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A SZŐLŐBEN 
(Ezelőtt: "E~y év a szólóbcn") 

llnvi folyóirat szölösgazdák számára. 

------------------------.~-----------------------
Megj elanik: minden hó 28-án. Szerkes1.to és kiadótulajdono•: 

Elofizdési díj: Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Zöldojtás elrakása. 
A fo lytonu~ ~.;:;;():; 6 sz, a z ü ld ojt vnnyok eldöutését hátrál

tatja. Vannak azonban ~azdák, :lkik mit sem értenek a zöld
oj r V<Í ny elrnkúsú hoz, s a lelketlen vineze ll érek nek, hogy nekik 
Jlltlllldjok leg')'Pll, (•]rewle]tPtik a zöldojtiís clrakását. 

(\ak gondolJ\:o;~unk r~z IHteuért: ll' i ]c::;z abból a zöldoj
tá8uól, amit sárba rnki!ak f'l?! 

Jto::::-;z mnnkábHn sárba elrakott zöldojtás eredménye az, 
lwf!·y a fejezet n Pm oda jut a hová terveztetett, mert a sárban a 
ve::;8zŰ rnganyossá~ánál fogva i<h~hb-odóbb tolódik. 

A f{) hiba pedig az, hogy a súr m-:mely helyen üres helyeket 
luq..!.·y, nem om lik ö~szc, s igy a le,·egő oda beszorúl. A beszo
rult levegő megromlik,. c romlás a vessz{) héján elóbb fak6-
sotlást, fehéred~Rt idéz elő, késöbb a vessző héja elromlik, 8 

ehhűl ft-'nés~dés származik, nwly azután sok bajnak és kárnak 
sziilőanyjn. 

Ha a föl(l nem sárm• s omlik: nkkor lehet ősszel eldönteni a 
zi .. ldojtn1nyokat, eg·yébk(.ut H fWut(':st (.s elrakáRt tavaszra 
kdl hn.~!')·ni. 

A züldojtvúnyoknt leginkább a télifagytól szokták félteni, erre 
Jlt:zve k(.:t eset áll : vagy he nm érve nz ojtvány vagy nincs. De ha 
nincs beén·e, m~g jobban járunk, ha a tél fagya tönkre teszi. 
Ilyen i(lűtlen fejlődetlen zöldojtv~1ny ugy sem életképes. 

lia be van érve, meg van fúsodva, akkor uen1 igen lehet és 
kell a téli fngyt6l félteni. 

Le~yiink tisztában, mi az a téli fagy? Ha valaki azt h.i
szi. hogy n téli fagy & kcméu.y hidegbő\ áll, s az. fagyaliztja 
meg a rügyeket, téved ; mert kevéi eset van, ahol a hideg tuagá
ban faf!yasztaná meg a riig~·,·t. 
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N em azt akarjuk ezzel moiHlani; 1wp;y a tél kemény f:t
gy:t nem tes:~. kárt a rügyekLe11, mert voltak már oly kenH-:IIY 
telek is, nmdyekhen a 10- l 5 é\·es gyümölcsfák JS t(h·ig 
l<>f:t o·yt:.1k. r. 

Normális tél illején a szőWriigyek akkor szoktak elfagyHi, 
mikor a t.Ílz ellepi a súi]{)fáját.. .A zúz felolntd, ;-; a riig:yn· fa~y a 
j{>,f.!('~aptwska: ez aznttin IIPlll kegyt•lnH·z a rügynrk. 

Ez Pllen pt•(}ig véllekezni feh·tt.e künny{í. 
y· esziink (•gy pár rőf ole~{) v:íszont, azt apró :-;ze letekre l·l

hH'igntjuk: (•gy rőfh{)l le::;z 11)0 --200 í'zcldel·;-;ke, s ezz<'l az oj
tcí' helyl>t :-.;azon hei.vekcn, ahol a fl·jezet van brl·:;;nvarjuk, 
rafliával hC'kütjük: igy nitH·~ okunk aggódni a zülclojtványC.rt. 
Ig:.'" hckütvr soha sem fagy llll'1-!:· 

\.,..an nü~~ l'gy nüisik m6dja i~ a nwgó,·á;-;nak, t'z abl,ól áil, 
lwi!~· az ojtványt a sm· ho: .:;zá ba ll·lmzzuk, s fiilllclc•l letakarjuk. 
Igy is pompú~:m nwglehrt a züldojtványt mt·Htcni. 

A Un·a~zi dönté~ határozottan (•WndH!II áll az 
di·,11tés fr·lr·i_.t, mrrt 11emes:~ k jol,}> mnnldt ldu·t ké~zitl·ni a 
Yt·:-:. Cos k(·llc·nws tanl:-;zi i<l()l,ul, de ~okkal tiihhl't. 

" . u:-::zt 
ked-

)lo~t ős~zel ott az c:-:te ahol a d(.l; ali~ fo~ jó iziien a mnn
ld..: a munkához, már al,J,an kell l1:1gynia. 

Tn \'Hi'ZOJl azonhan neki ~yiirekez\·c (•gl>:-;z v) kl•( }yye l <lol~o
zik a munká:-; :t fülhánYt fi'1ldhen . .. 

Haladjunk! 
~~~~~t mid(;n az uj :-;zíaíikultur;Í\':tl (•l(.g;!!,·é ii:o:Hwi'ÍÍ:-ock \'a~.,·unk, mid:;n 

1'1:-!nerjiik az alanyok ell<·Bt:íllö kt;pL•:-o:o:t;~l:t, az ojt:Íi; mtídozatait azok t !1'

tiÍ,.;i;:t!!:ít; Hlid~·;n az nr:-:z;(!!o'\·iih;:-o m:wa \·ette t:ímoo·at:ísa al:í :; :-:zi"ílíík fl-1-
v ~-~. ~ ~ 

uj it :i:s:ít; midi;n neme:-;ak ft.·lnyiltak :-:zemeink és j1íl l:ít unk, dc any::~i 
er•;\'cl is rcJHlelkezlink: az c>ddi:.dekWl teljef-len elt(-rt'í szíílíífclujit:ís.~al 
kt•l: fog-lalkowunk. 

Eddi~ tal:ílgattu11k, küzdüttlink, most l'mttulato:-:an nyug;odtan 
ltal:ulhatuuk. -

Azok a :-:uk himc\·cscblmr.l lll'\'eí:icbh alany fi,jok B- -l-re sz:íllottuk ul:i. 
El~ti r:orl,an :íll a fcliilnmlhatlan: 1·ipá1·ia }JOrldlis, t:ípdns ml-:.;;~;

mentce talajra. 
Aki cz1.cl dolgozik, m0g azt is lehet lllOIHlaHi: (i1·i'•k l(Híl'll épit; 

m:ír t. i. nmcd(lig egy r;zGW élete ttu·that.. 
A ned\'es mcszes talajra jün a · ·"ZIJlonis. Ezzel ~zintén elégg;é 

lehet hohlogulni. 
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A sz:\raz kiiYe . .; kavi1·~os hc.:.!·.\·oldalokban a 'I'U]Jesf1·is-montikula 
fi,,,.Jnl hel)·et. 

~ 

A jaqncr.Lan pc<lig oly alanyt l>it·tmk, mely ugy a nech·es mesze8 
:t gyaghan, mint az enwlkcdctt kö,·cs hegyoldalokon lev{í helyeln·c: e~·"~a-
tahiban alkalmas. · 

.Mm;t csak cunyit tudjunk, enny it tartsunk szeme Wt t; a többitől 
p<~clig ng:y elmélkedl>siinkhen, mint a míívell>snél szabaduljunk meg. 

Eliísz<ir is a rr.gi kiiliiml>iizíi rip:íri:íkl.:al sz:ímoljunk Ic, ne szapnit
l.'nnk egy sz11lat scm Imíst mint: 1·ipril'Ífl zJorfálist. 

Ha rip:íria telC'pi.ink van, ,·a~y ojtsuk be nemes fajokkal helyben 
lokt·e, ~~s igy ~ziintes:-öük meg a kiili)mlJ<ir.í) f:tju rip:íri:ík további tertne
k.;ét, \·agy ha a megle\'ÍÍ teleprt minden n ron t c lepnek akmjuk toyá\IJI·a 
is megt:trtani; akkor ojtf;uk he: 1'Í]JrÍrirt JI01'fáiissal, szoloni.'iszal 'I'U]JP:;t
'1'1 . .; nwutikoláual, 1:rtgy éppen joqnezzrtl.: nzr.al, nminíi alany fajt ezétunk 
jiidírc szaporítani. 

l >c (•gy !;ZIÍl bizonytalan rip:1ri:\t scm tartsunk meg to\':íhbra . .Mert a po1 frí
li.~ - uz igazi port:íliH: h:ímulntl>a ejtíí rcndkiYiili növekcdés(í, melynek folyo
Jl;;ínyakt-nt a rnjta <'1-'Zliiir.lött ojt\':ínyok is ezen tttlai<lonsággal fi.)gnak bil'lli. 

( ':mkhogy 1Ín1 intjiik fs Í!"mét <Íva intjiik olvasóiukat, hogy föl nQ 
ii !jenek r' 'ripdria JW1'fdlis befolzerzt:,.,,:t:el. l\Icrt rn:ír az egC>sz vihíg· ripál'ia 
}IOI't:ílis tcl<'pp<'l rendelkezett: pedig ignz:íban: vajmi ket:é3 fa}tiszta po1·
,,,, is szerP-zhe•ij be wég musf it:, 

Fclíi Il-s esetl-n heki>\'et ker. ik az, hog-y : a 1·ipá1·idt hasonló ripáriá
v,,l opja be. 

Cgy tudom, mindazok telc·pC>t, akik ripária porbllist. jelentettek 
h · : a ko1·mány szakközegeivel.feliildz.~gáltatfa. Igy ha valaid ripária portális 
yp-;sz{)t veszen, az azon vidék :lllami sr.akközegénél tegyen kérdést. 

Igaz, hogy az clad<í sza\·atul a fitjért, de mcrem állitani, hogy még 
ntost is sz:\mosan hirdetnek ripnria por~:ílist., s nem az. Mivel mint már 
lll1llldt1m : maguk sem ösme1·ik • 

.A beojt:\st tantszon ékre lehet egész sikkerrel eszköz()\ni-
Ha azonban a:r. alnnyok i1líísck, s oly vastagok, hogy hozzá aU,al

mas c~jtó gnly nem tal:\lhatÓ 1 ugy a következííképen kell beojtani. 
A töke nyaka für6sszcl lcv~íg:and6, a nyak:ín levíí h~j egyik részén 

h(•vt\gand,í, a hl-j ott fdszedemW s u nemes C'~apocska bele helyezend(í. 
Sz6val ngy kell ojtuni, mint. a gyiimmcsf1\kat. szoktuk h.::jalá ojtással 

c=--zközülni. Kiilümhcn tavnszun annak idejében erről részletesen írunk. 
1\'Iost csak annyit jegyezzlink meg, hogy a régi össze-vissza Yal6 

rip:iria ittjok tov~\bhi kultin\lása és szaporitása besziintetend6, s helyette 
a nevezett fajok szaporit.andók. 

Aki öntudntosan ki\·:ín dolgozni: az manapság igy cselekizik! 

Jégvert zöldojtásokról. 
Az idén hazánk sok vidéken pusztitoU a jégesés, kisebb nagyobb 

k:irokat tett a termésben, megrontotta a szliWvesszejét. Nem kevesebb 
k•írt. tett ott, ahol a zöld ojtnínvukat nagy wennyiségben találta 
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A zöhl ojtnínyokban okozott j6gk:ír i:.;mt>t k6t u:-:zhílyha !'orozawló. 
:X agyo bh !dr nm ott, ahol a jég j ím in~, július höban esett; kiseb h k:ít· 
ahol kés(íhbcn hullott ahi. 

~Iig a sz(íliíhajt:ísai züldck {>:-; a j~g uagyohh H eríí:-;cbhen hítl al:\, a 
hajt:ísokat ugy mcgs{>rti, hogy: a ~ch eg:ész a hl>l<·~atorn:í:g jut. Ha al,;kot• 
~ri a jt"g mikor t:ísodik : },;i~"-chb n ]dr. 

l\lin·l pedig a jegek ez éd1cn legink:íbh akkor estek, midíín ntl'g

n hajüísok éret Jenek voltak, :-; igy m('(ltó aggodalommal :11\lmt meg a 
gazdn Hík('(je eWtt, milWn a zöldojt:í~ jih·ííjc felett. kell hat:ít·oznia. 

Kérdi mit{>,·íí legyen·? Biz az nagy haj kcdH~H bar:Hom; lllPrt ha 
clluínyod úgy i:- haj, ha elralwd még uagyohh haj. 

Eladni ! ~zó scm legyen róla; alig van az ot·sz:íghan szfí!l':-;z, aki a 
}.:~n·crt ziildojt\·:ínyért pénzt :Hljon ld. 

1\Iindig- awn ojtv:ínyról van szó, mclyct a j(>g június jítlius h6ban 
ét·t: yagy ha kés(ibh vert is meg:, de me,qseóe.-;ifl'ft. 

Igen, a mclyckct megsebesi tett, mcrt ha az alany \'Ct5szíín j(>giités 
által támadt sch h ntgy schhely ,·an: annak az ojt vrin,tpwl.: lJehn·,·rm.qoztnl.·. 

Azért t:ijllalommal hftr dc sokkal oko:-;ahh az ilyen j(:g,·ert ojt\·:ítiyt 
m<·gscmmisitcni, mint jóreményf(•jl-hen elrak ni, fo; esak k<-sííhh ébredn i 
fel évek muh·a a nagyobh k:írra. 

~lert m:Ít· mint sz:ímtalanszor emliténk, a rip:íria alanyon jl-giitéH :íltal 
t:imadt sC' h: nem forJ'l ki nw,qríf. Dc meg·fené!'cdik, s (>,·ck muh·a mi<],·;H 
m:Ít' a tííkc a leg:szchb reményeidici kcescgtl'ti a gazd:ít : áll bP rr kes' ríi. 
csnlódd.~. A jt~g: :O tal okozo t t seh, me ly fen<-Hcdéshc l'S(•tt, liiiriilfntja aT. 
nlany vesszíit, annül crlísebhcn l-!'1 menthctlcnchbiil, miru:l közelebb van 
a föld feliiletéhez, és tönkre teszi . 

. Aki rendelkezik annyi idíín?l, h:H vegye f.;ZPmügy al:\ a z(illlojtv:í
nyát; s ha esetleg tal:\1 egyeseket, mclyck jégiit<-st nem kaptak : :t7. 

képezzen ki vételt. 
Oly uri emberek azonban, akik az ilyen tH\·izsgt1hlst magok nem 

teljes thctik, s egy teljcsen mcgbizhat6 (os ahho7. (>rtíí emberrel nem rcn
delkeiznek: e,qyáltalában ne tetézzék a. kd1·t kán·al. A jt:gvert zlildujt
VlÍ1l!JOkkal ne f.)pP.1'imentáljmwl1-. 

En·e tanit a tapasztalat. 

Tapasztalatok. 
Maholnap elérkezik ideje annak, hogy a kézben eszközölt ojtnínyo

kat kiszedik, részint eliiltctik, r(.szint cl:írusitj:ík. 
Sok é\·i tapasztalat igazolja azt, ho~y a kézben cs7.köz(ilt ojtv:ínvok 

köúitt :mínylag sok \•an, mely teJjcsen llÍlH'S eg:ybcfill'l'\'a, amcl~·ik rueg 
<!!a v arn:; u tán kett l- v~Hi k. • 

l';7.ámos van oh·au1 mch· esak az C!.!\·ik v:wv· a m:ísik n'-O'én van • ~ ('J ~. o 
egybeforrva. Az ilyen ojt\•:ínyok nem :ímsitltat6k Pl, az ilyen ojtv:í-
nyok eWnyösen nem is ültethetGk el. 
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Mit kell tehát tenni az ily nem teljesen öss1.eforrott ojtványoklml? 
Megsemmisíteni, mint a legujabban megjelent miniszteri rendelet roon<.lja? 
Nem, mert ezzel egyenesen megktírositjuk magunkat. 

Talán oskolába kell rakni ·t Azt ~em, mert ott sem fog a forra(h\s 
kellőképen megerősödni. 

Hunern ugy kell vele eljárni, hogy az ily kevésbé alkalmas ojt vá
nyokat nem kell kiszedni, tílland6 helyén kell hagyni még egy évig, :-;(í t 
ha sziikséges, ujra kell megkötni s agyaggal bekenni a kötés helyét. 

Az igy ot.t hagyott ojt\·t\ny a jövő én·e annyira megerősödik, hogy 
nz minden aggmhtlom nélkül kiiiltethetö. 

Probutum est. 
* * * A züldojMsokat sokan igy Gszszcl szoktak elrakni. Én ennek nem 

vagyok h:u·titja. 
Ha a züldojt\·ánynál ug-y az alany, mint a nemes rész ez ideig 1 el

je sen beérett, megf~\sult, akkor inluíLb van helye a ledüntésnek, vagyis 
helyre-döntésnek. De ekkor is sz1\molni kell arra, hogy az őszszel elrakott 
ojtníny felett a h~ínyott föld a ne(h·ességnek enged; s a vessző rugé
lwnyság1ím0 fogva elhelyezett 1\ll~\sát változtatja; s legtöbbnél tavnszra 
:. feje1.et j0val magasabhun lesz, amint az ííszszel elrakatott. 

lnn(~t származik azMn a magas fej~zetű, hosszu nyakn Wke, mely
tííl mentsen meg az lsten minden telebar1Homat. Mert az mihamarái1b 
elpusztul. 

Azért tehát az őszszel eldöntött züldojh\sokat egy peczekkel al:: nt 
a földbe kell erősiteni s a fejezetet a szokottnál j d val lejebb kell helyezui. 

Leghelyesebb eljár~ís az, ha a zöldojtás é)szs?.el, a fedés alkalmával 
n tíín hagyva, a sorba lehuzatik s hefedetik. Hogy azután a nyitás aU.wl
m~\val el ne vt\gassék, a lehu?.ltsm\1 egy kis kar6cska jelül alkalmaztatik. 

l>e küllinben ha az ojtás elég magas, s lchuz:ís alkalmával a Híl:(n 
az ojtv:íny alany~íból kelepcze képeztetik : ez megmutatja, ho~y i:ol 
uz ojtv:íny. 

Az ilyen elj:h·ásnak az is elíínye, hogy a kevésbé érett nemes r\:sz 
Sl'lll romlik cl; s tavas1.szal lciH't vele vnrni addig, mig a vegetáczi6 n~··~
hulul, s ha ekkor a nemes résj', vcgct~íl : et!:ész b:\tran eldöntheW. 

Kiilüuü:;cn ovakodni kell nz éíszszeli döntéstől s~h·os irltíben. lb a 
f<il(l (l:u·ubnsan jut a lchuzott vesszíír~: ott a lc\·egő meg-szorul. A JLl'g

szorult levegíí megromlik, s a \"CSRzéí ht>j:ín penészképzíídést idéz elíí, mely 
nzut~ín a n:sszDnck nemcsak a felsli h~:ít, de az als6 husos rélizt is 
megrontj n. 

H~Hr:ínvos az ÜElzi diiutés azért is, mh·cl ha az i<Wjártís hideg: a 
mnnkús a füidöni térgyelést mc~:?;nnja s kcdvteleniil dolgozik; és a r\;dd 
napon felette ke\·ésre halad. 

* * * 
A ~ild forditásút sokan télen által szokttík eszközölni7 holott anuak 

ideje éppen most, ííezszel volna. 
Az üszi f(,rtlih\s szaporább. A mely föld éíszszcl fot·dittatott: az 

télen át a l uh· iz :ílta·l átjárat.ik, s a hideg ~\Ital egész porhanyóvá t~ tet ik. 
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Ha a fodit:1s télen c~zld.)z:lltctik, a fiihl tavaszra da r:: hos, nn·t·s 
~rctlcn lc~7. ~ nem ~z:ill meg. 

Sí)t az a hibája is van a téli fordit:ümak, ho~.'· a mHnk:í:;;ok kiinr
nvebbRéo- ol,Mrt a ·havat a kimélvitett árokba h:í'nYj:í'k, ahol i:-~ a r;·;ld 

el ... ~ al •• 

re:\ kcriih·rn: tavaszon soldig cloh·adatlan :íllapot han marad, s i~y a 
föltlet ott hideo-en tart\·:ín: az c!iilt.ctctt szíHíívcsszíí n•g:et:it·ziój:ít h:ít dl
tatja. A7.ért tehát leghelyesebb most {íszszel iorditani. S ha kr-nytclcuek 
"·agyunk télen f(wditani: akkor paran<'soljHnk rc:í lllllnk:i~ainkra, hoK'" a 
havat a kimt>lvitctt árok fcnckl~rc ne vcss(.k. 

* * * :-4okan azt kérdezik, hogy mclyik hch·cf':cbh: az ííszi Y:tl!)" ta\·a:-o;d 
metsz{>f':c-c a ~zííliíknck '! 

Errt'íl nuír sokszor értekcztünk, s most. idejl-ben i~ mC.t t•:.;ak azt 
montljnk hogy esak az met~zcn {)szszcl, aki szííl{í,·c:-;sz{íjl-t é1·tt:tw:--iteni 
akm:ja, s azt a téli fagytól a Wkén ft-Iti. 

~\z {íszi mctszt!:-- rö,·iden mondva az(.rt k:íro~, mPrt a !-;7.{íl{) viilu·\'c 
híí nedvtartó lén~n, ha az mctszvc t>s igy szahadon van: il·lctte ki"lllll~·~n 
Lcfitg~·· 

..:\ki azonhan sz{í}{í,·eRsúíj(.t t-rtl-kcsitcni kiv:\nja : az m<'t:--zcn íí:-:z:.;ztd. 
Üszszcl, dc ne télen; mcrt. a~ íír.;zi mctszC.H még aho~y-u~y bl~~z:irad, l" a 
fagy benne kevesebb k:írt. tesz. 

Mctszcn akkm· i:;: a szokottn:íl lcgahíhb egy-k(.t. szemmcl magasabban. 
lia karó mcllctt \":\11 a tííkc : akkor fclcslcg·cr.; a tííkéu \·essz{)t 

hagn1i ; dc ha knró nélkül yan míívelYc a sztíW: akkor a tííkC.n l<'g:tl:í'bb 
eg·): gyenge sz:OvésRz{) megha.~yaml<í . 

.A lcv:\gott •;esszí)kct néhol esomókba szokhík rakui. Dc tapaszta
lathól mondhatom, hogy ez nem czt-lszeríí, kiilön(isen :tklw1·. ha a esoma
!!:ok földdel takartatnak. Nem czéls~m·íi azért, mivel a szíílíívcsszíík 11em 
:Hlanak cgym:ís mellctt l~gmcntescn. S igy az elrak:\s alkalm:íval ha 
ft,lddcl tukartutnak: a levcgíí köztc megszorul, megromlik s a vc:.;sző 
héj:\n fcht-rsf>g mntatkozik, mcly azt jelenti, hogy ott a vcsszíí hl:ja meg
romlott. 

A matrágyázásról. 
(Folytatás.) 

6. Somogym. Boglár. Sikfckvésíí futóhomok. Tr:igy:ízva még ucm 
volt, ültetés előtt, 2 1-ra rigolóz\·a volt; az ültetvény 2 éves rizling-, z()}d 
szilváni-, eze1jó- és mézmdchér ittjokból áll. Sor- {os Wkctá,·ols:í'g l m. 
Igen nedves tavasz. A parczell:ík nagysága HOO 0-iil. (SkuUibs Jlf) 

A termésről csak annyi jelentetett, hogy a trágy:\1.atlanon alig 1 /n-a 
termett annak, mint amennyit a foszfor, kálium és uitrog~nnel megtrá
gyázott parczellák termettek. 

7. Fejérm. Ondód község. Egészen sik immunis homok, tr:így:ízva 
nem volt, rigol6zva lett 1892-ben tavaszszal li3 cm. mélyen 4 éves ez<.•rj6 



151 

ültetvény. Sor- és növényttívolság l m. A parczellák nagysága 200 O-öl 
Az itWj~í:r~ís rendetlen volt, kés{)i fagy, majd sok eső, nyár végén nagy 
sr.:í t·azs~í:g. 

A levélzeten különhség nem volt, csakis a venyiO'én, amennyiben a 
4. •~s 5. üíbla venyigéje hamarább b~érett, továbbá, h~gy a 4. parezel
hín a tetejének elvagualása után a h6nalja sok virágz6 fürtöt hozott. 

A termés volt: ( Hetfay I.) 
A must 

Fürt l\lust czukortartalma 
l. parezelia : tragyázatlan 5~1 kg. 38 l. 19.500fo 
2. » f()l:iZfllr 70 » 46 » 19·5() » 

3. 
4~ 
5. 
li. 

» foszfor+ kálium . . lOö » 71 » 19·50 » 

» foszfor+ kálium + nitrogén 70 » 47 » 20·00 » 

» nitrogén . (i3 » 43 :t 19.7ö » 
» tr~ígyázatlan 70 » 4() » 19.50 » 

A termés azon okból volt. ily csekély, mert metszés után a Wkék 
crí;,., ki;nnyczésekor egy éjjeli erős fügy a term{) szemeket megvakitotta, 
to\·:íbhá nwrt a ny~\r folyanuín jég ~\Ital is szem·edett a sz<Hő termése. 

A -L parczclla; dacztí:ra, hogy venyige-növekedése legerősebb volt, 
ne111 termett lcgtöhl•ct, sőt a li. (tr~ígytizatlan) parczclhival összehasonlit\·a, 
cg:y:íltahllmn nem mntat tcrmé:;többletet, csakis a 3. parczellán mutatko
zik a tr:így:ínak hat~ísa, c:O:akhogy tekintve az idGj:írás okozta kárt, a 
t<'t'Hll~R a tr:ígva haMsára mér\·ad6 nem lehet. 

8. Tolnam. Paks. < >lasz rizling-, szih·~\ni-, oporto- és chasselas
f~•jukkal kc,·crt kadarka-iiltetvényen lett a kisérlet végt·ehajtva. A talaj 
hull:ímo~. tlélnyugatra hajló futóhomok. 60 cm. mély rigolóz~ís után 1891. 
é\· tantsz:íll sinmvcsszíí-iiltetés ntjtín létesitett ültetvény. Trágytízva 
ezideig nem \'olt. A parezelUk nagys~íga. 100 O-öl. Sor- és Wketávolstig 
l 111 •. .:\z itlííj~\d!" tavaszszal meleg volt. Aprilis h6 15-én reggel 4 óra
kor d<~r ki),·etkcztében a rödd esapok felső rügyei mcg\·akultak és a kopasz 
ti·jrL' metitzclt tlíkék szintén esak alvúszemről hajtottak; a virágzás alatt 
hid .. :.:;· e:-iéís illíí l'olt, juliushan sok esíh·el, mig augusztusban és szeptember
be•• Ítcm \'ult e~(), hanem sz:íraz, meleg időj~ír~ís uralkodott. ( Nits. I) 

. .:\ term1~S volt : 
l 'l ~zii liifür-t Must c zu kor 

:Fürt l\lust aJ.wt umstot tartalma 
1. Trtí~nízatlan . 283 kg. lliV l. liO l. l G 0/ 0 

:!. Fofo:zt~•r . Bll » 1:);> » f>l » lO.ö » 

:-L Fuszfi.1r + k:ilium H24 » 171 » ö3 » 17 » 

.. -1. F .. ~zfill· + ldlitilll ·+ nitrog. ;J:-!3 » lV~ » öK » 16 » 

:1. \'itt·ogén Hl() » 170 » ö4 » lG » 
li. Tdgy:ízatlan . HO-! » 182 » GO » ll) » 

Ez<~ll }.;j:-;,~rlctnl-i i:-; leg:tiibbet. t<H·mett a 4. parezclla, amelyet a 3. 
ki.,z .. lit<:tt nu~g 1<•).6nl\:í\Jb; c-zukrot . .c parCi~ell:ín termett sz(íl{) tartalmazott 
1<·!.!·1 ;·,t,IH't. . 

· 9. Tolnam. Paks. lH!lO-bcn t;i]di._~kvésü, iO cru.-rc rigulúzutt immu-
11i,.. hom••ktttlajoll sit~w.vcsszíí íiltett~:-l ~íltal létesitett ültctn~nycn hajtatott 
\'I'~Tf' a ki:-;t:..tet. Ezill.cig. tr~\g:y:ízva mrg: ll.Clll \'olt. ~orüívul~<Íg 120, 
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és tőkeüh·ols~\0' HO czm. Az időj~írás megfeleW volt, csak augusztus vége 
uüín nem volt~ eső. A parczellák nagys~íga 400 O-öl. 

A termés volt: 
A. must-

Fiirt czukortartalm~ 

l. purezella: tr~\gyázatlan 137li kg. l'i~·2°/0 
2. » foszfor . 1072 » 18.2 • 
3. » toszfor +kálium . S~Hi » 18·4 » 
4. • toszfor +kálium+ nitrogén . 1152 » 18 6 » 

5. " nitrogén . ~9l) » 18.2 » 

6. ,. tr~ígyázatlan . . . . . . . 848 » 18·2 » 

A szüretelés eredménye meglepetést sziilt. ~Iert bár az egész tenyész
ic.W alatt kiilönbség nem volt észlelhető, ha az L parezelia termt<s eremé
nyéWl el tekintünk, me ly, bár lehetőleg egyenletes teriilet lett ld '·álasztva, 
mégis a szőW jobbságában leli magyarázatát, a teljes míítrágyáz~íst nyert 
4. perczella 260 kg.-mal multa felül a 3. és f>. par('zella termését. Ezen 
termésti)bbletet mégis a műtrágya hatás~ínak kell tekinteniink és ez eset-
ben a míítrágyázás többszörösen ki fizette magát. ( 1'schida A.) 

Az összes k!sérletek között ez szolgáltatott legkedvez{íbb ered
ményt, melyböl ismét csak az tünik ki, hogy mindh~írom tápanyaggal 
trágyázott parezelia termése a legnagyobb, a terméssel egyiitt a szőlő 
czukortartalma is növekedett. 

1 O~. Veszprémm. Badacsony. Dombos homok. 1892-ben istállótrágyát 
kapott. l]tetés előtt 2 1//-ra rigolóztatott. Az ültetés 16 é\·es zöldfehér. 
Sortávols~íg l m., tőketávolság 60 cm. Julius elejéig tulságos sok esapa
dék, augusztus első hetétől sziiretig tropikus forróság. A parczellák 
na~ysága 100 O-öl. 

Azon darab, mely szuperfoszfátot, káliumot és nitrogént is kapott, 
fdban éz levélzetben kitünt a tnbbiek közül. 

A trágyázott teriileten termett összesen 17 hl. b6r, mclynek c~mkor
tartalma W"agner mustmérője szerint (~Uszürés uMn) 13 11-ot mntatott. 

A parczellák termésének nagysá~a é~ min(ís~ge közt nem volt 
különbség, mit annak tulajdonithatni, hogy a mennyis('gct a trágyáz~(s 
m~g nem befolyásolhatta, a minlíség pedig a rendkivüli szárazs~íg követ
keztében nem fejlődhetett azzá, mit a trágya alkaLnaz~bától várni 
lehetett. (Skublics Gy.) 

11. Csongrádm. Szeged. Királyhalmok. Immunis futóhomok, csekély 
hullámzással. Trágyázva még nem volt. 1891. {íszén 7f> cm. m~lyen rigo
lóz,·a volt ; az iiltet~s 3 éves szcmendrai, nagy burgundi, nemes kadarka 
~s kövidinka fajokból áll. Sor- és Wketávols~íg l m. Az időjárás elég 
kedvező volt, csupán szeptember közepén szenvedett a nagy h()eégtöl. 

Folyt. köv. 

Kérdések és feleletek. 
205 Kérdés. Ripnriába (~jtott sz{)lömet, e(lflig ííss1.el metszettem, 

de az i(Mn rosszul fakadtak ti)kéim. A sok mende-monda után tzives~ 
kedj~k velem köLölni, hogy az ö~zi vagy kora tava~lli metsT.és jobb-e? 
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Tudtomon kh·iil voltnk magántermG Wkéim, melyeket 18:t2-dik év
bc-~1 beojtattam ~ Wkén levG g-yümölcs kifejWdött ugyan, hanem a vesz
swk. nag~·on apt:ok maradtdk. ~~ze ket szeretn0m az idén őszszel megmet
~zcm. SlaveskedJék velem azt JS közölni, hogy ezen gyógyítás használni 
fog-e 't · 

M. A. 

Felelet. Tudni kell mindenekcWtt azt, hogy mm alapszik a termés 
nagysága. 

A termés nagys:íga első sorban a szölőfajtól származik. Vannak 
fajok, melyek nem szoktak soha sem dusan terműen fakadni. 

A termés nagys:iga másod sorban az előz{) év eredményeitől függ. 
Kcth·ezG idí)ját·ás mellctt a szGlő riigyck nemcsak teljesen beérnek, s6t 
annyira megsíil'Íisödik a rügy belsí) tat·talma, hogy gyümölcsc:;el tör elő. 
Ellenkező esetben csak meddG termésnélküli hajtásokat hoz. 

Függ, az id6járástól, mert ha a szől{)t virágzásában hideg esős idí) 
éri ; akkor nem virágzik el, nem termékenyül ; de virágait, vele együtt a 
bogyók képzésére hh·atott virágokat leszórja. 

Ez végre ftigg a metszés mikéntjétöl. ~lert vannak fajok, melyek 
cs~tk csap(m, vngy phíne csercsapon hozzák ki bötermésüket; mig ezeli, 
a Wkéből esetleg egy éves vesszőből eWtörö riigyekben nem rejtenek 
szőWfiirtöket. 

Viszont vannak f:tiok, melyek a tökéből is hoznak közepes termést. 
Hogy most már tudjunk önnek helyes választ adni; ösmerni kellen e 

. a ~z:'ílí)fajokat, tudni a metszési eljárást. Gmk ezek teljes tudatában le
hetne a dologhoz érdemileg hozzá s1.ólni. 

Az őszi metszés egyáltahíban nem tekinthető oknak arra, hogy tő
kéje csekélyen termett . 

.A1. ős1.i metszést némelyek azon föltevésből eszközlik, hogy igy a 
tavaszi nedvfolyást kikerüljék. Pedig hát az alig lehetséges. Eszközlik 
nzér·t, mivel a vesszíiket. a téli fagyoktól féltik. 

A m:(sodik két·clésre vonatkozólag a?.t jegyezzük meg, hogy a \'esz
~zíík gyenge fejlődése nem a mets1.és mikor töt·téntéJ•e ve1.ethető vissza. 
D J arra, hogy az ahiny \·essz{) való~ziniileg a1.on direktterm()k köz~ tur
to~ik, amelyik a filloxet••t pusztitás~ínak kevésb 5 áll ellen. Innét \ran a 
gyenge fejW,lé~e a ve:oJszíin~k. A gyiimölcs kifejWdött és padig azét•t., 
mi vel a nv~(t· elél70'é ned ves volt. Ellenben ha az szát·az lett volna vagy J o.., 
egy:iltalában rv~m lett volna a rendesnél nedvesebb; a gyümölcs sem fej-
Wrliift IJOlna ki. 

Hogy errí)l meggyőzöd b essen, tessék a töveket megvizsgálni. V a
l6szinüleg a filloxerát f(lgju kostatálni. 

S ha most ez nagyobb mennyiségben általánosan igy van ; egyedül 
a ~zénkénegezés és a bő tt·~ígyázás segithet icleig-6a·áig, s azután, figyel
me~é teszi önt a jih·í;re arra, hogy mielött iiltet.ne: tesztdba jöjjön a ta
ltJjj,Al és nz olanynyal. 

A fillnxc•·a ilyetén pusztit.ása ellen semmifele metszée~sel nem lehet 
·védt.~kezni s gyógyítani. 
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2Ul) Kérdés. Ez é\· ta,·asz:ín felkértem önt beeses lapja utj:in, hog·y · 
mint e:-;elekedjem eoT é\·es jorkmadaira sztílíímmel. .A nyet·t tan:Íe:3 lnt:ín 
hcojtottam ){e ly bei~· ékkel ~aj~H keziilcg, az ön :í! tal tett eWirás után ; 
ami't mt5g :-;oha sem prób:iltam. Az eredmény mindcn v:irakoz:i~t feliil 
mult. ~\z, ojt\·:íny köz6tHhts ilÖ\·ésíí B 2 u/0 -túli eredményuycl. 

.Midón (an~ics:lt megkösúinyén kérdem: miként j:h:jak el to\·~íhb vele. 

Kun-~ladaras A. J. 
Felelet. Ürülök hogy tamíesomnak sikere lett. ~1ost ndr arra hi-

Yum ft'! figyelmft, hogy a jork-madaira (koldui.'-sz{))lí) felette gyenge Y<!

g:et:íezi0t fejt ki, különöscn a sov~iny talajban . .Azért teh:\t tessék bcfedetni, 
a (,:[en jlíl megtr:igyáztatni, s üt\·aszon e~y szemre lcgfóllebb két szemrc 
mct:-;zL~ni. ~ adtlig legkevésbé scm terhelni a metszésscl, mig tejlesen eríí:-; 
fi._,j[,'ídl-:-;t nem mutat. 

.A jú ~ikert egyebek mellett annak tessék tulajdonitani, hogy a jork
m:tdaim ú·lette könnyen fl>gja az ojt~\st, mint minllcn oly alany, mcly 
az em·~ípaihuz közelebb ~íllt. 

;!07. Kérdés. Yan nekem itt egy 1600 O dombos, délnek lejtíí:-; 
<·[:-;,·; u:-;zt:ílyu humns kerti földem; he akarom telepiteni rip:íri:ílm oltott 
l11 ,rtermíí ~úílűYel és ezt a kö,·etkcz<'í mó(lon akarom keresztül Yinni, .A ;r. 
(i:-"z,·,n szedetek mintegy li"> ezer sz:il rip:íria yesszíít, ezr C.n télit·e elte
:-'Z<·a~. l:I\":1:-':-'Z:tl pedig ki\·:ilasztom közííliik a ~zép(>t rs jaY:lt, gonllololll 
Jni:,tegy 10 ezer darahot és Lcojtom angol H_vch·cs p:íi'Osiüíssal, paralit 
dtJ~·óyaJ. _\zut:ín iskohíha rakom el ííkt't, c~s antch·ek megfakadnak, 
:ll.<,knt a re:í kü,·ctkezií taYaszon kiülü•tem az e11tlitett hei~Te. Mo~t. 

. J 

lll:i1· kérdem: mit tebzik ehhez f'zóllani ·? Erdemcs-c a sima veszti heojt:í-
:-;i,·:d lt:1jl(ídni :) ~ül-c az aml\·i sz~ízall-k fitk:uhíst, hog'\' a munka ma!!:Ít 
kitÍa'ssc· ··: . .:\ Yagy mit méltó;.tatik tamíesolni ·? l\lcgjcg)·zclll, hogy az ;n
g·< ·i páro~it:íshan elt:'g g·yakorlott Yagyok, és lwgy a <'Oilt,V-ii.<lc ékojt~ísnak 
lt:t r:ítj:\ ulyi(n·nuÜl nem vagyok, hogy 6n az alany \·esszííkct helyben ki
i.ilH!:-scm t;s azut:ín az emlitett ujt:íssal ltencmcsitscm, mert igy ÖJ·ük(is(•n 
r( d t IIZil<llll kellene, a mit pedig kikerülni ohajtanl-k. A meggy<ikcrczt cb~ 4 
lH·nírni azé-rt nem akarmím, mcrt ig-y egy 6n~t Ycsztenék, dc meg :tzt 
hi,..z(:lll, l~<tgy a mely heojtott {>:-; cliskol:ízott rip:ít·ia Illeg· nem fakad ;:-;, 
,.,.. d, kil1ajt az, s nekem egy t-\' mttlt:ÍYal mC.o· minllio· módumhan ll':-'Z 

• • b l"' 

.11'. mint ~·yökeres ycs:-;zíít benemcsitcncm. 
N:ílunk leYií alanttermíí idH::r ü; alant termíí fekett-n kidíl bakatorral 

,,.. ''.itani akarok, de még m:ís jtí f~tjta bortermí) í'ztílíít is szcJ·etiték bP
:-;z<·n·Zlli, mily(m i~1jták termenek jöl és alkalmatosak ide, C.s h<tllllall szcr~zhl'l-
n(tn r.n be azokat '! · · 

_\ 1wmes ~zíílllí ,·essúíket, milwr szedjem meg, íí:-::-:z<·l-t• (.:-; mikor, 
a-:::g~· ta\'asszal és hug-y tegyem cl télre·? 

.. :\ p:1rositás fásojt:ísokníl mikoe kell leszcdni a pa1·af:ít ·.1 i:-;kolában 
L ;i·,ltctéickor az njtáf'okuak, men11yi füldrétcggel kell ííkct J,efedn)? ,\;r. 
i'ktt ojtottam HiOO chlt. g~·iikcres rip:íri:ít, awknak :írkot :í~atya i'\lt'l'ttl'lll 
ki líkct iskolába; .de némdyikérc bizony lf> ('111. 111:1g-ai' f{'tlll,.t;teg: is jutott, 
("' ugy tapasztn.ltam, hog:y a mly fiildrt~t(•g: alatt a nemes :.;n!lyon a rii;.!·,,· 
dr.Hllwdt, (.i igy az lliOO-l.Híl csak ;-,()1) l1ajtott ki. ·Ezek C.:!_\· rr.s.r.érm e 
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l11) elejl-n a paraftt dugót elttívolitottam és biz azok közt sok volt t<.iké
l~tl~nii) íinTtHlt.. Künlom : a tükélctieuül forradtakat érdemcs-c álland!) 
helyre kiültetni, avagy Wtjcm le és oltsa·m he ujra? 

Kérek ujt\nlani ogy míivet, mely engem a sz{)){) m(ivclé:-;ho bc,·ezetne. 
X c nagyon tudom:ínyosat, hanem .. a me ly röviden velősen és okosan Mt·
~.ndjn az ügyet, mint p. o. az On lapja tárgyal, min<lent a melyben 
hozz:( sz6l. ·· 

Dr. D. le. 
Felelet. Tt,Lb rendbeli kérdéseire altalánoss:ígban udom meg a nílaszt. 
ElííH:ci'll' is a kézben eszközlött ojhísokkul gyorsabhan be:íll a szíílG • 

. .-\kik mHnld:-5okkal tlolgoztatnak igy telcpitsenek; költség.~:-;ehh, Je gyor
~a h ban •·zél t lehet érni vele . 

. \ helyben eszközlenJG ékojt:\st b:ír s~kan elitélik, azt~rt m(.gis 
:tli~ lehe~ me~t~lt&i nála nélkül. A hi:1nyol"' sz{í)í)k befi1ltoz:í~:íra alkalmas 
.. l_j:ír:ís. l~ gyes kPzcléssel C!-mkhamar kész termíí szűlíít hdJCt. \·ele cW
:íllitani. Et.en clj:íd:-; ink:íhh azoknak aj:\nlatos, akik 'mag-ok fi)~lalkoznak 
:t tclopit.~sst'l. 

Hog-v az <ilwjt:1s ne adjon tarttís Wkét: mese Lcszt-d, ezt 11zok hirc!c-
1 ik, akik, ~·sak beszédeket birnak tartani, t le bcojt:mi c·gy tííkl-t f'l·m 
k ~~pcsek. 

A kézLen ojt:ís itleje ta\·aszon van. Akkor irunk ,.,)la részletesen, 
nwst csak annyit jeg·y1.:iink meg·, hogy a paraf~(val val6 kiit~se az ojtvá
H.n~knak fCleslcge~ . .Annl-lkiil épen annyi sikert lehet elémi, mint azzal. 
~t;t a parafit alatt a fi.n·rad:ís sohasem, vagy ritk:1n tiilü~letcs. :En·<íl 
ttll'ggyt'ízíídtiin k. 

Az alanv vessz(íket nem kell íísszel leszedni, mcJ't. azok télen át 
nc·m ig:en fag~· nak el,. ellenheu a nemes vessz{ík éppen az1~1't, hogy el ne 
1:•!-!:yjatutk, le kell !'zedni. Ar. elrak:ísnál minél nagyobb kométli:ít esiu:íl
uak, amuíl kevéHLé alkalmas .. ..:\ fl) dolog, hogy a vesszG tavaszm ki ne szikk:ul
jou. Az erre vonatkozó eljárást töLhszür leirtnk: az (in kedn'-ért röviden 
:tzt jeg·yczziik meg, hogy öO -100 szálból álló kévt~ld)(~ kell fíízf:wessz{)
,.,.1 v :tg)' ~zal nHl ki',ttillel kötni, azután 1:1 pinczél>e homokot kell rn !mi 
ltJI•gi.lltti"lzni s ahha bel•~líllitani; iLlőki)zünkr-nt megönttizni. 

Ilog-y mil~·ea f~tjta horiziíl{ít njtson, az a kérdé~, lto~y miníí l:ort 
akar. Fehéret, fukett~t, sokat, ld.izönségeset t Csak ha (·bl,eli zoz~índr-ldt 1tul
jnk, tudunk ajánlani. 

Kiilünben a novemher és deezcmberi számban fi,gnnk a s~í;Iíífa} ·k
rcíl r(.szletefDCII magemlékezni: 

.\~ ojtványok eloskoláz:\sára legalkalmasabb a Hil'htcr-fl-le elj:í: ;Ís. 

Ha ezt tet!llzik kü,•ctni : akkor a vesszíík illetmeg ()j t V<ínyni felett egy• !t lő 
vastagon lel'z a t(;Jd. 

'A kevésbé cg)· beforrott ojtványokat legjobb az osknhíbnn nwghap:.' ni; 
~ ha jüvííre j61 Üisze !'orr! akk~~r ldlehet sze~lni. . " ,. 

HoU'V könvvet aJánlJunk onnek, melyhol az HJ ~wlokultnrtít mrgt.a-
1111\lmtja ~·z a y;ilaszunk, hogy szíílészeti könyveket ti)bhct Forolimtunk t'el, 
mcrt lua. bíívéhen vagyunk; de olyant, mely az uj szííliíkultndt mi11t c·~y 
tanrcndizerint telsorolmi, ily teljes míi még nem létezik. 
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A létez(ík lcgn::~gyobb rl-sr.bcn a ti)bbck isml-tléHeihíJI :lll, rn:\s össze 
tWihíssal l-s m:ís szavakkal. 

Tes8ék eseh'nkt~ut hozdnk Il'~ kt~rtlést intér.ni, m1 amit tudunk 
készséggel elmondjuk. 

Levelezés. 
T. szerkcztíi úr. ~z:ín(ll-kom a ml-g ft>lu.jit:ísra vat·o <'ii·ka 

[> cat hol(l t'lpn~ztult ~zííllímhm (•r. íí~ziin leg·al:íhh <·g·.v mngyar holdat. ú 
1~00 0 ület dirf'ktermlí nnwrikai g·yiikt:rc:-; ves:-;zlíkkel kiiiltetni, amir1• az 
ön beescs lapj:íhan oh·a:-:·1IL1k nwlldt B. Amhi'tÍz.'· :mnak i<l<•j(>hen ez 
idm·han tartott n:tgYSt.a l1:í:-:u be:-:zt~dt·, de lc..•gti'íkt~pt'll az ahíbhi saj:\t 
tap:il:'ztalatom iiszWkiii. 

Olvastam ll!..!."Van is l ~H-!. éd>cn valami lla!!~·on <-líínyi"•í-l tlolgPt. a 
Cunnigham ~zííllir{íl Dr. Babos J:íuo8, a kinek ~zt-khid:ín ~~ (>ves ('un~ 
nit· ha;;l szlílííJ' e van -- annvi :-:zt~l•<'t· ki"•ziilt v<>lem ezen dit·ekt t(•rmíí ta·,~ r- .. • .. 

ról, boo·v H!..!."Vanazon (o,· tavasz:ín ittt:'ui szlílíímh<>n ll :-:ort :í ~~ tííkt~\·el 
1-. ' • 

iilteaem ki l'unnig·ham kalap:it•s gyl"•kt:'n·:-:ekkel,-r,.t,olozatlml talajha, liiit.iin-
séges. nem is valami nagy szah:ísn iilteté~i giidriikhe lf)U cm. sor és 
12i"> cm. t(íke t:í\·ol:-::í~Ta. 

Ezen ki~l-rlcti iiltdvt-m·kém az idt-n, ffduít 3 ,;v"s korára való for~ 
dulójtíhan meghozta az el:-;íí 'terml-st. Yan pedig az iiltch·l-ny f1-dik soJj:i
nak, teh:ít az iiltctvt-n~· v:tlogattís nélldili s01j:inak kil<.•Ju•z Hík(:jéu 112 
kiizl-p ~zép nag~·s:ígu tiirt, nwly ~zerint. egy-egy tííkl-re e!-'ik 124/~ 1 fii1·t!! 
Tenués pedig mindeg·yik tííkt~ll van, mcgjpg·yezn~, hogy az igy kiiiltdse 
volt ~IH gyükcrt>sbííl akkor mcgt(,gamzott ~-l. 

Ennek a ( 'nnnighamnak tch:ít nem kell rigolozoz:Í!-', kis6rlctkr'pen 
bcfedetlenííl hagytam a ttíkl-t, kutya baja l'em lett : ·- a peronospo1·:ínak 
oda se hcdcrit, sohasem permeteztem: ,;s a tííkl"k most. i:-~ olyan eJ,.,·en 
zi"•ldek, mint .J unius elPjt~n; a fiirti.,k pedig m:ír szincscduck a het-rés 1'dé 
t..Ijes (~psl-giikhcn. · 

...\ ki:o:~rleti heiiltdés elíítti t•szon kt~rtt•m l-s kaptam Ih·. Rtltos 
J,(uostóllO kilo ( 'nnm. szíílíít, kicsümiizi'•ltem kt~zzel, ki:-;a'Jtoltam h~trl:í\':!1 -

• l-o 

mnstja 21 klosternenburgi ti•kos \·olt, l,.n·a araHy:o;:írga tiu01u za111atu 
tiizes, elsíí rendít korcsmai bornak lett <·laí-lsiflk:ílva. 

l\1iudezekuél fi>gva eikcllene (>:.; clkellet.t. magamat hattírozno111 a 
] 200 O öles holdamai ez :ildott jóí-lztíggal kiiiltctni. Jgcn tím, dc ho11nan 
szerezzcm be a sziiksr.gletct ,- stb. 

. . I~en thn! dc a Cnnuighamjaim kiiziitt tahílkozott l-s \'flll egy m:(s 
faJ~a du:e.k.tterm(í t!íke is, sukkal egyform:íbb, hat:\rowttan nagy(,},[, és 
ammt lufe.Jléséhlíl látszik feketének igét·kez{í sziílííkkel. l:i f'íit·t \'Uli a 3 
é.ves leeneW tökén, és a ttíke ugy néz ki és ugy fest mint a krisztl• iJHlli 
f.t, szép karácson napj:(n. -

En nem ismet·em a fnjtrij:U, és azért az ·;. alatti luít·om levelet azon 
kéréssel rnutntom be, hoJ[y .kegyeskedjék nekem megirni, hogy valjon 
nem »0thell6,-e az a toke ! és ha csukngyun Othelló <.fHh..l tunc! mit 
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csináljak aklw1· ·t ! A Cunnigham bort m:ír ismerem, arra az aranysúga 
sziníí hemutatott mnst.ra szerinti borra éjjel nappal van biztos vev{)m. 
Az Othell(í IHwt nem ir.;mercm, soha scm híttam. Kérdeztem kolozsnh·i 
szííW ,·evt'ímet, ha ( >t.hell6t f(1g·ok iiltetni, a veres rózsas~dn mellett life
r~lll.mtok-e neki ( >thcll6 szííJrít is; '! azt felelte hogy ingyen sem fog kel
len l. -

.J ul i us l i">-Pn i t t a hegyen lett mcgtarh·a egy F~zGlőtnlajdonosi gyii
lekezet :íllami kiizlwnj:h·:íssal. -- ~t.óba hoztam ar. Othelló ültctést. -
No l1iszen ki is lett ach·a szegénynek az útja azzal: hogy igen is még 
most tahílkm:ik ott fent itt ott eg·y :írva ,.c,·D, akj még m~gvcszi az 
Othelló ho1·t, de -!-f'> (.,· mnh·a a rcgcncrál:ír.; fcjWdésévcl szeretnék lík 
uzt l:ítni, a ki othelhí hort fog venni, ha csak nem fele :ll·hun valami 
cogmw gy:í1· <~s biztosan az scm a vele sziiletett. mcllék iz miatt. - Ar.t 
mon(lt:ík hog·y a ,·il:ígC.rt sc kültsek c k(~tes jöv{íjíí szűl<íre egy garast 
RCin, :-;t b. amit nem jr.; irhatok ide. -

Kérem teh:ít igen szépen sziveskedjék a fenti kéréscm teljesitése 
mellett at'l'(íl is (~1·tcsitcni: hol és kinél lehet ar. othelló szűWt most és 
esetleg a jü,·ííhen mint szGWt is <-rt~kesiteni, (.s fi'iképen hul lehet majd 
3--! é\' mul\'a othclló hort :írusitani ~ 

~ag·p·n kl-rek e~y ki~ vil:ígoss:ígot és egy kis jó tanácsot ebben a 
halulz:í~o·J,ban a Cunnigham r.s az c~etlegc~en mag:ít othell61·a kinüvő 
ki:-:«~rlcti :-;zíílíítííkém kiizt. 

Arad K. F. 

Felelet. A l'nmmigtam direktorm{) sz{ílő nagyhan kevés helyen termelte
tik. Abban igaza van önnek, hogy dnsan terem, bora kitiinű. ~li is ösmerünk 
egy telepet, ahol a Cummigtam 8-9 éve él díszlik, jól és igar.án j6 
hort terem. 

Az is iga;r., hogy a peronoszpora renclki,·iil dus és vastag szö,·etű 
l<.·vélzeténél fogva nem bir vele. 

A7. i(l«~n, mikor a peronoszpora felette nagy mén•bcn uralkodott: 
vele nem b11'f: 1'l~jla pttsztitá:·lának :;em mi jele nem mutatkozot f. 

Awnhan mindcn c jó tulujdons:ígai mellett sik vagy kevésbé emel
kedett helyen kiilöniisen a most aWrc haladott szlHőknltm·a alkalmával, 
mikor a ~z<iWk fclujit:ís:íra megfelel() köl('sön is szerezhető: illfetni 
nem. ajánlato~. 

Ott. lehet {)t aj:ínlani, ahol az ojtnínyszülíível \·al6 k()}tségcs tele
pités ucm fizeti ki mag:ít. 

Ilyenek, a magas hegy oldaluk, h~t azok <.·gyszer~mind kevés termő 
földrétcg·gel hirnak·. 



Kiillinhen ha (in a dirckterm(ík ir:ínt r-rdddíídik, t('~!'t~k ink:il•h 
h erhemontot ültetni. ~-\zon na~vohh tem,és \":írhattí: s ilnr:t a lt>gkl-n.n~
sebh izll'st'knek is megfelel. ~ · mint m·ztali kitiiulí fl'hl~l' l•or, l"emmi ki-
Y:\ nni valót m•m hag-y h:\tra. 

A bekiihlött lt•Yelck sz:íradt :íllapothan t~rkeztck llll'g': am<•nm·Ire 
fillismerni lchdPtt: azok othclló szt'íl[ítíírlíl ,·akik. 

Hog·y az oth<'llú szíílíítíít l'g·~· némcl.\·l'k 6i!li:tt~ 1 ik: <'Z l't~gi dolog. Ezt 
teszik azo.nban azok, akik az othl'lló :-:zíílíí rer.dkiviil ha:-:ziws:-<:Í!..?;:\t, hl'l':'l'~ 
és felette na~·y jüYcddmczíís•~~p~t nem ii:-:nwrik. 

~\z othcll6 szíílíí kinesd l-r. ll:t l>n szííhíin11wk (':-ak fp\ét iii
tettem volna uc othl•llóntl: m:t nem f:íjna a fL:jenL 

..-\z othclló e:-:ek0lv kiad:ís l>s kevés t:ímd:-o:\g nH'IIt>tt h:ímulatoH rn:~·y 
j<ivedelmet hoz. 

llog·y önnek az ot helló j<h·P<lelml•z[íst~g'l:rííl fí•galnta \{'g·y<•n, egy kis 
t:\bla j<iveclclml>t su1·oznm fd ! 

.Az 113~[Hlik éYhen iiltcttt•m 1000 í'Z:Íl sima nthl'll<í \"<'~sz."ít, nwly 
mondhatni tL"ljesen he:\llott, s m:ír a harmadik édH'Il termett. 

A negyedik, :u:az 1 t; 8 t-l évtéíl egész m:iig l'Zl'll l OOO tí;\.:6n \'olt 
mimlen édJen ogYre-nu\:-ora 12 m. m. ~Y.íllíí. Ezt eladtam eg-nc-m:i~ra 
mázs~íj:ít ll i frtta·l, s ig-y jii\'cdelmezctt évenként l ~l:! frtot. A-· \·e~sz[íl.iíl 
bevettem 6vcnkl-nt legke,·cscbb ~O frto~, cg-.'· évi hl·n'tcl ,·olt 270 f1·t. 

Kilenez (>,· alatt bevettem 24HO frtut. 

Ezen 1 OOO Wke mintegy 400 D iilct fC.•glal el, uw!ynck (>,·i kia<l:í~a 
ide ~rtve kéts7.cr történt tdgy:\z:ís:\t. is, nem kcriil t<"•bbc 2i""> f1·tmíl. 

Teh:ít 12 é\·i munk:ija került ;;oo tin·int ha ; ezer ka ró 2 fl f1·t. 
összesen 3~fl frtba. 

Ha ezen összeget le\·onjuk a j<in•<lclcmhííl: a 400 O öl teríil<·tíí 
othelló !'zéíW ez idéi :.1.\att 2000 frtmíl tühhet j<i,·edelmezett. 

Termét'!re csak kilcn('z évet sz:ímitottam, ellenben munk:\ltut:í:-;ra 
12 évet kellett sz:imitani; mivel termés cWtti i<lííhen 1s munk:íl
ta t ni kellett. 

Othelló sz[)![í elsG sorban csemege r..z()l(), Igaz hogy nem olyan finom, 
mint például a muskolat fajok, ezek közütt pedig a legkellemes,~bh a 
a rozsdás muskolat, de hát elég jó. 

Fíí eliinyét ez évben lehetett felismerni és becsíilni. 

A szeptember hónap állandóan es(ís volt. A lag,·astagabb IH!jú 
eseme~e sz()lök is rohadásnak indultak ugy, hogy a szííléí szállitá~ majd 
lehetetlenné lett té\·e. 

Az othell6 volt, a mely legtovábh kitartott (>s azállitható \'olt. 

Hogy most már átté1jek a keresetségére. 
Gyöngyösön az ot.helló eMgé elvan te1jedve, ugy hogy piaczuukat 

az othellcS sz~ltJ elárasztotta. 
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. ~ ~~cv{ík \'oltak clsíí sorban a helybeli gyiimöles-kotiík és kereskedlik 
ak!k mtdnn Pgy putton leg:~Y:ehh e:-;erue~e s~d1lííért a frt öO. 4 frtot adtak' 
ugyanakkm· az ot hellót '2 f1·t HO. B fiH·itltj~í:val sGt ké!'DLb 4 fi'tj~íval ti~ették' 

:\leg"j<·lentek pi:wzunkon ü fdvidC>ki vevők, s ha szfí;;:sw1• annyi o
tiJI·II6nk lett volna: eyl!sz kényelmesen eladhattuk volna. 

S/ít midlín a roh:ulís hc~lllott, m:íst nem is vás·,·'tt'<)ltal\.· ~ll't' sza 1 asra, 
IIIÍ:IÍ otiH•})<Ít. 

Sz:ÍHH•~an :lldntt:ík, aki ezen s~ííllífajt eW:íllitotta. 

. . : . . ~I~ .. ~wp;yo h h_ t e~·.m~ l!ík, ot h~l ~~~ . sr.íílíí!.n ket, l~gi nk:íh h fels{í l\J agyuror
l';/. .. :.,dl.l ~z.dhtottuk, ],J!.,.Jat 20 k1~:l\al, sot szalhtottnk Leng-yelorszáO'La és 
Erdél\· he i~, oda, ahol a ~zíílíí nem terem. -· 0 

~b otl.dhí szíílc'ít alig l-r·leme;-; borl'a szíil'lli; mint súílíít dr:íg:í:n lehet 
<~rt.~ t~ e:s i tl·n i . 

.-\z ot l w ll ó k iiliiniisen 
lt·J: eltaJ·that<Í. 

ha a szeptembcr nem tul es{ís, egész té ... 

Ha i'•n az othell<í szíílíít télire elrakjn: nem hir annyit termein, 
IIIC·Illl,Yit ott lu·lyhen e:-;ak mag:íban .Aradon nem bir értékesiteni magas 
:Ít't t·t 1~1:ír ald~ol', mid•'ín m:ís f;z{ílíínck hire ~ine:-~. 

Eg·.n·diil az ll!!,'.''tH~\·ezett kc<·skce:-;ecsíí :;zíílíí az, mcly ol~- sok:íig 
tart ltatcí, :-;{ít az ot hel ki: elta•·thatlls:í:g tckintet<~hcn ezt is füliilmHUa . 

...:\ bont viiJ·i'•;-;, ef'ekély mellék izzel, melyct uzonban egy plll' lelm
z:í"' nt:ín eh·,!:-:zit. 

A lrl!:fi'íhh <lo:og az, hogy sima \'cssz{ír<'íl cgl-sz könnyen be:íll, s 
},1,;.!')' h:ím11latos nag:y termést ad. 

Az idl~ll i::; volt olyan tt'íli.l>m, amelyen 4 1/:!. kilo s~űllí volt. Te~sék 
J1111:-0t. m:ít· ezt c·:.;ak IH lu:j:fval s.z:ímitani. 

)l('g' 

:íll Pllrnt. 
kell a~onban J. ('O''"CZllClD hOO'\" 

~.' J ' • o. nem minden talajban 

lia azunban ünnek ,-t.rii~-harna, ·nlg")' fekete humusdus talaja \'an, 
:- :tz lank:ís lwl~·cn fekszik ahol Pl•~g nedn~:; a talaj, szó,·al nem s.z:\raz: 
lu! gondolkoztt1,·, iilte.~se egt;sz bátran, lutszmit. fogja venni. • 

X em azt a k:~t·om C:: n p z zel moiHlani, hog-y egész s.zlílész v i híg othellót 
iilt<·~scn. ())l nem! ültessen ojt,·:íPyokat., dc mint sz~íllit.:ísra és .eltart:ísra 
<·u·,·at·:ínt alkalmas kit íiníí c.semcge szííltír{íl - ha alkalmas talaJa van, ne 
1~·il'dkr.zzék uwg. . 

Sokat har<'zoltam a~ othcllcíért, dc ha nem tettem volna, most ujra 
k(·zd<•n6m. E\·ek hossziÍ ~or:\n megtanultam beesülni annyira, hogy ez év
heu i:-~ k0t holdat sz:ínclékot.om othell6ntl bciiltetni. 
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Eladó szölövesszök. 
Si mák. 

N e mcs Katiarka 300 ezer . 
M(>zcs fehl-r :w » 

Hoz8dtís ~luskolat 10 >> 

V egyes e:.;cnwgék a legfinomabbak 1 O » 

Rip:íria szeleida 1-síí o:-;zttíly 
ojttísra való 80 ezer . 
11. osztlí!y ültetni \·aló 40 ·> 

ll I. » 'o:o;kohíba való üO » • 

Othcllú l. » 40 ezer . 
II. » 20 » 

J:H1uez I. » ojttl'snhl,·aló 40 ezer 
II. » 20 • 

Herbemont I. " 
II. » 

X cmcs Kad:u·kn 
Hipária szelekta 
I. oszt. ojhísahlvaM 
Jaqncz 

:l l'ZCI' , 

Gyökeresek. 
21) CZl'l' 

40 » 

20 ezer . 

Ojtványok. 
!\leszes talajra alkalmas jattnez alanyou 
Olaszrizling, K ezer . 
Ripát·ia alanyon. 1\lézes fehér, klívidinka, I?ehér t-s vöriis 
Chasseles . • • . . . . . 
Állami feliigyP-W által fclüh·izsgt\lt fi1jtisda ripnt·ia port:Ois 

Hima elsíí oszt:ilyn üO e:r.cr . 
::· másod oszhll~u iJO • 

et. re 
)) 

)) 

» 

» 

" 
)) 

» 

» 
)) 

,. 
~) 

» 

<'Zl'C 

• 

ezre 

-l ft·t. 
a ft· t. 

12 ft·t. 
l:) ft·t. 

12 fr t. 
C) fr t. 
4 frt. 

l:, » 

to » 

10 » 
r, )) 

10 » 
r, » 

10 frt 

ao • 
ao • 

tao frt. 

<'zr e If) O » 

jM:íll:\s mcllett 
c:r.re ~() ft·t 

,. l o » 

.A vesszl)k nO cm. huiiZUak, (.pck cgé!tzségescli. Pcl'OilO!tZJUll':l ellen 
véd\·e, jégesl) nem érte. 

A megrendelésnél 2n°/11 -toli elmeg kiildemW a tiihhi utt\nvétetik 
egyszct·smind a vas n ti leadó tillom:is bemont lant ló. 

Gyöngyösön, 1891i. október 1f)-én. 

Csomor Kálmán 
•zliW-lJ i r·tokns. 
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