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A SZÓLÓBEN. 
(Ezolót : • Egy év a szőlóben.") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felelős szerkesztő és, kiad~-tulajdonos : 
Előfizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

Az ojtás jóságáról. 
Még tnindig az i{épezi a vita tárgyát : nún/í ojtási eUá

rás ad legtartósabb tökéket. 
Csudálkozni kell a felett, hogy 15 évi tapasztalat után 

sem tisztultak e tekintetben a fogalmak. 
Még mindig vannak különbözö felfogások; holott ma

napság tisztában vagyunk, hogy a párositás, a helyben esz
közölt párosítás és ékojás, valamint a zöldojtványok ha jól 
összeforrottak: egyenlően jók, egyenlően tartósak. 

Mindaddig mig ezen felfogás nem jut általánosságban 
megállapodásra: a telepi/és sohase1tt lesz olcsó és rendszeres. 

Azon balfelfogás, hogy a helyben eszközlött ékkel vagy 
párositással eszközölt ojtványok nem tartósak, sok embert 
vissza riaszt. Holott ezen módozata a telepitésnek : a leKol
csóbb és bátra.1t á/li/0111, telJesen jó. 

Ezen ferde felfogás kergeti a telepitőket arra, hogy a 
méreg drága kész gyökeres ojtványnyal telepitsenek. 

Megbocsájthatlan hiba az, hogy a helyben ojtást, holmi 
skrupulus birálatokkal elitélték, s lelketlenség, hogy a. valót 
nem hirdetik. 

Hiszen 15 éves mult szól a helybenojtások mellett. De 
hát annyi a bába, hogy elvesz a gyermek. 

Vannak 15 éves helyben eszközlött ékojtások és párosi
tások, melyek gyönyörüségesen diszlenek. Miért nem győzi 

ez meg a telepitőket? Miért adnak többet egy éretlen czik· 
kegskére,. mint a_ szemmel látható valóra? 
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Most őszszel midőn a gazda hatúrozni hivatott telepitése 

felett, gondolkozzék okosan. Ha van beültetett alany vesz
szoJe é~ elég erős: ue s~a/a,zjon a: okoskod(í/.: u/,ill. de hatá
rozza el magát, é:·; ojlas.'·itl he laL'clS :·on ti/.:,{ r ,:ÁT(, c~/.:,í r J7cÍ ru

.•.;il1•a. 
~agyon szép dolog az a botanikus okoskodás, hogy hát 

az ékojtásnál az alany szárnyai nem forradnak a nemes 

részhez. 
lgy elmondva okoskodva, megállhat, de a természet mig 

a hölcselkeldö elmélkedik : kiegészil i a li ián)'i. Kiforr az ojtás 
helye: beforr teljesen; az élettelen oda nem forradt rész pe
dig egyszerüen leszárad: és kész a tökélete~ tar1ós ojtván y. 

Ha u szőlőtelepet alkalmas alanyvesszővel ültetjük be~ és 
azt a reá következő évben --- atnint lehet párosít va, ainint lehet 
tkre beojtjuk: jú kivitel 11U.llett alig 1narad el valatui. 

Az ellnaradottak legnagyobb része kihajt, tnely nlt~g azon 

évben .:tölden beojtható és helyére dönthető. 
Amely tőke pedig az ojtás mütéte alatt illetve után elhal: 

a::/ r)s;:_,·::el t•agy tauaszszal kfs:· g-yökere~ o;h•du;vnyal ptÍtolptk: 
alig kerül egy hold szőlő ilyetén betelepitése l ~O . l ;)U frtba. 
\T alóban érthetetlen, hogy rnikor e~y hold krületet 120---- l [)U 
frttal igy be lehet telepiteni, Qliért hajtjuk bele a közön~éget, 

hugy ö00-700 frtért kész gyökeres ojtványt ülte~::len. 
Ültessen kész gyökeres ojtványt az, akinek ·l''"' bőz•e11 

pázzt; ültessen az, aki egyáltalában ninc~ ideje az u j ta::. fel
ügyeletét teljesiteni. De akinek van ideje vagy tnegbizható 
embere: az csak maradJOn az olc~óbb " bt::/(,.,. czél/w:_ vezetií 
eUd,rdsndl. 

Azt n1ondhatja valaki, a gyökere~ ojtvúny ültetéaénél 
nem le~z hézagos telepítés. Igaza van. hogy keve~ebb lesz 
'·ezdetben a hézagosság. De viszont az i!:. igaz, hogy a kész 
0 jtvanyokból a második é-:::. következ ó években több \'esz el, 
Iliint ::t helyben e~zközölt ujtványokból. 

h'~~~· db.illdlll ezt a \'aló igazságot eltnondani. 

Abonyi Eriuszt. 
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A szölök betegségei. 
Annyi mindenfete betegség lepi meg st..lSiőinket, hogy igazán ügyes 

embernek kell lenni, aki ez ellen védekezni tud. 
Ezek között elso és legveszedelmesebbek egyike: a peranoszpora. 
Ezen betegséget a gazdák már felösmerik; tudnak is ellene véde

kezni, csakhogy a védekezést illetőleg némelyek túlságba mennek ; s mig 
egy részről védekeznek, más irányban kárt is tesznek. 

Lapunk m ul t számában hely szüke miatt rövidesen megemlitetttik 
hogy a leveleknek tulságos bepermetezése hátrá1tyos. ' 

Ezt kivánjuk bővebben megmagyar-ázni. 
Némelyek ugy permeteznek, hogy a szőlő levelek egészen be 

vannak vonva meszes rézgálicz oldattal. Az igaz, hogy az ilyen mázo
lás ink~bb mint permetezés. 

A peronospóra elleni védekezésnek az az alapja, hogy a rézgálicz 
a reggeli harmat által részben feloldva : a levelekre esett vagy már meg
telepedett gombákat kiölje. 

A mész azért kevertetik a rézgáliczhoz, hogy a rézgálicz cseppek 
a levelekről le ne fussanak, és esetleg az eső le ne mossa. 

A permetezés akkor rendszeres: h:). az mákszem alaku nagyságok
ban helyezkedik el a levél?.eten. 

Ellenben ha oiy vastagon Jövetik a levélre, hogy azt bemázolja : 
akkor a leveleken levő szájacskákat, melyen át a növényzet a fe
les anyagat kileheli, és a szükségeset beszivja- bevonja, s igy a levél
zetet a szükséges táplálkozástól fosztja meg. 

Ezzel figyelmeztetni akarjuk szőlésztársainkat, hogy az olyan per
metezéstől, mely a leveleket bemázolja, a szőlő lomhozatot mintegy ki
pingálja tartózkodjanak ; mert mig egyrészről az igy kipingált szőlőtő 
fejlődésében megakadályoztatlk, más részről az egyébként is költséges 
permetezélt teszi fltég költségesebbé azzal, hogy 3-4-szer atznyi anya
got fogyas~t, mint a mennyi helyeseu használva elég lenne. 

A nélkül, hogy a permetezés előnyeit és szükségességét meg akarnánk 
támadni, egy körülményre vagyunk bátrak szőlész társaink figyeimét 
felhivni. 

A julius és augusztus hó egyes vidékeken szerfelett nagy száraz
aágban foiyt le. S IUit tapasztaltunk ? azt hogy a szlSlők uj hajtásain 
daczára, hogy nem permeteztünk, tlincs peronoszpóra; tehát a hol föl
lépni kezdett is elveszett ; - két sárga folt mutatja a levélen, hogy a 
peronoszpóra föllépett, Je el is szá~adt, meg is halt. 

Ennek az oka a tartós szárazságban keresendő. 
Ha az időjárás száraz, akkor is föllépett már a peronoszpóra,mondhatják 

egyesek ... lga?.uk van, csakhogy akkor . regg~lenként harmatok jelent· 
keztek, amely harmatokban a peronoszpóra gombája tápnedvet nyervén : a 
a nap mele'ge által fejlesztettek. 

Az utóbbi hetekben azonban nem volt harmat. 
Ebből ismét az a tanulság, hogy ha száraz időjárás van és reg

ielenként nincs harmat: nif'CS mit félni a perononpor4.t6t. Tehát ilyen
kor a költséges permetezéssel tartózkodó állást lehet elfoglalni. 
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... 

A lisztharmat betegség kezd mindinkább elterjedni. Több felJl 
hallottunk panaszt a lisztharmat föllépése ellen. Többen kérdéseket in-
téztek hozzánk, melyekre itt egy füst alatt megválaszolunk. . 

A lisztharmat eddigelé hazánkban egyeseknek tett ugyan szamot
tevő károkat, de ez általánosságban nem mondható. 

A lisztharmat épen ugy, mint a peronoszpora: gomba betegség, 
melv a nedves meleg időben tenyészik fejlődik ; a szőlő leveleket für
töket és tő egyéb részeit megtámadja. A tevéizetet nem teszi tönkre 
mint a peronoszpora, hanem azok felső részein foltokban jelentl<ezil<. A 
levél és a hajtások nedveiből él, azt fogyasztja: igy a fejlődést hál rá/tatja. 
A szőlőbogyókat szintén ellepi, s ahol ö fészket üt : ott a bogylik me.~
l'epedezuek. Ha szárazság van : össze száradnak, nedves időben pedig a 
fürtök megrohadnak. 

A lisztharmat a szülőhajtásokon telel ki, s tavaszszal életre kell. 
Ha a lisztharmat tavaszszal támadja meg a szölólombozatot s a bo

gyókat : nagyobb kárt tesz ; ellenben ha őszszel akkor lép fel, ha a 
szőlö bogyók tarkutnak: ttem tesz 1zagy kárt. 

A lisztharmat ha föllép is, de harmat nélküli állandó nagy száraz
ság van: 1zem fejlődik. 

Megfigyelendő körülmény az, hogy ha a peronospora pusztit, 
s annak fejlődését ha megakadályozni képesek nem vagyunk: a lom
hozatot tönkre teszi, o/l gyógyitani uem leltet; ellenben a lisztharmat bár
mily mérvben lépett is fel : gy~gyitható. A lisztharmat eltávolitható, s ha 
eltávozott: a L'esszö és levélzel tovább fejlődik . 

.-\ lisztharmatot megösmerni felette könnyü, és nem lehet a pero· 
noszporával összetéveszteni. 

A peronoszporH a levelek alján jelentkezik és a levelek felsii lapjai 
kezdenek sárgulni; ellenben a lisztharmat a levélzet felső részét lepi 
meg, s a levél alulról rendes. Legföllehb annyi változást mutat, hogy a 
levelek szélei a nagy melegben fölfelé hajlanak. 

Sokan azt hiszik, hogy az őszi baraczk-, és rnandola és egyéh 
fákon jelentkezni szokott lisztharmat, a szölőlevélzl·ten jelenkezni szokott 
lisztharmattal egy és ugyanaz - s igy azt hitték, hogy ezekröl száll át és 
hull a szőlőkre. 

Ez tévedés, a fákon Jév{} lisztharmat egészen más, mint a szi)l{)
levélzeten levő lisztharmat. 

A lisztharmat ha nagy mértékben terjed el: ugy a termést mint a 
zöldhajtásokat tönkre teheti. A bogyókat mint mondánk fölrepeszti, a 
zöldhajtásokból pedig a nedvet kiszivja, s ahol letelepedett : ott megbar
nitja és használhatJanná teszi. 

Ha pedig nagy mérvben és pedig julius hó előtt lép fel: ol<vetle
nül védekezni kell ellene ; ha később lép fel a hetegség : akkor Ilibbé 
nem oly káros hatászt. 

A lisztharmat gomba-féle lévén éppen ugy, mint a peronoszpúru 
alkalmas időben erősen terjed. AJI(almas idű a me_leg nedves idő; azon
ban 25, C. fokon alul csak gyengén fejlődik. 

A védekezés ellene a következő: 
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Vegyünk finomra türt kenport vagy kénvirágot, s azt akár fujta
tóval akár e czélra készült bojtos kénezővel juttassuk a szőlőlombjára. 
Ha a lisztharmat kisebb területen egyes tökéken lép föl: ott bojtos ké
nezövel is elégséges védekezni, mivel azt a kis területet ezzel is be le·
het hinteni. 

Ellenben ha nagy területen van elterjedve ahhoz, már kénporozó 
gépet kell beszerezni. Az eljárás a gép vételnél nyomtatvány alakjában 
a géphez csatoltatik. Egy ilyen gép ára 12-13 frt. Kapható Spesten 
~1ezögazdák szövetkezeténél, a kisebb kénporozök a borászali czikkekkel 
kereskedőknél 1.80-- t .f>O krért beszerezhetők. 

Még arra kell válaszolnuk, mily adagot kell ezen kénporból a lom
hozatra juttatni ? 

Kis mérvben lett elterjedésnél nem lehet más mérték, mintha azt 
rnondjuk : an1'Zyit kell ad11i, ltogy a beteg levélzeteJt látitató legyen. Ha 
egy holdról van szó, ahhoz legkevesebb 2f> kiló kénpor szórandó el. 

A kénpor csak száraz meleg időhen hintendő. Ekkor biztosan 
gyógyit. A lisztharmat 5--6 nap alatt megsemmisül. Ha azonban a me
leg 2F> C. fokon alul van, vagy eső áll be és egyszersmind vele a levegő is 
lehüJ, a lisztharmat visszaesik. 

A lisztharmat tehát senkit 5Cm ejtsen kétségbe, az ellen biztosan 
lehet védekezni, csakhogy két nehéz feladattal is tisztában kell lennünk, 
azzal, hogy első sorban ezen védekezés is a szölömunkáltatás kiadását 
holdankét legalább 2.~-35 frttal emeli és azzal, ho{!y az igy kénpot ral hin
tett szölöfürtböl származott bor: záptojás S?.agu lesz. 

Ez nagy szó, pedig ugy van ! No de azt állitják a tudósok, hogy 
ezf\n kellemetlen sajátság egy-két lehuzás után megszünik. 

Ez meglehet, csakhogy legtöbb bortermelő egész uj bor korában 
adja el termését ; s mit fog szólanl a vevő, ha az ujbor oly kellemetlen 
szagu és izü lesz? 

Mit ? azt, hogy vagy szónélkül ott hagyja, vagy hitvány potom 
árt igér érte. .-\zután elmondhatja a szólósgazda : adtál nra·m termést, 
dc nittes köszönet benne .' 

Jgy állván a lisztharmat betegségnek védekezése és következménye, 
tegyen mindenki tetszése szerint. 

A s::őló himlő. Aziránt is tettek panaszt egyesek, süt küldöttek 
he olyan szölőleveleket, melyeken a szőlöhimlö vagy is mint tudományon 
elnevezték: az antrakt·lozis lépett fel. 

Kérded t. olvasó : hát ez ismét miféle betegség ? 
Hát csak higgadtan ! ez egy betegség mely nálunk rég ösmert, csak

hogy nem védekeztek ellene. 
Ezen betegség szintén a szölő lombozat ot támadja meg; de sietünk 

hozzá tenni, hogy nagy mérvben ritkán lép fel, igy kártékonysága sem 
oly nagy. 

A szölőhimW meglepi a le,·eleket, a hajtásokat, a fürtöket és a 
bogyókat; szóval a lombozat minden részét. A fürtöket azonban csak 
addig, mig meg nem szinesednek. Ha egyszer az érés stádiumába jutot
tak: többé az antraknozis kárt nem igen tesz. 
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A szólőhimlő vagy mint nevezik a szőlőragya,szinte. gombácsk•k
ból aU · ezek életéhez szintén nedves meleg idójáris kell. Innen van 
az, hogy leginkább 11agy melegbut történt esőzés ttián lép f~l. . 

A szőlőhimlő gombája a veszón okozott sebhelyei<Ln at attelel, s 
ha kitavaszodik, s erős meleg idő lesz : kezd élni. Kártékony hatása 
azonban julius augusztus hóban szokott rnutatkozni, mikor a t6két leg
inkább levélzetétől fosztja meg. 

A betegség külemre a követl<ezö : 
A leveleken apró kis piros-barna, lilaszinü vagy fekete foltocskák 

láthatók. A foltocskál< egyelőre olyan nagyok : mint egy kendermag. 
Később ezen folt~ ,cskák nagyobbodnak, amikor is a közepe besüpped ve, 
előbbi szinét hamuszinüvé változtatja. Sokszor azután a folt közepe ki
lyukad. Ugyan ily szinben jelentkezik a fiatal hajtásokon, és ott fekélyt 
csinál; azért nevezik fenésedésnek vagy fekélynek is. 

Volt ezen betegs~g a régi időben, de akkor sen1 az elnevezését, 
sem tulajdonságát, sem e védekezést ellene nem ösmertük: hanern szen-
vedtük az okozott kárt. · 

A védekezés ellene a következő: 
Ha kis mértékben jelenkezik : nem érdemes ellene védekezni. Ha 

nagyobb mérvben lépett fel, akkor a meglepett szőlőtőkét porrá föd 
égetett mészszel kell behinteui. 

Az il)ren tökéket őszszel kell megmetszeni és a levágott vesszőt 
elégetni; s tavaszon pedig vasgálicz oldattal bekenni. 

Tehát ezen betegség ellen is talált a tudomány gyógyszert, csak
hogy azután az ily gyógyeljárást öntiidatosan kell kezelni : külömben a 
nagy és külömböz0 gyógyítási költségek, a rnunkáltatás, az adózás meg 
esetleg az agrár banknak törlesztendő összeg kifizetése után alig 
marad a ga::dáuak pbzzccskéjc. 

Mindamellett a jó gazdának a betegségeket és védekezési módo
zatokat ösmerni kell, hogy szükség esetén nagyobb veszély alkalmával 
ne álljon tanácstalanul. 

Felelet 
a .fo.-ditult lt)'CY.ffezés krilikújá ra. 

Megengedi a tisztelt olvasó, ha azon észrcvétclckrc, ruelyel< ezen 
folyóirat 5-ik számában a fordítva nyergezett zi.)ldojtványok ellen fel
hozattak - röviden válélszolok. 

Addig, mig ezen oltásmód csupán a saját kisérleteim körében birt 
jelentőséggel, és csak az ösmertetés stádiumában volt - nu~glehetett 
azt jelzőkkel, b~lsejtelmekkel támadni. Ezen a retortán már tavaly ke· 
resztül estünk. Es bizonyára megérdemli a kérdés, a telepítő közönség 
~·agyoni érdeke megparancsolja azt, hogy nézeteinket tárgyilagosan okol
JUk meg, még pedig ne felületesen, de alaposan és részrehajlás nélkül, 
mielőtt egy elitélő százatot a világba kidobunk 

Mert ha meggondolta volna a czikkiró, hogy ezt a forditott nyer-
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gczési z())doltás rnódot tavaly az összes állami szőlőtelepeken kisérlet
l<épen kipr'6b:11ták. még pedig rt többi összes oltásnemekkel párhuzam
h;m :·'és ezen kisérletek egybevetőleges összehason litása alapján ösmerte
tct t el ennek az oltástnódnak a fölénye, talán nem nevezte volna azt 
passzinnatus kisérletezésnek. -· De térjünk a dologra. . 

.\ki szölötelepitéssel f0glalkozil< s kivált az, aki a szőlészeti szak
in,dalom fejleményeit is figyelemmel kiséri - bizonyára annak a meg
iisllterésére jutott, hogy : .. lökélelt'S ú:: oltváuy csak akkor, ha héj gyii
rt'izdéll knrösllört'íl egybt> L'u11 forrad ua." --- Mert az ilyen oltvány 
ilosszahh élet idúre tarthat számot, egyenletes vastagodása, egészséges 
hdsö kepzödé:,e f, •lytán. Az ilyen oltván v egyenlően közvetiti a fel és 
aJ;{ kö?.lekedö nedveket az ásványi és. légköri anyagokat Mig a rosszul 
forradt sebhelyekhen, be:sö korhadásban szemredő oltványok rövid ideig 
élnek s éppen akkor pusztulnak el, rnidőn a Jusabb lombozat fejlődése 
a tökenyaktól a termés beérlelése végett már szolgálatot követel. 

Az oltványokat te~al manapság nem lehet szólam0kkal kritizálni, 
dc oda kell tartani a kö:::önség szeme elé a kiérett oltvány keresztmet
szetét, s azt mond~mi neki: ime nézd, ez a rendszer ilyen éredményt 
mutat, itt a héj köröskiirül egészséges forradást mutat, emitt pedig be~ 
száradás, korhadás, folytonosság hiány mutatkozik. 

Ezen az alapon lett a forditott nyergezés, mint ujitás -- a hasi
tékoltásokkal szemben -- javaslatba hozva, amit a czikkiró urnak, aki 
H tübbi ,rnellékesebh előnyöket felsorolni tudta ·- bizonyára ösmernie 
kellett. Es épen azért tartom kritikáját részrehajlónak, mert a lényeget 
hallgatta el s mert sehol se mondja meg, miért bánta meg azt, hogy 
tavaly kisérletezett, sehol se mondja, hogy kísérletei alapján nyert olt
ványainak keresztmetszetét a Baranyai és Czeiner rendszerü oltványai 
keresztmetszetével összehasonlitatta és azt találta volna, hogy ezek 
belső képe szebb és egészségesebb amannál. 

A birálat egyéb vonatkozásai ezen főkérdésset szemben lényegte
lenek. Mert hn valaki naponként száz darab oly oltványt produkál, 
amely 20-:30 évig állhat, inkább beéri ezzel, semhogy az ötszázas napi 
eredmény mellett elért két forintnyi nápszám megtakarirás következmé
nye : összes befektetésének veszendőbe jutása legyen. - Ugy de a bi
ráló itt is a valósággal homlok-egy~nest ellenkező adatokat sorol fel. 

Rendkivüli hátránynak rnondja a kivitel nehézségét, a czikk kisze
lesét. Persze, mert ií attól a beszélt nyeregtől - ugy létezik - rnértani 
pontossagot követel, amit a kezdí) oltó munkás nem egyhamar tanul 
meg. A gyakorlott munl<ás már azt is geometriai szabalossággal csi
nálja. Dc a?. a nagy pontosság --- noha kivánatos · - de nem nélkü
lözhetlen kelléi<c a jú oltványnak. Sőt az idén azt vettern gyakorlatba, 
hogy a n.vcreg szárnyai pár milliméterrel fedjék az ékoldalak sildapjait, 
rnert igy a nyereg szárny tövében felgyülemlö nedvek. a forrany anya
got felfelé hizlalva, még tökéletesebb torradást szolgáltatnak. Az oltvány 
készités számbeli en;dménye pedig az oltómunl<ás ügyességén kivül 
más körülnümyektöl is függ. Mint kuriósumot ernlitern meg, l!')gy két 
oltó munkás Csuka Ödön ügyvéd sárospataki szölőjében szakmf1.i",Y',r~r: 
reggeli 4 órától esti nyolczig 1000 drb. személyenkénti :ítl;:q.~fY er• .>néq·:-
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nyel dolgozott s rövid időn belül e.lkészitett 16.000 ol!v&~yt, ~e!yek 
közül 59/o se maradt el. Fizetett ezert megfogant s erotelJeS haJtasba 
került darabonként ~ krt s igy az a két munkás fejenként 18-20 frtot 
keresett naponkint. l\lert az oltás oly dus lombozatu anyaiskolában esz· 
közöltetett, hol tökénkint 15--20 vessző került beoltás alá - Nálam 
a napi átlag 20J darab. Mert arra vagyok utalva, hogy mindig ujon
czokkal dolgozom, mivelhogy oltóimat a rá következő évben szerte 
hordják. 

Csuka ur emlitett munká-;ai nyergezéssel és Czeiner rendszere 
szerint dolgoztak s azt vallják, hogy e rohamos munkában a két mód · 
szer teljesen egyenlő időt kiván, mert a czikk kiszelésének második sze· 
tési idotartamát visszahozza, a nyergezés elkötésének könnyebb volta. 

A biráló továbbá azt mondja, hogy "aki zöldoltással valaha fog
lalkozott, tudnia kellene, hogy a behasitott alany felesleges szárnyai le
száradnak, nyomuk vész és semmi káros következményt nem okoznak." 

Nem okoznak annak a szernlélőnek, aki az oltványokat csak ki
vülről nézegeti. De tessék csak kést venni a kezébe s már zölden ki
piszkálni két oldalról az alanyszárnyak leszáradt oldalait s látni fogja, 
hogy azon a két átellenes ponton forrany nem képződött, de korhadás 
készül, amit a levegő behatolása okoz. Őszszel pedig, midőn az oltvány 
tökéletesen beérett, tessék ketté metsaeni a forratlan pontokat s eléje 
tárul az oltvány belső részének siralmas képe. 

Azon körülmény, hogy ezen oltványokból is válnak később szép 
s jövőt igérő tőkék, nem alkalmas érv oly rendszer elítélésére, amely
nek mi1tden egyes darabja hibátlan oltványt szolgáltat. 

Tudjuk, ~ogy az amerikai alany bőtejű dajkája a ráhelyezett ne
mes galynak. Es kedvező viszonyok között, de legkivált ha az oltvány 
ott helyben az alanytőkével együtt döntetik alá - a reá következő év
ben a forrany erőteljec; duzzasztása által a leggyakrabban áthizlalja a 
beszivósodott oldasebeket De ha azt az oltványt levágjuk az anyatőről 
és mint sima zöldojtványt ültetjük el, vagy ha a talaj sovány, ha a 
drótféreg és más giliszták és bogarak az alsó fakadást elpusztítják s az 
oltvány igy kedvezőtlen viszonyok közé kerül, mely viszonyok között 
az emlitett sebek átheggesztése nem sikerül : akkor a sebhely megma
rad s előállanak a tőkenyakon a nedvtorlódások, varasodások, mint biz
tos jelei a korai halálnak. 

Erős a meggyőződésem, miszerint czikkiró ur, ha figyelemmel 
fogja követni nyergezett oltványai jövő fejlddését - vagy nem sajnálja 
a fáradságot és !~öltséget, hogy három éves oltvány táblámat itt a hely
szinén megtekinti - amire épen jó alkalom - a közelgö országos 
szőlészeti tanulmányut, nem fogja megbánni a nyergezéssel tett kísér
leteit. 

Sárospatakon, 1898. julius 27 -én. 
Liozay László. 
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Egyet mást a szölöröl. 
F olytatá.s. 

Reménylem hogy ilyen példa! illetve bizonyitékok után, azon jó 
urak szavokat vissza fogják szivni? Hallottunk és ismételve hallunk -
de . c~ak .a távolból és illetéktelen - hangokat, a melyek az itteni zöld· 
oltast modozat ellen a legdurvább kifejezéseket használva, a legmeré
szebb hangnyomatékkal ':\Zt elvetendőnek mondják ki ; jelentektelennek 
nevezem az oly.1n kifakadásokat, mert azok egyoldaluak jogéremmal 
nem birnak. - Hiszen azon jó urak nem győzödtek meg a szölők itteni 
állásáról, a hol már hála lstennek 12 éves korig mutathatunk ültetvé
nyeket ? Hiszen a felmutatott oltványok, Beregszászt, vagy beregszászi 
embert nem is láttak ; igy teljes joggal azt jelezhetjük, hogy a felmuta
tott oltványok nem is feleltek meg a követelményeknek a melyeket itt, 
mi követelünk az oltványainktól ? Lehet valamit jól, de ép ugy lehet 
valamit rosszul végezni! Ha már szó van a beregszászi avagy nevez
zük Czeiner·féle oltástn6dról, legalább meg kellett volna hin!li a1.okra a 
tanácskozásokra azon szerény férfiuit is, a kinek dolgairól ítélkeznek, a 
ki mindenesetre meg tette volna hathatós megjegyzéseit azon támadá
sokra, a · melyek a módszer ellen kifejezést nyertek és ellenvetés hiá
nyában elfogadtak. 

Nem elég uraim az ilyen birálathoz az egyoldalulag felállitott bon
czolásból eredt határozat; mert sokszor az egyoldaluság a jövőnek 
nagy hátrányt okozhat, a melyet csak nagy idö és pénzveszteségekkel 
lehet pótolni. 

Sajnálatos dolog, hogy bár ezen szerény vidékünket már több izben 
szerencséltették a legszakavatottabb férfiak látogatásukkal ; és megvizsgál
ták az itt igénybe vett felujatási módozatokat ; mégis, még ma sem ta
Jáltunk azok részéről nyilt jelentést, s mely velünk, eljárásunk jó 
vagy rossz helytelen oldalát megvilágitotta volna ? Pedig ha tekintetbe 
vesszük, hogy már killdöttségileg, hazánk legelső legilletékesebb szak
férfiúi jelentek meg, és bizonyára illetékes helyre jelentést tettek, arról 
még ma sem tudunk semmit ? Itt járták a szölö és borgazdaság felsőbb 
tanfolyam tisztelt hallgatói, legérdemesebb vezet6jükkel ; és ezen kirán
dulásról - legalább specziális jelentést nem olvastunk? 

Meglátogatták ezen szerén) vidék szólökulturáját. a .M. óvári gazd. 
mélyen tisztelt tanárai, és hallgatói, de az itt tapasztaltakról mit sem 
hadlottunk? Csak egy esetben olvastunk Beregszász szólökulturájának 
állapotáról jelentést, a mely a pozsonyi szőlómüvesek egyletének 
buzgó· kirándulói részéról vétetett fel és kinyomva lett kiboc·:;ájtv<l. 

Sohasem mutattunk mi magunk iránt elfogultságot, és mindig ha
Jával hallg1J:ttuk meg a jó tanácsot; és épen azért nagy bá~ulatt~ kel
lett konstatálnunk azt, hogy annyi évi működésünk tárgyatt, .a ht~~to~t 
és általunk tisztelt látogatók bár alaposan felülbirálták, de ny1lt krtttkat 
még sem hallottunk. - Pedig szerény véleményünk szerint,. a n~ilt kri
tika - illetékes helyről való - kimondása, óriási nyereseget tdézhet 
elő; mert ha az az irány, a melyet mi követünk jó, akko~· megér~emel
jük, hogy velünk azt tudatva, megnyugvást szerezve, annal odaadobban 
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haladhassunk. - \·agy ha rt7. kifogás alá esik. akknr i~met n.nnak ki
jelentése csrtk nyercségel idézhet elő, me rt azon esetre idejekorán a hi
hitt kijavitva, nagyon sok \·c~zteségtt')J szabadulhatunk rneg. 

Pedig mi rnindí~ n_\'ilt kritika alá ho~sátottuk mindcn részletes c 1-
járásunkat. · 

Az itteni ziildoltás alapján telepitett sz6I<ítflkékb61 l -H' éves k~~
rig, volt alkalmunk felhonczolás végett illetékes helyre hel<iildení, dc 
sajnos annak hibájáról, nuw kifog~stahm <lllapotáról még ma sem va
gyunk tájékoztatva? 

l\Iár pedig esni< akkor mondhatnak felettünk iga:~.ságos kritikát, IHi 

lépcsőről lépcsőre eljárásunkat mcgfig~·clYc, folyton tárg~·iJagos és nyilt 
uthaigazitást nyerhettünk volna. 

Ha a beregszászi zöldoltás, ma:· az clsó pert...:ztől kezdve u~ync
vezett szúvasodásba vagy korhadásban szenvedne, akkor bizonyára nem 
láthatnánk tökéletes kifogástalan és egyöntetü több holdszámra menlí 
t 0-l~ éves oltván v ültetéseket? A kritikát telHít nem teljes, és nem 
alapos az egyoldalu képletekből faragni, de nem is igazságos, ha egyc
nesen kimondják: hogy ez a. legjobb, a mely esetleg valamely nkok 
mi_att jobbnak néz ki. vagy jobban megst.eretjük . a tiibhi pedig sze n
ved, mert ugy lett bemutatva és ebből fnl\•,)la~ rossz. ha...;:~.navehetetlen. 
·- Egyenili mértékben kell ai igat:ság-Jt nézni. es a.kk11r sok j 0 t fogunk 
tahtlni. mert a rossz idejekorán ld lesz kib~llbölvc. 

Nem képzelhetjük:· hogy mennyirc fellázit ja a:~. érdeklőd í); s;ú)lős
gazdát, aki nagy pén;-;én és fáradságon. \·alamely már jónak bi1.onyult 
irányban megkezdte rnűködését, és befektetéseit; é~ cgys1.er csak olva
sod a lapokhól. hogy a mit tett, az rossz, és miden pénze l<ilrba 
ves3ett. 

Igy •olt ez tavaly, a rnikor tl'Agyszah;.isu czikkezésekhen a ·Czciner 
fele zokloltas ellerr pál<.: zá t ti.,rtek, rninden ·alapos okol<:at nélkülöve, hir
J,tpilag világnak eresztették. - Igy volt ez a rnultkori bonczolások 
megtartásából elért eredmények s:~.élnek bo~sátása AltaJ. a rnikor az elsó 
éveseket bonczoJták, ho.gy ÖSSZe volt C forrva vagy SCIIJ ; és a Czeincr
féle oljványoknál a végforradást hiá,tyosnak ta.lálva,· az lett kimondva : 
hogy bár a forradá~ hiányos, min~..iannak daczára ., u.~Y 1/tts:;ik", hogy 
ezen fol~·tonossúgi hiány, annak további megélhetésére talán befolyással 
nincsen? Az, hogy nap nar után kapunk leveleket, a mclyekben az it
!etók, ak1k azon írányb1n, · táv-olabb vidéken megkezct'ték rnüködésöket, 
3:vagy in!lét oltvánvokat vettek, rámutafnak a kritikára, és fél.énkségel\et 
ingadozásukat nyilvanitják. · · · . 

Ilyeneket s;.ül az alaptalan kritika ~ :\ern ~sodálkoznánk azon, 
ho~ytta már 12 év'es ult\·ányu ültetésekkel nem renJelkezünl~, a rnelyck 
~leg eddig a Iegcs~kél_vebb visszaesést .nem cn,gedik, a legszigorúbb ·kritil<us 
alta l sem konstatálni. -~ Vagy ha a kritikus urak k<)zül töbhen Bereg
szásli_ak ilyen módon beül~etett területeit, és annak egés%ségi allapotát 
nem Ismernék ? 

Uraim igy és ilyen alapun hazánk sú)lókuliuráját. és rekonstruktióját 
előbbre vinni n~m fogjuk, hanem ilyen eljárás által csak bénítólag hat-
hat oly vidékeken, a hol a munkálatokat csak most kezdik. · 
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Kutatni kell, es szigoru kötelessége ez ttgy 37, állami, tnint pedig .R 

privát szakköröknek De az legyen alapos, és minden egyoldalu felfU. 
gást kizárva igazságos! 

Igen jól tndjuk, hogy a jobb, elrontója a jónak, dc nem lehet 
megsemmisitőjé ! megsemmisíteni, és kiküszöbölni csak a rosszat kell, 
mert csak az lehet megmételyezője a jó és jobbnak. 

Igyekezzünk a jót méltányolni, és ha jobbat tudunk, azt ápolni, 
hogy annál nagyobb legyen a rokonszenv, de tekintettel mindég a jó 
által elért, és kifogástalan eredményekre. 

A mi egyik helyen a legjobbnak bizonyult, igen könnyen megle 
het, hogy épen az egy másik helyen csak a jók sorába fog son,Jtatni, 
és elébe a lenlacsonyitott jó fog jobbnak állíttatni. 

Mert hiszen, a ki a szőlőoltást a praktikus oldalról fogja megítélni, 
az egyuttal számol a helyiviszonyokkal, az emberek ügyes vagy ügyet
lenségével, és a mai esetleg begyakorolt módozatokkal; az nem fog egy
oldalulag eljárni ; mert igen j ól tudjuk, hogy a külömböző oltásnemek 
kiviteléhez, legelső sorban az egyénnek előszeretete vagy ellenszenve 
játsza a főszerepet. - Ha például valaki valamely kiviteli módozattal 
nem birt megbarátkozni~ az azt soha tökéletesen nem fogJa végezni, 
ellenkezőleg pedig, a mely tetszését megnyerte, az a legnagyo bb elő-
5Zerctettel fogja sikerre vezetni. Ebből pedig természetszerüen az követ
kezik, hogy az első nem Fog sikerülni, mé.sodik pedig nlindig! 

A helyi népszokásokat még századok sem hirják eltörölni, pedi~ azok 
között is vannak jók és jobbak! Legyünk tehát méltányosak és ne i téljük el 
azt, a mely már jónak bizonyúlt akkor, a mik( )r még a miénk napvt
Jágot sem látott ! 

Hiszen már olyan ellenszenv is fellépett, a mely minden áru ha
talmaskodá~sal is, a beregszászi zöldojtást, a fásoltással akarta ellen
sulyozni? Es miért? Azért men az itt jónak, jobbnak mint a fásojtás 
bizonyult? Na hát ez kérem sem igazságos selll hiáltányus eljárás! 

Soha, és sehol annyi kritikust nem láttunk, mint 111a a szőlőkon
struktió, és müvelése terén!* Egy czikk átolvasása után már vannak ki
feilődött kritikusok; vagy egy pár kerti szőlőtől<ével birói<, :nár a sző
lörnivelésról, avagy a szől5betegségekről hasábokra menő czikkeket írnak, 
és pelig olyan biztos hangon, hogy az ember aL.;t hinné, legalább is fél-
századon át foglalkozott a legnagyobb szötőterület kLtlturájával ? · 

Ott ·a hol már a rokonstruktió nagy munkája nagyobban folyik, ult 
a rnüvelési módozatokra né7-ve lépnek nap nap után, egés1.· hivatlanul, 
és legilletéktelenebb alapon fel a kritikusok, a melyek képese-k nemcsak 
a kedélyeket, de a bizalmat is Felrázni és megingatni ! 

Egyrészt az nem baj, mert aL.;ok, alaptalan~águkkal hamar lejárják 
magukat, és az eszmék tisztázódnak. 

Hát azt hiszik, a mi kis vidékünket nem ismer/i jó ttrak, hogy 
mi csakugy vaktában tapogatozunk, s ezen nehéz és drága lllllllka kivi
telében? ~e higyjék! Ezen kis vidék birja azon intelligenttát, a mel~· 
hosizu évl!k során keres;~.tül megérlelödött nemc~ak a szől6ckunstruktió 

" Pedig Je kevesen értenek igazán hozzá ! Szerk. 
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legmagasabb elméletével, hanem annak mi~de~ ~gyes. ko~rete~mény~r.t_ a 
gyakorlat terén is megprobál va, azoknak kerdesebe~ u~ztan lat. -. l ar
sadalmi utol\ itt már 6 év óta, szmörnunkásokat kepzo gyakorlati egy 
éves tanfolyam, a gazdasági egyesület által fel van állítva, a melyb()J 
évente 12 legjobban begyakorolt szőlőmives került ki, és tudását a nép 
rétegében tovább plántálja. - És mit enged ezen eljárás kövdkeztctni ? 
Mindenesetre azt, hogy ezen vidék szőlöbirtokosai a szőlösckunstruktió 
nagy és nehéz kérdését nem fogják föl egyoldaluan, hanem nagyon is 
alaposan; mert a tudomány vivmányttit tekintetbc vé\'c mindig azon el
járásokat veszi igénybe, -- a melyek --- más nap a helyivis;wnyok tekintethe 
vételével kivitelre legjobbakna:~ bizonyultat<. 

Ezen kérdés iránt érdeklődik itt, a legnagyobb birtokostól kezdve, 
a legkissebbikig; a fi5ispántól, alispántól kezdve pedig, a legutolsó fa
lusi biróig! 

Es mindannak daczára, hogy ilyen mélyen foglalkoztunk, fu~Jal
kozunk, és foglalkozni fognak a jövőhen is a dolog velejében, mégis a 
jó tanácsot, ha az alaposan megfejtve, minden egyéni előszeretettől, és 
eJlenszenvtől menten, illetékes, de csakis illetékes helyről jön, azt a leg 
nagyobb köszönettel, és háláve1l fogadjuk; de épen olyan mély meg
vetésset bánunk el az illetéktelenség leple alatt l'iadott krítikával 
szemben. 

Itt évek óta ugy az állam, mint pedig a gazdasági egyesület r:.zak
értői által, külömbözö időszaki tanfolyamok tartatnak a szölőben a szötő
mivelési munkálatok szak és oi<szerú kivitelére nézve; vagyis azt akar
juk, hogy minden kérdésben lépést tarthassunk, a kor igényeivel és a 
tudomány vivmanyaival, és ne s·~;oruljunk minden egyes kérdésekben 
mások tanacsára, hanem fejlesszük magunk magunkat a tökéletesség 
magaslatára. Örömmel nézték volna az urak azon kirándulást, a 
melyet csak a mult vasárnap is az érdeklődő szőlőbirtokos itteni ko~on
sége, a szőlők állásáról azoknak cgési-:segt állaput ·ról meggyözendií 
szervezett. - Ott láttuk buzgólkodó férfiaink nagyát-apraját: az alis
pánt, a gazdasági egyesület elnököt, az egyesülel szőlőszeti szakosz· 
tályának elnökét, az állami kerületi felügyelőt. 

A nagy és kis birtokosokat egyformán képviselve legaiább ,tu--.=)•' 
egyént ; a kik egy hegylánczolaton, ahol a legrégibb ültetvények vannak 
el~aladva, a látotta~bl>l eredt tapasztalokat együttesen konstatálva, tudo
masui vegyék. -- Es mi volt az eredmény? teljes megnyugvás ! 

Méltóztassanak tehát ezen kis vidék müködése felett ítélkezni ? Azt 
his~em, hogy ilyen müködés után elért eredmény bár kié is, megnyug
tato lehet ; mert legelső helyen is csak azt tapasztalhatjuk, hogy vannak 
abban a helyzetben, a jót a rossztól megkülünböztetni, és nem szoruJ. 
nak minden hiányos kérdésekben másnak az elhirálására ! 

Legyünk tárgyilagosak : és ne az egyoldahi elfogult irány legyen 
a kitü~ött ezétpont ! 

En részemről csak annak örvendek, hogy az itteni müködésbül 
folyó, sok évi munkálkodásnak eredményeit, vagy esetleg hibáit, egy
szer valahára illetékes módon, az idén tervezett országos szőlöszeti 
tlmulmányuti kirándulás meg fogja állapítani, és akkor vége szakad, az 
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egyoldalu torzsalkodásnak és egyéni hiuságokból eredt elfogultságnak. 
Ellire is a legmélyebben üdvözöljük ~zon buzgó férfiakat a kik a 

tervezert kirándulás allmlmával, látogatásukkal szerencséltetni fognak. 

Cainer Nándor 
a beregszászi hegyközség elnöke. 

Felhivás Láczay és Czeiner urakhoz. 
Teljesen elösmerem, hogy nagyfontosságu kérdés az, melyik zöld

ojtási rnódozat a Czeiner avagy Láczay uré-e a czélhozvezetóbb? 
En eddig a Czeiner Nándor-féle zöldojtást tapasztaltam helyesebbnek 

különösen azért, mivel a Láczay-féle eljárással embereim nem birtak 
boldogulni. A legjelesebb ojtóírn is alig voltak képesek vele valami cso
dás eredményt elérni. Lehet, hogy az eljárást nem tudják jól 
alkalmazni. 

Kivánatos volna, hogy ezen kérdés a szászoros értelemben helyes 
irányban oldassék meg, - de ne tollal, mert annak kevés az értelme, 
de gyakorlatban a kivitelben. 

A gyakorlatban sem oldható meg ugy, amint eddig hitték, hogy 
egyik vagy másik telepen \'ele kísérleteztek. :\'lert az illetők vagy az 
egyik vagy a másik eljárást nem helyesen tudják keresztül vinni ; vagy 
pedig egyik vagy másik eljáras iránt nagy lehet az előszeretet. 

Eltekintve minden személyes érdektől, az ügy iránti előszeretetből 
l(é.rem fel Láezai és Czeiner Nándor urakat, a kérdés megdöntéséhez. 
Hiszen egyiket sem sértheti az, ha a másik eljárás leend előnyben. Vele 
a ~z()Jőszet nyerne, melynek érdekében mindketten előszeretettel fáradoztak 
és fáradoznak. 

Én itt a nyilvánosság eUitt ajánlok egy múdozatot, kérem, az ügy 
érdekében fogadják el. 

A jövó év tavaszra felajánlok egy gyönyürü ripária-portális telepet. 
Válasszanak ki mlndketten egy--egy legjobb ojtó embert, küldjék el azt 
hozzám Gyüngyösre. Hagy ojtsanak ~ -- il napot mindegyik egyenlő vi
szonyok mellett. Az ojtványok lell<iismeretes gondozását magamra 
vú11alom. 

Szeptember hó \'égén azután küldjön mindegyik egy-egy szakhi
rálót, einökül Engelhrekt l'ároly f{>felügyeW urat kérjük fel. 

Vizsgáljúl< meg ezek az elért eredményt, s azután .s;yüzzüu ami 
iobb .' 
· Hogy az illető uralmak ezen verseny kiadásba ne kerüljön, s hogy 
a küldendő munkásol< fáradsága is jutalmaztassék, én ellátom {)ket éle
lemmel és lakással, s tizetek naponldnt fejenkint 2-2 frtot. 

Az utazásra pedig a miniszter urtúl kérünk szabadjegyet, melyet 
hiszem, hogy mcgny~rlink. 

Kérem az urakat sziveskedjenek ajánlatomat elfogadni, és engem s 
általam a közönséget értesiteni. 

Ceomor Kilmin. 
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Levelezés. 
1. 1 ~ ~ k [ r1• 1 cll . ....,r ... r . , . 

~égv hold sző!öm van egy tagban, Rupestris mmtiikttlá7.'at betU
It'lr·c, tal~jam ·c·Orüse ..... ·, _t;~kde agyag j(i erőben, t1·á,gyJ.s, St' vizt's, .'Ic szú
J u;.: k() uélktil és més:: 111~11/cs és jú tá.p.?rös, nyugatnal\ 1\is:::;é lejttis 
fel~~ésü, l<ülönben a napnal< egész kitéve, meglehetős hegyen fekszik. 

·ra val y ültettem be sima vesszővel, fele részben be lettek a tavaszon 
ojtva fele részben nem voltak erre alka!masal<. 

'Kér~ésemnek legjobban az ad okot, hogy néhány ismerüseim -
kiknek szintén szőlőjük van - azt áliltják, hogy talajomba - miután 
11ett1 köves - a montikula nem fog prosperálni, - mert az kizárólag 
köves talajba "í..'aló; állitásuk szerint, ha 11t01tficttla nem köves talajba 
jötz, uéhány ét-· nmlva a bele ojtott 1temes vesszö megvastagodik annyira, 
hogy az alany nem képes többé táplálni, viszont a felillrőt lefelé áramló 
nedvet elvezetni, ettnek folytán kivesz. 

~lár most kérdem tekintetes szerkesztó urat, való-e mind ez ? tudom 
hogy a monticulának talán egy hibája van, hogy őszszel nyakban el 
szokou fogyni, - de ez, azt hiszem meg van többé kevésbbé minden 
amerikai fajnál, mindazoknál, melyeknek vesszője nem érik be. 

Megvallva az iga~ at, szőlöm beültetésekor szakembereket nem kérdez
tem meg, hogy miféle alanyt ültessek talajomba; de miután azon meg
gyözödésre jutottam, hogy szölöm teljesen mészmentes, gondolván, hogy 
a mindenki által dicsért monticula a legmegfelelöbb fog lenni. 

Gondolom, hogy R. Portalisnek a legjobb helye lett volna benne, 
de miután mai R. monticulával telepitettem be, mely arnugy is onas1 
költséggel járt, nem akarom addig bántani illetv~ kiszedetni, mig azt te
kintetes szerkesztö úr esetleg nem tanácsolja. -- Megjegyzem azonban, 
hogy monticuláim benne igen szép~n diszlenel< ~s mint már említettem, 
fele részben zöld ojtásra alkalmasak voltak. - En cs:1k a jövőtől félek, 
.azt a sok költséget, a melyet eddig reá forditottam minJ elvesziteném. 

Kérdésem tehát oda irányul, hogyha mindaz való, mint fenn leírtam, 
- mi a teendőm a jövőre né~ve ? Remélhetek e ezekből tartós és jó 
termő tökéket r 

Baranya Szt Lőrincz. S. N. 

Felelet. Rupestris-montikula a száraz d ;Inek fekvő talajban találja 
jól magát. ~lég akkor is megél : ha a talaj meszes. Mindamellett az ön 
által leirt talajbl'\n is megél. Felette nagy kár volna kidobni. 

Attol; hogy a reá ojrott nemes gally megvastagodik kevés aggódni 
valóJa van, rnert ez a ripariáknál szintugy beköYetkezik. 

Ha azonban mmden áron megakarna tőle S7.abadulni, amire épen nincs 
nagy oka, --- akkor sem kell kivágami Tessék ,·ipária portáliszszal ékre 
beojtani ; azután a hajtásokat ah·ár fásan magas ojtással akár zölden 
beojtani, s eldönteni. 

)" 
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Kérdések és feleletek. 

Kérdés. Ez év tava~zán 41 >I)U dara h párositást készitettem ; rnost 
hogy meggyi)l<··reztettem, ugy találtam, lwgy az eredmény :31 u. u-túli. 
Elég t'redmt'~11~·-e ~z~ · l~dl-e m·~g •núsod..,zor is gyük~rezni? :Vlikor !esz 
jobl.J kiültelni öszszel-e \·agy LH'.bJ.·,zal ~ :\L.ol<at, melyei< nem teljesen 
\'imnak lísszeforva, kiJellel-e iHtetni ~ 

Arad. 
F. K. 

Felelet. Az eredményt még ma bajosan lehet megilllapitani, men 
azok, melyek a gyökerezés után szét nem estek, föltétlenül nem mind 
jók. lgen is helye~ másodszor is gyökerezni. 

Az Ultetésre nézve azt tanácsoljuk ; csak tavaszon tessék eszkö
zölni; addig pedig hagy maradJon a földben. Csakhogy azután télre jól 
be kell fedni földdel, nehogy a gy~nge h1jtások fejezetei az esetleges 
!SZáraz nagy hidegben elfagyjanak. 

Azon kérdésére, hogy azokat, melyek teljesen összeforrva nincse· 
nek, ellehet-e ültetni, az a válaszom, hogy nlindenesetre legjobb a töké
letesen összeforrott ojt ván y; de azt viszont a gyakorlati tapasztalatból 
tudom. hogy oly ojtványok, melyek némileg nincsenek ugyan összeforva, 
Je a forradásuk elég erös szintén beválnak. 

189ö. évben uz ilyen ujtvftnyokat küluu raktam, elóbb rafflával 
U.Jból összekötöttem t-s dültettem. Ma napság a legszebb szőlőm v.:m 
belőle. .-\ forrad~s megerősödött, az oda nem forrott rész elszárad, ::i 

ma napság nem lellet megkülömböztetni éíket azoktól, a melyek teljesen 
össze voltak fonv~. 

Külónben e mellett bizonyit az a l<örülmény is, hqgy a helyben 
eszközölt O]t\·ányok nagy résu se ,, forr az első évben össze1 mégis a 
későbbt évekbetl t!Jiath.1ú tőkét~ lesznek, forradásuk wvább fejlődik 

Kérdés. \lesze::: tali:iJbi:t tili! lilteUe5sek ~- .laquez, Szolonisz vagy 
RL.ipestris vess:zót alanynal< · 

.Eg t' r. F. s. 
Felelet. .\1esze~; talaj lübbfék. Vau neJves é~ száraz meszes talaj. 

:--:eJveti az, Ita a mész agyagban vatJ. llyen talajba a szolonisznak van 
helye; ha száraz kőpóros .::tlaku mint at. ~..nok vidékén .Ikkor oda ru
pestris montiknl:át ültessen. 

Ha a terület Llelne~~ fek::iZJk t>-, a talaj meszes homok vegyülékü: 
al~lwr ott a jaqutt. is megél. 

Azt azonban igen-igen ajánlom, hogy a meszes tatajt trágyáztassa 
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Kérdés. Emelkedett délnek fekvü hegyoldalban van a szölőm. 3 
éves ujtvány, s részben sárgulni kezd. Miután oda az istálló trágya 
felhordása költséges, kérdem: jó lenne-e mútrágyát alkalmazni? Ha 
igen: mennyit? s lehet-e reményem, hogy a szőlő lombjainak sárgasága 
megszünik? 

Felelet. Igaz, hogy a szőtő lomhozata némely esetben a talaj táp
hiányának is betudható. De ez akkor áll be leginkább, ha a talaj nem 
jót müveltetik. 

Az ön tökéinek, illetőleg lombjainak sárguiása más okra, legvaló
szinübben ar•·a vezethető vissza, hogy az ojtvány alanya nem alkalmas 
oda, ahol van s hogy a talaj más összetételü, mint aminőt az alany kiván. 

A trágyázás mindenesetben elősegíti a fejlődést. A mütrágya egé
szen alkalmas plane ott, ahova az istalló trágya nem, vagy csak nagy 
llöltséggel alkalmazható. 

De azt ajánlom, hogy csak tavaszszal tessék a műtrágyát elszórni. 

Kérdés. t\ zöldojtásokat őszszel kell-e vagy tavaszon ledönteni? 

Budapest. 
Dr. K . .!. 

Felelet. A zöldojtványokat sokkal sikeresebben lehet tavaszon el
dönteni azért, mivel az őszszel eldöntött ojtvány fejezete soha sem biztos. 

Legtöbb esetben a télfagya felszivja a frissen hánt földet, s a le
hajtott vessző fölebh emelkedik. Ha pedig e czélból, hogy föl ne emel
kedjék, alább tesszük a fejezetet, s száraz tél van : alant reked .. 

A tavaszon elrakott zöldojtások ettől mentek. 

Csakhogy a zöldojtványok ki vannak téve a tél fagyának és a to!· 
vaj kezeknek. A fagy ellen is lehet azonhan védekezni, ha a zöld ojt
ványokat őszszel a föld aláhuzzuk. 

Én a tavaszi eldöntés mellett foglalok állást, mert azt tapasztaltam, 
hogy a tavaszon eszközölt döntések nagyobb sikert adtak. 

Vannak esetek, hogy a zöldojtványok az ojtások közvetlenül alul 
nem egészen teljesen érnek be, az ilyen zöldojtványok az öszi döntés 
alkalmával elvesznek, ellenhen tavaszszal tovább fejlődnek. 

A zt.ldojtványokat ha a tolvajkezektől nem kell félteni, legokosabb 
ha azt egyszerüen ~gy takarjuk el, hogy egy kapaföldet az ojtviny 
mellől kellő távolságba felveszünk, s az ojtványt lehajlitva az ojás he~ 
lyet oda hely~zzük, s a földet reá dobjuk. Ez a legolcsóbb és leg
könnyebb védekezés. 
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