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. , 
CSOMOR KALMAN. 

A szölö-moly. 
N agy riadalmat csinált a szőlé~;zek között J ó kai Mór ko

szoru~; irónknak a napokhan megjelent hirlapi közleménye. 
J ó kai 1-"'ór azt tudatja a közönséggel, miszerint a budai, 

halasi és egyéb szőlőhegyeken a szölö-moly nagymérvben föl
lépett s már eddig is óriási károkat okozott. 

Azt is mondja, ha nem védekezünk ellene, nem csak ez 
id ei termést teszi ti)nkre, de ml·g a jüv{) évi termésre is káro
san hat ki nP.mcsa k, tle azt n Rzó-szoros értelm.éhen tünkre 
teszi. 

Elmondja a védekezésuek a módját is e pokoli féreg ellen. 
Azt ajánlja, hogy a hernyók elpusztitására használjunk kvasszia 
forgács levet. Annak a levével permetezzük be a szőlőket épen 
ugy, amint a rézgálicz oldattal szoktunk permetezni. 

A moly-lepkéknek üsszefogdosása- és megsemmisitése végett 
pedig rakjunk a szőlőhegyeken éjjel tüzet, s a lepke a tűzbe 
rohan é8 ott elvesz. 

Sőt hogy jobban csalogassuk a lepkéket, egypár aszalt szil
vát mártsunk almaszeszbe. E csáb-ételre az összes n1olylepkék 
oduszállnak, s a tűzben megsemmisűlnek. 

Bár a védekezési mód igen egyszerű és kevés költség- és 
fáradsággal jár, még is felriadtak a szölészek mindenhol, ahov6 
a J6kai M6r czikke, vagy annak tartalm'& elj-ütott. 

Alig hihető az, hogy a szőMsz . közönségnek mily hamar 
tudomására jutott ezen vész hir. Alig van szőlész, aki eme rém 
hirt ne hallotta és kevés kivétellel ne ijedt volna meg. 

A hir valóságát fokozta az, hogy egy országosan ösmert 
ember által állittatott. ,, 

•. 
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De hát nézzük meg a szőlő-uwlyban n1ilyen ellenséggel, 
milyen kártékony féreggel van dolgunk? Olyannal-e, amit üs
uwrünk, avagy olyannal, niely csak most lett üsmertté, avagy 
most vándorolt át hozzánk l-s igy kártékonysága ()smeretlen ? 

Aki a szőlősZl·ttel foglalkozik, az ü.:nneri a szőlő-molyt is, 
n1ely a p ró lepkéivel nappal a szőlő leveleinek alsó részén 
tartózkodik. 

l\Iintlen féreg, 1nely a s:..~őlőtőn él : azon kárt tesz; igy a 
szőlő-moly is. C::;akhogy eme kártékonyság etldig nem tett 
számot. 

De van a szőlőnek tümérdek ily kártékony férge. A sok 
kölül csak néhanyat e1nlitünk. Ilyen kora tavaszszal a sáros
háUi-b:•gái·, mely a fakadó rügyet te~zi t()nkre. 1\lég vigan foly
tatja kártékonyságát a sárosluitu-bogár, mikor a cserebogár szin
tén társul szegődik. 

Ezt követi a vinczelUr-bogár, mely a. leveleket szivar
alaktn·á sodorja é~ a tDkét a levélzettől megfosztja. 

Ezeken kivül van még számos ellensége a Hzö]{)t{)nek, melyek 
ki.izül legve~zedelmesebb a szőlö-lteru:~~6 tortrix pilleriania. 

A sok el nem soroltak küzütt foglal helyet a szölü-moly is. 
Az elsorolt és még el nem sorolt férgek miudenikc állandó 

ellensége a szőlőknek. ])e ritka esetheu fordul elé, ltogy az 
ellen védekezzünk. 

A védekezés szüksége akkor áll be, ha tenyészetükre az 
idöjárá~ kedvező. 

X agyo bb szőlészetben nem lehet minden kártékony féreg 
ellen védekezni ; arra a gazda sem elég idővel, sem elég pénz
zel nem rendelkezik. 

A kisebb szőlészetben, vagy a paszszióLól tartott szőlész
kertben, lehet sok mindent csinálni olyant, amely a nagyban 
kivihetetlen: - azért azután a sok tanácsot olvasva, megáll a 
gazda, hogy mi t tegyen ? 

S mivel a tanácsokat részben kivihetetlennek tartja, rész
ben nem rendelkezik - mint mondánk - sem idővel, sem 
pénzzel: ~em tesz semmit: »jut is marad is« elv foglal ltelyet. 

Azonban ha a férgek, bogarak tenyészetére az idő kedvező, 
vagy az előző évből nagy ~zámmal jöttek át: akkor árt neki 
mindenki, ahogy tud. 
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Például a Logarakat összeszedik s ugy pusztitják el; a 
hernyókat permetezéssel i parkodnak me~senuni~iteni. 

Több férget, bogarat emlitettünk föl, amelyek állandó la
k6i szölőinknek; azért, hogy azzal azt igazoljuk, miszerint más 
és számos ellens(ge is van a szőlőnek, nemcsak a szöllJ-moly • . ' azért, hogy a szőlő-moJy létezését a többiek közé helyezzük; 
azért, hogy igazoljuk, miszerint a sz{)lő-moly régen ösmert el
lensége a szőlőnek. s hogy ez ellen még nagyobb mérvíi véde
kezé~ nem történt, s igy nincs okunk mi:Jtta s szőlőszetünk 
jövője felett kétségbeesni. 

Elhisszük Jókai }.fórnak, hogy a budai és más hegyeken 
is a szőlőmoly az eddigiuél szokatlanul nagyobb mérvben lépett 
fel, s hogy károkat is eszközölt. Elfogadjuk azon tanácsát is, 
hogy ellene védekezni hasznos. Sőt az általa ajánlott irtási 
mód ellen siucsen kifogásunk ; ajánljuk is ott, ahol annak szük
r-;égc mutatkozik. 

S hogy töhh vidéken ez évben a szőlő-moly szokatlanul 
nagy mennyiségben lépett fel, az a rendkivüli nagy szárazság
ságnak tulajdonitható. 

Nézzük meg almafáinkat, azokon is rég láttunk annyi 
pókhálós férget, hernyót. mint ez évben; - ez is a szárazság 
szüleménye. 

A multi tapasztalatokra helyezkedve azonban moudhatjuk, 
hogy a szőlő-moly és szaporulata az eső beáltával ugy alá fog 
szálla 1,i, miszerint ellene védekezni alig leend szükség. 

S bár elhisszük, hogy a szőlő-moly ez évben egyes vidé
keken nagy 8zámban lépett fel, s károkat tett, mindamellett 
a szőlő-mo l y t nem sorozzuk azon veszedelmes és kártékony fér
gek közé, melynek kártékonysága nliatt szőlőszetünk jövője fölött 
alapos okunk lehetne az aggodalomra. 

A szölö tisztogatásáróL 
Igy nevezzük azt a munkát, melyet a szölötők feles hajtásainak 

eltávolitásával végezünk. 
Már a régi szőlőszetnél eltávohtottuk a felesleges hajtásokat, annál 

inkább kell ezt tennünk az uj szőlőszetnél, mert az ojtványszölök felet
tébb dusabban hajtanak, s igy több s nagyobb felesleges hajtásokat hoznak. 
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A szőWk felesleges lombjait azért szoktuk eltávolitani, hogy igy a 
dus lombozat megritkittat\·án : a szGlöiürtöket a nap fenyének, sugarainak 
kitegyük, s ezzel a szőlőbogyók C>rlelését elősegit.sük. 

Tévedésben van azonban az, aki azt hiszi, hogy a szőiGho~yók éré
séhez egyedül a nap fénye, sugarai és igy melege sziikséges. Szükséges 
ahhoz az is, hogy a Wke a kellő levélzettel birjon. 

Mert ha a szlílűt leveleitől akár mi, akár valamely féreg vagy be
tegség megfosztja: t1 f'ilrfök r~retlenek mar"d1wk. 

Teh:ít a fürtök megéréséhez a napsugarainak köz\·etlen <-rintkezése 
és a szőlőtű levelei egyenlGen szükségesek. 

Ebblll l:ítható, hogy a szGlőhajtások tisztogatása nem oly egyszeríí 
munka, mcly mindeu meggondold.~ né!kiil fp,/jesithefli. 

Azonban, amint a szőltifajok nem egyenWek, ugy azok fürtjeinek 
érleléséhez is nem egyenlő arányban kell a nap sugara és a levelek kör.re
működése. 

Amely szllW vékonyhéju leves bogyóju, az több napsngarat kinín. 
Amely szől<')tő husos és vastaghéju bogyókat terem, annak több 

th·lel.is kell. Azért mondunk erlei~:Jf1 mivel azt nagyobb mérvben a levél
zet segiti eW. - S igy a szőlőket érés tekintetében h1irom osr.tályha 
sorozhatjuk : 

Első osztályba jönnek a vékonyhéju, bíílevíi szőlők ; ilyenek a bor
fajok általában. 

1\lásodik osztályba jönnek a vastaghéju szőWk; ilyenek a legtöbb 
csemege szGlők. 

A harmadik osztályba a vastaghéju husus szGWk, ilyen az othelló 
és részben a jaquez szőlő is. 

}félreértés kikerülése végett megemlitem, hogy itt nem a korán 
vagy későn érésr{íl van szó, hanem a szőWtajok bogyójának minőségéről. 
S igy uem kell az itt tárgyalt kéruést, a korán vagy későn termő szGW
fajok érési idejének eWbbre vitele szempontjából elbirálni; mert a tiszto
gatás által btír igaz, hogy a szőlőilirtök gyorsabb, tehát korábbani beéré
sét előlehet segiteni, de a tisztogatás :íltal elért időt kell n sziíllJfii-rf be
é,·~Jsi idf'jének tekinteni; s a mennyiben ebből kifolyólag későbben 'rik be, 
a szőlőfúrt ezen beérését kései éré~nek kell ne\·ezni, mivel az a tisz
togatás elmulasztásából származott. Amennyiben fel kell tenni, hogy min
den rendes és jó gazda a sz«)lötőinek tisztogatását nem hanyagolja el. 

Eme zavar kikerülése végett ismételem, hogy a tisztogatással nem 
azt érjük el, hogy a ilirtök korán, tehát előbb fejlődjenek és beérjenek, 
s igy a kés()ntermő fajt korlfntermővé alakitsuk, de azt. hogy azok ren.
des idejükben beé.rienP-k, 

Tehát a tő lomhozatát a faj minőségéhez mérten kell tisztogatni. 
Általános szabályul álitf.luk fel azt, hogy minél vastagabb a bogyó 

héja, annál több levelet kell a tőn meghagyni s legtöbbet azon, melynek 
nemcsak a héja vastag, de maga a bogyó is erí)sen husos. 

Igy a borszölőknél eMgséges, ha az anyavesszlSn levlS levélzetet 
meghagyjuk, a hónaljakat bátran eltávolithatjuk. 



85 

A csemegcszé:Slöknél a hónaljhajtásokból leginkább felülről néhanyat 
meghagyunk. 

Az othellónál már másképen járunk el. Az othellónál az alsó hón,:\lj 
hajtásokat egészen addig, ameddig a fürtök előtörtek, meghagyjuk, s 
csak ezen felül előtürött hajtásokat törjük ki, hogy igy a fürtöket nem
csak az anyahajtásokon levő, de az alBó Bzemeknél elötörlJtf. hónalj-Itatd
lJOk levelei as takar,jdk. Külömben az othellószőlő bogyói nem puhulnak 
és nem érnek meg. 

Ez az egy faj az, melynél az alulról előtörő hajtásokat meg kell 
hagyni, hogy azok levelei is takaljak a fürtöket, külömben szőlész nyel
ven szólva: ki süti a nap a fürtöt. 

Ellenben a többi fajoknál az alóról előtörött hajtásokat el kell 
távolitani. Ha a faj azt kivánja, hogy a hónalj-hajtásokból is hagyjunk meg 
\'alamit, ekkor azokat a f'ürtökön felül eWtörött hónaljakból hagyjuk meg. 

A borfajok, ha egészen éri őket a nap, ar.nál jobban érnek; a 
csemegefajok már jobban érnek és fejiőunek, ha a le\·elek imitt-amott 
takarják; az othelló pláne annyira meg ki v:ínja, hogy ha állandóan sza
badon éri a nap éR semmi levél nem takarja, nem puhul meg; kemény, 
szemű, egres fajta szőlő mara(l. 

A tisztogatásnál némelyek azt a vad dolgot követik el, hogy a 
szőlőfürtök egyrészét is lehányják, hogy a rajta maradt f'ürtök jobban 
beérjenek. 

Az igaz, hogy ha a tőn kevesebb fürt Vein, tökéletesebben beérik. 
De ezen szempontbóL én soha egyetlen iürtöt sem vettem le a tőkéről. 
Hanem annak beérését részint az öntudatos tisztogatással, részint azzal, 
hogy későbben szüreteltem. S mondhatni, eléggé jól jöttem ki. . 

A tisztogatásról lévén azó, az is megbeszélés tárgyát képezheti, hogy 
hányszor kell a tőkét tisztogatni ? 

Erre nincsen szabály felá:llitva. Annyiszor, amennyiszer az azt meg 
kivánja. 

Egyik szőlő jobban fejlődik s igy azt többször kell megtisztitani. 
A másik ismét erősen t1·ágyázott földben dnsabban hajt; mig a harmadik 
sovány iöldben gyenge vegetácziót fejt ki. S igy mig máshol k~tszer, 
sőt háromszor is kell tisztogatni, ilyen heJyen az egyszeri tisztogatás is 
elégséges. 

Abonyi Erneszt. 

A Dr. Kröczer-féle ojt6sról. 
Legkevésbé sem veheti rossz néven ~r. Kr?czer ur, hogy a. nagy 

közönség és a aajtó az általa bemutatott OJtásu elJárással foglalkozik. 
Mert neki is az volt a czélja, midőn elj,rását bemutatta, hogy a 

'közönség felett ne térjen egyszerüen napirendre, hanem azzal foglalkozzék 
és azt kövesse. • 

De még oly dologról van szó, mely a szölészeket érdekli, mert a 
bemutatott elj,rás tiehet helyes ezéihoz vezet6, avagy lehet k'ros éa 
h'tr,nyoa. 
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De meg azt kell hinni, hogy Dr. Kröczer urat a legnemesebb szán
dék vezette. 

A.z ilyen nemes gondolkozás nemcsak szivesen veszi ha az általa 
bemutatott eljár~íssal foglalkoznak, sőt küszönettel kell venni, Ita téve
déseire figyelmeztetik avagy netalán helytelen eljárását feltát:j~ík. 

Ez a nézetnek kell helyet foglalni minden nemesebb érzésű és fel
fogásu embernél. Dr. Kröczer urat már azon körülmény is, hogy a sző
lészettel ily behatóan foglalkozott, ily egyénnek tünteti fel ; azért veszek 
bátors~ígot' magamnak, hogy az () általa bemutatott ojtási eljáráshoz és 
felolvas~ísaihoz hozzá szóljak, kérvén kis lapunk Hzerkesztfíjét, sziveskedjék 
soraimnak helyet adni. 

Dr. Kröczer ur felolvas~ísa alkalmával, több rendbeli és több féle-
képen nemesitett ojtványokat hosszában ketté vágva, üveglap alá helyezve 
mutatott be. 

Ezen szét hasitott és üveg alatt bemutatott ojtnínyokkal azt akarta 
igazolni, hogy az eddig kiilönösen angolnyelves párosiMssal eszközölt 
ojtv~ínyok nem adhatnak állandó Wkéket, s hogy az általa beruntatott 
ojtnínyok igen is hosszú életíí tökéket adnak. 

A bemutatottojtványok vizsgálata után - különüsen a laikus közön
ségnél - Dr. Kröezer ur teljesen elérte a czélját; mert az általa, az {í eljá
rás~íval készitett ojt\ ánynál az összeforra(lást csak egy czérna vastag
ságu jel jelezte, s a forradás oly tökélctes volt, hogy sem a bélcsa
tornában sem a forradáson kivül a l~gkisebb hibásság vagy kidudorodás 
nem mutatkozott. 

Ellenben a rm\sféleképen eszkö1.:ölt ojtványolmái a bélcsatornában 
egész elrohadás, fekélyesedés látszott nemcsak, söt a fás részen történt 
forradás is elrettenW képet mutatott feL 

Dr. Kröczer ur egyik föalapot arra helyezi, hogy a metszlapokon 
nem csinál nyelvezést, hanem azokat simán köti ()Hsze, hogy az összeté
tel alkalmával fehéres gumi szalagot alkalmaz oly vékonyat, mely 
átlátható; s igy midőn azt a két metszlap összetétele után kötésre hasz
nálja: ~lllitása szerint meglehet látni, hogy a két metszlap nem e csuszott 
széjjel. 

A gumi szalaggal igy öss.r:etartott két metszlapot egy általa fel
talált kötögéphez viszi, mely vékonyas pamuttal beesavarja, beköti. 

Ebből áll a Dr. Kröczer-féle eljárás. 
Hogy tervszerüen-e, czélszerüségi szempontból-e nem tudom de az 

ojtás ~lkalmával egy szeme,~ nemes. gallyat ha&Jznál. Ezt is mege:nlitem, 
hogy 1gy azután ugy az eloadást, mmt az eljár~ísra vonatkozó nézetemet 
sorrendben elmondjam. 

. Elöszö~ is, az általa ketté hasitott és üveg alatt bemutatott 
OJtványok kozszemlére tételével az eddigi nemesitési eljárást elitélte; ki
mondotta reá, hogy az nem helyes, nem ad állandó tökét. 

Hadat üzent tehát a két évtized óta használatban volt nemesitési 
eljárásnak. 
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H11 ily értelemben vesszük a dolgot: Dr. Krőczer ur ~ljádsa erős 
birálat alá esik, s a szakember s értelmesebb sz6lész nem helyeselheti 
ilyeténi föllépését eljárását és czélját; mert a hasonló eljárással eddig 
elért siFerek, Dr. Krőczer urnak a bemutatással tett állitását megczáfolják. 

Az angolnyelves párosítás l~rancziaországban két évtizedet megha
ladólag van alkalmazásban, s ugyan ennyi idő óta vannak az igy készi
tett ojtványokkal kiültetett telepekhen. 

A künjárt szakközegek jelentéseikben, valamint egyes szőlészek nyilat
kozataikban az ott látottak felett iól lelkesedve nyilatkoznak. Egyetlen 
egy jelentésben sem halattunk panaszt az ellen, hogy a szöWk azért 
vesztek volna ki, mivel azok angol nyelves párositással nemesit tettek. 

Maradjunk hazánkban; beszéljünk a n·álunk létezlí állapotokról. Itt 
is vannak 10-14 éves ojtv~i:ny telepek; eddig nem hallottunk alapos 
jogos panaszt egy telep ellen sem azért, mert a?. ojtványok angol nyelves 
párositással voltak nemesitve. 

Voltak, vannak és lesznek, melyek elpus1.tultak és elpusztulnak ; 
de azokra nem az angolnyelves párositás, de egyéb létező okok voltak 
befolyássaL 

Tehát azon czél, miszerint hallgatósága és azok, akik az ő általa 
üveg alatt bemutatott hibás ojtványokat látták azon meggy{Sződésre jussa
nak, hogy az eddigi nemesitési eljárás helytelen: nem éretik el. Nem 
éretik el az értelmes és tapasztalt szölész előtt. Azokat pedig, akik még 
nem értenek a szőlészetbez de tanulni akarnak : nagyon kár ily valót
lans~ígot tartalmazó képletekkel tévutra vezetni. 

Tagadom, hogy minden augol11yelves párosítás oly hibás rnint a 
Dr. Kröczer ur által hemutatott; tagadom, hogy rninden sima párosítás 
oly szépen forr egybe, mint amit Dr. Kröczer ur bemutatott. 

Amennyi ojtás, annyifeleképen forr egybe; egyik jobb mint a 
másik; egyik roszabb mint a másik. Azért van az emberi szem, hogy az 
ojtviinyokat elültetés előtt jól kiválogassa, s azért van az értelem az em
bernél, hogy a rossz forradásu ojtványokat ne telepitse. 

Még egyet! 
Mióta az uj szőlőkultura a nemesitéssei kezdett tért foglalni, alig 

volt szőlész, aki nem törekedett azon, hogy a bélcsatornán ejtett seb 
minél tökéletesebben összeforrjon.. , 

Nem Krőczer urnál szülemlett meg az első eszme. Ő csak a sok 
ezrediknek követője. 

Végre mindenki tisztába jött magával, hogy a bélcsatorna nem 
forrad össze; mert nem áll oly alkatrészekből, amelyeknél a forradás 
bekövetkeznék. 

S miután ezzel tisztába voltak, feladtak a kisérletekkel, felette 
napirendre tértek ; mig végre a megszokottság foglalt a kisérlet helyett 
helyet, hogy ez másként nem lehet, de nem is feltétlenCíl szükséges, hogy 
mateként legyen ;, mert a bélcsatorna oly sértett állapotban is megteazi 
azt a kötelességét, hogy a ned vet tovatbb viszi. 

Ez az ő hivatása, és ezt addig az ojtvatnyoknatl kifogástalanul 
teljesihtte. 
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Ezen kérdés felett tehát a szőlészvihíg már ugyis napirendre tért, 
amint napirendre fog térni Dr. Krőczer ur is. 

Ha Dr. Krőczer urnak az volt a szándéka, hogy olyképen eszkö
zölje a nemesitést, miszeriut a bélcsatorna ne sértessék meg, akkor követte 
volna azokat, akik a szJll>k s.lemzés utjár.i nemesitéséhez fordultak. 

A szemzés :íltal ellehet irni, hog)" a bélcsatorna sértetlen ma1·ad. 
De hát ez oly csekély eredményt ad, hogy aki a szőlészet után akarja 
megkeresni mindennapi kenyerét, ily posszionátusoknak való csekély sikert
adó eljárához nem fordulhat. 

· Dr. Krőczer urnak az általa hemutatott ojtási e:járással és azzal, 
hogy az egyébként eszközölt nemesitéseket bemutatta, czélja az \'Olt, 
miszerint az általa bemutatottat ezéihoz vezetőnek, jónak, a többi neme
sitési eljárást károsnak tüntesse fel. 

Ismételten sem mllam, azt hiszem másnál sem ért czélt. 
Ha azt mondja Dr. Krőczer ur, hogy az általam bemutatott eljárást 

gondolom jónak, ajánlom kisérlet tételre : ig,v a dolog helyes volna; de 
amint történt, többet ártott az ügynek mit használt. 

Azért mert, az általa bemutatott eljár:íst, még ha igazi lenne is : a 
gép dra(gat~ágánál fogva kevesen fogják követni ; - azért mert szét metszett 
bemutatott hibás ojtványokkal az ojtás iránti bizalmat, melyet mások 
évtizedes buzditása keltett: a laikusnál bővebb magyarázat hiányában 
lerombolta. 

Dr Kröczer ur a két váglapot gumi szalaggal köti össze. És pedig 
ezt két okból teszi. 

Először azért, hogy a gumi szalagon át lássa, vajjon a váglapok 
nem-e csusznak sz~jjel, s hogy a sebhelyek levegővel ne érintkezzenek. 

A gumi szalagon át a váglapok alig láthatók, sőt ha azok több
szörösen egymásra jönnek, még kevésbé látható rajta át. 

Ami a második okot illeti, hogy az ojtlis helye levegővel ne érint
kezzék egészen uj elmélet, s ellentéte az eddigi felfogásoknak. 

Eddig azt lillitottuk, hogy a forradás képződésére erősbödésére a 
levegő hozzájárula(sa szükséges. Dr. Kröczer ur ellenkezőt állit; ö azt 
mondja, hogy a légmentes kötés eredménye az, hogy a forradás helyén 
a forrany nem dudorodik ki, és a forradás helyének feliHete sima lesz. 

Ez egyenesen ellenmondás& az eddigi tapasztala toknak. N em csak a 
szölövesszö ojtásoknál, de általában a gyümölcsfa és egyéb ojtásoknál az 
volt az első, hogy a kötés ritkán eszközöltessék, hogy a forrany levegö
vel érintkezzék, és a forrany a kötés között erősödjék. 

Ezen állitására még ma nem nyilatkozok ; nem akarok ellentmon
dani, hiszen rövid időn lit látni fogjuk : vajjon ezen elmélete állit&:sa meg
felel-e a vallóságnak. 

Látni, tudni fogjuk, mert az ország külömbözö részeiben lettek ki
kisérletek téve az általa bemutatott eljárássaL 

Ha állitása sikerülne, akkor az eddigi nézet egyszerre halomra dűlne, 
s. a s~ölészet terén egész uj aera tünnék fel, mely valóban nagy haladást 
b1ztositana. 
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De ha állitásának ezen része nem fog beválni, akkor a többi része 
megsemmisül, és a közönség felette napirendre tér. 

A bemutatott gép nem egyéb mint a bemutatott ojtás diszlete. 
Anélkül nem volna az ojtási eljárás oly látványos. Pedig éppen ezen 
látványosság nehezíti meg a bemutatott ojtási m6dnak nagyobb terén 
leendő foganatha vételét. 

Mert legtöbb gazda igy gondolkozik. ElőszöJ: is a bemutatott helyes 
ojtvány egy választott példány lehet a jobbak közül ; a bemutatott keresz
tül vitt hibás ojtvány egy válnaztott példány a rosszabbak közül. 
S igy nem lévén a m6dozatnak megnyerve, nem hajland6 a kivitel disz
leteiért a kötőgépért 40-45 frtot áldozni. 

Ha Dr. Krőczer ur bemutatásakor a gépet elhagyja és a kötést 
kézzel eszközli mint hogy azt eszközölni lehet is : ekkor a bemutatott 
eljárás már ez évben nngyobb téren jött volna gyakorlatba. 

Dr. Krőczer m· is azok sorában foglal helyet, akik az egyszemcs 
nemes gallyat használják, s ugy hítsz!k, az egyszemea nemes gally káros 
eredménye még nem tanitotta meg annak czélszerütlenségéről. 

De ne legyünk hajszálhasogat6k; majd meg tanitJa erre őt is a 
gyakorlat, az idő; s akkor ő is áttér a kétszemea nemes gallyhoz, mely 
azonban bemutatott eljárásával érdemi összefüggésben nincs; csak mint 
helytelent ernlitern fel. 

Szép dicsérendő dolog az, ha az uj szőlőkultura elővitelével a laikus 
közönség is foglalkozik; mert hát az ilyen és hasonl6 kisérleteknél a 
a véletlen is megjelölheti a ezéihoz vezető utat, de a laikusok által fel
találni vélt eljárások bemutatásánál egy általáuos nagy hiba szerepel. 

Ez a nagy hiba, mint már előbb is mondám. többet árt a szőlőszet 
fejlesztésének. A hiba az, hogy az álit6lagos feltalál6k az eddigi 
llllapotokat eljárásokat egy tollvonással elitélik, Reá mondják hogy rosz, 
hogy ezéihoz nem vezet, s ezzel a szőlők felujitásával foglalkozni 
kiván6kat visszarettentik, a foglalkoz6kat haladásokban megbénítják. 

Ezt a hibát követte el Dr. Krőczer ur is. 
Összegezve az egészet, Dr. Krőczer ur eljárásában egy körülmény 

van uj, egy körülmény van megfigyelendő. És ez az, hogy ő az ojtványok 
légmentes kötésétől várja a sikert. Hogy igaza van-e majd beválik. A 
másik a sima lapozott ojtás ; a többi régi dolog. 

Ami a gépet illeti, arr6l én is ugy nyi!atJmzom, hogy a közönség főlötte 
napirendre tér, mint minden más gépezet felett azért is, mert ha sok ojtványt 
szándékoznánk készíteni, akkor sok gép kellenemivel azon egy embernél több 
egyszerre nem dolgozhatik. Aki a gumi szalaggal val6 csavaraist eszközli, 
annak kell észközölnie a gépen való kötést is; mivel a becsavart 
ojtványt nem lehet a keziből letenni, mig az a gép által be nem köttetik. 

Majd elfeledtem vagy igazabban mondva szándékosan hagytam 
ut6ljllra megemliteni azt, hogy Dr. Kröczer ur még egyébben is eltér, 
például a Richter féle eljárást61. 

Például Richter az ö ojt6 hüvelyeit ugy szerkesztette, hoi!y azolt 
a középen homoruak. Ezt azért szerkesztette igy, hogy az összetett viig
lapok a középen homoruak legyenek azaz egy kis hézag legyen köztük. 



90 

Ü igy gondolkozott. , 
A hézagot midl>n öss?.ekötjük, a metszlapok alsó és felsó. végén azo

rosan a vesszőhöz állanak, s igy ki van zárva az, hogy a forradás ha 
beáll is a váglapok végei elállanak. 

Dr Kröczer ellenkeziít állit; azt mondja a Richter-féle hü,·elyeket 
nem szabad ugy használni, arnint azok szerkesztve vannak: hanem azok 
lapo~ra, simára ~ereszelend{)k hogy a homorusságnk elvesszen. 

Tehát ellentéte az eddig létezett s elég joínnk bizonyult ,9ljárásnak. 
De Dr. Kröczer ezen :Olitása konzekvenc;"i:ín alapszik. O gumival 

köt, a gumi pedig :íllandóan összehuzódó képességgel bir, tehát a metsz
lapok:tt :íllandóan szorosan oda köti. 

Csak ar. a kérdés, hogy a mindent megemészt{) földbe helyezett 
gumi elasztikus tulajdonságát megtartja-e a föld ben addig, mig az ösz
szeforrathis beáll. 

De ez nem lényeges. Itt a következetesség bizonyit Dr. Kröczer mel
lett, mert ha u gumi szalag a fi.>rrudás beálltáig megtartju rugékonysá
gát, összetartó erejét, akkor ebben nincs kifog:ísolni való. 

Külömben u Dr. Krö•~zer feltalálása nagyobb hirlapi harczot fog 
felidézni . .Mert Dr . .Kriiczer hemutat:ís:íval az eddigi eljárasokat t:tmadta 
meg. Az eddigi elj:írások tanitójai, ajánlói nagy számmal vannak, köztük 
különösen Richter hires fruuezia szőlész, akik minden esetre maguk, de 
az ügy érdekéhen is apróra fogj:ík részlctezni az ercdmúnyt. 

Harcz lesz, dc az az i)rvendetcs, hogy a harcz, a küzdelem a sz(í
}(>szet érdekét fogja fejleszteni. Mert ha Dr. Krüczer győz, uj aere lép 
a szőlészet terére; ha nem, elbukik, mint sok száz gép és phylloxerairtó
szer feltalálója letünt a szőlészét napirendjérlH. 

V árj uk tehát az eredményt, s akkor itéljiink elfogulatlan tárgyi
lagossággal. 

Egy szólész. 

Egy kis fél re értés. 
Több oldalról hozzánk érkezett levelekből egyesek nyilatkozataiból 

azt tapasztaljuk, hogy némelyek a jac1uez szőlőfaj ültetését illetőleg nagy 
tévedésben vannak. 

Ugy látszik, számosan vannak olyanok, akik a jaquezt mint dil·ekt
termőt minden egyéb tekintetek figyelembe vétele nélkül direktterméa 
tekinteféb8l ültetik. 

Akik igy gondolkoznak és igy járnak el, nincsennek a helye• uton. 
Nincsennek helyes uton, mert azt, hogy a jaquez direkttermelés 

tekintetéből minden egyéb körülmények figyelembe vétele nélkül ültet
tessék : azt senki, a jaquez tulajodnait ösmerlS egyén nem ajatolotta és 
nem ajánlhatja. 

A jaquezr61 mi ia ugy nyilatkoztunk, hogy a maga helyén kincset
ér/J faj, - ott telepitmtU. -
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A maga helye alatt azt értettük és ugy is mondottuk mindig, hogy 
ott ültetendő, ahol a ripária nem jól disdik, ahol az ojtvány nem pros
perál, s ahol gazdaságilag nem fizeti ki magát. 

Ahol a ripária diszlik : ott az ojtás is díszleni fog: ott semmi féle 
másnak mint ripdritinak, illetve az ojtvá~a.qnak nz'ncs helye. 

Vannak azonban, emelkedett köves hegyek, ahol a ripária illetőleg 
ojtvány telepités rendkivüli nagy költséggel lenne eszközölhető. Vannak 
emelkedett köves meszes keverékíí helyek, ahol a ripária nem diszlik; 
vannak délnek fekvő felette meleg hegyoldalok, könnyü laza földdel, 
ahol a ripária él ugyan, de csak nyomorog; azt mondottuk, hogy az ilyen 
helyek parlagon ne hevert.essenek: itt van helye a jaquez szölökulturának. 

Az ilyen helyen a japuez eléggé j61 diszlik, s mint direkttermő ha 
nem is sokat, de felette j6 erős bort terem. 

Itt, hol ripáriá\·al boldogulni alig lehel: van helye a jaqueznak. Itt 
megfizethetlen kincset képez. Ilyen helyeken olyan finom és nagy szet~z 
tartalmu bora terem, hogy alkalma• ve·vö hektolz'teréért 40-60 frtot 
készséggel megfizefhet. 

Délnek fekv{) száraz s részben meszes talajban a jaquez egészen 
jól diszlik. Ilyen helyen egész bátrar1 be is ojthat6. 

· Az ojtásnál is figyelemmel kell lenni arra, hogy a jaquezon készi
tett ojtványnál ne mennyiség de a min{)ség számitson. 

A magas hegyoldalakon, a rendes körülmények között, az európai 
szőlőkultura mellett sem lehetett nagy termésre számitani, annál kevésLé 
lehet számítani a jaqueznál; mert bár az ojttíst igen j6l fogja, s hely
ben ojt va rend ld \'Ül nagy siket·t ad, de mint ojt\•ánynál nagy vegetáczióra 
• állandó du,s termésre is számítani nem l'Jhet, nem szabad. 

Ahol a ripária ojtvány nagy tet·méseket ad, a jaquez ott sem áll 
vele egyenlő arányban. Sz6val a japnezon eszközölt ojtványnál nagy ter
mést vtírni nem lehet : a;.~;ért tehát a jaquezt ak~ír direkttermőként, akár 
alanyul akarjuk használni: olyan, helgre kell ültetni, ahol a, ripávia vagy 
a köv~.~ vagy a tu.t meleg vagy meszes frrJafnál fogva nem díszlik, 

Ott jaquezt tevyészteni, ahol a ripária megél : helytelen dolog. Ez 
az ilyen helytelen dolog mcgboszulja mag1ít. 

Oly talaj, a hol előbb sz<Hő volt, a rip~íritínak nem alkalmas, hogy 
parlagon ne heve1:jen : jaquezzal ültetendö be. 

Itt a helye a jaqueznak. Ilyen helyen h<Íl' mint direkttermő, bár 
mint alany teljesen kifizeti magát. 

Igy és nem másként kell érteni a ja<luczzal való telepitést. 

A ripária portális. 
Az összes szőlész világ évek óta a rip~íria portálisr6l beszél. 
Volt ebből a fajból mindenkinek, de legtöbb volt azoknak, akiknek 

eladó veSBziJjük volt. 
· Mindenki s igy mi is kapkodtunk a riptíria portalis után; midőn 

az e czimen beszerzett vesszőink nem mutattak fel semmi nagy elt~rő 
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külömbséget, egész fennen hirdettük, hogy a ripária portanis valami rend
kivüli külömbséget nem tüntetett fel; s azt. ajánlottuk, hogy mivel a 
ripária portális név alatt árusitott szőWvesszők, a töbl i ripáriától éppen 
semmivel sem külömböztek: a czimtJrt fle fizeiBen seflki. Szóval ne hagyja 
magát a szőlész becsapatni 

Ha a tavaszon közzétett hirlapi hirdetéseket olvastuk, láttuk, hoe:y 
minden második hirdetés ripária portálist árusit ; pedig egész bátran el
lehet mondani, hogy a~mkból vajmi keves lehetett igazi portális. 

Tehát még most is csak ugy vezettetik félre a vevő közönség 
mint a rnultban. 

És ez részben visszaélésen, részben jóhiszeműeégen alapul. 
}li megvagyunk győződve hogy a jóhiszeműség nagyobb mint a 

félrevezetési szándék. 
És ez onnét származik, mert az igazi ripária portálist még most is 

kevesf>n ösmerik. Ha dnsabb lombozatú erősebb növekedés(í a tőke, rí
pária portális nevet kap. Igy megy azután kézrlH-kézre. 

De hát miben is külömhözik a ripária portális tőke a 
többi ripáriától? 

Dus növése az, mely ()t els() sorba helyezi, és semmi egyéb. 
A dus növésének előnye a?., hogy számosabb egyenletesebb vasta

gabb vesszőt ad, s igy a vessz() értékesitésénél is jobban kifizeti mag~ít. 
Mert m;g a többi ripáriáknál az ojtás alá való vessző az Ööszes 

vesszőnek 1/ 5 - 1/ 4 részét teszi ki, addig a ripária portálianál legalább fele 
első osztályn vessző 

A ves8ző metszésc és tisztogatása, valamint vágásánál is tetemes 
munka megtakarítás van. 

Téved aki azt hiszi, hogy a pOJ;tális nagyobb eUenállóképességgel 
bir. Oh nem ! csak annyiban nagyobb az ellenálló képessége, hogy du
sabban fejlődik. 

Ezen dusabb fejlödése azután kthat az ojtványra itt; s igy a rip~
ria portáliara eszközölt nemesités dnsabb tökét, s ennek folyományaként 
dusabb termést ad. 

Emlékezhetnek olvasóink, miszerint a mult évben emlitettük, hogy 
végre sikerült fajtiszta ripária portális szőlövesazöhöz jutnunk, melyet a 
mult év tavaszán elég szép sikerrel ültettünk el. 

A mult mult é\~ öszén a közá keveredett nem tiszta ripária 
portálisokat kimélet nélkül kivágtuk; s most előttünk áll egy fajtiszta 
portáli~ telep. 

Orül az ember lelke, ha ezen telep előtt megáll. A tlSkék rendki
vüli dus fejlödéBe leköti az ember figyelmét. Valóban remeke a természet
nek : egy szép portaílis töke. 

A második éves ültetés növekedése midön e sorokat irjuk junius 
hó 2~-én a 3 metert meghaladja. 

Minden tökén 4-6 szál már is ujnyi vaatagu hajtás van. Levele 
oly nagy, mint a t5k levele; szélessége a hoszával majdnem egyenlő; a 
legnagyobb emberi araazt sem éri be a levél széless4gét vagy 
hoaszuaf(gát. 



A level bordázats között a levelszövet, mint az ernyő kidomborodott. 
A hajtás sötét-piros szinű. 
A mult évben már említést tettem az itt felemlitett ripária portalis 

telepről, miután azonban többször esal6dtam, nem akartam a beszerzési 
forrást megnevezni. 

Most azonban nem hallgatom el azért, hogy akinek szándéka ilv 
szép faj portálist ültetni, forduijon az állam kezelése alatt levő szendr6'i 
telep felügyelőjéhez, Munkáesy Lászl6 urhoz. 

Nem ezélom nekem jelen soraimmal a többi állami telep kezelője 
felé emelni a t!zendrői állami telep kezelőjét, de annyit az igazsághoz 
hűen el kell ösmerni, hogy a fajtiszta telep létesitése az ő igazi figyel
mes munkásságának eredménye. 

Mert az ottani ripária portális telep különösen a mult évben már 
annyira selejteztetett, hogy gyengébb nö\·ésű vagy más faj alig talál
ható benne. 

Megneveztem a forrást meg az utat, aki akarja vegye igénybe és 
pedig Idejekorán, mivel a termelés ott nem valami tul nagy mennyiségben 
s'mkott lenni. 

A megrendeléseket a földmivelésügyi Ministerimmal kell idejekorán 
még okt6ber h6ban megtenni. 

Lehetnek egyehütt is tiszta ripária portálisok, én is ezereztern be 
ez évben máshonnét is, de azok minöségéről csak jövőre sz6lhatok. 

A szendrői államilag kezelt telep fajtiszta ripária portálisát ösme
rem, arról egész bátran szólhatok. 

Apró fogások. 
I. A szőlők zöldojtása szeles időjárásban nem azokott sikerülni, mert 

a szél a metszlapokhoz jutva, azt megszikkasztja. " " .. . 
Mások ismét nagy forr6ságban tart6zkodn~k: a szolok z~ldo~tásától, 

s igy sok idő elvesz, melyet egyébként a zöldoJtásra értékesitem hasz-
nosan lehetne. 

A szél éa a nagy forr6aág káros hatását kikerülendő, ug~ járunk 
el, hogy a zöldojtást, amint elkészítettük : egy szölölevélbe btJtakar7uk s azt 
a földbe behelyezzük a következöképen : " " .. 

Veszünk egy elég erős és elég nagy szololevelet, az ketté haJtJuk 
és az ojtványt, ahol a~ ojtás eszköziJltetetf, be~ehelyezzük. . " " 

Azután a sor oromjában a földet egy ktssé elkaparJU~ s a s~?lo
levélbe takart ojtványt lefektetjük, s reá e~y pár marék ~~.~~.et teszunk. 

A földet azért tesszük reá, hogy az OJtvány fel ne JOJJOn; a leve
let pedig azért hogy a föld az ojt1(s helyéhez ne jusson. 

Igy a le~élbe burkolt föld alá helyezett ojtv,ny vádve van a szél-
től, védve a forr6ság által okozhat6 kiszáradást6l. 
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külömbséget, egész fennen hirdettük, hogy a ripária portális valami rend
kivüli külömbségeL nem tüntetett fel; s azt. ajánlottuk, hogy mivel a 
ripária portális név alatt árusitott szölövesszök, a töbl i ripáriától éppen 
semmivel sem külömböztek: a czim,;rt ne fizellen senki. Szóval ne hagyja 
magát a szőlész becsapatni 

Ha a tavaszon közzétett hirlapi hirdetéseket olvastuk, láttuk, hoe:y 
minden második hirdetés ripária portáli!ó!t 1írusit; pedig egész bátran el
lehet mondani, hogy azokból vajmi keves lehetett igazi portális. 

Tehát még most is csak ugy vezettetik félre a vevő közönség 
mint a rnultban. 

És ez részben visszaélésen, részben jóhiszeműségen alapul. 
Mi megvagyunk győződve hogy a jóhiszeműség nagyobb mint a 

félrevezetési szándék. 
És ez onnét száJ"mazik, mert az igazi ripária portálist még most is 

kevesf>n ösmerik. Ha dnsabb lombozat6 erősebb növekedésíí a töke, rí
pária portális nevet kap. Igy megy azután kézrlH-kézre. 

De hát miben is külömbözik a ripária portális tőke a 
többi ripáriától? 

Dus növése az, mely ()t els() sorba helyezi, és semmi egyéb. 
A dus növésének előnye az, hogy számosabb egyenletesebb vasta

gabb vesszőt ad, s igy a vessz() értékesítésénél is jobhan kifizeti mag1ít. 
Mert m;g a többi ripáriáknál az ojtás alá való vessz() az ö~szes 

vesszőnek 1/ 3 - 1/ 4 részét teszi ki, addig a ri pária portálianál legalább fele 
első osztályú vessző 

A vessző metszésc és tisztogatása, valamint vágásánál is tetemes 
munka megtakarítás van. 

Téved aki azt hiszi, hogy a po~;tális nagyobb ellenállóképességgel 
bir. Oh nem ! csak annyiban nagyobb az ellenálló képessége, hogy du
sabban fejlődik. 

Ezen dnsabb fejlödése azután k~hat az ojtványra ib; s igy a rip~
ria portáliara eszközölt nemesítés dnsabb tőkét, s ennek folyományaként 
d usa bb termést ad. 

Emlékezhetnek olvasóink, miszcrint a mult évben említettük, hogy 
végre sikerült fajtiszta ripária portális szölövesazőhöz jutnunk, melyet a 
mult év tavaszán elég szép sikerrel ültettünk el. 

A mult mult é\r öazén a közá keveredett nem tiszta ripária 
portálisokat kimélet nélkül kivágtuk; s most előttünk áll egy fajtiszta 
portáli!J telep. 

Ürül az ember lelke, ha ezen telep előtt megáll. A tőkék rendki
vüli dus fejlödéBe leköti az ember figyelmét. Valóban remeke a természet
nek : egy szép portams töke. 

A maísodik évea ültetés nüvekedése midön e sorokat irjuk juniua 
hó 2~-én a a metert meghaladja. 

Minden tökén 4-6 szál maír is ujnyi vaatagu hajtás van. Levele 
oly nagy, mint a tők levele; sdlesaége a hoszával majdnem egyenlő; a 
legnagyobb emberi araazt sem éri be a levél széless4gét vagy 
boaszuaágaít. 
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A level bordázata között a levelszövet, mint az ernyő kidomborodott. 
A hajtás sötét-piros szinű. 
A mult évben már említést tettem az itt felemlitett ripária portalis 

telepről, mi1,1tán azonban többször csalódtam, nem akartam a beszerzési 
forrást megnevezni. 

Most azonban nem hallgatom el azért, hogy akinek szándéka il v 
szép faj portálist ültetni, forduljon az állam kezelése alatt levő szendrci'i 
telep felügyelőjéhez, Munluícsy László urhoz. 

N em ezélom nekem jelen soraimmal a többi állami telep kezeH>je 
felé emelni a t!zendrői állami telep kezelőjét, de annyit az igazsághoz 
hííen el kell ösmerni, hogy a fajtiszta telep létesitése az ő igazi fig·yel
mes munkásságának eredménye. 

Mert az ottani ripária portális telep különösen a mult évben már 
annyira selejteztetett, hogy gyengébb növésű ,·agy más faj alig talál
ható benne. 

Megneveztem a forrást meg az utat, aki akarja vegye igénybe és 
pedig 1dejekorán, mivel a termelés ott nem valami tul nagy mennyiségben 
szokott lenni. 

A megrendeléseket a földmivelésügyi 1\Iinisterimmal kell idejekorán 
még október hóban megtenni. 

Lehetnek egyebütt is tiszta ripária portálisok, én is szereztem be 
ez évben máshonnét is, de azok minőségéről csak jövőre szólhatok. 

A szendrői államilag kezelt telep faj tiszta ri pária portálisát ösme
rem, arról egész bátran szólhatok. 

Apró fogások. 
L A szőlők zöldojtása szeles időjárásban nem azokott sikerülni, mert 

a szél a metszlapokhoz jut,·a, azt megszikkasztja. 
Mások ismét nagy forróságban tartózkodnak a szőlők z~ldo~tásától, 

s igy sok idő elvesz, melyet egyébként a zöldojtásra értékesitem hasz
nosan lehetne. 

A szél és a nagy forróBág káros hatását kikerülendő, ug~ járunk 
el, hogy a zöldojtást, amint elkészítettük: egy szölölevélbe b",takar7uk s azt 
a földbe behelyezzük a következőképen : " " .. 

Veszünk egy elég erős és elég nagy szololevelet, az ketté haJtJuk 
és az ojtványt, ahol a~ ojtás eszköz/Jltetett, be~ehe1yezzük. . " " 

Azután a sor oromjában a földet egy ktssé elkaparJU~ s a s~?lo
levélbe t.akart ojtványt lefektetjük, s reá e~y pár marék r,~.~~.et teszunk. 

A földet azért tesszük reá, hogy az OJtvány fel ne JOJJOn ; a leve
let pedig azért hogy a fóld az ojt~(s helyéhez ne jusson. 

Igy a le~élbe burkolt fóld alá helyezett ojtva(ny vádve van a szél-
től, védve a forr6ság által okozható kiszáradástóL 



Üt hat napig igy clhelyez,·e mara<l az ojtvány, amikor is a forradás 
be:íll . 8 ti.ibbé nem kell fl-Ini Hem a széltt>l, scm a forróságtól. 

'Igy elj árva, ~~ szeleg ~s nagy fin·rósúgu idííkben is lehet egész 
bátran zöldre ojtam. 

* 
Il. Ha a zöhlojt:íssal elkéstünk és az alanyvesszíí magasm uűlt, 

sokan azért nem ojtják be, -- noha ('gyébként alkalmas volna --- mivel 
olv magasra eszközölt nemesitéR nem igen ered meg. Hu meg cred is 
n~m fejWdik. Xem cred meg, mi\·cl karóhoz kütheW nem lévén : rt szél 
lógrfzzfl: nem fejlGdik. mit·Pl 11 nPth;kain,qt:.o; off ,qye.n!r é's inkább az 
az alsóbb hajt:ísnkat serkeuti a fejlődésre. 

EzPn egész egyszerilen ugy segitünk. hogy a maga:o,m uyult alany
hajt:1sokat. kötclt>keit{íl megszabaditjuk. heojtjuk; azuhín a i'lzomszéd karó
hoz kötjük a következ(ík~pen: 

~-\. kiitésckWl felszab:ulitott alanyhajt~í:;okat, miutúu mcgtisztitottuk, a 
sorir::íin-:\ban lcvíí szomszétl karóhoz ug:y kiitjiik, hogy m•~g egy rész töl
fel(o ál(jon, s azt azután füllcbh szintt'n a kar<Íhoz eríísitjiik. 

Miután azonban az idií ilyenkor m:'Ír remlc~en eWhaladott, s a fcj
Wd6s csendesebb s ürv a forrad:1s is la~sahban :Ol be, a nl'tal:ín i(_Wküúitt 
támadhat<Í !;z<'l ellen ·-~~~y \'t'djük, hogy az (~t:ís helyl-t itt is h:n·clbe bur
koljuk, s i~y ezzel együtt kötjük n karó délkeleti oldal:íhoz, hogy a gyak
ran fnjó nyugoti szelek henne kü'rt ne tehessenek, 8 azt rt>szben a karó 
is felf~,gja. 

De nemcsak a szelet f()gja fel ezen eljár~\s, dc az ojtv:'iny f(•jWdt~
!"ét i~ elíí8e~iti azzal, hogy a vesszíí me~hajtutik; amennyiben lassubb a 
nedvnek a tökéhezi visszafut~'Í:m, s erGsebb a f~lka<lás· fejWd~se. 

III. .A tavaAzi ültetés-cknél nagy sikert lehet elérni, ha a vesRzlík 
épségét·ől megg-y{íződhctünk ; s ha a vessz{iket ültt'tés eWtt életre kelth<'tjiik 
ngy, hogy az eliiltetés alkalmá\·al a ,·egetáczió tovább folybasson. 

Ezt mindenki elismeri, ámde kevesen alkalmazzuk azért, nli\·el a 
kifakadt vessz(ík hajt:ísai az eliilteté1:1 alkalm:íval visszaesnek. A 
visszaesés után az anyaszemek megszünnek, s az ültetés :t fiók szemekre 
van m:ír utah·a. 

F.zen ugy segíthetünk, ba a sima vess~d)t a azokottnál egy szemmcl 
hosszabbra vágjuk, a gyökeres ,·esszöket, azaz ojtványokat pedig nem 
metsziik meg. 

A -vesszőket azután kora tavaszszal jó sűrűn oskolába rakjuk ugy, 
hogy csak a felső végei szóval a sima vesszőnek a később nem haszná
landó rügye, az ojtványoknak pedig a hajtások felsőbb része, nem pedig 
a fejezet legyen ki ~ f'öldböl. 

Ezt azután ha ar.árazság van, hetenként kétszer megöntözzük. 
Itt a vesszök kihajtanak. Midőn maír jól rügyeznek, őket. kiszedjük, 

s állandó helyére kiültetjük. 
Hogy a bekezdett vegetáczió a legkevesebb ideig sem stagnáljoo, 

mindig csak annyit veszünk ki, amennyit elültethetünk. 



Az elültetés alkalmával a sima vessző kihajtott fels{) riigyét levágjuk, 
8 az eiültetett vesszőt hetakarj uk. 

A felüh·ül Sí'aímitott második rligy lesz a fejezet. Ez nincs kihajtva. 
Igy a vessz{) veget:íeziója tovább folyik, a kihajtott rigy pedig elesik. 

Hasonlóképen & gyökeres vesszőt, \·agy ojtványt most már rendes 
fejezetre beültetjiik, megmetszük, mely alkalommal a kihajtott rügyek 
el hí vol i t ta tn ak. 

Igy lehet az ültetésnél a sikert nagyhan eWmozditani. 

Kün a szölöben. 
A sz{;llíbeu most sok a tcendí5je a gazdáuak. 
ltt az ideje a kötésnek, a zöldojtv:inyok, a magas fásojtások, és 

az ék- valamint a kézben e~:~zközlött ojtványok tisztitásának rendezésének. 
A kötésseljúó zölutisztit:ísról ma külön ezikkben emlékezünk meg. 
Itt első sorban a zölclnjt:ísról tizólunk. 
Ha a zöidojtást m:ír eddig ax alanyhól elétörött hajtá:;:októl meg 

nem tisztitottuk, rnost nuir halasztani e~y napig sem szabad : különben a 
zöldojtás nem érik be, s az egész szemetre nd6 lesz. 

Ez alkalommal az első ojtások köté5eit is fel kell szabadítani, 
különhen a pamut ai ojt,·:ínyokon be\·ágásokat eszközöl, melyek hosszú 
időn 1lt károsan hatnak az ojtniny fejWdésére. 

r'>..z ojt,·ány jól kifejWdött neme.; hajt~ísait is vissza kell cs1pm, 
mclylyel a vesszíí beérése seg-ittetik eW 

Az itlei sz:irazság folytán az ékujt:isok (~!maradtak, 8 csak most 
kezdenek elétörni. 

Hentles köt·ülményck között az ékojt:ís, mely arat:ískor tör elé, 
keveset ér, mivcl legtöbb esethen a nemes :íltal lwcs:íjtott gyökerek 
követke:~anényc. 

Különbeu a forradás beállt~íval sz~írmazott fakad1íst könnyen meg
lehet külömböztetni a nemes ves>~z{_) gyökeresedése folytán támadt 
fakadás tól. 

Az előbbiuél a fejl<'ídés kövér, dus és erLÍS; az utóbbinál gyenge 
hajtást hoz. 

Ahol eríísen, <lusan tör elé a fakadás, onnét az alanyból elétörött, 
vad hajt~ísok elGávolittatnak. Ahol gyengén törött elé, ott meghagyandó 
legalább ~ sz~íl biztositékuL 

A kézben eszközlött closkolázott fáeojtásoknál, ha a vad elétörött 
ovatosan eltávolítandó. 

A magas fásojtások ez évben nem igen sikerültek, mivel a nagy 
szárazs1ígban kisúkka<ltak, így tehát a legtöbb hP.lyen az alany vad 
hajtásai törtek elé. 

Ezeket julius hó 1-f>-ig még mindig lehet nagy gondozás mellett 
zölden beojtani. 

A gondozá:s alatt azt értem, hogy a megeredt zöldojtás alanyain 
elétörött vadhajtások eltávolitandók. 
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Kérdések és, feleletek. 
198. Kérdés. Három éves ojtványaim reneles metszés mellett felette 

dus termét!lt hoztak. Némelyek azt tanácsolják, hogy a füt·tök egy résr.ét 
szedessem le. Kérdem j6-e ez a tatufes ? 

Arad H. J. 
Felelet. Kérdésére a feleletet lapunk mai számának "A szölö fiszfo,qa-

tdsrh·ól" szól6 czikk ben találja meg. -

199. Kérdés. Hichter-féle eljárással raktam e~ ojtnínyaimat. az oskolába. 
1\Iost azt látom, hogy nem a nemes, dc az alaiiy vad bajt~ísai törtek eU). 

Lekell-e az alanyból eW törött hajtásokat v~\gni '? Ha igc~n rniként 
és rni kor kell azt eszk<izölni '? 

Pécs T. G. 
Felelet. A Hiehter-féle ojtv1íny oskolázás:ínál eWt<iri·,u, ripária haj

tások cltá\·olitand6k (>s pedig minél eWbh. Az eltávolitást kr.:~sel kell 
eszközölni oly ovatosau, hogy a netahín folyamathan )(~,·{) forradtís r:íz
kodást ne szenvedjen. 

200. Kérdés. :Nagyobb sz1ímban kC.szitettem ~kojbisokat. A nagy 
szárazság folyt'n eddig j6 formán alig lehetett látni elvétve egy-két eW
törött hajtást, mely az öss~cforrad1íst jelezné. 

Most hogy megázott, nagyobb számban kezelenek eWtiirni a faka
,lál4ok; sziveskedjék tanácsot adni: kiszedjem-e az eléítürött alany hajt:í
sokat '! 

Eger. F. U. 
Felelet. A sikeres ~kojtások erre az idííre nemc~uk már eWtörtek, 

söt elég magasra is megnöltek ho~y azok nagy részt<t a kar6hoz kell 
kötni. A melyik most junius h6 végén kezd csak előtörni, ahhoz kevés re
ményt lehet fűzni, mert ha még beállana is a forradd:s ritka esetben 
érik be a hajtás. 

Mindam .'llett nincs kizál'\·a, hogy egyesek összeforradnak és haj
tásaik beérnek. 

Ezen szemponthól o\·atosan kell eljárni. ~:s pedig ugy, hogy azon 
ojtványoknál, ahol a fakad~ís előtörött ugyan, de mint mondám kétséges : 
egy-két hajtását az alanynak megkell hagyni azért, hogy ha az ojtás 
nem sikerülne, legyen jövő tavaszszal mit heojtani 

Ahol pedig a hajtás má'r eléggé előtörött s abból lehet következ
tetni arra, hogy a forradás be is állott: ott az alanyb61 előtörött haj
ta:sokat mind el kell távolitani. 

201. Kérdés. Négy éves othellóm rendkivül dusan fejlődik, szivesen 
venném, ha annak gyomlálására az utasitást megadni szive11kednék. 

Győr. S. G. 
Felelet. az utasitáat mai l~punk "A sz/JUJ tisztogatá•a" czimü czik-

künkben megtalálja. · 

Nyomatott Kohn L. -könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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