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A törvény szentesitve. 
A szőlők felujit.ására vonatkozó törvény javaslat a király 

8zentesitésével már elláttatott, s igy törvényé válván: most 
vette kezdetét azon munkálat, mely annak végrehajtására 
vonatkozik. 

A miniszteriumban már a kiviteli szabályzattal dolgoznak. 
S ha felette komolyan gondolkozunk, be kell látnunk, hogy az 
utasítás kidolgo%dso, nagy és felette körültekintő intézkedést 
kiván. ~ 

Sokan sokféleképen gondolkoznak ezen törvény érvénye
sitése- ~s végrehajtásáról. 

Némelyek azt hiszik, hogy a törvényben előirt kedvezmény 
csak azoknak adatik meg, akik szőliJföldjilket ké1z ojtvá,nyokkal 
fogj ll k beültetni 

Mások azt hiszik, hogy a pénzintézet csak kész ojtványo
kat ad pP'TIZ értékbfn, és azt kell a telepitő gar.dának beültetni. 

Mi ezen feltevéseket nem tPhetjük n1agunkévá; nem akar
juk elhinni, hogy az egyéni telepitési szabadságot, az eljárási sza .. 
bályzat ilyetén kivánná n1egszoritani. 

Nem hi88zük, mert ha a pénzintézet csak is kész ojtványo
ka.t adna pénzértékben, avagy ha az egyén által bevásárolt 
ojtványok számláját llgyenlitené ki, ugy az iparilag és ke
reskedelmileg berendezett sz(Hészeteknek jönne első sorban 
támogatására. 

De meg a betelepitésnek több féle módozata van. 
Ilyen a helyben eszközJött fás, és ilyen a zöld ojtásokkali 

telepítés. 
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Ki meri azt állita.ni hogy a helyben eszközlött ojtványok .. 
kali telepités nem czélszerü nem alkalmas? . . . 

Vannak számosan, akik tapasztalatból meritve azt állitják, 
hogy a helyben pláne p4rositással e1zközlött fás ojtvány erősebb 
tartósabb, mint a kétJz ojtványokkal kiültetett szőlő. 

Ha az állana, hogy a kölcsön csak a kész ojtványoltkali 
telepitést segitené elő: akkor a törvény a betelepités egyéb 
módozatait egyenesen elitélné. 

De meg ha ez állana, akkor mi értelme volna a törvény 
azon intézkedésének, hogy a kölcsön a még felujitás alatt 
álló szőlőkre is kiterjesztetik. Hiszen a kezdetb~n eszközJött tele
pitések három negyedrésze nem kész ojtványokkal, de helyben 
eszközölt ojtásokkal telepittetett. S ha a mondott elv foglalna 
helyet, akkor az, hogy a felujitás alatt alló szőlők is rÁszesülnek 
segélyben, ill6zi6riuss6 vt1ln€k. 

Már pedig azokat, akik uttörlSk voltak s drága kölcsönnel 
szőlőt telepitettek, azért zárni ki, mivel azok megmutatták a 
haladás utját : legalább is igaztalanság. 

Hogy őszintém szóljunk, elslS sorban is ezek volnának tá
mogatandók; mert legnagyobb rész egyéb jövedelem hiányában, 
a legnagyobb önmegtagadás és megfeszités mellett volt képes 
éveken át a szőlők felujitásával foglalkozni. 
- · Hogy ez másként lesz, biztositja a törvény azon szakasza, 
mely azt mondja, hogy a felujitdsi m6do1atok vidékenként fog
nak megállapittatni. 

Nincs tehát okuk aggódni azoknak, akik azőlőterületüket 
f elujitás alá vették, és eddig részben már helyben eszközlött 
ojtásokkal betelepiteni megkezdették, hogy a kiJlcsiJn dltal nyuj
tand6 eUJnyöktöl elesnek 

De nem is volna igazságos már azért sem, mert a kisebb 
szőlősgazdák, akik maguk foglalkoznak a felujitással é8 idejü
ket ekként értékesiték: sokk'll kisebb összeggel képesdk szlJUJjüket 
felujitani, mintha a drága kész ojtványok bevásárlására 
k öteleztetnek. 

A telepitési módozatokat mint mondám vidékenként fogják 
megállapitani és pedig ugy, hogy a m6dozatok megdllapi
ttfst1nt1l a vidék értelmesebb szlJUszeit is meghallgatják. 
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J ó lesz tehát a szőlész közönségnek ezen ügyet éber figye
lemmel kisérni ; s akkor, midőn a vidékre vonatk0 zó megálla
podások történnek, az ilgy iránt érdekli:Jdeni annlll is inkdbb, 
mivel a helyi viszonyok felette k8liJmbllz8k. 

Ott ahol már az uj szőlőkultnra eléggé kifejlődött, ott 
ahol munkás kézben hiányt nem szenvednek : a m6dozatok egész 
mást kivánnak, mint ahol sem kellő szakértelem, sem kellő 
munkaerő nem létezik. 

Felette fontos kérdés ez már azért is, mivel a kölcsönök 
a módozatok betartása mellett fognak folyóvá tétetni. S ha a mó
dozatok nem helyesen nem a vidék érdekeinek megfelelő módon 
lesznek megállapitva; megkritik a gazda kezél, korlátorzák a tele
pitési szabadságQt. S igy ha a módoza.t nem a vidék viszonyai
nak megfelelően lesz megállapitva ; akkor ott tul drága 
telepítés lesz, é1 nem lesz dldás a klllcslln nyerésében. 

N agyon üdvös, nagyon kivánatos, hogy ahol kellő szakér
telem nirícs: ott a körültekintő helyes megállapodás biztositas
sék. De viszont ahol meg vannak a felujitáshoz szükséges sze
lemi értékek; ott a felujitást sablonhoz klltni nem lesz alkalmas. 

Mert lesznek számosan, akik inkább nélkülözik a kölcsön 
előnyeit, mintsem telepitédi szabadságokat, szeriotük káros kisér
letek közé azoritani engedjék. 

Ideje korán ujból figyelmeztetjük a szőlészeket, hogy a 
saját vidékükre vonatkozó m6dozatok megál1apitásánál, szerzett 
tapasztalataikkal álljanak támogatására: a nagy munka tJégzésére 
kiküldött bizottságnak. · 

A vidékekre vonatkozó módozatok megállapitása mihamarább 
kezdetét veendi, s az elég sürgósen lesz elkészitve ; küllJnben a 
kölcslJnlJk foly6vá tétele az lisazel nem igen kiJvetkezhetnék be. 

Pedig ha valahol, ugy ezen kérdésnél szükséges a sürglSs 
intézkedés; mert a nyár elég hamar elrepül, s bekö
s~önt az ősz, amikor a kölcsön melletti telepitésnek kadetét 
kell vennie. 

Itt az idje, hogy a nagy munka mielőbb megkezdesst1k, a 
az e téren elveszett nemzeti vagyon mielőbb fejleszte1sék 's biz
tositassék. 
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A dézsmaváltság. 
Hasznosabb szolgálatot alig tehetünk, mintha a dézsmav:íltságra 

vonatkozó minisztcri utasitást egész teijedelmél>en közöljiik, hogy abb6i 
azok, akik sz{)liíbirtokaik után ~niekclve vannak teljes és hű feh·ilágm;;i
tást f!:zerezzenek. 

Utasitás 
a szőlődézAmav1i:ltsági tartozások lerovás1íra nézve adandó ujabb :illami 

ked,·ezményekriH s1.6ló 18Hö: X l V. t.-cz. végrehajtá~a iránt. 
l. §. A sdíWdézsma váltsági tartozások esedékessé v1il t részletei b!;} 

az 1~94. í'v végéig felszaporodott hátra~ék oly esetekben, midön az elemi 
csapnsok, vagy a phylloxera vastatrix ronu· pusztitása miatt a sziíW JÖve
delm<"ből he nem hajtható, s annak behajtása csakis az ingatlaura veze
tendií végrehajtás utján volna lehetséges, - türlcndö. - ( 1!;95. évi 
XIY. t.-cz. l. §-a). A jelen szakaszban biztositott ked\·ezmény megilleti 
azokat a válts1ígköteles szőlőket is, melyek a fent emlitett okokból 
elpusztulván, más mivelési 1i:gban haszn:iltatnak, azonban azok jövedel
méből az ingatlan állagának Illegtámadása nélkiil az 18~l4. év végéig fel
!zaporodott h:Hralék he nem najthat.6. 

2. §. Azon vol i s.v.őU)teriiletek után, a melyek más mi,·clési 1i:gban 
használtatnak és a melyeknek sziíWdézsmav1íltság-tartozása a kataste~·i 
tiszta jövedelem arányában az 1!;91. évi l. t.-cz. 6. ~-ának c) pontja 
alapján lesz:Olittatik, szöWdézsmaválts1íg-t.artoz:í8ra t~venkint teljsitenc..W 
fizetés czimt-n V:m:l. évtől kczd\·c az ingatlaura az uj miveléAi ágnak 
megfelelöen kivetett föladó kétszeresét meghaladó összeg nem követel
hető. Ha ekként az egész f€:mnátl6 tartozás 25 éven belül nem törleszthető' 
az akkor m(>g fennálló luítral~k leirandó ( 18~1f>. évi XI V. t.-cz. 2. §-a). 

A !:'ziHé)dézsma '"1íltság-tartozá~ é\'j1írulékaiuak ez alapon való meghatá
rozásánál a földadó tisztajövedelemnek teljes 2f>·f> u/.,· val \'cendő számit.á!-iba. 

:i. §. Az 1H91. évi I. t.-cz. ö. §-ának d) pontja hatályon ki,·ül 
helyeztetvén, helyette a következők rendeltetnek: 

l. .Azok után a szőWterííletek után, melyeken a sziHő a phyUoxera 
vastatrix rovar pusztitása, vagy más ellemi csapás következtében elpusz
tult, ha ezen területek szőWvel az okszerü szőWült~tés követelményeinek 
megfelalöen ujra beiiltettetenk, a még fEmnálló szől<ídéz1ma váltsági tarto
zás egész ös~zege hivatalból leirand6. 

Az ezen pontban biztositott kedvezmény megadása tekintetében az 
okszerü sz<Höültetés követelményei : 

a) hogy a talaj 50-80 cméter, de legalább fJO eméter mély~~ggel 
megforgattasa~k ; 

b) hogy a tőkék sor- és tőke-vált~tága ne legyen csekélyebb 80 
cméternél, s ne nagyobb 2 méternél. 

2. Ha valamely szőlöbirtokos az előző pontban emlitett okok miatt 
elpusz~ult azéSl(Sfel_ujitáa~t fokozatoaan sz.tnd~kozik v~grebajtani, s ba ebbeli 
szándékaU azzal Igazolja, hogy egész elpus,.tult szőWjének legalább egy 
ötödrészét az okazerü szőlöültetés követelményeinek megfelelően azölö,•el 
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mát Leültette, alJhan n:1. csethen az illeW egész sz{)lűt terhelő szőlűdézs
rnaváltsági tartoeás behajtása a változást követű évtől kezdve öt évre 
felfüggesztendfí, s az öt év lejárta után, ha az alatt az egész terület a 
fentemlitett követelményüek megfelelűen szőlővel beültettetett, a fennálló 
összes dézsmaváltsági tartozás törlendő, ellenkező esetben pedig a tarto
zásból a tényleg hziiltetett területnek megfelelű aránylagos rész leirandó. 

:t A jelen szakasz l. és 2. pontjaiban kih·ülirr kedvezmények 
kitetjednek az ott emlitett okokh6l elpusztult mindazon sz{)Wterületekre, 
a melyek az 1883. évi január h6 1-Wl kezdve egészben, vagy ré~z.Lcn 
szííléívcl sikert. biztosító twldon beültet tek. (1895. évi XI V. t.-cz. 3. §-a.) 

4. §. Ott, ahol az 1894. XII. t.-ez. VIII. fejezete értelmében 
hcgykiizs~gek alakultak, a hcgyl<iizségi köte:ékbe tartoz6 s a phylloxera 
vastatrix rovar. vagy más elemi csapás következtében elpusztult összes 
szíílök uMn a fenmílló dézsmaníitsági tartol',Út:i behajt:Í"'a lufrom évre fel
fiigge~5ztemW s a három év lejárta után. ha az alatt az egész terület a 
fcutemlitett követfdménynok meg-felelííen szmővel beiiltettctett, a fennálló 
lisszcs dézsnm ,·álts:ígi tartoz:ís törlendíí, ellcnkez."í esetben pedig a tarto
z:íRh6l a t(.n_vleg beültetett területnek megfeleW ar:fnylagos rész leirand6. 
Ezen h:írom ,~ ,, nttí:u, ha azalatt a szőlűbirt.okos sz{íl{ítcrü letének leg
ahi bh felc~t a a. §-han köriilirt m<Ídon s~{ílíível beiiltette, a pénzügymi
ni!-'tPr !"clhatalmaztatik, hogy a hclwjhíst toníhhi luírom évre függűben 
tart!-'a éR a;~, ezen ujabb h:írom év alat.t beültetett területeknek megfeleW 
aránylagos ,·áltságösszcgct leirassa. (1895. PVÍ XIV. t.-cz. 4. §-a.) 

ö, ~- A 3. ~-han emlitett kedvezmények oly esetekben is mega
dandók, mikot· az clpu~ztult s~iHíítcriileteken a hirtokosok a széH{ímivelés 
helyett kiz:ír6lag gyíimr,JeHtcrmclésrc térnek :lt. K{ívetkczésk~pcn, ha az 
elpu:o;ztult teriiletek a a. ~- 1., 2. és 3. pontjai (.rtelmébcn kizár6lag 
~yiimülc~ti1kkal okszerüt.'n 6s oly cz('(lból ültettetnek be, hog-y a beültc
tett teriilet kizártíla~m; jl",veclehui f~,rrását n gyümölcs értékesitése képezze, 
a tnlajdono:-;nak a dézsrr.a,·:íltsági tartozásra vonatkoz6 Icirásokra nézve 
ugyanolyan kedvezményre van joga, mintha a heültetés szöWvel történt 
volna. ( .. HUr>. l-vi XI Y t.-cz. fl. §-a.) 

Annak meg-allapitása végett, hogy valamely . terület ,·al6ban gyü
miHcsii:-;iil haszmíltatik-e, megkivántatik, hogy a fák egymást6l legfüllebb 
li métcr ::;or- (os ugyanannyi fat:ívols:ígra ültessenek. A fak kiizé bogyó
gyiimiiles (u. m. küszméte, ribiszke, málna) is ültethető . 

.Az okszerii gyümölcsfaültetés további követelménye az, hogy a 
gyümölcsf~ík gödrei lcgalábe 70 eméter mélyre, és legahíbL 140 eméter 
átmért'íjii körben felásassanak. 

A a. §-ban emlitett kedvezmények gyümölcsösök tcljesitésénél abban 
az esetben is megadauu6k, ha a gyümölesf:\k 12 méternél tá,·olabb áll6 
sorokban ültettetnek is de a fasorok közé szőW ültettetik (vegyes mivélés). 

Ily esetekben is megkivántatik azonban, hogy a szűlő, illetőleg 
gyümölcsfa a a. §. l. a) és b) pon~jaiban, illetőleg az 5. §. harmadik 
bekezdéséhen megállapitott feltételek szerint ültettessék. 

6. §. Az előző szakaszokban emlitett kedvezmények mindenkor a 
tényleg fennálló szőlűdézsmaváltság-tartozásokra vonatkozván, a leirás is 
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c~ak a fennálló tartozást apaszthatja, de nem ad jogczímet arra, hogy a 
tényleg már befizetett váltsd:gösszeg az illető v:íltságkötelezettnek egész-
ben vagy részben visszatéritessék. . . _ 

7. §. Mindama változások, melyek beálltával a Jelen utas1tás 1-:l. 
§-aiban emlitetett kedvezmények igényelhetők, az illetékes községi elől
járós~íg által a kir. pénzügyigazgatóságnál hivatalból jelentemlök be, a 
pénzügyigazgatóság pedig ugy ezen bejelenMR, valamint a pénzügyi köze
gek által hivatalos eljárásuk sor~í.n teendő jelentések alapján, a kedvez
méD)' megadása iránt az alábbi szakaszok értelmében tartozik intézkedni. 

8. §. A jelen utasitás L §-ában tárgyalt esetekre vonatkozó beje
lentéseket a pénzügyigazgatóság a helyszini vizsgálat megtartása végett 
a földadó-nyilvántartási bi2!:tosnak adja ki. 

A földadónyilvántartási biztos a kiad. ,t t jelentés alapj;(n, illetőleg a 
mennyiben a most hivatkozott §-ban tárgyalt valamely változásról a 
közstigben való működése alkalmával értesülne, - hivatalból - a vál
tozás tárgyát képező birtokrészletek kataszteri helyrajzi számát a hitel
telekköny\· jegyzökönyvi és helyrajzi számával azonosítja, a változás tár
gyát képező földrészletet az elöljáróság legalább egy tagjának és az 
illető birtokosok, vagy igazolt képviselőiknek közbenjöttével megvizsgálja, 
s a vizsgálat eredményét a szőllidézsmaváltság Jeirási D. mintáju jegy
zéken kitünteti akként, hogy ezen jegyzék 1., 4., 5. és ll. rovataiba a 
fejfeJirásnak megfelelő adatokat bejegyzi. 

Ha a bejelentett változás alapján a leirás megadására a tönrényes 
kellékek fenn nem forognak, az esetben a nyilv:íntartási biztos a jegyzék
nek fentemlitett rovatait kitölti ugyan, azonban a jegyzet rovatba az ok 
rövid megjelölése mellett a leirás mellözését hozza javaslatha. 

A jegyzék a jelenvoltak által aláiratván, az a vonatkozó jelentéssei 
együtt a kir. pénzügyigazgatósághoz terjesztendő be. 

A beterjesztett jegyzéket a pénzügyigazgat6ság az illetékes kir. 
adóhivatalnak adja ki a végbéH, hogy a IV. soroza tn főkönyv alapján a 
jegyzék 6. és 7. rovatait töltse ki, annak 8. ro\·atába az 1883-1890. 
években, - a 9. rovatba pedig az 1891-1894. években érdekessé v!Ílt 
évjárulékokból még tényleg fennálló hátrálék összegét jegyezze be akként, 
hogy a 8. ás 9. rovatba jegyzett számtételek összege az 1894. év végé
vel tényleg fennálló hátrálékot eredményezze. Az ekként nyert összeg az 
adóhivatal által a 12. rovatba vezetendő be; a jegyzék a bejegyzet téte
lek helyességének igazol!Ísául az adóhivatal főtisztjei által aláírandó, s a 
pénzügyigazgatóság vezetője által láttamozva, községenkint külön-külön, 
rövid jelentés kiséretében a pénzügyministeriumhoz terjesztendé) fel. 

A pénzügyministerium rendeletének vétele után a pénzügyigazga
tóság a rendelet sxaímd:t a jegyzék jegyzet rovatába fóljegyezni, s azt a 
kir. adóhivatalnak adja ki a végből, hogy a 12. rovatba jegyzett törlés 
összegét a IV. sorozatu főkönyv 12. rovatába szabályszerüen je
gyezze be. 

9. §. A jelen utasitás 2. §-a eseteiben, a mikor a mővelési ágba 
'tment területeket terhelő vlfltságösszeg aránylagos leszállitása az 1891. 
évi 1533.fP. M. szám alatt kiadott utasítás 30-§ értelmében már meg-
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történt. a pénzügyigazgatóság a ,·onatkozó C. jegyzékben az u.j műve
lési ág tiszta jövedelmének (C. jegyzék ll. rovat) megfelelő toldadót 
kiszámittatja s annak kétszeres összegét a C. jegyzék Jegy?.et rovatába 
bevezeti : ennek megtörténte után pedig a jegyzéket a kir. adóhivatal
nak oly utasitással adja ki, hogy a IV. soroza tu főkönyv jegyzet rova
tában a földadónak a fenti ek ezerint kimutatott kétszeres összegét, miut 
a szőlődézsmaváltság-tartozás évjifruléka fejéhen évenkint követelhető 
i)~szeget jegyezze be. 

Az ekként megállapitott éi időközö.nkint esedékessé Yál6 dézsma
váltság-tartoz~ísokat a kir. adóhivatal az 1891. évi márczius 17-én 
3636. sz alatt. kiadott körrendelet utasitása szerint nyilvántartuni, és az 
évenkint kiadand6 B. kimutatásban behajtás végett az illetékes községi 
elöljáróságnak kimutatni tartozik. 

Abban az esetben, ha ezen évjárulékok fiizetése mellett. az arány
lagosan leszállitott tartozás 25 év alatt sem törlesztett, az akkor még 
fennálló h:ítralék törlés végett kimutatandó. 

10. §. Az utasitáR 3. §-áuak l. és 3. pontja, ugyszintén annak 5. 
·§-ában tárgyalt esetekben az 1891. évi l. t.-cz. végrehajtása iránt 189L 
évi junius h6 14-én 1533fP. M. szám alatt kiadott utasitás 31. §-ában 
körülirt eljárás követendő, akként mégitt, hogy a phylloxera vastatrix 
rovar pusztitása, vagy máR elemi csapás következtében elpusztult, és 
szíílővesszővel ujb61 beültetett, illetlíleg gyümö1csössé átalakitott ingatlant 
terhelő szűlődézsmaváltság-tartozásból még fennálló tartozás egész öss?.ege a 
felveend(:í D. jegyzék lR. rovatának utolsó oszlopába jegyeztessék be. 

ll. §. A jelen utasitás 3. §-tínak 2. pontja esetének ugyancsuk 
fentebbi §-ban idézett utasitás 31. §-ában körülirt eljárás követendő, 
oly hozzáadással, hogy az esetre, ha a nyilvántartási biztos a helyszini 
vizsgálat során meggyőzódött arról, hogy a phylloxera vastatrix rovar 
pusztitása, vagy más elemi csapás következtében elpusztult szőlő foko
zatos felujitása czéljából a szőWbirtokos egész elpusztult szőlőjének legalább 
egyötödrészét az okszerű szGiőültetés követelményeinek megfelelően szölővel 
tényleg már beiiltette, vagy a most meghaMrozott részben azt gyümölcsössé 
alakitotta, ezeu körülményt a D. jegyzék ll. roYatáha bejegyzi, s a p.-ügy
igazgatósághoz beterjesztvén, kisérő jelentésében a kérdés ingatlant terhelő 
Yáltágtartozás behaJtásának 5 évre leendő függőbentartását hozzajavaslatba. 

A kir. pénzügyigazgatóság a jegyzéket az illetékes kir. adóhivatal
nak kiadja a végbűl, hogy a IV. sorozatu főkönyv alapján annak 2., 6, 
7., 8., 9. és 10. rovatait a fej felirásnak megfelelöen töltse ki, a 13. 
rovat utolsó oszlopába pedig a még fennálló szőlődézsmaváltság-tartozás 
teljes összegét jegyezze be. 

A kir. adóhivatal által visszaterjesztett jegyzéket a kir. pénzügy
igazgatóság rövid jelentés kiséretében eJhatározás végett a pénzügy
ministeriumhoz terjeszti fel, a pénzügymini&terium rendeletének vétele 
után pedig a jegyzék megküldésével utasitja a kir. adóhivatalt, hogy a 
szőlődézsmaváltság-tartozás behajtt€sának 5 évre történt felfüggesuWs't 
a IV. sorozntu főkönyv 12. rovatába jegyezze fel, s megfelelően 
tartsa nyilván. 
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A kir. adóhivatal az 5 é,• letelt.ét kö,·ető februáé hó végeig a 
von:ltkoz6 D. jegyzéket a kir pénziigyigazga'6sághoz beteijeszteni tar
tozik, a pénzügyigazgat6ság pedig a még fennálló szl1Wdézsmaníltság
tartozásnak a beülr.etés mérvéhell: képest rés:t.ben vagy egészben leend{) 
leir~ísa iránt az eWzti szakasz értelmében intézkedik, akként, hogy az 
esetben, ha esak részleges elengedésnek van helye, az e czélra ujb6l 
nyitand6 D. jegyzék 13. rovatának ntols6 oszlopába a vJíltság-tartozásból 
a tényleg beültetett teriiletnek megfelel{) aránylagos rt~szét jegyez
teti be. 

1:?. g. Abban a:~. esetben, ha az l8g4. évi XII. t.-cz. VIli. feje
zete t->rtelméhcn alakult hcgyközségek részérc 1lllapitand6 meg az utasiUí's 
4. ~-:íban biztositott kedvezmény, a pén:~.ügyigalegatós:íg mindenek ellítt 
arról szerell: meggyilzí:ídést, hogy a hegyközségek a hi,·a~kozott tön·ény 
értelmében tényleg megalakult-e. A:~. ekként megalakult hegyközsúg 
kötdékébe tartozó ~.; a phylloxcra vast.atrix ronu· vagy egyéb elemi 
esap:is küvetkeztében elpusztult szlHlíteriileteket a nyilv:íntarüísi biztos 
:íltal az utasit~ís 8. §-ában cWirt módon megvizsg~ílt.atja, és D. mint:fju 
jegyzékbe felvéteti. 

A nyild:ntartási biztos :íltal betetjcsztemW jegyzéket a kir. pénz
ügyigazgató~:Híg, amennyiben a szGléídézsmav~íltság-tartoz:\s bchajtás~ínak 
felfiiggeszté~érc nézve a tör,·éuyes kellékek fcnnfin·ognak, az illetékes 
kir. ad6hivatalnak adja ki a ll. s-han emlitett adatok feljegy
zése végett. 

A kir. adóhinttal által visszaterjesztett jegyzéket a kir. pénzügy
igazgatós~ig az ingatlan terhel(í összes v~íltságtarto;ds behajt.~ís:ínak 3 
~\Te leendli függíJben tart:ís~íra vonátkozó javaslata kiséretében a pénz
iigyministeriumhoz terjeszti fel; a pénziigyministerium rendeletének vétele 
uhín pedig a jegyzéket az adóhivatalnak adja ki a vl5gbül, hogy a szl'íW
dézsmaváltság-tartozás behajtásának 3 évre történt felfiiggcsztését 
a IV. sorozatú fükönyv 12. rontt~í'l>a jegye:~.ze fel, s megfelclően 
tartsa nyil v~ín. 

A kir. adóhivatal a három év elteltét kii,·et{) febru:ír hó végeig 
a vonatkozó D. jegy1.:éket a pénzügyigazgat6sághoz tartozik beterjcszteni, 
mely is a még fennálló váltságtartoz:isnak a szűlővel történt beültetés, 
vagy gyümölcsössé lett átalakitás mérvéhez képest ré&izben vagy egész
ben leendlí leírása ir:ínt az előzé) szakaszok értelméhen intézkedik. 

Ha a helyszini vizsgálat s01·án a nyilvántartafai biztos azt állapitja 
meg, hogy a szőWbirtokos szőlőterületénck legalább telét az okszerű 
sz(ílűültetés, illetve gyümölcstermelés követelményeinek megfeleW módon 
beiiltette, ezt a körülményt a D. jegyzék ll. rovatába feljegyzi, s a 
jegyzéket további intézkedés végett a kir. pénziigyigazgat6ságuak mutatja 
be, mely a szGlődézsmaváltság-tartozás behajtás:ínak további három évre 
leendő felfüggesztése és nyilvántartása iránt ezen szakasz 3-ik bekezdé
sében ismertetett m6don intézkedik, a három év lejártával pedig a 
szőlődézsmaváltság-tartozás részben vagy egészben val6 leírásánál az 
előző pontban meghatározott m6d szerint jár el. 
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13. §. ÁL- 1891. évi l. t.-cz. végt·ehajtása iránt ugyanazon év 
1.533fP. 1\'L. sz. a. kiadott utasitás 21. §-ának e) pontjában foglalt rendel
kezés hatályon kivül helyeztetik. 

Budapest, 1896. márczius 11. 

A zöldojtásróL 

Lukdcs JJ,,sz/.,; s. !.:., 
m. kiJ·. pénziigyminister. 

1\'lire a soruk vihígot látnak: a zöldojtás készítése nemcsak meg
~ezdetett, süt moudhatni, egész erejében folytattatik. 

A zöldojtás annál több sikert igér, rninél előbb kezdetik meg. Minél 
előbb kezdíídik, annál több ideje Yan arra, hogy teljcsen beérjék. Azért 
tehát a zöldojtással ugyancsak iparkodni kell. 

H<?gy a zöldojtás mily magasan cszközöltessék, az att6l függ: miképu& 
k~d~dk azt dhq~nd~i 

Ha az helyben döntésre készül, nem kell 60-70 czm-nél maga
sabbnak lenni. Ha a szumszéd tőkék p6tlására : akkor meg kell hagyni 
oly magasra n{)lni a hajtást, hogy egész hátran oda elérjen. Ha azonban 
az a czél, hogy az Jev~igatik, és vele más tábla ültettetik be; ugg 50 
czm. teljeHe.n elég,ége::~. 

Nagyon rosszul jár el az tehát, aki tekintet nélkül magasan ojt, 
mert tudni kell azt, hogy minél alacsonyabbban eszközöltetik a zöldojtás: 
anudl erÖHcbben feJlőrlik •J.z tll'"".IJ s vele 1t f'orradrís ~s a neme:~ 1·ész. 
1\'lig ellenben minél magasabban: an11ál gyengébben. 

De m·~g nincH is th•telme az oknélküli nutgaH zöldujtdsnak! 
A zöldojtás keresztül vitelérc vonatkoz6lag, ugy a mult, mint a 

megelőző évben részletes leirlÍ:St adtunk; s a hosszura nyult leirást nem 
akarjuk itt i~rnételni. Uj elűfizeWinknek, a mult. évben megjelent példá
nyokb6l azok elfogytáig ké~:t:séggel szolgálunk, ha eziránt hozzánk 
fordulnak. 

Itt csak egyes nevezetesebb dolgokra kivánunk kiterjeszkedni . 
.Először is ismételjük: tt pamut (' legjobb kötö ttnyag. Azzal 

egész bátran lehet kötni. Teljesen j6; mig ae ajánlott ujabb anyagoknak 
egyik másik lúbája, sok kárt okozhat. 

l 1éldául a nagyon dicsért gumi szalag egjik hibája, hogy vele 
lasabb a munka. Dc az h~ít még kiegyenliter.é magát. A fő hiba az, 
hogy erős napsütés uMn lepereg, az ojtvány idö elött szo.badon áll. 

Különösen ki kell emelnem azt, hogy az ojtáshoz: fás, söt m.;,g 
fásodú nemes gall,tjat sem szabad haszndl11i; mivel mint mondám, abb61 
soha sem lesz álland6 tökéletes tőke. 

Mert habár össze forrad is,de a betegséget uj palyájára magával viszi; 
mely elöbb-ut6bb biztos halanau idézi elő. Legrollebb 2-3 évig él, s ekkor 
nemcsak az ojtás készítésére elhasznált idő veszett kárba, de az 
ültetés esetleg beojtás vagy döntés költsége is kidobatott, sőt mi töhb: 
2-3 év is elveszett. 
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Még egyszer elmondom, hogy miért nem alkalmas. Azért, mivel a 
fás vagy fásoa.~ gallyacska természeti tulajdonságánál ~~gva veszit a 
térfogatábóL Osszehuzodik benne a f.ts rész, s a vesszo ezzel véko
nyabb lesz. A vessző héja, az összehuzódott vesszöhöz alkalmazkodva szintéo 
összeh6zódik, s igy rajta végig egy rdncz k~pziJdik, mely a többi 
résztől eltérő lévén: ott a nedv keringés megszűnik. Ahol a nedv ke
ringés megszűnik : ott nincs élet, ott a halál áll be. Tehát az ojtványon 
már fiatal korában a halál egyvonallal helyet foglal. 

Aki erről meg ak:' r gyliződeni, vegye vizs~ 1ílat tárgyává a kész egy
beforrott zöldojtványt ugy uugusztus havában, avagy ezen időWi kezch·e 
bár mikor. A következőképen fogja felösmerni azt, melyik nemesitésnél 
használtatott fás vessző. 

A hol ruganyos, és nem fás nemes gally használtatott a nemesi
téshez, ott az ojtás helye, és az első riigyközötti 8z6val a benemesitett 
rész: egészen sima gömbölyü. Ott ahol fás nemes galyl\cska használtatott, 
ott a nevezett részen : egy . csatornácaka van. Ezen kis csatornács ka min
dig és rendesen a rügy ellenkez{í oldalán van, s azzal fut egész hosszában 
az ojtás helytől a felséí rügyig. 

Ha most egy késsel ezen csatornát vigyd:zva ,·~gig hevágjuk, látni 
fogjuk, hogy amily széles és amily hosszu a csatornácska, oly hosszu \·o
nal alaku száraz rész '·an a fiatal ojtványon. Tehát mint mondáru : a 
haldl Ciiiráját magában rejti. . 

A zöldojtás sikerének nagy hátrányára van az, hogy ezen körül
ményt kevesen figyelik meg. 

Ezen kö .. ülményt ismételten és ujból becses figyelmébe ajánljuk: 
olvasCSinknak, hogy a folyamatban levő zöldojtás idejen erre figyelmet 
forditsanak. 

Mese beszéd az, hogyha a nemes gally egy kisst~ fas : nag.tJobb si
kert nd. E~; csak a tudatlan ember érvelése. 

Én soha sem ojtok fás vagy hasonló galylyal, sem az én tanitvá
nyaim és embereim; s még is mind rendkivüli eredményeket értek és 
érnek el. 

Csak a nyilvánosságra hozott zöldojta(si versenyekre hivatkozom, 
ahol az én embereim nyerték legtöbbször a legnagyobb dijakat. Ojta
nak 85-90 perczentre, sőt már 93-95°/0 -tóli eredm~nyt is tüntettek fel. 

De van olyan tanitványom is, aki biztosra ojt, csak a véletlen 
vagy oly esetben nincs sikere, ha az külerőszak által akadályoztatik meg. 

Zölden ojtani, a hűs •ze/es időt kivéve minden időben lehet. 
Legalka~masabb a felhős időjáraís. Ekkor a nap nem süt tul

erősen: jó keresztülvite~ mellett mi sem marad el. 
Tény az, hogy a csemegefajok, ·különösen a chasellesek, de általá

ban a fehér fajok a legnagyobb sikerrel nemesithetők. Tény, hogy a. 
kadarka nehezebben meg: de ügyességgel azzal is egész pompásan lehet 
boldogulni. 

Nagy hiba az is, hogy némelyek az ojtás helyét oly erősen kötik 
meg, mintha az valami szökevény rab volna, s ezzel sokszor a ned\·
keringést akadályozzd:k. 
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A köté_s csak arra való, hogy a két összetett gallyacskát együtt tartsa. 
Nevetséges gondolat az, hogy oda kell kötni jó er()sen egymáshoz, hogy 
össze forrjon .... Hiszen a forradás nem a szoros "összekötés követ
kezménye, hanem azon természetes működésé, melyet az alany és a nemes 
r~sz kifejt. 

Az alany az elv1ígás és hasitás után nedvet bocsájt ki; ezen nedv 
megsffríísödve forranynyá lesz; éf:l ezzel a nemes részt magáhoE ragasztja. 
Az igy magához ragasztott nemes gyallyacska, szervei utján tápned vet 
vesz fel, előbb az alany nedvébGI, később a forranyon át s kész a 
forrad,i,r;, 

Kérdem: minek tehát itt az a borzasztó erős kötés? Kérdem: mit 
ér el vele? Semminek, s azt éri el vele, hogy a gyenge hajtást össze
saoritja, annak ned v vezet{) csatornáinál a műkndést akadályozza. 

Könnyen, de elég biztosan ugy kell tehát kötni, hogy bár együtt 
tartsa a kát idegen részt, de a nedvkeringést ne akadályozza. 

Általában panaszkodnak, hogy u zölden ojtott tőkék közül aránylag 
több vesz el, mint a fásojtások közül. 

Én ezt nem csak elhiszem, de igazolom is; és ebben nincs semmi 
csodálkozni való. 

A fásojtáshoz használt alany és ojtó gallyak az életfeltételhez szük
séges szervezettel birnak; - a zöldojtásnál pedig ezek csak az év fo
folyamán állanak be. Kérdés tehát, hogy ezek miként érnek be. Ha 
jól sikerült: akkor •ebaj; ha nem jól: akkor Vf.ln ugytul ojtvány, 
de nincs kö.,zönet bnuu. 

Némelyek a kiültetéskor ezt nem vizsgálják meg jól, megelégszenek 
azza), hogy megeredt ~s kihajtott. Innét van azután, hogy a zöldojtásból 
legtöbb eh·ész. 

De van még egy másik oka is annak, hogy a zöldojtásokból na
gyobb százalék vesz ki, mint a fasojtásból. 

A másik ok az, hogy különösen a Baranyai-zöldojtásnál sok eset
ben igen magasak a fejezetek. 

Tény az, be van bizonyítva, hogy a magas fejezetü s igy hosszú 
nyaku ojtvány sohasem ad olyan erős tőkét, mint a rövid nyaku 

A Baranyai zöldojtásnál a~ ék a bütykön eszközöltetik, s ha a nemes 
gally hosszu izületű, ugyancsak Iliagas fejezetü t.őke lesz belől~. 

Figyelemmel kell lenni tehát ezen körülményre, S ba az ojta:s alá 
készült nemes gally rövid izületíí, akkor alkalmazzuk a Baranyai-zöld
ojtást, mert hát ez a legjobb és legbiztosabb, a legnagyobb százalékot 
adó eljárás. De ha az izület hosszu, akkor ne a bütyökön, de az izüle
ten vágjunk éket, hogy vele a tőke nyakát röviditsük. 

Igaz, hogy kevesebb az ojtási százalék sikerben, de inkább itt 
legyen kevesebb, mint hosszú tőkenyakat kapjunk. 

Még egy körülmányt akarunk olvasóink becses figyelmébe aján
lani, azt, hogy amint nem lehet egy rókáról két bőrt lehuzni, ugy nem 
lehet elérni azt, hogy egy tőn zöldojtványt is készitaünk és vesszőt ia 
neveljünk; mert a vessző nevelés az ojtvány hátrányára tört~nik. 
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A peronoszpóra elleni védekezés. 
Az uj szőlök_ulturával az nj p~nzszerzésnek kölön féle m6dozatait 

iparkodn~.k egyes emberek megállapítani. 
Az első módszert a százféle és s,;ázalaku de végkimeneteiében agy 

egyértelmíí ojt6gépek voltak, melyek abban találkoztak, hogy egyik Rem 
felelt meg czélj~1nak. 

Azután következett a talm1-port:1lis értékesítése. Egyik becsapatott; 
a becsapatott csapta be a tübhit, s ez igy ment 8s megy még manapság 
is tovább; mert alig olvasunk a hirdetési rovatokban más nemíí ripáriát, 
mint a portálist, holott azoknak alig egy csekély része port:llis, vagy 
az sem az. 

A mnlt (ísszel a véletlen egy oly (~gyénnel hozott össze, aki elég 
tanácsot osztogatott m:ir a lapok terén; aki vindik:il magának szakértelmet 
és tart is mag:\ra. valamit. 

Társalgásunk közben folvetette, hogy :; sz:1zezer drb ojtványt 
készitett mint rip:íri portálisba. Azon k0rdésemrP, hogy h:lt van m:ir 
olyan nagy r.iszta faj ripária port:ilis telepe. amely annyi ojt:isra alkalmas 
alanvt ad'? azt :ulta v:ílas:ml ; oh nem! hanem azokat oly nr-ven 
szer~ztem he. 

»Bizik ön abban, hogy az igy ehírnsitott rip:íria port:1lisok val<lban 
fajtiszt:1k, s hogy mikt~nt fogja azokat maj dan értt:kcsiteni '! « kúdem tov:íhb. 

:oÉn ripária p(n·tális név alatt vettem, (>n riptiria portalis név 
alatt fogom értékesiteni; feleljcu r.rette aki nekem eladta~ -volt 
a v:llasz 

Elhulgattam. s azt g:omloltam, PZ azttf,;n 1JieglJizh,Jfó . .,rfq! 
t;ok hasonló dolgot lehetne az uj s:úíWknltura terén felsorol ni, de 

ne időzzünk vele, térjünk tulajdonképen cztHunkhoz a peronospóra elleni 
védekezéshez. 

Az általánosan elösmert dolog, hogy a peronospóra a szűlíítermésC.t 
tönkre teszi. Alig van szűlész, aki ezt nem tudja s igy alig van sz{í}ész, 
aki ha eddig nem is védekezett ellene, hogy azután ne védekezzék. 

Ezen körülményb{íl folyólag a védekezés nagy téren nagy mennyi
ségíí védanyagot fogyasztván el: az élelmes had akinek nem jut alkalom 
és mód a bor manipulácziót folytatni, ezen a téren esinál üzletet. 

Ilyen védanyagnak hirdetik az azurint, a szegedi port. a fosztitott 
és még-még tudja az ég hányf(.Je boldogit6 szert, holott az egyik sem az 
amit tőle a gazda v:ir. 

A peronosp6ra gombait a rézg:llicz oldat öli ki. Er.cn Hzereknek min<l
egyikének alapja a rézgálicz, csakhogy azután többet nyerhessenek rajta : 
a rézgáliczot más olcs6bb hatéktalan szerrel p6tolják. S a ve\·Ö 
a ki használja, nem ér el többet vele mint: d~rága pénzért ve.'lz 
kevés réz,qáliczot. 

. Azért teh~t a permetezés elérl~ezte i(lején azt ajánljuk tisztelt olva-
s6mknak, semrotféle néven nevezett hirdetésekben agyon dicsért peronosz
póra szerekhez ne forduljanak, hanem a permetezés alkalmával egyediil 
és kizár6lag rézgáliczot használjanak. 
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J .. egegyszerübb legolcsóbb és legbiztosabb a rézgálicz. Vegyenek ~-3 
kilo rézgáliczot azaz valódi tiszta kékkövet száz liter vizhez Azért 
mondom valódit, mert már ezzel is man~pulálnuk, ezt kevéssé törjék 
össze, oldjuk fel vizben. Azután vegyenek hozzá jó, lehetőleg friliJsen ojtott 
meszet ugyanannyit, azt higit.s~~k tel vi;r.zel; ~zíítjék ltt elég sürű szitán 
azért, h11gy a permetez{) gépben a més;r. homokjai akadályt ne képezze
nek, azutlln azzal eszközölj~k a permet1~zést. 

A permetezé~nél ismétlen ·a zöldgálicz vagy is a kél<.kő a hatásos,· a 
mész csak arra val6, hogy a rézgálicz oldatot a levélre mintegy reá ra
gaszsza, hogy az eső le ne mossa, s állanJón rajt.a maradjon. 

Ez értelemben kelt a földmivelési miniszter urnak egy rendelete; 
melyet a következííkben ösmertetünk meg. 

»Földmivclésügyi magy. kir. ministcr. 

16.112/VI. l. U6. 

Valamennyi gazdasági, szölőszeti és borászati egyesületnek. 
A mult é\' folyamán a hazai Azíílöbirtokosok közül tübben azt a 

tapasztalutot szerczték, hogy a peronospora viticola ellen azurinnal 
végrehajtott permetezésnek sok esetben nem volt kellő sikere, sőt több 
helyen teljesen sikeretlen maradt. 

E;r. a k<)rülmény a permetezéshez használt azurin jó minősége 
~llen gyannt keltvén, szakközegeim útján a forgalomban levő azurinból, 
az ország minden részébéíl minhíkat szereztem he s azokat az országos 
chemiai intézet által megviztogáltattam. 

A megejtett vizsgálat azt derit~tte ki, hogy a megvizsglllt azurin 
mintáknak esak egy része volt kifoglístalan, ellenben sok azurin minta 
(s többek közt néhány jegcczes aznrin minta is) - helytelen összetétele, 
tudniillik a rézvegyületek mennyiségének csekélysége - s következés
képen a szer ha.tástalansága miatt - a peronospora-viticola ellen való 
védekezésre nem taMitatott alkalmasnak. 

Az azurinon kivül az ujabb idGben »peronosporinc elne\·ezés alatt 
forgalomba hozott anyaghól szintén több minta szereztetett be, s ezek, 
a megejtett vizsgálat alapján a permlospora viticola ellen való védeke
zésre valamennyien teljesen haszonvehetetlennek bizonyultak. 

Ennek folytán utasitottam a vinczeHériskolák igazgatóságait, 
továbbá a szőlészeti és borászuti felügyelőket, hogy a sz{))őbirtokos 
közönséget az előadottak értelmében az »azurin« és •peronosporinc 
elnevezt1s alatt forgalomban levő anyagok megbízhatatlanságáról s külö
nösen az utóbbinak teljesen haszonvehetetlenségt1ről még a permetezési 
időszak beállta előtt világositsák fel, s iparkodjanak oda hatni, hogy a 
szölőbirtokosok. - saját érclekiikben - a peronospora ellen való véde
kezésre az eddig legjobbnak bizonyult oldatokat, nevezetesen a rézgálicz 
és mész oldatot (bordeanxi keverék),. vagy a rézgálicz és sz6da oldatot 
(burgundi keverék) használják, ann:íl is inkább, mert a tapasztalat 
beigazolta, hogy még a hamisitatlan tiszta jegeczes azurin is kevésbbé 
alkalmas a peronospora ellen való védekezésre, mint az előbb em:itett 
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rézgáliczos keverékek (mésszel vagy sz6dával), mert az azurinna! val6. 
permetezés sikere több feltételtől s különösen az időjárástól is nagy
mértékben függ, mig ellenben a bordeauxi és burgundi keverék ideje 
korán és okszeriíen alkalmazva, a peronoepora ellen biztos sikerrel 
használhatók 

Végül, minthogy értesülésem szerint megtörtént az is, hogy a réz-
gáliczot vasgáliczczal keverve hozták forgalomba, szakközegeim utján 
figyelmeztettem a szőlőbirtokosokat, hogy arra is ügyeljenek, hogy a 
permetezés czéljaira csak is tiszta rézgáliczot ezerezzenek be. 

Erről az egyesületet tudomásvétel végett oly felkéréssel értesitem, 
hogy a szőlőbirtokosoknak az előadottak értelmében minél szélesehb 
körben leendő tájékoztatása végett saját részéről is közremiíködni 
ez i veskedjék. 

Kelt Budapesten, 1896. évi május hó 13-án. D a r á n y i. 

Az egy és a kétszemes ojtványról. 
Ami vidékünkön hetek óta nincsen eső, eme állandó szárazság a 

közbejövő szeles időjárás felette károsan hat ugy a helyben, min a kézhem 
eszközölt ojtáaokra. 

Különösen azokra, melyek egy szemea nemes gallyra lettek 
nemesitve. 

Az egy szemea nemes gally kisebb takarást kiván, a kisebb taka
rás alatt sokkal előbb kiszárad az a rövid kis csapocska, mint a két 
szemes hosszabb vagy nagyobb takarás alatt levő nemes gally. 

A helyben eszközlött ojt2ísnál mégcsak elél valahogy, mivel ott az 
alany nedve ahogy-ugy táplálja. De a párositásnál, ahol mind a két 
tényezőnek, az alanynak és nemes gallynak is közre kell miíködni a 
forradás előállitására, ott nagyobb a baj. A szikkadó gallyacska nem mfi
ködik, azt pedig bevárni nem képes, mig az alany gyökeret hajtva, a 
talajból nedvet annyit képes legyen felvenni, hogy abból a nemes gally 
is nyerjen táplálékot. 

A kézben eazközlött különösen sima alanyokra eszközglt nemesitésnél a 
nemes gally egészen magaira van utalva legalább egyenlőre. Es ezen reá utalát 
sokkal jobban elbírja ha a gally az élet winden feltételeivel rendelkezik. 
Rendelkezik pedig akkor, ha két szemes, mivel az egyik az alsó. szem 
részben a rügyből, részben a rügy házaiból gyökérképdsfelé indul, a felsö. 
rész pedig fejlődést segi.ti elő. 

De ilyen tartós tavaszi szárazságot jobban is elbírja a kétezemea 
ojtvány mair azon körülménynél fogva, mivel méllyebben van van a föld
bea; kevéabé szikkad ki. 

Mivel pedig a kétszemea nemes gally alsószeme a múodik harma
dik, sót még a negyedik évben is ha előbb nem rendesen kihajt: egy
gyel több ok, hogy az ojtványokat két azemre készítsük. 

A két szemea nemesitésnek még a következ(S okokból i1 el6myl 
liitok biztositva. 

Még a régi időből is tudjuk, hogy az ültetélek fejezetei aok 
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nagy perczenthen elvesztek. Igy azut~ín a nyakvessY.öből képeztünk fejezetet. 
Ezen tulajdonsága a &zlilönek mai g is meg van. Ezt tapasztalj uk a 

kész ojtványok kiültetésénél. 
Nálam a mult évben egy taibla, sima zöldojtvainynyal ültetett 

.azölö mint már le is irtam, rend ki v ü li fényesen sikekerül t, kihajtott, alig 
maradt el valami belőle. 

Ez év tavaszán azonban daczára annak, hogy a mult évben kivolt 
hajtva, legalább 5°/0 -toli visszamaradt. Ezzel is igazolva van az, hogy az 
ültetés rendesen egy bizonyos perczenthen elveti a fejezetét s alulról hajt ki. 

Ha az ojtványon két szemre lett volna nemesitve kihajtott 
volna az alsó a második szem, de igy csakis a ripária hajt ki. 

Itt alkalmilag éppen helyén látom megemliteni, hogy 
a 3öldojtásnál az is hátrány, hogy Qtt csak egy szemre azoktak nemesíteni, 
·mert ha a feleö szem elromlik, az ojtvány megsemmisül. 

Különösen ha meggondoljuk, hogy a kétszemea ojtvány alsó lilZeme 
.rendesen kihajt - s ha meggondoljuk, hogy a vessző alsó szemére vissza
metszett tőke fele té bb d usabban hajt, s feletébb tartósabb és d usa bb 
fejlödéeff tőkét ad: lehetetlen a két szemes ojtványt mellözni, mint 
-amint 4n azt nem is mellözöm de igy készittetem. 

A tavaszi szárazság és a nemes ojtvány kiszáradása lévén kiin
·dulási pon tom, most már önként következik, hogy a védelmi eszközöket 
is el kell mondanom. 

A nemes csapok kiszáradásának megakadályozására csak egy mentö 
ut van, az öntözés. Azért tehát ott különösen, ahol az ojtványok egy 
szemre nemesitettek: ott öntözni kell legalább addig, mig az alany 
átvebeti szerepét, l1ogy a nemes résznek táplálékot birjon adni. Addig 
tehát a gazdának kell a nemes részt vizzel táplálni, és az elszáradástól óvni. 

Egy kis kisérlet. 
Ez év tavaszán külömbözö sok munkáim közepete, miután csak az 

-arra betanitott emberekkel akartam metszetni, azok pedig másokkal vol
tak elfoglalva: szölöm metszésének egy részével nagyon elmaradtam ugy, 
hogy már a rügyek ki is hajtottak, s{ít egyesek 2-3 cm. hosz
szuak is voltak. 

Az ojtványokon levő kitünő kadarka vesszejöimet, valamint a szebb
nél-szebb csemege szölö vesszőimet sajnálván eldobni : a kadarkák beos
kolázását a csemegék beojtását elrendeltem. 

S ime ma kellemesen látom azt, hogy a kadarka vesszök leg
nagyobb részben megtartották hajtásaikat s mondhatni felette csekély 
perczent visszaeséssei élnek. A csemegék, magas fásojtásba lettek alkal
mazva és azok is rendkivül fényes eredményt tüntetnek fel. 

Ezen siker egyenesen megczáfolja azon rossz feltevést; hogyha a 
vessző megindult, szóval hajtani kezd, eem ültetni sem ojtani nem alkal
mas. Sőt ellenkezőleg azt állapítja meg, hogy az ültetés és az ojtás is 
sikeresebb ha a vesszlS már legalább életre kelt. 

És ennek a magyarázata egészen egyszeríí. 
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.Az alvó yessz{)nek az ültetés után életre kell kelni. Ez az els{; 
vájudás. Sok vessző nem kel életre s igy elhal. 

Ellenben az életre kelt vessző már táplálékot kér és vesz, és ha 
van ~s f~ll.)irja venni : kész n VP.gefdczió. 

Tehát tiokkal helvesebb a vessz{ít akkor ültetni, miníín életre kelt 
és ez igazolja azt, miért sikerül jobban a tavaszi, mint az líszi ültetés 

Csukhogy az életrekelés két alapon érhet{) el. Bekövetke.r.ik 
az, önmagától vagy mesters~gesen, 

Az önmagától való bekövetkezés a t{ín jű elé, a mesterséges pedig 
előgyökereztetés vagy vi.dlen turtás által. . 

Ezek között a külömbség felettébb nagy, ~ igy a stker scm lehet 
egyenW. 

A term~s.r.etes ~letrekelés a legbiztosabb. Ez adta nálam is a nem 
iM remélt ~ikert. 

Mesters~ges életrehivás szintén többet ér, mintha ah·ó állapothan 
ültettetik el a vessző, c~akhogy u mcsterség-es életrehh·ás küzött ismét 
nagy u külömbség, amiért is azután a gazd:ínak az ott bekövetkezett 
hiányt pótolni kell. 

N eve1.etesen, az eWg yökereztetett vesszíí, legtöbb esetben nedv
szegény; azért azt ültetése uhín azonnal ÖIJHhmi kell, mig a vizben ál
lott, s igy magát vizzel tele szivott veszzíínél az (inHizéssel legalább egy 
idl)re nírni lehet, sGt kell. Külümben sz{)}ész nyelven mondva megzabáL 
}~s e.r. k1íros u sikerre. 

A Hín kihajtott vessző eliskohí.r.:ísánál azonban nagyon ébernek 
kell lenni. 

Amint a vesszíí lemetszetik, ovatosan kell a megkivántat6 hosszu
ságra vágni, az alsó két izületen a héjat felszaggatni s azonnal elültetni. 

Vigy:ízni kell arra, hogy u kihajtott rügyek le ne törjenek, e 
hogy az eliskolázás alkalmá,·u l a földhiíl kilegyenek. 

A még ki nem hajtott vessz() hetakaramM azért, hogy ki ne 
szikkadjon ; - ellenben az igy kihajtott vessz{) fels<í hajtása a levegőn 
l1agyundó, hogy levelein át a szükséges léget a vesszőnek megszerezze, 
t:s hogy akudálytalanul (ejlödhessen. 

Mindenesetre az ültetés akaimával megkell ()ntö; ni. 
A vessz{) a felszaggatott héjak helyén és a ,·égén valamint a bél

csatornán vesz fP.l annyi ned ,·ességet, hogy a vessz{ít élteti ; a rügyecske 
pedig a nedvet felhasználv1\n a vesszőtlíl ujat kér, mely azt a felszagga
tott helyeken és a bélcsatornán a földből kéri. S ime kész a ned v kerin
gés, mely a gyökérképzést mihamarább előidézi. . 

Az ojtásnál szintén ugy kell eljárni, hogy amint a kihajtott vessző 
levágatik, sürglSsen mielőbb a szikkadás beállana nemesitessék. 

A magas ojtásnál a ki nem hajtott ojtógally a kiszikkadást61 
6\ andó föld alá takarandó, a kihajtott nemes gally használatánál azonban 
ugy takarandó, hogy a már előtörött rügy a levegő vel érintkezzék, s hogy 
a fOld el ne takarja. 

Ez is egy olyan tapasztalat, melyet a gazda haasznsan értékesithet. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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