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A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: .,Egy éT • 1zől6ben") 

Havi folyóirat szöl6sgardik sz6mira. 

Megjelenik: ainden hó 28-é.JL 
f.;löfizetési d( Egétz éwe 2 frt. 

S1E~rJre••U '• kiadótuiajdon•• 
OSOKOR KÁLMÁN. 

Az idei széSiéS·szüret. 
A 8ziiret az egész országban eddigelé bevégeztetett. Sehon· 

nét egy teljes megelégedéssel telt hang nem hangzik. Mindenütt 
a panasz. 

Különöse11 a panasz a minlSség tekintetében. 
Egtsz hátran elmondhatjuk, hogy az idén kiváló min()s~gü 

jó borok nem igen termettek. 
A czukorfok a klosztenenburgi czukormérővel 15- 18 szá

zalékot mt>rt. De sok helyen még a 12 --13 fok is gyakori 
volt. 

Tehát bebizonyodott az, amit állítottunk~ hogy nem igen 
uagy kilátásunk van az idén valami finom borokra. 

A kiknt>k tehát az előz{) évről '\'annak jobb minőségü bo
raik: azok eg(~~z bátran kérhetnek és várhatnak magas árakat. 

Igy ismét azt látjuk igazolva: az a sze ·encsés ember, 
akinek viEizonyai olyanok, hogy az egyik termést a másik szü
retig kibirja tartani, 

Az id~n e~y kis tapasztalattal azonban ismét J.{Rzdagabbak 
vngyunk. K~t irányban tettünk kisérl~tet B most a Fzüret után 
van alkalmunk arról beszámolni. 

Aliután sz0lőink na~yohb kiterj(·désüek, hogy a tavaszon 
a munkH össze ne torlódjék, e~y részét 8 6szszel megmetszet
tük ; - 8 mo~t 8züretkor azt tapasztaltuk, hogy az egyen ló 
viszonyok kö1.ött kvő őszi metszé8 2 fokkal magasnbh czukor-

fokú mustot ndott 
Tehát az őszi mets1.~sben ez évben a sz()lő jobban be ~rt. 

Oka pedig egyszeriien abban kere~endő, hogy tavaszszal a 
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fejl6dás el5bb megindult, s igy az érés elc5bb járt 10-1-:4. nap
pal. Ami az idén nagv differenczia volt. 

A másik tapasztalatunk az idén késc5i metszésnál volt. 
Emlékezhetnek t. olvasóink, hogy a tavaszi fagytól félve 

a fagyjárta helyen, lapos helyen levd sze516nket ké@6n, eg~szen 
april hó vég~n metszet.tük meg. 8 aggodalommal vártuk az 
eredményt. S ime mit értünk el? azt, hogy az igy egész késc5n 
metszett sz616nkön, a fürtök szintén beértek épenugy, mint 
azokon, melyeket rendes időben metszettünk. 

Pedig a későn metszett szlSl{) kadarka volt, mely rendes 
körülmények között is későn azokott beérni. 

Mindezekbc5l az a tanulság, hogy az 6szi metszéasel esz
közölt szőlők előbb beérnek ; s igy ha már 6sszel akarunk 
metszeni, leginkább azon fajokat rnetszük 6sszel, melyek késlSn 
érnek; - korán érlS fajokat őszszel metszeni heérési szempont· 
b61 nem szükséges. 

Különösen vannak a csemegefajok között késlSn érők. 
Ilyenek a fehér és piros kecskecsecs, a malakoff uzum. A bor
fajok között a kövidinkn, a szlankamenka. 

A másik tanulság az, hogy ahol a fagytól félteni lehet a 
ez6lőket : ott egész bátran lehet a szólót későn metszeui. De 
mégis el6nyös, ha az ilyen helyekre korábban érő szőllSfu jok at 
ültetünk. 

A szölök fásojtásáróL 
A szölöojtás terén egy ujitás kezd elterjedni. melyröl már a 

mult évben is megemlékeztünk. 
Ezen ojtási eljárá~ az ugynevezett mohás-ojtás, melyekkel már a 

mult és jelen évben is többen óriási sikereket értek el. 
Ezen fásojtAsi eljárás annyiban különbözik a régi ojtásmódtól, 

hogy az előhajtatás és gyökerezteté~ llldákban és mohában törtémk ; 
s már mint teljesen ös~zeforrott és gyökereseda.tt kész ojtvAny ül· 
tettetett ki az iskolába. 

Most ősszel, midön a gazdának az ojtvány készitésér61 előre 
kell gondolkozni, s az alany vesszök beszerzését a nagy 1--ereslet 
\tégett már most tanácsos eszközölni, egész idején láttuk igéretünk
höz híven az egész eljárást részletesen közölni, hogy kiki vele meg· 
ösmerkedvén: a tél folyama alatt azt át tanulmányozhaso;a, meg
tanulhassa és hozzá készüljön, hogy annak idejéhen az eljárást tel• 
jesen ösmerje. 

A po~sonyi kiállitás alkalmával tartott szölészeti és horászatj 
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kongresszuson ezen eljárá~ü módozatot Kosinczky Viktor a m. kir. 
vh1czelh~riskolai igazgató ur részletesen ösmertette. 

E1-en ösmertet~st megszerezvén; azt a teljes szövegében a kö
vetkezőkben mutatiuk be. 

A szölőoltványok előhajtatással való 
előállitása. 

Hazánk ban a fás szőlőoltváoyok eredményesebb készithetésének 
nagy akadálya tavaszi időjárásunk hlSmérsékbeli egyenetlensége szeazé· 
lyeasége, s majd tuhuígos sztírazslfga, majd tnlságos nedvessége. ' 

Holott ezzel szemben, mint tudjuk, oltványaink sikeres megfogam• 
z:1sr.khoz lehetlSleg egyenletes, ugy 22° C. körüli meleget s osak mérsd· 
kelt, oair lflland6 talajnedvességet és légittjárd laza tal-Jt kivánnak. 

Na~y fontos~ága van tehát minden olyan fogásnak vagy eljárásnak. 
melylyel tavaszunk ezen hátrlfnyait legalább részben kiegyonlif hetjük 
vagy ~írtalmatlanntt tehetjük. 

Ilyen eljárást t<>bbP.t is ajltolottak B még többel kisérieteztek ; 
azonban Pajno!J, edeiig az eredmények ngoyszólván kivétel nélkül a vára.: 
kozás roögött maradtak. Mert vagy nagyon komplikált s igy aránytala• 
nul drágoa és nehézkes volt az eljárás: tehát nem bizonyult gyakorlati· 
nak ; vngy csak látszólagos előnyöket nyujtott, mely szint~n nem állotta 
meg a gyakorlatt élet próbáját 

Csal\ egy(•tlen elj1trtís: uv n. n. eWhajtahíssal való szöl5olh·ltny·. 
k~~zit~s bizonyult ugy költs~gesség, mint gyakorlati kivihetlSség szem
pontj1íhól egészen czélto~zerünek, s igy a na~yban való elterjesztésre is 
érdemesnek. 

* * A1. elj1írás lt"nyege az, hogy mcgfeldc'í helyiségekben való alkalmas 
kzelésse\ uz ojt\':ínyokat. Hunyiru eU>hajtntjuk, hogy kiültetésük alkalmá· 
val e~yrészréll m:t'r leg-alább is er{ís gyökérkalluszszal birjanak ; mlfs rész
ről pedig oltriHi lu·lyeiken mar össze is le~ryenek fortva, ugy, hogy az 
iskolába való kiültetett~ijük után mindjárt egyszerüen tovább fejlödhes
tlCnek, gy<ikeret verbessenek {'s lombot fejlesszenek. 

Ha u bev(~z,.tö sorokbuu mondottakat figyelembe ves~zük, azonnal 
vilá~osan áll eWttünl<, hogy hazai viszonyaink közi)tt a fás oltvatny-ké
szitét! t-~zempontjáb61 milyen nagy hordereje lehet ezen eljárásnak. Mert 
hisz ttlkalmasan \'1ílas1.tvu meg a kiültelés idejét igy ezzel, hogy ugy 
mondjam, ezinte kij:H~zsznk a tavaszt, s olyan viszonyok között termel
Ichetövé teszlik olt \':ínyainlutt, n melyck ((ózött azok a legkedvezlSbben 
kezdhetik meJ! (>s folytut hutják tenyészetüket. Hozzá még az eljárás nem 
s valami komplik1Ht \'agy killtségeF; csuk fappen nagy gondosságot é& 
1.outor-:s:ígot kiv1í11 s cz<•k megadú~a, nH~g a kiült~tési iJlS megválasztása 
\(~pezik tulajdonk(appen E>gyedüli nehézségeit. 

A l1ajtatús ki1·itelé/1ez bizoru·os kellékek szükségesek, a 
melvek a kö,·f~tkPzök : 

. a) l'gy jól fffthetíí, nem túl világos és t~zellöztető kémények utján 
kitünöen szeJlöztetheW u. n. ellSbajtató helyiség ; 
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b) a helyis~gben állvtinyok, melyekre a ltidákha rakott eJtihajtatandó 
oltványok elhelyezhetők ; 

c) ládák. melyekbe a kész oltványok hajt~tásuk idejére cz~ls~erüen 
berakbatók ; 

d) fütl:S kályba vagy kályhtik, melyekkel a hely;R~g hlSm~rs~kH 
tfllandóan ~0-24° C. körüli hőmér~éken tarthntjuk. 

e) erdei vagy réti friss moha, vagy e helyett fagyapot, durván roA· 
ttilyt faszénpor, fenyl:S-, tbuja- vagy borók:!-ágac~kák, vagy ezek helyett 
is ruganyos, laza fagyapot . 

.A /flt het~ helywégek. 
Nem kell azt gondolni, hogy e füthető helyis~gcknek s kályhJ(knak 

altin valsmi különleges dolgoknak és kivitelüeknek kell lenniök. Nem t 
zükségb(Sl jó bármely jól szelll>!tetheW sztirR:-. istiilló vagy lakószoba, éK 
61 szabailyozható és f'üthetl:S köpenyes kályha is. 

Eleinte e helyiségeket teljesen sötétre ktSszitettük, de e1. nem szi\k· 
séges, csak éppen arra vigyázzunk, hogy a közvetlen beRütlS napf~ny oe 
érje az oltvtinyokat és ládákat, mert a napsütötte lád;ik a többieknél 
jobban felmelegednéoek és jobban kisztiradnáoak, a napsütötte oltványok 
gyenge hajtl(s~&i pedig könnyen lepörkölődoének. 

Annail szükségesebb azonban a jó friss levegő B éppen ez okból n 
helyiBégnek t61zsúfnlaisát is kerüljük, s előhajtattitmnl<uak miuél tágasabl 
1 lebetl:Sleg magas helyiségben végezzük. 

b állványok elhelye%ése. 
Al állványok elhelyezés~ is persze külc)nböző lehet, s nzok a he· 

lyiség alakja és téressége ezerint \·agy csak egy sm·ban, vagy több sor• 
ban 1 vagy esak földszint. vagy egymás felett, vagyis emeletesen á!lhat· 
bak. Felállitásuknál ügyeljünk, hog)' az ee;ye~ állv1inyok k<)zött elegendő 
utunk maradjon ahhoz, hogy a telt hidaikat k~nyelme~eo szállithasHuk, 
- továbbá, hogy az egyes reájuk rakott bidák ugy a faltól, mint a 
fóldtlSl, továbbá a felettük vagy alattuk lev{) ládáktól rs a padl1íst6l 
legalább 40-50 emre er,Reuek. Slit j6, ha a1. e;cymás mellett álló ládák 
közölt is marad legalább 10-10 cm. h~1.a~. 

A• oltványok elhelye~ésére s•olgáló ládák. 
A ládák legill kál>b t·t 0-1·~0 m. hossz 6, 60 ern. rnély és ug-yan

csak ilyen széles fenyofa-hídák lehetnek, melyekn'-!k fenékdeszk;íi kiss~ 
hézagosan s~egezendők s itt-ott átf'urand6k, hogy a levegli áraml:ís;\oak 
~~ az öntöző viz lefolyásának utat nyissunk. 

Jó, ha a Jádtik egyik vége ajtó m6djára kinyithutó vagy le1n:crlhetíí, 
mert az ily ládaikba az oltv1inyok künnycbhen rakhatók be s ennett 
folytaln a ládák jobban kihasználhat6k. 

A jf.ltéll al kalma%álla. 
A fütéshez bármilyen j61 f{fJ{) és j6l fíítö cst:r~p- \'agy kitpenyes 

kailyba használható, s{)t közöns~ges vasldlyha is, hu vele n hőnu-:re~ék 
egyenletesen fPntartbató. 

Ha n kályba, iJletve a fütés tahío szárit: nz nem buj, mcrt a he
lyiaeg levegője b tulságos pártaképződés és rothnd;íHt eiőidézö lecsnpódá
IOk megakadailyoúsa végett u~ y is lehetőleg szárazon tartandó. 
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A moha stb. anyag has~ntilata. 

1 A moha a Indák kib~lelés~hez ~s a berakott oltvtínyok befed~séhez 
szo p-dl. A fris jobb, mi~t a r~gi, de az~rt száraz vagy s?tfritott is hasz. 
ntílható, .csakhogy ut6db1 hns~nál·;t el~tt - ru~anyoastfgatnak visszanye .. 
r~se cz~IJáhól leforrázand<S. Fts : hog-v tiAzta, pen~szt~l ~s rohadó anya. 
e-okt61 ment;s lee-y~n ; ~i~rt i~. ha ilyen volnn, gőzben való párolats atttal 
hasznatlat elott dezmficz1állandó. lgy dezinficzitflva szftks~gb€11 a matr 
egoysv.er használt moh11t is ism~telten felhn~ználjuk. 

Le~johh a duzzadó r~ti mohn (spha~num), de a ftík k~re:én ~s kö. 
veken teny~sz(S mohn is el~e: j6. LeP."yen nzonbftn bá'rmily*'n is, hasRnat~ 
lat el()tt B?. egéP?. k~s?letet ok vet len át kell válogatnunk. Eközben a 
FIJ:ehbjét f~lre rnkink, - a beléjl)k kevert fihet, falevelet, földet stb. 
idee-en nnynp-ot pedig kihajig-tfljnk ; majd n ftstömeg-et ptfloztfkkal vagy 
vnAvillffkknl jól l'lY-~tveJ:jük, hogy IM:n~árát emeljük, a földet, piszkot pe
dig kive':jük, - n f~lretett szehh r~szt pedig- kézzel apr6 darabktfkra 
ff'fpjflk R mojrlan fl"- olt\·án~·ok fPIF~:t.iPfPPk fPlA{j h('takAráflára haszntfljuk. 

Mivel R?.onhan R rn()hA Pok heh·en cPak igen korlktolt mennyiség· 
ben VRJ!V Pppen nf'm áll rendPikP?.~AJ P. ft rrohát n-ös számu puhafa ~8 
tölg-yfa fogyApotta l is lrhf't helyf'ttf'sitPni. Eí' a helyettesi té& teljesen 
beválik, c~akhoQ"v inkJibh pn},flfR \·n~y fen)·{)fn fag-yapot haszntílandcS, 
mert R 1ölryfflJ?"~·npot kem~ny, mf'rP\· s f'Dnl'k folytán törik, porlik ~B 
lobhan ÖA!Izeáll; - tovribbá A fen~l•pnkohíshoz fa~y11potb6J a kell6 nedv
tartalom biztosittf~a \'~~!ett. \·alarni,·el vaí-ltaf!'nhb r~teg veend~. J6 tov~bbaí 
a, oly kom hináczi6 is, hoJ!'Y a f('r•~k kihélel~s~hez mohát, az oldaloit 
kib~lel~s~hez pedig faJlyapÖtot ha~ználunk ; ez taltín m~f! a legsj~nlato
sahb cRomagoltfs. 

A fa11z~npor mint kitiin~ df'zinfi('zi~l6 Rzer s na~y h{{- ~s nedv~s
s~gotart6 ktfpeF~~~e-gel biró anyar, az olh·lfnyok közeinek kitöltésére hasz
nlfltatik. Ha nem DAf!'yon daraho~, különválas:r.tás nélkül keverten is 
e2éR1en j<Sl atl<nlmazhnló, ellenJ,ez{) N~f'1hen a na~yobh darabok babszem 
nagyokktí törendök. 

A fenyő-, hujn- vagy b()r<Sknágoa<'Akák eg-y rétegben a berakott 
oltvffnyok felfl?.inére rn k va A ~?abnd lég-forgást biztositani hivatottak, a 
mennyiben A föl~hilk rakott mohánnk az oltványokra val6 reáfeküdéstit 
f!'IÍtoJjtík. Ha e~~E11.en friPflek, e czllh·n kHünlíek is; ha azonban kisatS 
már fonyadtak, állottak VDf!Y pláne fiilledtek, akkor könnyen megpen~
szednek s rohedál'li ~s pen~sud.Ssi k iindt-JI6 pontokká leeznek ; miért is 
kisérleteink ezerint jobb, ha ily esetben ezek is ruf!onyos, laza fagya
pottal helyette~ittefnek ~B pedig vag-y csakis v~kony szigetellS réteg alak
jaíh.Jn mohá'val koo:hináltan va~y pedi6! Uf!Y, hogy az eg~sz fels~ taka
r~t:~t cs6pá'n két, ef!'yenként 8-4 cm. vastag fagyapot r~teggel végezzük. 

EllSzlSle~ a berakáshoz k~nport is haszntfltunk, melynek az lett 
volna a rendeltetése, hogy meg~átolja a pen~szképz~dést. E feladat.tnak 
szanban egy~ltalában nem felelt meg; miérf is bizvá'st elhagyhatjuk al
kalmaztfs~t. 

h oltványk~a~ltés módJa. 
Az oltvtfnyokat a ezok~sos angolnyelves p~rosiMssal 

nem kötözzük össze, se be nem •~rozzuk, hanem csak a 
kt1szitjük, de 
va(gott nyel-
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veknél fog-va tarijuk össze ; mi~rt is ezek készité~énél n nyelvek f'rÖs 
voltlfra különösPn ügyeljiink. 
· Az h~y elkészitett o!tvlfn~·pknt nznhín oltott v~geikkell hefei6 egy 
8 kiültPt~snél is hasznitini A?.okott Rzlillitó fat1ílczára tess1.iik. 

E tt{lcza 40-50 cm. ho~szn ~s széles, hlirom oldal1ín peremmel 
bir, lapján pedig kis !~ezekkel - vagy mí m~g czélszerübb: pálczil,lik
kal né~y el!'venllS réflzre van oszt\·a, mely r~i'lzek illetve rekes?:ek min
denikébe 25-25 s ig_v uz ego~sz t~ílcznra éppen 100 dm·ah oltv~ny fér. 

Je~vezzük meg. hogy a1. olt\•ányok alnnynin a r·ü~yeket. a leggou
doeabban ki kell irtanunk, hogy ki ne hajtsanak s hujtásukkal ne fo
gvaszl!lzák az alanynak a kallosz-képzésre sziikséges tartul~kanya~át, Az 
olt6-\·eFJY.fS pedil!' egé~z rövid legyen B n veHsz{) rügye felett csak 3/ 4-1 
cm. hosszn csonkot hag-yjunk, ho11y a berakásn1íl és kiültetésnél minden 
olt,•ányt egyenilS magal!l'"a tehessünk. Egyébként azonban az olt\·ányok 
k~zben vagv g~pen el!'yaránt készitbetök. 

A ládáknak oltvlfnyokkal val6 megtöltéE!e a kö,·etkezőleg történik : 
A Ilfdák a megtöltéPre kiszemelt helyisée-ben a szükséges kellé

kekkel körülvéve kissé ferdén s fe)tlfmasztott njt6\"ul a falnak támaszt
juk s hogy esetleg ,.i~B:I!R ne dőliön, e~y fadarabhal ulá p6czkoljuk. 

Az alfftffmar:a:l!tásra, ha kényelmesebben akarunk dolgozni, 40- öO 
cm. ma~as majl'asit6 bakokat is készithetünk, melyeknek fel~l:S rés~e már 
usrv van kéRzitve, bne:y a ferdén falnak tám11sztott hídu alsó ,·ége éppen 
heléfekszik. Töltő illetve c~omago16 helyiségül pedig jó, ha té~ltízott. 
vae:y aszfAltozott padozatu helyis~get választunk, mert az oitványok be
raktíea sok öntözéssel jlfrvffn, deszka·padló elrohad, a fól pedig stfrrá ázik. 

A Mda meJM mindenek eltstt is elegendő s el5zöleg vizzel teljesen 
tUitatott közönséges azaz nem t~pett mohát. VBilY ennek helyettesitésében 
fa~yapotot, majd elly lffdában durván rostált s ugyancsuk vizeel telített 
szénport teszünk. 

Majd a berakó melM áJJitand6 még egy dézsa vi.~, egy locsol6 és 
e~v asztalka va~y e helyett etzy e?.t helyett.esitlS felforditott llfda, nem
különben a berakást egyenget{) sin. Mindez ugy, hogy valamennyi mi
nél inktíbb kezeügyébe essék, hogy ide-oda kapkodással ne kelljen be
rak6nak idlSt veszíteni ; mib61 ismét az is ki)vetkezik, hoJZy a fenti kei
Mkek elrendezée~t egyébbként egy~nenként többféleképpen is lehet 
végezni e n em okvetlen szükséges, hogy azt egészen a bemutatott ábra 
ezerint tegyék. 

Ha ezen el6készületekkel készen vagyunk, akkor ellSször is a Mda 
als6 v~gére 6-8 cm. vastag mohát. vagy fagyspotot teritünk, t•rre pedig 
mintetzy l om. vastagon vizzel telített szénport hint ünk. 

Ev.utA'n a herak6 az oltvlfnyhord6 tálezár6l 25-2ö darabjával a 
fentemlitett moha va~y fa~yapot réteg-re egy réteg (rendesen éppen 100 
drb) oltvlfnyt rak és pedie: ua-y, hosry azok oltott \'égei n~zzenek kifelé 
s e vétzek a láda szélét.ől befelé 10-12 em.-re teljesen egyenilS magas
eágban tí1Jjanak, vaJZyiFI eg'Yenef!en Aik ba elllAenek, mit u z n. n. berak 6 st 
ee:yengetlS sinnel bhr.t.osithatnnk, melyett n Iliela két Az(>)én a bernkáM 
haladtafval folyton fe)fp)é bózunk r~ nzonki\'{íf pedig mé~ az által, ho~y 
a 25-ével kezdbe vett oltványcsomókat u berukáskor oltott végeikkel 
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eltsbb a1r. asztalkf€ho1r. vagy lf(dtfhoz vet:jük ~ i~y a kiljebb vagy beljebb 
dlld oltvtfny-v~gP-ket egy nivdra hozzuk. 

Ha nz elsts r~teget i~y lerakta, akkor a Mda alkalmas helvére 
va~y e~y kftlön kis tl(hldcsktfra a beraltd vagy esetleg az oltvdny bor
dozdja egy von1!at huz,. mi azt jelenti, ho~y ~zffzat mtír berakott, mit 
azuMn persze mmden UJabb 100 drh lerakdPlfnlfl megismételtetilnk. Ezen 
vonalai( összegezés~bBI tu~juk azutlfn mee-, hngy egy-egy híddba htíny 
darab oltvlfnyt tettftnk, m1t azuttín a ldda njtds v~gére a beraktís dd. 
tumdval B esetleg még az alany és n{)mel!l veilsz~, rovdbbl( a berakd ne ... 
vt1vel e~yfttt nyomban felirhatunk. 

Az els~ r~teget aznhfn j~l behintjük á'ztatott szénp('lrral s mtísodik 
r~te~fil ujabb 100 drb oltvtínyt rakunk reff. Ha pedig mtír ezt is be
raktuk t!s feljeRyeJ:tftk, akkor a Mda oldahfn és fenek~11 is megkezdjOk 
a moha va~y fagyapot pakoltíst. - mtír t i. a szerint, hogy ez anya
goknak kizifreSlag csak egyik~t haPznffljuk-e vagv pediR, hogy 'p. u. az 
oldalakat taltín fagyapottal, a feneket pedig mohth·al b~leljük - mint 
azt fentebb szinMn ajtfolottam volt. 

E pakol ds az oldalokon 6-8 cm. va eb~ lehet, a fenekén pedig 
olyan, hogy a ltída feneke és oltvtínyok aiRd v~gei kö1r.ötti h~zag telje
sen kitölteee~k, - de mohtíntíl legaldhb is 8 - fA~yapotntíl pedig leg
altíbb is 10 cm. Kiv~tel~néi figyeljünk, ho~y a haszntílt. pakold anyag 
jcSI megtömessék, nehogy kés5bb sfilyedések tíiJjanak ellf, melyek az 
oltvtínyok felsiS e~yszintes l(lhíslt't me~zavarntík, s hogy 8 pakoltíR oltvtí
nyokkal ~rintke:zlS része ugy oldalt, mint különösen alant folyton er5sen 
heszénporoztaPsék, ho~y a megpPné~zedésnek lehet{)) pg eleje v~tees~k. 
Majd Y~gül a mtísodik r~teg fe)gf$ Japjtít is besz~nporozznk B ennek is 
megtörMnt~vel pedig rdzetís locso16val Az ef!~Bz tömeget lase6 öntöz~ssel 
alaposan lelocsoljuk, hogy 8 ezenet jdl az olh·tínyok közé mm~suk . 

.!zzel az elad két r~teg oltvtínynyal készen VBJ!yunk, mire ujbcSl 
k~t réteg szénporral hintett e oldalt éA alant körülpakolt oltvffnyt rakunk 
be, majd ujbdl looeolunk s igy tovább, mig csak az eg~ez lddu ml(r 
majdnem egészen megtelt Ha pedie: eddig jutot.tnnk, nkkor a Mda felalS 
vég~t is bepakoljuk, a megtölt~s alatt nyitott, illetve kiMmasztott ltída
ajtdt leztírjok, mivel kiss~ az oltvffnyokat rend~rerint öeezcs:zoritjuk, 8?; 

e~~ez ltídtít pedig moRt mtír fenek~ve! e~y l~cz- vagy v~kony llerenda
rtfceozatra. u. n. csepegtetlfre tílJitjuk e a benne lé,·lS oltvtfnyokat locsolcS
val feltllr~l is jdl végig locsoljuk. 

Ezen legutolsd JoesoMe az összes feleutesen taldlhatd szénport m~
lyen az oltvtínyok köz~ moesa, mire az igy támadt oltvtíny közötti hé
zagokat felülrlSI iPm~telten sz~nporral hintjük tele s u;bcSl belocsoljnk. 

Álta1tfban a 'yivzel ~B ezénporral nem fukarkodonk ; ellenkezlSieg 
oda töreks~tünk, hoj!y az oltvtfnyok tulajdonk~ppen teljesen szénbe réte
gezve tílljanak, e hogy ugy a ez~.n, min~ n mo~a teljePe.n títiv~djan.ak ; 
bár mee: kell jegy{'znem, ho~y kts~rlcte10k szermt ugy 1s elég Jdl Blke
rftlt a bajtattís, ha " r~te~enként valcS szénporztíst elhagytuk e csak az 
oltvtínyokkal ~riutkezö moha vngy fa~yapot pakoltfaokat ~B az oltvffnyok 
felalS 11zintj~t ez~nporoztok meg. Ki tehl(t a Pz~nporral takarékoskoiini 
k~nytelen, az a rétegenk~nti szénporoztístdl el is tekinthet. 
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Mindezek utlín mvst mffr csak a befed~s van m~~ hátra s akkor 
egy láda oltvdnyunk e~y-egy ltídába körülheliil 2000-2500 fér e]) m:ír 
teljesen elkészült. : ezt pedig a következőleg véi(ezzíik : 

Az olt.ványok vé~eire eWPzör is boróka- vagy fenyő~rzacskákból 
ee-y 2-8 cm. yastaf! válnPztó J'éte~et rakunk, melvlyel e fel~ rn~~ndó 
3-4 cm. vnstAf! moha réteg 1észére mintegv tartó rácsozntot kéf.lzttünk. 
Ennek pedi~?: az a czélin, hof!:V a takaró moho retí ne fe~didhesse.n e~é
szen az oltvánvokrn, hanem n kett{) közé ef!V Pznhnd légforgóflt lm~tmnt6 
réteg helyezt.e~flék. Ha azonhan rriss fenyő- 'vagy boróka- \'H~V hasonló 
lfgacskánk nem volna, nkkor jobb, ha ezek helyett. rn~anyos fagyspotot 
használunk, melyből a1.onbnn mJi'r vagy 4 cm. \'asta~ réteget rakunk ... 

Ho az elslS eFlet foroJ? fenfl, akkor a ,·álaf:?.fórétef!re nzután ellSHzor 
is 8-4 cm vaFitag \'álogntott éP tépett moharétPget rakunk, mnjd erre 
egy ré h~~ s1.énport hitünk, erre m~f! uj hól 3- 4 cm. vastag tépett moha
réteret he l yezünk. A máAodik e Petben azonhan vaf!yiFI ha fen~·{) VBf!Y 
boróka helyett fagvapotot haPr.náltnnk, akkor a szénport }l:özvetlen n 
kisst1 lesirultott els() faf!ynpot-rétef!.re hintjük s e föM C!!lak ef!y 4 em.-es 
rétell tépett mohát tesziink. Sőt, mint azt f. évi ldAérleteink teljeAen jó 
Aikerei if!azolják, ezen feJp() mohnrétego helyett is haAznnlhatunk fagya
potot ; ilyenkor tehlft az E>gés? felslf boritÁs csak k~t réte~ egyenként 4 
cm. vnl!t&f! ~ ef!y réteJrPcske szénnel elválasztott faJryapot. Majd, le~ye
nek a2ok különl>en hár hovy k~A7iiltPk is, felrakás után ezen felslf pa
koláf1!okat is jól \'éJrifl kell öntö2niink, minek mee-történtével nehány 
órffi~ Pzikkosztjuk a ládát, ho~y a tuleffgos viz lecseppegjen s tulned
vePsé ne te~ye a hajtat6há2at : ha pedig már ez is megtörtént, akkor 
oltvlfnyunk hajtatásra kés ~8 a hajtatóba viend~. 

Ha véJlif! f!Ondolunk az elmondottakon, taJladhatatlan, hogy ez 
eJl~Pz eljlfrás me~leheWsen bonyo16dottnak Játszik ; de ha a cz~lt ismer
jtik s folyton ezt tartva ~rem előtt vé(ZE'?.zük munkánkat, akkor mind
járt ef!éAzen ef!yszerünek foJ!' eiRttiink feltönni a dolof!. A1. egész Pljárás 
t. i nem egyéb, miut E'~Y a l apoR htselszigetelésre és dezinficziáláua 
igyekvfl mohába VRf!Y máR alkalmas nnyagbfl és szénbe való oltvffnyben 
burkoláe, mel.v alkalommal azután mt1e' nedvessé(!gel is annyira el .tkar
juk llftni az oltványt, hogy annak késlíbbi locsolása heteki~ is n~lkül(')z
bet5vé válj~k, miután az id5szaki, főleg pedig a korai locsolásoknak a 
fej16dö m~g gyenre kaJinsua rohaPztó hatás1ft tapasztalták, mit peclig 
tnindenáron el kell kerülnünk. 

b oltványok a hajtató há•ban. 
A hajtató házban BY. oltványládákkal eleinte csak kev~s dolgunk 

van; nevezetesen esak arra ke11 ügyelni, hogy a helyis~g hlhnérs~kJ,.tét 
állandóan 20-24° C . .:.on, leveg{)jét pedig frissen ~B l~hetl> szárazon tart
suk ; mi ezéiból kelliS vigyázattal n~ha még a1. ai,Jakon át is s~wll{)ztet
betfin~, an~lkül azonban, hogy légvonatot állitanánk ellf, ~s csak napfé
nyes tdlSben s csak a déli ablakukon át, nehogy a helyiség hlSm~rsélu~ 
túler~~en lehüttessék. TermészeteM, hogy a helyisé!!ben folyton lllímér{)u 
figyelJuk ugy az oltvlfnyoknak (a ládák mély~beu) mint n hajtotónak 
maglfnak hlJmérsékét. Slltt ellenlJrzésül nem árt, ha egy-egy ú ve rfedelü 
szekréuykében zár alatt tartható manimái és minimál hlSmérlSt is tartunk 
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hojt.at6ban, ho~y a kezeléssei (fütéssel) megbizottnak ébers~gét a 
"ellenlSrizhessük. 

E~y h~t mulva az oltv,(nyok l'ende~t·n már megke1.dik a kallusz
képz~Rt s 10- 12 nap muh·a reude:;en hajtani kezdenek. Ekkor· a fels{) 
taknr6t itt·ott 6vntosnn f~lre huzzuk s m(~gnP~ziik, hogy nem szikkad
tak-e ld nagyon az oltványaink. Ha igen, akkor 4-5 liter 300 C.-oH 
vizzel ÍJ! .. en finom ~6zs:íju ~O?H~l6vul :.t t:.tk:~r6n át vig")'IÜf.Va meglocsoljok 
e ezt flzuksé~ szPrmt a feJinles kí't"obl)} folyornán e~etleg meg- is ismé· 
teljük ; ha pedig azt hltmínk, hogy n rü~yek rm\r nagyon hHjt11nak s 
pláne talt1'n a hajhísok már rohadnuk i~, aklwr a f'ehdS t. i. a szé1Jpor 
feletti tllkar6 rPteget egés1.en leveP~zszük, a1. alsót pedig gondo~a11 meg
la1.itjuk, hogy több le\·egőt juttntvu az oltványokhoz a to\'líbbi tulgy,,r·~ 
növek fldésnek és bujtá!oll'Oha.:hísnak utj~H v álljuk. Rohadó ht:"lyeken még· 
j6 hatt1'su, ha az ily foltoln·ól pór 6rár·a az ah;6 takarót is eg{:szen ~e
szedjük, vagyis 111 oltványokat <'g~E<zen kifedjük) B:tároz sz~ n porra jól 
behint\•e kiRb~ megrozikkasztjuk s uzuttín 2-:~ em. vastag uj nyirkos 
fag~·npot vegy mohatakaró\·al fedjiik. Nemkülöuben igen j6nak tapasz
tultuk nzon eljt1'r~st is, hogy mikor a rü~yek hajttísai már meJtjelenekt s 
3-4 em.-re nlíttek, hogy ukkor u felsé) takarót egés?.en eltávolitva, e~t 
ezutt1'nra csak egy réteg minh•gy l l 1j2 cm. vastag beáltatott dun·a 
ezemcs~jü szénnel helyf'tteaittfltűk, melyet azután irllSnként jó pero
nospora-fecskendővel szüks~g1o;zerinti rnérvben meg'pennete1.ünk. Az i~y 
kezelt olh·ányok aránylag n legkeveseLb penészt és rohad1{st mutatt:ík, 
mi pedig - tflkintve, hogy uz oltvtínyoknak éppen a pentssv. és a roha: 
daía a legveszélye~ebh elleus~ge - az elj1írásrwk nagy ~rtéke mellett 
bizonyit. Különben pedig jónak hizonyult v~gül m~g az ifi, ha az ál tH
laíban teljesen elttívolitott fels{) talmtók helyett az oltványokra egy kis 
s~:ellöztetés után c"ek egy uj réteg (3-4 cm.) vastag lecseppegtetett 
fagyupotot teszünk. 

Pár hét alatt a knJlusz rendesen már annyira kifejWdik, hogy az 
oltási váglapok és nyelvek jobb:ír,, teljesen összeformdt.aknak látszanak, 
alól pedig dus gyök~rzet fejWdik • 

..4.% oltványok isJ.·olába ültetése. 
A kellő lebütés utnn az oltv1h1yokat. minél előbb ki ketl ültetnünk ; 

mert minél kisebb mé~ az oltvl1nyok hajtlhm, nnnt1'1 kevésbbe me1 ült ki 
azok tartalék hfpanyaga. Ennek folytán pedig a kiültetás sil<ere annál 
biztosabb s oltványaink u szabadban majd an11ál gyorsabban és erőtel-
jesebben hajtanak. 
· Óvakodounk kell azonuru attól, hogy a kiültetést talán még rossz 
talajállapotbnn vagy eslís, hideg idííben is erőszukoliuK va~y pedig, 
hogy eWző lehüt8s nt'-lkiil mindjárt a meleg hajtatóból eszközüljük. El
lenkezlile~ a kiültctéHt mindig csak na:ír ellízíí Ichütés és a szabad leve
gőhöz és vilt1'gossághoz való némi hoz",\~,zuktat·is után sza~a~, végez~~nk : 
ugy ho~y a kiiiltetett _oltv,:ínyok lád:~h?mét~~éi<e ~s. u kulso leve~o hl>~ 
mérséke de sőt a talaJ hom6t·séke kowtt •~"~ legfelJebb nehány foknya 
kölömbs(.~ lehet A taiRj pe(lig a kiiiltet6~ fog;matu~it:(sakor j6 müveleti 
állapotban le~yen: tJI\iit. porhlln~·~S t1~ tl-' n tnltliJdVtJ~ Ha nem ilye11 
volna vagy igen hideg tlc\pl)k j<írn·\nak, akkor -- hao~ak lehetslige-t -
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inktfbb tartsnk még a hfítlSben oltvd:nvainkat. pa(r napig. Kert különben 
az egtisz müvelet sikerét koczka(ztatjuk, mivel a gyenge kalluszok a hir· 
telen hőmérsékleti külömbs~gek és hideg esl>k ira(nt nagyon tirzákenyek; 
kőlönösen feJtünő pedig ~rzékenys~gük akkor, ha nagyon homokol ta. 
lajba kerfilnek, miután az ilyen talajok a hl>változl(sok ira(nt stb. maguk 
is jobban reaga(lnak. 

Ugyancsak a fenti okokból indokolt, hogyha csak munkaerőnk á1 
beosztásunk megengedi, ak kor a hajtatott oltvt(nyok k~szitésével ne i• 
igen siessünk, hanem ugy intézzük a dolgot, hogy ültetéere osak md:jus 
l-ó mtísodik felében kerüljenek oltvtfnyaink. Ily elja(ra(s mellett egyrészt 
mtír az oltvtínyoknak a bajtatóban való kezeMs6 is könnyebb, mert a1 
a(prilisvtigi és ml(jusi mtír melegebb és derültebb napokon a hajtat6k 
sokkal egyenletesebben iúthetlik .is szelJlSztethetl>k ; mt(srészt mtíjua vége 
felé mt(r a kiültfltéskori id~jtírt(s és talaja(llapot is rendszerint egészen 
kedvezlS. A1 ilyenkor készitett és tiltetett oltvt(nyok rendesen jobban 
sikertllnek, mint a kortíbbiak a bafr k~a6bben kertilnek is földbe, a ko
rtfbbiakat növekedé11ben ia majdnem mindig elhagyja(k. 

Ami az ellSbajtahfssal készitett oltvt(nyok kifUtetésée illeti, a1 tabb
féleképpen eszkö1lhet6. 

Igy ott, hol vizazükében vannak, több-kevesebb m6doaitt(asa1 a 
közönszges elja(rás ezerint k~szitett oltvtínyok Iriültetésénél szokásos el
járt(s is baszna(lható; ott azonban, hol viznek b6vtiben vannak és kes
keny iskolatáblák készithetök, inkt(bb a tiszttín vizzel va16 iszapoltfsí el
ja(rtís ajtfnlható. 

Ugy az egyik, mint a mtísik esAtben a mt(r kell~en összeforrt olt
viÍnyokat óvatosan ládtístól együtt az ültetés helyére visszük B ott a 
ládát mindeneke16tt ie ~ppen olyan helyzetbe t(tlitjuk, mint a mikor 
azokat oltvtínyokkal mcgtö1töttük. Majd a végelS ajteSt kinyitjuk s le
'·es~zük vagy megttfma~ztjuk, a fel!l> mohatakar6t leszedjük, azután pedig 
az oltvtfnyokat sorjában gondosan kiszedjük, s egyenként megvizs~tfljuk ; 
vizsgálat alkalmával mindazokat, melyek hitínyos forradást mutattak 
vagy ~gyáltalában nem is forradtak, kiselejt.ezzük. Ugyanekkor s vt€lo· 
gateSk egyuttal leszedik az ell>tört vadhajtlsokat éR kép~:6dött. harmat
gyökereket is. 

Ha azut.án oltványainkat a közönttéges eljtfráe ezérint k~azitett olt
ványok m6djaíra kivánjuk kiültetni, akkor ezeket is 4ppen ugy ültetjük, 
mint amazokat, csak tippen hof!'y (nehogy a nagy rt(lk6dtataílsal a még 
gyenge kalluszban klfrt okozzunk) a közönséges oltvtfnyoknál 11okai1011 
als6 földlebunk6záet csak ovotos lábbal val6 földetaposifa tíltal helyette
sitjfik, a"E ültetési atroknak földjét pedig, me:ybe a kiültetett oltványolt 
als6 végeit dugdossuk, a lehete leggondo~abban elaprózzuk illetve fel
porhanyitjuk. 

Ha pedig iszapolással akarjuk az ültetést eszközölni, akkor a kö
vetkez() eljárást kell követnünk : 

Az ültetési sorok helyén mindeneke16tt is dy mély árkot ásunk 
hogy abban az oltványt a kivánt mélységben anélkül helyezhessük el: 
h<igysem kallu&zos végét még mélyen kellene a földbe tolnunk, mivel 
külön ben eközben a kalluez könnyen nagyon megeértetm1k. 
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Énn"k mrg-tiirtr.nt~vel H?: illtetúd :írok aljának ::l7.0D oldalán, hova 
a ojtvtfny~~ ~elyeztetnek, efZy kis vályuszerü mélyed~st bózunk s e 
mélyedt<A foldj~t alnpoPnn LelocPoljuk ; de cAalds e m~lyed~s földjét lo
cf!oljuk b~ ~A tee-yfik s:frrff B ne 1alán az rgész át·kot. 

Ennek mPgtört~nté,·el nz oltv:lnyok alAó v~gét teljesen a szokott 
m6don és távolsffghan a mffr t::~zéltt>ben ism<'rt ii!tP.tfS deszkák mellett 
sorjában e pt<pbe dnfZdOAAuk, majd ennek megtörténtével Rz oltványokat 
a má~ .. ngyanc~a k általáno!!l:m i'lmert bnkb~ttkép;.o.Ő eljárás~al egészen be
földe lj uk, mefZJegyezvén, hogy P heföldelésn(J ez esetben a földet se 
me~ nem tapossuk, se le nem sulykoljuk ; hanem a földnek az oltvá· 
nyokhoz va16 odaf!imit.ffsát ~A f<'ktet.~EJét csak vizzel való beiszapolással 
végezzük. 

Ezen beiszapoláPt pedig következöképpén eszközöljük : 
Ha a heföldP.Iés elérte az alan•·nak közepét, a felhu1.0tt földet e 

magass~gban elegyengetjük B köz\'e~ !en az oltv:fnyok mellett l'Ózsátlan 
locsolóval erősen leöntjük. Ezután a b. f''-!delést egv kis szikkaPztás után 
tovább folytatjok ; s hn n földeléEJsel mnr nz oltáR helyéig értünk, ujabb 
locsolffst. alkalmazunk. Majd némi ujabb sz:kkasztás után megint folyat• 
juk a bakhátk~pzést ; s ha most már az oltás helye is földbe került. s 
az oltványn11k m~g cAak legvéfZe áll ki, akkor harmads?:Ol' iszapolunk. 
Valamennyi beiszapolásn!fl ügyeljünk, hogy csak közvetlen az oltványok 
mellett, tehfft egéFzen keskeny csikbnn végezziik a beöntést, s hogy a 
továhb fóldeléseel minden öntés után Járjunk addig, mig csak a felöntött 
viz t<'ljesen be nem szivódott, s igy a talaj kellő megülepedése vég-et 
nem ért. 

A bnrmadik loesoMe ~s szikkaEJztás után az oltványoknak még 
kiálló részét is egész a végekig porhany6 földdel tal{aijuk be, B egy-két 
órai pihentrtés után pt'dig még a vé~eket is elföldeljük annyira, hogy 
az oltóvesszök Cf:onkjának vége is mintegy 2 cm. vastag földtakaróval 
boritta esék. 

Ha AJ oltványoknak már hoeszabb bajtásaik vannak, ezeket e~y
szerüen szabadon hagyjuk ; rendesen semmi bajuk sem történik, legfel
jebb lefagynak vagy megpörkölödnek egy kissé. 

Ha a legfelső takarással is elkészültünk, de most már CFutk finom 
r6zsás locsol6val, m~g 3-4-szer f!YOrs egymásutánban végigöntjük a 
bakhát gerinczét, majd v~gül száraz földdel az eközben támadó egyenet
lenségeket, leülepedéseket is kijavitva, készen van az ültetés. 

Gyakrun megesik, hogy erős esőzések alkalmával utólag a bakhá
földje oly erősen megüllep!lzik, hogy az oltványok végei a földtakaró 
al61 kikerülnek. Ily esethen persze azokat a fenti ruódon, mihelyt csak 
egyáltalában lehetséges, azonnal ujb61 hetakarjuk, ha pedig uz állana elő, 
hogy a bakháton uz oltváuyok vonalában repedések támadnának, e~eket 
a repedéseket porhanyó földdel ~ondosan azonnal be kell öntenünk, 
mert külünben az oltványok a szabad le\·egőre jutván, leszáradnak. 

Porhanyitaní cAnk ritka esetben ke11 az ilyen oltványokat, pl. osak 
akkor, ha tejllíd~Fíil< igen laF~su, a t<>ld prdig kötöttebb: csere~edés~e 
hajl 6. J lyenkor i A a í' on l'an na~yon Ó\'atosn k legyünk (a !'orok telJ eB kt-
bu vása elíítt pedi~ !"('OlDI l esetre ee porhanyitsunk), mert külöuten a r 

·~ . 
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esak m~g felette gyeng~n összeforrt. oltvttnyokban a iöldmozgatfísntíl igen 
sok kttrt tehetünk. Vi~yttzni kell továbbá arra is, hogy a földnek az 
olt.vtínyokhoz va16 odaiszapolása ngovancnk alapos legyen, mert egy.Sb· 
ként késlSbb talajszikkadtával f\Z oltványok könnyen laztínttl16kkd lesz
nek ; az ilyenek pedig- l'endcRen megpenészeclnek, gyakran ki is sztírad
nak, de leg-.jobh esetben is lassan és rosszul ~yökereznek s ennek foly .. 
Mn satny:ík maradnak. Különösen kötöttebb va~ry ellenkezt)leg nagyon 
is laza talajokon kényes az iszapoM~, mert az elstsn igen sok viz kell, 
mig az ily föld iszapptf vtflik s kellően megüllepszik. a na~yon laza ta
laj meg nag-yon tttereszti az öntöz{) vizet. Bizonyos viszonyok között 
per~zP a fent leirt két ültet~si m6dnak kombinffczi6ja is hsszntilhatd; 
pl. egy il.ven volna az, ha a161 az ültetési !Írok legalján és legfelül a 
bakhát tetején (az oltvdnyok teljes betakarása után) locsolntink, illetve 
iszapolnánk, a többi ü11epitési nmnktllntokat pedig Iifbbal vald tapostís
sal, majd kézzel va16 odanyomkodással v~~ezn~nk. LegaMbb a fels(} ro· 
J:sáR locso16val va16 földülJepitést. különben e16hsjtatott oltvttnvokntfl 
mindenesetre naJ!'yon ajánlom m~g akkor is, ha e~yéb locsoltíet mfir 
egyáltaltfban nem iR alkalmalnli'nk, mert. n felslf v~kony földtakarónak 
az oltványokhoz \'al6 ke11lS odasimu16FltH semmiféle mtfs eljtfrással sem 
lehet oly jdl eszközölnünk. Vil!yáz?.unk azonban, hogy a lelocsolt föld 
me~ ne cPerepe~edjen, mi~rt is az iRzapolt hakhátréfl?.t megszikkadtís 
után mindig e~y v.Skony réteg porhanyó sztfraz földdel va~y homokkal 
kell behintenünk. 

Az idfSjáriÍs szerint 10-15 nap mulva a kiiiltetett oltvainyok mlfr 
megindulnak, 6-10 bH alatt. pedig már annyira fejllSdnek, hogy kitakar
hatók, minek az a jele, hogy a hajtásokon már kacsok is jelentkeznek, 
miuttfn P.Z mutatja, hogy az oltvé'nyok mlfr talajgyökeret vertek és öo
ál16an híplé'lkoznak. 

A kibontlfskor felszinre kerüllS harmatgyökerekkel nem törődünk, 
ezek a ezabad le\'egőn maguktól leszáradnak. 

A kibontá&t eg~f'l?.Pn földe1.intir v~gezziik, va~yi'l o bakhaitak föld
jét teJjesen ezétee-yengoet_iiik, majd ennek megtörténtével a sorközöket jól 
felkapáljuk, ettfSI ke1dve pedi~ nz ilyPn olh·6nyokat ÍR teljesen a más 
eljárás nerint k~f'lziilt már k:hontott oltvtfnyuk m6djd'ro kezeljük. A pero
nospora és oidium ellen pedig persze a fejWdö lomhozatot mttr kibontlis 
el~ t t is pnmetezzflk, illet\'e kénporozzuk. 

Mintegy függelékképpen taMu helyén való lesz mé~ azt is meg
emlitenem, hogy 1000 drb oltványnak ily m6don való kéJzités~hez mint
egy 24 kgr. moha vagy fagyapot, vagy ó kgr. szénpor és körülbel~l 
1-2 kgr. carbon-natronszén szükséges ; e hogy n hol öntözőviz b5ven 
van, ott oz iszapoMsi eljtírlfs a szellőztetési és harmatgyökér-elszedési 
munkák elmaradtisa f~lytán a Hzok1tsos eljá•·ásnttl semmivel sem dráglfbb ; 
de nagy hlftrlfnys. az Jszapolásnak, hogy a sok \'izhordttssal k~tségkivül 
nagyon letapossuk a talajt. 
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Apróságok. 
Kövldinka. A _kövidinka egyike a leghálásabb szfHőfajoknak. 
Első sorban 1s felette sokat terem; - gyümölcsét a tőkébó ic;; 

kihozza, s igy ha a tavaszt zöldfagj éri is és a csapokon elétörött 
termő rügyek lefagynak is: a töke fejéból még mi:tdig hoz mindtg 
megfelelé termést. 

Kiváló jó tulajdonsága, hogy nem rohad; s igy a szürettel 
aggodalom nélkül lehet késni. 

A bora rendkivül szép zöld; s felette könnyen tisztul, s ize 
zamatos. 

Ez a szlSlö egy áldott faj, de csak a maga helyén. Délvidékén 
teljesen jól beérik. 

Ott ahol a kadarka diszlik és beérik : a kövidinka csak a dél
nek fekvő emelkedett helyen érik be. 

Azért tehát a kövidinkát éjszaktbb vidéken és ott is éjszaknak 
vagy nyugatnak fekvő hegy oldalon P.gész bátran lehet telepíteni. 

Még azon előnye is van a köv1dinkának, hogy a zöldojtást 
könnyen fogja, jól ered. 

Metszését éppen ugy kell eszközölni, mint az alany rizlingét, 
rövid csapon elég bőven te1·em. 

A kövidin.l{a bora mint mondánk felette könnyen és szépen 
tisztul, azért azt különösen azok a gazdák ültessék, akiknek sok 
méz~s fehér szölőjuk van azért, mert a kövtdinka bor hozzáadásá. _ 
val a mézes fehér is könnybbben tisztul. De egyébként kellemes 
savanykás és zöld boráért nagyon kedvelik. 

,. * • 
Szlankamenka. Szlankamenka két féle van, fehér és piros. 

Mind a kettő nagytermő szőlő. 
Ezek is mint a kövidinka későn érnek, de a borok már nem 

oly finom és keresett mind a kövidmkájé. 
A bogyók k1ssé hosszukásak, levesek. Különösen a piros 

szlankamenka igen szép szölö ugy annyit·a, hogy midön a chasseles 
szölök. elfogynak c.:;emegc szölö számban ts lehet szálhtani. 

Boruk min~ mondám gyengék, de elek is jól tisztulnak. 
Ez szintén délvidék szölöje: máshol csakis délnek fekvő emel

kedett helyen lehet és tanácsos iiltetni. 
• • 

* Zöldojtványok teleltetése. A zöidojtványok télen való eltartása 
a gazdára nézve szerfelett fontos dolog. Aki teheti, legokosabban 
teszi, ha az ojtványokat a tökén hagyja, s csak tavaszon az ültetés-
kor vágja le. 

Akik igy járnak el, biztos eredésre számithatnak. Azonban a_z 
ugy a tökén hagyott ojtványokat a tél fagya ellen ugy kell védem, 
hogy a fedés előtt lehuzza, és földdel befedt. 

Aki azonban beszerzi a zöldojtványt, okosan testi ha ősszel 
szerzi be és télen át maga kezeli. Igy legalább tavaszon egy biz-' . tosan jól kezelt zöldojtványnyal rendelkeztk. 
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A zöldojtványt legtanácsosabb pinczébe homokba rakni el. Ugy 
kell rakni mint a répát szokták. Fektetve egymásr~, ugy azonban, 
hogy a r~kás tulmagas ne legyen, és hogy a télen át öntözhető 
legyen. 

Aki tulmagas rakásokba rakja, azoknak az alsó vesszőjük ned-
vességet nem igen kaphatnak, s igy ta v asz ra kiszikkadnak. 

KOlOnfél ék. 
Ftgyelmeztetjük mindazokat, akiknek viharágyuik vannak, 

hogy a kedvezményes lőpor beszerzése vég:tt e hó végeig a. me~ 
gyei Gazdasási Egylethez forduljanak; ahol 1gazolványt, és bővebb 
felvilágosítást nyernek. 

"' ... 
Franczlaorazégban a borok á~a annyira alászállott, hogy egyes 

gazdák megkisérlették mint lótakarmányt a lovakkal étetni. Az ete· 
tés ugy történt, hogy a bort korpával, olajpogácsával vagy kuko
ricza da rá val összekeverték s igy etették. Egy lóra egy napra 4-· 6 
litert számítottak. A lovak ezen takarmányozás mellett teljesen jó 
kondiczióban voltak és jól érezték magukat. 

Persze ezen etetés mellett a zab elmaradt. Azt allitják, hogy 
ezen takarmányozás olcsóbb, mint a zabbal való ellátás. Nem azért 
emittettük meg ezt, hogy ajánljuk, mert még hála az Egnek, idáig 
nem jutottunk, de nem is juthatunk; mert a nagy fogyasztá!:ti adó 
mellett nekünk a borral való takarmányozás sokba jönne. 

* * * Szölökarók. Akik az állam erdejéből kivánnak szőlökar6kat be-
szerezni, azok legkésőbb e hó végeig a legközelebbi magyar kir. 
szőlőszeti felügyelőhöz forduljanak, ahol a felvilágosításokat meg
nyerhetik; s a szölökarók szükségletét feljegyzik, és a rendelést 
közveti tik. 

Különösen ajánljuk az állam által kiszolgáltatandó vastagabb 
méretü négyszögletes fenyő k arókat, melyek 2 méter magasak, s 
ezre mintegy JÓ-JS koronába kerülnek. 

Altalában tartósabbak ezen negyszörletü karQk, mint a göm
bölyü fenyőkarók azért, mert a gömbölyü fenyökarókat, ha kátrány
nyal bekenjük is, legtöbb esetben a második évben lehámlanak, és 
pedig a fenyő h~jával együtt. És az igy k~trány nélkül maradt 
fenyökar6k a nedves!;éget magukba veszik ; s ha még oly vastagok 
is, elkorhadnak. 

Ellenben ha fürészelt fenyőkar6 bekátrányoztatik. az ."tartós. 
Amennyiben nem hámlik le: '5 igy a nedvesságat távol tartja. Csak 
hogy a kátrányozást öntudatosan kell eszközölni. Nem pedig a ka
rókat a felforralt .kátrányba b~mártani. Ha nem nyáron a nagy 
melegben, midőn a karót a nap sütütte heve felmelegitette, kell 
hideg kátránynyal bekerni, s igy a kátrány a fa pórusai közé jut ; 
s tartóssága igy biztositva van. 
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KOn a az616ben. A szüret ez évben measze kihuzódott ntimely 

helyütt még november hóban is szüreteltek ; s igy az őszi 'munkával 
iparkodni kell, nehogy egy hirtAlan bekövetke1ő - fagy az l5szi munkát 
kiszorítsa. 

~ls6 köteless~ge le~yen a gazdti~ak a szl5tl5jét végigjá'ratni, 8 a 
roazfaJokat, malyeket a JÓ gazda a szuret alkalmával a vesszők vissza
tör,sével kijelölt, kikell vtígni. Ki kell vágni a hibás beteges visza
maradtatlSk,ket, valamint az olyan alanyvesszl5ket, 'melyek '~ek óta 
vegeWlnak a sz5ll5k között, anélkül, hogy zöldojtl(sra alkalmas hajtaiso
kat hoztak volna. 

Az ilyen elöregedett elágasbogasodott tökéből ugy sem lesz mlir 
semmi. Minek várjon tehait a gazda a hizonytalanstígban még egy paír 
'vet •.• 

Az igy ki vligott szlSllStlSkék helyeit az utain még az 6szszel igen jól 
fejllSdl> ripária-portális gyökeres vessz6vel kell foltozni. 

Nagy gond fordítandó a befoltozásra, mert ha azt ugy a Jézus• 
nev,ben eszközlik : alamizsza lesz belőle. Evek mulva ismét csak olyan 
silainy tlSke lesz, mint az el~dje velt ; mert annak, hogy az igy befolto
zott t6ir.e a nagy lombozatu szőlőtlSkék között elég jól fejllSdjék, hogy 
legallibb a harmadik évben zölden benemesithet5 legyen: nagy utánné· 
z'are 'a afpolifara van azftkséll:e. 

Ela({ és fődolog amit most az ültetéskor kell tenni az, hogy a tl>ke 
halyén láhat6 nagy, széles és mély gödör ása~sék, és abba ültettessék 
bele a gyökeresvesazö; de ugy, hogy a kivetett gödörbe a szomszéd kö
zelben lev6 föld felsl5 részét kell beletenni, az onnét kivett ugyneve· 
zett vadföldet a gödörbe vieazarakni nem helyes. 

Az ilyen nagy gödörben a jó porhanyós tápdus földben azután a 
gyökeres vessző pompásan árzi magát, s meglepl>en azépen fejll>dik. El
lenben ha valaki egyszerüen sima vagy éppen gyökeres vesszl5vel is, 
de vas után akarja ültetni a foltozásra szánt vesszőt, jobban teszi, ha 
nem ia ülteti, ugy sem lesz abból semmi sem. 

A foltozás után, vagy talán vele egyidejüleg következik a sz6lő
ben imitt-amott foltozlia ozéljából készitett zöldoj tvtínyok elrak ása. 

Ha kellő idl5vel rendelkezünk, ha ebben a rövid napban a nap
ez.tm nem tul magas, a döntéseket lehet eszközölni. Ha azonban a nap
azám nagy, az idő rövid, akkor az általános dön~ést tavaszra kell hagyni, 
s lSsazel osak a foltozásra szánt zöldojtványokat kell eldönteni. 

Az általaiuos dönt~s alatt értjük azt, ha valaki az egész sz516jét 
zöldojtvánnyal akarja egyszerre és évben eszközlött zöldojtványokból 
be•mitani. Ezt mondom lehet tavaszra hagyni. Csakhogy az összes ojt
ványokat fedés alkalmával a föld alai kell huzni. Még jobban jár az, a 
ki igy tesz : legalább a zölclojtványai, melyek a döntésre feleslegesek 
lesznek, a tökén telelnek. 

Ellenben a mair terml5 szőlőben szórványosan lev6 zöldojtányok 
azért rakandók el ()aszel, mert ha most a tél fagya ellen lehozatnak is, 
tavaszon a nyitás alkalmával a kevésbbá figyelmes nyitónak kapája 
•lltal megsértetik. 

Egy'b tenni valókról a jövlS számban. 
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l Eladó szölövesszök. l 
120 ezer darab mohásojtáshoz al

kal 1nas elsőoszt ú l,y u si tn a vessző 
13ö Azer darab ültetéshez alkal-

" ru as vesszo - - -- -- -- - -
160 ezer db isk"Ölciba való vessző 
20 ezer db gj~eres othelló 
45 ezer db sírna- - -- - -
500 ezer db k ülörnbüz{) faju faj-

tiszta siina borszőlő vessző ---· 
40 ezer ug·.Yanilyen faju g,Yükeres 

borszőlővessző - - - -- -

Továbbá: 
20 ezer db sirna zöldojtvány ripá-

riaportális alanyon - - -
10 ezer db gyökeres fásojvány-

EZRE 
KOrt. 

20. 

10. 
6. 

20. 
10. 

10. 

16. 

100 l 

240 l --i 
Cserne~eszőiő sírna és gyükeres ojt

vány. valautint eur{lpai sirna és gyüke
resvesszők 70 fajban kupbatúk. 

Meg·rendelésnél az összeg 25 száztólíja 
előleg ként bek iildend(i. A rnegr~ndeló 
neve, lakása t~s a vasuti állornús tisztán 
olvahatóan kiirandú. 

Gyöng,yösön. 1902. évi ok t ú ber h 6. 

Csomor Kálmán, 
Rz{)]{)nagybir·tol< os. 
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--~----~~--~~~----------------------Nyomatott Sima Dávid könyvnyomdájáb =n Gyöngyösön. 
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