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Az idei kilátások. 

A wult ~vi dec&emberi hideg a sze516kben sok helyen nagy 
károkat tett, azon oknál fogva, mivel a késiSi szüret folytán és 
a hirtelen beállott fagyok miatt a sző1őket rendesen befedni 
nem lehetett. 

Nagy volt emiatt az ijedelem. 8 mivel ezen időjárás or
szágos volt, az ebből eredhető kár is tetemesnek II_lutatkozott. 

Ezen körülmény a gazdákat ovatosságra intette ; s aki 
a metszés alkalmával öntudatOF~an járt el: a kárt mérsékelte. 

A k~slSi metszés volt az öntudatos eljárás; aki késc5n ak
kor metszett, amikor már látni lehetett, hogy hoTa kell met· 
szeai : ott még mindig egy j6 közepes termésre lehet ezá
mitani. 

A sző)lS~agazda els() reménye a szólő szabályos elvirágzásá
ban leli alapját. Idézzük csak vissza a mult évi virágzást, 
minő á.ltalános volt a panasz a virágzáe ellen. 

Az orszá.g legnagyobb részéből ama panasz ht~llatszott, 
hogy a szlSllS a virágzásában meghúlt. Hála az égnek, ez idén 
azt nem halljuk; az állandóan alkalmas id6járás mallett s sző
lők a legez~bben elvirágzottak, s igy a remény elslS jogosult 
stá.diumá.ig el~rtünk. 

Tekintve azt, hogy ez évben a jéges6k sem tettek nagyobb 
méretü k4rokat, daczára a ~li fagyokozta k'roknak: j6 köze
pes te10ás igérkezik. 

És igy ha valami ellSre nem lá.that6 elemi csapások közbe 
nem jönnek: j6 közepes terméshez bizhatunk. 

Az eddigiek állanak a borsz~l6kre. 
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Most t~rjünk át a CAemegeszül6kre; mert há. t a csemege· 
szólő-szüret már felette l~nyeges A r~gi időkben annyi cseme• 
geszlSllSt termeltünk, amennyi Hajait házi szükságletünkre volt 
eh1gs,ges. Manapság ez má.r kereskedelmi czikk; s ahol ezzE'l 
nagyban foglalkoznak: ott már augusztus h6 végán kezdlSdik 
és legalább november h6 közep~ig szakadatlanul nagy álánk
s~g, u agy piaczi forgalom nyil vá.nul. 

Csak Gyöngyös vidákáról szólunk, midlSn elmondjuk, hogy 
az állam kénytelen volt egyenesen a szlSlc5szállitá.s sikeres lebo
nyolitá.ss v~gett külön egy gyorssztllitási feladó osztályt felál
litani ~B kiápiteni ; mert a r~gi berendez~s a forgalomnak nem 
volt k~pes eleget tenni. 

Hasonló forgaim ú számtalan vid~ kek vannak. Ilyenek: 
Kecskem~t, BereJF:szász, N. -Maros, ho~y BudapestriSt mint. köz
pontról ne is szóljnnk. 

Szóval a esemegeszőllS-kereskedás mindinkább nagyobb 
mérvet ölt és mindinkább fog ölteni, amennyiben a keleti és 
éjszaki orszá.gok lakói a szóló élvezet~t megszokják. 

Tehát a csemegesz6llSrlSl egészen külön lehet és kell 
megemMkezni. 

A mult évben különösen a hegyi ojtvány-csemegeszól6 
nagyon keresett volt; azárt, mivel a mult ávben az egyáb 
gyömölcsökból silány ter(lms volt, s igy egyéh gyümölcs 
hiányában is a szőlő kereslate emelkedett, s igy ai árak igen 
jól tartották magukat. 

Ez évben egy különös körülményt kell figyelembe ven
nünk, azt, hogy a téli fagy a chasieles szőlöfajoknak kev~set 
ártott, s igy azokból elég szép term~sre számithatunk. 

Gyömölcs ez évben valami vel több igérkezik, e i gy ez a 
caemegeszlSló fogyaszt,sra befolyással lesz ugyan, de tekintve 
azt, hogy a szól6 élvezeSk száma évr61-évre szaporodik s igy a 
fogyasztás és kereslet emelkedik: azt merjük jósoln~ hogy a 
csemegeszől6kben a mult évi árakat képesek leszünk eMrni. 

Ezt a körülményt jó Jesz megfigyelni ann'l is ink,bb, 
mert az áber ás ~lénk kere~kedelem emberei rövid id6 mulva 
megjelennek, hogy a csemegesz6lókre köt,seket eszközöljenek~ 

Abonyi Erneszt. 
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Rúg-e a rupesztris ojtvény ? 
A rupesztris·montikula miodinkább kezd t~rt hóditani. Nemcsak 

a magasaabb délnek fekvő köves-kavicsos hegyoldalakon ültetik, sőt 
a laposabb meszes, száraz talajon is kezdik müvelni. 

Ámde ennek a kiváló alanynak is találtak ki hátraínyát. Azt 
kezdik egyes emberek hirdetni, hogy a reá nemesitett európai szőlö 
nem ad jó term~st, mert az rendesen elrúg. 

Valamelyik hazai lap ezzel a fölfedezéssei lepte meg a szőlész 
kösönséget, melynek egy része az ilyen lapban megjelent irott
nyomtatott dolgot szentira(snak vesz, s a nélkül, hogy a hir felett 
elmélkednék, reá mondja a leaujtó itéletet. 

N agy baj volna, ha a rupesztris-montikula alany t elitélnék és 
a használatből kivennék. Nem azért, mert ez az alanyfaj a meszes 
talajra az egyedüli, de azért, mert vannak talajok, melyekben sike
rtisen csak a rupesztris-montikula(vat lehet letelepiteni. 

Különösen azok ked v éért és érdeké ben irunk erről a dologról, 
akik utalva vannak a rupesztris-montikula(ra. !runk és előre is a bá
toritás kedvéért kijelentjük, hogy azon aíllitás, mi~zerint a rupesztris
montikulára nemesitett európai szölök rendesen rúgnak és igy silány 
termést hoznak: nem igaz. 

t.em igaz} hogy a szölő elr6gása a rupesztris alanytól szaírma
aik. Aki ezt a birt világnak bocsájtotta, az hallott valahol haran
gczni, de hogy hol, azt oem tudja. 

A1 lehet, hogy a rupesztris alanyra nemesitett ojtvány virág
zásban rúgja a gyümölcsét, de ez abban leli megfejtését, hogy a 
nevezett szölő magac; hegytetőn vagy magas hegyoldolon van, ahol 
a köd a szőlö virágzá!-'akor le"zokott szállani, s igy a rúgást a köd 
eszközölte. 

Lett légyen a szölö bármilyen alanyra nemesitve, ha azt virág
zásában a köd ~ri, rendesP-n meghuL 

De a köd t.emcsak a szölönek árt a virágzásban, de köztudo
m ás szerio t !-'Ok más növénynek is. 

A tévedése tehát az i1letö r~mhirt közlőnek abban van, hogy 
maias helyen lev6 rupestris-montikulaíra nemesitett ojtvány szölöjét 
a köd a virágzáskor meglepte, s igy a azölö virágzása rosszul sike
rülvén, ugyneveve elrugott. 

De ösmertük ezt a körülményt a multban is. A régi id6ben, 
midőn az ojtásnak hirét sem hallottuk : akkor is sokszor megtörtént, 
hogy a júoiusi leereszkedett köd miatt a sz61ö vira(gzása rosszul 
si került. 

De hát hogy is lehetne azt következtetni, hogy a rupea&tris
montikaláDak az a tulajdonsága, hogy a reá nemesitett ojtvány 
viráKj't elrúaia ? 

Hiszen nincs ebben aemmi következtetés. Az alany a virágzás 
megtar~s,ra nincs semmi befoJy-'••al. 
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Örülünk, hogy alkalmunk.. .. ennek ~ n~gyon ért~kes alan~-
fajnak védelm,re kelni, - és orülunk, ha sJkerul olvasóm~at, killo
nösen azokat, a~ik a rupesztris alanynyal dolgoznak, erről a rém
hirről megnyugtatni. 

A viharágyu. 
A jégkár elleni védekPzésnél a viharágyu előtérbe lépett. 
Nehány évvel ezelőtt olvastuk, hogy egyík n~metországi szö

lész a szőlöje felett tornyosult terhes és vészes felhőket ágyuzással 
szétverte; e igy egy esetleges j~ge~őtöl megmentette. 

A hir szárnyra kelt s követőkn~ tal:flt, és a reá következő évben 
imitt-amott kezdettek a terhes felhiSk ellen felágyuzni. 

A vélemények eitérők voltak. Voltak akik már a kezdetben jó 
jövőt jósoltak s azt állitották, hogy a kellő időben alkalmazott ágyu
zással a terhes felh0ket szét lehet verni. 

A szakférfiak voltak azok, akik stm mellette sem ellene nem 
mertek állást foglalni. 

Bizony-bizony szegénységre vall az, midőn a tudományos kö
zegek a szakférfiak nem bátorkodnak sem pró sem kontra állást 
f.:glalui; !'; m<'g ...,zomorubb az, hogy a ~zegény szölésznek kell ezen 
a téren i~ esetleg saját kárára tanulni. 

Joggal el lehetne várnt, hogy a szakközegek ezt a ke
serü poharat \'ennel\ el a szőlészektől. Joggal el lehetne várni, hogy 
azok az <illami szakf~rfiak, akik egl>sz életüket a tudomány mezején 
töltötték, s ar. áilam kö1tsé~vetésben nem megvetendő összeget vesz
nek igénybe: lépjenek elő; s jelentsék ki,hogy a tudomány a vihar
ágyuzás terén mily megállapodásra jutott·! 

De hát biz ez nem történt meg ! 
E helyett hirlapi czikkekben a l~folyt években elért eredmá

nyeket tesznek kl)zzP. egyesek. Ezek szolgaUnak egyedül irányad6u1 ; 
ezék öntönek bátorságot a t:izőlősgazdá.kha ; ezek fejlesztik a vihar
ágyuz,ís eszméjét e kedveltet'ik meg a védekezést. 

l\'1i is hozza aknrunk ját ul ni e munkához. Kiakarjuk venni ré
szün ket. A 1.ért az általunk P.]ért sikereket a következőkben mut;at
juk be. 

190 I. évben szereztem be a Gyöngyös-Visontai hegyközség ré
szére m1nt annak elnöke 9 darab viharágyut. Két évi kisérlet áll 
mögöttünk. Sőt több, ameny1ben már a jelen évben is legalább 6 
szor vettük igénybe a \'Íharágyukat. 

A mult évben többször, legalább tlzszer vettük igénybe a vi
harágyukat ; s sikerült vele a tornyosult felhiSket szétgergetni. Egy
szer történt meg, hogy puskaporunk biájában egy pár szérül levő 
ágyu nem müködött; s ime ezen a terilleten a jéa- tetemes kárt 
tett ; mig a többi területen ahol az á.gyuk rendesen dolgoztak: a jég
től megmenekültünk. 
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Saja(tsa(gos körülmény az, hogy ugy a mult mint már a jelen 
évben is többször közeledtek jégfelht5k, melyek azoDban a leginkábi> 
a védett szöllSk közvetlen szomsédságában, leginkább a nyugoti ré-
szén hullottak le. '· 

Aki a felhők érkezését és tornyo~ulását figyelemmel kisérte, 
egészen tisztán láthatta az ágyuk hatását. 

Például j unius hó I 3-án délelőtt éjszakfelől jött a terhes felhő 
a visontai szölök felé Megszólalt a 9 darab ágyu, alig tették 4-6 
lövést, midőn a felhők részben megálltak, s miután az ágyulövés 
döreja illetve a levegő hullámzás öket érte: összébb szorultak, s 
még terhesebbé lettek. 

Egyes ágak, malyeknek sikerült a visontai szöllSk felé bejutni, 
szét ereszkedtek, kiritkultak, s kezdett a csendes eső esni. 

A levegő hullamzása által ö~sze torlasztott terhes felhők egy 
ideig ott helyben kavarodtök. Szintén hallani lehetett a jég csörgé
aét, · mig végre az ágyú lövések okozta levegő hullámzásán kiviU 
más irányban tömegesen elindult, ~ esett a jég rettenetesen. 

Ez at. eset a mult évben kétszer ismétlődött. Ez teljesen meg
győzött arról, hogy az idejében alkalmazott ágyuzással sok esetbeo 
kilehet az elemi csapást kerülni. 

Számos alkalommal láttuk azt, hogy az ágyuzás után s közben 
a fe1h6k szét oszlonak ; de ez évben május hó 24-én kéz~l fogha
tóan belett ujból igazolva a viharágyuzás elvitázhatlan előnye. 

Nevezett nap déluta(n 4 óra felé kelet feliSI óriási borulás kö
zeiedett, az áa-yuk fogadták a vihart. Most már nem 9, de 15 drb 
ágyu adta a tüzet s tartott a rettenetes harcz, a küzdelem. 

Minél tovább lőttek az ágyuk: a felbök annál terbesebbek let
tek persze azon okna(l fogva, mivel az első felhők sem voltak képe
sek a sok tüzelő ágyu által okozott légbullámon a szölök fölé törni. 
Az utóbb jövök csatlakozt&k az elsőkhöz és most látszott a rettene
tes harcz. 

Ez tartott legalább e!(y negyed óráii', mely idő alatt minden 
ágyu 23-.35 lövást tett. Gondolni lehet, mily léghullámzást idézett 
elő ez az roppant akczió. 

Végre a va(rt vég az lett: a felhő megszakadt, s kezdet esni 
az eső jéggel. De csak a lőhatáron kivül. S ott a terményt teljesen 
elverte. 

A lőhatárba a 'Jzőlők felé is befutott egy kevés terhes felhő, 
melyből előbb esl> es~tt, közben apró dara alaku jégdarabok, me
lyek azonban ka(rt nem tettek. 

Könnyebb érthetes végett tudatom, hogy a visontai hegyköz
ség miotegy 26o-28o holdat tesz ki. Ennek van 9 darab vihará_gyuja. 
A. közvetlen szomszéd11ágban van a Visontai-az516telep Réssvénytár
l&aignak mintegy 250 hold szölöje, ennek van szintén 6 darab vi
ha..egyuja. 

A 15 darab viharágyu .ugy van felállitva, h\lgy az össse~ .. ~.z .. 6-
16k körben benn vannak ; s •i'Y b.trhonnét, bármely oldalról JOJJOD 
a jégeső, az ágyuk mindenhonnét védik. S igy a nevezett sz616k a 

... ·~ 

·;c 
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viharágyuk felállitása óta a jé~ kártól .. megm.e~.ekültek. . 
Közvetlenül mellette az agyuk korén ktvul levő területet azon 

ban a jég a mult évben és most május hó. 14-é_n ~zintén el_verte. 
Eme rövd idlS alatt a nép s mely elemte trtozott a viharágyu

ról sőt az egesz védekezést Isten elleni kisérletnek n~vezte; s vol
tak' sokan, akik nagy pénzért nem sütötték volna el az égnek néz() 
és lövő ágyut. Manapság ez a nép föltétlenül bizik az ágyuzás si
kerében, s hogy a közvédeke~.:ésbe átmenjen, csak is időkérdése. 

Azt hiszem 2-3 év alatt az öss1.es szőlőhegyek el lesznek 
la va viharágyukkal s a harcz megkezd{)dik a természet el :en. 

Itiikor a viharágyu előnyét igy ekként be rnutattam, még némi 
felvilágosítással tartozom. 

A viharágyuk felállitását az elmondotton kivül még két körül
mény nehezíti meg. Az egyik az: hegy akik nem ösme1·ik a?. eljá
rást ; a szerencs~tlenségtől félnek. A másik, hogy a védekezés ki
adásaival nem birnak fogalommal s azt hiszik az borzasztó költséges. 

Sem az egyik, sem a másik nem áll. 
A jól szerkesztett viharágyuval nem lehet semmi ~zerencsétlen

ség. Ki van zál'\·a, még a lehetősége i~ a szerencsétlenségnek. Majd
nem azt lehet n.ondani, hogy mig akarattal szándékozom sem lehet 
ve le szerenesétlenség. 

A védekezés kiadásáról ugy lehet fo6·almunk, ha egy kis ki
számítást csinálunk. 

Egy ágyulövés rendes körülmények között ha a puska
port jutányosan szerezzük be, nem kerül többe I 6-18 fillérnéL 

Ne gondolja azt valaki, hogy a viharágyu egész nyáron át 
egyre szól. Az a körülményektöi függ. Például a mult évben volt 
idő, midőn nap-nap után 5-6 nap egymás után megsz6laltak ; s 
azután 4-ó hétig nem volt reá szükség. 

Daczára annak, hogy minálunk ágyancsak tüzeltünk a mult 
évben az összes védezés került holdanként 3 K. 6o fillér be. Szóval 
minden hold után fizettünk vihart(gyu védekezésre 3 K. 6o fillért. 
De ezen összegben a viharágyuk árában eszközölt törlesztés is 
benfoglaltatik. Ugy kombináltuk a dolgot, hogy 3 éven át fizetünk 
holdanként 3 K. 50 - 3.8o fillért - és a többi években 2 K. 20 

fillér is elég lesz holdanként. 
Három év alatt kilesznek fizetve az t(gyuk árai, s azután csak 

a védekezés lesz f1zetendö. 
Egy évre szt(mitunk 4 métermázsa 16port, melynek ára mmt(

zsánként I 28 Korona. Ha azonban vtharágyuzás czéljára kérjük, 
kedvezményes t(rban 68-70 koronáért kapjuk mmázsájá~ a GaBda
sági-Egyesület utján. 

Tehát lőpor nem lenne drága. Többe kerill a fellgyelet. illet6-
leg a kezelés. 

· Miután nem lehet tudni, mikor kell Yédekezni, minden ál'yu
hoz egy állandó em~ert kell tartani. Erre leginkább oly riDaellé
rek vállalkoznak, aktk a hegyen lakuk álland6an, akik eg-yenként 
40-50 koron't kapnak. 
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Ezér.t _kötelesek mind_annyiszor, valabaínyszor a jelző ágyu tüzet 
ad : ágyuJaik mellett lenm és tüzelni. 

Ahol ezt meglehet takaritaní ;u. egész védezés elenyésző cse
kély összegbe kerül. 

Azért tehát azt hiszem, hogy eme védekezés mibamarabb or-
szágossá válik. · 

RendkivUli siker. 
A llllill éYben hasonló czim alatt eln1ondottam, hogy a mohás 

fús ojlványnyal egyesek n~1gy eredn1ényeket értek el, an1enyiben 
70-8;) 0/ 0 kitünőcn összeforrott jó ojtványt nyertek. 

Az idén ezt az örvendetes hirt a n1ulti eredménynyel nem
csak nlegerősithetjük, de nu:·g nagyobh jelentőségü sikereket 
tudunk elmondani, s aki kC.:·telkedik, annak bennatatni is készek 
vagyunk . 

.A Inult C.:·vekben, n1időn a mohüs ojtások készitése tért kez
dett hóditani, ha jól en1lekszen1, még az állaini szakkö1egek egy
néinelyike is azt állitotla, sőt nyon1tatúsban is n1egjelent, hogy az 
ilyen mohás fúsojtvúnyol\at, bárha a lúd~1ban jól össze is forral
tak, ncn1 tanücsos úllandó helyérc ldültetni, de tanácsosabb előbb 
az oskolába rakni · 

A n1i laponkban is ilyenfele közlenlény - mint beJütldött 
c zik -- jelent In eg. 

De ezt nen1 róvjuk fel senki részéről rossz akaratnak, mert 
hát n1int n1indcn uj dolog, a kisérleti stádiun1ban állott. 

:Most azonban két évi tapasztalat után ez eddigi állihist 
hatályon kivül hel:yezzük, s az érdeklődök tudomására hozzuk, 
hogy az eddigiektól teljesen eltéró tapasztalatunk van, az t. i., 
hogy a n1ohás ojtványt ha a ládában összf forrott, egész bátran 
kiültethetjük úllandó helyére 

Az év tavaszán két hold szólót ilyen n1ohás ojtványnyal 
ültettünk he, s nlidón e sorokat írjuk, az egész területen alig van 
eln1aradt töke. A sorok egt'~sz hosszában gyönyörüen diszleneR és 
azt igazolják,' hogy a mohás ojtványt egész bátran ki lehet ültetni 
állando helyére, ha egyszer az a Jádúban jól össze forrott. 

Láttan1 több szőlót, amely a mult évben lett hasonlóképen 
mohás ojtványnyal ültetve, azonnal, amint az a ládából ki· 
szedetett. 

Gyönyörüség reá nézni, olyan szép fejlódésü szól6 lett belőle .. 
Ezek szerint tehát nem áll az, hogy a mohásfáso_jtványt a 

ládából lett kiszedés után nen1 alkalmas azonnal állandó helyére 
kiüllelni 

És azt hisszük, hogy ezen ojtvány és telepitési eljárás nagy 
mérvet fog ölteni, ami azután a szóló telepitést szerfelett meg
könnyiti. 
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A ládába rakott ntohás fásojtványnak ha az jól lett keresz
tül vive, lehetetlen nem sikerühti. Tehát ezen eljárásnál a siker· 
telenség az eljárás hiányosságának tudható be. 

Az ojtvény ~ ládába rendesen "össz~forr. ~egtöbbje gyö!työrü 
nal1y hajtásokat 1s hoz. De megtortén1k az 1s, hogy a hajtások 
eln~aradnak, nündmnellett az ojtvány összeforr, és a már kihajtott 
zöld rész elvesz. 

l\fost ntár az a kérdés : n1i történik az ilyen összeforrott de 
hajtás nélkül l~vő ojtványnyal 'l Az ilyen ojlványokal álla~~dó 
helyre kiüllebu nen1 tanacsos ; ntcrt ezekből sok ok végett tobb 
el veszhet. 

De eldobni sem kell, mivel ezekból meg a legnagyobb rt.'·sz 
kihajthat az alvó szentekről. Azért tehát legtanácsosabb : ha az 
ilyen ojtványokat o5tkolába rakjuk; ott azután alkalmat adunk 
arra, hogy kihajthasson vagy ha ugy tetszik elvesszen . 

A ripária visszaesése. 
Sok nehé.11éggel kell az uj ~7.é515kultnrliDIU megbirkozni, Bizony 

évtizedek fognak elmulni, mé~ mindig lesznak jelens~gek, melyek aggo-
. dalrnat fognak kelteni. De a f{) és nagy dolog nz, hogy a ftlloxet·s okozta 

kétaégbeesésbril a kitudás, a tudomgny lllzülte eredmény lassan-lassan 
ki vezet; 111 igy ar.után a jelentkezri me ll ék bajuktól, a felmerülendö ká
ros jelenségekttsl a tapasztalat meg fog bennünket l!lzabaditani. 

A napokban egy levelet vettem eg-yik eJőfizetőmtlSl, és a~ ott két
s~gbe esve panaszkodik, hogy rip,ril\ szöll>te!epe ijesztlSen náz ki. 

J. zt irja, hogy ezelőtt 3 évvel mint gyi) keres ripária-p~rtáli~ vesz
sz{) t ültette el ; - n mult évben rendkl\·ül Rzép él't sek ves~zöt hozott • 
Csakhogy el is füveaedett, amennyiben a telep nem \'olt felkar6zvu és 
a vesző a földön futván : nem lehetett u foldön szanulllzft futott vesszts 
miatt a telepet cBak kéts1.er kapálni, s igy a telepet különösen a ta
raczkfű ellepte, 

Mindamellett a vesszl$k hajtásai beértek. 
Ez év tavaszán a telep remlesen meg lett metszve, tel lett ka

rózva ; - s daczára, hogy eddjg már hlfrom1r:or meg lett kapálva: 
egyes területeken a tlSk~k fejlődéae vissza van esve. A vissr.aesés (<ppen 
ugy jelentkezik mint a filloxern fóllépése. A visEizaesés ugy látszik egy 
pontból indult ki, s terjedt körben. 

A kiindulás pontjánál a vis1zaeaá1 egészen nagy, u~y ho~y alig 
nőit meg a hajtás {>gy ..1rasznyira, s a kör minél távolabb eMik an.!l'l 
szebb a t~ke hajtásai, mig y~gre ahol a k~r végz6dik: ott a fejllSdás 
szo~ottan dus. A f~l aat 'lhtJa, hogy az ö meggyőzlSdáse az, miszerint 
a VIsszaesés abb61 származik, hogy a mult évben a területet nem lehe
t~tt osak kétszer kapáltatni. De azt is ~egjegyzi azoaban, hogy a mosi 
VIsszaesett tlSkéken a mult évben dus feJ16désü vessz6k •oltak; ezt iga-
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zolj'k a t6kén látható mult ~vi veaazlSk vaatagsága amennyiben . a met
-szés mutatja meg a mult évi vessz3 vastagságaU. ' 

Azt kérdi tőlünk : mi a mi nézetünk a visszaesésre nézve ? Le
hetne-e és mik,nt a bajon segiteni? 

Hát biz ez baj, de nem uj, c~akhogy eddig szarfelett kevés helyen 
fordult ellS. Haeonl6 visszaesések azonban több helyütt fordultak már 
kisebb nagyobb maonyiségben ellS. 

A ripária-alany visszaesése származbatik mindenesPtre abból, hogy 
a telepet a mult évben a taraczkiü meglepte. A taraczkfü a második 
kapálás után akkor hatalmasodott el, mikor a hajtások már elég 
yastagon ki voltak már fejWdve, és igy a tő hajtáaai késöbb már nem 
fejllSdtek, csak értek. Ellenben most a fejlődés stádiumában akadályozta 
meg : B azért van a visszaesés . 

. Hogy ez okozta-e'! a bajt egész egyszerüen megláthatja abból ha 
megvizsgaUja, ho~y hol volt tavaly nagy fü 'l ' 

A taraczkfü utónyomai még most láthatók. Ha a visszaesés C@ak 
az ilyen helyen látható : akkor a visszaet5ést minden es~tben a fünek 
elhatalmasodása okoztl\. 

Akkor azon ugy segithet, ha a telepet ez évben felkarózza Ba 
rendesen és mélyen kapálja: akkor a telepen a fejllSdés szemmel látha
tólag fog bekövetkezni. 

De lehet maí~S baj is. Nem-e a tavaszi fagy okozta a visszaeséat? 
Tudvalevőleg a ripária előbb fejlődik mint ltZ európai vessző, s 

1gy a tavaszi fagy már fejlődésében találta. 
A f111gy okozta kfir láthat6 arról, hogy a hajtá'!ok lefagyva le· 

száradtak. 
Ez esetben a tlSke kés6bb a fejezetből ujból kihajt, de per1ze el

marad a fejllSdés. De még mindig nincs baj, mert k~stsbb erősebben fej
lődik és őszszel még erős beérett vesszőket ad. 

Az tény, hogy a zöldojtás készítésére már nem igen alkalmas. 
N em alkalmas azért, mivel a fejlődés akkor áll be, amikot· a zöld

oitás készítésére az alkalms.g idlí elmult. 
· V annak Azakférfiak, akik azt tillitják, hogy ezt a visszaesést : a 

ftlloxera ts okozhatja. Azt tíllitják, hogy számtalan ripária tőkét talál
tak, amelyeken fillG:x:era nagy ezámban volt : és a tlSke fejllSdéle el
maradt. 

Ezzel azt akarják dokumentálni, ho~y filloxera a ript(riát is meg-
támadja. 

Baj volna, ha ez állitás beigazolást nyerne. De hát hazánkban 
innen-onnan a 20 éves tapasztalat mást igazol. Azt tudniillik, hogy a fil
loxera n ripti:riakkal nem bir. N em bir pedig azért, mivel annak fás 
rétege az európai vesszőnél sokkal keményebb. A héja is aránylag oly 
kemény, hogy nem képes aláférkőzni és megélni. 

Egyes példányok előfordulhatnak, de oly mennyiségben nem for-
dulnak ellS, hogy kártékonyak lehetnének. 

Ha asonban a ripária egyéb beteglégeknél fog•a meggyengül, és 
f'a része a tömörl!léget elveeziti ; akkor igenis megélhet rajta a filloxera• 
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S igy az ilyen szölőtőkét első sorban maia betegség támadhatta meg, és 
csak azután helyezkedhetett el rajta a filloxera. 

Mások a~t állitják, hogy a ri pária visszaesését a gyökere ken felta
laflhat6 gombák okozzák. 

Tekintve azt, hogy a szllllSkön n gomba K.ártékonysága kör alak
ban fejlődik azért, mivel a gomba egyik gyökérrlH a másikra hat át, s 
igy a visszaesés éppen ugy körben fokozatosan tünik fel; - kérdés, 
vajjon Gazszel nem-e a gombabetegség lépett fel ·? ..• 

A gomba okozta betegsé~ könnyen felösmerhető; tessék a vissza
esett kör közép részéről egypár Mkét egész óvatosau kivenni. Ha a bajt 
a gomba okozta : akkor a gyökereken a kaJapos gomba feltalálható. 

A ka!apos gomba gombostü nagyságu, szürke s1inü s különösen a 
rügyek helyén tartózkodik. 

De föllép máshol is. Némelyek azt állitják, hogy a gomba akkor 
lép föl. h;:; a szőlővessz() elhalt. A gomba oz elhalt részen képzlSdik. 

Ez tény; de tény az is, hogy a gomba az él~tő gyökereit. is meg
támadja Sőt a gyökérzet belső részeibe is beférkőzik szalagok alakjá
ban, s lassan-lossan a tGke életét veszi. 

Különösen be áll ez a nedves talajokban. 
Most md'r figyelje meg nem-e tul ned ves az ön talaja? Ha J gen, 

s ha a tökén a gombák jelentkeznek, akkor n haj oka a nedves talaj. 

A rossz fakadásu tőke. 
A tél fagya sok takaratlan szőllStők~t tönkre tett. 
Nagyon körültekintllnek kell lenni a gazdának, hogy belyeaen ok

ttzerüen eljárva husznos munkát végezzen. 
Arról m~ir szóltunk, hogy ha a től(e fejezete elfagyott és az alany 

kihajtott mi Az eljárás. 
De mot:t ezt m~g ki kell bl>viteni azzal, hogy rni tö· ténjék az 

olyan tőkével, mely most junius elején kezd kihajtani ? 
A kérdés megoldá!:!ánál a tőkét o~:~ztályozni kell fiutal és öreg 

t6kére, 
SzóljuLk elő8zör a fintai tlSkéröl. 
A tőke fiatalságának koru 5-6 év, Eddig a tőke kir.siny. A 7 

'ves tiíke már nagyobb és igy fokozatosan idlSsödvén : nagyobbodik, 
mindinkábh el ágat!· hogasodik, 

A fiatul. töke fejezete még kic:;i. Ha ez a fiatal tlSke btír elfugyott, 
de az~rt még1s bár most elkéeve kezd kihajtani, azt tünteti fel hogy a 
tlS~e nem teljtsen kürül minden részében fagyott el hanem egyik-másik 
töke, egyik vagy másik oldalon egy kevés ép rész 'maradt fel a rügye
kig, t; igy ezen át bár elkésve, de a töke élni kezd. 8 miutd'n ott élet 
van, bár most elkésve, de a rügy életre kel. 

Van azután eset red', hogy ugyanezen tlSke alanya szintén ki haj
tott, moat az a kérdés : mi történjék ezzel a fiatal tlSk,vel ? 

Ha a tlSke bár elk,ave i1, de kihajtott, az ~Uni fog. Az élőrész 
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fejlődik, a tlS~e ezen éWrész folytán erősödik. A fejllSdés folytán az él6-
~é~z sz~po~od1k, női, vaatagodik, s idővel a nem élörészt, amely már ez 
1dőszermt JS el van szát·adva : vagy benövi, vagy kinövi. Benövés alatt 
azt értem, hogy az élőrész nagyobbodva az elluilt részt körül benövi a 
kinövés alatt pedig azt, hogy az elhalt rész egyik oldalán marad a ~á-
sik rész pedig mellette vastagazik meg. ' 

Az ilyen tőke azután évek multán megerlSsödik és élni teremni 
fog. S mh•el az elhalt rész a fiutal tlSkénél egész kicsi : szá~ot sem 
tesz. Kár ~eh~t az ilyen bár későn fejll5dött tlSkét igy magára hagyni 
Hanem a kthaJtott vad alanyt el kell t~h·olitani, és a Wkét rendelteté
sének meg kell hagyni. 

Amely fiatal tlSkénéi pláne ar; ttlany ki sem hajtott: ott pedii 
egész bizalommal kell várni az eWtörött rügyek fejlödését. 

Az második rész az idl5s töke. Ha a tlSke a 6 évet meghaJadta 
kezd idlSsödni. ' 

Ha töke idős és a t~li fagy által megrontva most kezd elkésve 
kihajtani, és elmaradáRa folytán az alany jól kihajtott, a nemes pedig 
most kezd elkésve kihajtani, vizsgálat. tárgyává teendő e!őször is az, 
hogy az elkésve életre kelt rügyek miként vannak a tökén elhelyezve. 

Ha a rügyek a tőke kölönböző részén törnek elé, különösen ha. 
egymással ellenMtes olelalakon : akkor azt lehet következtetni, hogy ké ... 
sőbb a fejlóclés alatt és után a t6ke egész tlSkén végzi az életmfiködé
sét, s igy a tlSke fejezetélJ az alfagyás fogyatékos, más szóval imitt
amott van egy rész elfagyva. 

A fejllSdés folytán az elhalt részeket az élőrész körül futja s ké
s()bb a t6ke megerősödvén gyümölcsöt ad, teljesiti kötelességét. 

Az ilyen tlSkénél ha az alany kihajtott : mindtJn további gondol
kozás nálkül az alany bajtása eltávolítandó. 

Ha azonban az elidósödött tlSke csak egy oldal&:c egy rügyből haj-
·tott ki, akkor nem lehet benne bízni. Mert ha meghagyn6k is, a töke 
idővel vagy laaaan csak ezen oldalán CejltSdene, s az elfagyott elhalt rész 
a tlSkén oly nagy, hogy azzal szemben a fejlődé• semmivé va(lna. Ez 
esetben a tőke bár egyik eidalain bajtani kezd, az ojtás helyén kérlel
hetlenül lev,gandó. Ha az alany már kihajtott: ez a bajWs &:polandó és 
alkalmilag' benemeaitendő: - ha ki nem hajtat, a tlSke nyaka körül 
a föld elWvolitandó, s igy az alany fels6 rdgyei a nap sugarai 'Ital 
tSrintetvtSn: ott valamelyik ala6 rftgy kifejllSdik ; ha kifejllSdött bene-
-m•it•nd6. 

Ö1azegezve. 
Ha a UL iatfya. Qtal magnmtott take ftatal a bir most elkt1sve, de 

·a nemes rt1!'z,ben a fejezet41o kihajtott: akkor abból még lesz ~ke, a 
ha u alany kihajtott elWvolitaod,. - Ha a tőke id61 éa a téli fagy 
okozta &út m1att b'r elk,sve, de mo1t a fejezet kiilömböd naa'o de 
kihaj\ott: akkor u alaoy ba kihajtoU i1 elta:volitaodó i - ellenben 
ha idlSa ~ka 01ak egy oldalon bajtott ki: akkor ~~ oj.tv~n1 
nemei r4ue u ojW1 bely'o elva:gaod6 ; ds. ha •• alany edd1g lu nem 
.hajtott, a t4ke nyaka ki5rtll a föld elta:vobtandd. 
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KOn a szé51öben. 
A sze516ket aratás ellStt már máeodszor fel kell kötni. S 

permetezni a. felköt~s után n~hány nappal akkor tanácsos, ami
kor a szlSllSlevelek rendesen állanak. 

Most má.r a permetez~ssel késni nem szabad. 
A permetez~st 2 százal~k rézgá.licz ~s 2 százal~k ol tot t 

m~sz kever~kből áll6 vizzel kell eszközölni. A perrnetez~shez a 
legalkalmasabb g~p a Vermorel-f~le g~p. 

V annak különböz6 szerkezetü gápek, de az elslSs~g az 
Ek1ár-f~le V ermorel gépeket illeti. 

A permetezésnál arra kell ügyelni, hogy az összes lom
bozat meg legyen permetezve. A permet, mintha mákkal hin
tetták volna be a levlilzetet, ugy názzen ki ; a hiányos perme
tezés nem vád eléggé a perono~pora ellen ; a tnl erlSs perme
tezás pedig a sző16leveleket egészen bemázolja, és a levélzet 
apró szájacskájait betapasztja· Az igy betapasztot lev~lzet pe
dig nem fejtheti ki a te.r.mászetes vegetAczi6t. 

A permetezést es6s iddben eszközölni nem azabad; mert az.. 
ealS a permetet lemossa, Ha azonban már megszáradt rajta & 

permet : az ea6 nem k'pes lemosni. 
Áz aratás előtt a kapálással is k~szen kell lenni. Mivel 

az aratási nagy munkaid6, s a kapú napszámot is meg
dr6gitja. 

Eg~szen elérkezett ideje annak, hogy az idei, korai ojt
ványültetéseket a . nemesbiSI eredet gyökerektlSl megtisztítsuk. 
Hasonl6k~pen kell megtisztitaní az ojtvány oskolá.kat is ; de még. 
kitakarni nem szabad. 

Ügyelni kell arra, hogy az ojtvány oskola megporhanyi
tasEték. Mert ez a fejlődást dusan ell>mozditja. Ugyanezen al
kalommal lehet a gyomoktól megtisztitani, és meggyö
kerezni. 

A zöldojtás munka véget ért. De a tisztogat6ssal nem. 
azabad késni. Az els6 ojtványok . ekkorára tuár eléggé kifejl6d
tek: azok kötéseit fel kell t~itani, külömben bev4g6dnak. Ki
is kell kötni. idejében a hajtásokat; nehogy a juliasi szelek· 
~enne ká.rokat tegyenek. 

Meg kell tisztogatni. A hónaljhajtásokat valamint a feles 
hajtásokat mindazon tcSk'n el kell t~volitani, amelyeken 4:-- 5. 
drb zöldojtv,ny van; vagy amelyik nem erlSe fejl6déaü. 
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De oly t(}k~ken, amelyek erlSs fejlődésüek, s rajta eszköz
Jött ojtványok elhaltak, s csak l-2 zöldojtvány maradt: azok
nál ugy keli eljárni, hogy 1- 2 ojtvány is beérjen, de a mel
lett a dus hajtások is meglegyenek vesszőnek· mentve. Mert 
nevetséges ostobaság volna. egy erős dus fejll>désü tlSkén 1-2 
zöldojtvány kedveért, a többi bár késlSbb fejllSdött zöldhajtáso
kat levágni. 

Ápolni, tisztogatni kell az ilyen tlSkét ; azután lesz 1-2 
ojtvány is meg vessz() is. 

M ert urHim a ripária-portális alany vessz() naponként 
keresetebb leflz. 8 boldog gazda lesz az éveken át, aki ilyen 
teleppel rendelkezik. 

EgéBz hátrtul elmerem mondani, hogy egy alkalmas alany 
telep több hasznot hoz, mintha az ojtvilnyE~2Ől5vel volna be
telepi~ve. 

Es pedig- azért, mivel a mohá.s-ojtvány rendkivüli ered
m~nye boldogot-~Joldogtalant annak k.észitésre késztet azon 
fényes és tHl~S eredmény, melyet ezen müvelettel elfrni lehet. 

N ~111 nagyitom a dolgot ha azt rnondom, ho~y a mohás
ojtvá.ny k~8z1t~s a sz6lészet felujitása terén nagy jelentőségü 
~s kon~zn ko t alkotó t:>redmény, me ly a szőlőtelepitést nemcsak 
megkönnyiti; de a szőlők értékét is tetemeilen alá fogja 
szál J i tH. ni. 

az aranyat ~r5 
itt annak is az 
sőt kellő kapá-

Azért tehát ahol lehet, kimélje meg ezt 
alany \'es~zőt. Az alanyvessz5rő · lévén szó. 
ideje, hogy ::tzok tiAztogatá~o és felkötözéséről 
hisáról i~ gondolkozzunk. 

Sok helJen látom azt a rot;BZ szoká~t. hogy az anyatele
pet kellliképen nem kapálják: azt i8 hiszik, hogy az ugy is 
jó van. 

A teteje olyan kemény mint az orezágut, s füves mint 
egy kaszáló Azt állitják, hogy ugy is diszlik benne az 
alany vessző. 

Diszlik l •.. De egészen másként diszlenék, ha a talaj 
kellőképen megvolna müvelve. 

Meg aztán azt is látni lehet, hogy egyik m~s~k gaz?a 
a telepét zöldojtvány nyerése végett evrlSl-évre leo]t)& add1g, 
mig aztán a tel~p fejlődésa elgyengül. 

Az alanyteleprlSl lév~n sz6. Helyén látok egy körülményt 
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különösen azok figyelmébe ajánlni, akik a telepet zöldre
nemesitve elakarják dönteni. 

Jegyezzék meg az illetók, hogy a döntést akkor legczél
szerübb eszközölni, mikor a telep el6ször ojtatik le zölden. 
Az első ojtás a legdnsabb fejlődésü ojtYányt adja. Már kés6bb 
mindig gyengébb· gyengébb lesz rajta az ojt.vAny. 

Az ősszeli 6s tavaszi döntéseket szint~n mulhatlanol meg
kell gyökerez_ni; mert különben rendkivül eJgyökeresednek. 

Meg kell vizsgálni a tlSkéket, különösen n. rupesztriszt, 
és ha a jó er5s tőke mallett az alany kihajtott kérlelhetlenül 
kiirtani. 

Vegyes. 

Elöflzetöinkhez. Lapunk késedelmeért elnézést kérünk .. 
Több hónapon át volt tartós éR sulyos betegségern okozta 
a késedelmet és az, hogy nern akarom és nern akartam 
ez idő alatt kis lapomat holmi szedett-vedett laptötelékkel 
ellátni. Kezdettől fogva mindig az volt a czélorn és el
vem. hogy tninden lapszámban lehetőleg időszerü al
kalmas és hasznos a gyakorlati tapasztalatomban szerzett 
dolgokról irjak. 

Egészségem kezd helyre állani, és én, aki e kis. 
lapot nem üzleti szempontból irom, -- de micsoda üz
let volna egy 4 koronás kis lapocska? - ezután is 
ameddig birom, és an1eddig a közönségnek tet· 
szeni fog azaz támogat és pártól : arra törekszem, hogy 
mindig alkalmas a gyakorlati életból meritett aktuállis. 
dolgokkal foglalkozzam, hogy tekintet nélk-ül az egyé
nekre, az igazságot a meggyőződést szolgályam és 
hirdessem ; mert őszintén magvalva erre igazán égetó 
szükég van annál is inkább, mert a hivatot
tak sok dologban igen tartózkodók, a nyilatkozók té
nyeiból pedig sokszor az üzleti önérdek látszik. 



És végtére ennek a havi kis lapnak nem az a 
rendeltetése, hogy mint az óra rnutató ha a tizenkettőre 
ér: üss{jn ; hanem, hogy eg,y évben. Kellő szám ban 
Illegjelenne hasznosat és tanulságosat hirdessen. 

Szives elnézésüket Olidön ujólag kérem, ha neta• 
lán tartós betegségem alatt valakinek a lapexpediczió
ját illetőleg panasza és hiánya volna: felszolalá~ ese
tén a hiányt készséggel pótolon1. 

Hydraulikus sajtók l 
.Arany érem 

Szeged 1899. 

...4 r any érem 
Budapest 1899. 

.Arany érem 
Pozsony 1902. 

hydrau
likus 

sajtóért. 

szöllő- és gyümölcsmust sajtolására 
a nagy üzem számára, 2 kitolt.atö kosár

ral vagy 1 kosárral 

Bor. [Yfimölcsbor és [Jümölcsnuav 
-. ....... ~ sai tó ka t 

kézihajtásra 
Herknlesnyomerft-

- ___ _ __ a~erkezettel 
- -- ----- -_·--~".: fa- ra~1 vastínyírral. 

lyümölcó éó szölló·órlóket, bogyózé-gépeket, 
Gyü.%Xl.Oloe-a.ezal6-kéezü.lékeket 

gyártanak és szállitanak j6tállás mellett mint kfilönle!eSs~get a legujabb szeriezetben 

MA YF AATH PH. és T A., BÉCS, lll1 
kUiönlegességi gyar gyUmölcsírtékesitési gépekben. 

Képes árjegys,kek ingyen és bérmentvP..Megrendelések idejekorán kéretnek. 



··-80-

Előjegyzés 

ojtványokra. 
Az idén több ezer mohás fásm 

ojtványt készitettem. Ezek ri·pária
portális alanyon vannak. Neveze
tesen: piros· és fehér chassele· 
selek, muskát-ottonel, csudaszöl6, 
alant-termő, ezerjó stb. ezre most 
elöjegyezve 200 Korona. 

Z ö l d ojtás ripéria-portálisom 
mintegy 50-60 ezer lesz, és pe
dig: kövidinka, n1ézes--fehér, olasz 
riz.ing,szlanka-menka, csuda t1zólö 
Ezek ezre most eiöjegyezv 100 K. 

Akiknek szOkségOk van, ide
jekorán jelentkezzenek. 

Gyöngyösön, 1903. julius hó. 

Caomor lílmú. 
Nyomatott Sima D"vid kövyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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