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VI. évfolyam 

1( &, .. sa 

.~./' ~.....--- ; l 

Gyöngyös, jantiár 28. 

(Ezel6tt: "Egy éT a u616ben") 

Havi folyóirat szöl6sgazdik szimira. 

•egjelenlk: mlnden hó 28-án. Szerkea11U h kiadótulajdoJUI: 
Elötlzetési díj : Egész évre 2 frt. CSOKOR KÁLMÁN. 

Az elOfizetési dij egy évre 2 frt -- Csomor 
Kálmánhoz, Gyöngyösre küldendö. 

A szölök felujitására nyerendő kölcsönröl. 
Az l~~HL t~\·i V. t -t~z. t~rtt-lutr.lwn a :-:ú;l{;k f1~lujitására 

való kül<·:-;()n()k :1 Bt:da pP:-:t1·11 ~zt~k(•U; A g- r á r- <~ ~ .l á r a d ék
h H ll k :ílt.nl imru:ír kt·zdl·n<·k foh·t,:-:ittatni. 

Azon kÍ'n·í-nyek, llH'I_YPk a w·n•z<>tt p(.uzintézethez benyuj
tatt.Hk: m á r <·l i 11 t l~ 1. ~~~t 11 y<' r t<· k : ~ mint a hirlapi közle
ményeklu'íl twljuk : ily <·zittH'Il ~~dd ig lllintngy fjllt l c·zer frt sza
vaztatott UH'K 

El.~rkPzt•U. tdtát imtwír idt.~je :lltllak, hogy ezen kérdéssel 
ré~zlt>h':·wn foglalkozzu11k. 

Kölc~üu adatik mimh··n oly g11zdáuak, aki oly terűlettel 
rewlelk•·zik, mPI_v<•t :! filloxPn' kipns~.titott, ha ez n teríilet 
e~y:-:zpt·:-;miwl :1 fpJujitú~ra a l ka lma~ . 

..:\datik magy teriil<'tt·kn·: - adatik kie:-;iuyekre: adatik 
nag:ybirtoko:-:okrw k, ada t ik ki:-: g·azd;tknnk, ha kérvé11yét ke1lő
képe11 állitja ():-::-:ze. 

Az6rt tP Ilii t, aki ak H J-ja : a z t i ~· ~ 11 y b P v e h e t i, tekintet 
uélkül arra, ho~y a felujitani :-;z;índt~kozott tedilet Pgy{>h adós
:;:ág~al t•·rht'}YP van . 

• \ rnjtn It~\·<·; tt•hf•l' J ll' lll "k:ul:í lyozza n köle~i'm megadását, 
mert :az Pl:-:l'íhlt~t~"·i IH"kc·helc·zl>:--t IIVI'I'. m<'lv t·Rak a· h•l('pitP-stc'íl 

l"' • • 

!.:czd<'lt ;-,<~V ut:Írt lc·:-:z ~~n·nkt~nt ~~~ t:\.t'll ;Ít. visszafizetcndú. 
"NémPh·ek ,·onakodnak a kölesönt i~énybe ven11i, nlivPl 

:1ttól tar·tat.nak. ho~.'· :1 k:ll<·~i'mzű pl>nzint6zet illetőleg a kor-
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mány t u ls á g os a n és z ak l a t ó l a g g y ak o r o l j a a fe l
ügye1etet. 

Ez nem áll. Ettől nincs mit félni. 
A felügyelet nem lesz zaklatás, sőt némelyek részére ~·lő

nyös és hasznos, amennyiben a helytelen kezeléstől, mely ez;;ak 
a gazda előnyére szolgál, m e g l es ;t me n t v e. 

Tartózkodnak többen az~rt, mert a kölcsönk~rés körül az 
eljárá.st kom p l ik á l t n ak t a r t j á k. 

Ez Rem áll. .A k(.rvény készitése egészen egyszeríí ; olyan, 
hogy azt a jól irni tudó gazda is felette könnyen (.s jól ~Jl

készi theti. 
Csak tudni kell n filltételeket és szabályokat, melyek a 

kölcsön megndásá.nál zsinórmértékíil szolgálnak. 
Erre n45zn• ki,,ánunk ez alkalommnl utasitá-Rt adni. Előhh 

Hzonlum az iiltalánoRsá.ghan mondunk el egyet-mást, amit ttHlni 
szintén sziiksé~es. 

Telepiteni lehet elsőf::!orban európai l-5zl)Wvel"sz()vel oly szHn
dékkal, hop;y az szénkéneggel fog állnndó:Hl fentartatni. 

Telepiteni lehet n merika i alanyokon ojtvá.uyokkal. 
Telepiteni lehet vizzeli elárasztásra berendezett eurc',pai 

szülő,·esszővel ültetett szőlc)kPt. 

A ~zénkéneggel azonban c~mk ott tanác~os telepiteni, nhol a 
talaj arra feltPtlenül alkalmas; é:-; olynu helyen : a h o J H z o j t
ván y t->p;y va~y más okl>ól nem di~zlenék. 

Sz~nkéue~ tdl·pitt:~n· a l kalmaR n z oly a 11 t :tl:1j, n nH·ly ho
uwkos ve~yiiletű, nhol a homokrész már ma~ában némi ell<·n
~1.11óságot. hizto:-:it. TelPpit<:ni lt·lwt ·o]y k<n·i(•:-;o:-; lwlyr>ken, ahol 
az ojt vá nytt·Iq,ité;-; 11:1~y k<il b(•gc.· kt:tP~. 

T(•lt·pit(•Jii h·hd. :-:z(onkénng~<·l v:d(~ <·lj:.ír:.í:-;ra ott, :d10l a 
talaj nem PrŐAen nt->dvt·:-; t~s rtem tulsá~o:-;a11 ki)tiitt. 

Sz•~nkPnq~gPl JWill ll'ht>t tPlt·Jdt.Pni : :1 ,. i z,. 11 v /í~ t a l a j-
b a n, ott, ahol a fölrl fe 1 e t t e ki) ll ll y ü é~ alrol f P l e t t e 
k ü t ö t t :1 t :1 l a j. 

A ,·iu_.:-; (.:-; t~rt'):--;ell kiiti)tt talajbau a ~zt~Hk{'ne~ l't>lllleltt•t0-
séhez mr.rtcn Hem ilhtnlwt :--;z{•t, -- a fvlette kiinnyíí tnhijl,an 
pedig kiilan. S igy nin<·R hatása :1 ~zéHk~IIPgll t·k. 

A Jllt·:-;z<>i' t:dajokhan. mPlyt·kheTI nz amt·rikai fajok ti)hht'l
kevésl•é w·m proKpPrá Inak. ott v:111 ~zintc~n l w ly~' a Kzénk{>rlf'g
gdi telepit(.~m·k. 



Megengedtetik az i8, hogy ha u kölcsönkér{) terűlete az 
elmondo~t felujitásoknak nem felel meg, ugyanazon határban, 
egy másik, a filloxera által kipusztitott szőlőterűlethez hasonló 
nagyságu, eddig sz{)lővel be nem ültetett teriiletet vehessen fel
ujitás ala. 

Ezek előrehocsájtáe;u után térjünk át H köicsönnyerheté:; 
feltétPlein~ 

A külesönk(.rű kütel<>;-; kérvényében a te!ekkönyvi vagy 
het(•t.i :o~zámot P~ teríílet nagy"'ágát. feltüntetni. 

Kötele~ tt•lekkönyvi kivonattal igHzolni azt, hog·y a teríí
lt•tuek birtokábau van. Ilyen telekköny,·i kivonatot a telekkönyvi 
hatÓHágok díjtalanul tartoznHk kindui éH pedig hélyegmentesen. 
Tehá t f_•z pénz l w nem kt•rű1. 

A kérvény bt' ll el kell uwJuJ:Jilia, hogy ha Azf.nkéneggel 
kivúuja f('ntnrtani ~z{)ll)jét: azt miníí európai fajjal 
~zándf.kozik heiiltPtni. 

Ha ojtv:ínyokkal ;-;záudr.kozik t<·lepitPni, p] kell mondani, 
mily a l an y on p:;;zküzi)lt ~ m i l y fa j u ojtván y t kiván iil tetni. 

El kPll molldani, hogy a tPlepitést fá~ vagy zöld ojtvány
uyal ki \';Í 11 j~t h;zkiizi)lni. 

Tt>t~z(.~(.re van a kl-rvéuyt·zűnek bizva, hogy az ojtványokat 
, ll. l " l , • , k , , l. l\lf l k t muga a 1 t~a c• u, \'agy ~{·sz Ojt va n~·o ~ot nt~<l ro JOB. :a. e y e ·fl 

vagy maga ~Z('J'('ZZ('Jl lw. vagy H f(>l kiváns~gárn a kölcsönt adó 
, . t' t l penzm t>Zf' . ~z('n·z )('. 

l\lt>gki'1vetelt..tik azonba11, hogy :;z()lűterűldét, a kérvényé
heu kijt>lt•utett föltPtt•h·k mellett telepitse és kezelje. ~őt még 
itt i~ v:m l'lt(.r{o;-;w·k lu·ln·, ez azonhan (~8ak bejelentés folytán, 
~~ az <> t'Zt:lra v;íia~zt.ott · hizotts:íg· java~latára engPdélyeztetik. 

Ezt•k l)l'jl l:í th w t•). hog v a ~·az• la neme~ak kölcsönt nyer, 
de J't~~Zloi'P a lt•gmt·:;;~zebh •Jll('JI/; eiurendelkezés VHll biztositva. 
C~akis a ;-;zak ft·J Ü!,!"\'t•h't.t't (>~ a kiil(~~iinü~ell moRt már megáBa
pitott ~'lj:ír{t~i lllt)d;lzatokat (·~ a lwlyP~, Rzakszeríí kezelést ügyPli 
fel az a ITa kirt·ndPit :í ll am i sz a kk ü z P g. 

Tudni kt·ll azo11han :1zt i~. hogy ~•z ojtványok mikénti 
kéHzit(.~t· ~znh;ílvozv:í \':til. 

~t'\'i'Zt·U·A<';l HH'gliivl't.Pii. hogy a bís ojtások angolnyelvl·S 
vagy nyelv w:lkiili p;íro8it<"Ís:4:d kéz het~ fl:.;zköz?lt.essenek,.- ho~y 
:1•mk 1 ·W bb o:;kol :í ba lwlyPztP88Pnek, muen kiszed ve, m1ut tel]e
t'eU {j:;:;n~for!·ot. ojtníuyok iiltetteRAt~nek el álland6 helyükre. 
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Hogy a zöldojtá8ok egyszemesen Richter-féle eljárá~sal, 
vagy párositással eszközöltessenek. S innét őszszel leszedetvéu, 
csak ugy mint a fás ojtások: készen ültettessenek (•l 
'll a n d ó h e l y i.i k r e Szóval, hogy a szőlő: ültetés után h•h('
tőleg kész szi)lő legyen. 

N em adatik kölesön akkor, ha a fél az ojtásoka t a nni r 
beültetett alanyokbau helyben ojtja, vagy a zöldojtvá nyokat 
helyben kivánja eldönteni. 

Egyéb ezl'lszerűségi okoknál fo~nt azért IS nem adatik 
kölcsön az ily elj<írással telepiteni ezélzott szőlükre : m i v e l a 
nyert kölcsön helyes éR telfes felhasználáRa 11etn 

e ll e u {) r i z h e t ü. -Az ily módon való telepitt>s: a z ö n h ef e k t e t é H r e ll)~ z 
toviíl)hra i:-; fentartva. 

Aki tPhát igy akar eljárni: az kölesönért nP IS 

fo l y am o d j{> k. 
Megkivántatik tehát, hogy ajkérvényben mind ez feltt'ín

tetve legyen. 

Ezek után hemutatjuk a 1nintát, mely szet·int a kérvénye
ket szerkP~zteui kt·ll. 

Bemutatjuk aláhL, hogy mennyilw kerül egy magyar hold 
~l 200 u-öl) ~z(;]{) telepit(>~e. 

A k(,Jc~önkéréí (•hhé)l liíthatja, hogy f~g.v hold ~zőlc')rr mennyi 
össze~et kérh(~t akkor: It a :1 z t 1, ,. ~z •·r z<~:...: 11 t j ;Í n i o j t,- <Í
n y ok k n l ki v ;Í 11 j :1 t<·l ,_.p i 1 ,. 11 i: - {•:-:.. mt>ly i.):-:~zeghP k··riil 
nkkor: h :1 a z ojt v :í 11 y o k :t 1 111 :1 ~a ki,- :í 11 j :1 k (.;-;z i t t ,. t 11 i. 

Ez<·k ut<ÍJI. l1:1 li·,l,lt holdat kiv<Íil t<·l•·pitPni: nz :íltnlnnk 
feltüntet<·tt Ó:-'RZl'p;l'l a tl-'riilet nagy:-:;ígával, illt>t•'íleg· a holdnk 
mennyi ~r.g;(.v<'l Rzorozza tut:>g. s ki fog ji)nni azon ()~~ze~, ami he 
a. teriiletí·nPk b<'ii ltPt (.:-;(• ker ü l, s a nH.-•mtyit kér v é n y é h P n 
kérh<>t. 

~livel pt-'dig t· kérvénylwn a teiPpité:-:i tw)dozat ~ az arra 
megkiní11tató ()l"bzt·g feltünt<·t<·tHit), k~_:rvénye v{>gén ugy amint 
a.lábh l{ttjn, RzüksC.gl<>tét réHzlet•·~wn tüntesKe fel. 

Per;)ze l1ogy az árak, muukauérek, forditasi költHégPk, k:uók 
beszerzéHi ára vidékf~Hk(.nt v<'iltozik : tPhát kérvény~t azon 
n. virl<·kcn (livó állapotokhoz mófloRitAa. 



5 

A kérvény szövege a következő alaku legyen: 

A t. Agrár- és Járadék-banknak 
Budapest en. 

A filoxera ~íltal elpusztit(>tt a községben levlí 
számú telekjegyziíkönyvlen (telekkönyvi betétében) sor 

helyrajú , 8zám(ok) alatt foglalt szGlő felujitásra 
az l~~ti. évi V. t. ez. alapján kölcsönt ohajtok igénybe venni. 

Kc~rcm részemre a fentebb jelzett ezéira az alább részletezett össze
g-et. ugyaucsuk az jclííbb fcl:.;orolt m6dozatok mellctt megá11apitani és 
k<)lcsi)nképen cszküz<Hn i. 

~\ felujitancl6 Hzíílfí te•·iilet a csatolt jcgvzííkünyvi kivonat tanulsága 
1'4Zerint tulajdoliolll, és ha~zn~\lat:íban korl~ítozva nem vagyok. 

Arra az esetre, ha a filoxcra :O tal elpusztított sz{)}őm talaja a fel
ujit:l'si'U nem alkalmas, helyettesitíí területül az 18. 'li. évi t. ez. 5 §-ának 
m~ísodik bekezdése ulapj:ín a községben szám6. 
telekjeg-yzííkünyv1Hm (telekkönyvi hetétben) sor . hely-
rajzi szám alat t t{>glalt, s az elpusztított hasonl6 jclleglí uj hegyi szőlő 

Ir-tesitésC::re alkalmm; f<)Jdbirtokon1b6l jelölök ki megtelPlíí r~szt, megjegyez
v~ hog:y a csatolt jegp:ííküny,·i kivonat tanusága szerint a helyettesítő 
teriilet is tulajdonom és haszn:íh~tában korhítoz,·a nem vagyok.* 

.\ sz{ílííterü letemet alan_nm eszközölt 
Ülj(t európai szi.íl{ivel eszkiizült ojtnínynyal kiv~ínom betelepíteni; és 
l méter sor- (>s 1·20 t•z. m. t{íke t:ívolságra kivtín om ültetni. 

A. te lepi tésrc:é~ fJ r-v i fentart~ísra 971 frt f>O krt. kérek megsza \·azn i, 
melyct a küvetkez{J.a~pen kivá .. ok telhasználni és k(>rek foly6sitatni. 

l. 
a) fordittis költségeirc 1~00 O ül :l 8 kr. 96.-
b) -!OOO drb. gyökeres f:ís ojtvány heszer.zésére ezrét 

120 frttal Rz~ímih·a 480.-
.. -

* Megkininjuk jegyezni, hogy ezen pont csak akkor foglaljon helyet 
a kérvényben, ha az illető terül~tet a tulajdonos .?ármi okból nem hiszi 
alkalmasnak péld~íul tul meszes . .Es ha a félnek felUJI.tásra hasonlóan alkal
mas más területe van. Ha pedig a terület ellen nmcs aggálya: akkoron 
a~ utols6 pont a kl-n·(:n~·bía kihagyandó. 

lele jlin azut:ín a rés~lctc~és. De miellítt azt bemutatuám, meg kell 
jegyc~uem, lw~y ha a sz{j)líl~irtok. több néven va!1, ~·agy a fétj és felesl-g 
ne\·éu : akkor a kérvéuvt mmdemknck al!í kell Irm. 

Yag:v ha birtok kislwruak nevein tlll : ~írvaszéki végzést kell csa
tolni, s a ·gytím vagy g"Onduok ezen vé~zés alapjain kés~dtse a kérvényt 
~ ezeu l>rtclemben írja ahL SzerkesztlJ • 

• 
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c) 4000 drb. ojtvány eliiltetésére , 
d) 4000 di·b. öt láb hosszú töl'?:yfa karó beszerzésére ezr~t 

~2 frttal számitva 
e) peronoszpora elleni védekezésre 
t) mííveJési költségekre 4f> frtnak felét . 

g) kötözií anyngokra 
h) előre nem látható költségekre 

HH.-

14.--
2~.:,o 

4.-
1(). ----

összesen: 72~1.?'10 

azaz hétszázhuszonkilencz frt f>O krt kérek folyósitani 1897. é\· már<·.zius 

hó elején. 
ll. 

a) a hiányzó ojt\·:ínyok follozá:-~~íra 

b) perono~zpora elleni ,·édeke?.ésre 
c) míh·clési kültségek 4ö frtnak felét 

d) k<itö.zíí anyagokra 
e) eli-irc nem látható k()}tségekre 

1z6vnl hetven frt flO krt.. kérek 1898 E'h•i 
foly6sitani. 

l II. 
a) a hiányzó ojtványok foltoz~ísára 

211.-
1-!. . 
:!:!.f>O 
-!.-

10.-

összesen:: 7tU10 
márcziu~ h(í <-'ll'.i,;n 

t •) ---· 
b) a Il. alatti b. c. d. e. alattink szerint . l 

tr.6"'al hah"ankH fr t f>O krt. kt~rek 

foly6sitani. 

'l\~. 

a) a hi:lfl\'7.Ó ~jt\·:ínyok fo i t.oz:i ~:1 ra 

b) a II. :1latti h. ez. d. e. pontok 

189n ~,. 

~zerint 

összesen : (i 2.50 
márr.zin!" h6 E•lt•jt;n 

ti.
;,tl,.-,o 

;:,~~7.eF~en: i">•i.:,o 
IIP.Ó"'a} Öt n• n hat frt f>Ü k rt k (>r<' k ] n00 {>y m:Íl'CZÍ US f'le_jt~ll ii,JYÓ'-i t :t ll i. 

v. 
a) a hi~íny;~;6 tfík~k foltoz:i:-;ára 

b) ._. ll. alatti h. e. cl. e. pontok szerint . 

ÖRSlWSt'U; ;l:!.:>O 
uóval (",h.f'Hk(>t frt f,O krt kr.r(·k 1!101. (>vi már<'zius hó el(•jén folyr.!'it:1ni. 

Midlín a k(>rt. ~71 50 krt kiilm~()n mikPnt.i felhaszntíl~íR:H c·J·;~,.,."i
tam Fl annak folyóvá tételf"inek idejf"it feltüntettem, k~rem a t. elnf",k!<~«:~f't, 
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hogy azt meg:0zavazni és a törvény 17. §-a értelmében fizetendő kezeléli 
dijat eWlegezni és számlám terhére irni mélt6ztassék. 

Mély tiszteletteljes kérésem után maradtam. 
Ket· ................. , . . .. . . . 

alázatos szolgája 

l Jakásom vármegye 
járás 
község ben. 

Ha a ki pusztított terület betelepítésére kész ojtv~ínvokat kiván a 
~ölc:;ön~íí-,:enni, :agy a kölcsöna(~Ó hankt61 kap kész ojtv"~i ll) t: a~kor a 
1:uuebln kunutatus persze a hely1 \·osz<myok hoz alkalmazva ammt ott 
felsoroh-a van kt~szi te u Jő. 

Ellenben ha a külcsüu~ éríí ti.~ l maga kivánja az ojtványokat kés?.i
teni, akkor a kimutat~\s a kö,·etkezíjk~pen állitand6 össze: 

1. 
a) -!OOO ojtníuy elíhlllit:ís~ihoz az eddigi eredménvd;: fig)elembe 

vételt~,·el kell 12.000 drb ojt:ís ahi alkalmas alany \'essz{ít, ez1·d 10 fi.·tjával 
:-;z:irui t va 120.-

h, kell :HJOU darab eurt)pai :;zíílíívcsszíí a ncmesitél'hez 
t•zre 4 frt 12.-

el a 120000 ujtv:iuy elíí:lllit:ísa eloskohizása az ojtvány 
os l.; ola kezcl<~se ezrenként l O tiH'iut, összesen . 

d l 12oo _j iil r;·, id rneg:timlit.ása D ül~t 8 krba számítva 
120.-
96.-

összesen : 348.-
s.t.6ntl luírumsz:íznegyveunyolcz frt. melyet HHH. év márczius h6 elején 
kérek ti)lyt)v:f tt~nni, hogy az ojtv:fuyokat elkészit hessern s kezelhessem. 

lJ. 
a l l :!UO ::-] ()J 

sz:í m i t va 
:-4ZÓvaJ kilenczveuhat 

terület megtcJrdit~fsa O öle uliént 8 krral 
. . 96.--

ÍOl'Íilt, rnelyet 1~97. év november h6ban kérek 

toly6vá tenni. 
Ill. 

a) 1 ~Hi'~. ,~v ta vasz~í:u -!OOO ojtván y el ültetése 

b) évi munk~lltahí8i költség 4f> frt fele 

e) 4000 kar6 beszerzése 22 frt 
d) peronoszpora elleni v~dekezés 

c) kütéízci anyagokért . 
f) ~~Wre nem látható k()itségekre . 

14.-
22.50 
88.-
14.-
4.-

10.-
össze~en : 1ó2.f>O 

s1;6val egyszázötvenkét fi·t f>O kr, mely~t 1898. éví múc&ius hó elején 
kérek foly6vá tenni. 
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IV. 
a) az 1899. évi munkáltatás 
b) peronoszpora clleni védekezés . 
c) kötöző-anyagok . 
d) eWre nem látható kiadások 
e) hiányzó ojtványok foltozása . 

~~.50 

1-!-.-
4.-

10.---
20.-

össze~cu : 7U.f>O 
sz6,·al het,·cu fi-t 50 kr, mely összeget 1899. márczius havában kérek 
foly6,·á tenni. 

v. 
a) az 1900. évi munkáltatásra stb. a I V. a. b. c. d. alattiak 

szerint . 
b) hiányzó ojtvtínyok foltoz~\sa . 

f>tU>O 
li.-

·· 6:>-o osszesen : :.. .n 
szóval hatvankét frt 50 kr., mely összeget 1900. évi márczius hó elején 
kérek folyóní tenni. 

VI. 
a) az 1901. évi munkáltatás stb. a IV. a. b. c. d. alattiak 

szerint . 
b) hhínyzó ojtványok foltozá~Ja . 

ősszesen: 

f>()J)() 

ü.-
5ü.f>O 

szóval ötvenhat frt 50 kr., mely összeget 1901. évi m~\rczius hó elején 
kérek folyóvá tenni. 

VII. 
a) az 1902. évi munkáltatás stb. a II. a. b. c. és d. alatti 

szerint . 50.50 
b) ojtványok foltozása :!.-

ös~ze:-:cn: 5:!.50 
szóv·al ötvenkét f'rt 50 kr, mely összeget 1902. évi m;ít·cziu!-1 hó clt·jén 
kérek folyón\ tenni. 

l. 
II. 

Ill. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

Összesen: 

Összeg: 
szóval nyolczszázharmincznyolcz frt 50 krt. 

;34~.

Hil.-
lf>i.:>O 

70.f>O 
tj:!_:)o 
f>li.öU 
5:!.50 

~38.öO 

Jöviírc bemutatjuk a zöldojtv~ínyokkal telepités és 
telepités alKalmával készitcndő kimutatás részletez4sét. 

n sl'.énkéneg~eli 
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Mindent idejében. 
Az öntudato8 gazda mindent idejében végez ; ~ ennek si

kere legtöbbször van biztositva. 
Az idő halad : s cHnkha mar elérkezik, mikor a gazdának 

el kell késziteni ez évi mnnka-programmját. 
Ebben akurunk tapasztalataink nyomán némi tanácscsal 

szolgálni; és ezt a ki)vetkezőkben adjuk: 
A február hava a legutolsó hut~hidő, amikor a gazdának 

tisztában kell lenni azzal, -hogy ez évben mit kiván szőlőjében 
végezte tn i. 

Nem értjük mi a rendszeres évi munkálatokat, mert azo
kat már a gyakorlat megá.llapitotta, de értjük a telepitéseket, 
ojtványok kér-:zitésrt. 

.Az uj telep ités. 
Aki ez évben sz{)lőt akar ültetui vagyis telepiteni: annak 

a talajdual\- eddiq mirul me,q kell f(n·ditva lennie. Aki ezután 
száwlékozik for(littat.ni, különösen, ha talaja erősen kötött ;vá
l~og talaj: ez r-v,·e oz már elkésett, mivel az ezután eszközölt, 
különö~en kötött tala j nem ülepszik meg. A benne eszközölt 
ültetés: mnga.~ tejezetil les:.. Ez pedig kikerülendő 

J)e nem alkalmas azért sem, mivel a felszinre kerűlt da
rabos, hantos föld az iiltetés idejéig nem porbanyol el. Nem
csak ki)ltséges lenne nz ültetés, de a darabos, éretlen hantos föld 
tetején twm lehPtne annyi port találni, melyet a beültetett vesszőhöz 
betenni kell. Tehát ez csak a j")vŐ tavaszszal lenne beültethető. 

De hát miért heverjen egy évig a forditott föld jövedelem 
uélkííl ~ Hiszen k()ztudomás szerint: abban ez évben benne semmi 
kapás növl>ny Hem diszlenék. 

Aki földjét. az D~zszel vagy tél elején megfordította : alkal-
mas időfidtán egyeulitesse, pltmiroztassa el . 

.A ·vesszök beszet•zése. 
A ve~szők heszerzésé11ek ideje is egészen itt van. Aki biz

tositva ~kar lenni, hogy a kivállt vesszőjei meglegyenek: ozo
k'.J,t most má1· rnulhatlauul szerezze be. 

Jó lesz vele ~ietni. min:>l a mult évi jégesők a vesszőket 
annyirn nwgrontott{tk. lwg~· :1zok lw~zmíllwtatlanok s igy ta
vaszsznl oh 11a~v )1·hd 11 kt>n·~l!'t. ho~~· n ké~edelme~ gnzda. 
alig Rzerezll(_~t bl: oll·:·lllt :tlk:tlma:-' v<>s~zt'íket. ~ 
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Az alany-vesMök. 
Általában két féle fásojtást különböztessünk meg . 
.. A .. kézben és a helyben ojtást. 
Aki kézben sokat Slándékozik ojtatni, az már február h6 

végén vagy márczius hó elején fogjon hozzá. Igaz, hogy az ily 
korai Djtás valamivel keve~ebb :-;ikert ad, dc ezt a kevesebb kiadás 
n1egtériti. 

F b , l , , , , , . l , l . , . l "tt , e ruar w vegen es marezllls 10 e eJen, une o . nw~ a. 
nagy tavaszi általános munk~ik kez(letiiket vennék, 50 --70 krér·t 
lehet ojt{) emberek<>t fogadui, mi~ ké:-;űbh ugyanazuk ':! frtot i~ 
kilvetelnek. 

A kézbeu-ojtá~nál }pg-y en n ~azda ti~ztáhan magá va l. Ha. 
saját ~zükst~~lett!re kivánja az ojtásokat készittl'tni: ui!J alon!J
(oy"okbn uemesit.-:.eu, amiuüt a talujr1 11lf,.'lki~:du. 

J la me:-'ZC~ a talaja és szá.raz, miut l'Z le~tübh~zi)r jelellt
k(•zik: ,.,,,,esf,·is vagy .jnqn"Z alanyt. ha~ználjon Ha rwdvl·s, mely 
h'ginkábh a fehér é~ felu!res a~ya~rétP~ek\,eu fordul el(): akkor 
:;:.ol ou i.~hoz folya moc l jék. 

Ha mészt{)] lllf_·nt: akkor I'ÍJI J,.;,,_porf,tlist ha:-:zu,íljon ala
ll,YUl. Hn c•zt w·m \·olna kl-pt·:-' lwszen•zni: akkor johh fajta ripa
riáka t, ug·,\'lll'YPzdt ri pa ri a :o;zt>lekt:í t IJI(•~l,izható helyrDI Kzt·I·ez
~en ht·. - Ha ntlamivel dní~áhh, az t•t'(•dménylH.m m{agi~ ol
l';.;c)Lb fog h·nni. 

Ily korún azonhan e~ak :-'ima Vl'S:-'t.,·;kht' e~zk()z()Jjc a. 
llClllP~i t és t. 

A gyi)kere~ alauyokLa vale) ojt:Í~t. hog·y mikor e;-;zk()zé)lj(~, 
azt alábL mondjuk Pl. 

A~ o,jtá.lil e.~t~.~ki)zlé.t~e é . ., itlt~iflleu t'."' ke~t~lé."'t'. 

A w•m(·~it{a:-;, miut már mond:ínk . a k:ír sio"' metszlappttl 
11yelv B~lkül, aldr n.11ehiPS a11gol p'íl'o.~if,ís . ..;a/ t·:.:zké)züllwtő. 

A ki)t{•nn._• l·ddig i~ legjobbnak bizonyolt a raffia. De IH'IIl 

f'zahad a raffiával takar·l-ko~kodni :-.; vékouy ~z:íl:1 kra ha:-;igatni; 
hanem erős szálaka t kt·ll y(•tmi t~s n·IP t W" küt ni ho,n· a r:H-

.,... .. , ' ~.T 

vwrús alatt 'TIIf-gsodródjf-k. 
A va~tngahb sodrott alaku raJfia _jobbau ollf~nlitl a /d-

oszlásnak. -

Az igy bekötözött ojtvá.nyt jó homokmente:-~, t()kéletcscn, 
i~métlem: tökPletP.~eu kigyurt agyaJ?;gnl vaHtagon kell bevonni, 
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hogy 1nintegy kis hurkot kPpezzen. - Az agyagba egy kevée 
n1arha-trágya keverend(), hogy nz ha szikkad is, meg ne repe
dezz~k. hogy u r·epedé.;.;eken a nedv sem a metszlapok közé 
ne jusRon, sem rwdig a raffia ne korhadjon el. 

Az összek()ti',tt és n~yaggal jól hetakart ojtvány egy pár 
óráiJ?;. :;;()t egy fél napig- is a szabad levegőn iegyen, hogy ez 
idő alatt az a~ya~·; w}mileg megkernényedjék. Az igy megkemé
nyedett a~yag n~<lfa Iul szolgál, H a nedvességet jól távol tartja. 

Az ojtván~·ok ezutá.n akár pinezéhe. ak2:ír e czélra kiásott 
na p nak ft,kv{) y(_•J'lnl·k h(~ ugy ra kaJHlók <~l, mint őszszel a zöld
ség·et ~zok ták t' ll· a kni. l> t· IH' tn t llláesos egyes szálonként he
lyPzni Pl. IIH'l't t·z e~d \,~:n a kiszecl(.:-;kor a vessz()k az ojtás 
helyén .. I(íhb ~zt:thullanak. l>t> 10-15 szálaliként kell, 2-3 
hdyt·ll r~~~zf'kÖtlli. i~mét <":·mk Pr{}~, :-:odrott raffhival; mely azon
littil a na1!,'yo\,}, l'llt·n:í ll 6~~·~ v(agptt J•f-zgrlifz-oldatbrnt pr•~parálandó. 
})e <~~ak :1z a ra fl i a pr<'pm·;íhmd6, mell.n·l a esornagok összeköttetnek. 

~oka n ft:lnl'k :1 ~ima jaqw·z alanyra ojtani; tudván azt az 
álta \,í no~ n n (i~nwrt ~aj:í t:-;ág::í t. hogy :1 sulla jflqnez l'osszul ered. 

Ez ;í ll az ,.Ji'dtt't•·tt :-:illlll jaqurzra; de nem áll a nemesi
t .. tt j:Hpu·zr:l. B<ímulato~ nz. ho~y mi~· :1 sima jaquez felet.tt~ 
~ihíuntl ~·n·d. addig- !1:1 az hell"'"f!:.:i/1"-tik. J'eJtdkiriili -:.ikert ari. 

· K (at (•y i o·,·:d.: 1 •r l:llr:t h i nlt kozh:1 tom. ~l ig a ri pá. ri a. alanyon 
r-. 

('szk(',zi'dt nt·Int·..;Ífl~:o:(·k ~() :il l .-t/,li :-:i kert adtak~ addig hason],', 
t•lh:ín;Í:-: mt·ll•·tt ..;im:t j:Hplt·z:danyou 70-~0"/,-tóli sikert l~rtem el. 

liotry lliÍ(al'l <'ill<' r~·lf'tk JHW\' eltérés: UPZPtemet más alk'l-
r-. r-. 

lnnoulll l/lflflr{OIIt ''· 

A :4ima Y•·~:-:z,·;kre t·~zki'•zi',Jt nf•tnc~itt-:-' m:ÍI't~zitH hp végéi~ 
add i~ t a rt : 111 ig l•ii11 11 o "''.1/.'1 ''ll'llk'l k~zrlet/t ,/·ette. E~ ekko,· 
l ú~~ u nl.: lll :í ~ llllill k ; í l1 (1/ . 

April t·lt-Vn. h:1 az idt';.i~:·;í:-: kt•th·~úi ~H t<~laj már némi-
lt·g :ítrnl'l•·trt•dett. ~ :1 n·gPt:ltlt~ k(•zd J•·lt>ntkPzllt. mf•ly alJI,{!} 
iiArm·rhPt•'; ~n"~· h··~~- az. p/r,íqott .;:,z(jtih·fJ.r:.s:ü nr~rh:e !í)l'tn.i ~,,z,[ 
kezddl-t \'t•:-:zi ,1 J1(Jl.'J'JI'II '!j''·'· ~~.~ ":; alrtii.'J- l'fdamud ''.JfVrt11,11-

,.~~.~=Uk ;;ltt·!fsr•. 
Ek kor i~ a :-:i 11 u1 ,- .. :-::.;;zt'ív··l J.:,·zdjiik mrg az ültPtést, a 

~vöker•·~ VP~~z() m:II':Hljnn ki:o:..:t~ k•'·:-:t'íl.ln·l'. ]),, IlE' haladjon addi~. 
},·O!!\' :1 v1·..:.:zt';k 1,: 1 rk:í~·~~~lni. it:tjt:111i k··zdjt·lll'k ... 

· · Tt·h:ít Pl. :lz j.j.;J,;:;·,z j,.~·.tlk:dnt:t..;:llth :1 ~yokt>n':-' \'f':-'~z~')k 
i'll t f' t ~~~(~!'l'. 
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Ha ültetni éa helyben is szándékozunk ojtani : els<') az 
'iiltetés legyen. Ezután következzék a. h,_fyben ,.jtlís. 

Ha a munka ránk szakadna és félünk, hogy az alauy
,·esszők kihajtanának: akkor meg kell üket mef:;:zeni. EzzPI. uwg
indul s nedvfolyás és a. fejlődés ~ -10 naprn visszaPRik I~y 
segithetiink magunkon. 

Helyben ne eszközöljünk korán ojtást. 1\tlinek vc~zt.<>geljen a 
nemes gally lwteken <Ít a földben? J-Iiszen e ho.-:szu idő alatt 
a tavaszi szelek az ojtváuyra t<·tt föl<let <Ítjárják, ki~záritják, {s 

kiszárad sokszor velP a neme~ g:-dly is. 
De meg többszür megtörténik, hogy a ta v asz e~ő~ id()vd 

köszönt be, s hetekt>n (tt. igy tart: mitwk lPg-y~~n tPh<Ít. kitéve 
:tz ojtLiH annak, hogy a nedvess{>g és sokszor a sárlé az ojtás 
ií Ital okozott vágások bn hatol jon. 

A siker ugy biztosabb: lw (l jtJITadtíS elübb ríl/ he, ~ Jl('fil 

vesztegel a uemes gally het~·kl•n <Ít a földheu· ~zóval az 
1-kojtrí.~sal kapkodni s azt fPiette ko,·tin késziteni uem rzf:lszerü:. 

Ha az ültetéssei l~H t>kojtássa l n gy a pr il lu) köz<•p{>re el
készíiltiiuk, köv<::tkezik ft j'ehrwí,· fs rntíJ·czin . .:. /,6bau eszkazült . , 
ojtások kil'okrísa, oskol,ízása. Es ezzel egyid(•jüleg a gy ü keres 
alanyou kézben eszközlendü ojtványok kész i té sP. 

B<Ímulatos :;;;ikert lehet jC>lérni, ha a gyökere~ veRRzt')ket: 
amint kú:,zedjiik, azonuul nPmes/tjilk, fs m(_q az 11ap elnskol-ízznk; 
é!03 hu szárazság van : ráadá8ul meg is öntözzük ; de JH•m a 
llPnwsités hely{•n, hanem a ~yt>kérz~~tet, mely :1 RichtEr-féle 
oskoh'izásEnl könnyen elérhető. 

Ha ftzután még van ojtani valónk : sima alanyokra is lehe 
sikerrel ojtani. Csuk arra kell vigyázni, hogy a nPmes g :t ll y 
ki ne hajtson, azért a nemes veHszőket, ha van jégv{'rem, Ol t 
kell tattani. Ha· ez nincs: hideg pinczék ben. Ha ez Hincs: IlliJ

lyen a föld alá kell tenni; t:>gészen földdel befedni ,.; tetejPre 
1zalmrit rokui. 

Az ojtás egész máJUS hó közepéig. köriilbelííl addig e~z
közölhető: m(q a zöldojtris megkezd he fő. 

Ily munkabeosztással h~het olcsón és biztosan dolgoztutni, 
R az ojtó embt:>rcket állandóan foglalkoztatni. 

János gazdft. 
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A szénkénegezés. 
M ikor a fi luxera hazánkban föllépett, egyik védeke1.ési eljnt-ás 'a 

$Z,:nkéuP!JPZés volt. • • 

Többen tettek a szénkénegezéssel kísérletet, kevés sikerrel. Ez 
okozta azt, hogy ,, ,-;,,:J,k,J,u,.g,.z,:.'i HPm lr~tf általáno.'l.srí. 

yoltak azon!mn .m:!g is egyesek, akiket a sikertelenség uem riasz
tott \'l!';Sza, s ad1hg kisPrleteztek : mig a helyes utat megtalálták. 

Igy .'·annak egyesek, akik a jól kezelt szénkénegezéssel sz()lőjeiket 
~erncsak fentartott:ik, de f(llwzatosan jobb és johb sikert érvén el: azokat 
Ismét termt~!'lre hoztl'ík, t-s manapig is termésben tartották. 

. Egye:-ek ily1•n ~iket·ei azut.;í:n ismét többeket nyertek meg a szén-
kénegezt!snek, ~~~ mo~t m:ir \'aiutak \'idékek, kiilönösen a hegyalján, ahol 
a sz(\nkl~negez{>:-; naponké11t. nagyobb Inél'\·eket iHt. És pedig olyanokat, 
melyeknek f(•jlíídl-~t-t m:ír maguk a szénkénegezési eljárás hirdetői és 
felve 1u~zik, s kezdf'lll'k felszóllalni, azut:ín figyelmeztetvén a gazdákat, 
hogy a l"ziíllik ilyl't(.n naJ.!;yobb mérd•en leend{) kezelését n~m hel,lje.'lli~·. 

~li ehhiíl a tanul~:íg '! az, hogy kezdetben a szénkénegezést sem 
kezcltt;J-. lu·lye~en, t;~ anuak ha!"zn:ilat:ira az embereket a gyalwrlat tani
totta HH·g-. Hug-y a :-:z,~ukl-negezt-s bár az annak megfeleiD helyen elégg·é 
jó Vt:d('kt•z,::-:, ,,,, fi/t"!d/,,", 111,;,(/ s"m •tjdnlmuM . 

. \ ~.zt~nkt~llt').'."e:u::-: :-;ikertelensl>get elsíí sorban az idézte elé, hogy a 
talajol,at IICIII ,·:ílo!.!·att:ík 111eg·. Széukt:Hegeztek ott Is, ahol egyáltaláhan 
a ~o~zl>ukt~ue~· l1a~zn:ílata llt'lll alkalma~ . 

. \ ~z,~Hkl:IH'!.!' :ula!.!·ohí:-::Í\·al .~:-; kezelt~~H:\·el sem \'oltak tiszt:iban, t-~ 
nem ,·:íla~ztnl t:ík lill'!.!' az idíít a ~zt~nk0neg·ezésre. 

)J,•:-:1 111:ír ti~zt:íhan \':lllll:tk azzal, hogy siker1~:-en csak homok \'l'

l!Yiilel íí Y:tg·.'· ki'liiii_\'ÍÍ tala,ih:tn !Phet 31.0nkéne}!ezni, hog~· az er(ísén kötött 
nHyn~· tala,i m•tn :dkal111a:-: a :;z,:nkt:ncgezésre. Hog-y a szénkénégez(:-;t 
iíszr-.zel \'8!.!'' ta\'a~z:-:zal :-:z:íraz idt'íben kell et-~zki).zülni. 

:\agv hib:t '""ll az i:-:, hugy :t g·aztl:ík akkor alkalmazt:i~ a sz{>u
kfuq.!'('Zt::-'j: 111i.l1;,1 :-".:/;li!jiik"t 11 ,lilu;c,,l'tt ftiF.~m t·l;wszfitoffft, E~ rniuíín 
azt l:ít t:ík. ho}!~· a :..;zt~ukt-negt•zt~H ut:ín sz[ílííjiik mindjárt nem jött 
ltdyrl': l;,lytat:Í:-":í,·al t't·lhag·_vtak, H Ig"," a szénkénel!czésre lodadott pénz: 
kirluiJnff ;w114 rult, 

\·t·s..;iik t't·l azt a kh·dl-Ht : hug-y a súílt'íkultura jelen állapotában 
0rdeuw:-o-(· a sz•!nkt:nt•ggeli \'t~dekcz,:H ·? 

~\ kornuí11\· a H~t~nkt:negl'zt'-Ht. egyik oly \'é(lekczési eszköznek ös
uwri el, IIH'h·l,.t:l a :..;úíl,·;~.; :-"ZÍ·I~t,:n ~ikerrel fcntarthatók. Ezt igazolja azon 
k<irül 1111: 11 ,·, ;ni:-:zC'ri11t :tz l ~Uti. t;vi V. t. ez.-ben melyhen a szőlőfeluji
Mstfra ki·,j('~(',tlüket l~t•ln•; kil:ít:ísba: az•tz a ... z,:nkéw,_qgel.f,.ltarfaui czélozotf 

.~z/J/lik td(·pitrs(>re is 'nyujt kiilcsihlt. . , 
.Azon pnr6pai iiltl'lt;:-:íí sz/ílt'íket, melyeknt'k talap alkalmas: széuke-

nc~g-t·l 1'1•l ldlt't tartani. , .. " ...... 
~z:ímtala 11 tt·riilet ,·an, mdy homok vegyulctu; kulonosen ha IIIC~-

ti.rclit.t·atik, ert';~en· h<~mnko~ l't:töz keriil felszínre. 
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Akinek ilyen talaja van: ne irtózzék a szénkénegtííl, iiltesseu 
em·ópaj szőlilvesszőket, és azt helyesen szénkénegeztesse. 

Evti?.edes tapasztalat bizonyitja, hogy ar. ilyen helyeken a. sr.{íJ<iket 
a szénkéneggel fellehet t(mtartani, t~s pedi~ ~mandt)an tet·míí :íllapotban. 

A szénkénegezés nem j:(r olyan nagy bajjal és oly kült:-;~..;~gel, mint 
azt a gyakorlatlanok hiszik. 

Igaz, hogy ez tetemesen emeli az é\' i kiad1íst, de hát ezzel s:r.em
bcn az ojtványokkali telepités sem jő kevesebbe. 

Akinek még filoxera-mentes sz<>Wje van, ~ a ,·é~j'. fiillépte hekü,·et
kezik: ''ZOflllftl fo(tf'tmodi,~'• ,, ·"7.';'"''~""'/h"z. 

Hogy mikl>nt kell ezzel e!j:\rni, feb•·u:\1· hóban a t:n-a:-:zi Sj'.énkéne
gezés idl~je eliítt részletesen lei1juk. 

Még- mo~t c~ak ar.t ki,·:ínjnk megje~yeu1i, hogy mi~..~ •. , nem ~ikm·iil 
11 nuí1· meghímadott szííWt{)ket azonnal erííre hozni. Aj'.t..h·t, mi\'el a filoxcra. 
a sz{)iíít{)k gyiikerPit r:ígja cl, azok héjai al:\ f(~•·kíízik, s igy ha a !i'zén
kéneg kiöli b a filoxer:H: '' wk,:k m"-.1/ !l.'(ik,:,. ",:1/.:iil d'/,rwtk, H a tő 
még nem fejlűdhetik. 

A filoxera kiölése ut:ín kezd a t•'íke ujlHíl gyüke•·eket h:0tani. Ha 
azután a nHísmlik -.zénkéneg-e;,o;,;!oi dma1·ad, a filoxera :o;zap•,•·od;ísa ism ... ~t 
rohamos }(.,·,;n: '' }i''''" !I.'Jük.·l·,·l~·r·· ujból IIH'gt:ímadja, s igy nagyon t<'l'
m<-szeteseu, a tííke fpjlíídt~HC ujhól lllel-!·:d,;.ad:íl~·oztatik. 

Ellenheu ha szénk,~ne~ezl>s •·emlesen f(,lyta!tatik. a filuxem :-;zapol'lllatá
llak utja ,·,í~·atik: '' tiik,;J,: .'I.'Jiikr~' ,.; ""'!l·~uk,,s",J""J,·. m"!l'''·,í.~.-,,;~~.,.;.., ,;s a 
t,·íkék isrm:t tcrmÍÍ\'<~ le~zuek. 

Ez :lll a •·égi, de ;ill az uj szlílíítlín· i:-:. 
Tdt:ít ott, ahol a talaj alkalmas, ahol .1 fplf(,rditott. t'iild homokos 

Yl'g'yiil tíí: ,.,,,: ... z /,,ítrrtll telt·~t ... ztJIIk··,,, yyr·· ,i" 1/''·-::ui. 
Az iintwlatos gazda sokhan haszn:ím 1~11·dithatja a ~z,:nkl~ncgc

zésscli elj;ír:íst. 
plqd;íul oly tcriilctelwn, ahol a talaj \':ílt.ozt); ott ahol a talaj me

f-4Zl'8 \'eg\·ületíí, ,.ll'!\' e•·,·í:-;ebhen HH!SZ<':o;, ah,,! az alau\· l;.;,,k kii Ji",ui"'=-'l'll a 
rip:íri:ík ·m·m alkal;t·lll~mk, a szulonisz alanyt pcdi:.r ki~ebl; ellt~n:i: ltí kl;}'l'~
~,;~·(.n,:J ti1g·va ültetni nem tamícso:-;, ahol a t·upestris s~:int•;H rw m tal:íl.ia 
j1íl mag:ít: "'' dit/d-· rt .o;z.:"k,:,,,._q. Az ilyen talajok J'cndes<~ll kiiuyíick ,;s 
i~.'· a :-;z,:ukl;lle)..!,Te alkalma:;ak. H mivd pedi!!.' az ellrl)p:ti súíl,·ík a IIH':o:z,.~ 
talajbau l'g-t:szeu j<íl di:;t.lenck: l}d•t etli'IJJrti sz,íj 1,'il.: ii 1tefell,fiik, ,:.o; :.z,,,;,,·-
11•-!J!Jel ,,,,.:,"uf,;/, ft·'. 

~.-it ak kur is hel ve 
111 (o :o; z 1 é ';t ok ' a 11 n ak . 

Aki ezt jól megérti (;s öntudatosan j:ír d: uem 
;'>ZŐI-Ü ii/fdtit-H;f 1: . ., súukr.nP.!/f/1'/i lPII'tll'frÍsf '11/l~.lJfHÍIIIllfl. 

A ripáriákról. 
Az uj szfílííkulturáhan mint alanyok legnagyo~,l> szerepet játszaunk 

a ripmta fajok . 
...\ rip:íri:íkw_tk sz:ímtalan \':Ofüjai \'anmtk, melyck nü\·eked(>siikben 

(.:-; lev(.Jzctiikbcn ts f<dctt.c nagyban külömböznek cgymtü;tól. 



A ripáriák ;(ltahíhan ellenállanak a filoxerának 
ekintetben egyenliíek. Hogy még is közöttük nagy 'a 
.a~oknak fejlődéséhen n(}vekedésében kercsendli. 

tehát értékük e 
külömbség: az, 

A ~ipári~~ -~{Öz~tt az ~lslí helyet a rip~ria portális foglalja el. 
Az~rt, m1vel feJlodéseben mmdetJ más egyéb rtpáriát felül mul. 

A ripária pm·ttllis, ha a talaj jól van eWkésÚt\·e, már az első évben 
<~usat~ fej~ö~lik; a második é:~en m1\r annyira halad, mint a többi ripá
riák n-b e ves lwl'llkbau. N emelyek pláne azt a nagy és d us fejlődést 
sohasem C>t·ik el 

Ez oka annak, hogy t;(r~;ai füliitt az elsíiséget vh·ta ki, 
A ripária vcsszíí ho;mma felette nag_,.; a rajta eszköztilt ojtványok 

~-;zintr.n rohamosan (.o; <lm;an fejWdenelc 
A ripária porHlisou cszküzölt ojtniny legyen az akar kézben esz

közi>lt p;írosit;ís, ak;ít· hely ben eszkéizi"dt f;ísojtniny vagy éppen zöldojtás: 
mimli!l f,;".'J~'tH•MJ ,..,iJ,·,,,., nyuj l. 

Nag-y fejlííd(~:-'(~ az ojt:íHn;íl i:- nwg ,·an. S mig az el[yéb f~tj ripá
riák esak gyen~e fi,rJ'alhís(t ojtv;ín~·nkat adnak: rulrli!J ft purt11/i~fJ'l ei~Z
kijzijlt ojlt'rÍII,IJ forr·Hifi.,.,, rlllutmo ... s i!/'1 f~'~offe e,·ij.~s,: le."z. 

Ez pedig ua~yon mefigyelendíí. )!ert aki az ojt<Í~· ·kk.tl t; ·~~dalkuzik, 
~s az eredml'nyelwt hehat.ó ,·iz~g~ílat ahí ,·e~zi, az híth:!tja. h~~~~- az •)jt
v;ínyok kiiziil feld ll' l-iok selejtesen tin·r· C'1s:;ze: ~yeng:c- hajt:ío;.t h .. z. ~ miut 
ilyell gyenge hajt:ís: ~;;M t!t:lu•u t,.fj•·l'len /1,. ,,Pill .~1·ik. 

~vl~ír pedig az njt.níny j(',,·ííjére ttag~· befol_,·:í:-O:-Oal \'att al. It··~\· az 
eh•ií t~Yi hajt:1Hok, a11wlyek a tííkt· fej{-t adj:ík: ,,z,,k telf~·'"'l i.~ ,s 
ti1j~nd.·. 

A rip:íria port:íli:-; teh:ít gyorsahha11 t(>jllídik, hajt;ísai er•'í5ebbek 
lt~8znek ,::-; mint iiH~m·k he i~ l'rnek: H e tekintetUL'Il a t,'íke :íllandós~íga 
Íl-i jobhan \':\11 hiztol"it\·a . 

..-\ •·ip:ír·ia port:íli:-; mint ojt\'lÍBY tíík1· i~, egl-~zcn elttir az egy,:(, 
ripári:íra ojtott t.íík,;ktéí!. Mig azok gyenj;!;C fejlíídésííck, addig: ezek dusak, 
,·et;sszl•jei PrlíscblH·k ,;rettebbck !e:-;zn('k. Az érettebb vesszííkön a rügyck 
biztot-.:ahhan mt·g·tt•J'IIII~keByíilnek : :-.: 1gy f('lcttt~hl, nag-~·obh t<>rmt::-Ot 

hiztt •si t a JHI k. 
~\ ripúia P''rt:íli:-: eríí:-;cbh fejlíídrsíí, s igy a rajta levlí fürtöket. i.; 

·,nbban ml•lr,:rlPli kiilC'llti',:-;en ha a re:\ n'1tott fa'1nk J'6l meg,·:ílasztatnak. . ;-.. ' . ._ .. 
Ez(·kblíl l:íthattí, hog;y a ripúia port:ílis a.z, mely az uj súHők~íltu-

níLan az el:-.Jí ~zen•pet vil".ZÍ. O(la kell telurt tön•kedni a szölr.s:t.nek, ho.~_,. 
ha talaja arra alkalma:-;: C-"''k i ... ,.,-JifÍ'I'ifl I''Jrfríli ... rtlrmyt hasz11riljo11. 

N (>m(•lvek az,irt m•m telepitenek rip~íria portáli~t. 1 mivel amk ml'~ 
HU\ maga!-lal;b 1ír nwllctt szcrezlwt(ík he; pedip ez nagyon hibtís oi.wsk••
kodás. ·A mennyivd dr:í~:íhh a rip:íria port1ílis: rt fönnebb e[,: ... ol·uü oJ.·,Jk· 
111ít fu!l"'' tlllll,tjir;.,/ fii/,b• f á. 

En me~vagyok 1·óla ~yíí,.CídH, hog-y a rip:ÍI i:t porhílis rüd~ itl.l)n 
&lt eg«~:-.Z('Il (•l lesz tt·l'jt•dn·: ~ t;p)'Pil ol~·an :íl'han le:-:z IH• szerczhetn, HUllt 

~•.z ·PgJt~h l'ip:íl'i:ík :. ,::-; ~~~~dig a.z,:l't i:-;, mi,·cl felt•ttt~hh tilhl, a 

\'l',.;t-.:zéí ho.z:una. 



16 

Most még az van hátt•u: miuü taln ji kedvPt a rip,;,.;,, porld/is ·~ a 
válasz reá, olyant, mely az íí igényeinek megfelel. 

.Az {) igényel nagyok, tehát a talajnak is ezzel hil'llia kell. Mert {í 

dusan fejlt'ídil\:, de ... ok tríptw !J''got i.'i ftilen•hzt. 
Azl'rt teluit jó lmmus Jus, kis!'\to emelkedet t. helyell oU találja 

mag1ít jól, ahol a talaj nem ,·ize:-;, nem ~Hl,md6an IH'th·e:o;; ~ noha h~tt• 
a sz1\raz talajokban is eJ,~gg6 meg:Oija hely,~ t, de ott m(g: il-l llw&l:ítszik 
rajta a g"yeng-C>bb t:ípl:ilkoz:ís . 

.A rip:íria port:\li:-;on lqrtübb <>urópai fitj jól di:-~zlik. de lt>g-p01np:í-
~':tbhan diszlik: '' lilit.'.'/ lmr.qnndi. 

Eg-y rip:ít·ia port:íli:-; alanyr·a ojtott uagy lmrgundi, ha az l'\'IHIP8Cil 
\':tU met:o'Z\'C: [J,;,,,((/"Io,o.: .~z/ji ff•l'lltnd ''''· Felette kot':Íll ,; •. ik, llClll rohad, 
tíizcs hort ad. Ez ug·y espnu·~<·, mint llot'l'Z{í!í;nek alkalmas. 

Gyiinyöriieu diszlik rajta a .nl-zC'H fi.•IH~t·, kiiltini'•~('ll lm a <'sapos 
tníín•lt~!oi:-:el kezt·lt<'tik: azaz esapra mt·t~zt•tik. 

M indenek ti.• lett azoulmu leg''('lllt'kt•hh !:it \':íny: "g"." rip;íria port;ílis 
:llanyra t~jtott: ,;,,w".~;,.",, lt•II-'I•(J 1/t. \'ag-y • ~y bakator· tí;kt•. 

Xt•m att ak:u:jnk t'Zi'l'l montlani, ho!!.'' t'g'~-~~t. fajok 111'111 alkalmasak 
:1 rip:íria port:íli:-:tlll: e:-:al\. azt, ho!!y t•zt•k tn ajdoH:-::ígaikH:íl fi,g,·a 
),inilóau ~z,~pt·k 

.Jq.r,,·t·zze lllt'~· teh:ít j1íl az oh·a:-:tí, hog:y t•z idíí :-:zt·rint az alkalmas 
t:dajl•all az t•l:-:··; ltt·lyt•t ,. I'IJI•Ír••t Jl••l·f.!l, . ..: (.'!!'"'i,, .-1. 

Ezt :O:ZI.'rt·zz(• IH'. Ha tl'lH'ts,:g:t· kie:-:i, kt~szit:-:t•u l'l!." kis tt·lepd, mcly
b :j azut:ín mag:ít ala11y titj \'t•s:-:zííkkel cll:íthatja. 

~lt'l't alk:dtuas t:dajha11 a ji'•y;í 1':-i:tki;.;: ., r/";,.;,, j'IJI''•ili.'~l:, 

Eladó szölövesszök. 
Sinuík. ~~·utc:-; Katiarka ;~oo t·zt·r·, c.t.rc 4 ft·t. Mt~zes tch{-r iO ezer· 

ezre ;, frt. \ 1 egye:- csem<•g-t;J,;, a lt•gtiuuma hhak l O t•zt•r, ezr·t• If> frt. Rip1íria 
Hzt'lckta 1-~íí uszt:ílv ojt:ísr·a \·aló :-ill t.,.,., .• t•zn· l~ frt. ll. oszt:\lv iiltPtni 
\·altí 40 t'Z('J', t~Zl't' .1) f;·t. Ilf. oszt:ll_\' ••skol:íha \':tltí i">O CZt'l' ..J. fr·t. ( )the)Jtí J. 
o. to t•zt·r, ('ZI'(' J;, frt. Il. u. ;, t•zt·r·, t'Zl't' 10 frt. .Jnquez l. o. ojMf;al:í
,·altí ..J.O Pwr, t'Zl't• 10 tht. ll. ''· ~O ezer·, PZre ;-, frt. 

(;yijkt•·t•e."4ek. Nt•Jl~t•s Katiarka iO t'Z('l', t•zr·e 10 frt. l{ip:ít·ia l'iíW

Iekta -!O ('ZI'J' l. II~Zt. ojt:\sal:í\'ai<Í ao th .• Jat(llt'Z ~o t•zer, l'Zl'l' ao fr~. 
0J"tvá11'l'JOI-:. ~ll'szt•:-: tala'Jra alkalmas ·Jll<tlH'Z alan\·ou. ( )Jaszrizlin,,., 

ll! • ~ • • .. t-'~ 

~ t'Zt·r. ezr•· IHO frt. .\llami f(·liig;_,.~"Jií :iltal fi•liih-izsg-:ilt fi.tjtiszta ripária 
port:íli:-; jót:íll:ís tuell~·tt. ~ima .. 1~tí 11szt:ílyu i">O ezt•t·, ezr·t~ ~O frt. m:ísotl 
o:-ozt:ílyu :\O l'zc·t·. 10 i'l't. .\ \'t•s:-oúik ;)o c·m. h .. l'szuak, <;pek egéMzs~gt•st·k. 
PPt'ono~zpt~l'a ellc•u ,-,~d\'(•, .Í':.!!(·~~·; IH'IIl t;t·te . 

. \ lll('.~l't~lldc·l~::--ntq ::!;-)'. "-toli dlílc•!! kiiltle~~tlc'í, a ti'.bl>i ut:Íll\'c~tl•t d. ; 
t'!!Y!'iZt•a·~tuiud a \':t~uti ll'adt) :Olotu:í;-; lwmoHtlaudcí. 
· · Csomor Kálmán 

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdáJáh~ul Gyönuyöson. 


	HU_b1_FM3-7387_00370_2R
	HU_b1_FM3-7387_00371_1L
	HU_b1_FM3-7387_00371_2R
	HU_b1_FM3-7387_00372_1L
	HU_b1_FM3-7387_00372_2R
	HU_b1_FM3-7387_00373_1L
	HU_b1_FM3-7387_00373_2R
	HU_b1_FM3-7387_00374_1L
	HU_b1_FM3-7387_00374_2R
	HU_b1_FM3-7387_00375_1L
	HU_b1_FM3-7387_00375_2R
	HU_b1_FM3-7387_00376_1L
	HU_b1_FM3-7387_00376_2R
	HU_b1_FM3-7387_00377_1L
	HU_b1_FM3-7387_00377_2R
	HU_b1_FM3-7387_00378_1L

