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A. SZŐLŐBEN 
(Bzel6tt: "Egy b a n616ben") 

Bart folr6lrat azöl6sguük aiDlira. 

. ~ntk: mtnden hó 28-áD. 
~. otési dlj : Egúz évre 2 frt. 

Szerke11U 61 kiad6tulaj4••••• 
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OSOitOR KALKA.N. 

Az e'őfizetési dij egy évre 2 frt. Csomor Kél
mánhoz Gyöngyösre küldendO. 

SzerkesztOi szó. 
Jelen számunkkal veszik t. előfizetőink ez évi utols6 1zámot. 

S ezzel elvállalt számbeli kötelességünknek eleget tettünk; hogy 
érdemileg miként feleltünk meg: n1Ta v11lasz1 nem mi, de 
tisztelt elqfizetöink ndhatjr,k meq. 

Most sorrendLen azon kérdés merül fel; él-e kis lapunk 
n. jövő l;vb~n 1 

Erre a feleletet előfizetőink tlJlü'!':k várják; holott a dolog 
megforditva van, mert mi a választ: Onriktöl vdrjuk. 

Ha tisztelt előfizetőink méltónnk találják kis lapunkat arra, 
hogy egy évre (.rPtt.e ~ forintot fizP~:-1enek, ha méltónak találják 
arra, hogy azt elolva~sák PM máMoknak is ajánlják, és ez az 
előfizetések megujitá:-~<íhan u~·ilvánul: i_qPJt i.r:. élni fog. 

l~:Ini fog, hogy elvállaJt kötelességét teljesit8e. 
A mi kis l:~ punk kt:tele;..;;..;(.gpi a k;;,·<>tkez{)k: 
Elt')~zör i:-; {'~ miudt-nek felett az. hogy amit mond, az m~L-

gyar ~tyl'lven ll~o·vt·n twy mondva 1Hwv aki a macrvar nyelvet 
t"~.. ""'· ' r. 1"'\.J 

érti l-s birja : ozt j~jj~íjrís uP.lkül tú.:zf,íll megP.I'lse; hog-y közle-
ményt•it ne a hatodik tizedik kt~z<>n ~~s más hirlapokból vagy 
folyó iratokból szPdj<> ö~sze. dP kfiu o szülüben sze1·zett tap'Z~I
talatokbál .lJ!Jiijt.•w, hogy az uttör~~ nehl-z kérd~flt~it tárgyalja, és 
az eWfizetőktúl lwérln·zett k(.rdésekre adjon választ. 

~ok<iig· ll•hetne fnlytatui uH:g a kötele~séget illetőleg, de 
sok szó helyett csak annyit, hogy a lap ugy állitaesék össze, 
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miszerint a szőlész közönség találjon benne olvasásra érdemes 
tie követésre méltó dolgokat. 

Most már azt kérdezheti valaki: hogy hát akad-e mindig 
elég anyag arra, hogy az a 16 oldalos lapocska ilyen tarta
lommal megteljék.?. 

A felelet erre az, hogy nemcsak akad és van bőven, sőt 
az ügy érdekében lenne kivánatos, ha e· kis lapocska havon
ként legkevesebb kéts1.er megjelenne, ugy érdekessége azon körül
ménynél fogva is emelkednék, mivel a gyakoribb összeköttetéHJH-:t 
fogva, élénkebben lehetne a közelebb eső dolgokat tárgyalni. 

Tudjuk mi ezt, és elmélkedünk annak lehetősége felett. 
De hát ez nem pusztán tőlünk, de előfizetőink támogatásá.tól fii~g. 

Azért tehát egész bizalommal fordulunk lapunk eudi!-6 
barátaihoz éR kérji'1k, ne vonják meg tőlünk támogatá.dukat; -
s ne sajná.ljan:-tk e~y kis f:h:tdP.á.got venni, és sziveskedjenek a 
mai s;;ámnnk m<.>lll- esatolt ürl:tpokra azok ne,·eit feli•·ni, akik 
nzou a vidC.kPn az uj súílűkultnní.Y:tl foglalkoznak, s akik felől 
feltehet{). hog·y lapunk t~hifizet.ői soráha lópni hajlaJHl()k Jennónek. 
I-Iogy :1 JH:nmr leinísá Y al és bek ü lclé:·H~\'('1 já. ró fárad1-1áp;ért és 
szivt'Rf.:~~l-rt mi is vi~zont s7iveR~~~et tt·gyiink, kije]eutjük. hogy 
azok 1'fdszéJ·r, akik [PgfiiblJ ily 11.evet ii'Jtrtk (j:~sze, egy ezer d,·b. 
ojtásal~ való sima ,·ip.1rirít Jdildünk :tjánd(.kba; akik ;)ll ily 
nevet (')~~z(· in1ak ,~,; lwkiiloPnek, azok mindegyikének egy szr'íz 
drb. fajtiszta ripária portális vesszöt killdilnk. 

Végül :rki lq~ti'.!d1 Pllítir.et{jt gyüjt. akár al:1ir:!~ utj:ín, ak:ír 
az általa },Pkiildi)tt IH-:,.,.olOJ'han fo~laltak ki)ziil le~tijhb e](;·izet{) 
leend : rlimnk í',;szf:,·e egy száz drb. ojtványt és 500 drb
sima vegyes ripári4t kiilrlünk ajnudf:ld)rl . 

.illi lnp1mkat a ji',\f, (.yn· utHak inditjuk. S m:ír l'l{)rp 1~ 
kijP]ent jii k, mi~z(·rillt a rr:1 fogunk t ;·,rPkr.dni, hogy el()fizetDink 
mf·gt(·rhelh·tt~~w nélkül ha(~:-:ak lPhet havonkint két.szPr jelenjC.k n1eg. 

Ezt ~tzonha11 akkot· td1djiik meg, hn az eWfizetők Azáma 
jóval emelkt·dni fog. 

NPm mondlwtjuk azt, llogy eddig is 
elég támogat:ísban, llH!I't alig van hasonló kiA 
hasonló tlimogfttásban részeAülne. 

nem részesültünk 
lapocska, mely 

De tervünk kivételére még nagyobb támogatásra van 
szükségünk. 
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Azért tehát ujb61 bizalommal 's kérelemmel fordulunk 
lapunk barátai és ellSfizet6ihez, hogy azt terjeszteni és előfizető
ket gyüjteni, és az előfizetéaeket minél előbb megtenni szives-
kedjenek, tisztelettel 

A Szerkesztöség. 

Egy ujabb okoskodás. 
Egyik tudományos és szőlészeti szakférfiu, a franczia Viala egyik 

czikkébon azt állitotta, · hogy az ojtványszőlő rendkivüli nagy termése 
rendszertelenaégen alapul. Erre azután az okoskod6 sz<:Hészeti czikk gyár
t6i neki rugaszkodtak, Viala franczia ~szaktanár kijelentését felfujták, 
~zinét tartalmát megváltoztatták, s mire a szőlész közönség közé jutott: 
már oly értelmet tulajdonitottak neki, mintha az ojtvány szőlőtő tulnagy 
t.;~ése, oly betegesedése volna a szőlőtőnek, mely után a tő elhalása 
elveszésc elmaradhatlan. r~'1J 

" la. 

Oszszel avagy télen, midlín az emberek a meleg s~mbába össze szo-
rulnak, mindig szülemlenek, ilyen és hasonl6 vad okoskodás szülte k6sza 
hir'"ek. Szárnyra kelnek, hogy a szőlész közönség közé jutván: a megin
dult érdekWdést és biíi:almat megcsökkentsék .. A most szárnyra kelt hír 
az, hogy az ojtvány tJzölök. nagy terméu a töke betegségének kifolyása, 
mely a t/Jke halálát idézi ellJ. 

MieWtt tovább haladm\nk, egész rövidséggel kijelentjük, hogy ezen 

állitás nem igaz. 
Vegyük vizsg:llat ahí gyakorlati szempontb6l a kérdést. 
Miben rejlik a sziíWtíí dns termése? abban, ha a sz<HGrügyek nem 

meddGn, de termő rügyekkel fakadnak. 
Lesznek-e általában, s ba igen: mikor lesznek a rügyek termökké? 
Hogy a rügyek gyümölcscsel fakadjunak azaz termGkké legyenek, 

szükséges, hogy a sziíWhajtlísok teljesen beérjenek tökéletesen megfásod
janak. A tökéletesen beérett szölővessz() rügyei rendcsen terméssel fa
kadnak; mig a teljesen be nem érett vesszök rügyei, gyümöL nélkül 
hajtanak ki, meddők maradnak. 

S<ít sokszor nem elégséges, hogy a szőlő hajtásai teljesen megfásod
janak; a rügy termékenyitéséhez megkivántatik: a tő éltető nedvének a 
rügyben leendő összponto1:1ulása. 

Ezt a következő képen birjuk könnyen megérteni. 
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Ha egy tőn az összes előtörött hajtásokat mind meg hagynók, 
HOhasem lennének a rügyek oly termőképesek, mintha a tőn lev{) hajtá
sokat tisztogatjuk, ~s a feleslegeseket lehányjuk. Miért? azért, mivel a, 
ti&ztitatlanul meghagyott tökének is éppen annyi gyökérzete van, mint 
a tisztítottnak; s ugyanazon gyökérzet a tisztitatlan Wkénél felette sok 
hajtást éltet és táplál, mig a tisztítottnál kevesebbet. Ennek a követ
keztetése az, hogy a tisztitott töke hajtásai du:mbbak lesznek, ezeken a 
rügyek jobban összegyüjtik azon alkatrészeket, melyek a rügyet 
megtermékenyiti k. 

Igaz, hogy a lombozat a légből szintén vesz tápszereket, s hogy a 
nagyobb lombozat több ily tápszert gyüjt a légből, de ez aránylag elenyé
esik azzal szemben, amit a földből gyökerein ~ít fel szed és továbbit. 

Ezekből látható az, hogy a szölők nagy termését: a szőle rügyek 
tök~letes kifejlődése, beérése biztosítja. ·--~ 

Az ojt\·ány szi)Wk termőképességénél bizonyára nagy szet·epet játszik 
azon körülmény, hogy a Wke alanya nem tart arányt vastagodás tekin
te~hen a tőke fejezetével. 

A szerep abban áll, hoO'y a gvökerek által tel~zi rott éltető nedveke e. ~ 

most már a levegővel felvettekkel is szaporo<h·án, mir·e a Wkéh~z vissza 
~rnek: a tőke nyakán a keringés nem birván toníhh egyenletesen haladni : 
a nedv összetolu~f.Ísa áll be. 

Ezen nedv tolulása tömörülést idé:r. elíí, me l~· ~lsíí sorhan a t 'ík 

fejlődésére, viszont a sztHőhajtások rügyeire van hefoly:íssal. 
Igy értbette ezt Vialia franczia tanár is ..í alig másként ; s jgy keJl 

azt nekünk is meg6rteni. De nem ugy mint némelyek hirdetik, hogy az 
eg~· betegség, mely a Wke halálát idézi elíí. 

Hányszor i:!~juk, hogy az· egyszeríí tOidmiveW minden elmóleti böl
cselkedés nélkül kést veE~z a kezébe, é!' a ke,·és terml-st hozó fának 
derekán egy gyíh·íít v:íg, (~fl ezzel a filk(>rgl"t !'okszor egéR7 a f:íH 
részi g leveszi. 

Igaz hogy helytelen elj:lr~í!', mert Hokszor, kiilönöRen ha a gyűríí az 
egész fat köriil futotta, a fa halnhH idézi eW. De ha marad rajta annyi, 
melyen át nedv keringését f<)lytathatja, mi tt.rtPnik itt? a nech- sűrű
södése, mely a riigyek termr.kenyit(.Aét idizi eW. 

Hányszor hítjuk, hogy \·alakJ gyümölcs fáj:ínak alaktalanfloágán ugy 
segít, hogy azon oldalon, ahol a1. :ígat fejleszteni akarja, vagy egy alvó 
rügyet életre akar kelteni, a k<~rdéHc:-; oldalon egy ,·izszintes mtt1 szést tesz, 
~f! czélt ér. Miért '! a,.;ért, mivel a IH'<h· lef(llyáaa itt megak· sr.tatván, a 
felette levií ré::,z fejWdt~sr.re hat jótékonyan. 

• 



- 181 

A tő nedvének hogy igy mondjam megköt~se 'Ital elért eredméayt 
legkönnyebben felfoghatjuk, ha e czélból két egymás mellett lev6 t6kén 
teszünk kisérletet a következől..épen. 

Egyik tőn a hajtást már jíilius hóban lehuzzuk viszintesen, vagy 
m&g lejebb ejtve, egy dróthoz kötjük. .A másik tőn a hajtást egyenesen 
a karóhoz kötjük. 

A. reá következő évben a lehuzott vessz{)t ugyanily alakban köt
jiik a dróthoz, vagy mellék tőkéhez, vagy esetleg karikéba hajtjuk és a 
másik tőn lev{) vesszőt szintén egész szálban a karó mellett meghagyjuk; 
zt fogjuk tap: ztalni, hogy a lehuzott vessző legtöbb esetben minden 

egyes rügye gyümölcscsel tör elé, mig az egyenese~ felfutott vessző rügyei 
annyi termést nem hoznak. 

Itt a vesszJ meghajtása által történt nedv tömörülés okozta ered
mény ösmerhető fel. Ez kézzel fogható bizonyitéka a nedv lassubb vissza 
futásának és sűríídésének, mely a gyíírüvel ellátott fáknál és az ojtvány 
szölőknél jelentkeY.ik. 

De hát nem szabad felednünk azt sem, hogy ez a. régi európai 
sz(íWszeteknél is meg volt, ha nem is oly nagy mérvben, de megköze
litőleg ott volt ez látható, ahol a szőlőtő töke művelésre 

alkalmaztatott . 
.Az eut·6pai szőlönyaka sem tartott lépést vastagodás tekintet,ben 

a tőkével. Ott is a tőkék sokszor elég nagyok, a tő nyaka peqig ar,ny
lag vékony volt. 

Tehát azon állapot, ami az ojtv~i:ny sz{)lőnél kétségbeejtőleg kifogá
sohatik: a régi szőlészetnél is lnír nem hasonló mértékben, de aránylag 
megvolt. És mégis százados ~z{jliítelepekct is lehetett látni, melyek jó 
kezelés mellett, ha nem is valami rendkivül dus termést hoztak, de 

t>lég!l,; jJl fern,~ttek. 

[g-az az, hogy az f'urópai szűlők is fiatalabb korokban adtak nagyobb 
termést miU' koroso<h·a \'éO"re elöre~edve, a mennyiség mindig alább szállt , l"'> .., ....., 

Ha igy fogják fel az ojtványok jövőjét is, és ebből meritik azt, 
hog~· a tiike csendesen veszit termő er{'jéblH: nagyon fe'rmészefes. Csak
ho()"v a sz{)l()töke termő ereiének fentartása j6 kezelés mellett állandóan 

~"'>. J 

biztositva volt; s igy az ujtvtíny sz{ílök termésének t1lland6sitása is éppen 
ugy eszld>zölhet{í, ha a gazda megadja neki mindazt, ami ezen tulajdon

sághoz elkeríílhetleniil szükséges. 
Csak következtessünk a régi szőlűmüvelésrm, mert hát ez felette 

sokban alkalmas az uj szölőkulturánál is. 
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A régi iiltetésíí szőlők néha a harmadik é\·ben már hoztak némi ter
mést; a negyedik é,· ben kezdődött ja nagy termés, és ez mintegy 10 é\·e.; 
korig tartott. Ekkor kezdödiJft a mennyiség alá1zállni, de ezzel emelkedett 

a 'Wiin/Jsé,q. . 
~{iért volt ez igy'! azért mivel az ujonnan ültetett sl.éil<ítalaj:íhan 

még benne voltak azon alkatrészek, melyek a sdíWW életéhe?. fPntart:i
sához sziikségesek. Később mindink~ibb fogyott ez, ezzel szlíllt. ahí a 
termés hozam is. 

Volt még egy másik ok is, mely az idősbbűl{í szt'íWnél a rnennyi:-:t:~ 

csökkentésérc szolgált; s ez a tőke nagyobbo(hísa volt.: 
A nagyobbodó Híf.én szlímtalan szth•az csapok hütykei foglaltak IH·

lyet mclvek e()'ész év folvama alatt a Wke "J ueth·ében osztozkodtak .. \. 
' ~ b • 

tlSke hajhísaib6l visszafelé került éltet() nedvet ezek a szlimz részccsk•:J.: 
részben magukba vont:ík, s aztlÍlÍn sz1íraz testükön lÍt elplh·ologtatt:ík. 

Mit csiwílt ilyenkor a jó l!azda '! 
Először a ttíkc f:íjlit lchct/í~~~~!;ig meg·kischbitettt'. Sz:lraz részétúl 

megtisztitotta. Siít nem ritkín mc~tiirtt~nt, ho~~- halt:í«·~k:índ :íllt neki. :-~ 

a nag-y tíík6t let: .. ragt.a. 
:~ithín ezvn míívcletet a ttíke fejt:t fdt~!'ile.~e;..; ,:;..; a ~z:ínt.z rt~..:zektc'-íl 

mcgtisztitotta, hozz:l fi.1gott é8 pótolta a talajbtíl kimeritett t:ípl:íltí t·t'~ze

ket : ~ztÍ\·a l 'llle.qt r rÍ fl yúzfa . 

. Az ih· <•lh:ín:íshan részesitett ;;;úíJ.'ít•'í nwg·i(jodott, 0:-: i:"m,:t l't·t'ís fpj
lődt;~t nyert {>:-; ha t'!!Y{>h baj nem ,:t't«·: ferm~ff du;um és megfizeti~ a 
red kiadott kfJ1tt•:égPl.~Pf . 

.A:~.: ujt\·:\ny tt'íke i;.; \"I~sza fi.1g esni idíível. nem ugyan a t("ikc el
teljNlt'-Hc \-s sz1Írtlz rt~szekkel lett k<;rüh-cn!se :íltal; lllt'l't nz nj kultnm 
munk:ísai mnr errt.• g-ondot f'o!!nak fin·ditani, de az<~rt, mivt'l a talajban 
le,·G tápcríít föl~mésztettr.k. 

~:s ez ar. ojt \':íny F-zíílíím'-1 cliíbb következik be; az<'rt, mÍn"'l n~ 
amerikai alanyok gyi'd.;et•ci f<~lett•;hh dm.,ahhan fejlfídenek, temérdek haj
s?.ál vagyis felszi\'(í gyiikerekkel ,·annak körülvéve. S amily aránybau 
nagyobb a gyi)k~rr.ct, oly ar:ínyhan fcjWdik a lombozat, melyet pedig a 
kar6miívclésnél s hos5zahb hajt~í~ok meghagy1íBá\·al mi is elősegitünk. 
S :gy sokkal tiibb t.1ípanyagot f(,!!yaszh·lín, minden esetre hamarabb elfogy. 

Ez a~után maga ut1ín Y<mja a Rzfílő fejlödését, és e,.;zel konr.ekYen
ter a termés nagyságá& is. 

Tehát vissza fog eeni az ojtvány tííke nagyon természetcaen ; de 
nem azért mert t61 termette magát, és e,.; egászségtelen állapot, melynek 
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következménye a tőke vissza esése; de azért, mert éhezik, s az 4hség 
embernél állatnál növénynél vissza esést Mzill. 

Ha azonban a talajnak vissza adjuk azt amit tőle évek alatt a 
tGke elvont; ha a talajt megtrágyázzuk, ~s hozzá jól megmunkáljuk, 
hogy igy a föld porbanyuiván a f!zükséges lég a gyökerekhez is lejusson; 
Hem le11z okunk a tlike viss~.uesése és a termés mennyisége miati 
l'anaszt emelni. 

Az ojtvány szűW élni fog, csak a gazda adja meg mindazokat, 
melyek az ű életéhez szükségesek, s bánjon vele ugy és akként, amint azt 
í; meg ki n\nja. 

Tehát az az okosko<Ms, hogy az ojtvány szőlők tul nagy termése 
a tőke abnormisságából ered és az betegség: nem egyéb halva született 
~öld asztalmll talált okoskodtísmll, azért tehát ezen ujabb felfedezés helye
~ebben kitalálás, senkitsem rettentsen vissza az ojtvány szőlők telepitésétlíl. 

Az idei bortermésröl. 

Adtál uram termést de nem igen van köszönet benne! Igy lehetne 
most a E~zölészeknek egymást köszönteni ; mert évtizedek óta nem volt 
oly megvetett keresetlen tárgy a bor, mint ez évben. 

Hogy a szőlötélkén termett bornak a megölője a csinált bor, azt 
ruindenki tudja; de hogy e mellett is oly megvetett: az az lJ idei 
tulajdonságában rtjtik. 

Az {)szi esős időjárás a szölőkre kártékonyan hatott, megrohadt a 
szőlöfürt ngv mint nagyon régen nem; .~ iru1ét can nz, hogy éppen semmi 
becse nincsen. 

~-\. borok ~íltul:íbau oh- za ,·arosak, hogv a ,·alódi borokkal kereske
dí;k Hem hátorkodnak pénz.iikct ily za\·aros-·moslékszinű borba befektetni. 
Ha azt aka1ja a gazda, hogy ezen ijesztííen zavaros bora megtisztul,sá
nak lehetli~(ogc héálljon: akkor haladéktalanul hnzassa le. Ha ezt nem 
te~zi: mt.fJ~1·d"mli, hogy üt lmzzák le. 

~-\ penész nem olyan, mint a bornak rendes söprője, mely sulyánál 
fog\·a al:í:;zál a hor<lótimckérc. De könnvíí, s legkisebb légkülömbőzetre 
felszáll, ~o~ a hor za varodnsát idézi elíí. · 

Ez évi szüret njból figvelmünkbe hozza azon körülm~uyt, melyet 
már ré~es-régcn tapa~ztalták. a szíílllsgazdák, hogy oly id6ben, midőn a 
szííWfürtök penészesek, nem alkalmas a török szölőből fehér bort szűrni, 
sz6val uem helyes eljárlís, ha a levet a törkölyről azonnal leszedjük. 

Ha a levet a törkölyriíl azonnal leszedjük, a borban nem lesz 
tannin tartalom; mig hu ptír 1~apig, addig mig a ~ö~~öly fel.mel~gszik~ B 

a It> részint a magvakból, részmt a csutkákból kello menny1ség~ tamnt 
cserényt vesz tel : akkor a bo1· tisztulása jóval elöbb bekövetkez1.k. 



A jelen évben is ismét ugyancsak azt tapasztaljuk. Amely bort 
azonnal leszürtünk, még rnindig nem akar megtisztulni. Ellenben az, 
amelyik egy pa1r napig a törkölyön forrott : már tisztulni kezd. 

Jó lesz ezt a körülményt a ezőlőAgazdáknak figyelmükben tartani, 
a adandó alkalommal ehhez alkalmazkodni. 

Most pedig a zavaros boroknál akkor érünk czélt, ha deczembet· 
elején már le huztuk, ha a jöv() év elején ujból lehuzzuk, a utánna a 
borhoz ha egyáltalában tisztulni nem akar, kevés tanint adunk. 

Tan in vagy cseren y Budapesten a draguistáknál igy N ern da ~án
dornál is beszerezhetők. Egy hektoliter borho7. ha uem nagyon zavaro!'; 
2 deka elég, Ha zavarosabb több adandó. S ugy kell elbánni, mint 
a deritésl!!el. 

· A tanin vagyis csereny az uszkáló rohadt felhőket összevonja, s igy 
tömöritye, a ho1·nal nehez~bb lévfÍn. alá viszi. Ezut~(n a bort 20-ilO 
nap mulva le kell huzni, s ha fehér, viza hólyaggal, s ha \"ÖI'ÖS : toj:í~ 
feh~rjével kell megderiteni. 

Levelezés. 

T. Szerk. ur! A tavaszon eszközült 6kt~jt~ísaimat most lisszel nzs
gálat alá vettem, s úgy tal:íltam , hogy az alany tclslí kűt sz:íra nincs a 
nemes rtisszel egybcfon·a. Es tartok tc'íle, hogy e;r.en a nyitott seben :it
az ojtványom me~ hibázhat. 

A lapo8-e az ag-g-odalmam, ava~y nem lesi': ennek ~-;emmi h:ítr~Í11ya "! 
Zöldojt:í!'aimat a j(~g megverte : mit tegyek ezekkel a ú>ld ojtáaok

kal? 
Moat (ísszel f(~t·ditott sziíllífüldcmt•u több heh·ütt meszes ré:o;z került 

feliíre. Lehet-e ebbe ojtni'nyokat ültetni·? · 
Ar.t mondják csak a Czeiner-f(.le ziildojt:ís a biztos; mit~rt johh t•z, 

mint az általunk l~vek óta eszközlt. haranyai zi"•ldojt~ís ·! 
A mult évben ojtfisaimat meggyiikere;r.tcttem, ez t-vben azonball 

islllét gyökcn·ket h:1jtott. Kell-e az ojt\::ínyokat minden évben g~·ökerezni ·! 
Egy n(.melyik ojh·:ínyaimnak magas a fejezete. 1::s aí<t tapasztaltam, 

hogy ezek ez {>vben m:ír nagyon vi~szaestek. Siít szigorúbb vizsgálat ut:ín 
azt látom, hogy egy«·s 1lyPn maga:-; nyakú tíík(>k nyaka hnssz:iban meg 
vannak r eJwdve. Leh('t-e czclH•n f.:-; miként se~itcni? 

HzííWmhen E~ok oh·an oitv:ínr van melynek o·riimölcse ritka fürtű 
ol J • ! • 1"-w 1 

Lehet-e ezeu segiteni ·! Ha igen mif(>le képen'! 
MűtráJ!yát sz:íudékozom !'Zíílíímheu alkalmazni: mikor kel azt ~M 

miként hinteni '! 
V égre van egy t:íbla 7 é\·es jaquez és 4 éves Jork-madaire szGUim 

ezeket ohajtanáro beojtani. Lehet-e ezeket beojtani? Ha igen mikor 
és mif~leképen ? 
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Bocsánat, hogy a kérdéRek ilyen halmaztíval :íllok elő ; de hti:t 
azt hiszen igy tél idején, mikot· az egyéb munkálatok szünetelnek 
legföbb ideje az ilyen dolgok megösmerésének. 

Tisztelettel 
Arad F. G. 

Legtöbb kérdésre lapomban már meg adtam a választ · mind
amellett iparkudom azokra tapasztalataimat bár egész röviden 'még is 
megadni. 

Az tény, hogy az ékojUs alanyának szárai legtöbb esetben nem forrnak 
az elsií évc~ben teljesen össze a nemes részekkel. Igaz az is,hogy az igy maradt 
sebek némi aggodalmat adhatnak, de eloszlik az azonnal ha meggondolja, 
hogy az ékojtással eszközölt szőlők tart6sak, s azokon az általánosságot 
értve, semmi hiba nem jelentkezik. 

Az ojt:ís helye lassanként egybeforr, helyesebben mondva úgy 
kiforja mag:lt., hogy sokszor a második, de már a harmadik évben 
nyoma sincs a sebhelvnek. 

· Tehát e miatt Ii'incs oka aggodalmaskodni. 
A jég :íltal megvert zöldojtásokb6l sohasem l~sz álland6 termő 

szlSiíí. 
Ha s?.őWf'(ildj(>ben imitt-amott jelentkezik mész, azt ha nem kerül 

f'Okha, ki kell h01·dani, s helyét mészmentes földdel megtölteni. Ha pedig 
nagyobb táblákban van, oda mészáll6 fajok ültetend{)k. 

A Czeincrféle züld ojtást azért tartják egyesek jobbnak, czélhm; ve
?.etöhlmck, mivel a ti"lk(~llck egész rö\·id nyaka van; mig a baranyai zöld
ojtásn:íl, sokszor kiilönöseu némely fajoknál : a töke hosszu nyakít. 

Az ojtványokat az clsií é\·ekben rendesen kell gyökerezni. Addig 
mig a nemes részen levií gyökcrbajt:isra alkalmas részek annyira meg 
nem örcgednek, hogy tlíl.Jb,; g!)iJkel'ef 1I~'W hr~jtannk. 

Ha az ojh·:fny két s?.cmcs és a tííke magas, akkor a felső szem a 
m:íl5n<lik édJell lcnigandó, mert az als6 szem ritka eset kivételével 
eWt<ir. lia 11em, Pldwr lev:ígaml6, s a kihajtott alany zölden ékre vagy 
most na:ir o\·ato~abban ojtand6 be. 

A riíg6~ ~ziílGkt{íl ugy lehet megszabadúlni, ha azokat ékre u.jb61 
jobb fajjal bcojtjuk. Ha meg nem fogant, a visszavágás után elétörött 
alany, mint fönchb mondtim: 1tká,. ékrP akril' zölden b~oJthatt5. 

Míitr:\gya czélszeríí~~g:e eddig még teljesen konstatálva nincsen; ha 
azonban haszmílni akm:ja: ug:y azt. tavaszon helyezze el a tőke körífl fúrt 
lyukak ba. 

8 t~vcs jaqucz é:; 4 C.ves Jork madairc szGWjének beojtására 
ahíbbi lc\·élben tal:llja meg \·:llaszunkat. 
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II. 

Tek. Szerk. út·. Y :m nekem egy t:íbla ja•1nez sl'.líl6m 8 éves. Eddig 
benne a filoxera pusztit:ísának semmi nyoma scm l:í:that6. Ezt kiv:ínom 
én a jövíí tavaszon beojtnni. 

Kérdem : tekint\'e a vessl'.íí mag:~s kor:ít, hogy eszközöltessem az 
ojt<íst? és miféle fajjal ojta~sam be'? EB végre annyira ellent:í:lló faj-c a. 
jaquez, hogy rajta nz ojtván!J tartósan élni f'og / 

Tov:\bb:í h.1sonl6 id{ís ripárin telepom van. Lehetne-e azt is tava
azon ékkel beojtani? N em-e volna akad:Oy az, hogy a W kéknek nyakai 
m:ír oly vastagok, miszerint hozd alkalmas nlstag nemes gally nem 
tal:ílhat6 ·: 

Különöscn ISzeretném oly fajjal beojtani, mcly csemege szt'ílíínek is 
alkalmas; ha azonban értékcsithetií nem lenne: akkor boruak lenn• 
használható. 

Ezekre kérem sz i \'Cs v:Oasz:ít, mch·t-rt m:ír előre is kiiszönetcmct 
mond va maradtam 
Bpesten. J. J. 

A jaquez ellf'n:illós:íg:ira m:ír számtalanszor nyiiatkoztuuk. Most itt 
··~ak :lllll)it cmlitiink fel, hog:y :t délnek fckvíí sz:íraz kavicsos kövecses 
avagy alré~zében szikl:ís, valamint oly mcs;:es talajokban, hol a .n{>sz 
kavics alakbau jelentkezik, s{;t nH~g ott is, ahol a m(>:;;z agyagban rész
ben felolch·a Yan jelen : a jaq1uz elt!gé ell~:ntáll a jiloxe1·ának. 

Csak az C'sctbcn Ycgct:íl rosszul a j:HJIH'z, ha neth·cs ah·izcs talaj
han oly helyen Yan, ahol a n:!p nem ft'kszik bele a talajlm, aza;~; éjszaki 
oldalon van. 

A 8 {-yes jaqne;~; ttíke m:ír va~tag. l>e a;r,0rt hcojthat6 ékkel, be
ojt ható híír al:í . 

.A g·yi'•ng-yii~-\.-isnntai h:tt.:írlJ:tll \·an \~oz:íry Tam:ís urnak f>g')' nagy 
t:íbla ojtvány ~z()l(;jL•, amelyheu a 7-:o; éves jaquez szií\{ít 18Ufl dik év
ben ojt.ott:\k be t•~t:st. egyszeriiru tqut• .. \z éket a szétha:-;itott szíílíítőke 
uyak:inak egyik nldal:íha helyezrt>k, hogy a ht~jak tal:Okoz/.:tnak. Az 
eredméuy h:ímnlatos nag·,v \'olt; alig· maradt el val:uui. E~ a siker 
hámtdatra m0lttí . 

.Az ojt:ishoz piro;.; ( 'hasscles haszn:íltatott.; éR ez (vbeu mondom az 
ojtás ut:íui lll:Íswlik (\'lwu uh· t!\·iiu\'Öl'ÍÍ mwy termése volt ho~.Y a vi-

• < •• • 1:'. ' L' 

déki sz<;I.~szek b:í11mlui j:írtak. 
Ma~am is nag:y figyelemmel kisértem ezen idíís tííkék beojtllsát, 

A.z elsíí évben tr,bbszlii· cimentem, a tulajdonos engedelmével több tőkét 
l{Jboutottam, s az ojt:ís helyét ugy tal:íltam, hogy hát• az egyik oidalon 
a nemes rét-z be folTott, dc a 111ásik oldalon a szl-t hasitott rész ijesztően 
nyitott \'olt. 

Ki vtincsi an v :írt :u u a fej !emén y t. 
Ez évben i!';mét több Híkét kibontot.tam, s ugy találtam, hogy a 

~emes rés~ vastagodá:;a éH a f(,rra(l:ís a sebhelyeit több helyen mtír tel
JCsen benotte, hogy a szótnyilott ré8zeknél volt sz:írnyacskák egész eltün-
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tc k. Vagy clsz:írad tak, vagy össze fot·rottak. ~:s ezek minden tekin t et be u 
kész kifog:\stalan Wkét kép~ztck. 

Voltak ugyan még egyes tGkék, ahol a hasiték még erl)sebben 
M_~szott, dc ezek gye~ge vegctácz~6jú tőkék voltak; s igy a többiekből 
kovctkeztct.ve: ezek 1s befognak forni; ezekbql is flJkéletes életképes 
töke lesz. · 

Egy ilyen keresztül vitt ojMsi elj:írás : mcnnyi meddő okoskodást 
mennyi irka-tirk:ít üt agyon: 

~Icnnyi aggodalmat oszlatand el ezen eredmény leírása és közzé
t(~telc. S hogy az olvas6 a mai hitetlen világbau állitásunknak hitelt adjon: 
mondottam meg a sz{íl{) tulajdonosa nevét, hogy a kétkedő megtekint
hessc, s ha :ílliMsaink nem felelnének meg a va16s:í:gnak: az nyilvá
nosságr,, hozh"tja. 

A kiknek i<líís amerikai Wk<!ik nmnak és attóli félelmükben nem 
ojtott:ík, mcrt azok nyaluti \'astagok, mcritecnek b:ltors:ígot a megtörtént 
(.~ hev:ílt ojt:ís ut:ín; s minden tétoní:zás nélkül egész b:ítran fogjanak 
hozz:í annak i1lejl-bcn azok beojt:ís:íh(.>:r.. 

Ha azonhan még is volnának olyanok, akik még ezek ut:ín sem 
voln:ínak h:Hrak az id{ís Wkékct ékre beojtani, azoknak még három 
ojtási módoz:ü :lll reudelkezésükre. 

Eh;(; a M1· alá IJrtló ojfris. Ez ugy c:-zki'•zöltetik, mint a kert<~szek 

I'Zokt:\k a f:íkat \.(ir ('l:í ojtani. 
T.ení:rjnk a t{;ke fejét. Egy l'l;szl>n, ahol a Wkénck legkiiv(.rebb 

héja l:ít~zik, (mert a led:gás után mc:rlábzik) ott a kés sol cg·,,· függé
h·cs lwl"it:í!'t t1~:-;ziink oh· hosszan, amily hol'l~zú körülbelül a neme:; ék 
l;·cnd, ~ a I!Yiikt;r h(~:lt. lH~ssel lehctiílcg felvesszük. 

:\ nemes vesszlít a ríi~ynél : a rüggycl ellenkez{) oldalon vizszint.esen 
(.ppen azon helyen, ahol a rügynél a v:ílasz jeléül egy kis vizszintes 
vonalka mutatkozik, éles i'éssel hev:ígjuk anuyira. hogy egy kevés fás 
rt~f.lz mar;11ljon: aznt:\n n~yanc:;ak a rügy feHíli oldalon C!!)' lapocskát 
váguuk. mel.'· n hnAit~kha befl;r, s azuMn ezen lapocsk:it betoljuk a 
haflit(>Jdm ug-y, hogy a nemes rész ,·izszintes része a?. alany I:wján jól 
feldidjl-k, {.,. ratl'iával meglditjiik. 

~agyohb bizton8<íg ok:lért a riigygyel ellentéte" oldalra egy tlb. fács
k:ít kötiink; " a nemes riigy fclséí végét hozz:í kö~jiik; s igy megerősit
jiik. A1.után az eg{osz~t mint az ékojh\st földdel betakarjuk. 

Heojthatjnk az egy é\·es már megfásodot.t vesszőt tavaszon maga
san ak:ir· éld~el, ak:ír p:irositással, melyet azután a porba lehuznnk:, és 
ha megt•r<'dt: iisszel ,·a~~- tavasszal a tőke helyére elbuktatjuk. 

Bt'ojthatjuk zi.,ldcn is, melyct ~zintén .a tííke helyére döntiink. 
'1\~sl"(ok a n{ogy clj:ír:ís küziil v:lla:o;ztam. 
A d'lasztúsn:íl azonban tartsa szem clíítt a kön~t.kez{íket: 
A dönt(.snél a tííke mint szokt:ík mondani leomlit.atik ledöntetik, l 

1 g~· az alany oldal gyökerei rendcs clhelyezkcdésébfíl ki?ontatnak. 
A (]i)ntiitt t{íkék sohascm :íllanak oly s.r.ilárdan, tmnt az egyenesen 

eliiltetett alanyok. 



A döntés tökéi, a régi szőlészetben meg tágultak; s ezekből lettek 
az ugynevezett: kotyogó:~ tőkék. 

A kotyogós tö'ke a multban sem volt jó, a jelenben 1s ki ván ni 
valót hagy; bár az igaz, hogy az amerikai alany sz<Höfajok jobban terje
delmesebben elgyökeresednek. 

A döntés pénzébe kerül ; mig a helyben ojtásra : az ojtásnál egyéb 
költség nem teendő. 

Ha az ék vagy a bő1· alatt eszközölt ojtás meg nem et ed, kevés 
kivétellel uj ból kihajt; s azutlin m~g mindig módunkban van akkm· m~g 
azon évLen zölden, akar a reá következő évben f~íson beojtani. 

Az elmondottak, az idős rip1íri1tkon \'agy más egyéb ellenálló alany 
fajokon egvenlöen alkalmazhatók. 

Szá~talan faj van, mely mint. csemege szGW is értékesíthető, s 
mint borszőlő is megállja helyét. 

Feketében az oportó és a burgundi .: fehérben a mézes feh..::r 
Chasseles és muskolatfajok. Tessék ezek közül választani. 

Szölöojtási tapasztalatok. 
Most, mikor a szölőszet uj stndiumba lépett. s ennek főtényezöje 

azon körülmény, hogy az országgyiilés törvényileg intézkedett a szőWk 
rohamos felujitásár6l : a kézben eszközölt ojtások nagyobb mérvben fog
nak a kissebb szőliíbirtokosok ,()tal is készittetni. 

A kéY.ben eszközlendii fásojtásokról annyit összeirtak. üssze-\'issza 
beszéltek, annyi mindenfélét kitahíltak és m1ír el is hagytak, hogy arról 
nem hasábokat de lapokat lehetne összeirni. 

Én kezdetWl fog\'u mindig azt hangoztattam, ho!l.'l ha valal.-i 
ol!/ /,;(jtiifi11!Jfl901 Ji·dei..ne fel, mely a fi.)ldbe helyezve a szétmlllásnak 8-10 
hétig ellentállani k~pes lenne: a1; Hzerez,"~ leg•vtgt/OMJ ,;,,.,J,.me' '' k~zbet& 
ojtási eljd1·tÍs körül. 

Ezen 1\llitásomat fentartom ma is; mert ha ennek birtokában vol
Ju\nk : akkor a kézben eszközlött ojtásokkal ~t.,(mosabban foglalkoznának, 
s az szerfelett kevesebbe kerülne. 

Felette csodl(}kozom azon, hogy a kórm1íny mely. a 1zőlöszet terén 
elég jóakaratot és Mmogatlist tanusít: erre n~>m l~>~jP.'izfeffP. 1.-i .fi'l.'lelmét. 

A ternaelíí és kezdeményezt'í sziilész közönség soktele kisérletet tett 
a kötiíanyagokkal, de eddigelé a ezéinak egy sem telelt meg. 

Votak akik rézgáliezoldattal impregnált raff1ával, akik kátrányozott 
spárgával, akik rnarhabéllel, akik bárásznal kötöttek. De ezek közül egy 
sem vált be. 

A rézg:llie7. oldatha mártott ratlia tartósabb lett ugyan valamivel, de 
n főldben vagy homokban, amint az nedves lett: a zölugálicz feloldódott, 
,~.az oldat a metszlapok közé jutván, a vesRziik héjait megtámadta külö
nösen a metszlapoknál ott: o.lwl forrfl.rlris bP.dllrú .~zfJkotf. S igy megromlott a 
vessző h~j~ínak metszlapnál lévű széle, s ennek következménye szerint : 
'onrlutt 'részeknél tl f'orrntltl:i u em dllhtlfutt be. 
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A kátránynyal kent l!lpárgávali kötésn~l, a kátrány jutott a metsz
la_?ok kö~é; a bé~lel~savart oj~.ványnál a bél feloszl,sából jutott a metszlapok 
koEé; s 1gy ez lS s1ker n~lkul maradt. A bárászszal való kötés bizonyult 
volna még a legjobbnak, de az rövid marhaszőrből lévén : csakhamar 
szétment. 

Tehát eddig alkalmas kötöanyaggal nem rendelkezünk. 
Mig a kötőanyag javitása, vagyis helyesebb és alkalmasabb előál

litására ~i se~ történt: addig az ojtás kivi.telére számos javitó jelentke
zett. Mégis mmden okoskodás odalyukadt k1, hogy a réginél jobb kivitelt 
nem tudtak hemutatni. · 

Ha azokról a különböző ojtógépekböl egy tárlatot nyitnánk, melyek
kel a szőlész közönséget kivánták boldogitani, s az illető feltalálók ma
guknak pénzt szerezni : lehetetlen, hogy ne szánnák uttörő szőlészeinket, 
akik annyi kisérletnek voltak kitéve. 

Boldogok azok, akik most lépnek az uj szőlőkultura terére, mert 
annak a sokoldalu megkárositásnak, melynek a kezdeményezők ki voltak 
téve : ők már nem ülnek fel. 

A sok csodabogár gép a sutba került; a sok próféta elnémult. Ma 
elő áll a gyakorlati siker: s az beszél, az tanit, az magyaráz. 

Találkoznak még ugyan mQst is egyes találgatók, de hát mint az 
eredmények mutatják, azok ujabb szabásu gépei is legvalós?.inübben a rak
t~h·on fognak megrozsdásodni; mcrt most már évek hosszu során be van 
bizonyodva, hogy uz ojtá.-;hoz legjobb 'lZ emberi kb. 

Az ojtógépek kimentek divatból, legföljebb a hüvelyeket használják 
még ott: ahol ninc~en elé,q m1mkás kéz. De egyebütt ceak kézzel végzik 
az ojtásokat. 

Az ojtv~íny készitésére két módozat állt rendelkezésünkre. Az elsö volt 
n sima lapokkal való párosiMs. Ezt a kertészektéli lestük el. Mivel azon
han nem volt elég ügyes kéz, mely azokat egyenletesen összekötni birta 
,·olna, hogy a kötés könnyebben és jobban eszközölhet() legyen : vágtuk 
a la pon a nyelvet. N em azért, hogy jobb lP.gyen a sima lnpozásnál, de azért, 
hogy az ojt.~íst szabatosabban összcilleszthessék és egybeköthessék. 

Mulatságos nézni mint lesznek ma nevezetes emberek azzal, hogy 
mint uj dolgot hirdetnek olyant, mely tulajdonképen régesrégen ösmert. 

Ezzel traktálják azután a szölészközönséget éveken át, s jut a szakla
poknak czikk egész i<Wkön át; mig végre azután kisül: hogy rwzi b~nne 
1'ú van: az 1·égi; rnni benn'! uj: oz felf!.'liP!JeS. 

A most. divatossá vált Kröczcr-félc eljár~ísban a sima metszlap a 
r,:u·i : a kiit,~shez alkalmazott gép pedig nj. 

~ Az :lllami telepek kczelc'íi valamint egyesek nyilntknzataiböl nyilv:ín-
val6J ho!!\' a ~umi szalag a horit:ít~hoz IH'lll czélszcríí: mivel alatta a tin·
J·ad~\s l);t'íhl,~m :íll be; -- s mivcl a ti11Tad~ís gyengt;bb marad. 

H 1ít ez is r(>gi dolog. Kc•zdet ben 1>-~Hf>-dik évben kezdették az 
ojtninyt viasz:o;zal h~ckenni.- H rc1í j<ittc.~~,. hogy a viasz eh·onta a levegőt 
a forrad:íst61, s a toJT:ul:ís nem let t tok~·lct!~s. 
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Később nagy-hti hóval ellStérbe lépett a parafadugó . 
Százezer számra szlmitott.ák Triesztblíl; készültek is hozzá fú1·ó, 

vágó kötőgépféle csodabogarak. SGt később u gylír maF:a fúrta vágta a 
parafát. Sime a parafa és letünt u felszinérííl. ... Miért? azért m~rt .a 
levegőt a forranytól, hanem is egészen dc elvonta, s a forr~dás _Itt IS 
kés5n lépvén fel: az ojtvány nem er{ísüdütt me~. De meg azért IR, mivel a 
munka vele sok volt, s az ojtvány eW:\llitása felett(>lJb többe keríílt. 

Legujabban a ~ummi szalag(;!al való kötést kezdették mint uj 
dolgot hirdetni. Pedig hát ezt az OJtníny készit~sén(>l cliíhb m:ír többen 
használták. De felhagytak vele azért, mivcl a ft.,rradás alatta kés{ín :íllott be. 
. Az ujabbi kirsérietek sem voltak kedvezölJbek a gummi szalagra. 

Es azok közííl, akik ujabbtUl kisérieteztek vele, kijelentették, hogy csakugyan 
későn áll be allatta a ft>rrad:ís, s csakugyan ~yenge forrad:ísukat eszközöl, 

Hátra marad még a Kröczer féle gl>ppel ,·aló kötözés. Ez uj dolog 
az iga~, de alig bir jenleWségg-el, mint azt m:ír sz:ímosan kije lentik a hirla
pok terén, hogy {ík kézrt:cl C:.peu ugy lü:pcsck az ojt\·:ínyokat össze kötni : 
ndnt a g~ppet 

Teh:ít hol állunk ma a kézben ojt:ís terén·! ott ahol ezelőtt 8 
én·el :1ltunk. Ha ,·an ügyes emberünk, aki a mct.szlapok:!lt jól és eJt:g 
gyorsan i.is:;zf'birja kötni, - ilyen pedig möst m:ír vun elég -- készitessen 
simalapokkal ojtn1nyokat; ha nincs : akkor vágjon tajta nyelvet. 

M(•rt hát a simalapokkal k~szitettct ojtv:fny is j() ha össze
turrott, és t.artós:íg:ít eddig senki kétségbe nem vonta. 

Ezen két elj:ír:ísbau níncs oly nagy ldili'llnhség, amil~l't l>rdcmes a 
szőlésznek egymás hajába kapni. Dc nint's is ok azoknak sem aggódani, 
ukik ojtványaikat nyelvezéssel készitcttl>k. 

lg-az, hogy a.-. ojt~ís tlí munka része az ujtván.qk,;_szit,;:;, De vannak a;,. 
ojt:ís körííl sok egyes oly elj:&r:ísok, melyek nem kevésbé befi.lly:ísolj:ík a 
siker cl~rését. 

Ilyenek az egészséges üde alanyok l>s nemes vesszők; :.tz ojtlis készi
tésének és kirakás:ímík ideje; - az oskolázás mikéntje; - a talaj elií
készítése; - az ojtvány oskola gondozása, annak szükséghez mért öntö
zése, porhanyit:ísa ; nemes a gyökerek elt:ívolit:ísu, azok ki- és betakarása.. 

Ezek mindeg~·ike oly fontos tényez{), hogyha bármelyik kellők,pen 
illetőleg kelW idííhcn nem vitetik keresztff.l: a siker elmarad , s a nagy 
m unk:!t, nagy várukoz:íst, káros meglepetés követi. 

En nem vagyok képes eléggé csmlálkozui azon, hogy rnindig a 
felett folyik a vita: hugy a sima '"et11zlapo11 vagll a nyelve:~ pá1·osifás ad-e 
nagyobb sikert? •.. Arról pedig, mcJyek nem kevésbé folynak he a 
sikerhez, mint fönnebb említém, alig szól az ének. 

Mást szeretnék már én hallani ; az volna kív:ínt1tos, ha oly köt
anyagot találnának fel, mely a kivánalomnak teljesen megfelelne. -
Ha ilyen kötanyagunk volna, akkor a kézben eszkölt ojtásokat olcsón 
lehetne előállítani, és sikerrel lehetne dolgozni. 

A kötíi-anyagnak azon tulajdonsággal kellene bírnia, hogy a nedves 
homokban vagy nedves földben legalább 8-10 hétig elkorhadás nélkül 
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maradjon. Hugy az minden mástól ment legyen, hogy az mindenféle 
inpregnálás nélkül tartós legyen. Szóval, hogy abból a föld semmit felne 
oldhasson, hogy ne jusson semmi féle idegen rész a mets~dapokhoz. 

A küls{) ártalmas nedveket, jól kigy6rt agyaggal távol tartbatjuk 
a metmdapoktól; köztudomás6 lévén, hogy az agyag a vizet nem bocsájtja 
át. Ha teh~\t az Pgyhekötött ojtványt agyaggal jól bekentük, eléggé 
elbántnnk vele, hogy u külsí) ártalmas anyagoktól megmentsük. De ha a 
köta~yugot nilamivel bevonjuk, mint példá6l kezdetben tettük, a rézgálicz 
oldatha m~írtottuk, az igy inpre~nált ra.ffiában levé)ré?.gálicz rész feloldódik: 
metczlapok kü1.é jut. 

Ha a liötanyu~okat minf egyesek m~ír tették, olajjal vagy zsírnemű 
kenl)escscl iparkodunk cllen:Hlóv1í tenni: akkor a zsir rész jut a metsz
lapol\ közé, mely ismét csak lultráltatja az összeforradtíst. 

Ha mi cg~· ki)tanyagg,tl birunk, mely teljesen alkalmas, - az egyéb 
t•lj:ír:\sokhan a :-~z{í)ész ki)zönség oly j:íratos már, hogy- akkor sikeresen 
lehet a kézheojt:\st cszköz()Jni. 

Az aikalmas és tartÓi-! ki)tanyag hit·tokáha mát• február hó végén 
lehetne a p:írmtit:íst megkezdeni, akkor mikor a munkás kezek nincsenek 
elfoJrlah·a. llJenkor lehet 50-l:iO krért. oly munktíst kapni, aki naponként 
H20. ar)o db. ojt\·ányt elkészit. Ezt ,·éve tekintettbe, az C!Í)állitás kevésbe 
kerülne. Ue tekintve, hogy ilycnknr még a kiHső munka nem :lllott be; 
lehetne Rz:ímos alkalma~ mHnk:í::-;t kapni. Szóval a kC>zbcnojt:ís akkor 
fog :lltal:íno:-;~:i leuui, ha azok a t(ol f(>lyam:ín r-~ akkor ki'szithetíík : 111 iko1· 
a ",.11/.As ,:s ,, 1azdrt is t~jlesf''ll 'reá ér 

Hirdetés. 
Szölészeti eszközök. 

, ·,1rositás-lwz való ltl"t\·<·h·('k, finoill acz<:IIHíl <'I!Y :-;zakasz 2 fi·t 20 
Paraiázó ~!/'lPk ~zab:'íhozllat;í; dhja li frt. Sz(;Iííiiltetéí fllr6k, u. m. 
;> hüveh·k :\t ~> t't:t. li hüvelvk ·:íttw:r,·íjíí ti frt ~ hiivel.d.: :ítmrr{íjű 8 
fl·t. Kov:íc~q ;,llcí, dbja. "t frt, :!O .1\:i:-Ot·bh mdszíi oll6 dbja. 1 
frt. Xc·rti ,,\..d.;~-. .. ,j, cll.jn.! tH. f)() kr. Kerti ollcí kt~t kl-:-;s<•l fekete 
1·:-;ont 1:n·l!l'i, clt·hja. ;) frc · '· , i i ,,!i<ík pakfon nyellel kl-t. kl-ss~·l, drbja. 
4 frt, l:i:-f'bh ld·t·ii .,!1.-.l;.i.; ':~ t.,·t, Szí;);):-;zeclíí ollcí drhja l frt. 20kr. 
<>jtók 1::-;l'l.-, mincit·Jt :..: ... 1 .• t:: j·::rc,:-it:í:-;lwz való fan~·éllel, drbja. 
)oiÜ lu. l'gy:m"l.ntn (':'cllttil_'.<'• t·. ' 1 : t '-· ·•td t:mycllel SOkr Két k~s-
í'Cl el'ontpn·l!t·i 1 frt. );:t!.:,,.:: . _, drhjn. l lr1. ~O kr, Réz é" pakton 
hch•(;y .. J :!i 1 ]\ITal dr:í~:íhh' (.>.il", :-;. ''"('J"<;II;etíí pcng<:,·cl, th·hja 2 frt 50 kr. 

·H frt. llozz:i ,·a1<·; ]H'll'.!•' ,.;i,:j:: liO :.r. 
Ü:-:~zc~:-: · ltiÍÍkt:,.:,·Ítll. a k~! j;.l,h aez,·lltól kl-:-oziiltd.:, (:n•ttiik fc~lcWs~é'~et 

Y:íllnlok: :mliJ 'l:l!..'.'Y kitct:i~·~L-::-OIÍ : .. <·t·c:-oet· r~.Jyt:ín, mcl.dH'n az or:"öz:íg k_Hii)~n
hi'•zií rc::-;zeiJ,,;[ r,::-;z<':-:iilt<·m, íit.lt•ll'lll<'t II!.!'Y relHh•ztcm he, hogy barm1ly 
ti'llllCP,'I'I" llll',!..'.l'l'IHic•Jt:;:-;('J.,;tl(•k <·lq.!'l'l tl'J.dt'l\. 

;\ag·,· hb llH'!.!'l'I'IHit•lt;:"ö<'k :írlc•t•JI!.!<'<l<;.-;bcn r<~szc~ülnek. 
,Jay(t:í~t·kat t·lfi,!!;adok, ,!.!TIIJ';.;:IIl t::-; jnt:ínymmn kl;szitem el. 

· · Blatniczky Imre 
1 ükese· . 
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Eladó szOiövesszOk. 

Sim ék. 

N eme• Kada r ka 300 ezer . ezre • frt. 

1léze1 fehér 20 :t :t 5 frt. 

Rozsdás Muskolat 10 :t :t 1:! frt. 
V egyes csemegék a legfinomabbak 10 :t :t 15 frt. 

Ripária szelekta 1-aő osztály 
80 ezer . l! frt. ojtáara való :t 

II. osztály iiltetni való 40 ~ 
,. 6 .frt. 

III. :t f . :olába való 50 :t o :t . 4 frt. 

Othelló l. :t 10 e~:er . :t 15 :t 

IL :t 5 • :t 10 :t 

Jaquez l. • ojtásalá való 40 ezer :t 10 :t 

Il. :t 20 • ,. i • 
Herbemont I. • f> ezer . :t 10 :t 

II. :t 8 • :t 5 • 
Gyökeresek. 

Nemes Kadarka 20 ezer ezre 10 frt 
Ripária 1zelekta 40 :t • 
I. oazt. ojtásalávaló ,. 30 l 

Jaquez 20 ezer • 30 :t 

Ojtványok. 

MeRzes talajra alkalmas jaquez alanyou 
Olaszri:ding, tol ezer . . ezre 130 frt. 
Hipária alanyon. Mézes fehér, klívidinka, Fehér és vörös 
Chassele!O\ . . . . ezre 150 • 
Állami felügyeW által fclülvizsg:ilt fajtiszta ripária portális jótállá1 mellett 

Sima els{í oszt:ilyu 50 ezer . . . ezre 20 írt 
m :ísod osztál \'U 30 ,. ,. l O » 

A ve!:'~zlík ;,o em. ·hosszuak, épek egészségesek. Peronoa~:pora ellen 
védve, jége::~lí nem l-rte. 

A megrendt•ll-~tH~l 2Ö 0fu-toli ellíleg küldendií ~ többi ut:invPtetik 
egyszersmind a vasuti leadó állom:\::; bemondandó. 

Gyöngyi)si)n, 1896. október 15-én. 

Csomor Kálmán 
szől{í-birtokos. 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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