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SZÖLÖBEN. 
(Ezelőt : "Egy év a szőlőben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n a e n : .; 2 8-á n l Felel<5s szerkesztő · és _kiadó-tulaj do nos 

Előfizetési dij. r.zész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN. 

Mindennek megvan a maga oka. 
Tavaszkor rendesen rémhirek támadnak, melyekkel a 

szőlősgazdák magukat és társaikat ijesztgetile 
Nagyobb számban érkeztek hozzánk levelek, mclyekben 

arról tétetik panasz, hogy szőlőjükben több kevesebb tőkék 
nem hajtottak ki. 

Némelyek ily elh~lt tökéket is küldöttek be, hogy vizsgálnánk 
meg, és állapitanánk meg a halál okát. 

Az ilyen rémhirek alután villámgyorsan jutnak el a tá
volba; persze onnét ismét tovább hatványozott alakban; végre 
az okoskodások megállapitják különösen pedig azok, akik 
csakis a homokterületen szőlészkednek, hogy az ojtványok 
nem tartósak, s igy az ojtványszőlők, mielőtt a befektetett 
nagy kiadásokat fedeznék: löllkremeu11ek. 

Édes jó Istenem ! mikor lesz már ennek a vad felfog{ 3-

nak vége! ? l\! ikor lesz már a szőlész közönség annyira f .;l~ 
világosodva, hogy ily rémhireket netn költ és n ern továbbítja? .. 

Hát 15 évi tapasztalat sem tanitotta !vlagyarország sző
lészeit arra, hogy az ilyen kétségbeesés helytelen, alapnél
küli ; hogy az ilyen vaklárma bizonyitéka annak, miszerint 
az illetők, akik ezt költik és továbbitják, vagy nem értenek 
a szőlészethez, vagy tudatlan szószatyárok, avagy maliczio
zus firinák, akik csupa irigységből rémitik másokat az ellen, 
amit ők pénz- és szargalom-hiányában elérni nem képesek. 

Hiszen egy értelmes szőlésznek tudnia kell azt, hogy 
minden élő állatnál és élő növénynél léteztek és léteznek beteg
ségek, éi történnek elhalálozások. 

Tudnia kell azt, hogy ez alól a szőlő sem képez kivé-
telt. 
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Csakhogy azt sem szabad azután .figyelmen kivül hagyni, 
hogy minden betegségnek és minden halálozásnak megvan 
az oka; és igy n1ig a halálozást ezek előmozditják: az em
beri ész azok ellen harczot visel. 

Kikeresi az okokat, melyek a betegséget esetleg a ha
lált előidézik, s megkeresi a gyógyszert az elJárást, melylyel 
azt meggyógyítja, s igy az elhalálozúsok számát n1ini málisra le
szállítja. 

A szőlőtő is hasonlóképen van. Ennek rnegbetegedése 
mindig bizonyos okra vezethető vissza; s azért adott az Is
ten az embernek észt, hogy ezt kikutassa, s annak kö\·et
kezméyeit meggátolja. 

M~ga az ojtvány szőlőkultura is, egy nagy betegség 
okozta veszedelem elháritására való védekezésen alapszik. 

Megtámadta a filoxera a szőlőtőt, azt menthetlenül meg
semmisitette; s ime az emberi védekezés végre megta
lálta a módot, melynek birtokában a szőlészet tovább diszlik ; 
s továbbra is az emberiségnek élvezendő itallal szolgál, és 
százezrek megélhetését biztosí t j a. 

Ha a rettenetes filloxera ellen képesek voltunk védekezni, 
a most felszínre kerülő aránylag csiri-biri kicsi betegségekből 
előálló kis számu halálozás miatt tegyük le a győzelmes fegy
vert! ? . . • 

Oh kishitűség! Hogy lehet a semmit a kicsit oly nagyra 
felfújni ? Hogy lehet a csekély vagy éppen semmi ok miatt 
~ vészharangot meghúzni? 

Pláne akkor, mikor ha· az elhalt tökéket szakértelemmel 
vizsgáljuk, reája jö\·ünk, hogy a halúl okai oly betegségek, 
·melyek nem a szőlővesszővel születtek, hanem ami gondat
~anságunk és tudatlan barbár eljárilsunk idézték elő. 

. . Minden szőlőtőke visszaesésének \'agy elhalúsúnak rnegvan 
a maga oka. 

Mivel ha ő barbár elbúnásban nem részesül vagy élete 
föltételének megfelelően kezeltetik : a természet törvénye sze
rint élne és diszleni kellene. 

Hiszen egy nagy gépezet nem egy szőlőtő, még is csak 
egy kís legkisebb kereke sértessék meg s romoljék el : az 

, t d. 1 , l egesz meg aga Ja a szo.g~1 atot. 
A tőke halálának okait nem ezéJunk itt felsorolni, dc 

legrövidebb alkalo1nmal talán a jövő számban hozzuk. 
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Itt csak egy párt jegyzünk meg. 
Némely gazda beleerőszakolja a ripári-vesszőt a meszes 

talajba. Másik altalaj vizes földbe ülteti. A harmadik beteg 
alanyú ojtványt ültet el; vagy tul rövid alanyu vesszőt ültet. 
A negyedik az ojtványok nemes gyökereit nem távolitja el. 
Az ötödik rosszul vereti 1 karót, és a munkás a kapával az 
ojtvány nyakát Teg~érti. Hatodik éretlen trágyát töm a tőke 
nyakához oly mértékben, hogy azt megégeti; vagy a trágyá
val behordja a p aj ort, me ly a töke gyökereit elrágja. Hetedik már fi
atal korában agyon rnet:;zi. Nyolczadik meg pláne megcsalatik, 
mivel egész más alanyú ojtványt kap mint aminőt ő rendelt. 

Lehetne-e ezeket a végtelenségig folytatni ; de hagyjuk, 
csak annyit jegyzünk tneg, hogy ezen bajokat és betegségeket, 
maga a gazda sze· -:-: 1 rne~ sokszor tudatlanul drága pénzen; 
sokszor pedig a gondatlanság és tunyaság következménye. 
De amint me6szerzi ugy attól távol is tarthatja magát, ha éber; 
ha szorgahna!S és a szőlészethez ért vagy érteni megtanulni 
nem restelkedik. 

Ha tehát a gazda most tavaszszal azt látja, hogy egyik
másik szőlőtőkéje nem fakad ki: ne ijedjen meg, ne üssön 
lármát, de legyen türelemmel ; mivel van eset reá, hogy egyik
másik tőke néha mivel tulajdonságánál fogva későnérő, vagy 
egyéb okból későn hajt. · 

Várjon egy pár hetet. Tapasztalásból tudjuk, hogy szá
mos későn fejlődő tőke, még az év folyamán teljesen kifej
lődik. 

Azonban ne nézzük tétlenül az esetleg fejlődéssei küz
ködő tőkét, de segitségük elé azzal, hogy arról az összes 
létező csapokat hányjuk le ; hogy igy a fejlődés egyes feje
zetről előtörő rügyben .dusabban nyilvánuljon. 

Ha pedig azt látjuk, hogy az idő haladtával sem hajtott 
ki: akkor tanulság szempontjából ásassuk körül esetleg vé-

- tessük ki ; vegyük szigoru vizsgálat alá, s a ba j, a visszaesé ·., 
a halál okát mulhatlanul megfogjuk találni, mely körülmény 
azután meggyőz bennünket arról, hogy minden beteg~égnek 
megvan a tnaga oka. S igy azután jövőre, ha egyes tő~éi~k 
tavaszszal nem hajtanak ki, nem esünk kétségbe, nem keltü~k 
rémhírt, hanern óvatosabbá leszünk, s jobban vigyázun.k sző· 
lőinkre, melyne~ eredménye aí: lesz, hogy .szőlőinkben .évr:őt· 
évre kevesebb tőke esik vissza. ·· 
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A szölök foltozásáról. 
Akinek ültetése az első évben teljesen beall : r·alóságos áldás: 

mert nincs kellemetlenebb mint az, ha az ültetés elsó évben rosszul sikerül. 
Évek kellenek ahhoz, mig az első év hiányait szabályosan beállitani 

lehet. 
A legjobb sikernél is marad el azonban valami kevés, mclyet 

azután foltozással lehet pótolni. 
Ha az ültetés }{ész ojtványokk~ll törté..-t : a lzit.Í11yok a második 

évbeu gyökeres ojtvá11yokkal pótolltatók. Ha azonban a harmadik évhen 
is van még hiány : azt már többé kész ojtváuyuyal jolto::1zi ttem 
tauácsos. 

Nem tanácsos, mivel az ellombosodotJ tőkék között, a kész ojtvány, 
~ég ha gyökeres is, nehezen fejlődik. Evek multán, lesz belőle egy 
elöregedett csenevész töke. Ez különösen akkor kövctl\ezil\ be, ha a 
hiány egyes tőkékből áll. Ha több tőke hiányzik egymús ntcllett: akkor 
az ;H-es 1tagyobb té1'e1t még mi11dig elécif jól fijlödik a:: ojll•áuy. 

Ez nbban leli magyarálatát, mivel a beültetett megéreJt és fejlőd() 
tőkének levegőre és napsugarakra van szüksége. 

Ha a több éves beállott szőlökben, egyes hiányzó tökéket szándé
kozunk pótolni, s ha a szőléí európai faj, mely vagy homokon van, 
Vllgy gyéritéssei kezeltetik: azt bujtás által lehet pótolui. 

A bujtásolás abból áll, hogy a hiányzó tlJke melleU levő ~zölötőn 
egy hajtást egész hosszura megnevelünk; és az igy kinyult szőlő hajtását, 
ha megfásadott: tavasszal az üres tőke helyére Jebujtatjuk, 

Ezen eljárás régi ; századokon át igy pótolták a hiányzú szölö
tőkéket. 

Vannak ugyan egyesek al<ik azt aján.lják, hogy ezen eljárással az 
ojtvány szőlők hiányát is lehet pótolní. Es ezek éppen ugy járnak el 
mint a régiek, a meghagyott nemes szál vesszőt, az ojtványok közé 
lebuktatjuk. 

Igaz ugyan, hogy az igy lebujtatott tőke el él néhány évig; sőt az 
első" években dusan is fejlődik, termést is szépen hoz; de hát évek 
multán teljesen visszaesik. 

Az első években jól fejlődik, mivel a lehuzott európai szőlőhajtá
sok gyökereket is bocsájtanak, és arról is táplállwzik. De már a harmadik 
negyedik és folytatólagos é\'ekben, a fHloxera a lehuzutt európai vesszön 
előtörött gyökereket elpusztítja; és akkor az elbuktatott töl.:ének nem 
lévén gyökérzete: az anyatőkéről arról kénytelen táplálkozni, melyröl 
az lehuzatott. 

Ekkor azután egy tőke nem egy lombozatot, de két tőke lombo
zatát táplálja; s igy nagyon természetesen, kellő táp erőt nem birván 
két tökének adni: ugy az anyatőke, mint a bujtástöke csekély fejlődést 
mii végtére visszaesést mutat . 

. ~ ~z té~y. hogy az igy lt.!buktatott tőke 2 - 3 évig a saját gyöke
r!rol IS el el; s igy az is. igaz, . hogy ez időben kevéssé van az anya
lokére utalva. Azért azutan nemelyek ugy járnak el, hogy az igy Je-
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buktatott nemes vesszőlől rejtődött bujtás tőkét, minden harmadik 
évben ujjal pótolják ; és pedig akként, hogy már a harmadik évben egy 
szál vesszőt a bujtás mellett levő tökén meghaiynak. 

Az év őszén, a 3 éves bujtást az anyatőkéről levágják; és ugyan
csak őszszel az egész bujtás tökét a földből az összes gyökereivel 
kiveszik, a helyét nyitottan hagyják ; és a reá következő tavaszon 
azután, a másik tókén levő európai szólővesszőt buktatják le. És ez 
ismét 3 évig terem, amikor ezt is eltávolitjuk, és ismét egy másik t5kéR 
hagyott szal vesszővel eszközlik: a bujtás általi foltozást. 

Ezen eljárás azon alapul, hogy a hiányzó tőkéhez közel álló 
4 tőh:e mindegyike felváltva 3 ivig ad bujtást, s igy az anyatöke 
egymást felváltva adván táplálékot: nem erőtlenedik el. 

Azt is felhozzák elönyül, hogy a lebujtatott tőke már az elsó 
évben és igy állandóan terem. 

l\lind igaz ez ! Igaz, hogy a szomszéd anyatökéken ilyen egyenle
tes táplálás felosztása mellctt megoszlik a teher; - igaz hogy a lebujtatott 
vessző már a reá következő évben is adhat termést. Igaz, hogy 
ugy cllehet vele élni, dc még sem ajánlatos ezen eljárás ; különösen a 
nagyobb széllőszetben. 

Akinek kis szőlőcskéje van ; ahol kevés bujtás kell: ott evidenczi
ában lehet tartani a bujtás idejét. a bujtás tökét; de nagy szőlótelepeken, 
ilyeJJckkel pepecselni nem tanácsos, de nem is lehet. 

Azért tehát a hiányzó tökéket ha azok ojtvány szőlőben vannak, 
leghelyesebb beültelés által pótolni. 

1\lint mondám beültetéslehet többféle. N~vezetesen, ha ojtvány a szólő, 
akkor a második évben. gyökeres ojtvd~tyokkal lehet folto:;Hi. Ha idősebb 
a szőlő, és a tőkék egyesen hiányzanak : gyökeres ripáriával, és pedig 
csakis a felette erős fejlódésü nagy növekvésö ripária-portálissal eszköz
Jendő a foltozás. 

A gyökeres ripária-portális vesszővel ugy f~ltozunk, hogy a hiányzó 
tőke helyén széles és mély göd1 öt ásunk, abba helyezzük el a gyöke
res portálist, és ültetés után megöntözvén, a hajtásokat csak is akkor 
metszük vissza : ha azok kihajtottak. 

A második esetleg harmadik évben zölden vagy magas fásojtással 
benemesitjük, és az év őszén vagy tavaszan, a hiányzó tőke helyére 
ültetett portális helyére ledöntjük. 

Ha egy éves az ültetés, vagy ha a hézagok nagyok, és több tőke 
hiányzik egymás mellett, és ha a föld felette kötött, ahol a gödör ásás 
farad&ágos, és költséges: ott vassal is lehet ültetni. Figyelni kell azonban 
arra, hogy a vassal jó szélos lyuk furassék, és a gyökeres vessző 
szabályszerüen legyen elültetve. 

Az öntözés itt is nagy s~gitségérc van a töke megeredésének. 
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A párosításról és az ékojtásról. 
Egyik czikkünkben elmondottuk .az~, hogy. mind~_n ~emesitési el

járással eszközölt ojtvány jó, ha w.z ojtvany teljesen Jol osszeforrott. 
Ezt fentartva, egyet-mást kivánunk a fá;ojtásokról elmondan!. . 
Először is szóljunk a legelfogadottabb cs gyakorlatban levő kez-

beni-párosi tásróL 
EgésE szőlész világ mindig azt vitatja : melyik a jobb, a sima vagy 

nyelvezett metszlap? Hirdeti az ujabbnál ujabb gépeket ; szól a kötő
anyagról, de arról ami leglényegesebb, hogy az az ojtvány !llilyen talaj
ban oskoláztassék el : minél kevesebb sz ot lehet haJlam. Ep pen ug_\', 
mintha a lovat illetőjeg arról tárgyalnánk, hogy minő hosszura vágassék 
a serénye és farka, minő vas üttessék reá; de hogy minő táplálékot 
nyerjen : ez a harmadik és utolsó kérdés lenne. 

Pedig ez szerintünk egész egyenlő a többi fő kérdésekkel. Sőt több 
tekintetben a legfontosabb kérdés. 

Alkalmas talaj néll<ül nem lehet sohascm elérni még elégséges sikert 
sem. Azért tehát ha valaki teljesen alkalmas talajjal nem rendelkezik, 
és azt nem is hajlandó előkészíteni, okosabban teszi : ha az ojtáshoz 
hozzá sem fog. 

A sikerre nem elégséges az, hogy a két idegen vessző összeforra
dása kezdetét vegye ; de az kell, hogy az tökéletesen teljesen össze
forrjon. · 

A teljes és erős forradás ~sak a kellő vegetáczió és Jus fejlődés
nél áll be ; ahhoz pedig, hogy a vegctá~zió és fejlődés dus legyen : 
gyorsan fejlődő gyökérzet, és a gyökérzet által felszivható tápdus talaj kell. 

Innen vannak azok a silány eredmények, melyek a gazdát elszo
moritják. Hiszen az eredés oly biztató, és a \·égsiker még is mily két-
é b .... l s g eejto ..... 

Ez onnét van, mert felolvasva látszik 40-60° ·o-tóli fonamzás s o , 
mikor kibomjuk akkor látjuk, hogy legtöbb nemesítés: csak részben van 
összeforrva. 

Tudvalevőleg a forraJas elüször is egy-két ~"'ontnál kezdödik, s 
fejlődik tovább. Ha tehát gyenge fejlődés, gyenge a forradás is Innét 
van azután az a sok gyenge forr adasu ojtvány. 

Ellenben ha a fejlődés erús: a forradás is gyorsabb. Ezen körül
ményt azonban a siker perczeménél kevesen vagy ritl<án veszik számí
tásba. Hanem mindig csak az ojtás mikéntjéröl van a tárgyalás és ennek 
kivánják leginkább felróni a l<ülömbözetet. ' 

Ott, ahol egy és ugyanazon talajban, egyen W eljárás mellett törté
nik a beoskulázás, a feltevés megállhat ; de e,ry eoészen külömböző . o. o 
VIszonyok között levő területekben elért eredményt egybehasonlítani : 
nincsen értelme. · 

A talajnak, melyben a párosítás szándékoztatil' closkoláztatni, a 
következ6nek kell lenni. 

Először fordítottnak kell lenni. Dc a fordítás ne legyen régi, ne 
legyen a föld erősen megUiepedvc, hogy a gyöker~l< ben11c gyorsan 
halad hassanak. 
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A talajnak táperősnek kell lenni, hogy a gyökerek erősen és gyor
Ban fejlődhessenele 

Nem szabad lenni tul nedvesnek, de nem szabad lenni száraz 
felette könnyü földnek. 

A tul nedves talajban a vessző vesztegel; a gyökérzet hasonlóan. 
A tul száraz talajban nem oldódnak fel a tápsók; s ha igy van is 
benne tápanyag, ez feloldva nem lévén: a gyökerek által fel nem vehetők; 
- s igy nem lehet fejlődés. 

A száraz talajon gyakori öntözés által lehet segiteni ; a tul nedves 
talajt lehet alagcsövezni. 

~lég egy főkelléke a talajnak az, hogy a felszíne legalább 5-6 
ujnyira porhanyós légyen; hogy a felcsirkézés alkalmával a föld ne 
legyen hantos, hanem porhanyós. 

A bantos darabos föld a levegőt átereszti; a lég és a szél bejut 
a nemes vesszőhöz, s mielőtt a forradás bekövetkeznék: kiszárad. 

Ezek azon főkellékek, melyekről vajmi ritkán hallunk szót, és pedig 
mégis az egész rnüvcletban leglényegesebbek. 

Van még egy körülmény, melyről szintén ritkán hallunk említést 
tenni. 

Ez az alanyvessző felső héjának vastagsága. 
l\Iennyi sikertelenség szülő oka az, ha az alanyvessző héja tul 

vastag. 
Sokszor tapasztaljuk azt, hogyha az alanyvesszön metszlapot vá

gunk, a héj szerfclett vastag. 
A nemesitést eszközlő munkás a párosításnál az egyenlő vastag 

ságu alany és nemes vesszőt válogatja egymáshoz, és ezeket párositja 
illeszti és köti össze. 

Rendes viszonyok közölt ennek igy kell lenni. Egyik föltétel az, 
hogy a vesszőnek héjai találkozzanak, mert a forradás a héjaknál veszi 
kezdetét. 

De az alanyvesszönek, ha a felső barna héja szerfclett vastag, 
a nemes vcsszöjé pedig rendes, szóval vékony héju, az következik 
be, hogy az alany zöld héja a nemes gally vastag purhos héjával talál
kozik ; s kérdjük, hogy áthasson be itt a forradás, mikor mint tudjuk 
a zöldhéj a purhos résszel nem forrad egybe ? 

~legtörténik, hogy néha kierösödi k az alany zöldhéjának forrása 
és kijut a nemes zöldhéjig. De ez csekély eset, mint amint ilyen helyen 
azután csekély az eredmény is. 

Furcsa dolog azután az ilyen esetben a siker perezentjét a neme
sítés és a tP.Iaj rovására felszámitani. 

Aid pedig az alanyvessző felső héjának vastagságára figyelmet 
nem fordított, jelen soraink után vessen reá gondot s tapasztalni fogja, 
hogy jelen soraink mily nagy igazságot tartalmaznak. 

A vastag héju vec;szük rendszeresen onnan erednek, hogy a vesz
szök nincsennek teljesen mcgtömörülve, nincsenek teljesen beérve. 

Ez onnét ered, hogy a vessz(Jk augusztus havában is hajtanák 
még. Dus talajban, kOlönösen ha a mellél< hajtisok tisztogattatnak, a 
zöldhajtás dusan és vastagra is fejlődik. 
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~Iig a vesszó zöld, a tel!"ő héjak vastagok, és cs11k a lassu érlelés 
által vékonyulnak ld. Ha most már az ősz hosszú és kedvez{), a vessző 
teljesen beérik. Ellenben ha _nem telje.sen alkalr!1a~, ug~· a felső h~j 
szines : fehérsárgába megyen at; lassankent a fehersnrgasag fakul, nug 
végre fásodik, de azért a felső héj vastag marad. 

Ha levágatik, érettnek látszik ; életképes is, de nem tömör. 
Ezen állapot két körülményről ösmerhető fel. 
:Először a ve:;sző feltünően könnyü, másodszor a felső héja vastag. 
Az llyen vessző nem alkalmas a párositásra. De azért nam do-

bandó el, mert életképes; hanem más ozélra használandó. Legjobb az 
ilyen vesszőt mint vadvesszőt kiültetni. ~lelyet azután lehet akár telep
nek, akár zöldojtásra vagy magas fásojtásra használni. 

l\·fiután a párositást a telepitést máJUS hóban egészen jól lehet 
eszközölni, ezen körülmény olvasóink által megszivlelendő. 

Most térjünk át a másik ojtásmódhoz az ékojtáshoz. 
Akárki mit beszélnek : az ékojtást kiszorulni sohasem fog. Ha nem is 

akarunk vele egy teljes sz6lőt beállitani: azt alkalM1azni fogjuk. 
Kiválóan aJkai mas az esetben, ha val~melyik szölötelepet bizo

nyos fajokkal akar juk zölden benemesitcni. Es azon fajból közel szö
lőnk nincs. :\livel pedig a zöldojtás egyike sikere az üde gally, tehát 
azt ékojtás utján készitjük elé a jö\·ó évre. 

Nevezetesen egy bizonyos mennyiségét ékre beojtunk, melyből 
esztendőre zöld ojtógalylyal rendelkezünk. 

Az ékojtás ha jól vitetik keresztül, és ha az illójárás kedvező : 
majdnem teljes sikert ad. 

Az ékojtás teljes sikerében első kellék, hogy az alany ép egész
séges, gömbölyü és 7-8 m. méternél vastagabb ;) m. méternél véko
nyabb ne legyen. 

A vastagabb alanyhoz ninc» teljesen alkalmas ojtógally, a véko
nyabb gyenge, mcly nem képes az ejtett nagy sebet el\"is~lni, s a ne
mesitést jól nevelni. 

Lehet ugyan egész vastag nyakba is nemesiteni, de hát ez nem 
biztos. Ez eshetőség. Erre pedig egy kész beállott szőlőt megreszkirozni 
nem lehet. 

A7. ékojtásnál különösen hároll hiba követtetik el. Első az alany
ültetés ; s második az alany megkötése, - a harmadik pedig az ék 
metszlapjámtk vágása. 

Aki teljes sikert akar az ékojtásnál, az ugy ültesse az alanyt, hogy 
tekintet nélkül a fejezetre : a bütyök a föld felszinétől 2 ujnyira essék. 

Hogy igy az izület, a bütyök fttlett jó C'JY ujnyira elváO"atik az 
ék a hasitékba ugy legyen betolható, hogy a; éle· ·egész a bütyÖk nél 
legyen közvetlenül. 

Az igy közvetlenül nyert tápnedv a nemes gallyat l\özvetlen 
élteti, s beáll a müködés, a forradás kezdetét veszi. 

A második dolog a kötés. 
A kötést, ugynevezett molnárhurkot azért alkalmazzul<, hogy a 

bevágás után az ék betolásánál a tovább repedés megakadályoztassék. 



57 

A molnár-hurok önkötő; és nem tágit. l\.fost a munkás neki áll ~s 
minden gondolkozás nélkül reáhuzza, s rendkivül erősen reászorul a 
tőke nyaká1·a. 

Ha később a talaj megnedvesedik, a hurkot képező zsineg meg
dagad, és igy még inkább reászorul a tőke nyakára. Sokszor ezzel a nyakát 
ugy összeszorítja, hogy a nedvkeringés megakad, és igy azután nem is 
lehet a nemesitésból eredmény. 

Némelyek viszont rövid, de tompa éket készite11ek, melyek nem 
képesek helyesen betölteni az ék hézagát, s igy ha lesz is csak héza
gos forradás lesz. 

Ez is nagy hiba, amit szintén kerülni kell. 
Miután az ékojtás egész május hóban még eszközölhető : az itt el

mondottak is megérdemlik a megszivlelést. 

Levelezés. 
Tek. Sze·rk. ttr J 

Mint fiatal szőlősgazda iparkorlom a szölöszet tudományának he
lyes utján haladni ; ez okból megragadom a kínálkozó alkalmakat, hogy 
valamit tanulhassanak. 

1\laghallgatom az adott tanácsol<at, elolvasom a magvas és tartal
mas szakczikkeket, s igy nem egyszer tapasztalom, hogy holtig tanul 
az ember. 

1\-Iost is legujabhan valaki azt tanácsolta, hogy a kézben eszköz
lölt párosításokhoz ne az összes alanyvesszőket használjam, hanem csak 
azon részét, mely a földtől fölfelé második métert teszi ld ; mert hát a 
többi nem ad eredményt, mig ellenben a földtől fölfelé a második mé
terbe eső legfényec;ebb eredményt ad, sőt mondhatni bámulatos siltert 
biztosit. A magam csekély tapasztalatom az én csekély szölöszeti ké
pességem m6f[áll ily állitás elölt J • • Nem birom felfogni, hogy miként 
lehet ez. De azt tudom, hogy ok nélkül nincsen semmi. Mivel pedig 
azokat én megtalálni nem tudom, fordulok t. szerk. urhoz: szives
kedjék e tekintetben becses tanácsával ellátni, s megirni vajjon: való-e 
ezen állitás ? S ha igen akkor min alapszik ? 

Ha ez való volna, akkor szőlöszetünk nagy lépéssei haladna előre, 
mert c zélhoz nem vezető alanyvesszők 1:-cnemcsitésé\ el nem foglalkoz
nánk és e czélra nem tennénk kiadasokat! 

Rpest. Dr. F. ]{, 
A beküldött levélre, mivel másokat is érdekelhet, lapunkban adom 

meg a választ · mert lehetnek mások is, al<ik a hasonló tanácsot nyer
tek, vagy az é.;l1ernbcn egy szakközlönyben legutóbb megjelent czikl<ct 
olvasták és azt félreérthctték. 

Azon álJitás, hogy egy alanyvesszőnek mondjuk a 
csakis a második rnétercn van azou tulajdonsága, hogy a 
elfogadja és megered: mcse beszéd; a szószoros értelemben 
yen alapot nélkülöz. 

ripáriákaak 
nemesitést 

minden he-
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Nélkülöz azért, mivel éppen azon tulajdonokkal rendelkezik a 
vessző az első a harmadik negyedik s. a. t. méter területen, miut a 
másodiko u. 

Külömbség csak annyiban van, hogy minél l<özelebb van a vessző 
a tökéhez: annúl idösebb, amennyiben clöhb kelt életre, s igy annál 
érettebb és tömörebb is. Dc egyébként a vcss;~ö összes részeiben egyen)() 
all<atrészekből áll, és egyenlő tulajdonsúgold<al rcndcll<czik, ha az fej
lődésében a töké/1/t:s állapotba jutott. 

A tökélctes állapot pedig a vessző teljes bcérésct. 
Tehát azon állitás, hogy csalds a második métcr területen lev() 

vessző ad sikert vagy feltünően nagyobb sikert mint a többi: uem bir 
semmi jdt:utösd.!J!fel. 

De ezen tanács nem is adatott, vagy nem adathatott. Vagy ha ad
hatott is, akkor az egy r o s s z u l tett é r t e l m c z é s n c k a 
következménye. 

Ezen állitás azon alap:.:;zik, hogy vannak kutató kcrcsö emberek, 
akik azt akarják kitudni, van-e a vcssziibcn a fogamzási erelilllényben 
külömbség ? és hogy a lüilömböző részr{)) nemesitett vessziSk között az 
eredményben van-c külömbség. 

Nohát kutatni tanulmányozni nagyon szép és okos dolog; mert 
kutatás és tanulmányozás nélkül az uj szólükulturával nem jutottunk 
volna oda, ahol vagyunk. 

De az is okos dolog, hogy az elért eredményt azután okosan kell 
feltálalni a nagy közönség asztalára; nehogy az többet ártson mlnt hasz
náljon. 

h dolog ugy áll, mint monJám, hogy egyik szaklapban egy 
kimutatás jelent meg, mely elmondja, hogy az alanyvessző több 
egyenlő részeböl tétetett kisértet, és hogy melyikböl mcnnyi lett a siker. 

Ez az egész. De mint tudom, a lliiTercnczia sem valami nagy; és 
az ahhoz értő ember előtt az elért Jifferenczia sem bir semmi jclcntúségge~ ; 
és igy nem alkalmas arra, hogy az általánosan jó utra tért sziJI{jszetben 
jó tanácsui vétessék, vagy hogy vele a munl<a eddigi rendes mcdrébö l 
csak egy pillanatra is ldzökkentcssék vagy feltartassélc 

.X em b i r jelt:nlösé;:gt:l. 
Ezen állitást ldvánjuk megfejteni. 
A sikerhez nem egyedül az alany játszik közre, de felette sok kö-

rülmény. 
Először a munkás kéz, mcly a nemesitést eszközli. 
Az idő amikor az készittetett. 
Ez alatt értem a korán februárban, vagy késűbb például április 

vagy májusban eszközölt ncmcsitést. 
A. korán eszközölt ojtások clvcrmclésc ; és végre az closlwlázás, 

kezelés, gyöl<erezés és kiszedés. 
A sikerre néz.vc n~_gy befolyással van a nemes gally cgészscge és 

annak fajt:ninöségc. :\tert tudvalevüleg egyik faj nagyobb másik faj cse. 
kélyebb sikert ad. ' 

Ha most m:\r mindczen és még elé nem sorolt dolgokat jól figye
lemmel kisérjük, és egy kimutatást látunk, melyben az van mondva, 

l 
l 
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hogy a második méter távolságban levő anyavesszőból 2-3 1/2°/o-ával 
nagyobb a siker: oly semmiség, hogy az egyáltaláhan nem érdemli 
meg a közzétételt, hacsak azt nem akarja az illető vele igazolni, hogy a 
kutatásnak ezen a téren nincsen helye. 

De nevetséges is volna a neve~ett k?jzJemény megjelenésével 
azt dokumentálni, és a közönséget arra akarni birni, hogy a vesszőnek 
egy bizonyos meghatározott részét használja nemesitésre. 

Hát a többi részével mit tegyen ? Tüzre dob ja, vagy nt ás t boldo
gitson azzal, amit maga rossznak talál? 

Aki igy okoskodna elfeledné, hogy a termelt vessző mennyiségé
nek 15-20"/o-tóliját használná el. 

Tisztelt levéliró ur, rosszul értesült egyéntöl hallhatta a tanácsot, 
aki ismét a nevezett czikkből elég hibásan mcrithette. 

Lári-fári okoskodás ez kérem mind. Nem érdemes arra, hogy az 
ember vele foglalkozzék. 

Az alapelv az, hogy az anyavessző minden részél .... en alkalmas 
arra, hogy azzal nemcsitést eszközöljünk, ha az teljesen be van érve, ép 
és egészséges. 

Kérdések es feleletek. 
Kérdés. A jég a szőlőmet a mult évben rettenetesen megverte, s 

igy a szőlővesszők is teljesen összeverettek 
A metszést most a tavaszon eszközöltem. .-\zonban ugy látom, 

hogy közüle sok rügy nem fakadt ki ; sok rügynek fiókszeme hajtott 
ki. Sok kihajtott rügy meddőn fakadt, szóval kevés termőhajtás van, s 
több sfáraz csep. 

En most azt gondoltam, hogy a tőkóket ujra metszetem. Jó lesz-e? 
Ha igen, hogy és mikor eszközöljem a metszést ? 

F. S. 
Felelet. A száraz csapok a tőke tápnedvét fogyasztják anélkül, 

hogy jövedelmet adnának. Tehát hasznot semmit, de kárt tesznek. Ez 
okból nagyon kivánatos, hogy azok eltávolitassanak. 

Csakhogy vigyázzék, mert megtörténik a jégvert vesszöknél az, 
hogy a sulyosan, nagy és mély sebet ejtett jégütcs .felett levő rügy, későn 
kel életre. Azért tehát tanácsos azzal még egy kissé várni. 

De azért is kell várni, mivel ha most n~időn a rügyek pattogn:1k 
a tőkén, erősebb metszéseket eszközöl, a rügyek lepattogna!\:. 

S ha már odáig jutotr, hO&Y utómetszést akaJ' eszközölni: akkor 
ez alkalommal eszközölje a meddőzést is. Igy egy füst alatt hasznos és 
czélszerü munkát eszközöl. 

Kérdés. Három elhalt tőkét külJök be és kérem sziveskedjék meg
állapitani : mksoda betegségben haltak el a beküldött tőkék ? 

:\·fegkivánom jegyezni, hogy kettő piros- és egy fehér gyöngyszőlő. 
Hogy 4 éves kézben nemesitett ojtványok. 

Mégkivánom jegyezni, hogy a felette levő csatornában olas~rizling, 
és az alatta levő csatornában pedig kadarka ojtványok vannak. Es ezek 
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mind általában jól állanak, mig a középen levő gyöngyszólő ojtványnyal 
telepitett csatorna teljcsen vissza van esve. Ezek h: ö zött, ugy néz l<i 
sok, mind a beld.Udött. 

Igazolni l<ivánom azt is, hogy az üsszes ojtványaim jó fajta ripári<t 
alanyon vannak. Egyenlő vörös agyagos talajban délnek fekvő l<evésbé 
emell<edett területre vannak ültetve. Cs. A. 

Felelet. A beküldött tőkéknek első föhibájuk az, hogy azok a 
nyakuk alatt elvágva lettek, s igy csak a tőke nyaka és fejezete lett 
beküldve. Ezekbül a bajt helyesen megállaritani épenséggel nem lehet. 

Azonban annyi a beküldött részelwn tiltható, hogy mind a három 
t6kének a nyakán a kapa által okozott sebek vannak, mclyek 3/.t rész
ben a tőke nyakát átfutatták, s igy az átfutott részeken a tőke nyaká
nak fás része : el van hallva, megvan száradva. 

l\laga ezen körülmény ~légséges arra, hogy a tőke fejlődése vissza
eMék. 

Tehát ezen sebek is okozhatták, a nagy betegség visszaesését. 
Hogy a visszacsések okai csakugyan ezek lehetnek, abból is véle

ményezhető, mivel a tőkék nyakai alsó részütmél épek egészségesek. 
De a tőke fejezetén látható CS'tpol<húl az is megállnpithatú, hogy 

a tőkék már az elsö és második évben lettek erősen megnem enged
hető módon reámetszve. 

Igy azután a tőke fiatal korában sok rüggyd tört elő s az ejtett 
sebeken elhalt részek megtagadva a szükséges tápnedv közvetitését : igy 
a fejlődés visszaesése, és ennek folyománya l<övctkcztében l<övetkezett 
be a halál. 

Tanulság az, hogy az ojtványszölőben a kapálást ugy kell vcgezni, 
hogy a töke a kapa altat mcgne sérte~sék. 

Dc hát erre a legszorgalmasabb gazda is alig vethet teljcsen ügyet, 
mert hát nem lehet öröl<ösen a munkások háta megett. Külünösen az 
egyéb dologgal elfoglalt intelligens ember. 

Ennek csak egy védőeszköze van : a SiiÖlókaró. 
Ha ez jól van heverve : akkor a tóke eléggé védve van. Ue ha ez 

rosszul van heverve : akkor az ojtvány a megsemmisülesnek van szán\·a. 
A karónak a tőke előtt ugy kell állania, hogy a karó közepére es

sék, s hogy a karó a tiike nyakától 4-5 ujnyi távolságra legyen. 
Ezen sorokat olvasva, nézze meg a gazda a tökéi mellé vert ka

rókat. Száz esetből HO esetben fogja szomoruan látni, hogy nily ren
detlenül vannak a karólc a tl5ke elé verve. 

Egyik töke a karótól jobbra esik, a másik balra ; igy azután egyik 
tőke a jobb, a másik a baloldalon van kitéve a kapa élének-

~leg olyant is lát a gazda, hogy a karó a szőlötö háta mögé 
van verve. 

Kérdés. Szölővesszőket kaptam. És azt látom, hogy legtöbbnek le 
van verve a rügye. Kérdem : lesz-e ebből valami, megcred-c ez ? 

D . .T. 
Felelet. Köztudomás szcrint a szöWrügy nem egy szcmhöl fal<ad. 

Az anyarügy mellett 3-4 fiókszem van, melyck későbben rendc
sen kihajtanak. 
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Bár az igaz, hogy azon vessző, melyen az anyarügyek megvannak 
előbb hajtanak ; de junius végére a fiókszemek is rendesen kihajtanak. 

Kérdések. A szölőkarók bekenésére melyik a legjo~b anyag? 
Karbolineum, kátrány, rézgálicz-oldat, mész? avagy helyesebb-o azok 
végeit megpörkölni ? 

Némelyek azt állitják, hogy a carboHneum és kátrányali bekenés 
azért nerPt jó, mivel a földbe jutva az anyag feloldódik; s igy a feloldott 
részeket a szólógyökerei felveszik s a gyümölcsbe is jut belőle, melynek 
folyt4n a szölő gyü!l,ölcs: carboHneum vagy kátrán szagu lesz. 

Kérdem mi igaz ebből és mi nem? 
Özv. K. F.-ué. 

Felelet. A karókat szokták ugyan mésszel is bekenni, szokták 
zöldgálicz oldatha is állitani, és szokták meg is égetni a végét. De hát 
a mész a földbe jutva csakhamar feloldódik, s a lmrók szabadon ma
radnak; s igy benedvesednek, és csakhamar elrohadnak. A zöldgálicz 
oldatha áztatott karók felszivják az oldatot, de leginkább is csak a viz 
részét, s a karókon némi jegecsedés látható, mely azonban szintén csak
hamar feloldódik, és a lwrhadás bekövetkezik. - A carbolineum folyékon 
olaj, rnely szintén behatol a lmróba, és egy ideig távol tartja a nedves
séget. De a kátrány a legjobb és legbiztosabb óvó-szer. Azért tehát mi 
csak kátrányt használunk, és atz ajánljuk. 

Tapasztalatból tudjul(, hogy a fürészelt négyszögletü karó jól bekát· 
rányozva 7-8 évig mcgtnnja ellená11óságát. Csak ekkor kezd átlikacso
sodni, s csakis ekkor l<ezd rajta a föld romboló hatása jelentkezni. 

De még ezután is ellenáll pár évig. 
Csakhogy azt a l<ifejezést : jól bekittrányozva, ugy kell érteni, hogy 

a kátrány a karók porusaiba is behatoljon, s azért elég vastagon ma
radjon a karó külső részén is. 

A karúk megpörkülése nem czélszerü, mert ezt csak vastag osz
lopoknál lehet alkalmazni. De a vélwny karó az égetés által még joLban 
megvélwnyodik és gyengébb les:r_, 

Ami azon állitást illeti, hogy a carbolineum és a kátrány a földben 
feloldódik, az tény; hiszen a föld emésztő megsemmisítő l<épessége még 
a vasat is fölemészri. Először rozsdával vonja körül, azután a rozsdát 
feloldja. Tehát a megl<eményedett, de folyélwny anyag, hogy ne volna 
feloldható ! . . 

Csakhogy ez a [-;>lokiás oly csendes, oly hosszadalmas, miszerint 
annak ható-ereje, szaga, és ize, a föld talajának feloldott részeiben tel
jesen elenyészik, s hogy jut belőle a töke fejlődésébe is az igaz, de az 
is igaz, hogy ez a csekélység a lombozat, a hajtás közt annyira eloszlik, 
miszerint a szőlóbogyóba oly csel<élység, oly semmiség jut, mi~zerint az 
észre sem vehető. 

Kérdés. Öt évvel ezelőtt ültettem Jork-1\'ladeira szőlővesszőt mint 
olyat, melyet előttem egy magas szaktekintély égig magasztalt. 

Már első ivekben nem voltam vele megelégedve oly gyengén silányu 
hajtott. Amint azonban a mult évben valahára meghozta terméseit,l 
majdnem hanyat estem, midón kiforrott borából izlelőt vettem. 

liaazontalan pocsék ital, mit tegyek ezzel az i1azán koldus s1ölöv~l 'l 
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Kivágassam-e, vagy van valmelyes mód, melylyel a veszett fejszének 
nyelét kerithetern? . ., .. 

Ugyan minek is hallgattam arra a nagy dtcsmtesre! ? . • ,. 
Dr. f. A. S. 

Felelet. Hát bizon nem ön az első, aki a Jork-Madeirának igy fel
ült. De hát megtörtént :\lost azt kérdi mit tegyen vele ? Direkttermőnek 
nem hagyhatja, me r t poloskaszagu bora manapság, midőn az uj szmö
kultura levét elég dusan élvezhetjük : senkinek sem kell. 

Ha l<ivett~ti : ismét 4 évig kell várni a termésre. Ha benemesitteti : 
a fejlödése minóg gyengébb lesz mint :1 ripáriáé. Helyet egyenJöt foglal 
el, a költség reá egy. 

Igazán bajos ily esetben másnak a tárczájára tanácsolni. 
Nem is tanácsoJok de elmondom ahogy áll. 
I la kidobja, 4 év mulvr. ripúria-alanyon levő d us term ú ojtv{mya lesz. 

Ha most tavaszon, mert még lehet, ékre benemisiti : esztendőre már 
tennő szőlője lesz. 

A Jork :\ladeira a filloxerának eléggé ellentáll. Csakhogy fejlődése 
kisebb, s igy l<evesebb termést hoz. 

ün a gazda, most már tegyen ugy ahogy tetszik. 

Aprósagnk. 
Permetezés. A rézgálicz oldatot soknn még mai napig sem képesek 

rendesen elkészíteni. Innét van az, hogy permeteznek, de azért mégis 
meglepi a peronaspora szőlőjül<et. 

Első hibájuk az, hogy a rézgáliczot nem tudják feloldani. Némelyek 
törik, mások forró vizben oldják, holott az eljárás egés1. cgyszerü. 

A rézgálic:wt egy zsacskóba kell tenni, azután egy rudat kell a 
kádon kerüsztül fel<tetni és a rézgáliczos zsacskót ugy kell reá függesz
teni, hogy a zsacskó a vizben álljon. Igy a rézgálicz 24 álatt alatt telje
sen felolJódik, és ha sala1< volna benne: a zsacsl<.óban marad. 

:\'émelyek azt a viszásságat is megteszik, hogy a vizbe előbb a 
mcszet öntik bele, azután a rézgÁiiczolJatot. Hát ez megfordított eljárás. 

A meszet meg kell oltani; s legalább 8-l O napig igy hagyni. 
~likor azutim a permetezölé készittetik, l.iell a vizzel felhígított kellő 
mennyiségü mészoiJatott a rézgálicz•>S vizbe beönteni. Öntés közölt 
azonban állandóan l<everni kell. 

Az igy készitett permetezölé ha megcsendesül, le higgad, és a fel· 
szinen a viz tiszta. Ez a jó oldat, melyet azonban használatkor 
mindig fel kell kavarni. 

• * • 
l·eszeudö tőke. l\lájus elején már meglehet látni, melyik tőke egész

séges és melyik a beteg. Az egészséges tőke erősen hajt, mig a beteg 
tőke ugyszólván ~sirázik, Yagy ezt sém teszi, hanem teljesen vissza
marad. 

Ha a vissszamaradás oka, a tőke nemes részében keletkezett hi
b~ ból ered ; akkor a ayökérzett telje,en ép. 
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A tőke nemes része több okb:)l lehet beteg. 
Vagy a nyaka igen magas és igy a nyakán függé-lyesen megreped. 

Vagy a tőke nyakán nagy seb látható, melyet a kapa sértett meg. Vagy 
a télen át rosszul volt fedve, vagy száraz télen a szél a porhanyós 
földet elhordotta és a töke nyaka megfagyott. Vagy kora tavaszszal, 
vagy pláne a tél utoján kedvező idő mellett kinyitatott, és a később 
következett nagy hid~g folytán megragyott. Vagy a nemesítés zöldojtfis 
volt, s a zöldojtás alkalmával kissé fás európai gally használtatott, melyen 
a héj összehuzódása folytán egy függélye:; csatornácsl<a képződött, ahol 
azután alapját vette a beszáradás, mely az egész tőkét befutotta. Ha 
ezen bajok következtében állott be a visszaesés, akkor az ilyen tökéket 
rnost egészen egyszerüen ékojtással be kell nemesíteni. A beteg részt 
levágni, eldobni, és egészségessel pótolni. 

Ha megered a hiány pótolva van, ha nem : kihajt, és azután zöl
den lehet benernesi ten i. 

Csak azt nem szabad szemelől téveszteni, hogy csak ott lehet 
sikeresen ékre nemesíteni, ahol a visszaesés tömeges. De ahol szórvá
nyosan egy-kettő van : ott zöldojtásnak van a helye. 

* * • 
A levelek sárgaságáról. A level&k sárgasága több okból ered; leg-

inkább pedig annak tulajdoníthatók, hogy a talaj vasban szegény. Ezt 
ugy is szakták javitani, hogy a talajt vasgáliczczal hintik meg ; de azt 
is szol<ták, hogy a tőkét metszés után vasgálicz oldattal kenik be. 

De hát ez mind okosl<adás, a végeredmény még is az lesz, hogy 
a tőke minden pancsolás mellett is rosszul díszlik. Rosszul díszlő tőke 
pedig nem ad termést. 

Azert tehát legol<osabb az ilyen szölőt ásó és csál<ányra szenten
cziázni J<ivÁgni ; s bele európai sztíEh·csszőt ültetni és szénkénegezni. 

.1\lert mig a vasgálicz a szöliitalajának megfestésére jó, és táplálé~ 
kot is nyujt a tökének; olyan betegséget, ahol a levelek sárguinak csak 
tetemes költség mellett javíthatunk meg ideiglencsen; ez pedig nem 
fizeti ki magát. 

Ktinn a szólóben. 
A metszéssel ha l<észen vagyunk követl<ezik az első kapálás. 
Az elsü kapálás azon időben esik, midőn a reggeli időben fagyok 

szaktak bekövetkezni. l\livel p~dig ha a föld nedves: a fagy nagyobb 
és előbb idéz elő károl<at. Szem eWtt tartsa a gazda azt, hogy hüvös 
napokon midön a fagytól tartani lehet : ue kapálta.~son késő estig; de a 
kapálást már délután 4 óra felé szüntesse be, hogy igy a megkapált 
nedves talaj estig kiszikkadjon. 

~liután az éjjeli fagyoktól egész május hó 24-ig lehet tartani, ezen 
l<örülmény szem elől nem tévesztendő. 

Csak napok kérdése, hogy a szőlő hajtásai annyira fejlődjenek, 
miszerint azokat kötni és igy meddőzni lehet. Készüljön el tehát a 
gazda előre és lássa el magát kötüző anyagokkat 



Előbb azonban a netelán kidült karókat tétesse helyére. Azután 
ne sajnálja azt a kis fáradságot, és tekintse meg, hogy a karók rendes 
távolságra állanak-e a tőkétöl, és hogy a tőkék a l<aró közepére esnek-e? 

Ha nem esnének vagy nem állanának : ugy rendeztesse el szabá
lyosan, külömben a gyökerezést őszszel nem lehet rendesen eszközölnl, 
s a munkás a kapálás a1J.mlmával könnyen megsértheti. 

Ne feledje el, hogyha most l<ötés előtt nem eszközli : kötés után 
csak nagy fáradsággal teheti azt, amit most könnyü szcrrel meglehet. 

Az első l<ötözés előtt vagy alkalmával lehet R száraz csapol<at is 
lehányni, a feles hajtások gyomlálá8át eszközölni. 

Kötés után, a virágzás megtörténtével következik: az eW permete
zés, akkor midőn a levelék rendesen állanak. 

El kell tehát idejekorán készülni a permetezésre. A rézgálicz be
s~erzendő, a mész már mo;:;t beojtandó, hogy az teljesen megérjen. 1\lert 
a friss ojtásu mész nem tapad ugy a szölö levelére, mint a régi ojtású 
mész. 

Aki fehér talaját vasgálkzczal akarja barnára festeni, annak is 
most van az ideje, hogy eszl<özölje, hogy a májusi esőzések alatt a viz 
a vasgáliczol feloldja. 

Előkell l<észülni a zó poresőkre is ; azért is a vermeket ki l< ell tisz· 
ti ta ni. 

Ha valakinek még magas fásojtása vagy ékojtása volna késziteni 
valója : azt e hóban egéiz bátran eszközölheti. 

Ültethet egész bátran junius hó első feléig. Foltozhat oskolázhat 
ugyanaddig, sőt még párosíthat is. 

Azon ripária tőkéket, melyel<en zöldojtásokat akar eszközölni, nagy 
haszonnal meddözheti. 

A tőke ideje és erejéhez mérten hagyjon meg rajta 3-6-szál haj
tást, a többit távolitsa el. Ezzel a megmaradt hajtások gyorsabb és erő~ 
sebb fejlödését éri el. 

l\lost már előre figyelmeztetjük, hogy zöldojtás kedveért, a rekenő 
szedésnél, a tő hajtásainak időelötti \'isszakurtitásánal< lu\ros kö\'etkezményei 
nem maradnak el. 

Az ilyen időelőtti visszakurtitásnál a gyöker~!< rendszeres műkö
dése zavartatik meg. 

Hanem ugy intézze a dolgot, hogy a meddözést akkor eszközölje : 
midőn a zöldojtás l<ezdetét veszi ; s az igy meddőzés által leszedett 
hajtásokat : a zöldojtásnál használja fel. 

Később azután eL törnek a honaJjhajtások, melyek pompásan al
kalmRzhatók a zöldojtásnáL 

Ha ezek elfogytak, azután lehet a hegyeket szedni. 
Ily beosztással korán, kezdettől fogva lehet zöld rekenől<et szedni 

anélkül, hogy azzal kárt tennénk. Sőt az egyébl<or eldobni azokott 
rekenőket értékesithetjük. 
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