
VII. l:iyöngyös, junius 28. 

A SZÖLÖBEN. 
(l~zclíít: "I•:gy év a sz(íl(íbcn.") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

M e g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l 
El·~ilizt:té-.,i dij. E~·.~sz évre ~ frt. 

Fch.:líís szcrkcszt/í é~ kiadó-tulajdonos : 

CSOMOR KÁLMÁN 

Borászatunk érdekében. 
A mlí11orok gyárt<'Lsa miJ1')n úriúsi mérvet ()itütt, mikor 

a nagy küzünség t(')le megesemellett és a sz()ll')terrnelű kétségbe 
esett: jü/1 a /.:unntÍ ny illlé.:kcdt.:_ ... ;c. 

A kormúny a szakférfiakat a gyakorlati embereket és a 
szőlűsgazJúkat meghallgatta, és legjobb akaratulag alkottatott 
azon miniszteri rendelet, mely Ll boJ~~y,írhísl betiltja . 

.:\ rniniszter ezen intézkedésének van is eredménye, nem 
egy t.:zégéres horkészit() csalót Ittlek 11uír pdlen,l.;ére, s biiutct

ldi /J/(' 0 ktul•t.'/fettii/ • . ~ ~~~ 

Ezen eljúrús a vehemensen füllépett n1űbor készitést 
eléggé korlátozta. Daczúra mindezeknek: a: cUr~l.;)'as:to/1 borok 
a /.l n;_ .. i :e Ilel-ll /iiké!d cs, ll t.' JI l /iíke ItT J ll (:_ ... :e. 

Ha az ember a f()vúroshan~ vagy vidéki nagyobb város
han hort iszik: talán-talún kevesebb kotyvalékot fogyaszt, ha 
igaz. Dc a \·idéken a küzségekben, uhul ninc~..; kellő ellenőrzés, 

ahol a regúlé-hérl~·) adja és mércti az italt: olt a :u/du núnden 
uttJu: laltillia/f) a /.:u(l'l'aldoutlt. 

Ha a miniszteri rendelet szigura kifogja is irtani a mű
bor gyúrtüst itt hazúnkban: a kivúnt az óhajtott czél még 
núndig nincs elérve; mert a valódi és hamisitott olasz borok 
a hazai termények értékét leszuritják. A küzönség azt 
fogyasztJa, u nagy kültséggel ell<Júllitott horok pedig nen1 
kerestetnek; és a szűlész küzünség csak ekkor jut még, egy 
ujabb elviselhetlen és kiheverhetlen nagy bajba. 

A nagy renlénynyel és legtöbb esetben kölcsönnel tele
pitett, s akkor már termő szőlők mellett fogja érni a csapás 
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a gazdát. 1VIeg lesz a termés, de nen1 lesz vevő, n1ivel az 
ujkultura terménye az olcsó olasz és annak nevezett pancs 
borral netn bir versenyezni. 

Tdtdl bt'tÍ/1 u tTclcll .1 ••• 

Ezekből lútható. de a helyzet is konstatálja, hogy a 1111-
niszteri rendelettel nem lett elérve a tel jes siker. ~in cs ts rel\ 
remény, hogy a jövőben is eléressék 

Ennek oka az, hogy a bonnérés egyes regále bérl()k 
kezében van. akik különüsen a községekben a legolcsóbb bort 
keresik, és ezt az olasz és az olasznak ~zimezett s egyéb 
pancs borokban találják meg. 

Legjobban igazolják ezt a statistikai adatok, melyekbi)l 
kitünik, hogy búr a hazai bortermelés fcjlödik, n1indamcllctt 
az olasz borok behozatala mivcl scm csökkent, sót ameny
nyivel most keve~ ebb gyártat ik: a hiány nen1 a honi, de 
behoí:ott olas·z és egyébb pancs borokkal pótoltatik. 

A létező bajon ugy lehetne segíteni, ugy lehetne az olasz 
~s az olasznak czimezet borokat kiszorítani : Ita a bonnérés 
s:abaddd titettllzt!k ugy, ltv/)J' 111indl'u tenneiu tl :úu'tíl hTII/i:_,·tJ/ 
s-:abadon mérlzdné korcsmd:.1wt nJ 

Csak egyedül ezen ut volna alkalmas, esakis az igy tú
madt konkurenczia szorithatná ki az olasz és az olasznak 
ez imezet pancs boroka t, és vehetné elejét c.e 111~~{ 111 iudiEJ· lap
pangó borkés:ités és pancsoldsnak. 

Az, hogy egyes városokban, egy bizonyos tneghat~rozott 
számban korcsmák engedélyeztetnek: c: is lllcÍr : ... ·e_~.;·it z•ttl,nllil 
a do~!{Oil. Dc ha megengedtetnék a termeli)nek a~, hogy horút 

· szabadon mérje: LLI~kur neu t nJ! na /.:éu".v.-,·:eriilz·c bordi l'lliD' cl
pocsikoln i. l'G.f.J)' a pinc:tJbt'll ·7'tÍ n zi re t Í a bon•ez·ÜI. De czégért ü tn~ s 
mérné a sajút borút. Ez a konkurcnczia kiszoritaná az olasz 
és egyéh pancsbort, a közönség pedig válogathatna, hogy 
honnét szerezzc be szüks~glctét. 

Az, hogy a termeli)nek megcngcdtetik, hogy horait palacz
kozha~~a, nem segit radikálisan a bajun, n1crt a palaczkozás 
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bajoskodással jár, s a nagy közönség sen1 szokta meg és 
nem is szokja meg. 

De meg a palaczkozás a bort megdrágitja. Megdrágitja 
a velejáró munka, a dugó és a pecsétezés és a legnagyobb 
vigyázat mellett is előforduló törés; mig a kimérés kevés 
bajjal jár, s a nagyközönség ehhez van szokva. 

Ez az államnak sem lenne anyagilag hátrányára, mivel 
. az elfogyasztott bor után minden termelő az adót megfizetné. 

Ezzel feleslegessé válnék a regálé, melyből egyes vállal-
kozuknak rengeteg haszna van. Eme nagy jövedelem egyene
sen az úllatnnak esnék, mely később a bormérők és igy a 
bortermelők javára lenne valamelyes czimen visszatérithető. 

A fogyasztás és regále egy füst alatt kezeltetnék, kisza-
hatnék meghatároztatnék, hogy minden hektoliter elfogyasztott 
illetőleg elmért bor után mily összeg adó fizettetnék, mely 
azután egyenesen attól vétetnek be, aki a bort elmérte, avagy 
aki elfogyasztotta. 

Az adóztatás két irányban vettetnék ki. Aki mérés nélkül 
saját szükségletére fogyasztaná cl borát : az fogyasztási adót, aki 
mt!rné, azzal kapcsolatban kitnérési adót is köteles lenne fizetni. 

Ezen ujitás csak hasznot adna az államnak, a közönségre 
előnyös lenne, mivel a konkurenczia folytán jobb italhoz 
jutna; a termelőre nézve annyihan lenne előnyös, hogy ami
kor pénzre lenne !;züksége és horvevő nem jelentkeznék: 
czégért ütne és borát szabadon rnérhetné és azt jól értékesit
hetné. És végre ami fődolog: a szabad borméréssel a pan
csok és az olaszborok a térről leszorulnának. 

Egy uj ojtásmód. 
A lef(llyt 18-15 év alatt az uj szőlőkulturával annyira haladtunk, 

hogy manapság nem fér semmi kétség ahhoz, hogy az ojtványszőlők 
tartósak. 

Tudja ezt mindenki. Tudja az ojtási módozatokat ; most már csak 
az a kérdés : miként lehetne a befektetéseket alászllitani ? miként lehetne 
a termés bekövetkezésének idejét rövidebbre hozni ? 

Ma már nem hibázik sem az akarat, sem a szándék, sem a szak· 
értelem, sem a pénz. 
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~em hibázik, mert akinek nin~s nagy képii hankúja, elfogyott az 
aprópénze és a hitele megkopott: .a;;; sem ak,ld j,·/;. mcrt a t.ürvény 
ertelmében kaphat kölcsönt a telepitesre, melyet az .-\grarbank egesz lel
kiismerettel teljesít. 

Tehát nlinden van, csak ember kell, aki szorgalmas és nem riad 
vissza a telepitéstől. . 

~lanapság tehát arról beszélni, hogy alkalmas-c, hasznos-e cs Ic
het-e telepiteni : uualmas dolog·. Ezzel manapság még a legtávolabb len') 
gunyhó lakója is tisztában van. 

Yan is nagy mozg<llom a felujitás terén, s egt:sz bátran ml'rem 
állitani: lzog)' /z,lzáukbau ucm volt szűlőkul/ura d,· lesz.~ ... 

Lesz olyan : amilycu sohasem volt. 
A szőlől<et eddig legtöbb helyen üt<itték-csapták, Elvétve találko

zott egyes gazJa, aki azt öntudatosan kezelte \·utna. Az uj szőlőloJltura 
egész más alapon nyugszik; nagy gondozást kiván, nagy kiad-issal jár, 
s igy rendszeres lesz. ~tert ha rendszeneleniH kezeli valaki az ojtvány
szölőket: 'Jz elmehet :.:,,zbot IZL).;)'c:::ui. 

S igy a maga kárja fogja kényszeriteni a gazdát, hogy rendszeres 
munkát folytasson. S eme presszió alatt a sz• 1lűk rcudesen kezeltetvén : 
szépek, gyöuyöriick lcszu,d~. 

Tehát a lehetőségről beszélni manapság unott dolog. lJe előtérbe 
lépett azon kérdés: mikl3ut ldrctue lcg·kci'cscbb hi/tsc,~·<:;"d lep:gynrsabbmt, 
tegrövzdebb idü úhllt a s:..ötöket bcáliitaui :~ 

Ez ma a kérdés; ez ami körül a törekvők ~soportosulnak. Ok0s
kodnak, találgatnak. Csalódnak sokan sokat, ez nin~s másként. De ez 
lesz az ut, amely a biztos cJ.élt, a legalkalmasabb pontot megjelöli. 

A telepítés első módozata : a l'ész gyükeres qjtványoklmli telepítés. 
Ez volna eddig a legczélszerübhnek igérl,eúi: ~.-·st~klru.:..:y j~·lctle kii/1-
_,éges. 

A kész gyökeres ojtványok ára naponkent emelkedik. Ami azeJI)tt 
120-130 frt volt, ma már 15U-IRO frtról beszélnek. 

. De hát végtére ez is mind jó lenne, ha azután az igy heszcrzett 
mereg drága kész gyökeres ojtván v azután jú dis:denek. J )c itt a bük
kenő; a legjobb gyökeres ojtvúnyokból nagy a \·i~szacsés. Ha az clsl) 
évben nem is vesz el sok, a másadik, a harmadik évhe:1 ugyancsak 
nagy szám vesz el. 

Tudunk esetet, hogy a lcgelsö kézbúl heszerzett méreg drágán 
ri zetett válogatott ojtvány köz ül is az első évben :~-H11 1o, a músodik 
évben t 0-J ;-)o/o-túli, a hanmtdik évben ismét X- ·J,-)" "-t óli már hcállott 
megeredt, többször szépen kihajtott tőke veszett el, hogy " három éves 
ültetésből circa 18-2;~>11/ u-t óli hiányzott. 

De hát ez nem lehet másként, mert mint lapunk nmlt s7.ámá
han elősoroltuk: az ojtvúnyok sok cs(:lyuck nm nak kitéve. 

A második helyet foglalja el: a sima ::iild<dlús iillelése. l >e hát 
itt meg az első évben marad el sok. 

Igaz, hogy felettébb l<evesebbe l<erül; de legtöbbször az első évben 
felette sok marad vissza. 
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Hogy a nagy kiadást kikerüljük, folyamodunk : a helyben ojtáshoz. 
A helyben ojtásnak tilbb módozata van. 
Ezek között elsőhelyet foglalja el: a töke 1tyakába való ojtás. 

Mely kétféleképen «::szkilzöltctik. Vtz.~y ékre vagy párositva. 
Rec:;zéljen búrki, kiáltsanak reám percátot ; nem tehetek róla. 15 

évi tapasztalás engem arra tanitott, ltn.t:y a. lejferösebb és legtartósabb 
o_itváttyok azok, amdyek ltclybcu o_jlalla,k be. 

A szakvilÁg a helyben eszkij;I.Jiitt él<ojtast clitéltc, kezdik kitörülni 
az uj sz{)Jömüveletbíil; dc én szentül megvagyok gyóziidve, hogy rövid 
idő kérdése az, mik01 ezen müvelct ismét nagy mérvet ölt, s azon ed
dig sem beigazolt sok rnsz oldala, mctvet fennen hangoztattak: sz@ba sem. 
ket"iil. Egészen elfeledik, hogy valaha cllene ily értclemb~n tettek ki
fo~Zást. 

De hát most divat a helyben eszküzlütt ékojtást elítélni. Nem is 
szakközeg az, aki ezen cjjárásra egy-két gunyos szót nem tud felhozni. 

Pedi,f! !tát c,~yálhllt' ban c.~Y cseppel sillesen i~azuk. 
Nern az ujamhól szopom ezen állitást, de naponként erősebben 

megg~·i)znek a 12 ~ ~ 14 évvel ezelőtt helyben ékre ojtott tókéim. 
Ezek a Jegszebbek ; ezek a legeriísebhck ; és ezek között van 

a Jegkevesehh visszaesés. 
A helybenojtás másik neme a párositás. Ez még csak megvan 

türve, pedig hát a párositást nehezen lehet lent a földben oly szabályo
san keresztülvinni, mint az ékojtást. 

t\ munlu'ts hclefárall ahbba a nagy llgyelcmbe, amit a helyben 
eszközJött púrositás kiván. Ha nem fárad az efsilség az övé. 

Ezek mellett takarékossági és czélszerUségi szempontból foglal helyet : 
,-" zöldojltis s tllluak ltelybeui cldöulése. 

Nincs szavam ellene, de én mindig állandóbb tti!<énck tartom azt, 
a mclvik egyenesen áJI a földben, mint a melyik eidöntve van. 

Elismerem a züldojtás renúkivüli nagy jelentőséget. Kiválóan alkal
mas arra, hogy levágvq vele telepilsünk ; - alkalmas arra, hogy a 
hiányokat kipótoljuk. 

Külünösen ez utóbbi megfizethetlen. 
Ezután következik : a magas fás-ojtás vagy mint a köznép nevezi 

,,. lcve,~ó ojtás. 
Ez is igen hasznos müvelet. Ez is igen alkalmas a hiányok pót

lásúra. 
< :sald10gy ennek is az a hibája, hogy ha egész szólőtt ezzel aka

runk vagy zöldojtássat létesiteni, szt:rfelelt uagy gmzdossá.f!ol kiváu; mivel 
kiilöubL'II a tőkék kotyogásokká lt:s::uek, s soha sem lesz1tek oly larlósak, 
miut azok, mt'lyek t:,~ycucscll ú/lmzak a földbeu. 

Tehát a gyökeres kész ojtvány drága. - A zöld sima ojtásból sok 
elmarad. 

A helyben eszközJött ojtások ismétlen szerintem a legtartósabbak, 
csakhogy néha az igy eszközölt ojtványok nemcsak nem sikerülnek, sőt 
vele az alany is elvesz. 

Különösen ha az eszközült nemesités után tartós hideg szél fuj, 
vagy ha állandóan több hétig eső esik. Az; első esetben a szél a neme-
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sitést takaró kis hantokon átfujva : a 11emes ,gallyat mielőtt a forradás 
beáltana kiszikkaszt;a, - a tartós esőzéshen a sár teszi tönkre. A sár 
a sebhelybe hatol,· a nemes gally anyarügyeit elrontja 

Ez a hátránya a helyben ojtásnak. M_ert ahhoz, hl)gy a nemes galv
Jyacska életre kelljen, több id j szükséges. Es ha ez időközben a vegetáczió 
stagnál: a nemes gaiJy elóbb hogv sem életre kelne, elszárad. 

Azon elvből kiinduh·a, hogy én a legtartósabb és erősebb tökéket 
a helyben eszközölt nemesités ut<lll várok, sokat okoskoLHam a felett : 
mtkéut lelzelile ,z. ltclybelll~jlásf u.!!_V c:;:;kri:öllli, hogy c vegcláczió azt 
gyorsalt életre ke/l."e. 

1\'legkisérlettem kora tavaszon márczius hó első napjaiba nemesíteni. 
Nem értem czélt : mi,·et az egesz márczius hideg szeles idővel folyt le, 
s a nemes gallyt.Jcskált a lzaut Llhltl kiszáradtak. 

l\legkisérlettem későbben úprilis hóban nemesiteni : ekkor még be
állott az áprilisi-májusi esözés : ekkor meg e:: lelte lh11krc rcméuyeimet. 

1\ sok okoskoJás, kisérletezés, v~lejarú csalódfis végre egy eszmét 
adott ; ezt az eszmét kisérlettem meg a mult év he n keresztül vinni, és 
ezt folytatom most jelen évben ; és ugy látom, hogy rendkivüli nagy 
e_redményem lesz. 

Ha ezen kisérlet teljesen beválnék: ,z. szőlökultura a felujitásá
nak egy egész más i ráuyl ,ld ua: s a tetemes kiadást reudkiviil alá
szállitauá. 

Ha teljesen sikerül : akkor egy év alatt a simán vagy gyökeresen 
beültetett alanyvessző után : még czzo1z évben kész oJtvállynyal telepitett 
szól6vel rendelkeznéuk. Leszámitva a minden körülmények között elő
forduló h ányad hánylatot 

Ekkor nem kell a drága gy~keres vagy a nagy esély aliatt álló 
sima zöldojtványnyal telepíteni. Es a öU0--800 frtos ojtvány kiadás 
60-80 frtra ·szállanak alá. 

Az egész eljár ás egyszer ü. 
Ezt az ojtást j unius hó közepétöl kezdve ju1íus hó )1 1-15-ig lehet 

eszközöln i. 
A fődolog az, hogy az idő esös ne legyen. Legalka~masabb idő : 

a tiszta 11apos meleg idő. 
Eljárása a következő. 
Ez év tavaszán vagy őszszel ültetett, és már legaláább :~-4 

levélbe kihajtott és jól fejlődött tőke nyaka körül a fökiet eltávolitjuk, 
és éppen ugy, mint az ékojtásnál az alanyvesc;zőt. az elsü izületen, a 
második bütyök felett egy ujnyira vizszintesen elvágjuk, és az igy el
vágott alany vesszőt, a közepén egész a bütyöidg behasitjuk. 

. Amint behasitottuk, söt legczélszerübb ha a hasitás elf5tt négyes 
szamu pamuttal olyan hurkot veti.."ml< : a tíJ nv tkára, miut ,z.::.: Jkojtásuál. 
. , Ek~or veszünk egy zöld nemcsgallyat, · olyant, mely nem gyenge, 
mka?~ fasodó, de ~ bde fehéres ne legyen, es abbúl egy szemes éket 
ké~zatunk ; -- s az 1gy készitett éket : az alany hasitékába bedugjuk v i
gyazva ugy, hogy az ék alsó vége egész betöltse a hasitást. Ezután a 
pamutal megkötjük, és a földJel egész a rii~yig betakarjuk. 

A nemes zöldgallyat azonban a hasitékba bedugni szabadkézzel 
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czélszerüen alig lehet, e végből használunk egy kis eszközt, mely a 
szétvágott alanyt rugékony készültségénél fogva széttartja, hogy igy a 
zöld gallybúl készült ék akadálytalanul a h~sitékba szabályosan betol
ható legyen. 

Ezen kis eszkö~ hasonlit azon csipészhez, melyet az orvosok 
haszn~lnak ; azért nevezzük cl ojtó-csipészuek. 

En Blatnkzky Imre Gyöngyösön lakó műkésessel készittetem el 
az ojtó-csipczt, kinél .'",u J{l·jával darahja beszerez!l.ető. 

Az egész cljárús nem egyéb, mint az eddig eszközölt ékojtás; 
azzal a ki.ilöl!lbséggel, hogy fás helyett zöld nemes részt adunk. 

A mult évben ldsérlctül tiz darab ily ojtványt készítettem, mely
ből 8 darabb megeredt. 

Ez év tavt\szán, május végén készitettem ismét tiz darabot, mely
ből U megeredt, és egynémclyilmck 11/:!. arasztos hosszu hajtása van. 

A tavaszon eszkijzött l (l darab nemesitésböl azért eredt meg csak 
6 darab, mivel azt szabadkézzel cszi\ÖZöltem, s a zöld gallyból készitett 
éket, nem \'ultam képes az alanyon eszközült hajtásba beilleszteni. Meg 
azért, mivcl örükös állandú esőzésben a zöld gallyacska, és a nemesítés 
helye sárbr:m v0lt. 

Dc azt is tapasztaltam, hugy az egészen gyenge rekenő nem alkalmas, 
mivel az alany széthasitutt karai ruganyos~águknál fogva, dc meg a kö
tes is créísen összenyomják. 

De a fás nemes gally sem alkalmas, mivcl ha bcojtatott : a nemes 
felső vége nem forr be, hanem rajta felül egy üres lyuk támad, mely 
azután a rügyig leh.atul, s lehet hogy kárt okoz. 

A nemes gally megválasztás tehát igen fontos dolog. Mert amint 
nem alkalmas a fús gally, ugy nem alkalmas a gyenge. 

A főtigyelem arn-t forditassék, hogy: a zöld gally bele fehér ne 
legyen. 

De egyébként, ha az ojtás elkészítése után a nemes gally felső végét 
Alkalmas ojtóviaszszal bcl<cnjük : elejét vesszük valamennyire a beszára
dásnak. 

Az ojtús eszközlésérc legalkalmasabb ezen időjárás, mittön kis la
ptmk qlvasóiuk kt.:::Jbe jut. 

En junius hó 24-én készitettem mintegy 5ö drbot. Mikor e lapok 
szétl<i.ildettek még mind éltek, sőt közötte tübb már hajtott is. 

A fás ojtásnál jobb azért, mivel a fás vessző hosszabb idő alatt 
kel életre, s a forradás hosszabb idő alatt következik be. 

Jobb azért, mivel a zöld gallyból szabályosabb ék vágható, és a 
ha~itékot jobban betölti. 

Jobb azért, mivel a zöld gally él, s amint az alanyba beköttetik, 
nedvességet nyer és tovább él. Tehát az életmüködés habár lassubb is, 
de egy perezre sem akad fel. 

.Jobb azért, mivel junius hó második felében és julius hó első fe
lében az idüjárás többé rendszeres Ps nem szeszélyes, de álland') meleg ; 
mely mellett a vegetáczió fenakadás nélkül tart. 

Olvasóimnak egy kicsit furcsának tünik fel, hogy én fás 
részt zöld résszel ojtani ajánlok. Pedig hát abban nem hátrány de eiüny 
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van ; mert mig a fás ojtásnak a forradása n héjaknál kezdődik, a zöld-
ojtásnál ellenkezőleg: a ves~zt~ _s~.~-s,:etelnél ves1.i k~.ZL!eté.t. , 

Aki ezen állításom ,·alodtsagarol megakar gvoz(hlm, e'-!y forradas
nak indult zi'lldojtast bontsnn fel, huzza ki az éket ; a~ Jk t•élfc' neszakad 
tehát ez igazolja, hog_v a zöldojtásnál a forradás nem a héjaknál, de a 
belső sejtrészeknél kezdődik. 

Ez oka annak. hog~' a zöllitJjtásnál a forradás mindig tökéletesebb, 
és kevésbé tilrténik az, hogy a bélcsatornákm fenésedés jusson. 

Mivel a fásojtásnál a héjak kezdenek egybeforrni, a fás rész egybe 
forra<ilásához hosszabb idő szükségeltetik, mely idő alatt, mivel a forra
dás nem egyszerre kezdódik a héjon köri.il, de c::ak egy részen : a nyi
tott részén á~ a leveg·~) es a ned\·esség. szóval az iLlegen rész a sebhelybejut ; 
ez okozza a fenésedést. 

A zöldojtás fl)rradása mint mondám belülről fut kifelé ; tehát az 
idegen anyagok nem · szorulhattnk be, s igy ke,·ésbé állhat be a fe
nésedés. 

Az általam emlitett zöldgallyai eszkűzölt ojtásnál szeriotem nem igen 
állhat be a fenésedés; és igy a tartóssá,l!,l is foi:::fr>s,zbb. 

Kereszteljük el ezen ojtást, adjuk neki a ~ty,iri-ojtás nevet. Ez al-
l<almas, mh·el nyáron eszközöltetik. 

A beérés kérdesét vetheti fel ,·alaki ? 
Nohát ez ne aggasszon senkit. 
l\lert ha a május hó végén eszközölt párosítás, melynek egy része 

most bujik ki, ha a zöldojtás, mely szintén most eszközöltetik, mind 
beérnék, miért ue érjenek be a uyári-ojtások ! ? •. 

De ha egy kissé elmélkedünk, a nyári-ojtás eszméjével egészen 
megbarátkozunk. 

1\likor a kézben ojtást kezdettük, :11il~ént aggodalmaskodtunk a fe
lett, hogy két élettelen vessző összetételéhl)l egy élű gyökeres ojtvány 
lesz! . . · 

S ime beváll .1• 

Itt miről van szó ? arról, hog~' :.-t fás alany zöldgallyai egyesüljön 
és megforrjon. 

Ez sokkal egyszerübb. 
De minden szónál többet ér a tett. Itt a nyári-ojtás ideje. Alig \'an 

szőlósgazda, akinek az öszün vagy a tavaszon ültetett és már kihajtott 
alany vesszője ne vollia vagy rendes helyre l(iültetve Yagy oskolában. 

Tegyen kisérletet Beszéljen azután az eredmény. 
De tegyenek töhben és számosan kisérletet, s legyenek kegyesek 

az eredményről értesiteni. 
Egy teljes sikerhez többek küzremúkü.Jése szükséges. Én megmu

tatom az utat, tessék követni. tessék az eszmét fejleszteni. 
Méltán megérdemli, me rt h 'l ezen kisérlel beválik ; korszakot 

alkotó lesz az uj szőlőkulturáhan 
Megszünik a drága fás ',j tás, és a súilúk oksún lesznek betelc

pithetők. Adjon lsleu sikert a. kt~Zdt'lllt:uyc-:ésn· .' .' .. 
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Elhamarkodott birátatok. 
Ha valamely gazdasági munkák különbözö n:ódozataira né~ve 

általános birálatot akarunk megállapítani, és azt mcrészen kimondani, 
akkor szigoruan el van tiltva az egyoldalu felfogásból eredt rokon, vagy 
ellenszenvnek a felhasználása. · 

Ilyennek találjuk az O. M. G. E. szölőmivelési és borászali bizott
ságnak márczius ~O-án megtartott ülésen elhangzott bírálatát, a mely a 
Borászati lapok 14. szárnu hasábjain egész határozottan az ország szőlős
gazdáival közöltetett 

Nem akarom legkevésbé scttl azt mondni, hogy a birálat a be
mutatott ojtványokra nézve nem volt igazságos, és hogy az nem a látot
tak valódiságain alapult. Hanem azon csodálkozom, hogy tenet 
egy ember által készitett, próbaképen kezelt, egy pát ojtványra a birála
tot olyformán kimondani: hogy melyik érdemli meg a pálmát. Ez már 
szeritern nagyon elhadmarkodott dolog és ehh~z már sok szó fér ! 

A tisztelt biráló uraknak - akik csakis szük keretben mozogtak 
- azt hisszük nem volt meg a felhatalmazás arra nézve, hogy a néhány 
darab külömböző ojtásmódokból, melyik az, a melyet az országnak, ~int 
legjobbat legpraktikusabbat és nagybani készitésre méltónaktalálálva ajánl
janak? 

Csak nem képzelik a tisztelt bíráló urak, korláttolt számu egye
deknek a minősége, az egy ember által készitett külömböző módozatu 
ojtványok felmutatása, és a szük tapasztalat alapján feljegyzett st~~isz
tikai aqatok oly mérvadok lehessenek, a melyeknek alapJán az egész 
ország· szőlőkulturáját fel lehetne ráz11i, és a már megkezdett u tró! 
elteriteni. · · · 

Önök hivatva lehettek a felmutatott pár szál szúW \·cssztmek lá
tott állapotára nézve megjegyzéseiket és birálataikat megtenni : - de 
csakis azt - hanem, hogy országra szóló reformokat állapítsanak meg~: 
en-e szereny vélemertyem szeriul feUo.~nsif7.)a uem lehetek, merl a::t egy 
ember l'élcmhlytiböl .fi:zkadt meg;:yö::ödtisböl me_gállapihwi nem /eltel. 

NP.m kritikából emelek szót, ha ··em csak m~gakarom világitani 
azon sötét képet, mely az egyoldalu birálatnak az eredménye, és be 
akarom biímnyitani azt, hogy a mi esetleg egy helyen jó \·agy legjobb, 
az máshol sokk,z.l alább s::álllwt sőt ross::.nak is bizouyullzal. Vagyis 
menjünk ld a tett mezejére, és ott szerezzük meg mwn kcllél<ct, a 
melyek bennlink meggy{)ződést kiérlelni képesek legyenek. 

A birálat kimondta, hogy a Láczay-Szabú-félc elj{m!s szcrint 
készült ojtvanyok adták, a legtökéletesebb hibátlan és egyenletes vasta
godasu ojtvánvokat, éppen ezért nagybani l<észitésre ajánlják. 

Ha vissza gondolunk az elmult idől<rc, ugy es.zünl<bc jut, hogy 
pár évvel ezelőtt még azt mondták, hogy a zöldojtás nem ér semmit és 
most már elsőnek állitják elénk. 

Ha pedig már· kimondtuk, hogy a zöldojtás is jó, akkor kutnssunk 
csak, hogy a hol nemcsak a Lávzay-féle oltásmód van elterjedve, hanem 
a már régen meghonosodott és jól beváll Czeiner-féle oltásmód, hogy 
bevált-e ezen módszer és megvannak-e vele elégedve ? Erre a kérdésre 
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egész határozottan megfelelhetek, mert nálunk12 év óta kizárólag csakis 
ez az oltási módszer divik, a legnagyobb és legkielégítőbb eredmény
nvel és karöltve nérünk totjes megelégedéséveL Tökéletes forradást biz
tÖsit, egyenletes tőke nyakat nc,·el, maga.;; megeredési százalékot ad, 
JÓl beérik az njtvány, cs kizárva a valaki últal ugyncvc:r.ett szuvasodást 
teljesen, oltványaink fcjlődése semmi kivánni valót scm hagy 
maga után. 

~em hagyhatom szó nélkül a legutóbbi Borászat i lapokban La
czay-Szabó urnak meglelent 1\ilzleményét ~em, a mclybcn 111ár a fenn
tebbi ítéletre támaszkodva oltásmódját az. egyedül boldogitúnak mondja 
ki. és igyekszik is azt azonnal másil<kal szembe állitani. Hajzban bennt
tatja a baranyai zöldnjtilst, a mely pedig nem az, mert a haranyai hii
fyök bütyökben van nit va, "') minél fngva csak a fels{) szem hajt 
ki. nvaliastt'íkél\ct neveli és a f1 1rradás eltérő vastagodás t idézvén 
elő cg~'enetlen nyaknevelést eredményez. 1\ rajz a Czcincr-félc oltást áb
rázolja, amelynél az ü általa Jwnstatált hibák fel nem fedczhctük. 

Hogy egy kis képet nyujt"uk a Czeincr-félc zökloltásról, azon tisz
telt szőlőhirtokosoKat. akik ezen oltásmódot csak alartalanságokból 
összeállitott hirla;.>i czikkekbül ismerik némileg feldlágositsam, van sze
renesém a követke~öket felsorolni. 

1-ször. A ezeincr-féle zöldoltási módszer nálunk már 12 év 5ta 
a legnagyobb előszeretettel és megelégeJéssel üzetik. 

2-szor. Ezen oltásmóddal a nép legjobban megbarátkozott, mert. 
nagyon egyszerU könnyen keres:~.tülvihetö. 

3-szor . .-\ sok oltasi módszer közül a legjobb forradást és legma
gasabb százalék megeredést eredményezte. 

4-szer . .-\z oltás helye 2 -~~ év alatt t1ikéletesen elenyészik, a tőke
nyak képződését természetes módon egyenletesen nlinLlen vastagod4s1 
kizárva neveli . 

. =)-ször Oltványaink igen szépen beérnek, ritka eset hugy egy pár 
százalék be ne érne. 

n-szor a mi a legjobb, l~ év óta ezen vidék népe nem jutott 
arra a tapasztalatra, hogy ezen oltásmód a tlíke életét veszélyeztetné ; 
hanem igenis Mra a meggyű7.űdésre jut• 1tt, hogy az a nH)dszcr igen jú 
eddig kifogástalan. 

_ Hogy mennyirc hevúlt ezen oltasi móds;~.l'r vidékünki)n, és hogy 
népünk az oltványok l<észitésénél milycn nagy ügycsségre tdt szert : 
e~t egy igen érdekes példával akarom dokumentálni. Egy cgyszcrü mun
kas~mber tavaly fogadást tett, hogy napkeltétlíl napnyugatig beolt .'>00 
Rirariát és kikötötte hogy l l l drbnál töhh nen1 fog kimaradni. ;\ foga
dás l n frtba történt. Az érdek nélküli tanuk a leojobb és lcoszigoruhh 
cllenűr?.ést gyakorolták, a meghatározott idt)ben pedig konstatálták hogy 
n oltvány kivételével a beoltottak mind kifogástalan forradást m~tattal<. 

Ilyen példákkal szemben tessék argumentálni bárkinek is, itt visz
hangra n ern talál. 

Tudós tanáromtól a felső szúlészcti tanfolyamon én azt tanultam 

• Igaza \'an_ Szerk. 



illetve azt hallottam, hogy mindenféle oltásmód jó csak megfeleljen fel
adatainak : jól legyen végezve, tökéletesen legyen összeforrva. 

De ha valamely oltásmód a kivánalmaknak teljesen megfelelve 
egyszerüségénél fogva a nép kezében a legjobbnak bizonyul, akkor azt 
az esetleges szembeötlő szebbcl, de nebezebb kivitelüvel szemben nem 
szabad elitélnünk, mert óriási kárt teszünk. 

Csak olyan szép képét mutassa be az ország bármely kis hegyvi
dék a szőlőtelepitésnek, mint a mi kis beregszászi hegylánczolatunk, a 
hol már l OOO holdat meghaladó terület van ~eültetve, mely területben a 
kis bi··tokos esztály n~gyobb mennyiségü területtel van képviselve, mint 
az ország bármely hegyvidékein, a mit rni közgazdasági szempontból 
nagyon sokra becsülünk ; mert népünk vagyoni gyarapodását igazán 
szivünkön hordjuk. 

Nem tartom végül helyesnek, mikor valaki az általa javasolt lehetö 
legnagyobb és legbiztosabb megeredésü, teljes tőkenyak körlil rorradásu, 
és legtökéletesebb nyak képz{Jdést hiztositó ojtás módszerr : magasabb 
növény-élettani bonczolásnak képzelt kifejezésekkel akarja a többi ojtási 
módszerekkel megsemmisiteni. " · 

Maradjon csak Láczay-Szabó ur a forditott nyergezésnél, mi a 
Czeiner-féle zöldojté~t folytatjuk. 

Beregszász. 
ifj. Fedák István, 

Beregvármegye mezőgazd. bizottsá
iá~rak jegyzője okl. gazdász szőlész és 

borász. 

Egyet mást a szölöröl. 
1\Jindenek előtt azon kijelentést teszem, miszerint nem találom 

magamat hivatottnak arra, hogy a Szőlőrekontsrukczió és annak múve
lési módozatával általában foglalkozzak ; mert hiszen igen jól tudja a 
gyakorlott szőlész azt, hogy a szőlőnövény a növenyéletben egyike 
azoknak, amely a legnagyobb küzdelmek közepette is erőlködik a létért 
megküzdeni, és a legvandalabb bánásmód mellett is igyekszik magát 
gondozójával megkedveltetni, mert látjuk sok esetben, hogy bizony sze
gény szőlőtőke, rideg és mostoha viszonyok között is, a legszivósabban 
ragaszkodik az élet fenntartásához ! 

Pedig a természet által ezen növénynek is meg volt adva azon 
mód, és meg volt választva az a hely, ahol kénye kedve szerint meg
élhess~n, és nemcsak vegetá]hasson, hanem áldásthozó is lehessen. -

Es még is mit látunk? Nem-c megköveteljük a szőlötól, hogy a lapály
han, a sivár homokban, a_ déli lejtökön épen ugy, mint az ellenkezők
ben, megtegye kötelességét, nemcsak, hanem bennünket a legnagyobb 
terméseredményekkel mindi~ l<ielégitsen, és pedig a nélkül, hogy csak 
panaszkodni is merjen. - Es ha mégis a természetellenes l<ivánságok
nak szegényke meg nem bir felelni, hogy ha a lapályban, a sivár ho
mokban vagy az éjszaki égöv alatti elhelyezkedésben, szenvedő szint 
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mutat, avagy esetleg ·még betegségbe esik. és még hozzá ha fl sok 
küzdelmek után teljesen kimerülve elhalni merészkedik: akk1)r a ga?.dfija 
nng:\· merészen siiÚa száll. é.., fl;tg\· garral. lu=ttalrnas tud-!tkos szavakhAn 
,1 ,·ilágnak ereszti táro_gatói hnm~okkal a lttpast:talt h<ljok<tt, kihagyva az 
tilnr'ns okok kinyih·[mitás~tt. h;mem :{ltalánositja a tapa:-;ztalt hajokat, 
mert azt hiszi a sz61ök mindenütt lap:l.lyhan. hornokban vagv lvtvasokon 
vannak elhel\·er.vc. 

lg~· ntgvunk ma. és igy leszünk a jöviíhcn is! 
Hiszen hn bele rillantunk a dolog velciébe, csakhamar meggr6-

ződünk, hog~· nagvon snk helyi haj knnstatálác;a már elég anyagot szol
gáltat arra. hng~· merés?. f:-llépésscl. hathatós sz:.tvakkal az éli) világ elé 
kürtöh·e. általánositsa. - Es ez nag\' haj! rncrt szf5Wknlttnra is épen 
a rekonstrulcczió érdekében. az ilyen általánnsitások el6n\'nvel nem mü
ködhetnelc H•)g\· valaki n,ia nííhesse ki magát, hng_\' a s;~,í)li)ti)ke kürül 
tapasztalt bajnkat. VH~~~· anrHtk múvelési m,·,dszcreihen cWállitható javí
tásokat, és azoknak általánnssrgi szempnnth•'ll vak) clfo_ga,lhatását ki
mondhassa, arra szerintem a legmélychh elméleti és ri·,vid g~·akorlatJ 
!=;zal{értelem sem elég.;;éges. h;.mem szükségcs még ahhoz egy nagyon 
hosszu idő. <Hnel~r az elágazó hel~·i dszon~·okHt teljesen kiismerve, azo
kat egymással szemben állit\·a. megtalálha:;sa azt a kaPcsnt, amely ké
pes legyen az ellentétes égalji, fek,·ésü talaj és mü,·elési ,·iszonyokból 
felmerülő kérdéseket megold\·a alaposan kicg_,·enlit\·e cgyhekapcsolhassa. 
·-- :Ke a merész fellépés leg~·en az imrnnálú, lianem az alapos körül
tekint'\ és legmélyehh szn.l<értelemmel pélrosult utrnutatás legyen az 
irán~·adó, mert csak akkor és ug~· találhatjak me~ haz:í.nk elá.gat:ó bor
vidékeit azt az utat, amely helyi viszon~·ailmak !atha n·tésé,·eJ, a meg· 
elé~edés és sil<erteljes czélponthoz vczcthcssl:. 

~e engedjük magunkat clragadtatni: mcrt ha l 2 é\' óta szí)Jőt 
i:;rner i"! nk. es esetle.~ néhúny kiiny,·ct ···amely lcgtühhsz,,r ollúzásb .. ll ke
riilt i·,s'-ii':e" -- ittnh·astunk és még hozzá múshol, rnint szük korlátok 
ki.•zt; sz, •rit• •tt lo\i<.; ,·idékiin:,;·m sz01őt nem is láttunk : nem elég arra, 
IH1gy némi 0szleletekből meritctt feltevésünket elfogadtassuk és általán,•
sitsuk ! 

l.e.~ti"·bhször az il~·cn merész fellépésnek kudarcz a vége, mcrt 
lcgti)bh csethen a hibás felten::s napfén~Te kerül, és a lelkes l{utatónaL 
rnár hékl.\·ot ragasztott n~·elvére, és bár nagy szolgálatok<~t tehetett 
\'«•Ina még a jöd)ben, de m<i.r meddővé vált! -- Szerintcm tehát scm 
a rckonstrukcziú, sem pedig a mü\·elési múdozatok kérdésénel< részleteit, 
a zi>ld asztalnál, egyes lelkes lwtat,'•k még nem állapithatják; mert ahoz 
nem az egyoldalúság. hanem az alapos. sokoldalu és nem eg_v rövid 
év, szi.ik hel~·i \'iszonyaib··,, folyó észleletek szükségesek ~ 

Ha hazánk hortermelésének fejlesztése érdekében fáradozni aka
runk. akkor nem szabad röviden a ~öld asztalnál pálczát törni \·a)amclv 
eljárás felett akkor, amikor annak eredrnénn!röl személ\'esen méu csai.; . . :-, 

meg sem .~yöződhettünk. 

Legyünk tárgyilagosak és ne elfogultak a saját népünk iránt; 

• Igar.. Sr-erk 
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mert ezen kérdésben nem személyes hiúság a döntő, hanem a felmu
tatott, vagy felmutatandú kézzelfoghat··· siker, és az is csak helyi jel
legű marad. 

Seperjen mindenki a saját háza előtt, és a falu egy csapásra 
tiszta lesz ! 

Az elmondottakat szem előtt tartva, én tehát szerényül meghú
zódva, itthon maradok és csak röviden az itt tapasztaltakat fogom el
mondani: 

Hogy pedig mégis a megvilágitandú kép, jó keretbe legyen foglal
ható, l<ezdern először is Beregszász ddékeinel< azon helyzetét, amely a 
rekonstrukczit·, megkezdése óta a mai napig itt tényleg észlelheti) 
Heregszász vidékének szép hegylánczolata, a tilloxera vész álta a 
nyolczvanas é\·ek vt!gével pusztitatott el teljestm ; de már elpusztulása 
előtt illetve a pusztítás kezdetében, ezen derék vidék közgazlh4ság ágai 
iránt érdeklüdö önzetlen előharczosai fel\·ették a védekezés fonalát, és a 
hol csak lehetett, a tudomány és gyakorlat vivmányai\·al haladni, meg
tette hazafi ui l<ötelességét ! ~em kell azt hinni, hogy ezen bár kis bt •r
termű vidéke hazánknak nem birta volna már régóta azon önzetlen fér
tiakat, al<ik minden köz- és mezőgazdasági kérdéseket önállólag képesek 
voltak tanulmányozni, elbirálni, t!s a helyes utat a haladásra megállapí
tani. Elfogulatlan őszintest!ggel állithatom, hogy l<:evés vidéke van h a
zánknak, ahol annyi lelkes és igazi odaadással telve, buzgósággal és 
szakismerettel felruházott férfiu legyen, ~gy szük helyen, mint Hercg
szász vidékének szőlöszeti tert!n I Soha sem szorult ezen kis vidl:k, a 
szőlökultura kérdésében egyoldalu támogatásra, ,·agy utbaigazitásra. ·- ·· 
~em lehetett itt soha egy ember egyoldalu vélemény~nek érvényt sze
re.zni; ámbár tanácskozások· alapjául felvett mindenkor minden indít
ványt, de mindig volt abban a helyzetben, h t 1gy bármily irányú kt!rdt!st 
a legalaposabhan megvitatva, szakszerű és czélszerü oldalait megvi!á
gitva, érlelte az általános elfogadhatás magaslatára. 

Egy ember müködése itt mindig meddő lett volna, és igy ezen 
vidéknel< e téren kanstatálható haladását, csakis a legnyiltabb együtt
mííküdés ,·olt képes eliísegiteni és megteremteni. 

H ár ilyen alaposan és idejt!ben lettek volna minden bt 1rterm6 ddé
l\ en, ezen fontos kérdések napirendre hoz,·a és megvitat\·a, nem volná
nak abban a helyzetben, hogy s• 1k esetben a legkardinálisabb kérdé
sekben még ma is, csak egyes elfogult egyének egyoldalu tapogatúd
zú.sának legyenek kiszolgáltatva, és alávetve. - A mi tehát ma Hereg
szászban, a szólőkultura terén láthatt"> ~s tapas7.ta1hatú, azt ezen vidél' 
együttmüködő, derék, le11<es ~s iinzetlcn vezerférfiai, illetve szal<testlile
teinek nem pédi~~" e•r\·es intt!zmén,·eknek \"ao·y ecr,·e~ en·,,éneknek kii-

~ n. .) M M~ MJ 

s1.éjnj iik ! · 
~-tinden egyes felujitási irány, minden ujabb müvelési múdozat, 

mindenkor a legalaposabhan lett kiprúbálva, és csal<is az együttes elhi
rálás alapján mondatott ki, az irány vagy módozatok elfogátása \·agy 
el\'etése. 

~ern egyes ember szeszélye állitpitotta itt meg az ellenálló fajokra 
alapitott felujitási irányt, nem egyesnek az ideaja alapján vettetett el a 
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~zénkénegezés általánosítása, nem egyesnek az előszeretete, vagy ellen
szenve állapitotta itt meg általánositva a zöldojtás módozatának elfoga
dását ; 'és végre nem egyes emb~r esetleges rögeszméje harczol itt a·; 
eJtitérben ; mert mindezek ilyen egészséges együttt~ ííködése á1 tal telje
sen kizártnak mondhatok. 

Azért tehát a mi itt jónak, vagy esetleg még kezdetlegesnek ta
lúlható, m~t az együttműködés gondos munkájának nevezzük, és nem 
engedjük, hogy bármit is, egyes érdemeinele vagy bűnének rovjana!~ fel ! 

Ezeknek előre bocsátása után, tehát röviden jelezhetem : hogy 
ezen vidék nem várra be a végpusztulás óráját,. hanem a pusztulás 
l<ezdetén megtette azt, amivel védekezhetett - Es éppen ennek kö
szönheti ezen vidék azt, hogy ma már egyöntetü irányban az 1000 
Jmt. holdat meghaladó viruló uj so(.Jlé.Jtelepitésekkel rendelkezik, a mely 
Jegalább t O ---1:! évi tapasztalat után, még ma mindenki által iidvi;snek, 
j,·lllnk és kifogástalannak van elismerve. 

i\ legesekélyebb kivitellel, a j~lzett l UO; hold kizárúlagosan zöld
njtáss:'\1 van hetelepitve, amely itt legjobbnak legsikeresebbnek bizonyult. 

Folyt. kijv. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. ~:n széjlőmet először virágzás előtt 111/n-os és másodszor 

virágzás utim 2°/u rézgáticz oldattal permeteztem. Kérdem: kell-e még 
nekem ez évben többször permetezni ? H. S. 

Felelet. Az els{} permetezéssel az elsű hajtásol{ Jettek permetezve; 
a második permetezésnél a hajtások egész magasságukat elérték. Tehát 
ekkor az üsszes levelek permetezve lettek. 

Ha az id6járás száraz, ugy, ho~y a permetezé) anyagot az eső nem 
nwssa Ic, és ha az ujabban fejlf)dütt hajtásokon a pcronospora nem 
lt·pett fel: a harmadszori permetezést meglehet takaritani. 

Dc ha az esf)zés gyakori ugy, hogy a rézgállcz oldatot az csü le
mossa: akkcr harmadszor, si)t nemely esetben többszür is kell per
mctezni. 

Kérdés. Délnek fel<vő vürösbarna vályog talaju sziilümbc rupestris 
alanyon készült ojtványokat ültettem. Sokan ijesztenek, hogy ez nem 
all<almas ar. ér. tnlajomha. Kérdem. ~lit tegyek? Kiszedessem-e a rupest
ris alanyon eszl<iizöll ojtványol<at, riphria-portalissal ültessem-e be ujon
nan sziilümet ? 

S. G. 
Felelet. A rupestris a filloxerának teljesen ellentáll, mindamellett a 

rupestris cs~k is azért használtatik, mivel a s?.ilraz talajban habár me
s:!es is, júl találja rnagút, egyébkt!nt a nevezett talajban a versenyt a 
ripária-portalissal nem állja meg. 

Ha már egyszer be lett ültetve : kivágni l<áros lenne. 
Hanem neve! is olyan lombos dus tökéket miut a ripária-portalis, 

de azért egészen jól kifizeti magát 



Kérdés. Kis lapunk ez évi ·l-ik számában azt olvastam, hogy az 
egyes töke hiányokat ugy lehet pótolni, ha a legközelebb álló nemes 
tf)kén egy-két zöldg:tllyat ripár"a-portalissal beojtjuk Ha az megn{)) : 
?.ölden vagy fásan benemesitjük, és állandó helyére ledöritjiik. 

En ezt megkisértettem. Az ojtások megis eredtek, de csekély fej
Wdésük van ugyannyira, hogy azok zöldre ben uem ojthatók; me,g 
.:íszintén szólva : a zöld tisztogatás qJkalmával többet letördeltel.;:. 

:VIiután a megmaradt és megeredt ojtványok fejlő-.iéséhe7. nincs re
ményem ; kérdem, hogy miként lett értve a nevezett oltási eljúrás: 

S. F. 

Felelet. S(>raiból ezt vesszük ld, hogy ön beojtatta ugyan a nemes 
tőke zöldhajtásokat ripáriával, Je a nemes t6kén a~; iisszes hajtásokat 
mcghc:tgyta. Ezt kell feltennünk mid6n ön a zöldgyomlálásról besz,~l. 

Aki az ilyen forditott ojtással sikert akar elérni, annak a heojtott 
nemes szííliítií ez évi termését fel kell áldo?.ni, és aklwr rnidiín a neme
sítés vagy helyesebben mondV<l vadasitús megeredt : a tííkér )l az iissi.es 
egyé h hajt<'Lsokat eikell távolítani. ':sak ily· esetben lehet czéll érni. 
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Eppen most jelent meg l 
Szölömíívelés és borkezelés könyve 

l 

fiildmives iskolák, vinczeHér el\: és s7.6lőtirt()knsoi\: számára. 

Jrta: Szilárd Gyula földmives isk. tanár. 

75 a szövegbe nyomott ábrával. 
Tartalma: 

l. rész. A szölömüvelés. Szc'íllínii,·ény eredete, leir:isa, fajt:íi, t:ípl:ílkoztisa' 
niivelwdés, szaporod:is. Termc'íföldrc'í). .-\ szr'í)r)szaporit:ís múdjai. Szr'íl0tl'lepités. A ~ 

-.zr)J,inck mctszése éo.; zjjhlmunkúja Egyéb folyrímunk:ik a sziíl.-íhcn. A szr'ílrinek 

l\:irosod:isai, hetcgségd, ellenségei .. ·\ lilloxera és az cllene \'alrí \'édekczés. ll. 
rész: A borkezelés. A szi.itet. Erjedés. Cj borok kezelése. Óburok kezelése. l'inr.:zc, 
pinczeeszköziik, hordtik. Bm·hctegségek és horhihúk. A must és hornak javittisa, 
tijrkiily- é-; gyümölcshor készítése. - lll. rész. Függelék. A szlí)l'íhirtokost és 

pinr.:zegar.d:ít érdekiri intézmények és tiir\'ények. 

Nagy 8-adrét 177 lap ára l frt 20 kr. 
l frt ·lll krnak hekiildésc cllenél'cn aj:ínl\'a portomenteo.;cn küldi meg a kiadó 
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