
V. évfolyam 1896. 7. szám. Gyöngyös, julius 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezelótt: "Egy év a. szólóben") 

Havi folyóirat szölősgazdik számára. 

Megjelenik: minden hó 28-án. Szerkeutó és kia.dótulajdonot: 
Elölizetési díj: Egész évre 2 frt. OSOMOR KÁLMÁN. 

Védelmet kérünk. 
Lapunk ez évi negyedik számában • egy félelemmel ke,ve

sebb" czim alatt azon örverHletes hirt közöltük olvasóinkkal, 
hogy a magas kormány a 'l'uszti szölöket a zá7' al6l fel
oldotta. 

Közölve volt, hogy a ruszti szőlőkben a gomoza-baczillaire 
a mult évben a kormány közegei által konstatáltatott. E végett 
ezen vidékre n zárlat elrendeltetett. 

Egy évre utána a kormány a. zárlatot azzal ulda.tta fel, 
hogy a.z 1895. évben a gomoza-baczilla.ire betegségek a neve
zett szől6kben nem konstatáltattak; zgy teltát a baj megatünt 11 

a zárlat fe1oldand6. 
1\Ii szőlédzek minden uj betegsé~gel egészen ösmeretlenek 

vagyunk; nincs módunkbnn, nincs alkalmunk arra, hogy a 
betegségek tanulmányozására Francziaországba költséges utazá
sokat tegyilnk és tehessünk. 

Szerintünk ez a magas kormány kötelessége, aki az ösz
szességiink jövedelmének egy részével szabadon rendelkezik. De 
nagy számban is állanak rendelkezésére a. szőlészett.el, illetve 
azok betegségeinek tnnulmányozásáva.l foglalkozó szakközegek. 

Ismétlem a kormánynak kötelessége résen állani, bennün
ket azegény szőlészeket a vésztől megmenteni ; mert ha m'g 
egy ujabb csapás éri szdlőinket s azok elpusztulnak, akkor 
azután uduzrtk leuntk fiJldiJnfut6 koldussá, nyomorultt6. 

Tehát a kormánynak az uj sz6lóbetegségekkel szemben 
nagyon vigyáz6nak, nagyon lelkiismeretesnek kell lenni. 

8 mi tört~nik 1nost ? 
'', l, .... ~· .·, . 
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Mint egyik szaklapból olvassuk, a Francziaországban meg
jelenő lapok most Inár többé nincsennek kétségben a gomoza
baczillaire betegség tekintetébQn. 

Elösmerik hogy létezik, elösmerik hogy halad és pedig 
kör alakban, a baj épen ugy mint a filloxeránál; ha nem is 
oly rohamosan, de feltartóztathatlanul. 

Feltartózhatatlanul, mert eddig nincs ellene sze1·, rnelylyel 
ezen betegség kir.Jlhető, kiirthat6, megsemmisithetö lenne. 

Pnsztit fentrwtás nélkül! . . . 
Pusztitja az amerikai szőlővesszőket épen ugy, mint az 

európaiakat, direkttermőket és ojtványokat ; ugy a kötött talaj
ban, mint a honwkon. 

Szóval nem ösmer kiméletet; nem áll semmi az utjában, 
lerombol, kipusztit minden szűlőfajt. 

Ezt irják legujabban a Franczia lapok. 
Azt is irják, hogy a betegség lassu menetű. Az egyik 

évben mintha megszünnék; nem ad életjelt; de a reá követ
kező évben már annál jobban pu"ztit. 

Ha ez áll, ha igazak a Francziországban megjelenő szőlő
szeti szaklapoknak a gomoza-baczillaireről szól6 nyilatkozataik, 
akkor náZ.nnk két dolog áll; vagy nem ösmerik még most sem 
a kormány közegei a gomoza-baczillaireát, vagy annak kártékony 
hatásával nincsennek tisztában. 

Egyik tekintélyes Franczia szaklap azt mondja, hogy: egy 
szőlőterületen, melyen az 1894. ávben gomoza-baczillaire mutat
kozott, az 1895. évben ezépen fölépült. S ime a jelen 1896. 
4ivben ismét még nagyobb erővel lépett fel pusztitása ugy, hogy 
körben mintegy 1000-1500 O méteren ölte ki a tőkéket. 

Kiölte pedig a fiatalokat, kiölte az idősebbeket egyaránt. 
Sőt ha a kiveszett tőke helyére uj vesszőket ültetnek: még azo
kat is kiüli. 

Két dolog áll. Ruszton vagy .. volt gomoza-baczillaire vagy 
nem. Ha nem az volt, elég lelkiismeretlenség volt azon vidék 
szőléezeit a zárlattal sujtani; s jó hirnevüket tönkretenni . 

. . Ha pedig csakugyan gomoza-baczillaire volt, akkor még 
nagyobb lelkiismeretlenség volt azon szőlőket a zár al61 felol
dozni, s megengedni azt, hogy az onnét az ország külömbözti 
részeibe ezét küldendő vesszőkkel az ország szölészete m'egfertöztesJék. 
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Első kötelessége volna a 1nagas kormánynak, most már az 
ujonabban felmerült hirrel szemben először a dolog állásáról 
és mibenlétéről teljes meggyőződést szerezni, s bennünket rögltfiz 
ragadt szánand6 szlJlészeket felvilágoRitani. 

Hiszen annyi a szakkö:~eg, annyi áll az állam rendelkezé
sére! Hát ilyen gárdával sen1 lenne képes a dolog felől nleg
gy{)ződést szerezni, s bennünket a valóról felvilágositaní? . . 

Nagy szá.rnban vagyunk, akik nemcsak utolsó ga.rasunkat, 
de még a , más pénzét is belefektettük jó remény fejében a 
szőlőkbe. Ejjelt napaHá téve fárdtunk, hogy jó példával j~rjunk 
elé; s öreg napjainkra mflgunkat és eRaJádunk exisztencziáját 
biztositb uk. 

Ha. kétségbeesve fogadjuk az ilyen hirt, s ha feljajdulá
sunkban erősebb kifejezéseket használunk is, nem jöhet erős 
birálat alá; rnert hát nem egyébről. ruiut életünkrlJl van. 

Az ujabb álduzatokknl és óriási fáradtsággal, minden tehet
ségünk felhasználásával már szőlőkct telepítettünk, melynek 
szép fejlődésében 1nár eddig örömünk vall; s ha ezt az intéző 
körök mulasztása, vagy értelem hiánya miatt el kell veszite
niink: akkor elvesztünk mindent s nines többé öröm az 
élet han. 

Azok, akik a sz{)Wket csak passziónak tartják, azok egé
szen máskép beszélnek. De azok, akik minden reményüket min
den vagyonukat a s~őlők felujitásába fektették, és jöv{)jiiket ez 
által hiszik biztositva: ha a szőlők megsemmi~ühwk: nincs más 
mód mint a koldustarisznyR, nwlyet sok érzékeny Hziv nem hir 
elviselni. 

Gondolják meg jól azok, akik hivatottak, hogy eg} felette 
nagy, és egy felette lelkiismeretes kötelesség teljesitése előtt 
állanak. Ne elégedjenek holmi kőrö!!!i ezenteltviz tanácsokkal; 
de intézkedjenek sürgősen, és küldjenek ki azonnal a hé1yszinére, 
de ne <'sak szakközegeket de tapaHztalt gyakorlatu szőlé:;zeket is; 
s tann1má.nyozzák a gomoza-balzillaeira kérdést. 

Azért 1nondjuk tapasztnit ~zőlészeket, Inm·t n szakközegek 
eddig tnár küun jártak, és még is megtörtént a ruszti eset, 
hoav ahol előbb gomoza-haczillaierat konstatáltak, később azt 

t),. 

tanácsolták a kormánynak, hogy a zárlatot oldja fel. 
Az ilyen eljárások alkalmasak az ugy is gyenge bizal01u 

megsemmisiilésére. 
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Ha azztán ugy tapasztalnák, hogy a nevezett Franczia lap 
állitásai valótlanságokat tartalmaznak, szabaditsák fel a szőlé
szeket a kétségbe-eséE~ fájdalmátóL 

Ha pedig való, akkor ne csürjék csavarják a dolgot ; 
rukkoljanak ki a valóval s a vehemesen föllépett szőlő telepi
tést legalább egyidőre, addig mig megnyugtató állapotok jönnek 
létre: szüntessék be. 

Ösmerje a kormány ezt kötelességének, sa nagy közönséget 
egy ujabb katasztrófától óvja meg. 

Ha már mi akik uttörők voltunk, núndenünket a szőlők 
felujitásá.ra áldoztuk, elveszünk : ne rohanjanak mások a 
veszélybe. 

Nem szabad felednünk, hogy a szőlők felu.jitása érdekében 
alkotott törvény érvényesitésével a szőlőszet terén rendkivüli 
tevékenység lép előtérbe. 

Roppant nwzgalon1 indul n1eg. Ennek pedig megindulnia 
addig nem volna szabad, mig ezen kérdés teljesen ösmerve 
megvilágítva nem lesz. 

l\Iert ha a szőlőterületek a nyert kölcsönnel betelepit\~e 
lesznek, és azokat a gomóza baczillaire kiöli; csak is az állani
nak, mint a kölcsönÖsszPg garautirozójának kell előállitani; mert 
a.i önhibá.jcin kivül koldussá lett szőlésztől csak nem fogják az 
anyaföldet a teleket elvenni. Elég ha 1nunkáját fáradságát 
terményl-t elvesztette. l\Iár annál kev~sbe lehet azt tenni, mert 
a vész tudatában nem visszatartva, de a telepitésre eU)
segitve lettek. 

Az ügy eldéateig tehát nem lenP.e helyes a szűlők felujitá
sát nagyobb merőben elűsegiteni. 

A segitséget a támogatást egyelűre azoknak nyujtsák, akik 
a telepitésben benne vmmak, akik vi~sza nem vonnlhatnak. l\Iert 
ha a vé=--z a pusztitás · cHakugyan bekövetkeznék : könnyebben 
lehet a kevesebb embert támogntni, mint a reug(·teg nagy 
számu felujitókat. 

.A.dja az ég, hogy ezPk mi1ul üres r~m látát-3ok legj·ew~k, 
hogy a nevezett Hzaklap állitásni tulzottak a valóságnak 
megfelelők ne legyenek. B mi, valamint az ujabb felujit{tsok eszközl{)i 
háborithatlanul élvezzük és fáradHágunk gyümöleseit. 

De hát ily hírek után ily esetben: határozott világos fel
világosítást kériink ! ... 
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A matrágyázásról. 
Cserháti Sándor, a m.-óvári m. kir. akadémia rendes tanára az 1894. 

évben megkezdett mütrágyázási kisérletet az 1895. évben is folytatta. 
" Számosan tettek kis~rletet ugy a homoki, mint a kötött talaju szlS-
lo~ben .~ a~ok ~r~dményérol, a most megjelent, és Darányi Ignácz f'óld
mivelésugyi mm1szter urhoz tett évee jelentésében számol bt·. 

S~kk~l helyesebbnek láttuk, ha az elért eredményről szóló jelenté
se~et ~H) kivonat,?an közöljük mint ha azt mi szövegeznők át; azért tehtít 
adjuk Itt, s ~ szolészguzdák u felsorolt kisérletekb{)l ezerezzenek tapasz
talatokat. 

.. A jeles ~s nagyértékü közleményt három részre os?.tjuk fel, s lapunk 
s~uk ket·et~, mi.att három egymásután követke~(; ~z~mban hozzuk : éspe
dig, az elso cz1kk leend a bevezetés, és állam• szolotelepeken elért ered
ményeket részletes kimutatása; Ezután következik az egyes gazdák 
által elt~rt eredmény, mely két részre osztva, és pedig a homoki továbbá 
a kntött tulajokon elért eredmények. 

A m1ísodik fogja hozni a homokon. a harmddik a kötött talajokon 
elért eredményeket. 

Ezen bevezetés után áljon itt a első rész : 

»4. Szőlőtrágyáxási kísérletek. 

A mesterséges trágyafélék a szőlőkben még korántsem használtatnak 
oly általánosságban és nagy mennyiségben, mint a szántóföldön. N erncsak 
minálunk, hanem a nyugati államokban is a műtrágyának használata a 
szi:íWben még csak a kisérletezés stádiu_mában van. Oly biztos támpontok
kal, mint amilyenek segélyével a szántóföldi növények alá a vi~zm1yok 
számbavételével megleheWs biztonsággal v1ílaszthatjn!: meg a trágyát, a 
szilléítrágyázásra vonatkozólag nem rendelkezünk A Hz:imha veendií körül
mények a szőlőnél jó,•al sz1ímosabbak, miut a szánt6földi növényeknél. 
A szt'ílő éveW növény, g·yökereit mélyen lebocsátja, igen kölönböző össze
tételíí talajon termesztik. .rt. trágylÍZlÍSnál nemcsak a mennyi-, banern a 
minőséget is figyelembe kell venni, nemkőlönben a venyige beérését is. 
A figyelembe vecndf} körülmények nagy száma nagyon megneheziti álta
lános érvén~·(f támpontok megállapihísát. Hozzájárul még azon körülmény 
is, hogy a szöWnek csakis Mpanyag-szükségletét ismerjük, trágyaszükség
let6ről biztos híjékozottsággal még nem birunk, azaz csakis azt tudjuk, 
hogy a sziHö mennyi tápanyagot von ki a talajból, mennyire van szük
sége, hogy normáJisan kifejWdhessék, de arra nézve, hogy mily mért~kben 
képes ezen tápanyagokat u talajhan eredetileg meglevő tápanyagokból 
rölvenni, mely tápanyagok azok, amelyeket a trágytíval első sorbau kell 
pótolnunk és mily mértékhen? mindezideig nem rendelkezünk pozitiv 
adatokkal. 

A szölö egyes részeinek kémiai vizsgálatából tudjuk azt, hogy a 
szőW aránylag sok nitrogént és káliumot s kevés foszforsavat tartalmaz. 
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A régebbi eredeti Liebig-féle elmélet szerint a &zőlő első sorban nitro
génnel ~s káliummal lenne trágyázandó. Az ujabb trágyázási elmélet 
ezerint azonban a növényeknek nem azon arányban kell a tápanyagot 
nyujtani, mint amily arányban azok a talajból elvonatnak, hanem azon 
b{panyagokkal, amelyeket az n terrnéatöbblettel meghálál; erre vonatkozó
lag pedig sokat határoz az. hogy mily mértékben képes a növény a talaj 
el nem mállott alkatrészeiből származó tápanyagokat felhasználni, mily 
könnyüs~ggel képes az egyes tápanyagokat felszivni. Ismeretes dolog, 
hogy erre a növények uem azon mértékben képesitettek, mi11t amily 
arányban tartalmazzák az egyes tápanyagokat, mert például a czukor
r~pa, mely szintén sok káliumot tartalmaz, a legritkább esetben hálálja 
meg a kálitr1ígyát, a csillagfürt, mely átlag több fosztursavat tartal
maz, mint a legtöbb más hű vel yes, és a foszfortrágyára mégis csak 
ri tk án reagál. 

A szőlőnek trágyaszükséglete, illetve tápanyag-elsaj~\titó képessége 
mindezideig kideritve nincs s éppen ezokból nagyfontossággal birnak 
azon kisértetek, melyeket P. 'Vagner Darmstadtban folytat s mely 
irányban a magyar-óv1íri akadémia kisérleti terén szintén tétetnek 
kísérletek. 

Különöaen a középkötött és kötött talaju szőlőkre van ezen kisér
leteknek nagy jelcnWséglSk, amelyekben eredetileg lehet elegendő egyik 
Yagy másik tápanyagból; a trágy~ízás jövedelmezősége pedig annál nagyobb 
minél inkább vagyunk képesek egyik vagy másik trágyafélével a talajban 
nagyobb mennyiségben előforduló, illetve a növény által könnyebben föl
vehető t.ápanyagot kihasználásra juttatni. 

Sokkal egyszerűbbek a viszonyok a homok.talajon, és pedig annál 
inkább, minél szegényebb tápanyagokban az illető talaj; mert minél 
keYesebbet tartalmaz a talaj a tápanyagokból, annál inkább figyelembe 
jöhetnek a trágyázási mód megállapitásánál a szőlő összetétele, illet\·e 
tápanyag-szükságlete. 

A homoki szőlők természettől fogva kevés tápanyagot tartalmaz
nak, a termelésnél pedig a mennyiségre jóval nagyobb sulyt kell fek
tetni, mint a finom fajborokat termő hegyi szőlőknél, amiért is a homoki 
ezőlők trágyázása még nagyobb fontosság6, mint a hngyi szőlőké. Ele
gendő trágyázl(s nélkül a homoki szőlők gyorsan kimerülnek, a tőkék 
hamar elvénülnek. Az istállótrágya, melyet teljesen nélklHözni a szőW
termelésnél aligha lehetséges, csak ritkán áll oly mértékben rendelkezésre 
hogy általa a szőlő trágyaszükséglete teljes mértékben fedezhető lenne' 
amiért is a mesterséges trágyáféléknek a homoki sz<ílőkben kiválóa~ 
nagy fontossá"uk van. 

Az állomás 1895-ben kétféle szőlőtrágyázási kisérletet inditott meg 
az egyiknél 10, a másiknl(l ö parczellával. 

Az első kísérlet tervezete volt, egy parezeHát 100 O-ölre számitva: 
l. trágy~atlan; 2. 20 kg. szuperfoszfát; 3. 20 kg. szuperfoszfl(t + 7·5 
kg. kénsavas amoniak; 4. 20 kg. azoperfoszfát X 10 kg· kénsavas 
katlium )( 7·5 kg. k~nsavas ammóniak; 5. trágyázatlan; 6. 7·5 kg. kén-
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savas amm6niak; 7. 10 kg kénsavas kálium; 8. 20 kg. PKN-trágya 
vagy 50 kg. gip!!z; ~. trágyázatlan; 10. 20 kg. szuperfoszfát + 10 kg. 
kénsavaK kálium. 

Az u. n. PKN -trágya konczenh·ált állapotban tartalmazta mind a 
három fontos tápanyagot. Ezen trágyafélével a szőlöben külroldön több 
helyütt igen kedvező eredményt értek el, ezért tartottam szükségesnek 
kipróln'llui, hab~í:r általános alkalmazús~íról drágasága miatt szó se lehet 
s ivkábh cf'lak a finom borokat term{í szlíWkben jöhetnek figyelembe. 
7 helyen ezen trágyafélével, i3 helyen pedig helyette gipszezel tétetett a 
kisérlet.. A gipszet azért tartottatm szükségesnek e kisérlet körébe fölvenni, 
mert Francziaországban ezzel több helyütt kedvez{) eredményeket értek el. 

Ezen kisérl~t v~gzésére felszólitottam a vinczellér-iskolákat és az 
állami sz<Hőtelepeket; <isszesen ll-en vállalkoztak a kisérletre, és pedig 
az ér-(liószegi és tarezali vin<"zellér-iskola, a s:ltoralja-ujhelyi és a moori 
szííWtelep-ker.eWség 3-i3 helyen, a nyíregyházai 2 helyen, ezenkivül 
Pcncz Ferenez 11r Kis-Szent-.Miklóson. 

Ezen kisc-rlet azonban nagyon kedvezűtlm1ül végz{jdött, mert csakis 
egy help·{)} - Er-Dioszegr{)} - jütt érdemleges jelentés, a többi helyek
ről vagy ar.t jelentették, hogy a fejWdésben lényeges kiilönbség nem 
tapasztaltatott, termést pedig a sz6W nem hozott, mert még fiatal volt, 
vagy hogy az idlijár1ís tette tönkre a kísérletet. 

A tarczali vinczeHér-iskola igazgatójának jelentése szerint sem a 
levélzctnek, sem pedig a hajtásoknak szinében és fejWdésében nem volt 
sz:hnba vehető külömbség észlelhet{), aminek '\·alószinüleg az az oka, 
hogy a talaj még pihent és frissen forgatott volt, amint hogy régibb 
kisérleteinél is azt tapasztalta, hogy a Wkék tenyészetén a műtáágyák 
hatá8a csak több évi kö,·etkezetes használat után volt szembeötlő és más 
külséi jelekből is konstatálhat6. 

Egyediil a teljes tr:ígyában részesültek mutattak némileg erGsebb 
fanevelést, ugyanezek mintha kitJsé hamarább érlelnék füjukat és levél
zetiiket. A sz{íW csak kétéves lé,·én, termést nem hozhatott. (Ko!O!inszky.) 

(l<'ol.\·tat:isa !divetkezik.) 

A szölötök visszaesése, s a levelek sárgulása. 
A\ nag-y gonddal ~~ldozattal és f~írmlt.s:'lggal terhelt szőlész gazdáknak 

uagyon lchangolja ked(olyét az, ha hallja \·agy látja, hogy az ojtvdny szü
Wk vi.r.;;'iZftes·,"!.·, rlVflf/,ll azok /"velei megNárguluak. 

Es ez nem ok nélkül van; mert akit a kigyó megmart, az a gyik
tól is fél. 

Akinek sz{)}ííjét a tilloxera tönkre tette, s nagy :Hdozattal ahogy 
ugy ujból betelepitette: f&Z ,:[ye11ek hallatára vagy látásá1•a egt>sz joga 
tlan az aggodalr.mra. 

Az ojtníny tííkl-k visszaesése és a levelek f'lsárgnlása mindig azt 
jelenti, hogy a tííkének baja van, a Wke beteg. 

Az öntudatos értelmes gazda ha a tökén betegség jeleit látja: annak 
okát keresi; sok esetben megtnlálja. De van viszont számos eset, ahol a · 
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legügyesebb szőlész, sőt az arra hivatott szakközegek is tétlenül állanak meg. 
Ha még sikerül is a bete.gség indit6 okaU megtalálni, a védekezésre 

vonatkozólag nem ismernek eljárást. Hogy csak egyet emlitsünk, ilyen a 
gomoza-baczillaire. Tehát több bajnál eg4szen bizonytalanul csak tapoga
t6dzunk. 

A tőke fejlődésének visszaesése, valamint a töke levélzetének sár
guiása mindig betegséget jelent. 

A visszaesésnél előfordulható betegségek h'rom részre oszthatók. 
Első részbe számitandók azok, tnelyek lokalis, helyi természet(íek. 

Ezek ellen könnyű szerrel lehet védekezni 
A második részbe sorozandók azok, melyek ellen csak nagy költség

gel ~s áldozattal lehet védekezni. 
A harmadik részbe azok, melyeket - az igazat megmondva -

m~g a szakférfiaink ~s csak névleg ösmernek. De sem biztosan felös
merni nem tudjuk, semellene védekezni nem vagyunk'képesek. 

Azért tehát a gazdának els() kötelessége a beteg tökéinek megvizs
gailá~a, hogy igy maga legalább némileg tudatában legyen annak, hogy 
minő bajjal betegséggel áll szemben. 

Tekintetbe véve, hogy az ojtvány szőlőkben ezután mindig lesznek 
beteg tőkék, erre a gazdának nagy figyelmet kell forditani; azért,~hogy 
a kisebb bajból eredett betegséget gyógyitsa; nagyobb betegségnél pedig 
eszszerüen védekezhessék. 

Mert néha a késedelem a telep halálát megsemmisülését idézi elő. 
Ha a tökén a visszaesés okai szórványos, azaz imitt-amott jelent

keznek : akkor a htlyi bajjal állunk szemben, mely rendesen magában az 
egy visszaesett tökében található fel. 

Az ilyen Lajok származnak a fiatal tők~nél a pajor rágá:stól ; - aa 
ojtványok hiányos forradásától; - az ojtványok nemes gyökereinek el 
nem távolitásából; - a tőke nyakán levő elfeketedésből; - a tőke 
nyakán látható héj folytonosságának megszakitásából és a fás résznek 
elszáradásából: - a tőke nyakaín látszó kidudnrodásból vagy elgombáso
dásból, és végre abból ha a tőke hosszd nyaku. 

Az ily bajok mint mondám nem veszélyesek ; mert ha a tőke visz
azaesik: az alany kihajt; mely azután akár zölden, akár fd:san beojtható. 

Azért tehát leghelyesebb az ily erősen visszaesett tőkét a nyaka: .. 
nál elvágni, hogy mielőbb az alany kihajtson. 

Ha azonban a betegség több tökén jelentkezik egy tömegben, ak
kol' általános vagy fertöző betegséggel állunk szemben. 

Ilyen első sorban, mely ellen lehet ugyan, de költségesen védekezni 
a filloxera. Mert nincs kizárva, hogy némely talajban még az is grasszál, 
de hát ez inkd:bb a szolonis, vialla, jaquez, herbement, jork .. maderia, ala
nyoknaíl fordul elő, mint a ripáriánál. 

Ez már veszedelmesebb. 
Ez ellen s~énkéneggel lehet védekezni, vagy az egészet kiv,gni. 

Maia védekezés nem hal!lznál . 
. A harmadik a legveazedelmesebb beteg•ég, amelyet m(;g a azak.f~r 

fiak 11 csak tal,lgatnak; a malneron, a maisik a gomoza-baesillair•. 
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Hogy ezeket a betegségeket nem ösmerik az igazolja, miszerint so
kan a. g~moza-baczillaierat a :unalneronc-nal egy és ugyanazon betegség
nek hiSZI. 

Helyesen e~ot mi sem tudjuk körül irni; csak annyit kivánunk meg
jegyezni, hogy ahol sem az első scm a második részben · felsorolt beteg
ség és jelenség nem látszik : ott a harmadik részben emlitett betegségnek 
kell lenni. S ha a gazda vizsgálata folytán sem az első sem a második 
részben felsorolt bajt nem találja meg: akkor ne k.Jssen egy percig sem 
8 kéf'jen tanác.rwt a m. kir. 'I'Ovartani dllontástól Bpesten. ' 

Ekkor már nagyobb baj van! És ha az ilyen kétes esetek a neve
zett intézet vezetőségének bemutattatnak, alkalom nyilik arra, hogy a be
tegséget keresve kutatva tapasztalatokat szerezzenek. 

De nincs kizárva az sem, hogy a tőkék általános visszaesése éppea 
semmi betegségeknek sem tulajdonitható; hanem igen is a talaj csekély 
táperejére vezethető vissza. 

Ha a betegség okai a hl(rom tétel alatt felsoroltak közül megnem 
állapitható : akkor IJssz~l a talajt jól meg kell trdgydzniJ jó munkdban 
tartani} s a badon segítve lesz. 

N em is hinné az ember, hány beteg kinézés(i szőlőtelepet lehet trá
gyával kigyógyi tan i ! 

A tőkék leveleinek sárguiása szintén egyik faja a tőke betegségének. 
Ez a betegség lehet szórványos, lehet tömeges. 

Ezen betegséget a tudományos \·ilág elorozianak nevezte el; igy 
ösmeretes. 

Eddig azt állitották, hogy a levelek elsárgulása : a talaj mésztat·· 
talmától származik. 

Sokan azt hitték, hogy a mésznek van maró káros hatása a szőlő 
gyökereire. Ez azonban nem áll. Ezt egy kisérlet eredményével birom meg· 
czáfolni. 

Több kocsi erősén meszes földet hordattam egy kis táblába, s abba 
kisérletül több külömböző amerikai szőlővesszőt ültettem. 

A ripáriák minden fajának levelei többé kevésbé megvoltak sár
gulva, egyedül a jaquez levelei nem tüntettek fel semmi elváltozást. 

A megsárgult levelü ripáriát a reá következő évben humus dus 
mészmentes helyre ültettem, ahol is ,-igan élt, levelein a sárguiásnak 
legkisebb nyoma sem volt látható. 

A meszez helyet azután meghordattam kifőzött szőlő-törkölylyel, összel 
j61 megtrágyáztattam, megszántattam, azután ujb61 elültettem ripáriával. 
Az eredmény kitünő lett. A szőlőlevelek sárguiásának nyoma sem volt, 
holott a mész rész m~g mindig benne volt 

Mire tanit ezen kisérlet sikere? 
Arra, hogy a mész nem hat kártékonyan a vessző gyökereire ; arra, 

hogy a levelek elsárgulása a tőke éhségéblSl és szomjuságát61 azármazik. 
Tudvalevőleg a meszes talaj javitás nélkül sovány és száraz, amely· 

ben a töke sem táperőt sem kellő ned vet nem talál ; innen származik a 
t5ke visszaesése ~~ a levelek mogsárgulása. 
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l\[eg lehet ebb{)! tanulni azt, hogyha a talaj fehér szine megfestetik 
s trágyával meghordatik : benne a ripária 1's megél a jaqu~'Z pidne pom
páann dis~lik. 

De feleletet lehet benne találni azon álliMsra is, melyben a tudósok 
legut6bh azt iparkodnak beigazolni, hogy a levelek sá'l·,qulrí!la egy erldeg 
ösmere.flen pn1'azifánnk tu. l af don if h fl tó. 

Ezt megcz~ífolja azon körülmény, hogy a meszes talajban szen\·edett 
rip:íria, melynek levelei elvoltak sá,·gulva: má.'4 alkalnw.'l talajban st~mmi 
jeiét 1um adták a belegsf.gnPk. Holoff ha csakugyan valami pa1·az1fa okozta 
tJolna a. bajt: akko1· annak jel•-ms~gei 11z átühP.tt!s allwlmri.val .'lem nuu·ad
hattak tJt•lna el. 

Tch:ít alig ha fogják megtahllni azt a parazit.át a Franczia tud6sok, 
melyek a levelek sárguhí~:ít ~otalában eWidézik. 

Megengedjük, hogy lehetnek paraziták vagy egyéb valamik, amelyek 
a tííkéket megtámadják, ~lteW ned\·iiket kislf.iv}-ík. Yagy lehet m:\s oka 
a betegségnek, mely a sejt szöveteket t:ímadja meg, s igy a rf'ndef; ned,·
keringést hátráltatja; s ennek következménye a levelek els~\rgulásu. 

De h:ít ez mind azt igazolja, hogy a tőke leveleinek els:írgnlása s 
vele egyiitt a t{íke vis~zuesésének általános indit6 oka: a fdpldlkozás 
silányságriiJan kFrr,~;eudö, 

A Frmwziúk pnrazit:íja elvonja az élteHí nedn~t a Wkétől; - s a me
szes talajban nincs üíper{í (os keiW ne<h·esség, H igy a betegség oka : mjn
dig a táplálkozás hi:\nya. 

Egy igen (ordekes dolgot kin\nuk a le,·elek els:\rgulús~ír61 leírni. 
Julius hó küzep(ou, megtekintettem G·yi)ng)'ÖS városa ripúria szGiő

anyatelepét., mely az 18~-m-ik évben táhát 13 évvel ezelőtt forditott, rend
kh·ül d us talaJ ha telepitetett. 

Ezen telep az elsl> években egész lH~H. évig rendkivül és h:ímulato
san d us volt, s az6ta egyes részeiben többé ke\·ésbé törtélJtek visszaesések. 

l\loit mhli'5n mint moLdám Julius közepén megtekintettem, egyes 
helyein kttségbe~jtü állapotot láttam. 

Az egy kor rengetegen dns telepen nem ~z6rványosan, de tömegesen 
találtam: ftjlellf1~ fÖkt!kef, SrÍ?'grz é.'t IJR.'<;~PZMUgorodoff levp/pJ..-k_,,/, 

E kétsC>gbeE>jtő lát,·ány megdöbbentett. 
Xem tudtam elgondolni; mi okozlwtta ebben a re1ulkiviil du~, tel

jesen mészmentes t~lajban eme rettenW pusztítást'! 
Bár siirglís dolgom volt, de nem birtam tov~íhh menni, mig a dolog 

falta némi meg~íllnpod:íst, megnyugvást nem s~ereztem. 
Azonnal fürészt, oll6t kérttm s egy emhtrrel tiihb beteg Wl<ét ki

vétettem a fö~dből, melyeket a nálam lcvlí nagyitó üveggel vizsgálat 
alá vettem. 

Először a hajszál- és Wgyökereket vettem vizsgálat alá; s miután 
a filloxeranak semmi nyomát sem láttam és konstatáltam, hogy a filloxera 
nincs jelen, haladtam tovább. 

Ekkor a fügyökereket basigattam hosszában kétfelé; miután itt sem 
találtam semmi rendszerteleriséget, vegy legkisebb jelét a betegségnek,. 
haladtam a tőke nyaka és a fejezet megvizsgáláaára. · 
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A tőkét nyakával együtt hosszant ketté fűrészeltettem s az igy 
~étfelé fűrészelt részeket ismét ketté vágattam, ugy hogy a 'töke négy
felé lett vágva. 

Ekkor azután az egyes részoket ollóval aprónként elvagdaltam 
egész a fejezetig. ' 

Tapasztaltam, hogy a háncs alatt 3-5-mméterre egy ftigO'élyes 
fekete vonal huzódik le. Tapasztaltam, hogy a héjakhoz nem távol apró 
fekete pontozatok vannak. 

Most szét ftirészeltettem hasonlóképen egy ép egéezséges dus tőkét. 
Egybehasonlitván a beteg és egészséges t.ökét, azt mindenbe,-" e,qye1~lönek 
találtam. Pusztán a hajszálgyökerekben volt külömbség, és pedig az, 
hogy az egészséges tökénél a nagyobb számmal, a beteg tökénél kisebb 
számmal voltak jelen. 

Konstatáltam tehát, hogy a gyökérzeten és a tökében egész a feje
zetig nincs jele, azaz oka a betegségnek. 

Most jött sorba a fejezet, a tőke vizsgálata. 
Itt nagyobb részben elhalt részeket találtam s csak csekély kis 

részben volt az életképes rész látható; ott tudniillik, ahol a szomoruan 
visszaesett hajtások törtek cl6, többi rész elszarvasodott, elszáradt rész volt. 

~lidí)n a betegség nyomát bizton fel nem találtam, kérdést intéztem 
a telep kezelését illetöleg. 

A válasz a1. lett, hogy a telep egyes szőlősgazdáknak van 2-5 
sorával évek óta kiosztva, akik azt ros.zul művelik, minden esztendőben 
zölden ojtják, soha be nem fedik s mint magam is láttam: botrányosan 
rosszul müvelik. 

Ezután kérdést intéztem, vajjon van-e jobban kezelt rész? s ha igen, 
mutassák meg. 

Ekkor egy kis, mintegy 5 soros részt mutattak meg, ahol 
el vétve Y olt egyes sárgalevelű tőke. 

Itt kezclődött megállapodásom els6 pontja; az, hogy a levelek elsár
guláeát képező betegség nem a talajban van holmi parazttákban. sem 
nem a mé1z okozta bajban, de a 'I"Osz kezelésben k~resendö. 

Eme kiindulási ponton haladva láttam továbbá, hogy egyes parezel
Ják tulajdonosai megelégszenek azzal, hogy a földet tavaszszal ahogy-úgy 
megkapálják, s többé hozzá sem nyulnak. 

A vizsgálat azt állapitotta meg, hogy a legtöbb sárgulás az ily 
rosszul kezelt parezellákban van. 

Most áttértem a míivelésre, s láttam, ho~y egyP-sek nem is met
ezettek, a tökéket meg sem tisztogatták, hanem amint ösz.~zel a vesszőt 
levdgtdk, ugl/ hagytdk. 

Igy történt azután az, hogy a tökén évenként nagyobb számu csa
pok maradtak, melyek a tőke fejezetét mint a tüskék betöltötték, s a 
tökén lenni sz.okolt fllvósztmeket kiiJlték, ha előttörött imitt-amott egy
két hajtás: az 1atnya lett, mert a tőke fejezetén levő sok száraz részek 
az egy-két hajtáaba induló nedvességet felszivták. 

Tudomást szereztem továbbá arról is, hogy a téSkék télen által nem 
\·oltak fedve; s igy az is kozzájárult a visszaeséshez, hogy a tőke feje
zete több télen át a nagyhidegben elromlott. 
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Összegezve : a téSkék rendetlen metszéséből, abból, hogy a tőkék 
nem lettek befedve s nem lett a 8zl.Hőtelep rendesen megmunk-'l va, ke
letkezett a Wke betegsége. 

Voltak azonban ugyanezen roszul míívelt telepen szintén uus haj
tásokkal biró tőkék i11, az volt előttem a fökérdés : honnét van ez a 
feJtünő kiilömbözet ·t 

Számos ily tőkét megvizsgálva ugy láttam, hogy amelyik Wke dus 
fejlődésíí volt : ott a fakadások nem a tüke fejezetéből, de a tőke nya
kából törtek eW. 

Ahol részint. a gyenge fejWdés C.s sárgulás mntatkozott, ott a faka
dások a száraz tüskékkel szarvakkal telített, R részben beszáradt tőkefej
ből törtek elő. 

A természet eme működése megmutatta, hogy miként lehet a:~. el
sárgult levelíí tökéket életre kelteni. l!gy, ha azok fejezetei levágatnak, 
j6 trágyáztís l>s kitiin{) munkálat mellett a nyakból kihajtott hajtásból 
kitün{í tüke lesz, 8 a beteg telep egészségre hozható. 

Ehb{)} hítjuk azt, hogy egy oly területen, ahol a mésznek a leg
kisebb jele aem látható: beállhat a tőke visszaesése, a levelek elsárgu
lása; igy nz elsárgnlás nem egyedül a meszes talajon, de máshol is elü
fordnl. 

Azon körölmény, hogy a föld évek 6tn rendesen nem munkáltatott 
nem javíttatott, a tőke pedig az alkalmas alkatrészeket felemésztette, 8 
mnnkálat hiánya miatt nem élenyült: elfogyott a táperő, s a W vissza
esésl-t a levél clsárgulását idr-:ttc elő. 

A z, hogy a W ke nem tisztogattatott, a metszésre gond nem for
dittatott s a tőke teljesen tele volt száraz csapokkal, a melyek között 
nagy bf.jjal elütörött hajtásoktól a létéz{í csekély tápnedvet is elvonták 
a tőkék száraz részei: idézte elé res1.hen a betegséget. 

Szóval ebből is igazolni lehet, hogy a legjobb legtápdusabb talaj is 
évek folytán elve!!lztheti tápláló képességét; s igazolni lehet, hogy a szliWtők 
visszaesésének a levelek elsárgul:ísának mindig a táplálék hiány az okEója. 

Ebből megtanulhatjuk azt, hogy ha esetleg ily sz:\nandó beteg telc
piink van : az jó munlu\vnl trlígyázással helyrehozható. 

T~írgyahlsunk közE>pette lelki szemaink eléitt megjelenik a r(.gi 
szmészet, s ime ott is látunk '\"isszaeset.t sárgalevelíí sz{)l{ít{)ket. 

Oly szőlőkben, ahol a Wkék magas nyakakon álltak, s ahol a ~o~zéíW
telep munkálatlan fííves volt : ott megjelentek a gyenge hajtt\su s:írga 
levelü szűlőtőkék. 

De viszont azt is tudjuk, ha az ilyen gazdátlau rosz kézLen 
levü birtok jó gazdát kapott, aki a vén tükéket es:\kánnyal kimélet nél
külleverette, jól megmunktíltatta és megtrágyáztatta, a legszebb a legdnsabb 
termő szőlőtőkék lettek. 

A régi szl)}őtök a1·ánylag kevesebb t:\pszerrel éltek, mint a dusnö
vésű amerikaiak, azért ezek hamarább elvesznek, s leveleik előbh 
megsárgulnak. 

Azt is megtanulhatjuk az itt elmondottakból, hogy a ~zőlötelepet 
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minc..len évben zölden beojtani nem szabad, mert a zöldojtás következté
ben: a töke a tisztitásnál, állandóan egész évben visszatöretik; s ezen 
körülmény a tő gyökereinek fejlődését h~tráltatja, a tő működését 
meg bénítja. 

N em-e tapasztaltuk azt, hogy ha egy fát egy nyáron többször meg
fosztunk előtörött hajtásaitól : az utóvégre kivesz kiszt\rad. 

A zöldojtás készitésével az elétörött hajtások rendesen visszatöret
nek, ezen körülmény is károsan hat a töke életére. 

Ha valaki oly megbotozásra méltó elb~~násban részesiti szölőtelepét, 
s a visszaesés és elsárgulás oly nagy mérvben nyilvánul, mint a gyön
gyösi amerikai szűlőtelepen: még mindig ne essék kétségbe, mert az eléso
rolt j6 ker.elés mellett ar. még mindig jó karba hozható. 

Tapasztalatok. 
Ar. idén eszközölt magas flísojtáeok különöscn a kötött talajok ban 

nem igen sikerültek. 
Egyik oka a tartós szárazság Yolt, mely a magasan és kevéssé füg

gélyesen elhelyezett ejtilsok nemes részcit kiszikkasztotta. 
Ezen csak a természet nagy hatalmas Ura segíthet, ha bennünket 

hasonl<> tartós szárazságtól megment. Emberi ész itt kevés. 
A másik ok abban keresemW, "l10gy az ojtásuk készítésekor a föld 

ned ves volt, a vesszfíre helyezés után összellllott, s a vessző körül ür 
támadt: ahol aznü\n a tücsök szépen meyhuzta magát, a növekedő 1'il-
9.'1et kiTágta, és az egyi-bként beállandott egybejoJTadrís és nedvke1·ingés
t1ek Ittját vágta. 

Ha a tiietiök a fakalM rügyeket fel nem emétiztette volna: akko1· a 
nf!'lt:ke1·ing,:.<: beálltával a forradcis s az e1·edmény nagyobb lett volna. 

Ezen i~ alig lehet segíteni, mert lult nopl)z,ilnusokkal tücskm f'ugatni 
igen IH~jo:. dolv,q. 

l),, h:ít a bölcs tenn(.szet c tekintetben intézkedett, g boesá
tntt rendelkezésünkre ügyes és ingyenes ncpsz:lmosokat: a rovarirtó 
madárkdkat. 

Ezek küzütt kiilönö~en az eleycn és fürge bru·tizdabillegtetők tesz
nek haszno~ ~zolg:ílatot. Ezt~k 11aponki~nt nagy:-oz:imu ti.iesköket pusztita
nak el. 

Ha~znosak JtH~~ a tiiYi~szórógcbeesck is, és egyéb ro\·are\·6 madarak. 
Csakhogy amilit ezek pusztitj;ík fi tiit'ski.iket, viszont \'annak ragadozó 
madarak, melvck 1'í ro:íjuk Ü\rtanak Ya<híszatut. 

Ezek ki~ziitt h'g\·e~~zedelmcsehb a kak1tk madá1·J a héjo, vag·y amint 
sok Yidt'ken hi,·jtík sebes !w ro! y) me ly télen mint a galambok elleliségei 
nagyon yeszedelmes (.s ösmeretes . 

.A kaknk madárnak ösmert azon tulajdons:íga, hngy toj~\sait nu\s 
madm·ak f6szkeibo rakja. Erre legalkalmasabb neki: a ba1'dz(l 1 1billegfető 
fészke. 
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A nagy gonddal összeépitett fészekhlíl, a kakuk madár kidobálja 
a barázdabillegtető tojásait, s az általa belopott. kakuk tojást szegény kis. 
állat kikölti, s késí)bb bámul, midl>n apr6 fürge kis fiai helyett : a 
nagy bozontos .fe}ii kakuk terpeszkedik el R foglnlja el oz egész {éiizket. 

A kakuk ezen eljárásával a bor~\zdabillegteW szapm·ulása meggá
toltatik, s szaporodik a kakuk, mig végre lassan a barázdahillegteHSk 
elhagyják a sz{)lőket. 

A héja yagy sehes karoly roppant pusztit1\st tesz az apró szárnyra 
kelíí madarakba; azért tehát ahol ezek tanyáznak onnét n bar~ízdabilleg
teW elpártol. 

Van még egy ellensége ennek az ~rtékes tiiesök pusztitó mad:ír·ká
nak, kiilönösen az erd(ík mellett le,·() szőWkhen; ez pedig n .-:zm·kn. Ez 
ugyanis felkeresi a fészkcket, s az abban levíí apró mes1.telcn mad:írká
kat kiszedi, és részint maga lakmározza fel, részintf elaprózva éhe~ nagy 
torku fiainak táplálására hordja cl. 

_\zért tehát a kakukkot, sebes karolyt és a szarkát a széHGtcriilctr()l 
üldözni, s a kis barázdabillegteWk f~szkeit pedig védeni kell. 

A tövis8zur6gebics már nagyobb kirándulásokat tesz, s nem köti 
magát eg·y széíléít.áblához, azért tehát az nem a mi, de köziis rovarpusztitó 
napszámo8unk : de nzé1·t szin'én kimtHetet éJ•de.mel. 

Yannak nagyobb sz~ímhan rovarpnsztit\í mad:\rkáink, de ezek ki)
zött a legértéke8ebb a bnrdzdabillegfpflj, 

l\Iert az kizárólag egy teríílei<'n él, s ha egyszer a mi szíHőnkben 
fészkelt: otf telje.rJiti köfeles.fl,:géf. 

N agyon megérdemli lua azt a kis he ly et melyet elfoglalt, s azt a. 
védelmet mclyben részesitjük. 

Levelezés. 
T ek. Sz e r ke sz t {j ú r! 

~rost hogy a Dr. Kröczer fele ojt:ísra ,·nnatkozó e;r.ikkeket okasom ". 
egy kis türténet. jiitt eszembe. 

V olt nekem egY ked \'es kom:ím. . \n nak a konu\nak \'olt eo-v • eo. 
házasulandó fia. 

A fiu a lu\~msságba jó fiuhoz illííen szüWi beleegyczl-sscl indult, s 
azt szüWi tanácscsal is akarta kercsztiil vinni. 

Jó régi barátja voltam én, az én ked ves kotmímnl\k, aki én velem 
örömét bán!ltát közölte. S igy közi'ilte velem azt is, hogy az t; ke•lvos fia 
házasodni készüL 

Ugy esténként mikor a család egyiitt volt, el-el beszélgettünk arról, 
hogy milyen tulajdons~gokkal kell birnia egy j<í feleségnek, egy jó házi 
asszonynak. Ebben persze a fűszerepet a házi asszony, az én kedves 
komám asszony vitte. 

Azután sorba vettük a községi és vidékbeli leáyokat. }~ek meg
ösmertetéséhen a f(íszerepet pedig a komám 9.'/'lmleánya vitte. 



lll 

Előre kellett volna elmondani, hogy volt a kornám gyárnsága alatt 
~gy l~ éves eleven derék gyám leány, akit 8 éves korától fogva az én 
ked ves kornám asszonyom nevelt és kornám gondozott. 

Naponként összeültünk, hogy Laczi öcsénknek, már tudniillik koma 
~des fiának, anyja szemefényének feleséget válaszszunk ; hogy az igy tör
tént megállapodás után azután Laczi Hpjcn elé s a megállapitott leány
nál tegye illő tiszteletét. 

Hetek multak, hónapok teltek nem tudtunk megállapodni. 
Nem egys2er 1iört~nt meg, hogy nagy nehezen egy leány személyében 

megállapodtunk, azután reá mondtuk mindnyájan, hogy hát: ez jó lesz. 
Reá mondta Annuska a gyámleány, hogy ö is így ösmeri; bele-egyezett 
Laczi öcsénk is. 

Mikor azután másnap este össze jöttünk s kérdést intéztem, hogy 
hát Laczi öcsénk megtette-e az első lépést? mindig az volt a válasz. 
hogy nem, mert hát reá jöttünk, hogy kevés a hozomány. Máskor me1 
.arra jöttek reá, hogy az illető leány édes szülöi tüdő sorvadásban 
vesztek el. 

V olt eset, mikor az illető erkölcsi élete ellen a pletyka is szerepelt. 
Szóval mindig mindenütt volt Talami hiba. 

Amint igy azutain elbosszankodiunk, az én édes feleségem, aki ez 
alkalommlal szintén részt vett az értekezleten, egyszer csak nagy hirtele
nében fel áll és a következöket terjeszti elő: 

Édes kornám asszony! egyikben ez a hiba, a maisikban az a hiba· 
Maga olyant szeretne menyeül, aki olyan lenne, mint aminő házi asz
szony és gazdaszszony maga: Akkor mit keresgélnek mit gondolkoznak, 
itt van Annu1ka . . . Ezt az árva leányt maga nevelte, ösmeri a szivét 
a zuiáját; el tanulta a maga hfíségét gazdaszszonysaigát. Szép is a lány, 
van is mit a tejbe apritani valója. Teljesen alkalmas; legyenek eggyé, s 
hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak, nagy hang nyomatákkal 
utltnna tette : punktum. 

Az egész társaság majd nem sóbálványá változott az okos beszéd 
felett, mig lassan megszabadulván a hatás alól, legelőször is kornám uram 
mondotta reá az Istenutset. Ezután a kornám bólintott helyben hagyólag 
fejável; majd Laczi mosolygott reá egyet, Annuska pedig elpirult. 

Én hal vlin és látván az érzelmek e kölönböző de egyértelm fi nyil
vánulását, felkeltem a két fiatalt egymással szembe állitva kérdeztem, 
hogy hát jó lesz-e, s miután egyik sem mondott nemet : ,·gy lett Laczi
ból m~g Annusból olyan egypár, m'ilyennek messze vidéken van pdrja. · 

Most még csak a tizenkettedik házas életet élvezik, de már nincs 
oka bánkódni az én kedves kornámnak a felett, hogy kire marad a világ. 
Hat szöke fiu a két barna leány viseli nevét s szaporítja a nemes 
familiát. 

Hogy azután ahol ennyi az örökös, hogy ott nincs rosz családi 6 1t4;. 

az magáhdl következik. 
Tek. szerke1ztö ár ! Igy vagyunk mi a szölőojtásokkal 
Midőn telep~ten~. akárunkö81ze üJünk.. Hol az egyi" 

sikert, melyet a azomsz~dtól hallott, a másik egy ujság c:t. 
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A nagy gonddal ()sszeépitett fészekh{)l, a kakuk madár kidobálja 
a barázdabillegtető tojásait, s az általa bclopott kakuk tojást szegény kis. 
állat kikölti, s kés{)bb bámul, mid{)n upr6 fürge kis fiai helyett: a 
nagy bozontos .fejli ka"~uk terpeszkedik el H .foglnlja el r1z egész fé ... zket. 

A kakuk ezen eljárásával a bor~\zdabillegteW szap01·ulása meggá
toltatik, s s1.aporodik a kakuk, mig végre lassan a barázdnhillegtetök 
elhagyják a sztílőket. 

A héja vagy sebes karoly roppant pusztittlst tesz az apr6 szárnyra 
keW madarakba; azért tehát ahol ezek tanyáznak onnét a bar~íz<labilleg
teW elpártol. 

V an még egy ellensége ennek az értékes tücsök pusztit6 mathtr·ká
nak, kiilönösen az enWk mellett ]e,·{) szőWkhen; ez pedig a ·"zm·kn .. ~~z 
ugyanis felkeresi a fészkeket, s az abban levíí apró mcsztelen mad~írká
kat kiszedi, és részint maga lakmározza fel, részintf elapr6zva éhe~ nagy 
torku fiainak táplálására hordja el. 

~\1.ért tehát a knkukkot, sebes karolyt és a Rímrkát a szé)llíteriilet.r{)l 
üldözni, s a kis barázdabillegteWk fészkeit pedig védeni kell. 

A tövisszur6gebics már nagyobb kirándulásokat tesz, s nem köti 
magát egy széíWtáblához, azért tehát az nem a mi, de közös rovarpusztitó 
napszámosunk : de nzért szinfén kimiletet él-dnuel. 

Yannak nagyobb sz~ímhan rovarpusztihí mathlrkáink, de ezek ki>
zött a legértékeE-~ebb a bnnizdabillegtpf{i. 

1\Iert az kizár6lag egy teríílett'n él, s ha egyszer a mi széHőnkben 
n~szkelt: otf telje.<n~fi lt·öteles.~,:géf . 

.Xagyon megérllemli h:a a1.t a kis helvet melyet clfilglalt, s azt a 
védelmet melyhen részesitjük. 

Levelezés. 
T e k. Sz e r k e s z t l) ú r! 

::\T ost hogy a Dr. Kr<)czer féle ojt:ísra ,·onatkoz6 czikkeket oh·asom.,. 
egy kis türtr.net jött eszembe. 

V olt nekem egy ked ves kom:ím. ~\n nak a konuínak volt egy 
házaE-~ulanl16 fia. 

A fiu a lubmsságba jó fiuhoz illiíen szüWi beleegyezéssei indult, s 
azt szü}{)i tanácscsal is akarta kercsztiil vinni. 

J 6 régi barátja voltam én, a.z én ked ves komámnl\k, aki én velem 
örömét bán:~tát közölte. 8 igy közi'ilte velem azt is, hogy az ~~ ke,h·c8 fia 
házasodni készüJ. 

Ugy esténként mikor a család egyiitt volt, el-el beszélgettünk arr61, 
hogy milyen tulajdonságokkal kell birnia egy jó feleségnek, egy j6 házi 
asszonynak. Ebben persze a fűszerepet a házi asszony, az én kedves 
kornám asszony vitte. 

Azután surLa vettük a községi és vidékbeli leáyokat. J.~ek meg
ösmertetéséhen a főszerepet pedig a komám _qyámleánya vitte. 
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Előre kellett volna elmondani, hogy volt a kornám gyárnsága alatt 
~gy 18 éves eleven derék gyám leány, akit 8 éves korától fogva az én 
ked ves kornám asszonyom nevelt és kornám gondozott. 

Naponként összeültünk, hogy Laczi öcsénknek, már tudniillik koma 
~des fiának, anyja szemefényének feleséget válaszszunk ; hogy az igy tör
tént megállapodás után azután Laczi Hpjcn elé s a megállapitott leány
nál tegye iJlö tiszteletét. 

Hetek multak, hónapok teltek nem tudtunk megállapodni. 
N em egyszer történt meg, hogy nagy nehezen egy leány személyében 

megállapodtunk, azután reá mondtuk mindnyájan, hogy hát: ez jó lesz. 
Reá mondta Annuska a gyámleány, hogy ö is így ösmeri ; bele-egyezett 
Laczi öcsénk is. 

Mikor azután másnap este össze jöttünk s kérdést intéztem, hogy 
hát Laczi öcsénk megtette-e az első lépést? mindig az volt a válasz. 
hogy nem, mert hát reá jöttünk, hogy kevés a hozomány. Máskor mec 
.arra jöttek reá, hogy az illető leány édes szülöi tüdő sorvadásban 
vesztek el. 

V olt eset, mikor az illető erkölcsi élete ellen a pletyka is szerepelt. 
Szóval mindig mindenütt volt Talami hiba. 

Amint igy azután elbosszankodtunk, az én édes feleségem, aki ez 
alkaloromlal szintén részt vett az értekezleten, egyszer csak nagy hirtele
nében fel áll és a következöket terjeszti elő: 

Édes kornám asszony! egyikben ez a hiba, a másikban az a hiba· 
Maga olyant szeretne menyeül, aki olyan lenne, mint aminő házi asz
szony és gazdaszszony maga: Akkor mit keresgélnek mit gondolkoznak, 
itt van Annuaka . . . Ezt az árva leányt maga nevelte, öameri a azivét 
a zuiáját; el tanulta a maga hfiségét gazdasJ:Sz()nyságát. Szép is a lány, 
van is mit a tejbe aprítani valója. Teljesen alkalmas ; legyenek eggyé, s 
hogy nagyobb nyomatékot adjon szavainak, nagy hang nyomatákkal 
utánna tette : punktum. 

Az egész társaság majd nem sóbálványá változott az okos beszéd 
felett, mig lassan megszabadulván a hatás al61, legelőször is kornám uram 
mondotta reá az Istenutset. Ezután a kornám bólintott helyben hagyólag 
fejável ; majd Laczi moaolygott reá egyet, Annuska pedig elpirult. 

Én hal ván és látván az érzelmek e különböző de egyértelmű nyil
vánulását, felkeltem a két fiatalt egymlÍssal szembe állitva kérdeztem, 
hogy hát jó lesz-e, s miután egyik aem mondott nemet : igy lett Laczi
IJól mtJg Annusból olyan egypár, m'ilyennek messze vidéken van pdrja. · 

Most még csak a tizenkettedik házas életet élvezik, de már nincs 
oka bánkódni az én kedves kornámnak a felett, hogy kire marad a világ. 
Hat szőke fiu a két barna leány viseli nevét s szaporítja a nemes 
familil(t. 

Hogy azután ahol ennyi az örökös, hogy ott nincs rosz családi ~,!'._. 
az magd66l következik. 

Tek. szerkeaztö 6r ! Igy vagyunk mi a szőlőojtásokkaJ 
Midön telep,j.teni. akárunkösaze üJünk.. Hol az egyi· 

sikert, melyet a 1zomszádt6l hallott, a másik egy ujal(g ez 
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a harmadik u negyetlik u fiíAojMs sikere f>J·dekr.ben, hol Richter, hol nr. 
Kröczer-féle s más egyéb különféleségeket sorolja el. 

S egészen elfeledi, hogy hát ösmerünk mi egy ojtás nemet, mely 
mlir általánosslÍ vtllik, amelyiknél a forradás Wkélete~; ahol sem forra
dási hiányr61, sem fentsedésrlH ~zó sem lehet. És ez egészen legalább a 
hirlapok terén feledéken):séghe kezd menni. Ez a zöld ojtds. 

Az uj abban telepiteni szándékozók leginkább a kész gyökeres flíB
ojtásokkal leend{) telepitésr{)l elmélkednek. Tahín a 2f> milli6 kölcsön 
kiosztásáná lés ez lesz az idnyadó. 

Ebből kifolyólag a kérdés mindig a köríH forog: miként lehet fl 

fdsojtdasal nagyobb s1'ke'rt elérni? 
Pláne most a felett kezdenek hajbakapni, hogy jobb-e a nyeh·es 

\'agy a nyeh·etlen púositás '? 
A,·,ról nem is beszél11ek, hogy hát lehef-e zöldojtásNal felepit!'";? l .... 
A z(}ldojtás ha jól és idejében vitetett kcresztiil ; ha az állandóan 

gondoztatik, a gondozás alatt azt 6rtem, ha a növekv{í houaljhajtások 
eltávolittutnak; {jsszel olyan IJsszeforrott beb·eft hibdtlmz jo1·radd!HÍ ojt
ványn,lJnl ,.,ndelkezünk: minöf a fdso}tás nem. igen ad. 

Azután a zöldojh\s: Jó kézzel 11gyes eljárással ma rnát· bietos. }~y 
ügyes ernher egy nap alatt 350-450 darab tökéletes ojtványt, sőt többet 
is elüállit. 

Tehát olcsóbb biztosabb éi kevesebb költs~ggel jár. 
Én a zöldojtásnak nagy bartí:tja vagyok. Ezzel foglalkozom évek 

óta és nincs okom megbánni. 
Azon lárma melyet a zöld ojtások hátrányára a hirlapok terén már 

sokszor elkövettek: az általánosaágra nézve nem volt jogos-ulf. 
Ott következett be a zöldojtványok korai elhalása : ahol a zöldojt

ványok erősebb és _ figyelmesebb választás nélkiil ültettettek ki. Ahol 
azonban a zöld ojtványokat jól megválasztottuk: ott nincs ok a 
panaszra. 

Igaz hogy örökké ez sem él ; de ki merná állitani azt, hogy a (ds 
ojtds 6r{jk élefil l . . . 

A:r.ért tehát most midGn a széHlik felnjitása a nynjtandó kölcHönök 
folytán nagy lendületet vesz, nem szabad a7. általunk ösmert könnyen 
k~resztiil viheti) zöldojtást figyelmen kivül hagyni. 

Felette kár más feM keresgélni, más m6dozatok után kapkodni ~ 
mikor ez ösmert zöldojtás minden tekintetben alkalmas, olcs6 és biztos. 
eljárás, melylyel szőll>nk felujithatók. 

Egy sokat költött és próbált sz61ész .. 

• 
Adtuk ezen levelet ~mint vettük, mert egy igazán sok kisérletet .. 

Es nagy tapasztalatokat tett szlilésztöl kaptuk. Jövőre mi is hozzát~xólunk. 

Szerk. 
-. 

·matott Kohn L. klnyvny•dáJában Syöngyöaön. 
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