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Vu. éviolyam. 1898. 12. szám. tiyöngyös, deczember 28. 

SZÓLÓBEN. 
(Ezelőt: .Egy év a szólóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me &j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n Felelős szerkesztö és kiadó-tulajdonos : 

Előfizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Elöfizetési dij egy évre két f'oPlnt, mely Csomor 

Kálmánhoz Gyöngyösre külde~1dő. 

Az év végén. 
Jelen számunkkal bevégeztük ez évi kötelezettségünket 
Egész éven azt tartottuk szem előtt, és az volt főtörekvé

sünk, hogy a szőlőszet terén eléforduló munkálatokat, vala
mint a felszinre került ujitásokat tárgyaljuk; - valamint 
a hozzánk intézett kérdésekre iparkodtunk mindig kimerítő 

választ adni. 
Mindig mindenben az egyszerüséget kerestük. Ugy ipar

kodtunk irni, hogy azt a legegyszerübb munkás is megértse. 
Nem ollóztunk ki más lapokból irt czikket. l\linden czik

künk eredeti volt. 
Nem könnyítettünk magunkon azzal, hogy értéktelen 

irka-firkákkal töltsük ki lapunk hasábjait 
Aki fel tudja fogni, mily nehéz feladat minden számban 

ujat és ujat irni arról a kis szőlőtőkéről : az méltányolni 
fogja n~üködésünket. 

És ugy tapasztaltuk, hogy a közönség méltányolta is 
munkánkat azzal; hogy előfizetőink száma folytonosan szapo• 
rodott, mely körülményt kedvező kilátásnák vesszük, és sie
tünk is érette hálás köszönetünket kifejezni. 

Eme támogatás báhJrit bennünket arra, hogy munkánkat 
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a jövő évre is folytassuk. c1miért is ezennel kijelentjük, hogy 

lapunkat a jövő ét'boz is feutarUu/.:. 
lVIit igérjünk? ~agy hangú frázisokkal úlljunk elő? Igér-

jünk fűt-fát, hogy az előfizetőket Iépr~ csaljuk? 
Nem, ezt nem tesszük! 1\faradunk a szolidság es szereny-

ség terén. 
Annyit azonban még is helyén lútunk kijelenteni, hugy 

teljes erőnkkel arra törekszünk. hogy aki túmogatúsú \·al meg
tisztel és pénzével a Iap fenállásához hozzújitt·ut: a: ki le,(l'l'lt 

elégitz•c; a pen::: ét lit do~jLl ki lz id bel. 

Igérjük, ·hogy kutatni keresni fogjuk az utokat és múdokat. 
melyek a nemzeli kincs megtererntéséhez habár csckélyen is, 

de hozzájárulnak. 
Magunkkal a jövőben ~sak annyit foglalkozunk, mennyit 

a tisztesség megenged. És most kérjük olvasóinkat, lépjenek 
a jövő évre is az előfizetők sorába, és tudassák velünk ezt 
azzal, hogy az előfizetéseiket egy ét•re 

két forintot 
minél előbb beküldeni sziveskedjenek. 

~lelyek után n1aradtunk tisztelettel 

A szerkesztöség: 

A szölötelepités külömbözö nemei. 
A szőlőtelepités külömböző nemei manapsá~ nlinden irtínyban 

teljesen ösmertek. Nemcsak a telepítés mikéntjé,·eJ vagyunk nuir tisztá
ban, de ösmerjük azok eredményeit is. 

Jelen czikkemnek caélja az, hogy a~ összes eddig ösmert tdepi
téseket felölelve, azok keresztülviteléről, a reá forditott kladásokról, a;.ok 
sikereiról és esetleges sikertelenségéről, egy teljes képet alkotva azokat 
bemutassam, hogy igy azoknak különösen, akik rnindezekkel teljcsen 
nem ösmeretesek, egy kimeritő ösmertetést nyujtsak, melyb(íl meg azuk 
is vonhatnak le némi tapasztalatokat, akik múr a telepítéssei foglal
koztak. 

A telepítés két részre osztandó. Egyik az európai sú)lűVL'ssú.il.;kel, 
másik az amerikai alanyokon eszközölt nemesit~ssd való telepit0s. 

Az europai szőlővesszőket két renJbeli talajban leht:t sikerrel 
ültetni. 



187 

Az egyik a homok, a másik a laz1 vagy homok vegyülékü, azaz 
nem erősen agyagos és igy nem tulkötött talaj. 

A homokban a telepítés egyszerü. A homokos laza, azaz a nem 
tul kötött agyagos talajban eszközölt telepítés már segítséggel, azaz 
szénkéneggel tartható fel. 

Oly homokban, melyben agyag és más részek nincsenek, vagy ha 
vannak is csekély mennyiségben, ott a. filloxera. nem képes megé/t.ei ; s 
igy az szénkénegezés nélkül fentartható. 

A homokve~yülékü lc1za, kevéssé agyagos s igy nem tulkötött 
talajban azonban a jilloxera megél; s igy az ilyen talajhan a szölötő 
~sak ugy díszlik, ha a beleférközölt lilloxerát évenként eszközlendő 
szabatos és rendszeres szénl<éneger.éssel kipusztitjuk. 

Elöször sr.óljunk 

l. A homok talajról. 
A homokban eszközölt telepítés a legolcsóbb, a benne termett bor 

is a legl(önnyebb fajokat adja, melyet azonban öntudatos ültetéssei és 
Ugyes kezeléSsei jóllehet javitani. 

Fődolog az, hogy a homokra alkalmas fajokat ültessünk. 
Tudvalevőleg a homo:wn, l(ülönösen a sik területen, a szőlő ke

vésbhé érik be, s igy kisebb szertartalmu borokat ad. Oda kell 
tehát törel<edni, hogy oda lehetőleg koránérő fajokat ültessünk. 

Az ültetésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a szötőfürtök a 
nap által minél jobban érintessenek : :; a leveg() a tól-\ék között kellő 
áramlatot nyerjen. 

EtJt ugy érjük d, ha a tökék és sorol< kellő távolságban ültet
telnek. 

Sik területen, a sor és tőke távolság legkevesebb 1 Cl méter 
távolságra legyen. 

Nagy gond fordítandó arra, hogy a szőlő kellő müvelésben része
süljön. és hogy az legalább 4-5 évenként jól megtrágyáztassék. 

A ezét elérésére egyik fökellék az is, hogy a től<ék karókkal legye
nek ellátva, és a hajtások rendes csonkázásban és rendes kötésben 
részesüljenek. 

Ily elbánás mellett a homoki szőlők borai felett~bb jobbak, sőt jó 
kezelés és kellő gondozás mellett, alkalmas kereskedelmi czikké változ
nak ; s mint ilyenek keresettek lévén : szép jö1•edclmet biztosítanak. 

Még egyet kivánok megjegyezni, hogy a régi szokástól eltérőleg, 
a homokszölől<ben a gyümölcsfáknak nincsen helye. 

A régi müvelésü homoki szőlők már aL.ért is nem adtak jó élvez
hető hort, mivel azok felette sürün voltak ültetve; - gyümölcsfákkal 
tele voltak, s a sokféle szőlöfajok kiilönböző időben érvén: a be nem 
érett szölőfürtök oly savanyu levet adtak, hogy valóban rabvallató 
nevüket joggal megérdemelték; s ha azok élvezeténél az ember zsebében 
a bicsJca l<inyilott ; éppen nem volt rajta mit csodálkozni. 

t\zok, l<il<nek homole földjei déinek feln•ö dombon vagy déinele 
fekvő hegyoldalban feküsznel\ : ·i..'.Jlúb.Jn sz~rcut:s~s ember~k; mivel ilyen 
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helyen a fönnebb emlitett öntudatos eljárás mcllctt, igazi .jú borok is 

teremnek. . .11 . h · • 1 l" 
Miután pedig kevés befektetéssel. és kc~·és kia_dassal a ·~- atJa \ e o 

boraikat: szerencse gyermekei. -- ...\ze rt a1. 11.\·en ~lelnek fel\~'o dombon, 
vagy hegyoldalban lévő h_on~ok te_rülctek ár.t. l~úr :J~<lllapsag 1:-; magasak, 
de csakhamar felette crtckcsse lc:-ii'.nek, cs hihetetlen magasságig 
emelkednek. 

Egy magyar hold jól beállott, jól kezdt llc..mwki sz,.l}{) egyre-másra 
terem 15 hektoliter bort, mely ~sak 1-l frtjúva\ számit,·a is hektoliterét 
évenként 21 o ji·t bnt !lá jöl't.:dt'llllel t~ d. ~ lel.\·hiil, ha leszámi t juk az évi 
kiadást; mindent bele véve még a permetczést i:;, L·zirka -lÜ frt. Igy egy 
magyar hold szőWterület l í u frt jövedelmet ad. Ennyit \'ehet ~")~.a gazda 
a talaj értékének és a telepitési külrs~g iiss~zcgének karnata feJchen 

Ha most már vesszük a talaj é1 ~t:k0t :!UP fc •rintnl, a befektetés 
4 éven át szintén 200 forintba; igy a ·tUt t frt tc'ike l~~ l frt :~arnatnt hoz. 

Ebből látható, hogy a gaz~ia munkája és b~f~ktetett tc'íkéje még 
akkor is dus kamatot hoz, ha a talaj értéke nagy1 1bh, \·agy ha valami
vel kevesebb évi termés hozama van. 

ll. A laza talajban eszközölt telepités. 
Oly talajban, amelyik homoln·együlél<li, bár ha a többi része agyag 

is, de nem tul kötött : abba1z s::iltltht Ic lz c:! eu rop a i s::()/öl•,·ss:()/ ii/It'! u i. 
Csakhogy ezt mint mondám, évenként egyszer meg kell szénl<énegezni. 

A mely talaj tul kötött: ott szeukérze,;,.e::Hi uem leltd ; s igy ott a 
filloxerát kiölni nem lehetvén : ott az t.: ll ropai .•.:;ölüt<'i a ,tillo.rera állal 
et pusztillali k. 

Nem lehet szénkénegezni azért. mi,·ci az er{)scn l\ötütt talaj"- meg
repedezik, és a belelövelt szénkéneg a helyett, hogy a fi.,Jdbcn szétmuw~ 
ott a ft11oxerát megölné: a rLpúiC:s,·k,·u /,·ii/la11 

A szenkénegezés ugy esz],i"•zi.,Jtetik, ho~~· a t,'íl~ék kiizi"•tt meghatM.
rozott távolságban és irányba altlloi', aikali na:->\ asfuro ;'lit: ti lyuk furatile 
A beszurt furás a )\ütött talajt, sza~"~an mintisL·géhen simúvá teszi, s a 
falait mintegy bemázolja, nwlyen a szénk~11eg s~~t nc:n terjeJhet. 

Különösen figyelem forditathiú a köpuros. mcszcs múrgús talajokra. 
Bár mint ajánlgatják a mészállú amerikai alanyfajokat, ilyen talajba csak 
is ~urupai s::ülót•,:ss::ü iiltt'lelhhi t:s s:,:ll/.:l.llc',~l·::,·udr'í. 

:\lert ilyen talajban az eurupai szc"ílötű szabáiyusan s::,:uh:llt:tJc'ZI.'c', 
biztos sikert aJ; mig azaz alany fajok sokszor évek muh·a tanitják meg 
a gazdát arra, amit jó tanács mellett már a ke?.dethen is tudhatott 
volna. 

Ezen l\örülményre nagyon figyelmesnek kell lenni a gazdánal\ 
annyira, hogy ha a szőlötalaja tarka ; tárl.;a alatt azt értjük, hogy hely
lyel-küz~el . meszes foltok vannak , benne, ..... :o/wse'lll t•rös::akolj,l bell ll<' 

az a1nenkat alauyt,- hanem azon reszeket ültesse be eurupai vesszőkkel 
s azokat későbben szinte szénkénegezze. ' 

, Czifra dolognak látszik ez~~. ajánlat; p~dig c:zél~zirii. ~livt:ly ily 
elbanás mellett nem lesz oka kesobb hfínKúJni kiveszett vagy satnyuló 
u~~~~~. ' 
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A laza meszes vagy k6porus talajban egé~z ·nyugodtan lehe~ 
europai szőlőt ültetni. 

A szénkénegczést m <Ír a második évben kell eszküzölni ; és pedig 
legczélszerübb tavaszon nyitás vagv ősszel fedós előtt. Azonban csak is 
száraz időben : mivel nedves talajban a szénkénegnek nincsen hatása 
azért, mert a föld porusai vizzel vannak telitve. l\lig szárazságban a 
porusok üresek és a szénkéneg ben:1e szét illan. 

Egy ilyen talaju magyar hold szőlő telepitési l<öltsége kevéssel 
kerül többe, mint a homoktalajhan eszközölt ültetés. 

Az évi átlagos rnunka azonban jóval többe kerül. Egy ev1 mun
káltatást lehet ;->0 frtba venni, melyhez hozzájárul még 2•) frt szénkéne
gezési költség, s igy az i)sszes kiadás 7;) frtra tehetö. 

Ez még nem minden. :\I ert a szénkéncggel fentartott szőlőt erő
sebben kell trágyázni, mely évenként átlag 15 frttal többre tehető. E 
s.zerint a szénkéneggel fentartott egy magyar hoki szőlőterület évi ki
adása legkevesebb 80 frtba kerül. 

Amennyivc! aznnban többe kerül, azt a többlet termés és a bor 
minőségének értéke dusan kifizeti. 

Ha most már tisztában vagyunk azzal, hogy a kevéssé kötött 
meszes vagy a köporos talajban az európai szőlő szénkénegezés mallett 
jól díszlik, eg~ddejüleg láthatjuk azt is, hogy az telje~en és jól kifizeti 
magát. Azért tehát nem birjuk eléggé ajánlani, hogy akinek talaja me
szcs köporos vagy márgás, és igy nem alkalmas az európai alanyok 
befogadására, vogy homokos tartalmánál fogva csekélyen kötött : lttiltdelt 
fekefÓria CS okoskodás né/kiil iiltt:SSt~lt CttrÓpai SZÖfŐVCSSZÖf. 

Vegye figyelembe ezen eljárásnál azt is, hogy a tőkék és sorok 
megfelelő távolságra, legkevesebb l 1 ~~ méter távolságra legyenek. 

Ahol azonban a talaj kötött, hogy ott szénkénegezni nem lehet : 
ott azután a filloxerán:~k ellentálló amerika· alanyfajoknak van helye. 

lll. Az amerikai alany fajok. 
Egyetlen és legbiztosabb amerikai alanyfaj a ripártú, ezek között 

pedig kiválólag ,t porUlis. 
Ahol a talajban mbz nin~s: utt tudatlanság más fajjal okoskodni. 
A ripária-portális jóságát annyira igazolta, hogy ehhez több szó 

nem fér. 
Vannak azután segéd alanyok, melyeket kényszerből kell némely 

sajétos talajnál alkalmazni. 
Arról már szúltunk, hogy a ripária·portális a meszes talajban nem 

diszlik. Azonban nagy különbség van a meszes és meszcs talajok között. 
Kevés mcszet a ripária-portális kibir, sokat nem. 
Én nem beszélek per~zentekben ; mert az igazán maskara dolog, 

hogy a talajban általában hány perczent van. 
Hiszen tudjuk, hogy a mész a talajban rétegesen van. Egyik he

lyen a réteg vastagabb, a mástk helyen vékonyabb. Ott több, emitt 
kevesebb mész van ; mig viszont a talaj nagy részében mész nem lát
ható: hát azután hogy lehet itt vegytanilag megállapitani,.hogy a szólö
talaju hány perczen t mcszet tartalmaz? . . • 
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Azt meglehet Allapitani, hogy a vegyelemzés alá vett talajban hAny 
perczent a mész, de hogy eze1~ vizsgálatból a~t m_egleh~_ssen ~Uapita~i_, 
hogy a szőlőtalajban általában hany pen:zent a mesz, es ebbol folyolag, m1ly 
amerikai alany lesz oda alkalmas : komt:dia. 

l\linden talajban van több, kevesebb mész. l\lég a fekete talajban 
is. Több van a sárga és vörös talajban ; s minnél világosabb a talaj, 
annál több a mész. 

A gazdának a mészre v0natkozóla.g a következőket kell tudni. 
Ha a talaj fel\ete vagy ha \'örös, ott csak annyi mész van :amennyi 

éppen szül<séges a szőWnek. Ha talaj tarl<a fehéres vegyülékü, s a 
fehérség imitt-amott kis helyeken van : egész egyszerüen azt onnét el 
kell hordani ; s az üresen máradt területet a szőlö valamelyik végéről 
alkalmas talajjal kell megtölteni. S kész az egesz orvoslás. 

Ahol a meszes rész nagy darabokban van : ott lehet enrópai vesz
szővel szénkénegezés alá ültetni. 

Ha azonban \'alaki irtózil< a kisebb-nagyobb meszes foltokat eura
pai fajokkal beültetni, mivel a szénkénegezést kellemetlennek hiszi, és a 
foltok nagyoyb~k, mintsem kevés költséggel onnét eltávolithatók : akkor 
de csakis akkor forduljon : mész álló amerikai alany fajokhoz. 

Ilyenek : a berlianderi, a rupestris, a szolonis és a jaques. 
:\Iost már bocsájtkozzunk részletes birálatába a meszes talajoknak 

és a mészálló amerikai fajoknak. 
Meszes talaj van sokféle. 
Van foltonkint Erről fönnebb szóllottunk \'an kise}1b vagy nagyobb 

általánosságban. 
A mész vagy agyagban, vagy homuk ré~zekkel keverve, vagy 

magában jelentkezik. 
Az agyag yiztartó képességgel bir, s igy azon mész, mely agyag 

vegyületben van, nedves meszes talajnak neveztetik. 
A mész a homekkal Összekeveredve is találtatik, és ezzel összenőlve 

képezik a m<!rgát. A márga tehát mész és homokból áll, mely kisebb
nagyobb semcsés, vagy mogyoró és dió, sőt néha nagyobb darabokban 
van. Ez az ugynevezett száraz meszes talaj. 

A mész rétegesen fordul elő a föld belsejében, ahol leginkább az 
agyag körül jelentkezik, és az agyagot kél<cssé teszi. A kék agyag 
legtöbb meszet tartalmaz. 

~iost már nézzük meg a mészálló alany fajokat. 
A. berlianderiról nem szóllunk; még ez kevés van, de .főhibája, 

hogy stma vesszőröl nem ered; tehát ennek sem jelene nincs sem 
jövője nem igen lesz. ' 

A solonis nagy feilödésü és igy sok neJvességet kiván; azért ií 
az agyagos mészben találja jól magát 

A rupestris kis növésü, tehát az kevesebb nedvessé~ mcllett is 
díszlik. ~·tivel pedig a márgás talajban ke\·L:s a viz ; amit felvesz is 
csakhamar átbocsájtja: a rttpesfrisuak alkalmas Ize/v. 
.. A j~q..1e7. a nedves me~zes v.lhlmint a száraz· talajban is e~yen-

loen megel, s ha nem kellene a filloxerl\t01 ki1s~ félteni: le:{alk·llmasa·,~l 
talAjok egyike volna, · 
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. . . A ~upe.strisz-!llo~tikula mint mondánk a vizetáteresztő száraz talajban 
ts JOl dtcsehk, azert ot a köves hegyoldalban, ahol nincs ugyan mész 
de a talaj még is vizáteresztő : ott sikerrel lehet alkalmazni. ' 
~ .-\ nemesitéstést a négy közül legjobban a rupestris fogadja el. 
F~zzel nem azt akarom mondani, hogy a többi nem alkalmas. De a ru
pestris forradása igen erős. 

Az europai fajok közül leginkább sikerülnek azok, melyeknek 
sejtszövetei sürübbek ; azért, mivel az amerikai vesszök sejtszövetei kü;.. 
Iönöse11 a rupestrisé a legsürübb. 

Ezek előre bocsájtása után térjünk át az amerikai alanyon tele
pitett szólökre. 

IV. A készojtványokkal való telepitéa. 
A kész ojtványokkal való telepítés kétfélek4pen történik: kézben 

estközölt győkeres fásojl'l·áuyokk,ll, ·1•aJ!y zöldojtváuyokkal. 
Az első kérdés az : melyikkel lehet czélszerübben előnyösebben 

telepiteni ? 
Ez a kérdés még nyilvánosan nem lett tárgyalva és eidöntve ugy, 

hogy abból a gazdaközönség egy bizonyos megállapodást merithessen
Kezdetben a kezben eszközölt párosítással készült gyökeres fásojt

vány ajánlatott a telepitéshez. .-\ zöldojtás akkor még nem volt elter
Jedve. 

A lapok azt hirdették, hogy ez egészen uj dolog, melyet Baranya
tnegyében egy munkás talált fel. 

Ezt a nnmkás meghívás folytán a szakférfiak előtt bemutatta 
eljárását. , 

Itt egy kis tévcJés volt; mert a zöldojtás nem uj keletű. Evtize
dekkel l<öz•>lték ezen eljárást a lapokban, csakhogy akkor erre nem volt 
szükség, s igy kevesen vették figyelembe. . 

Manapság a zöldojtás egész országban ösmert, sőt már javitás is 
történt rajta. . 

Az első zöldojtók a nemes gallyat a bütyöknél vágták el, és itt vág
ván éket : igy helyezték a hasitékba. 

Késöbb reá jöttek, hogy ki.ilönösen egy némely fajnak hosszu izü
lete lévén, belőle igen magas fejezetil alkalmatlan tökék lettek . 

.\ hosszu nyáron a héj a napnak erősen kilévén téve, legtöbb esetben 
megrepedt. A nap által sütött tőke nyaka éjjel hirtelen kihülvén : azon 
repedés állolt be: s igy '~ tőke tönkre ment. 

Ezt kikerülendö az ojtványt mélyebben helyezték a földbe: akkor 
pedig a nemes rész gyökeret vert. Ennek eredménye a minden évben 
megujuló költséges gyökértisztitás lett. 

A szőlösgazda régen tudja azt, hogy a hossz.u nyaku szőlótó 
sohasem fejlődik dúsan: lelzát e.:en lzibától s::abadulm kdl. 

Kezdödött a kisérletezés, s végre odáig jutottunk, hogy manapság 
két ujitás áll rendelkezésünkre. 

Egyik a Czeiner-féle, mely abból áll, hogy a nemes részen .n;m a 
bütyökön, de az izületen vágatik az é:,; és ez helyeztetik a hasltekba. 
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Ezzel azután el van érve a ezét, hogy a tőke fejezetei többé ma-
gasak nem lesznek. . 

A másik a Láczay-féle, mely abból áll, hogy a nemes IzOletben 
vágatik a hasiték illetőleg a nyereg, s az alanvon csak az ék. , 

Ezen eljtárással is lehet rövid fejezet'ü tőkét elérni ; de a . fel!ala~o 
még azt is áilitja, hogy ezen módszerrel egy rendkivüli el5ny JS eret1k 
el; az, hogy az alany nyaka a nemes résznél egyenlően vastagodik. 

A harmadik eljárás az egyszerü párosítás, mely az izületen épen 
ugy történik mint a fásojtásnál, csakhogy itt nyelv nem vágatik, hanem 
a két egyfo;ma vastagságu és hosszuságu metsztar egész simán kötte
tik össze. 

Ennek feltalálója azt állitja, hogy a forradás igy legtökéletesebb. 
Tehát négyféle zöldojtási eljárás áll a közönség rengelkezé!;ére. 
Hogy ezek közül melyik a leghelyesebb és ezéthoz \·ezető eljárás, 

az egy egész külön keretbe tartozik ; ahol is a nevezett zöldojtások 
kés~itésével kell behatóan részletesen foglalkozni ; mely maga egy 
nagy terjedelmes értekezés. Erről alkalomadtán irunk. :\livel pedig jelen 
czikkünk ezélia a telepítések körüli ténykedést metöleg a telepítés kü
lönböző eljárásait tárgyalni; itt csak annyit jegyzek meg, hogy m;nden 
zötdojtás, ha a fejezet nem tul magas, jól van összeforrva, és be van 
érve : Úljeseu jól. 

Vezessük vissza tárgyalásunk fonalát oda, hogy hát melyikkel 
lehet cEélszerübben és előnyösebben telepiteni: a gyökeres fásojtvány
nyal-e avagy a zöldojtványnyal ? 
· A fásojtvány rendszeresen gyökeres, a zQldojtvány legtöbbször 

sima. Ez okból azok, akik a telepítés körtil nem birnak teljes jár
tassággal, a gyökeres fásojtványt felette elébe helyezik, a sima zötd
ojtványnak. 

Pedig a gyakorlat nem ezt mtitatja. --- Azt mutatja, hogy az 
egészséges sima zöldojtványnyat telepitett szólőből rendszeres kezelés 
mellett : álig 11wrad el valami csekély pe,-c::eul . 

. \ gyökeres fásojtvány határozottan sokkal többe kerül, mint a 
sima zöldojtvány, hogy a differencziávnl tisztában legyünk vegyük 
mindjárt az árakat. 

A gyökeres fásojtványnak ezre l3U -140 frt ; a sima zöldojtván y 
ezre 50-60 frt. 

Eme rengeteg differenczia, mindjárt feltünteti, hogy mig 4000 tőke, 
mely egy holdra körülbelől szükséges 720-i60 frtba kerül, addig 
ugyanannyi zöldojtványt 240 frtért be Jehet szerezni. 

Tehat egy holdnál 500 frt differenczia. Ez ugyebár rettenetes 
?ss~zeg? . . . Különösen akkor, ha tudjuk, hogy zöld sima ojtvénynyal 
ts ep pen olyan helyesen és czélszerüen lehet szőlőt telepiteni. 

De még egy másik körülményt sem szabad figyelmen kivül hagyni. 
Azt, hogy a sima zöldojtványok furás után kevés költséggel ültethetiSk ; 
ellenben a gyökeres ojtványoknak gödröket kell ásni mely szintén je-
lentékeny összegbe kerül. ' 

Az tagadhatlan, hogy a gyökeres fásojtványnak az ültetése l<ülü-
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nösen az első félévben szebben néz ki ; de a második évben a zötd
ojtvány sem marad el. 

.~z sem áll, hogy a gyökeres kész ojtvány előbh ad termést. 
En ezt a leghatározattabban állitom. i\livcl nálam a sima zöldojt

vény a harmadik évre holdanként 25-30 m. mázsa szőlöt adott. No 
hát en,nél többet kivánni nem lehet! ... 

En azt hiszem a jövő tPlt>pités : a zöldojtváuyé. 
A fásojtás előállitása költséges. Sokszor felette csekély sikerrel. 

Elvétve van csak kielégitő siker is. Ellenben a zöldojtvény előállitása 
felette olcsó és felette egyszerü. 

Amott a gazda bizonytalanra dolgozik, emitt bizonyosra. 
Amott nagy pénzzel kell kezdeni, itt csekély befektetéssel lehet 

sz6Wt telepíteni. 
.-\ki zöldojtással akar szőlőt tclepiteni, megfordíttat egy hold földet, 

beleülteti a sima ripária vesszőt. 
Ezen az egy hold telepen minden évben nagy mennyiségü zöld

ojtványt állithat eló, melyb.öl évenként legalább 21 ,:! hold szölőt lehet 
betelepiten i. 

Munká'ikéz hiánya, ezen munkánál nem áll be, mivel egy ügyes 
ember pár nap alatt teljesen elsajátitja, és manapság már alig van szőlös 
vidék, ahol a zöldojtást a munkások nem értenék. 

A gyökeres fásojtá& azért szintén fog szerepelni. Lesznek akik, 
nem akarnak bízni a sima zöldojtványban ; azután meg: a felmaradt 
alany vesszö'l·el a gazda 11em leltet mást, miullwgy azt párasilva beojtja ; 
és ősszel vagy értékesití, vagy saját szőlőjében a fiatal ültetésekben ke
letkezett hiányok foltozásárs fordítja. 

Egy magyar hold szálőnek kész gyökeres ojtvényokkal való bete
lepítése, ide értve a fordítást és négy évi összes munkát, trágyázást, 
legkevesek ~lOO vagy l OOO frtba kerül. 

Ötödik évben az lCOO befektetés és a talaj 400 frt értékéhez még 
hozzá kell adni évenként legkevesebb 100 fortot munkáltataní költsé
gekre. Ezen szőlő terem 25-:15 hektoliter bort, melynek hektoját csak 
1 H frttal számítva ad : 400-560 frt érték ü bort 

Ha most már a befektetettés 1000 frt, és a talaj értekének 400 frt
nak is igy összesen 14CO frtnak a legmagasabb jövedelmezhető kamat
ját 7°/o-tólit vesszük, mely fl8 fttot tesz; s ha ehhez hozzá adjuk az 
évi 100 frt munkáltatási költséget; eme czirl<a 200 frttal szemben áll 
a 400-560 frt be'l·ett:l. 

Ez egy oly jövedelem, mely lehetetlen, hogy ne buzdítson. minden
kit akinek alkalma van arra, hogy szőlő telepítéssei foglalkozzek. 

A zt'ldojtás mínt kimutatták még kevesebbe kerül. 
Ezzel azt akarjuk igazolni, hogy a telepítés ezen módozatban is 

felette jövedelmezőleg t1zeti ki magát. 

V. A helyben ojtás. 
A helyben ojtás századok óta ismert eljárás a szőlőben. 
A régiek akkor eszközöltek helyben ojtást, hA n ~zőlöben rossz 



fajta szőlőtök \·ottak. \·agy akkor, h.1 egy hizonyos fajtól ak~~t~:; 
megszabadulni. 

Egész egyszertien levágtak a tóke fejezetét : és a másik gallyat n 
nyakba helyezték el. 

Ezt az elhelyezést ketféleképen eszközültéli ; furúval vagy vésővel. 
Furóval ugy, hogy a vastag nyak liözibe egy arra all~all~as ':ékonr 

furóval lyukat furtak, s a beiiltetendú gally.tt hegyesre vagtak, es egy 
kis kalapácscsal beleverték. 

A másik eljárás az Vl)lt, hogy a tőke clfürészelt ny~kát a ~özépen 
szét hasitották. A vésővel azután ezen hasitékba llelyc·ztek az el<alakra 
vágott ojtó gaJiyat. 

l\lindkét esetben a tőkét földdel betakarták. 
Az igy beojtott tökéből alig maraJt el valami. :\legerellt majd nem 

mind; s azután éltek ezeli vigan évtizeden vag~· századon át addig, mig 
az egész szőlő balta alá nem került, ki nem \ ágták. 

Soha sem jutott senkinek eszében a felett kétkedni, hogy a bevjlott 
Mkc u em les:; ftu·tós : -- nem skrupulizált senki a felett, hogy a héza
gok közé idegen anyagok jutottak ; nem állították, hogy a megsérfett 
bélcsatornákban a fenésellés beáll. 

Kiforrta magát: s mint a t{>bhi tű, /cnud dus,w bóint. 
Sőt olyan esetet is tuduk, ho~~· az elöregedett vén szúlöket akként 

is tlatalitották, hogy a tó kék nagy fejezetét Jcjvágták, · és at.. egész szöiót 
mint fönnebb mundám furó\·al vagy \·ésú\·el clhánv;~ beojtottál,. 

~lég egy más körülmén~·t is helyén Icitok fülemliteni. 
A multban az öreg rendkivül eltökésedett t··,:<ék megifjudását ugy 

Js eszközölték, hogy meghaltázták. 
A baltázással a tőkék a szú.;;wros értelméb:!n üssze-vissza hasi

gatattak. S ime mi lett az eredmény ·~ az, hogy a tőn megmaradt eg_\·· 
két rügyböJ hajtások törtek elé. Ezek uj fejezet képeztek, mely képzés 
mellett a. s:ámos és nagy vágások és hasítások teljesen beforrottak. 

Ezen körülményt azon fclvdések és állitasok megdöntésére hozom 
fel, hogy némelyek a helyben eszközölt ékojtást elítélik. 

Azt monJják, hogy az ékujtúsnál a béksatornák mcgsértetnek, 
hogy az alany két szára nem forrván a nemes részhez, tátongó seb 
marad, és amelyen át az idegen részek a schhel.rhc jutnak, es fenése
dést idéznek elü. 

Ezt sokszor állitottam és mo:-;t ujhól i-;métlern, hog~.' ,·.: tlc"lll ,il/. 
Aki e mellett kardoskodik, ttz nem vett még magának fáradságot arra, 
hogy az ékre helyben ojtot ttíkékhez ugy :.! -a éve:-; k• ,r;'tban leguggol
jon, és azok beforradását igy a term~szetben tanulmányozza. 

Ha ezt teszi, látni togja, hogy a helyaen eszközölt élwjtá~ok tel
jesen be vannak forrva. Hogy az ojtás helyén egy kis vastapadás kép 
zódik. Az alany szárai pedig ezzel szemben cWhbi álla p' • tukhan maradtak : 
elszáradtak, lehultak vagy leintinak ; a furradás pedig tiil<életes lesz. 

De ha nem guggolnak is le, lathatjál\, hogy a l V-1 .-, ~v vel ez
előtt helyben eszközölt élwjtások pomritsan diszJenek ; l!s a kés?. gyö
kei·esen ültetett ojtatványoktól arimylag nem e:-;t~:k vbsza. Sót ha júl 
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figyeli meg, azt fogja tapasztalni. hogy a kész gyökeres ojtványokból 
az első 1-5 év alatt sok elveszett, mig a megeredt ékojtások teljes 
egésszében állanak. 
. . _Nem fél.~k kijele~teni, ha azt mondom, hogy a helyben eszközölt 
ekojtasok erosebben es tömörebben állanak mint az eiültetett kész-
ojtványok. ' 

.. A hel,ybe~ _ojtást kétféleképen lehet eszközölni. Az egyil< az ékojtás, 
mastk a paros1tassal eszközölt nemesítés. 

. Ha azt tudjuk, hogy a helyben eszközölt ojtásuk tartósságukban 
mtt sem engednek ; tárgyaljuk azon kérdést : ez~k közül melyik a he
lyesebb, a sikeresebb: az ékkel eszközölt vagy párosítással hászitett 
nemesitések-e ? 

A tudományos világ ez esetben is a párosítás mellett foglal állást ; 
azt állítván, hogy a párosításnál nem létezik oly szabadon maradt seb
rész, melyen át az idegen részek oda behatolhatnának ; és igy későbbi 
betegségnek vagy veszélynek elejét veszik. 

Tehát szóljUJ1k először a helyben eszközl0tt párosításróL 
A párositást helyben preczise eszközölni felette fáradságos, és még 

akkor is csak azon esetben lehet reá mint sikerre számítani: ha a pá· 
rositás uyelvezésscl törléuik. · 

Nyelvezés nélkül helyben preczize parositani alig,. de hatarozottan 
kimondom, hogy nem lehet. 

Már maga a7. is nagy gondot ad, hogy a földben levő alanyvessző 
vastagságát ugy meglehessen állapítani, hogy ahhoz teljesen alkalmas 
vastagságu nemes vesszöt találjon. 

Második nehézség az, hogy a metszlapok hosszuságát és egyenlö 
nagyságát is felette nehéz megállapítani. Nyelv nélkül pedig egyenletesen 
ugy összeállitani és összekötni, hogy a sebzett részek egymást takarják 
és igy mi sem látszassék ki : ttjból felelle ueltC:: l\lég a legnagyobb 
ügyesség és pedanteria mellett is kevés esett~n sil<erül. 

Ha most már ezen állapottal szemben azon tudományosan hirde
tett nézetet fogadjuk el, hogy ahol nyilt seb van : olt idegett rciszek 
lzo::zájár~tlásával a betegség kezdett: fiil/Jp ; -- al<kor egész egyszerüen 
el kellene állani a helyben eszközlendő párositilstól. 

De hát a gyakorlott szőlész mást mond. A~t mondja, hogy a 
részlegesen nyitottan marad sebrész: a közeli héjazat által kiforratik; -. s 
az oda nem tapadt fásrész elszárad ; - ,·égre ;1 forradás a hiányokat ki
tölti, s igy éppen semmi kiváni vató nem maradt hátra. 

Parasztosabban mondva, ha a párosítás alkalmával az egyik 
metszlap hosszabb mint a másik, s igy az egyil\en takaratlan seb ma.-
rad : az se baj, ,;saklzamar kifvnja m,zgát. . . . . . 

Ha pedig az egyik metszlap hosszabbb mmt a '!'as1.~~ es !gy az 
egyik metszlap vége többé nem a sebre, de a ve;szo heJahoz JUt~ az 
se baj ; n meddig a seh \'an odáig lesz a forrad.as.; -. ahol ma.r a 
vessző héját találta a metszlap vége : ott nem leven m1hez forrm, a 
metszlap egész egyszerüen cllzal e/szánul és lc·csik; -- s az össze
forradt részek pedig kiegészítik magul<at. 
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Azt mondottuk fönnebb, hogy· helyben párasitani csak nyetveY.és-
sel lehet. . . . 

Igen is mivel a metszlapok ha nyelvvel kesztttcttek : egymasha 
tolva megáll~nak mely után a kötést tetszés szerint l<:önnyen lehet csz
közö(ni. Ellenbet{ ny~lv nélkül a l<:iHés alkalmával a metszlapok ide-oda 
csuszkálnak. 

Tehát a helyben eszközölt .. l'Úrositás ..:sakis nyelvezéssel eszkö-
zölhető sikeresen. 

Az ékojtásról fennebb szóltunk . .-\ ldvitelt ugy .tz egyiknel mint a 
másiknál szintén alkalomadtán munJjuk d részletescn. Itt csak annyit 
mondunl< el, hogy helyben ojtani akár ekkel akúr párositva lehel ; és 
hnav az igy beállitott sz(íl(j mennvihc kerül, és lJ11gy ldiL.~etí-c magát~ 

~. "-- .. ~ 

A helyben ojtáshoz lwll a talajt forliitaní ; be kell sima vcssúikkel 
Hitetni ; s részben a második, részben a harmadi!..: évben be lehet hely
ben nemesíteni. 

Egy holdnak megfordítása betelepítese a sima szólővesszükkel 
együtt kerül 190--200 frtba. Ez att ú l függ, minő a talaj. Könnyebben-e 
vagy nehezebben lehet fordítani. A benemesités hozzá galylyal együtt 
kerül czirka 80 frtba. Ka ró és négy évi munka és pótlás kerül 2-lO frtba. 

Ezek ~zerint egy magyar huld szülőterületnek helyben cszkozlend1') 
nemesitéssei való beállitása kerül összesen .=)~~l frtha . 

. -\ termést éppen ugy lehet számítani, min~ a kész ujt\·ányol<kal, 
valamint a hor árakat is. Itt csakis azon körülmén v a tigyelemhe veend{), 
hogy mig egy kész ojt\ ányokkal telepitett súiló 1 l'f~ l fr t ba kerül, addig 
egy helyben eszközölt nemcsitésü magyar hold szölú ugyanannyi éves 
korában :1~0 frtba hertiL 

IV. A döntés általi telepités 
:\lég egy harmadik módozata ls van az ojtványszőlök telepítésének 

és pedig az: a dóulés cilhlli tdecpités. 
A döntés általi telepítés alatt azt (•rtjük, hugy az ojtványuk, me-

Jyek a tón magasan eszközöltetnel<: ddiillldll,·k . ." 1 
A döntés már a régi időben is üsmert volt. Alkalmazák ezt ak-

k Jr: midőn a szólötök elöregedtek. l.edöntöttél< és ezzel a szölót 
megifjítottak és nagyobb termésre hozták. 

A döntés általi telepítés zöld és ~asojtványokkal eszkozültetik. 
Aki igy akar eljárni, az cltlször is a területet megforditatja : alkal

mas alanyvesszőkkel b:!ülteti. S ha az ültetés hajtásai elég erösekl<é 
fejlődtek : ald<Or azokat akár ::ö/dr: ll, ,,kár _t~íso11 hellcm,~sili. 

A zöldojtásról már megeml~ .!Ztünk ; itt csak is a fásojtásról ki
vánok e~et-mást elmondani és pedig csakis annyit, menn\'i ezen czikk 
keretébe tartozik. ..\ részleges eljárást szintén alkalmilag kUlün czikkhen 
fogjuk tárgyalni. 

A fásojtás ugy eszközültetik, hogy a megérett szálvesszök a tökén 
hagyatnak, és tavaszon lehetőleg elég magasan legkevesebb t m. ma
~Rsan angolnyelves párositással bencmesittetnek. 
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Az_ igy. benemesitett vesszők a föld alá huzatnak, ugy hogy a 
nemes resz ts takarva legyen. -- Nyár közepén meggyökereztetnek, s 
a~után öszsze) vagy tavaszszal eldöntetnek. 

Ezen eljárás sokkal többe kerül, mint a helyben eszközölt nemesi
tés, amennyiben minden egyes tőnek gödör ásandó melybe azután 
akár a ziildojtás, akár a fásojtás bedöntendő. ' 

A döntés költségének emelkedése vagy alászállása által függ : 
mil_veu kötöli a la/aj. 

Vam1ak oly talajok, melyhen egy munkás egy nap alatt nem ké
pes ao drb ojtványnitl többet eldönteni. Itt csak 60 kr napszám mel-
lett egy t6ke eldöntése ~ krba esik. ' 

.-\hol a talaj l<önnyii, utt ezen munka gyorsabban halad és keve
sebbe kerül. 

Ue még a legkönnyebb talajban is belekerül l krba. S igy egy 
hold diintése jobb esetben :~O-ln. rosszabb esetben H0-70 frtba kerül. 

Ez azonban ellen:-;ulyozva van azzal, hogy a zi)ld vagy fásojtás
nút marad meg annyi ojt\'ány, hogy au11ak érltikévr:l a döntés teljesen 
ti·dr::lzef<';. 
· Mivel pedig a munkások sok esetben a nemesitést felében szoktál\ 
eszközölni, ha igy vesszük : a megmaradt fele ojtvány a szólő hiány
talan beJöntéséhez elégséges; sőt ha ügyes munkások végezték a 
nemesitést, még akkor is marad annyi felmaradt ojtvány, hogy 
annak értékével a döntés l<iadásai fedezve vannak. 

Ebből látható, hogy ezen müvelet ügyes kezekben alig kerül 
valamibel töhbe, mint fl helyben ojtás. 

Azon előnye \'an e2en telepitésnek, hogy igy egyszerre kész tel
jesen beállott sz6Wt nyerünk. mely már a dönté~t kö\'eti'i é\· után szép 
termést ad. J léz:t~ cl\·étvc talítll\oz!k. 

Ezen két eljárásnál egy nagy megfigyelendő l<örülmény van. Az 
egyik az, hogy a züklojtvány két t·shetőségnek van kité\'e. Egyik a 
jégeső, a másik az idi)járás, rnely ha nem prosperál a züldojtvány alanya 
nem érik be, s igy azon év kiaJása és az egy év a telepitűre elveszett. Mert 
jég\·ert zölJojtvány sem ültetésre, sem döntésre nem használható. 

Eeen nehézség naP"y._)(} figyelembe veendt'). 
:\ fásan eszközült magas ojtások ezen eshetőségeknek nincsenek 

kitéve, és hogy addig ezen módozatát a nemesitésnek nagyobb mérvben 
nem alkalmazták, nem igazolja azt, hogy e~ ucm alkalmas. Sőt én 
erösen hiszem hogy a nemesítés ezen módozata mindinkább nagyobb 
tért hódit. l\·fég azt is hiszem, hogy ezen módozat a kézben eszközölt 
nemesitési eljárást is tw.gyban ki fogja szoritani. 

Ki fogja szoritani azért, mivel ezen clj:'trás mellett az eredmény 
felettébb nagyobb, és a forradás is erősebb. 

A döntés általi telepités mindezek mellett habár egyideig még 
gyakorlatban lesz: meg fog sziimti. Meg fog szőnni az, hogy ezen 
módozattal egész szőlőket telepitsc~ek. . .. . .. 

Ez pedig azért fog megszünm, mert reá fognak Jonnl, hogy a dor-



tés által heállott sz<Jlól< sohasem állanak oly erösen, mint az egyene
sen ültetettele 

A vasután avagy a gödörbe ültetett vesszük, rendszeres gyökérzetet 
hajtanak. Alul I,:épződenek a talpgyökerele Ezek képezik . a szőlötók 
állandóságát és tartósságát. Ezen gyöl<erek rendszeresen melyen leha
tolnak, mely körülmény különösen a szőlöbogyók rendszeres fejlödését 
idézi elti. :\li vel a legnagyobb szárazságban is veszn el~ fel a föld rnél\·é · 
ből annyi nedvet, mennyi a bogyók fejlikléséhez szül<séges. 

A vas után \·agy gödörbe ültetett szlílővesszl> oldal gyöl.;:érzcte is 
rendszeres. A bütyöknél elétörött gy0kerek min~.ienirányban egyenletcsen 
terjednek el a talajban, s ezeken kelettkezelt hajsúllgyöl<erek a talaj 
minden rt!szét megkeresik; a tápnelh·et egycnllícn juttatják a tühi;z s n 
fejlödés erő~ ; a t{) pedi.~ az oldalgyiikerek által egyenletesen vannal' a 
földbe erüsitve. 

Ezzel szemben a döntés gyökérzete rendszertelen szabálytalan. 
A döntött szőJl)k a multban is kotyogósak voltak, most is azok 

lesznek. A tőke fejlődésének fökelléke pedig az, hogy a tőkék erősen 
álljanak. A gyenge állásu tőke gyenge fejlődést ad; - a gyenge fej
lödésü tökén csekély termés szokott tenni. 

A nemesítés ezen két módozata, és a döntés is állandó szőlöszeti 
müveleti.ihk lesz, de csak arra fogjuk használni, hogy vele a hiányol,;at 
pótolhassuk 

Erre né t ve csakis ezen egyetlen m(ido::al, ,, Jr)lt/f..; áll ,·,·uJdkt:
~ésiiukrt. 

.. 
Osszegezés. 

E:lrnonJottuk a szr')lőtelepités üssze~ ed~tig gyakorlatban volt mu
veleteit. F'eltüntcttük a reájok fordítandó ldadásulwt, és czektlíl a kiivet
kezc:í megállapodás vonható le. 

l. A homoki szölö telepitése kit1zeti magát; - emelkedett helyen 
levő délnek fekvő, immunis talajban pedi~ r·,zlódi kiucs. 
. JI. Hogy olyan terület, mely mésszel van keverve és hornokvegvü-
lékü és nem erősen kötött talaj : s:tlukéu~.·~,·::,:src: a/k,zlmas; és Jt;,~,. 
auuak lelepih:sc sziutéu kUi::eti magJ/. ' · -

lll. Hogy a kézben eszközlölt gyöl<cres párositások mcllett a sima 
züldojtványok teljcsen megállják helyül\ct: és llogy a:ukhll c'!fés:: b,ít,-,111 
lelzel lt?!cpilcui. ' 

IV. A helyben eszközlölt nemcsit~scktöl /,zrf,i.-;s,í~r,l 1/c::.:r·c• uiuc~ 
mif· aggód11i, ·- e végre hogy '" 

V. hogy döntés által is le•.1et szólöt telepiteni, dc ennek ,í/JauJ,j 
"zrlusságálzo::. 1thui s:ú fér. Azonban ezen eljárás a hiányok foltozásún:\1 
megfizethetlen kin~s • 
. .". Nlindezek .után lelkiis~1erettel mondhatjuk, ho:~Y a s:i.j/ljk tdepilés~ 
OJIIIIdatos kezeles mellett """""" köriilme1zyek kü:iilt kUizeli magát. 



199 

Különfélék. 
Olvasóinkhoz. Ezen a helyen is kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy 

kis lapt~nkat párfogásukba venni és arra előfizetni sziveskedjenek, 
Mmdazoknak, akik üt előfizető előf1zetési díjat egyszene bekülelik 

annak a jövő tavaszon : száz darab legnemesebb európai csemeg~ 
vesszőt külclünk ajándékba. 

· E1.ek között lesz a legnevezetesebb faj : Ezt"edéves magyarország. 
A ·csuda sz{) lő; ez az eddig létező szőlők között a legnagyobb fürtü sző
lüt adja. Egynémelyik fürt az egy és fél kiló sulyt is meghaladja. Soha-
sem rug, biztos termü. - 1 >amaskusi muskolat, fehér és piros napo
leqn, genuai muskolat és több rendbeli kitünő tajot..:. 

Elöfizetöinkhez. :\zuk, akik ez évi számok valamelyikét nem kap
ták volna ~neg, azolmak felszólalásaira a hiányú, számokat megküldjük. 

Kardések es feleletek. 
Kérdés. Három é\·es ripária szőlőtelepemet ez évben zölden beoj· 

tottam. Szép sikerem volt, melyet azonban a jég megsemmisített. - 1\'lost 
a~t hallom, hogy a telepet egymá5után két évben benemesiteni nem szabad. 
· Sziveskedjék e tekintetben nézetét nyilvá ni tan i. Dr. F. s. 

Felelet. A zöldhr.jtást hogy lehet-e két egymáit követő évben egy
másután eszkö?.ölni, ez a telep erejét61 és a gazda szándékától függ. 

Tudvalevö dolog az, hogy a szölőhajtúsok időelőtti elcsonkitása, a 
szmötő rends7-eres fejlődését megzavarjéL Ha most már a gazdának ai 
a czélja, hogy telepét állandóan zöldojtás készítésére rendezze be ; akkor 
igenis ugy kell cljúrni, hngy az egyil.< évben nemesitessék be zölden, a 
másik évben pedig hagyassél< meg vessz<) termelésre . 

.-\ második évben, midőn a zöldojtás szünetel : fejlődik foko
zatosan annyira, hogy a reú küvetkezü évben ismét sikeresen nemesít
hető zöldre. 

Ez a közepes fejlődésü ripáriara szól. .\zonban az igazi ripária
portúlis, sőt ha dus talajban van, hozzá még elég távol vannak a tőkék 
egymástól : cgyel(íre az els() és második évben is elbírja a zöldojtást. 

l fa pedig valaki pláne a zöldojtás t helyben akarja eldönteni, _még 
azon esetben is ojthat, ha eWzf.í évben már nemesitve volt zöldre ; ha 
hajtások ezek eszközlésére elég erősek. 
· Kérdés. Gyökeres ojtványokat rendeltem . .Most mikor megérkeztek, 

látúm, hogy l~gtöbb rész~nek csak oldalg_\·ökcre van : és talp gyökere 
nincs. !<\érdem, tanúcsos-e <lZ ilyent elültet11i: F. 1\. 

Felelet. A tal~~gyökér a g.vijkercs ves~z<í fiikelléke: annak hiányá-· 
ban az ojtván y gyengén \·egetúl. I >e megtörtL·nik az is, hogy a legel~ő. 
gylikéren aluli rész: gyökereik hiányúban elhal. Ha tehát az alany eleg 
hosszu, le kell vágni a gyökérnéll< ü li részt : s a:: alsó gyökerekből kép
ződnek a talpgyökerek. Ha azonban :.z alany ríjvid: az már egy kissé-baj. 
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"'~ ..... ;t."-t.,.**-**~*.,.+ .. +.~~**'**"'~'~· .. •"'~'*! 
~ ~ 

~ Eladásra bejelenletett ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ SiJDa vesszők. ~ 
~ ~ 
~ 4'>000 dh. ~ ~ Kadarka . . . '- ~ 

~ Karbenet ~0000 " • 
~ V egyesek l 00000 .. ~ 
~-··,·. h l . 400" ~Kt· ~ Piros c asse es '-' ,, ~ 

~ Jaquez 20000 

~ Ripária o o o 10000 :: t 
E Piros fehér chasseles o l 0000 .. ~ 

~ •za• ~ 
~ Eladó szölö $ 
~ v ' . '. kt!.r.... ~ Lgy holJ, reszben musteter, \'ere~ rozsa. mus ·a - w 
~ Iunel, Seméillon ojtványokkal teleritett termő ~zőJ(} t 
~ Apatelken eladó. m ~~ 
~ t· ~ 
""?~&í >o . . . • '\ 

,.J. KQ_~YV·.~ ;Ji. 
,, z.. «c ~ 'TARA ~ 

~ 

~ Még eladunk =-
~ tQOOO f . . I " ' I . ' . ' J' l O a. ~ .,. aJhszta -so oszta yu npana-po:ia 1st; ezer ~ 
~ gyökeres ripáriát és 20 ezer 1-ső és ll-ik osztályu othellót. ~ 
-ii Különböző nemes sima és gyökeres csemege és bor it 

:' vesszőket. 4000 db. nemes kadarka gyökeres fásojtványt ~ 
- ezre 140 frt. -- 2000 piros chasseles fásojtványt ezre ,. 

160 frto ~ 
, Csomor Kálmán. it' 
~ ~ 

******~~~*~~*********~~~*~ 
~yom. Kovács éi Társa könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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