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A SZŐLŐBEN 
(Ezelött: "Egy év a azólöben") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

---------------------------~~---------------------------
11 S z e r k e s 1. t ó é s k i a. d. ó t u l, a j d o n o 1 : Megjelenik: minden hó 28-á.n. 

}<;l,)fb~Ptési díj: Egész évre 2 frt. il CSOMOR KALMAN. 

A jégvert szölökröl. 
A jé1-!:esé~ek a ~zí)lőket sok vidéken tijnkre tették. Leg

Hagyohb ~zl)lőtermő vidékek, mint Kecskemét stb. áldozatul 
e~tek a roppnnt. ,·ilwr- és jégesésnek . 

. .:\.z igy me~ká rositot t ~zmrszPk moHt bánatosan járják végig 
sz{)lt')jükc>t ~ kérdik : mi t~vc')k lt·gyenek a m• gmaradt, dP össze

"l "] . , l k l •) zuzott 8ZO o tn)tc.tso' ?n . 
~ émelyek reezeptPket írnak. 1 >e hát azok az én nézetem 

szerint tC",hh kárt te~ZHl'k, mint hasznot . 
. Azon tanáes, hogy a jrgvert hajtúsok bizonyos magasság

han vága~~unak vi:-:sza, éppen nem vezetnek sikerre. l\Iert ha a 
lwjtás viRsznknrtittatik, a hnjtiísokon levéJ azon rügyek, nv~lyek 
a jöv<'ihen termést hoznának, kihajtnnak; egy rügyben pedig 
C'snk <->gy tt'rmD lwjtás vall, a többi gyümölC'Rtelen. 

l >e meg egy mtgyohh ~zőW-táblúbau ki vihetetlcnek az aján
latos mííveletek, mivel azt az egyszeríí napszámosok nem képe-
sek sza h n tos n n e l végPzn i. '· .. ~·;:_.' . : ...... ' 

EgéRzen más birálás al4 :.:ésik' egy kis tábla vagy kerti 
lugo~-sz()lő, ott sok mind{!npe.l.J~h~t f~perimentálni; ott sok min
deu megy é~ kifizeti magát:. n~i.í, 'a ... ·~agy szőlészetben keres'ztül 
vihetetlen. .- ~· · 

Ha a jégverés május \·ag-y· junius hób~u történik, ijkkor 
van helye a visszametszésnek; mert az uj hajtások n1ég az év 
folyamán beérnek. De 1nár ily későn előtörő hajtások vajmi 
ritka esetben, vagy egyáltalában nem érnek be. 

De hát nines is ok, oly felette kétségbeesni a jövő termés 
miatt különösen ott, ahol a tőkék alant s nem magasra míível-
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tetnek; mert azon alsó rügyek, a melyek a jö,·ő évben termésre 
vágatnak:, csnk csekély részben HZE::nve(lhett('k n jégveréstlH. 

A fődolog az, hogy a vesszők, illetmeg a rügyek beérjenek, 
H a ned v siirüsötlése folytán nwgnkbn gyüjtsék és megérlt>ljék 
azon részeket, melyek a gyümölcs léte~itéséhez, (.]etrehiváRiíhoz 
szükségesek. 

Tudjuk, hogy a hajtások :-:: n~le egyiitt a rügyek bt~érl-sé
hez elkerülhetlen a levelek létele. Azok 1nííküdése uélkiil a 
vessző be Iwm (.rik; haRonlóképell éretiPnek maradnak a 
rügyek is. 

~lo~t miír arra kell törekedui, hogy hu a jég a ]e,·élzetet 
megtépte is: tle az a tökén megmaradjon, H az Psetleg· még 
előtörő levelek r;értetlenül fejlőtljenek. 

Ez okból a kütözésnél a szokásoR hónal-tisztításokat el kell 
hagyni. }~s akár nu1 peronoszpóra, akár niucs, pcrmetez11i kell ; 
mivel a sok esőzésben a peronoszpora elmaradhatlarml bekö
szönt; s különösen a gyenge, fiatal leveleket támadja meg. , 

En azt hiszem, hogy az esőzések előtt volt nagy forróságban 
n szőlőtők hajtásai oly ~tá.dinmba jutottak, hogy azok cseké
lyebb levvizettel is beérnek. 

Ezért tehát a mult hó, ntgy a folyó hóhan történt jégesé
seknél én nem ajáulok egyebet, mint azt : hogy a létez[) lom
bozat megóvására nagy gond foruitaRHék; azután a jövé) évi 
termés végett nincs ok előre aggó(lani. 

Az okos gnzda a körülményekhez alkalmazkodik. Az idén 
a jéges[) a szőlőkben sok hdyütt nagy károkat tett; nem csHk 
n gyümölcsöt, de a szőlőve:-;szőkt}t is tönkre tette. 

l\Iost peflig a szőlővessz{í-hozam nagyban hozzájárul a szőlő 
jövedelm~hez ; tehát ezen körüln1ényből kifolyólag, olyan vidé
keken, ahol a jég károkat nem tett, a szőlővesszők keresettebbek 
lesznek ; azért jó lesz ébren lenni, s ha van egészséges eladni való 
szőlővesElzŐ, jó lesz azt köztudomásra hozni. 

Hasonlók~pen, akik szőlővesszőket szándékoznak beszerezni, 
szintén jó lesz idejekorán jégmentes vidéken tenni meg a ren
deléseket. 

De meg a bortermés mennyiségére és igy az árakra is vannak 
némi befolyással az iuei jégesések. Ha csak a mi vagyonoso-
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dásunk C.s jólétiink emelésére nem zuditják reánk, az Ausztriá
ban gyá.rtott, s Fiumén át hozzánk: olasz-borok neve alatt beho
zott s itt egyes Yidékek neve alatt árusitott kotyvalékot . 

. foggal kérdezheti az ember: hát miért hozták meg a bor
ha misitást illet{í törvényt, ha nincs aki végrehajtsa? -E ~·ész híttran lehet állita ni, hogy hazánk ban :;/4 részben 
u ern bort, de paucsot isznak. 

Hát meddig Is lehet még ez igy?! 

A mütrágyázásról. 
(Folytatás.) 

A sátoralja-ujlwlyi ~mami szííl(;tclep-kezelfíség jelentése s7.e1·int Sáros
patakon a jac1uez é~ fnrmint.tal beültotett vörös agyagon, a két éves sző
liíben az CJ!YC~ parezelhíknuk se lombozat~Hmn, se termésében különbség 
uom mutatkozott, egyedül u f(,:;zti)l', nitrogén és k:\liummal megtr~1gyázott 
p:m·zella mutatott eríí~ebh lombtejUídést, t's tiibb fiirthozamot, mely azon
han, tekint\·(· a szc'ílíík fiatal kor:it, oly csekély ~·olt, hogy külön szedetni 
IH'lll volt {>rdeme~. Egy m:isik stitcmtljni kisérletnél szintén semmi kiilönb
f5l:g r-;e Yolt, Rzintugy 0.-Lü;zkán sem . 

.A moori t\llami szíílííkezelííség luírom kisérlete küziil csu.kis egyben, 
~loorott Kon~c:; ~:imlor ur immHnis homoint szíílöjében volt különbség, 
amennyiheu a t(,szt(,r, nitrogén éH káliummal megtrágyázott parezelián a 
hajt:isok jó,·al er{í~ebuek és kor:íbhan beérettek ,·oltak. A második két 
kii-lél"letnél, rn!nd. a ketW immunis homokon, semmi kiilönhség sem mutat
kozott, nminek azonban részben a nag-ymértékben eWfordult peronoszpóra 
i!' oka lehet. 

.A nyiregh:ízi :Olami mintatelepen két éves homoki szőlőben pró
bált:\k ki a tdgyafl-léket anélkíil, hogy a lombozatban és veuyigében 
kíili'nthség mutntkozott volna. 

Kis-Szent-}likl6son immunis homoktalajon három éves ültetvénynél 
semmi kiiléinhs,~get se tapasztnltak, amit annak tulajclonitanak, hogy a 
szííltí lt-iHH-ban ist:lll6tr:~gy:h·nl eríísen megtr~ígyáztatott. 

Az (-;t·-dió~?.c~i \"Ín<:'zcllé1·-iskola sz<Hííjében u kísérletet, teljesen az 
utasit:ís t-rtelméhct~ hajtott:\k végre termésben lev{} sztíWben. A talaj 
agyag·, mcly fifl em.-re rigolóztatott, fekvése lejWs; a termelt szölőfajta: 
erdei ojtv:íny, Ultctés éve 18~J0, tr:így:\zva lett 1~93-ban . .Az egyes pal·
ezelhík nagys~íga 200 O-öl. 
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Az eredmény YOlt: 
»c l ' ' Gl 

' Gl- ~a" bD -~ • cd ~ bt·= ...:.: ;.... Q.t 
·4) al- .... rn :o = ..... ~ Ul ~ ~ 

Cll-G; :oZ~ =o.5 .!l!. - = s N=·~ 
::) ~ ~ - ... ." .... S.!l!."' s ... >,Ilf C ..... ......., = ~ Gl ~~~ 

_ ...... c ~t: 
<"~; <- ~-;:~ - ~ c.: ~~!! == s UJj;:. -~ --

Trágy~íza tlan 122 12li·~7 1. 1·7 kg. li 2·(, l. }li 0/ .. () 

Foszf(Jl' lll-i l ö-!· H 7 ~> 2·1 » m~·o » ll) » 

F01gzfor +nitrogén 16-! 244·1l'i \) l·ti ~ 87·[1 » 1ti )) 

Fosdor + k~ílinm +nitrogén l ö 7 :Wti·-!0 >> 2· 3 ~ 80·0 » 17 » 

Tr~így~ízatlan 1[17 2H2·2ö » 2·1 » 87·f) » 17 » 

Nitrogén IHO t-!7 ·:)o ?• l·S " li2·0 " If) » 

Kálium . 11 i~ l lU~· 7 b " 2·0 » l) 1·:) ;> 18 » 

PKX-trágya t··- 1B8·li"l 2·1) Iif)'() » 17 » i) j » i 

Trágyázatlan 88 7H·UO » l·H » flO (l :~ 17 » 

Foszfor+ kálium 154 10.:!-tJO » 2·0 » fl(HJ » l fl )) 

A musttermés menuyisl>ge nem nyujt hizto~ t:íjl>koztat<ít a tr:ígya
felék haüísáról, mert a Wkék sz:íma nem \'olt eg·vfin·ma nz egyes par
czellákon; a küli'nubsé>g teluít nemcf'ak a tr:íg)·:ítól, hanem ·a tökl-k 
kiilönbözíí sz~ím:ít61 il-o~ sz:írmazik. Sokkal jobb :íttckintést nyerünk, ha az 
egy t<'íkék átlagos fiirttcrmC.sét \~é,·e alapul, kisz:ímitjuk 1000 Wke ter
mését ; esz~rint termett : 
l. parezelia 1700 kg.-ot, 
2. » 2100 
3. » ltiOO » 
-!. » 2HOU » 
n. » 2100 » 

~· parezelia . 

•• 
~ '·. 
~l. 

10. 

» 

)) 

1800 kg.-ot, 
2000 • 
:woo » 

HlOO :. 
2000 1> 

A trágy:fzatlan 3 purezella termésében teluít meglcheHís külünhsl-g 
\'an löOO, 1~00, 2100 kg.; ez utóbbi termést csakis 2 parczclla, a -! 
és 8. haladta tul, vagyis azok, melyek mind a luí:rom ttipanyaggal trá
gyáztattak. K<ílönösen a PKN -tr~\gy:.~ bizonyult jtínak, ennek termése 
jelentékenyen meghaladta a többit. 

Egy métermázsa sziHíí mustmcnnyisége nagyon k{ílünbözíí, azonhan 
határozott szabályt e tekintetben époly keYf>tö~sé lehet. rneg~lllapitani, mint 
a must czukortartalmára. 

A második szőWt.rágyáz:ísi kisf>rletnél a parczcllák sz~\ma ö \'(:lt, 
és pedig: l. trágy~ízatlan; 2. 320 kg. szuperfoszfát (kat. holdra számif.\·a); 
31 320 kg. szuperfoszfát + 160 kg. kénsavas kálium; 4. 320 kg. szuper
foszfát + 160 kg. kénsavas kálium -+ 120 kg. kém~ava3 ammouiak; 5. 
120 kg. kénsavas ammónink; 5. trág)·:\zatlan. 

Ezen kis~rletre 54 szőlősgazda vállalkozott, kik küzül H-cn nem 
küldtek be jelentést. A beérkezett 4 7 jelentés köz()} csak 27 -nek az 
adatai voltak felhasználhat6k, 18 jelentés részben mert a?. idííjárás tönkre 
tette a termést, rés&ben mert az egyes trágyafé-léket más-más f'itjta al:í 
alkalmazták, részben pedig az adatok hl(nyoss~íga miatt f'clhatö~zru\lhut6k 
nem voltak. Ezen jelentéseket két csoportra osztottam: aszerint, amint 
a tJzőlő talaja homok vagy pedig kötöttebb min~ségü \'olt. 
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1 . A szölőtrágyázási kisérletek eredménye homoktalaion . 
. A homok.talajon végzett szűllitrágyt\zási kisérbtek köziil 20 jelentés 

;·~~atm ~~o~tak felc~olg;ozhutók; ezek .kör:ül U u I>nna-jobbpart.i, 10 a Duna
l Jsza-kozi, l ped1g a Duna-balparti ndékre vonatkozik . 

. .:\ jelentések adatnit nem fóglaltam egy Mblázatba, hanem egycn
kint közlt11n, mert egy rész(>nél a ·külömbséO' csak a levélzet és venyiO'C 

l l e b 

nü.ve (ee ésr-ben volt meghatllrozható, mt\H rés~ének peclig a termés ada-
tamak esak egy része \·olt fclhaszmílható. 

1. Esztergomm. Esztergom. A kisérlet sikfeln·ésíí immuniH (futó-) 
homoktala J· on Í's 2/~ r~szben barna homoktala J· on direktterm G amerikai 

• oJ • J 

kadm·ka- éH :;/;, részben ehasselas-fajokhól létesitett [> é\·es sz{íWtclepen 
hajtatott v6gre, mely telepítés clíítt GO cm. mélyrc rigoloztatutt, és 1894. 
é\· {isz én a nem m fítl'1Íg')'lÍzott rész érc t. t isttíllótrtígyá val tnígyázta t ott. 
Sur- t's Wketé\·olstíg l m. A z itltíjlírtís ,·irágds idején híí v ös, szeles és 
esíís volt, minl-lfogva a virt\g·zás igen t•osszul végzí~dött. 

A fejlíí<lés rohamos volt. A ven.lJ(qék vastagok, a levelek nagyok 
!:.o; Röféfzöl dr·k lettek, a szt;mszédéihoz képesf igen elilfiJ. A bogyók szépek 
és kot·:in 5t·!ík l~ttek, de a ,·ir:tgl.lÍsra és pcronos7.póm hatalmaskod:\sára 
vonatkoz1ílag ndami t-szreveheW hcti)lytíssal nem volt. A termés mennyi
s6g-ét·e hefi)ly:\f.lt - u.~Y I:Hszik - nem gyakorolt, hatása tah\n a ji)v{) 
t~vhcu jelentkezik . ..:\z ist.:lllótr:ígya époly jól míiködött, mint a míítrágya; 
kiiliinbség nem ,·olt észt·cvehctó, e~akhogy ez utóbbi olesób b lenne, ha 
h:tttísn tartt')::~tlhhnak mnt.atkoznék. (Sz;Ugyén Glf.) 

A !<!úílíí termt"~~tc meghat:ít·oztatott. ugyan, dc mert n.z egyes parezel
l:íkou m:fs-má~ szt'ílíífitjttik. \·oltak, a kiilönh!-H~gbía nem nmható 1\:ih·et
kcztctP:-; a tr:íg·va hattís:ll'a. 

2. Esztergomm. Esztergom. Sikfekvésíi immunis homole 1892-ben 
-!OU 'L ist:OltHdgy:lt kapott ültetés eWtt, ltUJ-bcn 2' mélyen rigol6zva 
let t. Az iiltctvény :) l-ves, tele C hasselaH rtmge, fele Chasselas musqnc 
bl:uw. Sor- é:-; tc'íket~ívols:íg 31• A parczellak nagysága. 13;3 Oöl. Jnlius 
,.,~gc ig ren dk i \'Ü l sok esíí, atM l kezcha mtgy sz:lmzs:íg . 

. \ lcn>lzct és zi) lll hajt:ís jnlins végeig egyforma. volt, augusztus 
y(.gén (.:;; szepiembel' el~jt!n azonhan kövctkczí)ln~p állott : 

l. par1•zcllu (tr:l~y:ízatlan) : lcvél1.et : 1/-~, része le van sülve (először 
alulról kez1h·c), mcgs1írgult, aznMn lassan lehullott, f:íja gyenge, 2-4 
hosszí1. 

2. parezelia (tiH;ztur), mint az l. parezeilu: ft\ja mindkét t:íblának 
ml-g r6szhen éretlen. 

. a. pat•czclla (foszfin· és k·íli) : fája éretteb, mint az l. és 2. parczcl 
Mké, lombj:ínak fele mt\r le:-~lilt., 1/.l része (alulról vé\·c eWször felét., azntt\n 
1/" részét) m:\r teljesen st\rga és csak fels{) része zölcl még. 

4. pm·czclla (teljes tdg·ya): f:\jn. a legfejlettebb, 3-Z"'>' hossz(t, lomja 
alul 1/l t•észbcn m:ír lehullot, 1/+ rést.hen most sárgnl, felső 2/, részben 
még elég szép, 

ü. parczclln. (nitrogén): ti\ja kissé éretlenebb, mint a 4. parczelh\é, 
de azért tekintve, hogy még c3ak szeptember eleje van, teljcsen kielégiW, 
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3-Ö1 hosszú, lombja alul szintén sárgul és hull, de azért nuí,q sz,.bb, mint 
a 4. parczelhlé. 

ö. parezelia: mint az l. parczelhíé. 
A termés mennyi- é~ minőst'ge tekintetében ez évben az egyes par-

czelhíkban semmi kölömbséget scm híttam. ( BleHzl P.) 
A fürttermés ugyanis volt : 

Uhasselas Uha~;;plas 
rouge llll15(llle hlanc 

l. parezelia: trágy~ízatlan fll) kg. ..J.l kg. 
2. » foszfor bH » 41 ~ 
3. » foszfor + ldlium :18 » 43 '-' 
4. )) fos.dor + kálium+ nitrogén HO » 41 » 

ö. » nitrogén . fl7 4i~ » 

ö. » tr~ígpizatlau öS » 42 
.A csekély termés telHít annak tulajdonithat.ó, hogy 18H4-Lcn a Hz~í

razság m~g nagyobb volt és a levelek m:ír juliusban leperzscWtltck, a 
termlírügyek nem fejWdhettek ki. 

A fürtök egyar:ínt igen szépck voltale 
)!ind a két ki!:!érletblíl tehát az tünik ki, hogy a me~tcrséges 

trágyaféléknek volt ugyan hattísuk, csakho~y ez nem a fürt hanem a 
vesa;zöképzésben uyiln\nult, és hogy e sz{)lííben elsíí SLlrban a nitrogén 
pótlás 1 sziikséges, mert a nitrogén hatása volt lcgszernbeötWbb ; uz idei 
termésbííl fog kitiinni, hogy mennyihen van cbbííl a míítr~így:íz:íst kövcW 
évben a szőlőnek haszna. 

3. Fejérm. Moor. Sikfekvésíi futóhomok, eddig trágy:ízva nem volt, 
ültetés előtt rigolóz,·a lett, 3 éves »ezei:jó« fajtiszta ültetvény. Sor- és 
Wketávolság l m .. ~\.z i(Wjár:ís az össze:; munk:.~íkat késleltette. a folyto
nos esőzés miatt a 3-ik pcrrnctezést jól végezni nem lehetett. Aug·usztns 
1H-ától október 10-éig szárazs~íg uralkodott. A parczellák nagysága 4000iil. 

A trágyázott parezellák közül a foszfor, nitrogén és káliummal tr~\-
gyázottnak a fejlődésc volt legujabb. ( Pencz F.) 

A termés volt : 
l q szölö · A must 
fiirt adott <'zukor-

Fürt l\lust mustot tartalma 
l. Trágyázatlan 112 kg. 84· 7 l. 4 :l l. 15.0 11/ 0 

2. Foszfor . 108 » 82 » 71) ,. Ui.O ,. 
3. :Foszfor+k1ílium 101 » 74 7> 74 • I:l.f> » 

4. Foszfor+ k:ílium ·+nitrogén 123 » ~17 » 7B » VU'> » 

ö. Foszfor+nitrogén 104 " 74 7> 71 >> 15.5 
6. Trágp\zatlan . 105 » 77 » 73 » lli.O >> 

A trágyázott parozellák között a 4., vagyis mind a h:íl'Om t:ípanyag
gal trágyázott termett lcgWbbet, anélkül, hogy a miaöség rom:ott ,·olna, 
sőt még némileg - bár csekély mértékhen - javult. 

4. Fejérm. Vajta község. Aladár-telep. Immunis sovány homok. 
Trá~yázva nem volt. Sack-féle mólyitííyel 18~1~. tavaszán of> cm. mélyen 
rigol6ztatott. 3 é v ee olas/. rizling-ül tet vény. S:n·- és töket1í vols:íg 4'. A 
parezellák nagysága 400 OiH. ~Iáreziustól julius közcpéig igen sok esíí, 
att6l kezdve nagy szlfrazság. 
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A venyige ~s levélzet fejlíídésében külömkség nem mutatkozott. 

A termés ,·olt: 
( Schu.ller 8.) 

A must 
ezukor-

Fürt llur.t tartalma 
l. parezelia : h·1\gyázatlan 12 kg. U l. 23 o/o 
2. » f()szfor . 12 » U » 23 » 

3. » fiJszfor+knlium . . 15 » 12 » 23 ,. 
4. » ti)szfin·+ldlium X nitrogén ló » 12 » 23 » 

D. ,. foszfor+ luílinmXnitrogén H> » 12 » 23 » 
ö. » tJ•tíg-yt\zatlan 14 :t 12 » 23 • 

A szííW termése ma~:Hmu ,·éve is alig említést érJemlő és ezért a 
termésben mntatkozó csekély kiilönbségre uem lehet sulyt fektetni. 

5. Györmegye. Győr-Szent-Iván. Hullámos ka,·iesos homok. A míí
trágytízt\!; elíítt m. holJankint U (1 szt\ritott sertéstrágyát kapott, telepités 
elíítt ~10 em-re rig·ol6zva lett, az ültetvény 5 éves. 70 11/.. borfaj (furmint, 
ezerjó, kadurka, transzilváni, rizling), 30°/n esemegc (chasselas, bianc 
cro•tnis). Sor- és tííkehívolstíg l m. A parczellák uagysága 400 O öl. 
Xyt\r elején sok esíí, utóbb nagy 'iZtí:razs~rg. (Blnska. LJ 

A termés volt : 

l q szölö- A must 
fiirt adott czukor-

Fiirt l\Iust mustvt tartalma 
l. Trtígy:rzatlan . 280 kg. 218 l. 7ö-80 l. 13 °/0 (Wagner) 
2. Foszfor . 270 » 210 » átlao- 13 » 1:> 

3. Foszfür+k:Hinm . H20 » 2·1-H ,. 78 13 » 

4. FoszforXktílinmXnitrog. 340 » 2H5 » 14 • 
ü. Xitrugén . 300 » 234 » 13 :. 
t_;, Trágy:ízatlan . 310 » 241 » ll » 

Ezen kisérletnél a műt.rágpíkon kiviil szárított sertéstrágya is al
kalmaztnín, a hattís nem lehet oly nagy, mint a trágytízatlan szőlőben, 
min<laz:íltal a 4. parezelia ismét jól kiv1ílt a többi között, ezt leginktíbb 
megküzelitette a foszfC.w és káliummal trtígyázott. A 4. parezelia miní}
sége is legjobb volt. 

Folyt. kiiv. 

Egy rendkivüli siker. 
Altahiban ismert <lolog az, hogy a sima jaquez vessző felette silá

nyuJ erc(l meg. 
Ezzel szemben a mult évben sima jaf1nezon eszközöltettem ojtáso

kat, s a sike1· fih·hetö volt. 
Eme köriilmény bátoritott engemet arra, hogy ez év tavaszán, na

gyobb ki)riiltekintr-ssel és preczizihíssal nagyobb mcnny iségben ojtassak 
eima ja(1uez vesHzííkct. 
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E ezéiból jaquez szl1Wtáblám egy részét nem l-lszszel, hanem tavasz
szal ugy márc.zius hó első napjaiban mctszcttcm Incg, R a szedett Yesz
szl>kből 6000 darabot olaszrizlinggel angolnyclvcs-párosihl'ssal hcncme
sitcttcm. 

A nemesitett vcssr.őkct egyszer(íen agyaggal bekenettem 8 a pin
czéb e nedves homokba a mtl'r többször ismertetett módon clhclyezt('m. 

ldt'íközben (~g·ypárszor a homokot mcglocsoltattam, 8 mtíjus hó ele
jén kirakattam. 

Ekkor következett azután az ösmert sz:l'mzság, rncly arra birt, 
hogy a Hichter-fele eljártl'ssal elrakott ojtnínyokat mcgönWzzcm. 

Sokáig vártam a sikerre ; mig egyszer cgé:;z ürömmel híttam, hogy 
az elrakott ojt v&( uyok mondhatni majdnem teljes SZIÍmmal cl(.türtek. 

Kétesen néztem a siker elé. Nem mertem hinni nzt, hogy nz ered
mény oly fényes legyen, mint a mint') lett. 

Julius hó vége felé, midőn mtír a hajtá8ok jól megerősödtek, hozzá 
fogattam a gyökcrezéshez. 

S ime most t1írult a remikivüli siker egész valójában elém . 
.A gyökerezés alkahml'val imitt-amott vesztek cl ugyan ojtn\nyok, 

de viszont vannak sorok ahol az elrakott 400 darab ojt\·ányból kihajtott 
360 szál, s ezek köziil alig esett. el 30-40 darab. Igy az clr.rt Hilwr 
hallatlan nagynak ncvezheW. Az tí:ltahínoss:l'gban legkevesel-b 70%-t,;l 

sike1•nek rnondható. 
Ily sikerem csak az l~HO-ik é v ben volt, azóta soha scm hirtam 

30-50°/11 -nál nagyobb sikert elérni. 
~lost jön a dolog meglepő része. 
Ugyan~kkor ojtottam mintegy 10000 darahot ripária alanyra. E1.e

ket ugyan ezen eljárásban részesitettem; még is az eredmény cg-észen mlis. 
Meg sem közeliti a ja<ttteznál elért si kereket. 

A ripária ahmyon eszközölt nemesitéseknél az cre<lnH~uy, a legjobb 
sz1\mitás szerint sem haladja meg a BO-Bb"/11 túlit. 

Ezeket látva és tapasztalva, meg }{ell állani a gondolkozó és1.nck ; 
s joggal"'lehet kérdeni: mi okozta ezen rendkivüli fényes sikert? 

ÖszintC>n szólva habár eddig sokat elmélkedtem felette: egészen 
határozott korrekt vála1zt nern tudok adni. 

Hogy azonban mégis némi tájékozást szerezitessek és nyujthassak 
az olvasónak, helyesnek tahílum, ha a követett eljt\rást egész preezizittís
sal leirom. 

Leirom azért, hogy utat mutassak, miként lehet lllltsoknak i:. ha
sonló eredményt elérni. 
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EWslf.Ör is szóljunk a nemes ojtógallyróL 

A nemes vesszíít meg:s;r.e<lettem {ís;r.s;r.eJ. s awkat ötven szálanként 
csomókha köttettem, s a pineze fenekére 20-25 eméter magasan teritett 
homokba als<í végé\'el fehíllit\'a rakattam el, s mimlen esomagot kissé 
körii lluín y a t tam homok ka l. 

A h:í1· hossd1 vcss;r.íík, mi,·el egym:ís mellé állitattak: ~mva ma1·adtak . 
.A:r. igy elhelyezett vesslf.{íket minden két. hétben megöntölf.tettem. 
A \'esszíík minden 8t.cHytGl humoktól mcnten kerliitek ojt~ís aM; 

s alf.t his;r.cm: ez i.s egytk ukrt a jó fo'rl'ds sikerének. 

Tavaszi'zal az ojt:í:o; nlkalm:h·ul a vcs:;zíík teljcsen (.pek üdék és 

egészségesek \'oltak. Mindamellctt a;r. ojt~ís kr-szitésekor eWbb a csapokat 

össze\·:ígattam, egy tiszta ,·izzel telitelt edénybe helyeztem el azért, hogyha 
talán a télen lÍt uwv,szomjaztak \'olna: fele igyák ma,qukat. 

Ez a ki)I·iilnH~ny azt hiszem hefoly:íssal \·olt arra, hogy a kii.iltetés 

után bc:íllott nagy SZ:Íl'azs:ígl>an : ki nern szikkadtak, el nent szdradtak. 

A nemcsit.és angolnych·es-p:íl'Osit:íssal eszközöltetett; tiszta raffi:íntl 
köttetett.. .Alf.onhan a raffia !Jem sinuín alkalmaztatott, dc ke,·éssé meg
sodort.atott, nwly a J,()té· alkalmával a esavar:~s llltul még ink:íbb meg

let.t sodor\'a. Ezen m~~g . .;l)cld~ h,,z;d'j:ímlt ahh.;z, hog.'· a 1·aftia, dacz:íra, misze
rint alf. ojt v:íny a pinezé be homnkba lett eh·aln·a: f"_/ nem osz~ott, elnem 1·ohad 

· A neme~ités ut:ín a kütés helye homokmcntcs ngynggal vastagon 
bevonatott., s k<iriilbcliil 6-10 óráig a szabadban ~mott, ahol is alf. agyag 

némileg megkeméu.tjedetf. 

Ezen megkeményedett ag~·ag:, mint paizs v(.dtc az ojtás helyét, s 
nz ojtás :lltal eszköz()Jt mctszlapoktól, minden idegen részt távoi tartott. 

A k~Mz oj t\·:ínyok homok ba l(!tt.ck fektetve és a pineze torokhan el

takal'\·a ugy, hogy az alany \'égei nem értek a falhoz, 8 a,.; ott maradt 
ürcR rész nedves homokkal töltetctett meg. Valamint a fektet,·c r:~kott 

vessz{í a7. clrak:ís alkalnuíval jól megöntöztctett.. S midlín az eh·akás ké

sr.en volt, az ojtv:inyok nemes kifelé :íll6 rúszci, ned \'CS homokkal becsa
pattak, ug-y mint a kJjmi!Je~ tnokta a rnalterraJ n falazniot becsapkodni. 

Ezen elj:írá~sal az ojt\·~íny nemes t•észei a kis;r.ikkadástól megóvattak. 

A pineze ajtaja délnek fekszik. Midíín a nap melcgcn sütött; a pin
Clf.e ajtó kinyittatot.t, H a nap a \'Cssdíket is érte. Szóval a le,·cg{)t fel
melc~itct.te, ugy hogy a7. ojh·:ínyok már a pinezében kPzdettek éleh·e ket,ni. 

Mitlíín alf. eh·alds kih·ctke;r.ett, az ojtv~\nyok Md:íkl>a ned \'CS mo

h:ík küzé rakat.va vitettek a s7.íílííkbe. 
E7.cn cljár:ís megalmd:ilyozta az ojtv:ínyok kislf.~írau:fsllt. 
Az clo~kolálf.~\s a követ.kczííl<épeu cs7.közöltctett. 
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.A föld vörös agyag·, mely minteg,· 20-2f, cm~íter magasan egy 
közel lev{) gödörblíl homokkal meghorclatott. 

A szét teritett homok ezut:ln vastagan ét·ett ist~íl16 trágyával bori
tatott, ~ eznhín kézi kap:i\·al er{ísen ahísz~íntatott, 4 heti id{iki)zben két
szer ugy, hogy a t1·ágya a hmnokkat elvegyült. 

Az ojh·~íny sora egytmíst61 120 <'lll. t~h·ols~ígban lett kirakva. 
A sorok keletrm nyugotra h1tz6<lt.,tk, hogy a nap belefeküdjék, s az 
ojt.ván~·olmt juhban he\·itse. 

Most egv ~irke rakatott, meh·nek a dél felén lev{) nldahíha ti.>lig 
l_ ti • 

harántoS311 rakatott el me ojtníny. Az elrakás után homokkal takarta-
tott ugy, hogy az ojttís fels{) vége fölött még legalább a -4 ujnyi 
homok volt. 

Igy lett az ojtvduy elhelyezve. S -igy é1·tem. el azt a 1·endkiviil 
jt!-nyes eredményt, a sima }aquez alanyon eszközölt nemesitéS.'IP.l, 

Mo:::.t már tisztában vagyunk avn\1, hogy a meszes és száraz talaj
ban, ott ahol a ripária a legjobb esetben csak megél, a ja<tnez kitü
uliell diszlik. 

Tcluít ezzel megvan mutatva az út, hogy a gazda száraz és meszes 
talajba ne ripária, de jaquez alanyra nemcsite_tt ojt,·ányt helyezzen. 

Eddig attól riadtak \'issza, hogy a jaiJ'Iczzal uzon okb6l, mivel rosszul 
ered, nem lehet telepiteni. .Az ~ntalam elért rcndki viil fényes eredmény 
azonban azt igazolja, hogy igen is a faqztezon mt!-g nagyobb eredmény
ny,.[ lehet nemesitem·, m,int a ripd'ridn. 

Akik tehát meszes vagy száraz talnjon kényszerültek szűWt telepi
teni, egy perczig sem habozznnak. Játjanak cl (tgy mint leirtam, rend
kivül fényes sikert fognak elérni. 

Ntilam az eredményt a visontai határban levő szíílőmben bárki 
megtekintheti. 

A szölö fejezetről. 
A szGWk ültetl-sénél elmarndhatlanul elt'ifordul az, hogy az első év

ben sokszor majdnem hibátlanul be~\llott szGlö a második harmadik év
ben nagy részben visllzaesik. 

A homokon ültetett eur6pai szőlőknél ezen vissznezés két okból 
származik, vagy a pajod tdmadja meg a .fiatal tükét, vagy a ji(ttal töke 
fej e el1·omlik. 

Ha a pajod rágja el a tökécskének gyökercit : megma1·ad, de g,ljen
ge lesz a vegetácz'io. 
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I la a fejezet romlik el s az als6 rész egészséO'eS: akko1· a tökécske 
alsóbb szeméből tör elé a haitás, me1yct nyak-ve~sz~nek nevezünk. 

A pajo1· ellen védekezni töhhfélcképen lehet. 

Egyik ~zénlu~nc~gel pusztitja, a másik babot krurnplit ültet a so
r~kba, l~o~y 1gy :.1 paJor l.;cllemesehb t:íphílékot tahílv:ín: a t/Jke 9 ,;öke-
?'enek heJ.tt'f ha !l !J1'JII. • ' 

A m:íso1lik haj a Wke fejeeskéjének elromhísa. 

A Wkef{í elroml:ís:ít az idC>zheti eW, ha télen :ít a nagy hidegekben 
a tííke fejezete eltitgy. 

Ezt kell a gazd:ínak rninden :\ron megakadályozni. 

Az ültetl-s rendcsen késííbben fakad s kell életre, miut a rendes 
helyen nt:Íl:. é:·.ek Ma beállutt :z{ílíít(); s ennéltog\'a az ültetés hajtásának 
azokon le vo rugyeknek, valammt az ii.lteté:; fejezetén levlí alvó rüo·ye k 
nek het-rés<:'re sokkal krweseM irlö van. l":l 

De a kis Uíkécske csekély gyiikérzetével egyébként sem képes olv 
veget:íeziöt kifejteni, nwlynek folyt:ín a fejezet az abban levő alsó szemei<: 
s a hajt:isok al:-;ó rügyei ugy heét·hetnének, hogy a téli na!l-y hideggel 
daczolni k~pesek legyenek. 

Azért tehát nagy gon1lot kell fmditani a gazd:ínak arra, hogy a 
fi'ttal iil.teté-:oJ f"ejezete f,ilen lit jól fedve legyeu. 

Kiilönösen a htlmoki szíílííknél szolwtt gyakran bekövetkezni az, 
hogy sztíraz télen vagy ííszszel a szél a homokot a tőke fejezete körül 
elhordja, l-s a téli hide!! a ,·édtelen fejezetet megf~tgyasztja tönkre teszi. 

A~ért teh:ít homoki HzíílíítHq ugy kell k(íi()nösen az elsí) években 
takarni, hogy az minden Íi.Örülmények között védve legyen. 

Tekintve a homok níndorló-futó tnlajdons~ígát, ezt esak ugy lehet 
elérni : hu, fedés előtt rt ~zölöt, kiilönö.~P-u a szél járta helyeken : 1·itkán 
'I'UZJ:Jbttzával bevetjük: s a kikeit rozsbuzát t:íbl:ís darabokban rakjuk 
a tökécskék mcllé; ahol ai':ut:ín eg0:-~z télen át sértetlenül megmarad. 
Eze:J kötöttséggel nem hogy elhordan:í a Si':él a homokot, síít a szalad6-
fut6homokot is fentartja !1\zaporitja. · 

Ily eljárás mctlett a Wkc fejezete a fagy ellen óva van ; s kevesebbet 
kell f:íradni a foltoz~ís, vagy uj fejel'.et képz{>sével. 

A fiatal ültetésekben az ojtninyoknál is előfordul az, hogy a feje-
zet elromlik. Itt a legtöbb esetben az e\romlást a téli fagy 
okor.r.a. 

Azért tehát nagyon tan:ícsos az ojt\·~íny szől<ík fedésére nagy gon
dot fordítani, különüsen az emelkedett helyen kell jó magasau takarni, 
ahol az es{ís ősz tehet ldrt azzal, hogy a földet lchot·dja. 

Ellen ben a 1~ poson, viz;íll:isos helyen, nem r-um bad t nl magasan ta
karni ; me rt eg·y bekövetke."{í ned ves tél: a fiatal tőkék rügyeit rontja 
meg, amennyiben m:ok kip~lllanak. 
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Tapasztalatok. 
~b é\· tnvas1.:~n, egt."fl7. m:ijns 1.6 végeig nem volt esíínk, csak jnnins 

hó elején volt n6mi jelentéktelen harmat. 
Eme sz:írazst~gban, a helyben es?.ld)?.lüt t ékojt:ísokból :dig mozdult 

meg valami eg6~z jnnins hó elcjt."ig. 
M:h· azt hittük, hogy a helyben es?.köz()Jt ékojh\sokhól épen semmi 

sem lesz; s ime most mi<líín azokat meggyükereztettiik : Plkell brímul
nuuk oz •rFdm,:ny föWrt. 

El kell b:\mnlnunk, a siker fö)i)tt, mely b:Hran tehcW ''0°/11 -tólir·a. 
~[:ísik sikernek pedig az mondható, hogy amely ojh\s megeredt: 

oz 11t>m cRak 111P.f/"1"edt, de felette szr:pen Ö!H;z~for1'otf; ami leginkább 
annak tulajdonítható, hogy a nemc!ól felette <'sek0ly vagy éppen semmi 
gyükeret sem hajtott. 

A nemcR azért nem vert gyökerckct, mivcl a nagy sz:\ra1.s:ígban 
a felsíí talaj, a s~ó-szoro.11 é1·felmében szth'uz volf. 

Telu\t a s1.:\raz tavaH?. az ékojt:\sra nem h:\tr.\nyos, ha rt neme.~ k,J;t 
szeme.~ és elé.'! magasan van fakaJ•va. 

Mint:\n pedig az ojt\·:tny nemes gallyai egl-:-;z rm\ju~ vég(aig nem 
hajtottak ki, arr~ tanit meg· bennünket, hogy ha a;r. él,ojtd!w'" ki nem 
hajtanak iM a s~okott idü1'e, an·r& kell il!J.'Jelniink, hogy rt nP-nw~ ú.llruulrJrm 
takm·va s igy n kiszri1'adásfól megmentve legyen. 

Az a körülmény pedig, hogy a n(•mes gally m:íjns y(.gig tétlenül 
ve:.;ztPglett a f'iildben, arra tanit meg, hog:y oz ~kojt•ísf e.q~~z késöu, prY
ddul mrU11s h<JIHtn elég siket'l't'l lehet cs;r.ki'•ziilni. A fi'ídolog· az, ho.g,· a 
nemeR gally rii~:ye adtiig ki ne hajtson . .:\;r.ért kell a nenw:-; gallyat ·hi
deg pitwzéhen vagy j(>g,·eremhen, ,·agy mC>lyen a fi'lld alatt cllwl~·ezni. 

* * * 
.A zöl<lojtások elrak:\s:\t é\'(•k óta kiilönhözGképcn eszküzöltem, s 

azt tnpasztaltnm, hogy azokh61 melyek {ís?.szel rakatnak cl : ttJlen át sok 
elvesz. K iilönösen ha egy kissé gyengélc 

Ellenben a tavaszszal kirakott zi)ldojh·:ínyokból, phtne ha jól kc
zeltetik: mi sem marad el. 

..:\zon zöldojtványok. melyek felette <lus forra<hísnak, s telje:-;cn he
érettek: azok ke,·esebh aggodalommal dönthetc'ík el ííszszel; csakhogy a 
döntésnél a fejezetre vigyázni kell. 

Az őszszel eleiöntött \'esszük fejezetei tavaszszal jóval magasabhan 
állnnak mint ahogy ííszszel elrakattak ; s ezt a vessz{) rugékonysága s a 
téli fagyok a kiengedés alkalnu\val idézik elő . 

.Azét·t teh:it az íís;r.szel es;r.közlött di)ntésnél a fejezetek, a s,.;okottn:íl 
valamivel mélyebben rakand6k. 

* * * 
Az idei jégesés s a peronoszpóra erGs f<j}}épésc, amely ellen sok 

helyütt még a yédekezéi sem használt, arra tanit meg, hogy a szí:Hő-
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kötözés alkalnu\\·al a szíílíí ,·esszíí hajt:ís:ít jú magasan kell tördelni, s az utolsó 
kötözésnél a hónaljakat nem kell kitiirnl ugy hogy a hujtnson csak az anyu
levelek mat·adjanak a magasra tiirt t-s dnsabb lombozatu hajtások jobban 
ellen :\llauak a jégk~~rnak. l>e azért is jobb ha nagyobb a lomhozat lis a 
hónuljhujt.:h;ok nmescnuek mind kitür,·e, hogy a peronoszpóra föllépése ese
tén a sok lev(.lzet. ki",ziil kcllíí ,·édekezl-s mcllett marad annyi, hogy a 
sz{ílii fürt (.r le lésl-t nétni leg elíí~ c~it i. 

* * :>!< 

Kiiliiniisen az dslí i<lííben me,gtiit·t<!nt az, hogy a helyben eszköz-
lött élwjt:ísokat n fiildszinén eszközölték; s a neme'> gally két szernes 
léYén: az alsö szemet nem serkentették az életre kelést·e. Igy bekövet
liezett a rcmlkidil magas fejezet, szóval hos:-zú nyakú lett n Wke. 

Az ih-en l10:-:szú nnddt tííke lassau-lussau visszaesik, s eh·es~. Sz:ír
mazik pedig ez olltH~t, n;ivcl a szííléit{í nem tíÍt·i azt, hogy a hosszú nyakú 
legyen. Az ilp·n ho:-::-:zú uyakú tíílw nem ritk~íu a uap égetése fölyt:ín 
megreped, s ez<~n r<'pcdl-s k(.tszen~s<·n sietteti a huh\lát. 

lia a tnagas nyakú tíík<~ k<~t. e:;etleg luírom éves ugy lehet juvitani, 
hogy íís~::;zel a fejezetet az al:-:ö rügy fölött lcv~ígjuk, s a sebhelyet agyag
gal bekenjük r.: j(íl l ll' fedj ii k. 

Az iu·v lenvakazott l 00 t.ííkc k<izül li0-70 rendcsen kihajt az uh·ó 
1"'. • 

szemréíl; s i~y l'l~tHh•s tííkét nyerünk. A tül,bi pedig· az alanyból 
hajt ki, me! y et. a t·c:i kiivet kczc'í édwn akar ékre ak:ír ziilden heqjth a tunk. 

Ha a tíík(~k :íltal:ílmn m:was ff.·J· ezctíiek (-:; hosszu nvakuuk, akko.t 
l"' • " 

j.í magas fcd<~s nt:ín a ta,·asz~zal mr-lyen kikcll nyitni. Az esetleg eltö-
rött nemcR g:y<ikereket el kell t:ívolitani, s azut:ín a szíílőt laposan ~s ne~ 
bakhMra kell míin~lni. Ez(•n mííndcttel a tííke nvaka némileg megro
,·idül, amennyiLen az orom művelés clhag:y:ís:íval nein lesz ugy kimélyi~ve 

Van még egy mnsik gyógym<íd is, mely<·t egy p:ír évig lehet sike
resen alkalmazni. Az a ktivetl~ezííhéíl :íll : 

Tava!:'zszal nyit:ís nt:í11 az elsíí kapahí::in:íl a magas nyaku tííkét 
fülddel j 61 k<"•riil kell h:ínyni, tHilit a knkoriez:H szokhík; s egész (-,·en 
:it igy kell míh·clni. Ezzel is lelwt n tíík(-t ideig-ór:íig jobb erííhen tartani. 

Legjobban azonhan ng~· lehet elj:írni, hog;y magas fejezetet és hosF-zú 
tiíke nyakat nem alkalmazunk. S erre az ojt:ískor figyelmct forditunli. 

Hogy lehet a rövid tökét kitoldani. 
Sokszot· mcgtlirt(>nik, hogy az iilteté~:mél rövid vessző haHználtatik, 

mely azuttín kC>sí:ihhen a ny:íri nugy sz:íruzs1ígok nhín visszaesik. 
Ennek oka e~yszcl'Íi .-\ vesszííblíl kc\·és jut a földbe, s igy a gyö

l,;crek a felszinhez közel vannak. 
Az ilyeu r(i\·id ,·csszííbííl képzett tííkék azl~rt lesznek satnya fejW

désííek, mert gyükérzetiik nem hatol mélyen a f<ildhe, l! amilyen satnya 
a fejllídésiik, ar:ínylag oly rüvid élctüek. 

Most m:ÍI' az ~ kérdés : mit. te~ycn u gaz da a~ ilyen rövid tőkékkel? 
N :Omelyek cgé:;zen radikális kíir~\t alkulmaznak : az egészet kin~gják, 

s L~ra hosszabb yes~zíível ültetik. 
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Ez felcttíí ki.ilt~l-ges t:s fiíra(hHigns; 1lc meg sok esetben az ujabb 
ültetésli ho:-;8zabb vessú)b{íl is ri)vid tövíí tlíke lesz; mert némely vessző 
bár elé~ hosszu ugyan, de hib:ís: :-; ha a földbe jut :elkorhad. EbbrH ezu
t1\n rö,·i,l tüdi tííkc les:~. . 

.A homoki, síít. némely helyen a kütütt talajban i:-; oly sz:ímmal for
dul elíí a cserehng:h" pajmja, ho~y a ,·csst.lít síít sok esetben el IA 

r:igja. Ez esetben is r(),·id tövíí les:~. a tííke. 
Kell teh:ít eg~· módot, elj:ír:lst keresni, mclylycl a rü,·id Wvíí W

kék kitohlhatók me~hoss:~.abhithatók ugy, hog:_v rendeltetésüknek meg
feleljenek. 

Az európai liltetl~síí ts dil·ektermíí sz{)iííket ug-~· lehet fe!iilt·ííl kitol
clani : ba egy erűs sz;íl ,·esszűL a tűn meghagyunk; azt kar1íhoj!; kötve, 
egy m<'ghatáro7.:ott J'iigyig földdel vagy homokkal feltöltjiik. 

Ezen elj:ir:íst azonban az ojtv:ínyokn:íl nem lehet k<h·etni. mi,·el & 

feltöltl-s ntt a neme~ részt érintcné, abban gyökereket Vl'rrw és az alany 
még inkabh elhanya~olóduék. ~ igy az egyik hihából u nuísikba esnénk . 

.A t<íkéket tehát, mch-cket teliilrlíl monrlott m«í1lou toldani nem 
lehet, yagy a fcltültl~S uag~:on költséges le11nc: aluh·öl kell kitoldani, az 
alulról való kitold:ís a következők(> pen eszkt,ziile ndc'í . 

.A tííke nyatk:ít a telst'í, stít több esetben a m:\:o;otlik ríígybéíl credett 
gy(ikt>rzctig kiússuk, ~~!-:' az ott lcn'í gyökérzetet jö t~l<'~ késsel elt:l\·olitjuk; 
ezután a t«'íke csak az alsó gyökérzetén veendi n sziikséges tápnedvet.. 

:\[i\·l~lpe(li~ az eddig clhan~·agolt és vékon.nm m.1l':Hlt als<') gyi)k(>r f(lgja 
egovedtil 0ltetni a t\íkt~t, rníikii«ll-:-;c szerfclett meg lesz hatv:ínvozva, s mi
h·~·mar~\1,1, eríí:o;:-;{> le:-;z. I::s ig:y nz als«í gyiik(or -ml-l.n~n fog ~ róldbe ha
tolni: :- me!!.·vasta!!'szik anm·ir·a, miut a szt'íW\'cs:-:zííhííl alaknit gTükét·zet . 

. :\ fühliH· m~lyen heh~ tolt s IIH'gerc'í:-:iidi"•t t g:~·iiJ.::,~r kl::-:ííhh ~,ida l gyö
kereket hajt : ki!li",niisen ha a ~yi"•kerez,::-; a rl•:í kö,·ctkezíí csztendf)hen 
is cszk<"•zi"l!tPtik. 

I!!.T a t•"íke rii\'itl g\·(ikei·e, a mi hozz:\ j:írul:ísnnkkal és az {í mííkö
désc :ílt.al kilt":-:z tol<h·"'· . 

. \ fds.-í oldal ~yükerek elt:í\·olit:í:·m, m•~g a rendcs :Ola potban lc\·Ö 
tőkéknl-l sem ldtr:íHyo:-, i!«.Ít mondhat11i bat:írowttan elíínyiis. 

Ttuh·a !ey/í dolog az, h«~gy min0l kiizclebb vannak a gyökerek a 
felszinhez: ann:íl ink:íl,b elág:az«~ttahbak . .\[ivel pe1lig a lcgehígazottahb 
rész legtöb h 0 l tet/í m•,J ,·ct n~· uj t a t/ikének, a t()kc u ftihlszinéhcz k(izclről él. 

'l l l l ' , l .. l "J "l " ,, , . • _., ost ta ('g"~' ll:t!.!.'.\"11 J ' szar·azsag: \.ovct \.elr.I \. 1 a szo oto mcgcrzt azt_ 
I gaz hogT a lo111 boza t ar.t~rt züld mamd, s visszaesése kevésbé észre 

vehetcí -; dc ~:s~reve!-:'zi a szíHííf'ürt. 

Ime példa reá a jelen é\·. Az utóbbi id<5bcn az csfizések nnm·it•a 
megdm:za~ztott:ik a sz{í)t'íf'iirtükct, minG régen \·olt. S tartani lehet ~tt-61 
hogy kin:ped . 

..:\.. száraz ny:(r apróbb szemű szűlűfürtükct terem. 

Mo:;t nuír ha a tlíkc alsó gyökct·ei mélycn hatolnak a földbe, ahol, 
a szárazság kevésbé van feltünű befolyással : a szlílűfiirtök rendesen du
sak tömöttek nagyok lesznek. 
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. In.~ci.~ magy~rál'.hat6 meg a1., hogy némelyek szíHőtőjei apró bo
gyóJ(I ~~u·.~oket, ma.~ok elle u ben és pedig ugyanolyan területen és viszo
nyok kor:ott dm; kovér terméseket adnak. 

Teh:H. Hcmc:o~ak a r<ivid tödí ~;zíílííket érdemes alnlr6i kitoldani · 
de rnf'ig a rendes Hl'.tílíínél is tdííny<isen alkalmazható: a füldszinhcz közeÍ 
lev{í gy<Hr..,rck clttfvolit:ísa. 

Kérdések és feleletek. 
20~. Kérdés. l-l!lro:u évvel ezeUítt ültettem 2000 ,h·b. sima othellot 

tlus tclen-:nyt!:-1 talajba . ..\." iiltet<~s rcH<lki,·iil sikerült, alig marndt cl az 
egészhííl 100 Hz:il, melyet azut.\u a nH(sodik éd)Cll gv<~keres veszsz{)-
vel pótoltam. -· 

A mult ~vbc11 btímulatos lomhozatot hozott, s(ít cg\· kevC.s ter-
mést 1s adott. · 

Ez é\· tavusz:fn a lombozat a sdrazs:f2:han uelllileO' !rnmO'éhb volt 
u o z-,,, o 

11~yau, dc a ~yümöl<~s oly sok volt, a fürtök oly nagy menny1ségbcn vol-
tak, h~l!!~- h:ímulni j:írtuk szííWtelepemd. 

En nuwam e,•·Jsz hlkii:O;mcrctescn cay-c1rv tía-:én 2-3 lw. sziílűt r- ~ o. e. e 
vártam. 

l\lo!'t azonhan elszomoro<h·a :íllok meg eWtte, s ide mellékeh·e 
kiihlök kl-t fürt folzíílíít, mely mint l:ithat<í teljesen cl van ~z:írad\·a. 

Megjegyzem, hogy kcvC.:-; tííkém \·an, amelyiken ily száraz fürt 
nincsen. Síít van olyan t<íkém, anwlyw·k cg-_,·ik oldalán min<len fürt igy 
össze van szt1rad nl. 

Egyik azt :íllitja, hogy ez a Mak-1'1Jf bctegséJl_' ,-olna. Már a gon
dolat is kétségbe ejt, hogy szíílíímuen hlak-rot betegség; lépne fel! ... 

K(;rcm t. Rr:erkeszW urat, szi\·eskedjl-k a \·alót megmondani. 
Cz. S. 

Felelet. Ellíl"lf.Ör is a betcg:s(>g- nem hlak-rot. A hlak-rnt betegség~ 
uek E:'g;és?.cu m:í:;; jclcnl"ég-ci numak . 

..:\ hol a blak-t·nt pusztít.. ott a le\·clckcn is l:ítható annak jelen
léte . .A levCicken apr(í sz:íraz ti,ltocskák jelentkeznek, és ezek közcpein 
sajátos apró b1hircí'ek vannak. 

Az ön tíltal hekiil<Hitt sz{)l(í le\·elck nn~lei szintén öst~~ze vannak 
száradva, rn:ír pedig a hlak-rotiHíl ez alig f~)rdul elő. 

A ulack-rotn:ll az elszáradott bogy6kon szintén oly apró fekete 
pontocsk:ík lépnek fel; mint a leveleken, s ett{íl a sz{)líí szeme egész 
ér( le!' les1.. 

Szóval a betegsC.g nem black-rot, uem is \\'itheroth de nem is szö}() 
molv; hanem maga a tisztelt kérdésttev{í uram okozta a bajt, a betegséget. 

" V erje meg a mellét, tmískor ne elégedjék nwg azzal, hogy lapunkra 
elmtizet és elolvassa, de fi,gadja is meg a tanácsot, mely igaz hogy nem tíll 
a magaR tudomány szinvonalán, de gyakorlaton alapul.. . 

:Mt-ltóztatik viesza emlékezni urra, hogy U7. é\'I e~-ytk SZlímban 
azt irtul,;, hogy az othelM sz:;Jöt nem szahad azon helyen, ahol a 



128 

fürtök y;mnak, a lomlwzattól nH•gf;,sztani: nu•rt ha a kauikulai f(m·ó nal) 
eg·ycne8en a fürtüt é~ prdig :illandtían ~iiti, s lcgal:\hh idiíkiizött a nap 
halndt:Í\·al len:) m·m takalja: ki:-:iiti. 

Ún az othelló :-:z{í)ííjl-t kiitt;skol' mint a té',bbi sz(íliít szok:ís meg
gyoml:íltatta m('gti:-:ztoguttatta. Igy a fiirtiik :;zabadd:í lt•ttek, amPlyek 
azut:ín nap~zHr:íst kaptak . 

.A llit:\:-;nm igazs:íg:ír61 me!.de:-:z gyííz{í(h·c, ha a tííkt:kct vizsg:ílat alá 
Yc:ozi: s l:ítni fogja. hogy a fürti"d-: esak a naptditiitt<• hel_:f('k('ll \"annak 
össze:-;z:íradYa, wig: a n~·ug·ati (>:; (jszaki oldalon lcvíík: f,,fip-"'''' t5j)i·k 

~Wi~. Kérdés. Hip:íria-port:ílis \"Cioiszc'íre tl'tt.l'm szcrt, azt a mnlt 
éYben elültcttf~m, s ez é\·ben m:ír oly tíri:ísi fcjliíd éet hozott, mclyb<íl te
temes ktirom lett. 

Xem szánwlY:ín ezen felettf' dus fpjlfíd0sn•, a tfíkl-k mdlt; f> l:fb 
hosszú karókat Ycrettem: s a ~:yori-i:lll n(i,·ckedlí port:ílis hajt:ísok a 
karú felett eltürtek és clsz:íradtak. Kt;J.dem: eszt<•ndí;rc tu~kt-nt j:írjak cl·? 

Felelet. A ripária-porMlis alkalmas talajban m:ír a m:ísodik évben 
roppant dm; fejlődPst. mutat. l Tgyannyira, lwQ'~· a hajt;í~ok vessz6jei et·()

sebLek, mint a legjobb talaj l•an levlí ~--1 O t-n·s rip:íri;ik. 
I":JTC iinnck sz:ímolni kell(•tt Yolna. l)(' nem a k:ll'<í ht•szerzés(.nél, 

mcrt h:ít vég·tére egy ;, l:íh hosszít k:mí is ha~zn:ilhat•í. 
Hanem a karúkun fcliil egy vaí'tag zsiucget kellett volna 

v~gig huzni, s amint a rip:íria-porttllis első hajt:ísa a karóig ért: azonna! a 
sp:irg:íhoz kellett , ... ·. na kötni. 

Xt-luíny nap mulnt nH'g·nííl a hajt:ís :tlllJYira, hogy a m:ísik ka
róig: ellehet a sp:írg:ín \"CZl•tni a kt;st'íhh f(·jlt'idlí hajt~g végre :-~zután 
hasonló vezetéssci az Ö --~-ig k:míi!.!· is cllelu•t \"t~zetni. Eld~~·r azut:ín cgt~sz 
csomó hnjt:ís \·an egvm:íson, mely a;wt:ín t·gym:íst tart,ia. 

Csak arra kell iig.vdni, hogy az cls(í hajt:ísolmt. Ichessen mihez 
kötni, vezetni .. \rt'a pedig egy vast:tg; sp:írg:a elt:gst-g·cs. 

Küli'mbcn s:ítoralaku lugosra is szokt:ík f'elti•lyatni. Dc ('Z a tisz
togahí~ végett nem alkalnuts. 

Különfélék. 
E lapok szerkesztöje Csunwr K:íLmín 400 m.m:.ízsa részben bor

részben esemege szííWt elad. 

Elöjegyeztetni lehet, m0g eddig jégmentes perouoszp6dt61 védett 
különböz{í európai sima és gyiikercs s:~.űl<íYesszGkre; neve1.etescn ka
darka, mézes fehér, rozsdás-muskolat és mintegy 80 válogatott csemege
fajra. 

Ezen ki,·ül: 
Ojtv1ínyokra: tiszta ripária-port:'ilis, vegyes rip:1ria, szoloni!:! alany 

vesszőkre, Yalamint othell6, jattuez és herbemont direkttermG sima és 
gyökeres vesszőkre. 

Nagyobb megrendeléseknél árkedvezményben részesiilnek 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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