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A SZOLOBEN 
(Ezeliítt: ,.Egy év a szólöben") 

Havi folyóirat sziHösg·azdák számára. 
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Megjelenik: minden hó 28-á.n. 

Elófiz~>t!Ísi dij: J~gész én·e 2 frt. 

A kormány figyelmébe . 
.1\ H:úílíík f<·lujit:í~áltoz mo:-:t lllár r<·JJdelkczünk :mYngo·al, • . t'l 

lllllllkáRk<'zekk<·l (.:-: <!f.!;P~z riiYid id{í multán, amid{)n PZ (.nl<•mhen 
)HlZOt t. ti"li'Y(.IIY (.Jd}H• lt.~)l: p{> ll Z Z <•} iS. 

l\lo:-:t m:ír lll"lll hih(!,jk má~, mint Pzéltndnt.o:-:, szorg:dmas 
ir nnkiílkodá:-: {>:-; az 1:-:t<•JJ :íldá:-::t. · 

Arra. l 111gy :-:zíílűj<'i 11 kd f~·lujit~td~. IH' lll sziik:-:C:ge:-:ek <·g·ye
lH·k; de ahllllz, hogy a h·lnjitott . :-:zt'íl(;i\: jiiYedelnwt. ncljannk, 
H h O Z a Z k ('lJ : lll j :-: Z e l' Í Jl t a t e l'lll {> ~ t Í l l{) á l' (. l' t P l' t é
k f• H i t h e R :-: Ü k. 

l\Iost, Jnidt'ín a türn-:nyhozó-h·st.iilt·t n :-:zülíík fPlujitáRára 
\'o lia t kozó tÜrYf.nyt meghozt a, n z (.rtehtH·~ :-:zííllí:-:gazda elótt t()l,bé 
JH'Ill az kérd(.:-;: homutn :-;z(•rzi h(~ a pl-nzt a szűlök fp}ujitásá ru, 
Jli('J't ,. fpl<'ft nem kell töhh(. gondolkodni, ezt megny(·t·i ol('só 
kamat éR k<·dYPZŐ fheté:-:i föltétel<'k mellett, de az, hog~· :1 ll n ~y 
k () l t :-; (.g g<~ l t e l f' p i t P t t s z {;l {) k i fo g j a - ( · m :1 g á t f i-
1 ('t ll i"! 

,\zon kliriilml-ny, hogy a homoki Rzt'ílc)k az utc)LJ,j icllíLen 
Ita gy Jll(.rvbcu iilt('ttt'ttek (.~ máig is ültettetnek: j ü n <·lD sz ö r 
C· k ~ l' d é H ll é } H Z á lll i t á :-: Jm. 

~Iert he ke1l if·nnerlli azt, hogy a homoki szőW nem azt a 
hort tcr111i, amit <'zelíJtt :20- 30 é,·vf'l ntgy eWhh term<.>tt. 

A régi (os az uj ültetéRti homoki szőWk küzött rendkivüli 
Hz c•ltérC.~, rendkivüli Pltét·é:-: nm Hzintén a kezelés é~ míívelés
lwu. S a mily kiili;mbség: van nz ültetés és mÍÍv<'lésben: o l y an 
d i f f e r e n e z i n v a u a t e r m e l t h o m i k i h o r o k k il z ö t t i s. 

Egészen nyilt~n eikell ösmerni, hogy a jól kezelt homoki 
hol' tükéleteA jó ita l. H igy ezen körülmény nagybau hozzájá.rul 
az amerikai koltárával előállitott bor árának csökkentéséhez. 
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Ez azonban nem rettentheti viHsza a gazdát az ojtvány
szőlők telepitésétől, legföllebb figyelmezteti s megjelöli az utat, 
amelyen az amerikai szőlőkultnránál haladni kell. 

Le· kell számolni azzal, hogy a szőlő termésnél az ojtvány
szőlő a homoki szőlő termésével konkuráljon. 1\Iert mig egy 
magyar hold homoki szőlő évi n1unkája 15-20 frtba kerül, 
addig ugyanilyen területíí ojtványszől{) 4f) -50 frtba jön. Ha 
pedig feh·esszük az évenkint sz ilkségessé válandott foltozásoka t : 
n1ég felettébb sokkal többe kerül. 

Ezen kivül befektetési tőke is tesz kiilömbséget. Egy hold 
homoki szőlő :) éves korban, 'nlidőn teremni kezd, a l i g v a n 
t ö b b e, m i n t {)00-700 fr t b a. Ellenben egy magyar hold 
ojtványszlílŐ [) éves korában l e g k t• v es e h b 1200 fr t b a v a 11. 

Tehát itt i~ a differenczia 500 frt kamata, me l~· 6 °/0 -va l 
véve 30 frtot tesz ki. J...;s igy a (liffcrenczia 55 -t)Ü frt. 

Igaz, hogy az ojtvány~ztaő kétannyit terem, 1nint a homoki 
RzőW, sőt még többet is. Es igy ezek egybevetéséből az tíínik 
ki, hogy a kiadás-többlet. a bevételnél bár kiegyPnliti magát; 
mégis ebből az a konzekvenczia, hogy az amerikai szőlőknltu
rával foglalkozó szőlész ne czélozzon szembeMzállni a homoki 
szűlé~zettel. De iparkodjék annál jobbat, kellemesebbet, fino
nia hba t előállitani, szóval ez legyen a jelszó : a h o n1 ok o n a 
mennyiRég, az ojtvány a minőség termelésévcl 
fo g l a l k o zzék. 

Ha a dolgot igy fogjuk fel: akko r e g é sz u y u g o d t a n 
folytathatjuk az amerikai alanyokon eszk()zölt 
s z ő l [' k u l t u r á t. 

A homoki szőlűk ne rettentsenek viHHza senkit az ojtvány
~zűlők telepitésétűl. 

De visszarettenthetnek núndenkit azon körülmények, melyek 
naponkint nyernek a nyilvánosság előtt kifejezést. 

~Iost legutóbb egyik szaklap a következőket hozza; »A m. 
kir államvasutak most megjelent forgalmi kimutatása szerint az 
Urnak 18~5-ik esztendejében Pécsre érkezett vasuton 4651 m. 
mázsa bor, elküldetett pedig vasuton 168,ü72 (azaz egyszáz
hatvannyolczezer ötszázhetvenkét) métermázsa. Ennyi bor a mos
tani filloxerás világban egész Baranyában sem terem. No de hát 
az ördögnek sem volt kecskéje, 1négis sajtot árult.« 
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Ily hirek hatnak leverőleg a szőlősgazdára, mert fel kell 
tenni, hogy ahol ez a roppant mennyiségű bor megszületett: 
e g é s z k é n y e l m e s e n m e g s z ü l e t i k j ö v ő h e n i s. 

Kérdjük, hol ezereztetett be tehát a roppant töhlet bor? 
vagy Olaszországból, vagy valamelyik vizvezetéki csapon ? De 
nincs kizárva, hogy ha Olaszországból ezereztetett is .be, nem-e 
oda Ausztriá.ból került, ahol a borgyárt-ás nincs el
t i l t v a. 

Van még annak a pécsi boroknak egy kis folytatása is. 
V életlen ül ugy történt, hogy ebből a pécsi t~orokból a 

J!·yüngyösi állomásra is érkezett vagy 20 hordóval Eppen jelen 
voltnm, midőn e~y hordót felbontottak és megizlelték; én is 
izleltem s elég jó asztuli bornak találtam. 

Mid{)n kérdésemre kijelentették, hogy ebből hl ctoliterét 16 
írtjával adják Gyöngyö~ön: elfordultam és gondolkoz\·a 
s é t á l t a m h n z a a z á l l o m á s t ó l, a z t k é r cl e z v é n m a
gamtól, hogyan lcdtet ilyen tiszta. eléggé jó fehér 
bor heetoliterét itt Gyöngyösön ll) forintjával 
Hel ni? 

A feleletet megadta. rií. pár 1mpra a. kezeimbe került Lie
haJ.d Béni urnak Péc~eu kelt gazdasági közlönye, melyben a fön
nebb felHm·oltak foglaltattuk. 

Ez a pécsi nevü fehér bor Gyöngyösre került. Itt vagy 
esetleg valamelyik visontai-féle pinczébe kerül, s ezt reklám 
köv<'ti . 

. A boldog halandó pedig megrendeléH utján kaphat eredeti 
f•.~hér vosontai bort, 1nely ide Péseről, oda pedig hogy honnét 
érkezett: a z t m á r b a j os v o ln a me gm o n d a n i. 

E h.b . "' :JZ a .1 a., ez a visszarettento . 
Ha a bor olaszországi termény, a.kkot· keJ·esni kell aikal

lllat és módot arra, hogy a1ok a jelenleg fenálló szabályok 
n1ellett beszállithatók ne legyenek. 

1\'Iert ha a bort gyöngyösi borkereskedő 16 frtért adhatja, 
. l } k l " b , . , 'j m1 e 1etett anna e so eszerzes1 ara; ... 

Először is átment vagy 4-:> kézen, ezek mindegyike meg
vette az illő polgári hasznot, legalább 1-1 frtot és igy 5 frt; 
azután megtett vagy 2000 kilometer utat vasuton, tengeren 's 
tengelyen, ez is bf'lekerülhetett legalább 3-4 frtba. 
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Ha még ehhez hozzávesszük a vámot, alig Inarad a hor 
valódi eredeti árára :J- 4 frt hektoliterenként. 

Ezzel az amerikai szőlökulturának konknrálni nem lehet. Ha 
ez igy marad: tönkretedzi a létező szőlőkulturát, vis~za
retteuti n gazc.lákat a széaők ft:·lnjitásától. S hasztalan nyer 
o les() kamatra, kc.·c.h·ező fizetési feltételek mellett kölesönt: a 
kivállt siker nem fog heküvetkezni. 

~-\.vagy ha n u e vezet folyadék nem a tökén termett, lumPlll 
pane~olt, akkor meg épen nines védelme a tőke termésének. 

Legyen a <lolog bár miként, a kornüiny kütelessége ehbe11 a 
kérdé~be beletekinteni. 

Ha az ital: való<li bor, akkor azok behozatalát meg kell 
nehezíteni; ha a folyadék míibor: akkor szigoruan vizsgálat alá 
kell n•mti, s a ti"•rn~ny erre vonatkozó rt'szét szigoruan k<'ll 
alkalmazni . 

.;.\legn•gyunk gy{)zűdve, hogyha az il.nm dolguk felvilágo
sitnl jömwk a uyilvánosság elé s nem véres szájjal traktáltnt
nak : fe l k ü l t i a k o r m á n y fi g y e lm é t ; s t é u y e k e t 
l á. t v a : t e n 11 i, i n t é z k e d n i fo g, h o g y e z a s z ő l é s z e t 
f e lll j i t á :-: á r a d e p r i m á l ó l a g h n t ó k i) r ü lm é ll y m e g
s z ü n t e t t t• 8:-: ék. 

Ha tudott módot találni a kormány az olcsó kölesi)n elő
állitá:-;ára, fog tudni találni a z e lm o u d o t t d o] g ok n1 e g
Y i z ~g á 1· á s á r a és b es z ii H t e t é s é r e is. 

l\Ii tényekkel álltunk elé, készek vagyunk igazolni. 
Kériink tehát iutézke<lést! 

Egy félelem me l kevesebb. 
Mult (.,·ben hejárta a \"észhir az egész on;z~\got, mely abL6l ~mott, 

hogy Huszt határ~íban \Volf Lip6t sz{íWjében a gomosa-brrcillai1·e 
feu<'ztetett fel. 

Legyiink {)szinték, mi szGlőszek kétségbe esve foga<ltuk a birt. 
Xohát, nem ok nélkül ! mert még a filoxera puszt.itásáuak sulyos csaptl'~ai 
alatt nyiigünk, R m~\r is a nagy fáradt~;1\ggal és kiHtséggel fclujitott szliWinket 
híttuk vesz(o}yeztet\·e. 

~Lír ab.l>an az i(liihen kiilönböz{) n<izetek ,·oltak. elterjedve u gomoila. 
bneillaire lu\rtékonv hatásuir6l. 

Olvastuk, hogy a franczia neves sz{)lészek nézetei is külömbözíik. 
Vannak, akik a betegs~get felette veszélyesnek mondják, s vannak, akik 
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azt egyszerííen átmeneti betegségnek tekintik. SGt még olyan is találkozott, 
aki egyenesen megtagadta a betegség létezését. 

Egy hossz6 év telt, s ma egész örvendetesen vesszük a Ji'öldmi velés
ügyi Miniszter urnak 184 78/IV /l. sz. alatt kelt azon körlevelét., me l y ben 
tudatja, hogy a ruszti szölükben ezen betegségek az 18915 évben nem hz· 
leltettek, s igy a baj megszün vén a nevezdtt szölöterületek a zár 
alúl föloldatfa/(, 

Ezen köriilménybűl azt lehet először is megtanulni, hogy a felszínre 
km·iilő rémhirekWl nem kell megijedni. Nyugottan kell bevárni az ered
ményt, s akkor a rém hir, mint a jelen esetben is, sokszor illő ér
tékére száll. 

Micsoda. betegség tehát a gomosa baciliaire ? A tapusztalat után 
most már liönnyű a vála~z. A betegség nem hord magában oly vesl'.élyt, 
melytől a felujitott sz!Híík tönkretételét lehetne v:1rni. Le~al:\bb nem oly 
tiinkret.ételet, mint a filoxcra eszközli. 

De még azt is hHjuk, hogy a gorr'_osu bucillaire nem is oly 
irt6zatosan ferWző betegség, mint péhhíul a peronospóra; mert ha az 
,·ohm : a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett volna elérni azt, 
lwgy n kormány :\ ruszti szíillíkre elrenllelt zárlatot feloldja. 

Teljesen elismetjük és mélMnyoljuk, hogy a föllépett betegséggel 
szemben a kormány a leknagyobb óvintézkedéseket megtette; mert hát 
iíszintén sz6l ,.a : a betegség kártékony hatását és terjedését senki sem 
ÜRmerte. ~őt ahol eWsziir jelenkezett Francziaur:-;:r.ágban is kiilöm hiiziík voltak 
fiillépésiik idejében a nézetele 

Sokkal okosaM (élni, m.int rne_qijedni! 
}'lust azonban teljesen tiszttíha lehetünk magunkkal, hogy a nevezett 

betegség nem oly rettentő baj, melylyel megküzdeni nem lehet. Hanem 
igenis kiJehet irtani. 

Egy félelemmel hát kevesebb van, s ezt siettünk mint örvendetes 
jelenséget köztudomásra hozni. · 

7'ehdt a felmerülhetö bajokkal szemben csak nyugodt1ág, mert hdt 
az ijettség a kis bajt i.~ na.'lYY.lJfÍ fujja. 

Egyröl-más ról. 
Aki közvetlen tapasztalutokb61 akar okulni, s akinek nem kényel

metlen most tavaszkor a nyitás után a metszés eWtt a Wke mellé térgyeini 
htumlni : ,,z most ott rendkivül sokat taftulhat. 

Többet tanulhat mintha a kommend6sz6ra a zöld asztalnál tuczat 
szt\mra gyártott czikkeket halomszámra olvassa. 

Azok után a ~ok ellenmondások után, melyeket a lapokban olvas, 
a melyek azt a kis tapasztalatot is. tn~lyet szerzett, ÖsRzc knszálják : a 
tökénél, látottak tapasztaltak rendes kert-kudgdsba hozzák. 

Hogy a czikkek mily chaoszt szülnek az agyonirt és agyon beszélt 
agyon tanácsolt szőlész fejében: a sok ellenmondds közill csak egyet em
litek meg. 
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A mult évben az O. l\L G. E. által rendezett felolvasások alkalmával 
bemutattatott egy metszésmiivelet. A hivatalos világ készpénznek vette, 
fel is váltotta; mert az ott aj1ínlott. metszési müveletet nem sok ezer, 
banern val6szinüleg százezer példányban kinyomatták, s a szélrozsa min
den irányban szétsz6rták. 

Egy ideig az egész sz{))ész világ arról beszélt. Jaj volt annak annak, 
aki b1ítorkodott ellene sz6t emelni. 

~:n egyike voltam azoknak, akik nem kiáltottak neki hallaluját; sGt 
volt bennem annyi bátorság, hogy kis lapomban a bemutatott metszés 
hátrány1ft feltütettem. 

l )e volt is ét•ette elég kelletnetlenségem . . . . . . . . . Az első elég
tételt az 18!lö év öszén akkor nyertem, mikor a vaáli uradalom egyik 
fötisztje, a Gyöngyösre érkezett tanulmányi utasok teljes száma eWtt kije
lentette, hogy az {) szakközegök a ne\·ezett előadusun megjelent, onnét haza 
menet ugy megmetszette a szőWket, hogy egy másik tzakközeg megtekin
ttse után, l6lzaldlban kellett a metszést ujonnan eszközölni. 

Alig reá rö\·itl egy évvel utána ~Ioln1ír Ist\·án szőlííszetiink szintén 
egyik vezérfértia, a ."Bo1·ászati Lapok 14 ut.6bbi szám1íban teszi szóvá a 
Dezeimeris-féle metszé8t S aki tud olntsni a sorok között, s felfogja, hogy 
a kollegiális figyelem mit paranc:;ol : hítni fogja, iLO,q:IJ uem lelkesül a be
mutatott, nagy téren elterjett - ele ugy látszik amint hirre kelt, ugy 
elhalt - metszési módozatért. 

)londom, az ilyen és egyéb üsszegyüjtött nézetek, mint illuzi6k 
f'emmisüluek meg : h"' m.ost metszés előtt a tiJkéf, amugy lsten-l gazában 
bi1·dlat ·n/á vessziik. 

EWször nt-:zzük me~ a vesszök szemeit és annak h(ti1ít; u~y fogjuk 
tapasztalni, hogy különösen a laposabb ltelyeke1~ : a fagy azokban sok 
kárt tett. 
. Azt is l:ítni f(lgjuk, hogy oly Wkék vesszején, melyek j61 Le\·oltak 
fe<h·c: ott ahont termés \·égett a szemek metszé~ alkalmával meghagyatni 
fognak : nincsenek el.fag,qva. Tehát az ilyon téíkék teremni is fognak. 

Ebbííl az a következtetés, hogy ugy kell fedni, hogy a Hín lé,·t) 
vcssztík od1íig, ameddig n mctszés alkalmával termésre meghagyand6k : 
földel takm·va legyenek. 

l )e lt:ít lehet-e minden Wt ily kivánalom szerir.t remlszerescu 
takarni '! X em lehet esak azokat, meh·eknek betakar1ís:íra a W ke körül e létr 
földdel rendelkezünk. · 0 

.A felette magas csercsapos vagy Engelorek-féle met~zésnél: tel,jeseu. 
a kivánalom szerint tako.rni nem lehet. Ha erőltetve betakatjuk is a 
tők{'ket aho~y-ugy: az költséges és ho~zd az tslJ lemossn. 
. Ezek bííl híthat6, hogy a termő rügyeket és vessziíket, a téli 

fagyokt6l ha megmenteni akarjuk, akkor eziránt: a metszésnél kell 
mtézkednilnk. 

.. Ennek konzekvencziája az, hogy aki gondoskodik, oly fajokat külü-
nosen, melyeknek a téli hideg könnyebben árt: nem fogja az EngelLrakt
fele metszéssel metszeni. 
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Másként van a szálvessző művelés. Ezek ősszel lehuzatnak a föld 
alá; de a 3-5 éves erős vastag csercsapokat lehuzni ugy, hogy a termést
adó helyen takarva legyen, magasságuknál fogva sem lehet. V égre 
lehet sok mindent, ce•akhogy többe jön a leve mint a busa. 

Másodszor nézzük meg, hogy a tökén miként nőttek fejlődtek a 
mult évben részint vesszőre, részint gyümölcs termésre meghagyott 
rügy ek. 

Ugy fogjuk talf.lni, hogy ahol a tökének fejecskéje már van, ott 
száz eset közül csak nehány esetben nincs medd/J hajtás 

Termlí vesszővel telitett oly tőke, ahol meddő vessző nincs, olyan, 
mintha valaki 50°/0 -toii'l·a ad kölcsönt, dP. a t/Jkét is elvtsziti. 

A meddlí vessző alapja a szőlő jövedelemnek. A meddő vesszőb(íl lesz 
jüvíír(~ a termű hajtást ad6 csapocska. Ahol az idén nincs meddő vesszlí: 
ott esztendlh·e nem. lesz terrnö '1'ilgy; hacsak a végtelenségig nem akarunk 
a magaAba csapokon esapokat metszeni. Ezt pedig tenni azért nem szabad, 
mcrt mint ahi:bb mondánk: a :tJli nagy hideg tönkre teszi. 

Aki azt jól és átgondolja, annak azután irhatnak akar arany folya
ufldl tintával selyem papirosra, s irhatja azt az első elismert szak fé:di: 
soha sem fugjo. tökéjét ugy metszmi,hogy amwk Mke fejecskéje, ahol a riigyek 
tárháza van, ne képz1Jrlj6k. 

Harmadszor meglepetve f(,gja hltni, hogy mig az egyik tGkén, 
daczát·a hog-y a terrnéJ riigyek télen ~ít földdel takarva nem 
Yoltak: a téli hideg sem a rügyekben sem a héjakban s igy a vesszők
l,en sem tett flemmi kárt; mig a másik tökén nemcsak a rügyek romlot
tak el, sőt a vesszlik is megfagytak, mely c~.bból hítható, hogy a héjak 
alatt az életzöld szin helyett, lmrmis megfagyott héj van. 

Ha j61 vi7.sgtílat alá ver,zi, eWször is a fehér hor fajokat találja meg
fagyva. Ilyenek a mézes fehér, fehér kadarka, mustos fehér, budai fehér 
és a fekete ta jok k<>zül legerősebben a nemes kadarka. Hasoul6an ártott 
a bakatornak is. Mig ellenben a csemege fajok általában kevesebb kát•t 
azenvedtek. Különösen a Cbatteles fajok és a muskatályok egész jól állot
ttik ki a tél hidegét. 

Ez ismét me~mutatja azt, hogy melyik fajt miként lehet művelni. 
Példtini azokat a fajokat, melyeknek a tél hidege árt s elfagynak, csak 
alacsony kezelés mellett szahad m(h·elni; mig a fagyot eléggé birókat 
lugos mellett is. 

Ha egy kicsit gondolkodunk, látni fogjuk, hogy a régi öregek egészen 
okosan jártak el, midűn a Iugos művelésre alkalmas fajokat vdlasztot
tak. És egészen okosan jártak el : midlJn a& alacsony tlike mitvelést meg
d[,,pitotfák. 

N egyedszer ha a tökéket vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy vanuak olya
nok, melyeken a hajtások a vesszők gyengék. :\liután az amerikai alanyra 
ojtott j6 kezelt szőlőt6 rendesen dus hajtásokat szokott hozni, tisztábau 
vagyunk magunkkal, hogy hiba van a t/Jke k/Jrii.l. 

A hibát első sorban 11. metszésben kereRsük. Mert sok esetben azért 
is satnya u hajtás : mi vel a t<> kén felesleges sok hajtása van, me l y nek 
okozója a tudatlan értelmetlen metszés. 
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Ezt látva megtanulhatjuk a~t, hogy a nagyobb fürtíí szőlőket term{) 
fajoknál, elég ha 6-8 fürt szőWre számítunk; mert ez ha jól fejlődik: 
rendesen kitesz 2-3 kilot. Ennyi pedig egy karó míívelési 1-1·20 cm. 
négvzctben ültetett szőlőnél el~gs~ges; mert igy egy magyar holdról 
80-· 120 méter mázsa szőlőt nyerünk, mely csak 10 kra_jczárral számítva 
is kil{~ját 800-1200 frt.ot hoz. 

Hát hov~í kell ennél több! ... :Még fele is elég, csak rendesen 

adja meg! . : . . k 'l l k 6 k" i'" t" .. "l .. l k Olyan fay> na, me ye apr vagy ozepes wr 11 gyumo csot wzna ·, 
t>tt már több termő riigy kell; a metszésnél több csap meghagy1ísa 
indokolt. 

Ha most már látunk gyengébb hajt~ísu tííkl>ket, ugy fogjuk találni, 
hogy azokat inkább a na~yobh fiirtöt hozó Wkéken találjuk, mig ellenben 
ugyanazon metszés mcllett, a;" "apró fiirtü gyiimölesöt hozó W egész ren
dcs hajtá~okat hmwtt és vesszoket nevelt. 

Ha az ültetésnél a fajok össze lettek keven·e, a metsz{í em her pedig 
a fajokat nem· birta mcgkiilümhöztetni, avagy nem figyelt, s mctszctt 
ahogy jött, min<lcn körülményck közütt az most felösmerhettí. 

}~s ebbt'H ketHít tanulhat. meg a gazda. Elííször azt, hogy met~z{) 
emberét megta11itja ntgy tanitatja, hogy a fajokat ösme1je meg s a kis 
fürtíí szől<'íkct johban, s a na~y fiirtíí f;~{)){íkct k<>vésbé metsze reá. S 
azt h(wv szíí 1{íJ"ét ültetés alkalm~l\·al ne kcvCIJ·e, vagv ha keverte: ' e. .. .__." 
a F'zííWtíík mellé vert karúkon a fajokat, bizonyos sziníí olaj festékkel 
jeg-yezze meg: és metszí) emberl-t erre is hctanitsa. 

Ugy he,·enyében megneveziink nt>hány apró fíir·tíí bor szííWt. Ih·c
nek: a rajnai rizling, oportó, az egy magu kadarka, nag-yobbak az oiasz 
rizling, kövillinka, és a két magn kadarka, burgundi, stb. 

A szííWk gyenge hajtásainak még kr-t oka van. 
Egyik a tíJkc hosszú nyaka, és ig·y a magas fejezet ; a másik a 

Wke hetegsélle· 
~\. hosszu nyalw s igr magas fcjezetíi tőke, sok escthen nem hoz 

er(ís hajhisokat; persze ehb(;} folyólag gyenge termést ad . 
.A praktikuB sz{)iész a rég·i időben is irtózott a hosszít nyakú 

magas fejezetíí Híkétííl Ami rossz volt a multban, a jelenben scm 
lehet jó. 

A ma~aH nyakú tííke jelenben onnét származik, mcrt az ültetésnél 
nem volt figyelern a Wke fejezetére. Származik azután abból is, hoo·y az 
ojtás alkalmával a nemes csapok ha két szemesek voltak: nem ,·olt' a 1-ra 
figyelem, hogy azok rövid iziiletüek legyenek. 

Ezt látva hosszankerdva megtanulja a ga.zda azt, hogy ha ideje cn
gedi : az ültetésnél jelen legyen. Ha arra uincR ideje : ll<lt r~ígja a sz:i:j:fba 
a ,·inet.ellémck. hrl~Y az ojtványt ugy kell ültetni, hogy az ojtás heh·e 
félig jusson a ftildbe. · 

.Magyar~ízza meg neki, hogy ha a legkö;.r,clebui télen torditott földbe 
készül ültetni kiilöni)sen sima vesEizÖt: arra, hogy a föld leszáll, számitson. 
A gyökeres vesszlinél kevesebbet, mivel a földdel e 2, yütt a gyökeres ves~ző 
is al ászáll, 
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Figyelemmel legyen, hogy az ojtás alkalmával ha btír két szemea 
nemes gally használtatik is : lehetőleg rövid izületíí legyen. Legalább 
nem kell későbben a felső, a már kis tökécskét képzett hajtást levágni, 
8 a~ alsó rügyet tőke fejezet képzésre irányítani, mely körülmény a 
termést legalább egy évre hátra veti. 

Ha a tökéket jól szemügyre ,·eszi, látni fogja, hogy némelyik két 
11zemes ojtványnak mind a két szeme, illetmeg rügye kihajtott. 

A magas fejezet miatt buslakodó gazdát ez megvigasztalja, mintegy 
azt mond vtín : Vlígd le édes gazdám a fels~ hajtást, majd képez az alsó 
hajtás tőkét. 8 igy lesz alacsony ren<les. fejezeted. 

Megtanulja a gazda ebből azt, hogy a kétszemcs nemes gally alsó 
rügye, legtöbb esetl)(tn n második harmadik ~vhen kihajt, s igy az ojtás 
alkalm:ival hlltran ojthat két szemrc, mely siker tekintetéLen az egy szeme
set hah\rozott.nn sokban fölülnmlja . 

.Amit eddig l:Hunk uz a földszine felett volt, de most nézzünk 
le a földbe, ott is sok látni val6 tárul elénk. 

Először is kapnitassa ki a gazdajó mélyen a tőkét a földb()l odáig, hol 
az egybeforradliS ,·nn; s ekkor külümböző oly do1gokat fog látni, kőlönö
ecn ha eddig nem nézett ut:inna, hogy az a megbizható vinczeHér vagy 
felügyel{) mily lelkiismeretlenül teljesitette a munldt, vagy felügyeletet, 
5 mily még lelkiismeretlenebbül vette ki a gazda zsebébCíl a pénzt. 

Xézziik meg első e8etben is az ojt.ás helyét, mily mélyen jutott a 
föltibe ·? Ha az ugy lett iiltct\·e, hogy az ojtás helye éppen a föld fel
szinében van, ngy hogy a nemes rész uem verhet gyökeret, vagy ha a 
kihajtott nemes gy<)ket·eket elt:f,·olitatta: akkor nincs baj. A vinczeHér 
dieséretet érdemel. 

De legtöbb esetben egy meglepő hítvány táml a gaz1la elé. Látni 
fogja, mily roppant nagy sz:ímu é!'i dus gyük0rzete van ojtványának. 

De e kellemes meglepetést szomot·u kit~bdndulás követi, ha a vizs
gálatot t.ov:\bb folytatja; k<'tségheesve fogja latni, hogy az a sok számos 
és dus gyökér<eet a nemes gallyból tör elé, hogy ojtnínyainak dus haj
tása, eme nemes gallyból eredt dus g-yükérzetnek tnlajtlonitható. 

Ha ez a l'zomoru val6 :íll el(ittiink, egy perczig sem kell gondol
kozni, kérlelhetetlenül el kell t:ívolitani a nemes részbíil et·edt gyökereket, 
és pedig a gyökereket egészen a kihajtlísn!Ln:H kell éles késsel egészen 
simlíra levágni, kiilömben amint a föld érinti: '' g!Jökere" ismét elé törnek. 

Ezen trvökér tisztit.ísn:il azonban felette ovatosan kell ~ljárni, külö
nösen akko~· ha a t{) zöldojt:\ssal, bujtással, avagy fásojtással és szintén 
bnjt.ás vagy döntés :Otal telepíttetett. 

Vigy:ízni kell azért, mivel a gyökér eltávolitá!Hínál tévedés állhat 
be. Sokszor elég fönt l~vén a bujtás avagy a döntés vezetve, megtörté
nik, hogy a nemes gyökér helyett az alany vágatik el. 

Ez a tévedés beállhat még akkor is, ha az alany egyeaesen, mint 
rendesen szokits, függétyesen ültettetett. 

Beállhat pedig azért, mert a nemes gally legalsó vége igen sok 
esetben egyenelllen lefel4 haladó gyökeret bocsájt, illetve az alanynyal pa
rallel fut lefelé. 
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Sok esethen az igy kihajtott gyökér két év alatt annyira megvas
ta(J'szik, hogy az alanynál is vastagahb les;r.. Ily esetben nagyon kell vi
g,!ázni a munkásnak, hogy a neme~tbííl előtörött gyi)kér helyett az alanyat 
n~ vágja el, mert ekkor az ojtvány életét tette tönkre. 

Külömben CO'V kis (J'vakorlat és az ember könnyen felösmerheti {)ket 
~- ~. 

arról, hogy a nemes gyökere üde ,·ilágosa8 szinü ; sima, dusan kövér, 
s mellék gyökerei alig vamutk. Mig a rip~íria alany barna, tagozott. s 
hogy rajta apró számos ágba törő gyökérzet van. 

Xagyon elveti a sulykot aki ugy oda dobja, hogy még erről is 
lehet szó. Igen, én magam tettem ezt tanulmány Mrgyáv:L Tübb tőke 
gyökerezését ,·égeztem, s eleinte nem egyszer megtörtént, hogy magam 
is elvágtam nemes gyökér helyett az alanyat. 

Azt mondja valaki erre nagy bölcsen, hogy ezt kikeriilendíí maga
sabban kell ojtani, ugy hogy az ojt~isból legkisebb rész 8em essék a 
földbe. Szép dolog ezt igy elmondani, Je akkor meg az :íll elíí, hogy a 
tőke nyalia magas lesz. 

Ebből az a tannls~íg, hogy az ojtván y helyének éppen fiild szi néhe11 
kell lenni, hogy azt legalább jó félen föld takarja. Igy azután a 
nap- és levegtínek nincsen kitéve, és gyökeret scm ver. Ha ver is 
valami csekélyet, azt a kapás egy, a kötényben helyezett késsel egész 
könnyen eltávolithatja. 

Moat folytassuk tov:íbb a vizsgálatot, mert etWl eltén·e a Wke sok 
esetben beteg is, melyet a külszin elárul. 

< >tt ahol a tííke hajtásai visszaestek, H ha a baj nem a tul reá 
metszés \"agy a nem helyes met::i;r.ésből Hzárma;wtt : a baj a tökén kel·e
senJő. 

~-\ t{ík(.nek nem azon hetegségeiríH ki\'<Ínok itt megemlékezni, melyet 
ro\·ark:ir okoz, ntg-y valamely ragályos baj id(~í': ellí, en·ííl majd mHs 
alkalommal; (le arról, melyekct a gazda vagy felügyelíí figyelmetlenst'>ge, 
vagy a lelkiismeretlen munkás gondatlansága idéz eW 

A sz(í}őtőkén kétf0le ily beteg~~ég létezik, mcly bcteg~égek azon
ban hRlálos kimenetelííek. Ha a tők(~nek életét nem is, de az ojt v án y 
elpusztutását idézik eW. 

Egyik a brandosodáR, az ugyneyczett r~nfsed~s; a másik az e!száJ·adáll. 
A ripária sz(ílővess.úí miclíítt beérné, sok esetben olyan betegeéget 

kap, mely elültetve fenésedéabe megy át. 
Er. származik onnan, ha a Wke zöld hajtásai a nyá1·on át nap~gést 

kapnak. Ekkor a vessző héja a fás részre sül. ~:s ha a földbe jut, feldagad, 
taplóssá les:r. ; és ezen taplósodás vég .. e az egész szőlőveaszőt kertiletében 
befutja.- Ily esetben a veslizG héjazata egy bizonyos területen az egész 
Ycssz{) körében elhal; nincs ahol a nedvkeringés rendszeresen vezet
tessék; s igy bekövetkezik a tő, vagy legalább az ojtvány halála. 

Ezen fenésedés sok egyéb okból is bekövetkezik. Ezt sT-intén ott 
nwndjuk el, ahol az egészeégei vasazű termelés kellékeiről fogunk 
megemlékezni. 

A második baj az, ha a munkáa a kapálás aikarnával a t6-
két megsérti. 
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Sajátságos valami az, hogy ha a multban a munkás a tőkét kapá
jt(val megsértette : az kiforrott; az ojtváuynál ez nem következik be, de 
bekövetkezik a fenésedés. 

Ha a töke megaértetik s beállt a héj folytonosságának megszakítása: 
ezen a helyen a Wke kezd száradni. Ezen liizáradás folytattatik. A t6ke 
mindinkább silányabban fejlődik; végre beadja a kulesot. 

Ezekből az a tanulság, hogy alanyul csak egészséges vesszőket 
használjunk, és hogy a kapálásnál az emberek állandóan figyeljenek arra, 
miszerint a tőke a kapával meg ne sértessék. 

Leghathatósabb védekezés és biztosiMa az, ha a tő kiültetésekor 
azt egy idejüteg kar6kkal e11átjuk. De azokat mindig felülre ve1:jük, hogy 
a kapa abba megakadjon. 

1\Iég nem vagyunk kész a hítni valókkal, meg egyéb dologból is 
lehet tannlágot rneriteni. 

~agyon sokat összeit·t.ak és beszéltek arról is, hogy az uj szGlő
kulturán:ll az alany vastagodása nem. tart lépést e1etleg a !lJ fejlödéiéve l 
·és va~tagodd1ával. 

Ha ezt szemügyre vesszük, bizon azt ugy találjuk, hogy a 8-10 
~ves ojtvány Wkének: a nyakrr. ."lokszor vastagabb mint az alany. 

De ha ez igy van is, nem következés, hogy az a rémhírnek is 
teljesen teliiljünk, miszerint azon ojtvány Wke korai kiveszését: ezen körill
rnényben kell keresni. 

Xe sebeskedjünk ezen kérdésnél itéletünkkel; előbb tekintsük meg 
a r45gi sz6Wkultur:(t ; ott is azt fogjuk látni, hogy nem ritka esetben a 
Wke olyan volt, mint egy napos gyermek feje, sőt elágazott és ekkor 
jóval nagyobb is, rnint péld:ínl egy magyar kalap, de a tőke nyaka ott sem 
tartott. lépést a tőké\·el. 

Igaz, hogy rossz rnet~zés mellett a gondatlan gazdának volt csak 
ilyen nagy elágazott tőkéje, mely siMny fát s kevés ·termést hozott. De ha 
gazd~íra tal:ílt, aki azután lefaragta : a tőkék két év alatt megifjodtak; 
dufl hajtásokat du8 termést hoztak. S nem jutott eszébe senkinek a felett 
aggodalmaskodni, hogy a tlike nyaka s a szivó gyökP-rzet vékony. 

Hanem mnst a sok okos ujdonsült szőlész rnegtalaílja azt is ami 
nem lt)tezik, ijm;ezti egym:\st: csakhogy az ő szaktekintélyét fentartsa. 

Hej pedig de sok csorbát szell\·edett mltr a nagy tudományosság. 
Hirtclen<'bc az jut e~ztJmbe, hogy mily nagy hüszóval lett aj,nlva a 
yot·kmadeire! 

)la napság- a köznép koldus-szölö névvel látta el: kiment a divat
b6J, a kutyának sem kell. 

I >e különben is aki a tőke nyakat vékonynak találja, hát segitsen 
rajta. Megvan a maga m6djn, tegyen rujta évenkint tavasszal egy hosszú 
metszést; a seb kiforr és a tőke nyaka annyival vastagabb lesz. 

Ezt a természeti jelenséget látjuk egy~bb ojtványoknál is, azért még 
Jem jutott eszébe senkinek a fa élete felet aggódnia. 

Ezt laítjuk az ag.~~cznál, ha ebbe paraplé vagy vörös agáczot ojtunk; 
ha11<ml6képen látjuk a szederfámíl, ha ezt eperfába ojtjuk. 
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Nem nag-y baj ez, meglehet e mcllett élnünk, csak egyéb c~ap1\s 
ne érje u szőlészetat. 

Még él az ojh·ány, csuk a gazda okosan metsze, no erőltesse t61, 
vagy ne neveljen olyun Mkét, mely mellett u csizmadiju majszter inass'
val együtt eldolgozha t. 

Hu a kibontott ttikéket sorba vizsgálat alá vesszük s azok között 
ék-, párositás-, szernzés- és zöldojtás ·van : fclvilágositást uyer a gazda 
arra is hogy a pároaitfls, ékojtás, szemzés, vagy zöldojtások között m i 
a küiö:Uhség. Maga a természet, a tény maga fogja megadni a választ 
arra: melyik ojtási mód jó és melyik a rosz. 

Ez~ az okos gazda ne felejtse el a tl:Skétől megkérdezni már az~rt 
is, mivel annyi sok mindent beszélnele az ojtások el6nye- és hátrnnyairól. 

Egész táborok keletkeznek. Egyik az angol-párositás, másik az l-k
ojt:í:s, 11. harmadik a zöldojtás mellett foglal állást. 

Hogy helyes itéletet alkosson a gazda: nézzen meg egy ékojbíst, mit 
lát'! azt, hogy ha az rendcsen lett keresztülvive s a két évct meghaladta: 
oly 'riluen áll, hogy sent mi kivc.innivalót n•m hagy. 

Ez a szó, hogy rendesen lett keresztül vive, azt jelenti, miazerint 
ba nem rendesen lett : akkor vagy t1•m eredttt meg, vagy c1ak a ve.~.'~zll 
1mla.melyik csekél.'t ~zéle forroff össze, 

Az ékojtásból oly er~s pompál oj h·ányok fejl6denek, amin() t csak 
kin'tnni lehet. 

Nem áll tch;\t az, hog-\· az ékojt:í" utnn ucm lesz ~ílluwló Uílu~. Az 
is mesehcsz~d. hogy az ala~y klt 1zdruya n~m fUJ·r ös11ze, 1 tz okozza az 
off!:ánulöke halálrít. 

Ezeket esak a.r.ok a zöldszőlészek eszelték ki, akik néha ki~ét:ílnak 
u szőlííhe s a közünségct mégis hasáhns czikkekkel Loluogitják. 

Igen iR ugy van, hogy 87. ékojtáanál az alany szára az els{) ,~d>en 
nincs oda forrva H az elválá:• feltünően hitazik. A második 6dHm uzonban 
m:ir a forradlis erí):-Jödvén, a tőke fejezete nagyobbolh·án: a s~árnyak 
egész kicsinynyé válnRk, mig végre le1záradnak, a töke pedig a sebhel yttt 
iJP{on·irr. 

Nézzük meg a zöldojtást. Az egybeforradás után ott is marad két szárny 
szabadon. AzoDban amint a forradás be\·égződött: a két tzdrnybfJn nedv
keringlis megszü.nik, beáll a halál, elnárad 1 mint feles r4§sz lehull. 

Igy Yan az ékojtásn~l is. 
S még is a szobábau kieszelt, s az agybau pt·cptmilt eszme arra 

Yitte egy némely szakközeget, hog!/ az ékojtásnál ae alany szárn,qait éles 
kéSlel eltávolieottdk; 1 igy az ékojtás sok esetben csak az ék hegyénél 
lévén összeforva : a bélcsatorn='k szabaddá lettek, a levegő- és a nappal 
egész szabadon érintkeztek. 

Ezen elj='1·ással ezer sz='mra lettek tönkre téve oly ékojt:ísok, 
melyek egyébként tartós tökét adtak yolna. 

Eseteket tudnánk felhozni, ahol a lelkiismeretlenség turlakossággal 
egyetemben, ily eljárással tetemes károkat okozott. 

Tehát ebből láthatod 'des gazdám, hogy az ékojtás egészen j6 '• 
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-czélhoz vezető elj~írás. Ha nem hiszed, hasalj le a tőkéhez és att6l kér
dezd meg, és meg kapod a választ. 

Ha igy tavaszkor Im{r töbh évben is megnézegetted helyesebben.: 
gazda m6djtí:ra megvizsg~lltad a sz(iWtőkéidet, még rmíst is fogsz látn1• 

Azt fogod látni, hogy az a helyben eszközlött ékojtás, mely az 
eWz!i két évbeu ojtatott s akkor a f(wmdtís gyeng:e egyoldalu volt, 
legtöbb f'Sefben most nuír teljesen befo'rrott, és e1·ös tökévé vrilt. 

Ott történt azonban e-: mmk, hol a Wke a rnetszés alkalmával nem lett 
mcgerlíltetve re:í nígva. Es ahol a W az erGt nem a sz~ímos hajtások fej
le::,,:tés6re, dc a hiányos torra(hís p6thís:írs használhatta fel. 

Teluít cbbí>l azt is mcgtanulhatod, hogy a, hilnís f(H·radásu Wkét 
nem szab:ul.rc:í: met:;zeili; csak egészen rövidre. Es hogy a gyenge forra
d~it;ú Wke telett nincs ok búslakodui. 

Csaldwgy még nuíst is lehet tapaszt:l.lni . ..Azt, hogy ez csak ott áll egész 
teljcsen: ahol az ojtás helyLen eszközülve lett,, s igy az alany vegetáczi<)ja 
egy perezig scm pihent. Ellenben a kész ojtvány ültetéseket egész másként 
tahllo<l. 

()t t m:ír nem fógod hítni, hogy a e:;ekély fot·radtísu ojtv:íny kiforrta 
volna magát, megcríísö<lött volna. 

Xem, a csekélyou egybeforrott kész ojtv~íny felette ritka esetLen 
ad ~mamló tGkét, s anuak a magyar:ízata egét~zcn egyszeríí. 

A helyben cszközlött ojt~ís ha csekélyebben forratt is össze, azon 
duH nedd.:ct·ingésnél fogva, melyet 11z kifejt, a furrad~íst rohamosan fej
leszti, s a f(H"rad:ís csakhamar oly mérvet ölt, hogy a hiányokat 
bcfutja. 

l>e a hib~ísan kiültetett ojt\·:íny, mir·e annyira megerősödik, hogy 
haHonló ncddwringést. bi1jon kifejteni: akkorra nuít· az ojtvány legtöbbször 
elsatnyult ha töukrc nem ment. 

Ebbi'H ismét azt tan1.tlo<l meg, hogy a helyben ojtástól ne tartóz
kodj~íl, ~ hogy kész ojtn\nyokat csak az esetben ültess cl : ha azok telje
sen egy be fórrad nt vannak, s kitug:ístal:mok. 

L:itni ti,god, hogy különösen a helyben eldöntött zöldojtványokra 
gyönyürííség re;í JH~zni, hogy azoknak ha egyéb baj nem ét·i, hosszú éle
tet lehet jósolni. 

Ltítni fogod, miszerint vaklárma az, amit a zöldojttts ellen fel
hoztak. ( 'sak ott tt.>glal helyet és jogosult ez, ahol a zöldojtványok nem 
azért hanyatlottak, mivel züldojtvtinyok voltak: de azért, mert ott egyéb 
más baj létezett 

Azt is fog~íd httni ; hogy a kész zöldojtv:íny ha más helyre ültet
tetett, igm: hogy 1-2 évig keveset igért, de ha beállt az is 
megállja helyét . 

.Míndczekkel i~azolva látod azt, hogy núnden ojtás jó: ha az czél
rzc,·ii,en vit!tik kere:~zlill. 
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N od e elé (J' lesz m~\r nekem a WkéntH ily sok~íig hasa ln i, nek ed 
pedig olvasóm 0azt. a hossz(t letánitít ol~asui; s csak mé,g azt a ,P~~ sz6t : 

Ha igazán 16 feleletet akarsz: kerdezd meg magatól a .t1Jket1Jl; et 
tanit meg téged hamisittatlanul a termézzet titkaira, nem }Jedrg az elmé
leti okoskodás. 

Elégtétel. 
Tizenegy éve annak, hogy mi az othell6-szíílő ülteté~, illet<Heg míí

velésel foglalkozunk. 
Már az elültetés negyedik é\·ében hangosan aj:ínlottuk az othell6 

széíWvesszők ültetését. 
Ekkor azonban szanmk elhangzott a pnszttíbun és pedig azért, 

mert egynémelyik előkelő szakközeg az ot.hcll6t elitélte; meghuzta felette 
a halálcsengetyüjét., a nagyközönség pedig eltemette. 

Ez ,·olt nagy oka annak, hogy az othclló sz{)}{ítclepités nem haladt 
eWre. Egész országban alig volt nehány telep, annak is egy része, mert 
nem alkalmas talajban volt, kiveszett De luít sznmtalan helyiitt tönkre 
ment már a ripára is. S igy imitt-amott lehetett hallani némi kis othell6 
87.(; l ű- telepet. 

Pedig ha ezen áldásos ~s hasznoR s1.őllífajt nagyban telepitettek 
volna : ót·iási össze,q lttt volna eddiq mnr vele elflállitva. 

X em akarom mowl:mi, hogy h·lkPtlenl'll-g' Y olt az i Ilet íi vag-y ille
t{íkWl az, hogy az otlwlló telett meghuzttíi< a halt\lhut·nugot. J h· azt annak 
tulajdonitom, min~l az illetük c•sak oly telepeket né~tek uwg·, melyekhen 
a filluxera az otlu"ll<ít kiölte; Je nem tekintették meg azon telepcket, 
ahol már egy évtizeden élt, s adott gazJtíj:lnak dus jih·edelmet. 

Az illetők me~huzták a halálharangot, s azután ahol a.lkalmnk nyilt, 
becsmérlőleg nyilatkoztak err(·)! a:r. érdemes és kitüní) ~z{)J(ífajt·ól. 

Talán az egész országban egyedül voltam, aki az othell6 szíiW vé
delmére keltem. Xem igen olvastam a hirlapokban dic·séretet az othell6-
rc')l. Hanem divattá lett piszkolni, becsmérelni, s ha ,·alaki a szakközeg 
bugyogóját felhuzta: az colt az elsö, hog.'/ jitymdlólag Ótszélt az othelló1·ól. 

Sok kellemetlenségern volt végette; végre tiz évi kitartás után uz 
elégtétel elérkezett. 

Egyik vinczcllérképezdéb<H érkezett, a magas kormltny által kiadott 
tájékoztatóban ez áll : · 

»3. Othell6. Ki)zéperejü, bőtermő fekete faj; Logyói és borll némi 
l'6kazamattal hirnak. Termékeny talajokban ellentáll a jilloxerának és jól 
d,·.~zlik. Sima vess1.ői könnyen gyökeresednek. « 

Tehát a korma(ny közegei is elösmerik, hogy az othelló termékeny 
talajhan a filloxerának ellent áll. 

Mikor az 1895. év öszén a tanulmányi utat tevl.ík Gyöngyösre jöt
tek, és dicsérő szavak kisérP-tében mutattam be a 10 éves kedvenc& 
othe!ló szőlőtáblámat, melyen akkor is rengeteg terml!s volt, s mutattam: 
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be az othelló bort, egyik nagy neves állami szakközeg félre intve, gu
nyosan sugta a fülembe: »mennyi vessziJje van ebböt eladó?« 

Értettem a gunyt. N em nevezem meg, csak annvit mondok: ha e 
sorokat olvassa, pedig oh-asni fogja, mert megküldöm 'i.eki, jusson eszébe, 
hogy a ~yakorlott szőlész, ha nem is visel czimeket, szintén tapasztt~.l
hat, tudhat és haszm\lhat valamit. 

J1~lhetnék szemrehtínyásokkal, de nem szokásom és csak annyit 
ismétlek, hogy én az othellót még az esethen is áldásos szőWfajnak jelen
tem ki, ha csak egy ideig 8-10 évig ellenáll; azért mert olcsó a vesz
sz6je; mert sima ve~szőről könnyen ered; met·t a harmaclik évben szép 
termést hoz s uznttln dúsan terem. 

X agy jö\·eclclmet ad. ~z{)llíjét kemény héja végett bátran lehet 
-szállitani, s bora kíilönösen a mttsodik évben majdnem a teljes mctlék
izét elveszti. 

Ja q u ez vesszö gyökereztetése. 
Azon köriiményből folyólag, hogy a ja•1uez vessz(irGl ugy irtunk, 

hogy annak alkalmas helyen jöviíje van, többen intéztek hozzánk kérdést, 
hogy miként lehet a ja•1uez vesszőt sikeresen ültetni? hogy miként lehet 
a sima jaquezt j6 eredménnyel gyökereztetni ? 

Ez a kérelés régen foglalkoztatja a szlílészettel foglalkozókat, de 
őszintén sz6lva ethlig még nem sikerült oly eljárást találni, mely biztosan 
nagy sikerhez vezetne . 

. -· .\ japuez vessz{) igaz1\n mondva mint sima vessz{) nehezen Locstíjt 
gyökereket, s(ít mig a gyökeres vesszííbéíl is renelesen nagyobb p~rczent 
marad el mint p~lclául a rip~triáb61. 

Ezen körühnt-ny abban leli magyarázaMt, mert sejtjei tümörek, haja 
vastag .• \ gyökerei nincsenek oly számos hajsz~íl gyökerekkel ellátva 
mint a ripáriáké, igy nedvfelsziv6 képessége makacsabb: ebben 
1·ejlik az uk, amiért nehezen gyöke1•ezödik, ,;, nehezen kel élet?·e. 

Ezen körülmrnyekct, illetve ezen okokat lehetGleg megszüntetni a 
következmeg lehet. 

Lekcll pállitani a sima vessző héjtít, vagyhu ezt nem vagyunk ké
pesek elét·ni : felkell rt héjakat azon a helyeken, ahol a gyökerek elötö1·ni 
szoktak xznygatni. Igy a filld nedvessége könnyebben a sejt szö
vctekhez juthat. 

Ha tavaszszal ültetjük, 
akkor midőn a föld már jól 
sokáig vezstegeljen 

akkor nem kell korán kiültetni, de 
~rt melegcdett, hogy igy tétlenül ne 

Ha valakinek kész telepe van, akkor vágja le mid{ín hajtani kezd, 
s azután nyomban el kell ültetni. 

Ha nincs telepe az ültetőnek, akkor kiiiltetés előtt hagyja vizheu 
állani addig, mig hajtani kezd : és akko1· ültesse. 
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Ha Y ala lwl :dkalm:1s az eWgv(·,kereztetl-s, akkor a jttqtWZIHq tizet i 
ki nuw:ít. ( ':-.:akhoO"Y itt. ismét aiT~l kell tigyelemmt'l lenni, hogy ha a 
Yessút' az elíí~·y(ikc~~ztett~s y{>gctt hcrakntt \'ercmbí;] kiszeddik, kiil(inü:-.:cn 
üg\'clni kell ';uTa : hogy a ycsszíín elíít<iri.itt gyükt>rkék, mt>l~·<'k apr6 
fel~t~r sú·,~kt-nt lwjuak elíí· ki 1w :-.:z:íradjallal.;. Yagy ha ml-g <'sak ~olllh:í:-.:od:ís 
:ílltltt he: az st>m sz:íradjon le. 

~\z ültctést iszapol:í:-.:sal y{>gezz<~lc lszapol:í:-.: alatt <:l·t.iiik azt, lwgy 
ha a \"('8;sz{) b:ír fúró ut:ín rakatik el, az po!'l'al, \":lg','" homokl.;al t<•litt•:-.:st-k 
,~:-.: nH'!!·iintözter:st-k. Czl>lszl'l'ÍÍ, hn az igy cliiltet<.•tt sima n•ssúí Letakartatik. 

~\ gyöknes Y<·sszíí szintt-n iszapol:íss:d iiltette:-.:st:k, ~ t':o.:ak akkor 
m<.~tf..:zesst-1~ lll('!!', h:.t az kPzd hajtani ; Y:tgy ha n<.'lll hajt is, dt~ a fi'1ld 
ya :ít mclegedY<~n: szrímitm1i lehet a1'ra, ho,qy hajtani kezd. 

Yan nH~g" egy :1 lcghiztosnhh nHídja a sima ycsszíí gyi"d\t'l"<•ztl'lt~st~ne\.;, 
s l'Z ahhól :íll. h:i a telepen Jcyíí n·s~zíít ta\·a:-.:zszal li'IIIIÍ\.tatjul.;, s i!.!y :tz 
UIIY:l tt'ín l-ln· !!\·iikeres<.>dik nH·g·. 

· Ennyi, :1mit a j:11 111<.·z H'ss~~·; gyökcrczt<•t(.s,~l't' l-s eliilt<"tl-~t~ll~;l ('lt'ím·-
lln·l alkah11azhat 1111 k. 

J )e mig· arra fig·y<'ljii11k, hogy a ja<flli'Z H·~:-.:úít l'r(í:-.:<.•n ki.,ti.,tt tal:tjl,a 
JH• iiltes~iik; kiili'nti.l:-.:<•11 az o:-.:i.;:ol:íz:ísn:íl kiY:Íu:dos az : h'J ri/l köm1yii, ne 
nnr;,'JOII W'<hr-s tuf,~jl)ft J.-,., ii0'ijn. 

1\:iiliillii~en alkalma~ a keYl-sst~ tlli':O.:Z<·~ \·agy kavie:-.:n:-.: talaj 
lli',:-'<·11 oly:tll ft·k ,-~~:-. altul a 11ap eriísl'll t~·,·i, ~ a talaj llll.!!Yobb 
Sl;~·,·t \"(•!tet f<'l. 

Különfélék. 

:--; kiilü
mclcg-

l\ érelmn. Ismételten kérjük azokat, akik lapunkat megtartották 
' hogy előfizetési dijokat beküldeni sziveskedjenek. 

Szölövesszők. ~.z:ímohmk arra, hog·,· leswek akik 1w~g most f'Ín<·scnuck 
ell:ít va amerikai \'agy cm·,)pai s.z{)iíí\·t~sst.íikkel: ezt-rt t wlatjuk, hogy sima 
(.~ g-~·i",\.;eres rip:\ria, !'SÍma t~s gyökere:"; othcll6, simu <~s gyökeres ja,1uez, 

Yalamint kiilömbft-lc etmípai s.z(í[{í,·cssúík l}l(~g elad:tsl':t n:llunk IHl!.!.'\"obb 
mennyiségl1ell \"Ullllak. . . 

~\ Tok:tj-hegyalj:íhoz tartozó t:lllyai lakos Boross József szölöbirtokos 
ehttlja saj:ít termés(~ felesl?~es I. é~ ll. oszt:\ly(• gyökPres ,·egyes rip:íria, 
I. (.s II. os1.t:~lyú sima VIt1s-Boloms v:uh·cssz{ít; g·y<ikcres és sima fur
mint ojtványaimat; 88 évi saj~t termésíí aszú bor:í:t, y(.rszq!·l-nyeknek 
eg~·etlenegy orvosság; j6 szamorodni hor:ít, kis üstön fíízi',tt ~zika, és 
szí;Jíí törk<;Iy pálinkáj~H, nlcs6 áron. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 


	HU_b1_FM3-7387_00292_2R
	HU_b1_FM3-7387_00293_1L
	HU_b1_FM3-7387_00293_2R
	HU_b1_FM3-7387_00294_1L
	HU_b1_FM3-7387_00294_2R
	HU_b1_FM3-7387_00295_1L
	HU_b1_FM3-7387_00295_2R
	HU_b1_FM3-7387_00296_1L
	HU_b1_FM3-7387_00296_2R
	HU_b1_FM3-7387_00297_1L
	HU_b1_FM3-7387_00297_2R
	HU_b1_FM3-7387_00298_1L
	HU_b1_FM3-7387_00298_2R
	HU_b1_FM3-7387_00299_1L
	HU_b1_FM3-7387_00299_2R
	HU_b1_FM3-7387_00300_1L

