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A kézben ojtásról. 
.. a ... szőlőveszők kézbeni ncrnesitésc mindinkább nagyobb 

tért hódít. 
.l\lla már kezd ezen eljárás a megállapodás rendes med

rébe térni. 
Kezdetben sokan ncn1 akarták elhinni, hogy két sima holt 

vessző egybeállításából : egy detképes ojtványt lehet elérni. 
Viszont mások oly vénncs renH.:nyckkel táplálták magukat, 
és oly nagy eredn1ényeket hirdettek, hogy valósággal a szél
söségekbe mentek. 

Manapság kezd általánosan tncgállapitatni az elérhető 

n1axin1un perezent. A. tapasztaltak tisztában vannak azzal, 
hogy rendes kürülmények küzütt - helyes eljárás mellett 
25-JJ 111 u t óli sikert ellehet érni. 

Hogy vannak egyes szerenesésnek n1ondható esetek, ahol 
az eredési és összcforradúsi szeizalék az 50-60 °/o tólit 
meghaladja: a rotdes sikt.Tt:Jt ueJil igtJt változtat. 

A ki púrusitúst kész i tet és j 61 jár el: szám i that mint 
mondám ~5-:~:3 "/n tólira. 

Ezen arányt kell venni akkor, rnikor számolni akar azzal, 
hogy mdtó-e kézben eszkuzülni a párositást. 

A nagyobb siker szerenesc; a csekélyebb balszerencse. 
Ezt véve alapul, kilehct számítani : mennyiből állitható elő 

egyezer drb OJtvúny. 
A szárn(;ldás igy áll. 
Egy ezer ojtásra alkalmas vesszö értéke 12 frt. A hozzá

való 3-400 ojtógally, száz át 50 krral szán1itva 1.50-2 frt. 
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Elkészítése, tekintve, hogy egy közönséges ojtó egy nap, 
ha magának kell az alany és nemes vesszőt előkészíteni, el
készit 350 drbot ; tekintve, hogy egy ojtó einbernek fizetni kell 
naponkint 1.50 krt : egy ezer db beojtása kerül 4.-5 frtba. 
kötőanyag 30 kr. Tehát egy ezer ojtás kerül any~ggal együtt 
16-17 frtba. 

Az elkoskolázás és egész éven át teljesitett kezelésre lehet 
3 frtot, egyébb eshetőségre 2 frtot, igy összesen 5 frtot szá
mítani. Tehát egy ezer ojtvány elkészítése, oskolázása, gon
dozása kerül 23 frtba, vegyük hozzá a fóldhaszonértéket, a 
trágyázást: összesen 25 frtra tehető. 

Ha tehát 25 °/o sikert ad: akkor egy ezer dr b. jó ojtván y 
kerül l 00 frtba. 

Ha ennél nagyobb eredményt ér el: a haszon ebben rej
lik; amenyiben egy ezer ojtvány ára rendes körülmények kö
zött 120-130 frt. szokott lenni. 

Ebből látható, hogy a ki mindazon föltételekkel rendel
kezik, melyet az ojtvány készités és kezelés megkiván : egész 
bátran készithet kézben ojtványokat. 

Aki azonban mindezekkel és még hozzá kellő nlunkások
kal és szakértelemmel nem rendelkezik, az okosabban teszi, 
ha szőlője betelepítésére kész ojtványokat szerez be. Mert ha 
csekélyebb sikert ér el: akkor sokkal többe kerül az ünkészi
tette ojtvány, mint azt készen be~zerezhette volna. 

Az ojtvány készitéséhez szükséges kellékek a következők. 

Ahhoz értő munkás kéz. Ép egészséges alany és nemes 
vessző. Alkalmas talaj. 

A kiviteli szakértelem a következőket kivúnja meg. 
Először is ösmernic keJJ, melyek az egészséges alkahnas 

alany és nemes vesszőJe 
Az alkalmas alany kelléke, hogy az érett legyen. Ne le

gyen Kiszikkadva; --·-- hogy a vesszön jégverés vagy vas esz
köz által okozott sérülések ne legyenek, és a vessző ne lapos, 
de egészen gömbölyü legyen. 
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A nemes vessző szintén érett legyen, s annak rügyei ne 
Jegyenek hibásak. Jégverett ne legyen. 

Az ojtó e.mber éles késsel dolgozzék, hogy a vágás al
kahnával a metszlapok egészen sirnák legyenek. 

A nemesítés alkalmával a kés tiszta legyen, nehogy a 
a késen levő szenny a metszlapokra tapadJon. A metszlapo
kat a munkás egy vágással vágja el, hogy az elvágott metsz
lapok teljesen egymásra feküdjenek. 

Az alany és nemes vesszők egyenlő vastagok legyenek, 
és midőn összeillesztetnek, az ugy nézzen ki : mintha egy 
darabból volna. 

Mivel pedig a forradás a héjaknál áll be : a héjak sza
rosan egymás mellett álljanak. 

A kötés alkalmával a raffia elég vastag legyen, s a kö
tés ~lkalmával egyszersmind megsodródjék, hogy igy a kötés
nél gömbölyü és ne lapos legyen. 

A kötés ne sürün eszközöltessék, de némi hézag legyen. 
Ahol a forrany egy kissé kidudorodhassék. 

Ha a vessző benemesittetett, a levegőn ne száradjon, 
hogy igy a metszlapok szélein levő héjak meg ne szá
radjanak. Ez okból a benemesités után azonnal jó kigyurt 
agyaggal bekenendő; valamint a n~mes vessző vége is beke
nessék. Nehogy a végén a nedvesség elpárologjon. 

Ha a nemesités akkor eszközöltetik, mikor meg azt az 
iskoláha elrakni nem lehet: el vermelendő vagy nedves homok
kal ugy takarandó be, hogy ki ne szikkadjon. 

Azon terület, ahova az ojtvány eloskoláztatni szándékoz
tatik, megforditott, tápdus és porhanyós de kötött ne legyen. 
És délnek fekvő oly helyen legyen: ahova a nap belefekszik. 

Az oskolázás ugy eszközöltessék, hogy előbb egy kes .. 
ken y és legalább l O c. meter mély árkocska ásassék, és az 
ojtvány ebbe egymástól legalább 4 uj nyi távolságra állittassék; 
és a föld két oldalról mellé felhuzassék. 
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Az ojtvány felső végei egyenlő magasságuak legyenek, 
hogy földdel egyenlően takarható legyen. 

Az ojtvány a berakás előtt alulról az alsó izületén : a héj 
lekapartaésék 2-~ helyen. 

Ha hetakartatott arra kell ügyelni, hogy a vessző vége 
_ felett legalább 2 ujnyi föld legyen : s oly széles legyen az 
az igy készitett sit·ke, hogy az egyszemes nemes gallyacska 
körül a föld ki ne száradjon. 

Esetenként ha száraz az időjárás, a sirke teteje rózsás 
kupával megöntöztessék. 

A sorok távolsága legalább 1 1:! meter legyen. 
Gondozni kell ugy, hogy a fű a sirkén ki ne hajtson. 

Ha sebes eső az orrnot lemossa : a vesszők azonnal ujból 
betakaran dók. 

Julius végén ki kell az ojtványokat egeszen az ojtás he
lyéig takarni; s ha a nemes rész gyökereket hajtott: azokat 
el kell távolitani, s ujból betakarni. 

Augusztus második felében ujból ki kell takarni, hogy a 
beállott forradás a levegővel érintkezzék, s igy a forradás 
erősödjék. 

Ha a nemes hajtásai nagyra fejlődtek, nehogy a szél 
benne kárt tegyen: visszacsipe1tdők. 

Igy kell a kézben eszközölt ojtással eljárni ; ily eljárás 
mellett azután a fáradságot és befekteté~ ;t : siker koronázza. 

Abonyi. 

A talaj ismerete. 
Foua/ko::ással a szőlőtelepitésre. 

Egy évtizedet meghaladó időköz mult el felettünk mióta az uj 
szőlőkulturával foglalkozunk. Az elmult idők tapasztalat~i sok dologra 
megtanitottak bennünket. 

Kezdetben a legf, mtosahb kérdés az ojtván y mikénti kész i tése és an
nak tartóssága volt. Amde t' fdt'!t 111tÍ1' ali.~- '1'Ll11 111il gondo/kozni. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy mitlllen júl sikerült ojtvány - lett
legyen az bármikent keresztülvive - ha a forradás tökéletes: egy
sursmiHa állandó is. 
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A tíz évi tapasztalat sok csalódást sok károsodást szült. Nem any
nyira az ojtás kivitele, mint inkább a talaj tekintetében. 

Vannak hibák még mindig itt is ott is. Lesznek is még nagyon 
soká. Ezek azonban nem lényegesek. De kétségbeejtők azon állapotok, 
melyek sok helyen láthatók. Ahol a sok költség fáradság után : az ojt
vá1zy szőlók nem egyes szőlókben de egész hátárokban visszaesnek ; le
veleik megsárgulnak, s nemcsak betegesen néznek ki, sőt teljesen tönkre 
mentek és tö1zkre me1tőben vannak. 

Ennek okai a talajban keresendők. 
Kezdetben a talaj iránt nem volt oly nagy figyelem mint kellett 

volna. Ha voltak is, akik már előre jelezték a veszélyt : a közönseg 
nagy része nem akart Itinni benne. Sőt voltak egyesek, a kik a figyel
meztetést sem vették figyelembe, de mentek előre. 

Ezen káros tévedés azon alapult, mivel az európai szőlók : a 
talaj iránt nem voltak oly felette érzéke1tyek. 

Bármily összetételü volt a talaj, ha azt megtrágyázták : a talaj 
erejéhez mérten kisebb nagyobb terméseket hoztak. 

Az ellentálló amerikai fajoknak, melyeket ezidőszerint alanyul 
használunk: az európai szőlőktől egészen eltérő tulajdonságaik vannak. 
Ma már mindenütt, ahol az amerikai alanyvesszökkel foglalkoznak, tud
ják, hogy a tul meszes talajban : az amerikai szőlővesszők nemcsak nem 
díszlenek, de teljesen tönkre mennek. S a mely vidéken a talajok tul 
meszesek : ezezt. körillményt, ezen sajátságát az amerikai szőlővesszőknek 
a nz.agttk kár án tanulták meg. 

Ilyen vidékeken vannak a rendkivüli nagy visszaesések, melyeken 
semmiféle okoskodás nem segithet , 

Kezdetben azt hitték, hogy a visszaesés oka : a vas hiánya. Es 
elkezdették a talajokat vasgáliczczal javitani ; igy gondolták a vas hiányát 
pótolni. 

Később mészálló fajokat kerestek. De azt. hogy ilyent már eddig 
találtak volna : Itatározottan moudaui mé,g máig sem lehet. 

Nemcsak hazánkban nem sikerült ilyen amerikai alanyt találni, de 
a két évtizeddel előbb védekezni l<ezdett francziák sincsenek tisztában. 

Imitt-amott hallani ~; r)' ll; 1: lehet reklamokat, hogykeresztezés 
vagy egyéb uton sikerült teljesen mészálló amerikai alany fajt felfedezni, 
előállitani; de ez inkább rcklam, mint ig~tzi valóság, mely inkább arra 
alkalmas, hogy egyes új fajokat egyesek jó pénzért értékesitsenek. 

Az amerikai szölők ezen tulajdonságát még máig sem sikerült tel
jesP-n felfedezni Annyi az eddigi megállapodás, hogy a legalkalmasabb 
alany fajuk, melyek hivatottak az uj szólőkultúrát felvirágoztatni - a ripári
ák: a meszes tajajban nem díszlenek. 

Tovább nem mentek. A többi csak találgatás kisérelgetés. 
Szerencsések azok kiknek talajuk alkalmas ; s az ilyen talaj ma-' . nap~ág nagy értéket, sokkal nagyobh értéket képvisel : mm.t azt egyes 

vidékelten az adásvételuél me.~tizetik . 
.1\lost már kezdik a szakférflak és a tapasztalt gazdák az all<almas 

talajokat félreismeretlenül megállapitani és hirdetni. Meg is jelenn~~ .. ily 
értelmű szakczikkek, de a legnagyobb hiba ott van, hogy a gazdakozon-
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ség nem tudja talajánal~ . helye~ . ,elnev~zé?ét.. S i.gy ha hall vagy olvas 
róla valamit: azt 1tcm brr;a valo;aba11 erlekcsiicnt. 

Hall olvas a szőlész az agyag, a márgás, a vályog. a mcszes, 
kavicsos ~tb. talajokról, de hogy az ő talajára melyik elnevezés illik reá : 
azt még napig sem, tudja, legalább nagy részben nem tudja. S ~a taná
csot kér, hogy szőlőjébe mily alany vesszőt ültessen : nem ittd;a szak
szeriien megmondani minő a talaja. 

Ha egyik-másik eltalálja is, nem jut eszéhe azt is megfigyelni, 
hegy hát minő az altalaja. Pedig amint az alább elmondottakhól látni 
fogja, nemcsak a feltalaj, de az altalaj is figyelembe veendő. Mivel az 
altalaj sokszor különbözik a feltalajtól; s a teljes siker pedig: a feltalaj 
és altalaj teljes alkalmasságától fiigg. 

A szőlőtelepités teljes sikerére továbbá, nemcsak a felső és alsó 
vagyis altalaj, sőt még a talaj szine, annak fekvése, valamint viztartó
sága is nagy befolyással van. 

Ezen utóbbiak nem ugyan a szőlőtő nüvekedésére, mint inkább a 
reá nemesitett fajok beérésére szolgál. 

Jelen czikkünk czélja az, hogy a szűlőtalajok ismeretét elmondjuk, 
amely a szőlőkulturánál feltétlenül szükséges. 

A talaj ismertetes. 
A tudományos világ, a szakférfiak réges-régen megáJlapitották, hogy 

az összes földtétegek két részből állanak, u. m. ás1•áuyi v,lgyis szervcz 
és növéuy valamiul állali lzttlladékok, azaz s::ervtdcn aJtyagokból. 

Az összes földrétegek nem egyeb.:k, mint a közetek kövek omlad
ványai, melyek a külbefolyások ; a lég, az est) által elporlasztattak, s mint 
elporlasztott· testrészecskék egyes helyeken a viz által összegyUjtettek ; 
avagy a viz által messze tovább patakokba, ismét a folyókba és a ten
gerekbe vitettek. 

Ezen tudományos állitást beigazoini könnyü. :\ki hegyeken jár, látni 
fogja, hogy a felszínre került közetek kisebb-nagyobb mérvben amint 
azok összetartósága kisebb vagy nagyobb: clporladlktk. l\1ég a legket•é
nyebb közetek is bár alig észrevehetöen, dc veszitenek felső rétegeil<ből, 
fogynak és porladnak. Ha egyébbként nem, hát rajtok moházat keletke
zik, mely lassan és csendesen bár, Je a k{J részcit fogyasztják, rajta 
porhanyós földet állitanak elő, melyen élűsködvén : azt kopt,z,fják,fo,s:;yaszt
ják és kicsiuyilik. 

A természet ezen munkája örökös és állandó. 
Igy képződtek és képződnek a homok, az agyag és egyébb föld

rétegek: szóval az egész foldrétegek, hogy ismételjük kövek omladványai
ból állanak. S mint mondják, az igy szétporlasztott kövek részei a tengerbe 
jutva, a viz nagy nyomása alatt, ismét közetekké, sziklákká válnak ; s 
ha egykoron a föld belsejében lévő nagy tüz ereje hegyekké emeli : is
mét csak mint sziklák jönnek a felszínre, hogy a külbefolyások által 
ujból clporlasztassanak. 

Igy ifjodik meg a természet; igy lesz állandó és örökkétartó, mig 
talán egykor ezek is megsemmisülnek. 

Ezen kérdések fejtégetése azonban többé nem a mi szűlöszeti ta
pasztalatunkhoz tartozik. 
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Ennyit ís csak azért mondottunk el, miszerint igazoljuk, hogy a töld 
rétegei egyrészt közetekből származnak. Hogy másrészt ab ban növényi 
és állati elkorh:tdt részek foglaltatnak : azt fejtegetni felesleges, mert azt 
mindenki tudja, hogy az elkorhadt növényi és állati részek földdé 
válnak. 

A talajokat külsö jeleikről elnevezésük szerint nehéz lenne felis
merni, ha abban egy rendszeres megállapodás nem léteznék. 

A talajok főjelleme két földnemen alapszik. Az egyik az agyag, a 
másik a homok. 

Nincs oly t\sványi részekből alkotott talaj, melyben ezen két föld
rész nem léteznék. 

I. Az agyag. Az agyag az ő tisztaságában sárgás-szürke szinü, 
vannak azonban különböző agyagok, elkezdve a fehértól egész a vörösig, 
11mit a benne levő idegen alkatrészek, azt más szinüekre festik. Fehér 
lesz a mésztől, vörös lesz a benne levő vasrészektől. 

Az agyag a vizet gyorsan magába veszi, s bár felső része hamar 
kiszárad is, de belsejében sokáig megtartja. Nedves állopotban gyurható, 
teljesen összeálló, s ugy lehet vágni mint a szappant. 

II. A homok. Az ó tisztaságában sárgás-b11rna szinü. Vannak azon
ban külömbö7.ő szinü homokok, amint azt is, mint az agyagot a benne 
levő alkatrészek más szinüre, fekete, fehér, vagy vörösre festik. 

A homok az elmállott kövek legapróbb részeiből ál111nak, s mint 
ilyenek, a kézbevéve érdesek mondhatni csikorgósak. A homok a vizet 
mohón veszi magába, mondhatni elnyeli, mely azonban benne alászáll, s igy 
hamar ki is szárad. 

A tiszta homok nem gyurható azaz nem áll össze. Gyurhatósága 
akként emelkedik, amint benne idegen nevezetesen az agyag vagy kor
hany részek szaporodnak. 

Ill. A hómag. Ha az agyag homokkal van keverve: akkor a talaj hó
mag t11lajnak neveztetik. 

IV. A ·vályog talaj. A vályog talaj már összetett talaj, melynek alapját 
az agyag képezi; de benne több-kevesebb korhany anyag van Igy 
aztán a vályog talaj lehet barna, mely a korhanytól barnult meg, vagy 
vörösbarna mint az érett gesztenye hajának a szine; amennyiben a kor
hany és vasrész hozzájárulásával : vörösbarna szinüvé lett. 

Van azután homokos vagy agyagos vályog talaJ, amint abban a 
homok vagy agyag van tulsulyban. 

V. A kavics talaj. A kavics nem egyéb mint nagyszemü homok, 
mely a sziklákról töredezett és hullott le, mely a viz által tovább vitet
vén : utjában forgás között a kő élei szögletei letörtek, s igy a legtöbb
ször gömbölycledes lesz. Ez nem fordul elő egyedül, de leginkább ho
mokkal, vagy agyaggal, vagy mint előbb látható mész részekkel együtt. 

VI. A mészlalaj. A mészkc.') alaktalan darabokban fordul elő. Szine 
szürkés-fehér. Elmálva clporiadva nagy tömegekben nem igen fordul 
elő. Leginkább az agyagban jelentke7.ik, s ekkflr az agyagot fehérré 
festi. De eléfordul a kavicsos tala,iban is, ahol mogyoró és kisebb na
gyobb nagyságú. 
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VII. A már,~a. Nem egyéb mint mész ~s agyag keverék. De sok
szor ez homokkal fordul elő. De meg a kavicsos talajban is eWfordul. 
Ha a talajnak 20-GO 0/o-tólija ilyen mészsze! kevert agyag : akkor ezen 
talaj márgának neveztetik. A márga azonban a közetek közé is sorolható
amennyiben azok apró mogyoró nagyságu kavics alakba·1 fordulnak elő ; 
s azért kavics alaku, mivel a mész a homokot és agyagot összefor
rasztja, s igy képződik a márga. 

Fill. Szikes talaj. Ha a talajban sok sziksó van, az szikes talajnak ne
veztetik. A szikes talaj lapályokon fordul el6, s arról ösmerhetó fel, 
hogy szárazságban a szil<só a felszínre jön és a talaj tetején látható. 
Erre azt szokták mondani, hogy a szikes talaj il.venkor virágzik. 

L.Y. A korlzauy tah~j. Ha az agyag talajt rendszeresen trágyázzuk és 
rendesen műveljük : a jalaj televényes barna fekete szinü, sőt sokszor 
egész fekete lesz. Ezt ne\·ezzük korhany talajnak ; és végre megemli
tendő volna még, 

X. A töze.s; talaJ, mely nem egyéb, mint növényi elkorhadvány, mely 
magában ritkán fordul elő. Ez inkább javító anyagnak, mint talajnak 
nevezhető. 

Vannak még ezenkivül több tudományos elnevezések ; de az el
mondottak tudása teljesen elégséges a szőlösgazdának. 

Fel lehetne még ezután egyes k()zeteket sorolni, melyek a Földréte
gek között sok helyen előfordulnak. Ezekrút elég annyit tudnunk, hogy 
a kövecskék, melyek kisebb-nagyobb mértékbcn eWfordulnak, kétfélék u. m. 
iilcdékes közetek és 'l'ttlkauikus kőzetek. 

Ezek a fönnebb elsorolt ásványrészekblíl állanak, melyek azután 
h 1 felolvadnak és elporhanyulnak, fülddé válnak. 

l\1inél likacsosabbak a küvek, annál könnyebben purladnak; ellen
ben az igazán csekély lilGtL·s~..:sal biró szilárd küzetck évtizedeken, sőt 
századokon át egy darabhan vannak s felette lassan porladnak. 

A vulkanikus ki:ízetek között leggylJrsabban s·létválik és elporlad 
a lávakő. Az üledékes közetek küzött pedig gyorsan elporladnak a 
homokkő, a tuff, a lDsz és a márga, mcly utóbbit a földnemek illetmeg 
a talajok között is fclsoroltunk. 

A talaj tulajdonsága. 
:\lidőn a feltalajokat ekként elsoroltuk, most következik azok tulaj

donságainak elősorolása oly értelemben, amint azt a szi)lőszet megldvánja. 
Először is a szöltikulturára nagy befolyása van az altalajnak; a 

talaj vizbefogadó és viztartó képességének ; - amennyiben e: ck még 
mindig az amerikai alany fajok életfeltételeihez tartozna!<. 

A viz tartóssága nagy szerepet játszik, amennyiben a ripáriákat a 
száraz talajok rosszul táplálják, a tulnedvesben pedig sinylenek. 

A ripáriák mint sokszor emlitém az i)sszes eddigi amerikai alany 
fajok közütt a legalkalmasabbak. Tehát elsii sorban is az ennek meg
felelő talajokat soroljuk fel. 

A homok talajban nem szoktak ripária ojtványokat telepiteni ; Je 
egy némelyek ripária telepnek használják. Tehát ha erről van szó, tudni 
kell, hogy a homok a vizet gyorsan magába veszi ugyan, de ha az al
talaj nem agyagos, alá bocsájtja. Ellenben ha alul legalább egy méterre 
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vagy valamivel alább agyag van, mely a vizet megtartja: az ilyeu ho
mok ri pária lelr:pnck alkalmas. De cc;ak az il.> en talaj alkalmas igazá
ban az európai faj szőlöknek is, amennyiben az:; ilyen homok talajban : 
alul elég nedvesség van, mely a sz6Iőtő fejlődésére, és a bogyók na
gyo bbá képződésére teljesen alkalmas. 

A homokról és a homoki ültetésről lévén szó, egy körülményt 
egy füst alatt helyén látok megemliteni. 

Ha a homoki szőlőtők felső gyökereit eltávolitjuk : az alsó gyöke
rek erősödnek meg, és lejjebb hatolnak, honnét a száraz időben a tőkét 
kellő nedvességgel ellátják. 

Ha a harmat vagyis felső gyökerek el nem távolittatnak: ugy azok 
megerősödnek, és az alsók elhanyagoltan gyengék, fejlódettenek marad
nak. Szárazságban azután az ilyen szőlők sokat szenvednek ; fejlődesük 
gyengébb, filrtiik bogyójai kisebbek. 

Azt is lehet hallani, hogy a homoki s:zőlőket a peronoszpora job
ban pusztitja, bennök nagyobb kárt tesz. 

Ezen körülmény is arra vezethető vissza, hogy : a homok száraz 
talaj, különösen akkor, ha az altalaj nem agyag, és nem az alsó de a 
felső gyöke ·ek vannak kifejlődve. 

Nedv nélkül a tő lomhozata gyengébben fejlődik, s az elroncsolt 
leveleket nem képes oly gyorsan mint a kötött tápdús talajban pótolni. 

A homok mint fennebb mondánk nem gyurható, össze nem áll : 
azért fit/oxera meules. 

A mely homok gyurható, abb11n sok idegen részek vannak, ez 
már többé a filloxerának nem áll ellent 

A mely homok talajban 25°jn-tolinál több idegen rész van :az már 
uem _tilloxera me ul es, abbalt ,~ jilloxen~ meg é l. 

Az agy,~ g [{l/,~j a vizet 111agáb<~ vcsszi s megtartj a. Ezen tulajdon
ságánál fogva ha nem fehér: ripária iillelésrr: alkalmas. 

Ha az anyag fehér azt a benne lévő mész festette fehérre. Azt, hogy 
az agyagban mennyi mész van, arra alkalmas vegyészeti eszközökkel le
het kimutatni : A gazda -először itél_yen a szinéról. Az l'llár magában 
nagy utmutató. Ha azonbar. többet akPr tudni, vegyen kénsavat vagy 
erős eczetet : azt önts ·jn reá Ha kevés a mész benne : kevés ideig, ha 
több vall betme !zosz,lbb idei.sf pe::se(~· 

Alap elv az, hogy ilyen fehér agyagba ripáriák nem ültetendők. 
Ha az agyag nem természetes szürkés-sárga de vöröses : akkor 

Abban csekély, jelentéktelen éppen annyi mész van ; amennyi a 
benne levő tápszerek feloldásáh< 1z szükséges. 

Az ilyen talaj teljesen alkalma,s a ,~;pária félékuek. 
Megtörténik azonban, hogy a vörös agyag talaj alatt az alsó talaj 

fehér agyagos vagy meszes. Ilyen esetben mindig az a kérdés mily alant 
van a meszes rész ? 

Ha az egy rnétcrt meghaladólai alant van: akkor az kevés leárt 
lesz. Ha pedig megtürténik, hogy a fordítás által egyes kisebb mész 
f, »Itok kerülnek felszin re, azért nem kell az egesz t.·lajt a ripáriákra al
kalmatlanak jelenteni ki : "'' ll(.:m azt o11nét el kell tá·1•olitani, hogy ne 
""slfjits,, el a ü'lajt és ne okozzolt kárt. 
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Ha nagyobb táblákban fordul elő a mész : akkor ezen helyekre 
szalonist vagy jaquezt kell alan ny al használni ; vagy európai fajt kell 
szénkéneg alá ültetni. 

Azt mondhatja erre az olvasó ; köszönöm szépen a tanácsot, de 
ennek kezelése nehézséggel jár. 

Pedig hát nem jár. Csak meg kell szokni. Hát maga az ojtvány 
kultura nem jár nehéz~éggel ? s felette még is napirendre tértünk. Elfo
gadtuk. mert másként nem tehetünk Ezt is el kell fogadni : mivel kár 
ttélkiil mást ttem telzetiitzk. 

A t~ályog föld hasonlóképen alkalmas a ripária félél<re. Ha itt Js 
fordulnak elő mész rétegek: az eljárás ttgymt az : ami az agyag földne/. 

A Jzómag talaj szintén oly értelemben alkalmas mint a vá
lyog talaj. 

A kavics talaj. Általános szabály az, hogy aminő a feltalaj: ,·en
desen olym,z, az altalaj is. Ha elváltozás történik, az részint a reá hor
dott trágya nemektől, részint a müveléstöl szqrmazik. 

Ha tehát a kavicsos talajnak az altaJaja is kavics : ugy ezen talaj 
a vizet rendesen átbocsájtja, s igy felette száraz. Itt van már az egyik 
szélsőség t. i. a száraz talaj, amely a ripáriauak nem alkalmas. 

Ritkán van eltérés, hogy a kavicsos talaj alatt nagyobb kövekből 
álló talaj ne legyen. Ez természetes; mert a lerakadások alkalmával 
előbb a nagyobb kövek rakodtak le, tetejébe pedig a kavics foglal 
helyet. 

A kavics legtöbbször agyaggal mészkövekkel van keverve, melyek 
a ta!ajt a ripáriá!<:ra még alkalmatlanabbá teszik. Ide már csak is a ru
pesztris ültethetö. Sőt ilyen helyen még a szénkéneg sem igen alkalmas, 
mivel a folyadék mielőtt szétillanna : egytömegben aláfolyik. 

A mész talaj. Ha ez mint nagy esetlen d9.rabokban egy méteren 
alul mint kő fordul elő, mint eddig be van igazolva: a ripária nem szer
felett káros. Felette a ripária eléggé jól díszlik. De ha elmálva clporiadva 
vagy feloldva jelentkezik : a ripáriát a szó szoros értelmében kiöli. 

Sok gondot adott ennek megtejtése. A tudományos világ még 
maig sincs vele tisztánan, hogy hát tulajdonképen mely okuk azok, 
amelyekkel a mész a ripária életét lehetetlenné teszi. Talán maró hatása ? 
szóval hogy mik az okok: má(~ lltegallapt'l-7''l ui111-·settck. 

A mész tulajdonsága az, hogy a vizet gyorsan magába veszi, de 
viszont ha 11incs agyaggal keverve : gyorsan elbocsájtja ; s igy felette 
száraz. 

~ mész eme tulajdonságát azzal lehet bizonyitani ha egy darab ége
tett meszre viz öntetik: a més:: s:étporlad, s a 'l'iz eli/lau. Tehát 1t 

mész ~alaj felette száraz és semmi táperővel nem bir. 
En azt hiszem eme két tulajdonságában lehet feltalálni azt, hogy 

benne a ripáriák meg nem élne!<. 
Elmélkedjünk csak egy kissé a tapasztaltakon. A ripáriák de külö

nöaen a ripária-portális rendkivül buja fejWdésű ; ahi10z, h( 1gy ó termé
~zetes .~uj.a fejlődésében fentartható legyen : a talajuLZk bő tápa~tya.ff.~al 
es kello vtzzel kell reudc/ke::ui. 

Ha a föld nem meszes mint például némely kavks: a ripária még 
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sem diszlik benne. Miért ? mert a talajban nincs elP.gséges viz. Ha a 
talaj nem meszes és hozzá elég viz~el rendelkezik is, de nincs benne 
táperő : a ripária levelei métJ sem fejtenek ld valódi vegetácziót. Ez iga
zolja, hogy a ripária kivánalma az, hogy a talaj, melyben él, melyet 
gyökerei behálóznak : az tápanyaggal és vizzel rendelkezzék. 

Azt mondják, hogy a ripária bizonyos perczent meszet elbir. Ez 
alatt azt ~rthetjük, hogy eltűri, miszerint gyökereinek egy bizonyos per
czentje t'\phiányos talajban legyen elhelyezkedve. Amint nagyobbodik az 
ilyen sovány meszes talaj : ugy kevcsbedik a tápllilék, ennek megfele
lőleg esik vissza a fejlődés. 

Miután a tudomány eddig egy határozott megállapodást nem ho
zott létre, én a mész káros hatását az ő szerfeletti soványságában táp
hiányában hiszem. 

Mielőbb to'.<ább mennénk, egy körülményt kell megvilágitanunk. A 
tudományos világ megállapította, hogy a mész minden más anyagok 
között a levegőbN a vizet a leggyorsabban veszi magába. Ez igazolva 
•an azzal, hogy ha az égetett meszet a levegőre kitesszük elporlad. El
lenben ha ruhával betakarjuk egy darabban marad : miért? -- azért 
mivel a levegő a mésztől a ruhával elzáratott, s igy a ~lenne levő vizet 
nem vehette fel. 

De a tudomány azt is megállapította, hogy a meszes agyag a vizet 
legtovább magában tartja. 

Felemlitjük ezt azért, mivel mi azt mondottuk, hogy a. mész talaj 
száraz talaj. Azt akarjuk tehát ezen kitéréssei igazolni, hogy miképen 
egyeztethető össze azon állitásunk, hogy a mész száraztalaj ; a tudomá
nyosan megállapitott azon állitással, hogy 1\ mész a vizet a leggyors~b
ban veszi magába, és a meszes agyag talaj a vizet ·iegtovább magában 
tartja. 

Ugy, hogy ha kevés mész van s talajban az mé" nem száraz, 
sőt a talajra előnyös : de ahol a mész rész 2fl0 lo-tólit meghaladja : ezt 
nevezzük száraz talajnak. 

Hogy az agyPgban levő mész megtartja a vizet az annak tulajdo
nitható, mivel az agyag a legnagyobb viztartó képességgel bir, ugy hogy 
ha az természetes minőségébe\1 van, tetején a viz sokáig megáll. 

Amint a talajban a mész 25olo-nél nagyobb, ugv emelkedik a talaj 
szárazsága is. A ripária egyes helyeken 20-25o/o-toli meszet eltüri ; 
amint emelkedik a , .. ész tartalom, ugy gyengül a ripária veg:::tácziója is. 

Az itt elmondottak legyenek irányadók a més~re vonatkozó elmon
dásainkban. 

Ha a fönnebb elmondott uton tovább haladunk még inkább nagyobb 
és erősebb lehet meggyőződésünk. 

A z t hirdetik ugyanis, hogy a rupesztris fajok legtöbb meszet el
bírnak. Ezen állitás az előbbi föltevésiink mellett bizonyit. 

A rupesztris a ri páriához mé1 ten törpe fejlódésű, mint ilyen cseké-
lyebb tápanyagot igényel. . 

Ennek következménye az, hogy eltüri a több meszet, és megeleg
szik, ha talaj kevesebb része tartalmaz is tápanyagokat ; mivcl az ó fej
lódéséhez kevesebb szükséges. 
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A szolonisra azt rnondják, hogy ez szintén sok mcszet elhir ; de 
hozzáteszik, hogy nedves talajt ldván. 

Mi érthető ezen állitás alatt? Az, hogy a szoloni" csak is agyagos 
meszes talajban él meg, mcrt daczára, hogy a mész maga száraz talaj 
de az agyag a vizet megköti, s a meszes agyag talaj nedves. 

Az agyag talajban a mész rendszei esen az altalajhan fordul elő, 
ahol a levegő nem férkezvén hozzá, el nem porladhat ; az agyagtól pe
dig állandó nedvességet nyervén a két föltétet : a n"dvesség és a tájJ
anyag nem hiányzik, miután tudvalevőleg az anyag táperővel rendelkezik. 

Ha az ember igy mélyebben behatol s akkor érteni fogja, hogy 
rniért is javasolják a rupesztrisnél dúsabb ni>vekedésü szaloniszt és 
jaquezt nedves meszes talajba, és miért a rupestrist száraz talajba. 

Hazánkban felette sok meszes talaj van. Vannak vidékek, ahol a 
meszes talaj már edctig sok kárt okozott 

Sok helyen már a végett a legköltségesebb telepirések tönkre mentck. 
Nagy mozgalom indult meg arra nézve, hugy mész álló talajokat 

találjanak fel. Pedig ha nincs egyéb hibája a mész álló talajoknak 
mint az, hogy szárazak és tápszer nélkül vannak : alig lesz más czél 
elérve, mint az, hogy azokat javitani kell, s oda oly fajokat telepiteni, 
melyek kevesebb vizzel is mcgélnek. 

Folyt. köv. 

Kérdések és feleletek. 
6. Kérdés. Szúkím keletnek fekvü emelkedett dombon van. Fel

talaja igen finom porbanyos föld, altaJaja kavics ; s közte apró fehéres 
mogyoró nagyságú görnhöcskékkcl. :\1egforditattam, megtrágyáztattam, 
még is általában gyenge fejlödésű, süt a nyakhan a levelek is sárgulnak. 

Jó lesz-e vasgáliczczal meg~1inteni? \·agy rni rnódun lehetne erüs 
fejlődésre hozni ? Dr. F. l\.. 

Felelet. Kérdcstevö cg\'et elfelejtett azt megirni, hogy az ojtvány 
alanyai minő vesszőJ.c Legvalószinübben ripúriák. 
... Röviden és határozortan kijelentjük, hogy teljes erős fejWdésű sző-

]oJe ott soha sem lesz. :\tivel az altalaj ki)ves, viz átvesztő száraz. Ott 
csak is a rupestnsz alany lett volna alkalmazandó 

Különben mai lapunkhan a talaj ismerete küzütt erre behatóbb vá-
laszt talál. 

7. Kérdés. :\l ikor tanácsos a szőlűt kinyitni ? 
l\likor kell metszeni ? 
Mikor kell ültetni és miként ? 
Tanácsos lenne-c a szemct -sérti) fehér füldet fekete fülddel meghor-

dani? /Jr. G. B. 
Felelet A szülönyitás rendes ideje rnárczius hó utolsó hetében 

van. De emelkedett délnek fekvéj hegyoldalon amint az idó engedi szok-
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tunk nyitni. Azonban csak délután 2-3 óráig. Hogy a kinyitott szőlő 
talaja estig kiszikkadjon, s igy az éjjeli hideg neki ne ártson. 

~ korai nyitásnál a fiatal tőkjknél egy kevés földet hagyunk, hogy 
igy ved ve legyen. 

A metszés ideje április hó első felében esik. Ültetni akkor lehet, 
ha a föld átmelegedett. - A metszésről és ültetésről lapunk jövő szá
mában egész kimeritűen fogunk irni. 

Ha fehér talaját fekete földdel megteriteli: akkor ~arnább lesz, a 
hő felfogására is alkalmasabb. 

Nem káros csak sokba ne kerüljön. 
8. Kérdés. Miként kell a IipáJiát metszeni? K. község előljárósága. 
Felelet. Az a kérdés mit akar a ripáriával? mert annak metszését 

a szándék és a munka kivitelrez kell alkalmazni. 
Ha a ezé! csakis vessző termelés, s igy az, hogy erős vesszöket 

hozzon : a következő metszési eljárás követendő. 
Felette nagy hibát követ az el, aid a ripária tökén a vesszőket 

amint levágja ugy hagyja, melynek folytán a rajta maradt sok csapon 
lévő rügyek elétörnek, sok de gyenge hajtást hoznak. 

Ha a tőkék 1-1.20 c. méter távolságra vannak, al<kor elég a tő
kén 3 csnpot 2 szemre vágni. Ez esetben kihajL 6 rügy. Ha e mellék 
hajtások ideje korán eltávolittatnak : akkor a 6 hajtás megerősödik. 

Ha a ripária más ezéiból szándékoztatik metszetni, például gyöke
res vessző előállitására, akkor más metszési eljárást kiván. Mivel ez 
hosszadalmas, szintén a jövő számban irjuk le a metszési eljárások 
között. 

9. Kérdés. Zöldojtványaimat a jég megverte. Jó lenne-e ha azokat 
oskolába elrakatnám, s mint gyökeres ojtványt ültet1ém el, vagy érté-
kesiteném ? F. K. 

Felelet. Nem rossz az őszinteség l Ön a használhatlan zöldojtványt 
elakarja oskoláztatni, hogy abból jót állitson elő ; esetleg vele VIIliakit 
boldogítson 

Hát kérem ami simán nem volt jó, gyökeresen sem lesz jó. 
Mivel sokan járhatnak hasonlóan el, hogy a jégvert zöldojtványt 

meggyökereztetik és eladják. Jó lesz ezen körülményt rt vevő!mek figye
lemmel kisérni. 

l O. Kérdés. Mikor legalkalmasabb a sima vesszőket eloskolázni ? 
Mikor kell a vesszőket előgyökereztetni ? Cs. J. 
Felelet. A sima vesszők oskolázása csak felmelegedett talajban 

eszközlendő. De arra uagy figyelmet kell fordítani, hogy a talaj nedves 
legyen. Ha nem nedves: akkor meg kell ön'özni. 

A vesszők előgyökereztetését márczius hó közepén lehet eszközölni 
ugy, hogy G- G hét aJ att készen legyen, és akkor kiültethetők. 

ll. Kérdés. Hol lehet alkalmas ahhoz értő ojtó embereket sze
rezni ? Mit szoktak azokna!< fizetni? és mikor kell a kézben-ojtás ték-
ojtást és a magas fás-ojtást eszközölni? K. J. 

Felelet. Ojtó emberel<et ott lehet szerezni, ahol a szőlőkultura már 
előre haladt. Gyöngyös-Visonta vidékén egy ügyes ojtó 1.60-2 frt nap
számot kap. 
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A kézben-ojtást meg lehet kezdeni márczius hó elején, az ék-ojtást 

és magas fás-ojtást akkor : ha a vesszö el vágása után annak nedve 
folyik. 

Felhivás. Mindazokat, akiknek eladó szőlővesszőjei van
nak felhivjuk, hogy írják össze, és az árakat feltüntetve küld
jék be. Előfizetőinknek igen olcsón számítjuk a hirdetést. 

Eladunk: Gyökeres szölöveszöket u. m. 
40 ezer Ripária szelektát ojtásra alkalmasat, ezrét 20 frt. 
l O ezer Rupestris-Montikolát ojtásra alkalmasat, ez rét 25 " 
5 ezer Jaquezt, ezrét 20 " 

l O ezer drb kiválóan válogatott nemes kadarkát, ez rét l O " 
Sima szölövesszöket u. m. 

50 ezer nemes kadarkát, ezrét 4 
30 

" 
mézes-fehéret, ezrét 3 

10 
" 

nagy burgundit, ezrét 4 
5 

" 
opportót, ezrét 5 

100 
" 

vegyes válogatott borfajokat, ezrét 3 
4 

" 
piros Chasselest, ezrét 8 

4 
" 

fehér 
" " 8 

15 ezer különféle legkiválóbb csemege fajokat GO fajban , 
3 sz aza 

15 ezer I-ső oszt. Othellót ezre 15 
10 

" 
Il. 

" " " 10 

Gyümölcsfák, rózsák de mocretison. 
A szőlők ojtásánál 

~egJepő eredményeket biztositott a Gáspár-féle 

ojtó--viasz 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 

amely a bekent részeket a földben, levegőn va~y vizben mithl~n külbe
folyássól egyaránt megvédi. A mi által nemcsak a megeredést és a töké
letes összeforradást biztositja, de künnyü kezelése és rendkivüli szapo
raságánál fogva a költséget és fáradságot tetemesen leszállítja. l kilos 
doboz 1.50, 1/2 kilos 7:-,, kisebb 5f>-:~G kr. Kapható Gáspár Antalnál 
Maros-Vásárhelyt, Rezutsek és Vass uraknál Gyöngyösön. 

P r ó b a m i n t á k i n g y e n. 



Eladó szölövesszök. 
Sim ák. 

Piros chasseles l OOO drb, ezre 
Muskat hamburg 720 Jrb, száza -
Muskat royal asket 110 drb, száza 
Muskat frontignan 420 drb, száza -
Szagos Barsing 200 drb, száza 
V egyes csemegék 800 dr b, száza -

Hazai borfajok. 
Budai fehér 1800 drb, ezre -
Olaszrizling 5800 drb, ezre -
Nagy Burgundi 1800 drb, ezre 
Piros Veltelini 2700 drb, ezre 
Mézesfehér 8200 drb, ezre 
Nemes kadarka 10300 drb, ezre 

N em es kadarka ezre 
Mézes fehér ezre 

Gyökeres vesszök. 

Az összes vesszők csomagolással együtt értendők. 
Megkeresések alulírotthoz czimezer.dők : -

9.-
2.-
2.-
1.-
1.-

-.60 

4.-
4.-
5.-
5.-
3.50 
3.50 

10.-
10.-

Oltósy Pal és fiai 
E•ztergom. 

HIRDETMÉNY. 
Gyöngyösön Blatniczky Imre késes nél, n1in

den a sz{Hőszet és kPrtészet kOrébe vágó tnü
szere]{, eszkiiziik~ kiiHinii~en ojtö kések 1netszö 
ollúk stb. nag·y választékban jutányosan besze
rezhetök. 

-- Ismételárusilók kerestetnek. -
~feg·I{eresések 

Blatniczky Imre mííkésesbez 
Gyöngyösre intézendök. 
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AZALATHNAIKÉNKOVARDIPAR 

~ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BRASSÓI KÉNSAV- ÉS MÜTRÁGYAGYÁRA 
~ ~ 
~ ajánlja ~ 

l a sz ííl (í á ital i gén y r It t á pa n ,r ag o kat 
tnag{than fog·laló 

szőlőm űtrágyáj á t 
5°/u légeny, 6°10 Vizben OldhatÓ foszforSaV és 1Q0i.O 

tiszta káli szavatolt beltartalommal a t. ez. szőlőbirtoko

sok tlgyelmébe. 

Felvilágosáitásokkal és árajánlatokkal készséggel szo:gál a 

KÖZPONTI IRODA~: 
B U D A P ES T, IV., Bécsi-utcza &. •zám. 

l{épviselet: 

IOV ÁCS BERlANNÁL IISKOLCZON. 

-- - - - -- - -

Nyomatott Kovács és Schimmerlino könyvnyomdájában Gyöngyösön. 

~) 
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