtotta, késíibb azonban alig maradt meg egy pár 
belőle 

A hib1ít abban követtük cl, hogy ar. ojtást amint elvégeztük, a 
szabad le,·cgőn hagytuk, s a nemes gallyacska elszdradt. 

Ha mi akkor, ugy mint az ékojMst szoktís, be&irkéztük volna: akkor 
az összes ojtványaink sikerültek volna. 

A mult évben is tettünk neh~\ny ojtv1\nynyal kísérletet, s nincs 
okunk a panaszra. 

E;r, évben nagyobb mennyiségben szátuléko;r,unk kiiérletet tenni. 
Ezen ojtási elj1írást a 111agunk ré~zér{)} scm találjuk megvetendőnek:, 

sőt a kü,·ctkez{) magyarázat mellette sz6l. 
A sz{íWvesszí), mint azt sokab de mindannyian tudj!ík, nem bir 

végig ,·ölgygyel ; de a völgy eg-yik riigyWl a m1ísik: riigybe megy át és 
innét ismét fiiiehb. 

A vülgy a riigyhöz érve egészen els7.űkííl, ez ismét onnan kiindulva 
ha~onlóan sr.íik; tov1\hb a bélcsatorna és nz izíiletbeni haladásánál bővül. 
S i~y ha a biityköt utt, ahul egy vonal alakú jel látható, vízszinter-en el
vágjuk: ugy találjuk, hogy ott éppen semmi bélcsatorna sem látszik. 

Ha most nu\r ugy az alany, mint a nemes gallynál ott vágjuk el, 
ahol nem h\tszik a bélcsatorna, és azut1\n egybekötve összeforr: mmál 
jobb oj'dsi J..:,.,.,,'4zfii:vitel uent i." ,Qoudulhrttú. 

Ezen eljtí:rlísnál n forrad1\s körül futja a vcssz{)t, semmi hézag sem 
marad ; a bélcsatorna megroutn1 nines, .teluít 1Hland6nak, tartósnak 
igérkezik · 

Csakhogv két igy ,·izszintcsen v1fgott vcssz{ít öss;r,ekötni nem lehet, 
e czélra legjobbnak igérkezik, ha ug-y b1ínunk el, mint a gyümölcsfánál 
szokttik, a h(~ ahí ojt1\st cs;r,küzölni. 

Igaz, hogy a sz{ílővessz{)nek nines oly lmsos és vnstag héja, mint 
legtöbb gyömölcsfának; dc van anynyi, hogy idejében, szép ovatosan 
felveheW. 

Feh·enni pedig csak akkor lehet, mid{ín a nedvket·ingés erősen 
folyamathan ~·an. 

Ekkor igen is fellehet venni. 
l\Iost tmb· a nemes vesszőcskét, ha a bütyöknél, ott ahol a bélcsa

torna már a rügyhöz jutott ki, vízszintesen elvágjuk, és egyik oldalon a 
héjjal egyiitt egy kis nyelvecskét hagyunk, és azt a héj alá jól bedug
jük, bekötjük és betukatjuk: a s1ker nem marad el; kiilönösen, ha nem 
sajnáljuk u fárarlságot, s a készojtványhoz egy kis sima lapos vesszőcs-
két teszünk, mclyet az ojtvány biztosiMsára, rnffiával hozz1í kötniik 
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hosszant, és azután az egészet keményes agyagpéppel bekenjiik, és kissé 
megazáradni hagyjuk. 

AzonLan csak az összetétel, vagy helyesebben a sebhelynél ken-
'ük be. 
J Az igy ve&Azlícakével meger6sitet.t ojtás el~g erGsen áll arra, hogy 
ha a fúrrad~ís bekezdett., a gyenge forrany meg ne sértessP.k ; a keményes 
agyagpép pedig válasdalat képez, hogy a nedvesség hozz~í ne férjen. 

Megki\·1ínom uwnbnn jegyel'-ní, hogy ezen eljárással csuk a helyben 
es?.közlemlő ojtásn~A lehet eljárni. 

Jó lesz e7.:en elj:ir~íssal kisl~rletet tenni. S kiv~ínatos volna, hogy 
a kisérletek si ket·ei a nagy kü,;Ön8l'g t:\jt>ko:r.:ís:t végett nyilvánosságra 
hozassanak. 

A szölö metszésröl. 
~\z amerikai alanyou nemeAitett sz{íltitíík erejéről mesés dolgokat 

lehet mcsél ni. 
Elmondhatjuk, hogy az rengeteg nagy críít képes kifejteni a ter

mésben. Ebhííl ai': :lllitásból kiindulva azut:ín Rokan vadul neki szalad
nak: é8 a nemesitett tííkét metszés :íltal ideje eWtt is tultet·helik. 

~\z igaz, hogy a nemesitett >~zfílótők sokkal dnsabb termést adnak, 
mint az európai f~tjt.>k; de a7.:ért okosan éri ésY-sll:erüen k ~n er.en tulajdo
nukat kihaszmilni. 

N ézziik esak meg a délezeg, kifejliídött. pari pát, mily könnyen majd
nem repiih·e viszi lovas~it. De mivé lett volna ez a délczeg paripa, ha 
kicsi csikó kor~íban mint egy lovat terhelték volna? Elnyomorodott, 
visszamarad t volna. 

Igy vagyunk ar. ojtv~íny-t<Jkékkel is. 
Dc L:\t némelyek nem akatják figyelembe venni. hogy az ojtvány

tőnek is ertisödni és tííkévé kell fejWdeni. H vannak egyesek, akik az 
egész fiHtal. még nem is Wkét. csak t{ít: már a másödik évben túl
terhelik. 

Nohát kérem P.Z természetellenes kivánalom, tud~tlanság és ~rtel
metlenség, különösen az esctb~n, ha a tiík mint kész ojtványok lettek 
ki ültetve. 

Hiszen kérem a második évben m~g a gyökerei sem ágasodtak el 
és erősödtek be annyira, hogy egy szál vesszön kihozott termés megérle
lésére elég erővel rendelkezzenek. 

Akik nem hallgatnak a j6tanácsra ét~J fiatal tőjeiket túlterhelik: 
először is csakhamar látni fogják Wjeik visszaesését. másodszor a tőnek 
kivakulását. · 

Visszaesik, mert nem birja a kihozott fürtöket beérlelni; - kiva
kul, mért a magas metszés mellett évenként magasabbra fejlődik a met
szés, s igy nem képezvén tőkét : a tőke kivakulá1a bekövetkezik. S ba 
e1.: bekövetkezik, akkor már a metszés oly magasra fejlődik, hogy egy 
téli fagy esetén csak az alany hajthat ki, s igy az ojtvány bevégezte 
pályafutását. 
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. Az ojtvánr-~ővel ugy. kell bánni, mint előbb hangoztattam a gyenge 
cstkóval. Apolm, Jól kezelm kell s ha egyszer megerősödött s tökécské
vel el van látva : azután lehet a körülményekhez mérten a termést tet
·szés szerint fokozni. 

Beszéljen akárki, én nem engedek egy betüt sem abból, hogy oda 
kell törekedni} miszerint a fiatal t6 éléskamrival rendelkexzék. 

Éléskamra a tőke feje: az éléstárgyak rnjtn a szemek. Azért tehát 
oda kell törekedni, hogy 3 éves korig a tökécske fejet neveljcn. Ez 
pedig csak a rövid metszés által érheW el. 

Az első évben metszük a Mt egy szemre, a második évben ismét 
egy szemre. Ekkor már van 2 rügyünk, amikben a fakadást hozó sze~ 
mecskék el vannak rejtve. 

A harmadik évben már lehet egy, esetleg két csapocskát hagyni 
mely a negyedik évben terem .• \z ötödik éYben azután lehet. ha a sz<Hő 
faja alkalmas és távolstíg megengedi s a talaj elég dm; : akár dupla ka
rikás míívelést is alkalmazni; avagy Iugos míivelésre metszeni. 

Altalános elv az, l.ogy az ojtványokat, ba elég erősek, reá kell 
metszeni; mert ha tGke-metszést, vagy egy-két szemes-metszést eszköz
liink : akkor a ha.jt1ísok a;r. égig nyulnak. Ha pedig azokat visszatörjük : 
akkor a vess7.í)k orm6t]anul vastagok lesznek. s a hónaljak törnek elé. 
S az eredmény nz lesz, hogy scm szűlőfúrt, sem s:r.őlővessző; mert a 
rendkivül megvastagodott szííli)vessziít ojtásokhoz nem lehet a lkalma?.ni, 
s ela<láHra sem alkalmas. 

Én példtíul l méter tlíkc és l métcr sor hívolstígban levő 4 éves 
és idősebb clus talajban lev{) ojtványaimot a következőképen metszem. 

A tökén egym~ís~;al szemben 2-3 csapon két-h~írom szemes csapot 
hagyok. Ezen azután kihozhatja a mit tud. A Wke nincs tulst~gosan meg 
crmtetve PS teremhet 2-3 kilo sz6lűfürt ; ennél pedig többet kivánni 
nem kell. 

Ha ntlaki idősebb és egy méternél távolabb eső tökéin karika 
míivelést vugy lugost ukar: a negyedik évben megkezelheti és az ötödik
ben folytathatja. 

( 'sakhogy a karika-míiveléshez cWbb aiakitson metszés által, erős 
csercsapos csapot, és ezen hagyja meg a vesszőt, azután ne várja be 
rnig a riigyek hajtani kezdenek, de egész korán kösse ki, külömben a 
rügyek a kötés alkalmtíval lepattognak. 

A helyben eszközlött ojtásoknál egy évet lehet nyerni, s az ojtás
tól sztímitott harmadik évben már lehet a termésre való metszést meg
kezdeni. 

Száz szónak is egy a vége, az, hogy addig a szőlőfát nem szabad tul
metszeni, mig az teljesen meg nem erősödött és az, hogy a tökén ell>bb 
fejet kell képezni s ha ez meg van : akkor azután okosan kell megtérit
tetni vele a befektetett kiadást; és ezt metszés utján eszközölhetjük. 



28 

Levelezés. 

Ti~tztelt szerkeRzW úr ! 
Engedje meg tisztelt szerkes:;:W úr, hog-y »A széaőben« cr.imíí lap

jának mult évi 8-dik sz:ím:íban a Hip:íria portalis1·6l mondottakra vonat
kozólag, hab1\r Wlem nem fiiggíí okokból kisAl- meg késettem is, egy kis 
hedyrei.~azit:íssal éljele 

Becses lapj:ínak hi\·atkoztarn :-:z:írmíhan, ugyanrs ar. van mon<h·a, 
hogy H:ícz S:índo1· kir. sz(íl(íszcti felii~.velí) - tisztelt barátom, önök 
eWtt; odanvilatkozott ,·olna :thn~\' cgt'sz b:Hran és hat:íromttan kijelenti, 
hogy tiszt;\ port:\)i:-; telep az c~~Rz ország-han nem létezile « 

Megengedem, hogy azon port:\lis tt>lqwk, mclycket IUez badtom, 
és tisztelt ~zerkeHzW úr ctldi.g l:lttak, mirulaunyian ('sakug:yan <'sak épen 
lcgf• · ljchh szelek tál t W p:íria íi l t eh·,'nyek voltak : t<~ ny, hog·y saj n:íla tornm 
magam is <'zen szomorú tapasztalatm jiitter11 az or·:~z:ígnak legtübh telepjét 
illetiileg; tle az m:ír h:íla [:-~ten, IIH'gst~m f,~Itd m(~g egészen a tényleges 
1illapot.nak, hog:y tiszta l{i~:Íl·ia port:ílis íilrd.véllyek az C!!,'to8Z ot'ilZ:\gban 
nem h~tczrH'11ek. fg~· p. u. n~·ugtHh. lr.ltddH~I mondhatom, hogy p. u. a 
vczetéseru alatt :Hltí tal'<~zal telepeknek a1. uttíbhi nt'>gy év!wn \(>te~itett 
minte.!!y 40 k. holflnyi Wp:iria ültetvl>nyei, ~eg~· kissebb Irat l"ve:-i iiltet
nH~nye is mind t:1jtiszta purt:iliöok, t~ ho!!y <~ hegyalj:ín m:ír letrahíbh is 
flO k. hold mag-~ín tulnjdont kt:pezií olyan por·t:ílis iiitetmt~ny is van, 
melyeJ.:uck mq.dehet(ís fitjtisztns:íg·lí(~r·t tPijt>sPu jót :íllnk. 

1-'z:índ(>ku:-::m morHihatoru, lrog·y )'IIH'gl,~hett'ís fajtisztas:íg:;\ért (< lllCl't 

nem :íllitttlll, hog~· ('~!:Y n?lr:íny !"Zázal,~k m:ís fitjta nem \'olna ezek kiizött 
is; mert clk,:pzelh<>tí;, lrog~· a Rok felette lrasonl<íból teljesen IIWgtisztí
tani C~')· Hip;rria portalis iiltet\'l'nyt igen lll'ht~z lehet, s m~g a leg·lclki
ismercteseld, ember teiPpt:n iH ~·\'{·k mul\':t is tal:ílni t~•gttnk l'g.'· pár 
gyanus \'agy hamis egyedd l>e i~t·His :lll az, l rogy legal:íLh ~10- ~1;> 11/11 -ja 
ez iihet\'(.uyekrwk m:i'r l'clt0tlcniil olyan portalis, melyre H:íez har:ítomnak 
l'íltnlam it-~ korrt>ktnek talált fajtrit jellcrnzíí leir:üm i~ teljében re:í illik. 

Dc ,.a11 m:ír tif-'zta portális ültetn~nyr:, p. 11. a baraczkai telepek
IH·k s a tilraHyi állami fais!whínnk s m:l's telepek)l(•k is. Igar., hogy miután 
a fran<'zia >·!"wih~ik" \'ef-'szíísz:\lliuík portaliH ncn· alatt legtiibLnyire csak 
vegye>s Hip:íri:ít !"Ziillitottuk, ennek folytán a Laraczkai telep els(í ültet
véuyei is, miut m(.g sok mfi" ilyen \'esszűkLől ll-tesitettek, csak vegyes 
HipárJilk \'oltak, dc a mai ugynevezett portalis tt€blák nuír valóban 
azok. 

1\lindcHesetre t~ny, ho{:!y a vesszGkkel, s igy ujabban a Hupestris 
monticohíval iH roppant. visszaéléseket ür.nck, s miután csakugyan sokan 
vannak olyanok is, ki tudva csak a nagyobb :ír kedvéért hamisan hirdet
nek fajtiszta vessz{íket; ennek folytán nem lehet elég súlyos kifejezést 
találni, hogy megbélyegezzük vele ezek üzelmeit. De viszont, mihtán a 
magas ministerium az ut6bbi időben épen leginkább Turczalról adatja 
ki az elárusitott portalis vesszőket, egyrészr{)} a megrendelők megnyug
tatása czéljából, másrészt nehogy n magas ministerium is olyan szinben 
tünjön fel, ki még saját hazai telepeiről is szinti'Sn csak :.íigynevezettc 



29 

portalisokkal kedveskedik a folyamodóknak; ezek folytlio kötelességem
nek ismerem - egyebekben teljesen igazat adva az uraknak, hogy e"en 
helyreigazitásnak b. lapjában helyet ·kérjek. 

Egyben pedig engedjék meg íigy, igen tisztelt Szerkeaztő úr, mint 
Rácz barátom is, hogy ezuttal is megragadjam az alkalmat, hogy meg
hivjam önöket a mi hegyaljai telepeink meglátogatását·a is. Mindkettő
jüket olyannak ismerem, kik jó magammal együtt okúlásból szeretnek 
tanulni; reménylem teh:tt, hogy ez ev tavasz:tn telepeinken kölcsönösen 
viszont látjuk egymást. 

Teljes tisztelettel maradván tisztelt szerkesztlS úrnak. 
'farczalon, 1896. január hó 25-én. 

kész azoigája 

Kossinsky 
m. k. vinc. isk. igazgató 

A magas fásojtás 
M ult évben tettem kisérletet a magaEl fás ojtássa l, s mondhatom : 

rendkivüli sikert értem cl, olyant, milyenr~ még gondolni is alig mertem. 
1000 db 4 éves ripária tőkérneu az 18V4. évben igen izép hajt!í

sok fejWdtek; ezeken eszközöltem a fásojttísokat. 
Először is minden Wkén meghagytam 3-4 szál vesszőt, s azt egy 

méter magasan adflig mig a vékonyas veszGm volt, angolnyelves párosítás
sal heojtottam; mikor a vékony vesszöm elfogyott: a nemesité"t átfor
ditottam ékojtásra. S igy felváltva ojtottam ápril hó 3-títól május 4-ig. 

Készitettem 3600 (lb ojtványt, megeredt 3009 db. Ez oly rend
kivüli eredmény, milyent másként eszközölt o j h·ányoknál egy1íltalában 
elérni nem lehet . 

.Azért tehát azoknak, akik vessz{)jiiket még le nem vágták és ojtani 
akarnak, azt ajánlom : ne is v~ígják le, hanem ott magasan ojtsák be, 
s huzzák a föld al:l. Az eredméayben örümük lesz, s oly sikert érnek 
el, milyent semmi más eljádssal. 

Csakhogy egyet-mást ajánlok becses figyelmükbe. 
1-ször azt, hogy ha párosítást eszközölnek: akkor a raffiát viasz

szal vonják be, szóval ugy viaszolják meg szálonkint, mintha sp~írga 
volna. A raffián a viasz a nedvességet távol tartja, s igy sokkal tovább 
ellenáll a rohadás- és feloszlásnak. 

De ha egyszerűen száraz raffhh·al kötnek, az előbb megrohad, s igy 
sok esetben a forradás beállta előtt feloszolván : a kötést nem tartja, s 
miután a vessző ruganyosan fekszik a földben a kötés nélkül ~mó neme
sités azétesését sietteti. 

2-or, hogy az alany inkább hosszabb, mint rövidebb legyen, mert 
a röv1debb alanyt nem lehet ugy elnyujtani s letakarni, mint a hosz
szu alanyt. 

3. Minden egyes lehuzott ojtványhoz két peczek alkalmaztassék. 
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Egyik a Wkénél, ahol az alany a földbe húzatik, ott legyen lekapcsolvn, 
a másik a nemesitéshez nem Mvol, de az alanyon. Lehet azonban a tö
kénél egy kapocscsal több alanyt is leszoritant 

4. X em kell a lehuz:íst mtqycn cszközölni. Ha mélyen van, késöbb 
hajt gyökeret. Elég ha 3-4 ujnyi ftHd takUija. 

fl. Nem kell egC>sz augusztus hóig gyökerezésre re~í goudolni scm. 
Ha elííbb piszk:ílgatjuk, sokszor az akkor erí)södií összefcwradást z~war~ 
juk meg, s igy h:ít.r:íltatjuk a f(lrrad:ís (•ríísödést>t. 

6. Ha egy t{)kén 7-8 szál vagy 10 szál van is, mind heojthatjuk 
csak azután a tőkéb{)) el<ítör{í hajt:í~okat kell eríísen meg·gyoml:ílni. Xe
hogy a tííke ereje a zöhlhajt:íl'okba nwnjen, hanem az az ojtv:ínyok fej· 
Wdésére használtasst-k t<.~I. 

~\znt:ín arra is gondot kell f(n·tlitani, hog·y tulsd:gosau ne lomho
sodjék el a zöldhajhí~, hogy be ne :íruyékolj:ík a nemesit(>seket ; mert 
ennek napra és Jégre van sziikst~ge. 

A p:írosihís oly annyira jól l'ikeriil, hog-y alig lehet l:ítni az i"lssze
forrad:i~t. A nemesittís hajhísai eríísehbek, mint az oskol:íha rakott két 
éves ojt\·:ínyoké. Gyiik0rzete pedig- lHímulatosan dús; szóval: mindtm, 
nemtslf,;s ''t,·y kr 1.'~z f(jf.:e 

Az ékojt:\s hasonlókt-pen pomp:ís. ( 'sakhog_,. "ig-y:i:zni kell, hogy 
az alan~:. sz:íl'llyain:\l a Henws ~~allyh<'il egy kif, zöld rész hltsza~st!k. 

( ):o:zszel az f'Zl'l' d:u·a h tlín l'!!"_Y-<·g·y ilyen gy<ikere~ cr{ís ojt,·:ínyt 
meghag-ytam A ti)bh!t lev:ígtam s az ott. hagyott egy darab t~tnínyt 
azután a tííke helyére• ehWntöt tem. l-; igy a darab telep cgysz<>rre kész 
sz{í]íí lett, s nek<•m mt·.~ maradt. 2000 <~jtv:ínyom, melylyel most a taYa
szoB k(t t'~a t or na l"zííléít. bt•:llli tok. 

Az <'g(os~ a k<in·tkezíí összegbe k<'riilt.: Egy ember beojtott egy 
nap 120-140 darab ~~itv:ínyt L frt f>O kr 11apsz:\m mellett; került 
mondjuk 30 napba ~ •g:y 4f> frtba. Az elrak:ís, gondozás, a kis karó 
f>f> frti>a, i)tó\r-zesc!-ien mondjuk 100 frtua. 

Ez a legmag·asahb sz:hnit:ís. Teh:ít 100 frttal nyertem H es:ítorna 
kész ojh·:\ny-sz{í]íít. mely aooo ojt,·:ínyt t()g·lalt mag·:íban. 

Ebhííl l:ítható, hogy <•zen m6dja a Itenwsitésnek valóbrm nagy fi· 
gytlmet b·dem,l. 

X. Y. 

Kérdések és feleletek. 
Y:i.lasz a 185. számu kérdésre. 

Felelet. A sima jaquez, hogy nehezen gyökeresedik és nehezen áll 
be, onnét van, mivel a jaquez szíílövesszőnek tömött, sűrűn erősen ros
to~ott héja van. Azonhan ha a jattHez héját61 részben me(J'fosztatik: a 
siker biztosabb. A sima jaquezon eszközölt kézben ojtássaC azért lehet 
kedvezőbb sikert elerni, mh·cl a nemes ré!ólz előbb kelvén életre, 
a hozzá kötöt t jaquez vesszőt életre hivja, a következő alapon. 
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A nemes rész két szemcs lévén, ha az a földbe kerűl és a föld 
átmelegszik: életmakörlé.~ét megkezdi 

Egy ojtógaly, mely két szemmcl van, rendelkezik az élet •összes 
feltételei vel, ugyanis: az életrekelés alkalmával at alsó szem ggdkJr kép
eödés f'eié induJ, s a felső s1.em a fejlődés felé. Ekként a nemes galy
nak ncdvre van szüksége, melyet szivacs minő8égű bélcsatornájával az 
alanyhoz alkalmazott réz;1.ével az alany bélcsatornájából veszi fel. Igy az 
alany bélcsatornúja a nedvet a nemes gallynak által adván, a hiányt a 
föld redves.r1égéb1Jl prJfoija. 

Ekként megindul az összeköttetés a nemes rész, jaquez alany és 
a föld kö1.ött. Ebből ered azután a nagyobb siker. 

Szó,·al ha va!akinek meszes márgás száraz talaja van, ahol a jaquez 
jól meg él : e czélra sima, jaq_uf!z nlanyba n sikeJ• tekinfetéböl egész bfifran 
ojthat. 

Hasonlóképen vannak mindazon alany fajok, melyek mint sima. 
vceszGk nebezen gyökeresednek. 

186. Kérdés. Nekem van egy ja•ptez táblám 8 éves. Miután azt 
olvastam, hogy a ja•1uez Franaziaorsz~ígban eléggé nagyban használtatik 
mint alany, azt gondoltam: jó lenne az én 8 éves jaquez táblámat beoj
tani. Art·a két·ek tamícsot: hogy jó lesz-e ha én azokat ékkel benojtom? 
Továbbá igall:-e az, hogy a. ja•1uez alanyou eszközölt ojtvány soha sem 
ad olyan nagy termést, mint a ripária alanyou es?.közölt ojt\·ány. 

S. G. 

Felelet. Az ön 8 éves jatluez~í:t be lehet ojtani ékre, és jól sikerül
het, de az ékojtást ily vastag alanynál egészen másként kell keresztűl 
vinui, mint a vékony alanynál, ahol a nemes gally az alannyal egyenlő 
vastag. 

L'gyanis a Wke nyaka, amint elvágatik, az cz;ak egy oldalon hasi
tandó be, és az ék ezen hasitékba tolandó be ugy, hogy a nemes gally 
héja az alany héjá,·al érintkezzék. 

N em szabad tehát a közepén behasitani, mert az ék vékonyabb 
lévén mint a nemes gally az alany és nemes rész héjai nem találkoznak. 
Sőt legtöbb esetben a repedés a nemes gally részeivel nem töltetik 
be teljesen: oda a sze1my, 1:iz Vtl!J.tl föld tolu/ és az összeforradást hát-
rálta~ja. • 

Mivel azonbao az ilyen öreg tőkék beojtásánál rendesen sok kima
rad, sőt nem ritka esetben az alany is kivesz, legbiztosabb eljárás, ha a 
tőke hajtásai zölden ojtatnak be ; n vagy ha a rajta levő fás vesszőből 
2-3 darab tavaszszal elég magasan beojtatik, s a reá következő ŐE!z
szel a tőke a rajta levéi ojtványnyal együtt beclöntctik. 

187. Kérdés. Van-e kilátás. arra, hogy a kisebb szőlőbirtokos is 
kap a kormány által tei'\rezett kölcsöntből? s van-e kilátás arra, hogy a 
már beállitott ojtvány szőlők is részesíílnek a kilátásba helyezett olcsó 
és kedvező fizetési feltételekkel tervezett kölcsönben? 

F. K. 
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Felelet. A törvényjavasiat az tervezi, hogy a ~00 O öles terület({ 
szőlő is részesüljön a kölcsönben. A már beállitott ojtvány s;;;őWkről nem 
sz6l ugyan a javaslat, de remélieni lehet, hogy ezekre is kitet:jed a j6té
kony intézkedés. · 

Kérjük mindazokat, akik lapunkat megtartani ohajtják: 

sziveskedjenek az előfizetési pénzt egy évre 2 frtot beküldeni. 

Akik pedig nem kivánnak utólagosan sem fizetni lapunkra; 

sziveskedjenek a jelen példány visszaküldésével azt tudomá

sunkra hozni. 

Eladunk: 
100 ezer v1ílogatot.t vegyes s1ma ripárilít. 

ojtás al1í valö e~re 
ültetni \Taló » 

oskolázni val6 » 

50 ezer sima jaquezt 
ojtás ahí való ezre 
ültetni való » 

5000 sima herbemont 
clsíí osztüly . 
másod o~zt1llv 

30 ezer sima othdl6t, ezre 
els{) oszt1íly . 
másod osr.táh· 

8 ezer gyökeres othellót, ezre 
Aki othellót rendel, egy- két ü v eg 

2000 gyökeres kadarka ojtványt, ezre 
N em es vesszf)ket : 

Három mag(t nemes kadarka, válogatva 
» » » » párosításhoz 
» lt » » vegyesen 

othell6 bort díjtalanul 

ékojtáshoz, ezre 
» » 

" :t 

Rozsdás muskolat ,·álogat,·a ékojtáshoz ezre 
)) ~ » párosításhoz :t 

• :t » vegyesen .. 

15 frt. 
8 ~ 
4 :t 

l •) .... ,. 
6 :t 

12 ,. 
6 :t 

20 :t 

10 :a 

iJO :a. 

kap. 
t~') :t 

10 » 

8 :t 

b :t 

15 • 
10 • 
lj :t 

Más nemes borfajok ezre . 6 • 
Csemege szőlővesszGk ékojtáshoz, száza 3 frt kr. 

• » párosításhoz » 2 » 50 • 
» » vegyesen ,. . . . . ~ ~ - • 

A megrrndeléseknél kérünk 25°/0 -tóli eWleget, és egyóttal köríílirni : 
hogy hol van a vasuti vagy hajózási lea<l6 állomás. Hozzánk intézett 
~e!elekhez kérünk l db 5 kros béiyeget csatolni, s azonnal válaszolunk. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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