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a szerves maradványok nem oly könnyen bomlanak fel, nem oly 
könnyen rothadnak meg, mint a hullák a szárazföldön.

Minél mélyebbre sülyed a hulla, annál jobban van a rothadás 
ellen biztosítva, mert a rothadást okozó baktériumok és baczillusok 
a nagy mélységekben elpusztulnak.

A tenger fenekére szállott ételhulladékok igen sokáig frissek és 
élvezhetők maradnak, a mire ott nagy szükség is van. A rákok, a csigák 
és kagylók, meg a tüskésbőrü állatok milliói kapkodnak a felülről 
aláhulló manna után, mely, mint a langyos eső, folyton esik a mély
ségek felé. A lágytestű szép virágállatok, sőt a lehelletszerű harang
állatok is, melyeknek képviselői szintén élnek a mély tengerekben, 
s melyek vagy kifejlődött korukban, vagy fiatalkori életüknek 
bizonyos szakában ülő életmódra vannak kárhoztatva, a vízzel igen 
sok szerves anyagot vesznek be belsejökbe, ettől nőnek, erősödnek 
és új világító nemzedéket létesítenek.

Mily szép példái ezek az anyagcserének!
Messze vezetne, ha a tenger mélyéből megismert állatoknak 

csak főbb képviselőit is bemutatnám. Ez nem is lehetett czélom ; én 
csak a tenger mélységeiben nyüzsgő élet viszonyait akartam meg
ismertetni, természetesen, főbb vonásaiban. De azért már ezek alap
ján is megfelelhetek a 3000 esztendővel ezelőtt bölcs Salamon fel
vetette eme kérdésre:

»Ki mérte meg valaha a tenger mélységeit és ki vizsgálta 
meg fenekét ?«

Nem Jules Verne Nemo kapitánya és Aronnex tanára, hanem 
az az ellentállhatatlan vágy, mellyel az ember az ismeretlent meg 
tudni törekedett, az az ellenállhatatlan szomj, mellyel az emberi lélek 
az igazságot kereste. D r . Ö r l e y  L á s z l ó .

AZ AMERIKAI SZŐLŐK KÉRDÉSE.

A fillokszéravész évről évre mindinkább te rjed ; csak idő 
kérdése, hogy valamennyi borvidékünket ellepi a pusztító rovar. 
A megtámadott szőlők pusztulása mindenfelé rohamosan halad s 
a régibb keletű fertőzések középpontjain a szőlők nagyobb része 
már tényleg megsemmisült. Szőlősgazdáink, a kik eleinte nem igen 
hittek a veszedelem komolyságában, s a kik a szakemberek figyel
meztetéseit eleinte csak megmosolyogták, a kormány intézkedéseit 
pedig feleslegeseknek vagy legalább is hiábavalóknak tartották, 
most már maguk is gondolkozóba estek ; látják a veszedelmet és 
szeretnének védekezni.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887. 9
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A gyakorlati sikert igérő védekezésmódok közül legtöbbet 
emlegetik mindenfelé az amerikai szőlők mívelését. Az amerikai 
szőlők értéke és ellentálló képessége, termésük minősége, az amerikai 
szőlőoltványok tartóssága és az ezzel kapcsolatos kérdések napi
rendre kerültek és — mindjárt hozzátehetem — gyakran a leg
ellentétesebb megítélésben részesülnek.

Vannak, a kik minden amerikai szőlőfajtát fillokszéramentesnek 
vagy legalább ellentállónak hisznek; mások ellenben azt tartják, hpgy 
alapjában véve egyetlen egy amerikai szőlőfaj sem képes a fillokszéra 
támadásaival tartósan daczolnú Némelyek ezeket, mások amazokat 
a fajtákat hirdetik ellentállóknak, vagy kétségbe vonják ellentálló 
képességüket. Egy rész abban látja a biztos menedéket, hogy nemes 
európai szőlőfajtáink az ellentálló amerikai szőlőkre oltassanak; 
más rész ellenben nem hisz az oltványok tartósságában s az oltás 
helyett inkább a direkt termő amerikai szőlők mívelését javasolja. 
Erre meg ismét sokan azt az ellenvetést teszik, hogy a direkt terme
lésre ajánlott amerikai szőlők termése élvezhetetlen, vagy legalább 
nem érdemli meg a mívelést.

Ilyen szerteágazó nézetek és ellentétes állítások mellett a nagy 
közönség azután nem tudja, hogy mit tartson voltaképen az amerikai 
szőlőkről, és hogy mit várhat tőlük a fillokszéra vészszel szemben. 
Van-e hát csakugyan ellentálló amerikai sz<$lőfaj? Tartósak-e az 
amerikai alanyokon készült szőlőoltványok ? Érnek-e valamit a direkt 
termelésre ajánlott amerikai szőlőfajták?

Időszerűnek tartom e kérdésekkel itt közelebbről foglalkozni 
és 7 éves közvetetten tapasztalataim alapján röviden elmondani, 
hogy nii az, a mit az amerikai szőlőkről eddig biztosan tudunk, és 
mi az, a mit még nem tudunk.

A amerikai szőlők kérdésének sarkpontját, mely a fillokszéra 
ellen való védekezés szempontjából legelső sorban tekintetbe jön, 
az ellentállós&g kérdése képezi. Ezen a kérdésen fordul meg, hogy 
mennyi bizalommal folyamodhatik hozzájuk a fillokszéra-sujtotta 
szőlősgazda.

A  legtökéletesebb módon van biztosítva a fillokszéra támadásai 
ellen kétségkívül az a szőlőfaj, a melynek gyökerein a pusztító rovar 
egyáltalában soha sem fordúl elő. Ilyen amerikai szőlőfaj, a mely 
tehát határozottan fillokszéramentesnek, tmmunusnak tekinthető, a 
Vitis rotundif olia (Scuppemong). Ennek gyökerei még tökéletesen 
fillokszérás talajban is mindig egészen tiszták, épek és egészségesek ; 
soha sincsen rajtuk a fillokszérának semmi nyoma ; — de mi haszna ? 
Termése élvezhetetlen lévén, e különben is meleg déli kiimát kedvelő 
szőlőfaj direkt termelésre nem használható ; azon kívül a reá oltott
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más szőlőfajták sem fogamzanak meg venyigéjében s e miatt alany 
gyanánt sem lehet értékesíteni.

Valamennyi eddig ismert többi amerikai szőlőfajról és fajtáról 
tudjuk, hogy. a fillokszéra megél rajtok és hol kisebb, hol nagyobb 
számban található gyökereiken. Ellentálló képességük ehhez képest 
igen különböző. Némelyek mindig és mindenütt biztosan ellentállanak, 
mások ellenben csak bizonyos kedvező körülmények között képesek 
a fillokszéra támadásait baj nélkül elviselni, sőt sok amerikai szőlő
fajta csak úgy elpusztúl a fillokszérától, mint a mi nemes európai 
Szőlőfajtáink.

Az ellentálló képesség fokának megállapítása az egyes amerikai 
szőlőfajtáknál nem könnyű dolog. Ehhez mindenekelőtt idő, kiterjedt 
kísérletek és pontos megfigyelések, valamint teljes elfogulatlanság 
és egy csomó józan szkepszis szükséges. Nagy hiba, hogy az 
amerikai szőlők megítélésénél e feltételeket már elejétől fogva 
nem méltatták kellő figyelemre. Innen van azután, hogy nem egy 
amerikai szőlőfajtát hirdettek ellentállónak, a melyről később épen 
az ellenkező derült ki. Oly fajták, a melyeket eleinte ellenállók
nak véltek és dicsértek, rövid pár év alatt lejárták magukat. De az 
élelmesség újabb, meg újabb fajtákat hozott és hoz még folyvást a 
piaczra, a hol az ügyesen kezelt reklám rendesen busásan szokta az 
eladót jutalmazni.

Tagadhatatlan, hogy vannak egyes amerikai szőlőfajok, a 
melyek eddig minden körülmények között ellentállóknak mutatkoztak, 
és melyeknek ellentálló képességét Európában is már közel 20 éves 
kiterjedt tapasztalatok bizonyítják. De vannak viszont olyan amerikai 
fajták, a melyek némely helyen ellentállanak a fillokszérának, más 
helyeken azonban elpusztúlnak. Ez utóbbiaknak az ellentálló képes
sége tehát csak relatív és helyhez kötött s első sorban a talaj 
minőségétől függ. Ugyanis az olyan talajokban, a melyek termé
szetüknek megfelelnek, a fillokszéra támadásai daczára is jól dísz
lenek, holott a nekik meg nem felelő talajokban (a melyekben 
fillokszéra nélkül bár lassabban, de azért csak fejlődtek és megéltek 
volna) előbb-utóbb tönkre mennek a fillokszérától. Erre mondják 
azután, hogy az illető szőlőfajták a talajhoz való alkalmazkodás 
híján, az adaptáczió hiánya miatt pusztultak el.

A talajhoz való adaptáczió ennélfogva szintén fontos szerepet 
játszik az amerikai szőlők kérdésében, a mennyiben az ellentálló 
képességet hol fokozza, hol csökkenti.

Az adaptáczió nevével egyébiránt gyakran visszaélnek, mert 
néha még olyan fajták pusztulását is csak az adaptáczió hiányá
nak róvják fel, a melyek határozottan nem ellentállók és kétség
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kívül a fillokszérától mennek tönkre. Igaz, hogy vannak esetek, a 
melyekben bajos eldönteni, hogy valamely szőlőfajta satnyulásában 
mi része, van^ az ellentálló képesség és mi része az adaptáczió 
hiányának. Azért óvakodni kell elegendő tapasztalatok és kísérletek 
nélkül kimondani, hogy ez vagy amaz a fajta csakugyan ellentálló.

Az ellentálló képesség megítélésére jó kiinduló pontot képeznek 
a fillokszérás gyökerek állapota s ama kóros elváltozások foka és 
minősége, melyeket a fillokszéra a szőlőgyökereken előidéz.

• Ezeket szem előtt tartva s az eddig szerzett tapasztalatokkal 
összevetve, az amerikai szőlőket ellentállóság tekintetében a követ
kező kategóriákba lehet sorozni :

a) Tökéletesen ellentállók a Vitis riparia, rupestris, aestivalis, 
córdifolia és cinerea v ad . törzsalakjai, melyeknek gyökerein a 
fillokszéra csak kevés számban él és csak jelentéktelen sérüléseket 
okoz. Ellentállóságuk a talajhoz való adaptácziótól teljesen független 
és még a természetüknek meg nem felelő talajokban sem szenved
nek a fillokszérától.

b) Kitünően ellentálló fajtának ismerjük a York-M adeirát 
(Nádor-Izabellát), a mely a legrosszabb talajban sem veszti el ellent- 
állöságát, mert a fillokszéra, ámbár néha már bőven tanyázik rajta, 
szintén csak csekély sérüléseket okoz gyökerein. Francziaországban 
kitünően ellentállónak tartják a Vitis Solonis fajtát is, a mit azon
ban nem mernék feltétlenül aláírni. A  Vitis Solonis a legtöbb helyen 
kitűnő. ellentállást tanúsít s a fillokszéra rendesen csak jelentéktelen 
károkat okoz ugyan gyökerein, de egy helyen (Farkasdon) már 
tapasztaltam, hogy a természetének meg nem felelő túlságosan 
száraz talajban, tehát hiányos adaptáczió miatt ellentálló képessége 
tetemesen megfogyatkozott.

c) Jól ellentálló fajtáknak bizonyúltak eddig az Aestivalis-csoport 
némely 'képviselői, minők a Herbemont, Jacquez és Cunningham, 
valamint a Vialla . Ezek a legtöbb talajnemben íjiegőrzik ellentálló 
képességüket és jó erőben tenyésznek; meg nem felelő talajban 
tenyészetük kevésbbé buja ugyan, de azért eddig csak ritka kivétel
képen, igen kedvezőtlen talajviszonyok mellett fordúlt elő, hogy 
közülök valamelyik a fillokszérától pusztulásnak indúlt volna.

d) Csekély ellentálló képességgel bíró fajtáknak kell azokat 
tekintenünk, melyek csak a természetüknek különösen megfelelő 
talajokban képesek a fillokszéra támadásaival sikeresen daczolni, a 
legtöbb talajban azonban előbb-utóbb elpusztúlnak. Ide tartoznak a 
Clinton, Taylor; E lvira , Triumph, Othelloy Concord.

A  többi itt fel nem említett amerikai szőlőfajták mind olyanok, 
melyek vagy nem állanak ellent a fillokszérának vagy még nincse-
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nek eléggé kipróbálva. A  nagyban, való mívelésre tehát vagy már 
nenij vagy még nem ajánlhatók.

A gyakorlati szőlősgazdának, a ki nem bibelődhetik hosszadal
mas és gyakran költséges kísérletekkel, egyelőre meg kell elégednie 
a fennebbi fajtákkal és azok közül kell a czéljainak legjobban meg
felelőket kiválasztania.

Lássuk most, hogyan veheti ezeknek hasznát?
A fillokszéra ellen való védekezésnek legelső és legfőbb czélja 

természetesen abban áll, hogy a szőlőmívelés és .bortermelés az 
eddigi alapon folytatható s a századok óta mívelt európai szőlő
fajták termése a fillokszéra daczára is megtartható legyen. Az amerikai 
szőlőket e czél elérésére oly módon használjuk fel, hogy európai 
szőlőink gyenge gyökérzetét az amerikaiak ellentálló gyökérzetével 
helyettesítjük, vagyis, hogy az európai szőlővesszőket az amerikai 
fajták venyigéire oltjuk.

Melyik fajtákat használjuk az oltáshoz alanynak? Minden 
esetre azokat, a melyek legnagyobb ellentálló képességgel bírnak 
és a legtöbb talajban jól díszlenek. A szőlőoltás, illetőleg valamely 
szőlőnek kész oltványokkal való betelepítése olyan költséges és 
fáradságos munka, hogy tartós sikerét, legalább a fillokszérával 
szemben, lehetőleg biztosítanunk kell. Ú gy is elég sok más kedve
zőtlen körülmény szokta a szőlőoltványok jövőjét koczkáztatni.

A legfontosabb ezek közül az oltóvessző és az alany hiányos 
összeforradása. A hiányosan összeforradt oltványok már elejétől 
fogva rosszúl tenyésznek, mihamar satnyulni, sárgulni kezdenek és 
alig 2—3 év múlva, néha már korábban is tönkremennek, t. i. az 
európai oltóvessző elszárad s az amerikai alany ismét kihajt. Minél 
jobban összeforradt azonban az oltóvessző az alannyal, annál tovább 
él az egész oltvány.

Igen lényeges kérdés, hogy meddig élhet el egy jól össze
forradt szőlőoltvány. Az amerikai szőlők feltétlen hivei és terjesztői 
erre azt válaszolják, hogy az oltványok tartóssága, ha jól ké
szültek és jól összeforradtak, vita tárgyát nem képezheti; eltarta- 
tanak azok évek hosszú során át, akár 25—30 évig és tovább. De 
ilyen régi szőlőoltványok nincsenek még Francziaországban sem, 
mert hiszen az amerikai szőlők oltásának eszméjét csak 1871-ben pen
dítették meg először, s a legrégibb oltványok legfeljebb 10— 11 éve
sek. Az oltványok állandó tartósságába vetett bizalom ennélfogva 
inkább csak jámbor óhajtás, vagy vérmes remény, melyre a 4 — 6—8 éves 
oltványok elpusztulása Francziaország számos helyén szomorú, de 
kézzelfogható czáfolatúl szolgál.

Minthogy e tények {el nem tagadhatok, [és minthogy a pusz
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tuló oltványok túlnyomó részénél az alany a Vitis riparia  vad 
törzsalakja, az ú. n. Riparia sauvage volt, az érdekelt körök itt is 
előállottak az adaptáczió elasztikus fogalmával s az oltványok pusz
tulását, illetőleg az oltóvesszők elhalását akként igyekeztek magya
rázni, hogy az illető R iparia sauvage alanyok nem voltak a talaj
hoz kellően adaptálva s e miatt nem táplálták jól az oltóvesszőt. 
Kimondták, hogy a R iparia  sauvage nem minden, vagy csak 
kevés talajnemben válik be a lan y n ak ; azért inkább más fajtákhoz 
kell folyamodni, a melyek talaj dolgában nem annyira válogatósak (!), 
az oltóvesszőt pedig jobban táplálják.

íg y  kezdik most újabban alanynak a Jacquezt ajánlgatni, 
azt állítva, hogy oltványai Francziaországban mindenütt nagy
szerűen díszlenek és eddig még sehol sem pusztúltak el. Erre 
csak annyit jegyezhetek meg, hogy a Jacquez direkt termelésre 
alkalmas szőlőfajta lévén, eddig aránylag még kevesen használták 
alanynak s a rajta készült oltványok is általában még sokkal fiata
labbak, hogy sem pusztulásuk már most szembetűnően mutatkoz
hatnék. Mindamellett már most is ismeretes egy pár hely, a hol a 
Jacquez-oltványok már 4—6 éves korukban csak úgy tönkre men
tek, mint a R iparia sauvage oltványai. Hasonlót tapasztaltam a 
Vitis Solonis, Taylor és Clinton alanyokon készült oltványoknál.

A szőlőoltványok elpusztúlása bizonyos idő múlva tehát, úgy 
látszik, az alany minőségétől teljesen független és egészen más ok
nak tulajdonítandó.

Vizsgáljunk meg egy ilyen oltványt közelebbről és nem lesz 
nehéz fokozatos elsatnyulásának, elhalásának okára reájönni. 
Vegyünk elő egy lehetőleg tökéletesen összeforradt és még szépen 
díszlő oltványt (1. ábra), a melynél az alany (A) és az oltó vessző 
(B) olyan jól össze vannak forradva, hogy az összeforradás helyét (C) 
jóformán csak mérsékelt megvastagodás árulja el. Ha az ilyen 
oltványt hosszában végig hasítjuk és belsejét kitárjuk (2. ábra), 
legott szemünkbe ötlik, hogy a bél az oltás helyén, sőt azon alul 
és felül is egészen sötétbarna, feketés és korhadt (ó) ellentétben az 
ép és egészséges bél (a) sárgásbarna színével. A korhadt bél körül 
a venyige fás része kisebb-nagyobb mértékben szintén meg van 
feketedve és el van halva (c).

Ezek a kóros jelenségek állandóan előfordúlnak minden szőlő
oltványon, akár miféle oltásmód szerint, akár miféle alannyal és 
oltóvesszővel készült az illető oltvány. A hiányosan összeforradt 
oltványoknál a bélnek és venyigének eme korhadása gyorsan halad 
előre, az oltvány csakhamar satnyulni kezd s az oltóvessző egészen, 
az alany pedig lefelé a legközelebbi bütyökig rövid idő múlva
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elszárad. Minél tökéletesebb azonban az alany és az oltóvessző 
összeforradása, annál lassabban halad előre belsejükben a végzetes 
korhadás, annál tovább él m aga az oltvány. H ogy  meddig terjed
het egy-egy szőlőoltvány élettartama, az sok mellékes körülm énytől 
függ. Említém, hogy vannak  m ár 10— n  éves és még mindig jó 
karban  levő oltványok i s ; de az eddigi tapasztalatok szerint a jól 
készült szőlőoltványok átlagos élettartam át mindamellett körülbelül 
csak 6—8 évre lehet becsülni.

Honnan van az, hogy  a szőlőoltványok élete csak ennyi ideig 
tart, holott gyümölcsfáink oltványai, mint tudjuk, általában sokkal

1. ábra. Négyéves kadarka-oltvány, R iparia-alanyra fordított nyergezéssel oltva. —
2. ábra. Ugyanaz, hosszában végig hasítva. Term észet után. A  amerikai alany ; B  európai 
oltóvessző ; C összeforradásuk helye ; a egészséges b é l ; b korhad t b é l ; c elhalt fás rész.

nagyobb kort szoktak elérni ? Ennek oka nem lehet más, mint a 
szőlővenyigének sajátságos szerkezete, t. i. hogy a venyige bele a 
fás részhez viszonyítva sokkal vastagabb mint a gyümölcsfáké, 
és hogy a szőlőoltványok soha, m ég a legkedvezőbb esetekben sem 
forradnak össze olyan tökéletesen, hogy  a tetemes bél a külső leve
gőtől teljesen elzárassék. Az oltás helyén mindig m aradnak kisebb- 
nagyobb rések, melyeken a levegő, a víz és velük együtt az élősdi 
gom bák (kivált schizomyceták) egész serege behatolhat a  bél
szövetbe és ott a korhadás, a  progresszív fenésedés kóros folyamát 
csakhamar megindítják.

B

i .  ábra. 2 . ábra.
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Egyébiránt a szőlő nem az egyedüli növény, a melynél az 
oltás nem igér és nem ad hosszabb ideig tartó sikert. Ilyenek pl. 
a ribiszke és a köszméte is ; ezeknek hajtásai aránylag szintén vastag- 
belílek s a kertészek már régóta tudják, hogy a ribiszke- és kösz
méte-oltványok ritkán szoktak tíz évnél tovább élni.

íg y  áll ma a szőlőoltás ügye az objektív birálat világánál. A 
gyakorlati tanulság belőle könnyen levonható. A ki megelégszik 
azzal, hogy 6—8 évig szüreteljen oltványairól, az bízvást folyamod- 
hatik e védekezésmódhoz. Meglehet, hogy oltványai tovább is el
élnek és teremni fognak ; de a nagy praxisban átlag hosszabb jövőt 
ez idő szerint még nem mernék nekik jósolni.

A lanynak legjobb lesz tovább is a R iparia  sauvage fajtánál 
maradni, mely kifogástalan ellentálló képessége mellett a legtöbb 
talajban helyén van, kivéve a túlságosan száraz vagy túlságosan 
nyirkos talajt, valamint a mészmárgás fehér talajokat.* Igen száraz 
talajokba a Vitis rupestris, nyirkos talajokba pedig a Vitis Solonis 
ajánlható helyette. A  York-Madeira szintén kitűnő alany volna, 
kivált száraz talajokban, de venyigéinek vékonysága miatt a vas
tagabb venyigéjü európai szőlőfajták beoltására nem igen alkalmas.

A hol az amerikai alanyokra való szőlőoltás nem fizeti meg a 
fáradságot, s a hol a fillokszéra ellen a többi védekezésmód (szén- 
kénegezés, elárasztás) sem alkalmazható, a talaj pedig nem futó
homok, ott a szőlőmívelés folytatásának egyedüli módját a direkt 
termelésre alkalmas am erikai szőlőfajták mívelése képezi.

Tudom, hogy a direkt termelésre ajánlott amerikai szőlők bor
termelőink legnagyobb részénél általában még igen kevés rokon- 
szenvvel találkoznak. Nem is csodálkozom rajta. A ki megszokta 
európai szőlőink nemes termését, az nem barátkozhatik meg egy
könnyen az amerikai szőlőknek silány, vagy legfeljebb közepes 
minőségű termésével. De a szükség parancsol, s a szőlőpusztító 
fillokszéra arra kényszerít, hogy követeléseinket leszállítsuk. Erre talál 
az a kissé drasztikus közmondás: A kinek nincsen lova, az üljön 
szamárra, vagy menjen gyalog! Nem lehetetlen, hogy idővel majd 
akadni fognak talán olyan amerikai .fajták is, a melyek megfelelő 
ellentállóság mellett jobb, sőt kitűnő minőségű termést fognak adni, 
vagy hogy okszerű kezeléssel az eddig ismert fajtákból is jobb 
borokat leszünk majd képesek szűrni. A.zonban még így is, a hogy

* A  kréta- és mészmárgás fehér talajokban különben egyetlen egy eddig kipróbált 

amerikai szőlőfaj sem akar jól díszleni, s az illetékes franczia szőlőbirtokosok csak nem 

rég folyamodtak a franczia földmívelési minisztériumhoz, hogy küldjön ki Amerikába 

ahhoz értő szakembereket, a kik ott az efféle talajokba alkalmas ellentálló szőlőfajokat 
kipuhatolják.
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a dolgok most állanak, megvan a direkt termő amerikai szőlők 
mívelésének a maga gyakorlati* jogosultsága. Tekintve meglevő 
szőlőink rohamos pusztulását s a többi védekezésmódok alkal
mazásának nehézségeit, e szőlőfajták arra vannak hivatva, hogy a 
szőlőmívelés folytatását legalább a feltétlen szőlőtalajokon lehetővé 
tegyék* hogy így egyszersmind egy nevezetes adóalapot á meg
semmisüléstől megóvjanak, és hogy legalább a helyi fogyasztás szük
ségeit kielégítsék. Egyik-másik amerikai szőlőfajta sötétvörös bora a 
gyengén színezett homoki borokkal való házasításra igen becses 
anyagot fog szolgáltatni.

Az amerikai szőlők nagyobb része termésének sajátságos kel
lemetlen mellékíze, az az ú. n. rókazamatja vaíi, melyet a szin
tén am erikai, származású Izabella-szőlőnél a legtöbb ember ismer, 
de a melyet az európai ízlés, kivált borban, nehezen bír aktzeptálni. 
De vannak olyan amerikai fajták is, a melyeknek termése minden 
efféle mellékíztől mentes, s a melyek e miatt a direkt termelés szem
pontjából első sorban veendők tekintetbe.

Ilyenek a Vitis aestivalis kultivált fajtái, nevezetesen a Herbemont 
és a Jacquez. Ez a két fajta már eléggé ki van próbálva arra 
nézve, hogy a nagy praxisba jó lélekkel lehessen ajánlani. A 
fillokszérának mindakettő jól ellentáll és szépen díszük, kivált a 
meleg fekvésű, sötétebb színű talajnemekben. Igen száraz és sovány 
talajok, a mészmárgás földnemek, vagy olyan fekvések, a hol a 
termő talajréteg csekély, nem valók e fajtáknak, mert ily helyeken 
nem képesek a talajból elegendő táplálékot meríteni és nem bírják 
a fillokszéra-okozta károkat elég gyorsan helyrepótolni. Megvan 
különben az a jó oldaluk is, hogy ha valahol évek múlva talán 
gyengülni kezdenének, lankadó életerejüket sok költekezés nélkül 
egyszerűen döntés vagy bujtás útján ismét fel lehet frissíteni.

Mind a két fajta elég termékeny és a későbben érő szőlők 
közé tartozik ; de azért termésük mindenütt meg fog érni, a hol a 
kék kadarka megérik. Boruk nem valami első rangú kitűnő termék, 
de elég tisztességes ital, mely közönséges használatra jól be fog 
váln i; közönséges parasztborainkkal minden esetre kiállja a versenyt.

A Herbemont, mely a Jacqueznél jobban ellentáll és bővebben 
is terem, szép világos színű vörös bort ad ; de ha mustját nem a 
szőlőhéjon, hanem külön erjesztjük, fehér bort is lehet belőle szűrni.

A Jacquez a legelterjedtebb direkt termő amerikai szőlőfajta 
Francziaországban ; a vele ott beültetett területet bátran lehet már 
mintegy 800— 1000 hektárra becsülni. Sötétvörös borát más világo
sabb színű borokkal való keverésre használják.

A francziák újabb időben nagyban ajánlják direkt termelésre
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az Othellót, a melyet ellenállónak hirdetnek, és a melynek termését 
csak csekély rókazamatúnak állítják. Saját tapasztalataim mind a 
két állításnak ellentmondanak. Az Othello nálunk (Farkasdon) eddig 
meglehetősen csekély ellentállóságot tanúsított, termése pedig erősen 
rókazamatú. Igaz, hogy ez a kellemetlen rókazamat a bor többszöri 
lehúzása után mindinkább csökken ; de a ki e mellékízzel nem sokat 
törődik és rajta utókezeléssel szándékozik segíteni, annak inkább 
ajánlhatom direkt termelésre a York-M adeirát (Nádor-Izabellát). Ez 
a kevés követelésű fajta, a mellett, hogy a fillokszérának még a leg
rosszabb száraz talajban is kitünően ellentál 1, igen szép sötétvörös 
bort terem, mely világos színű boraink festésére kiválóan alkalm as; 
így használva, mellékíze is meglehetősen elmosódik és pár év múlva 
egészen eltűnik, mert gazdag festőanyag-tartalma miatt a házasítás- 
hoz rendesen már io°/0 is elegendő szokott lenni belőle.

Ennyi az, a mit az amerikai szőlőkről ez idő szerint biztosan 
tudunk. Igaz, hogy sok van még, a mit nem tudunk, és a mire 
csak a jövő tapasztalatai fognak m egtanítani: de annyit már most 
is bátran ki lehet mondani, hogy az amerikai szőlők, ha nem is 
felelnek meg mindenben a talán hozzájuk kötött vérmes remé
nyeknek, mindamellett csakugyan sikerrel használhatók a fillokszéra 
ellen való védekezésre. Gyakorlati sikert azonban csak az érhet el 
velük, k ki komolyan számot vet az adott viszonyokkal és azokhoz 
alkalmazkodva fog akár az amerikai alanyok oltásához, akár a 
direkt termelésre alkalmas fajták míveléséhez.

Dr. Horváth Géza.

KERGUELEN SZIGETÉN*

I.
Hat tagból állt a német expedíczió, 

melynek osztályrészül jutott, hogy 1874.

* Dr. W e i n e k  L á s z l ó  hazánkfia 
(jelenleg a prágai egyetem tanára és az 
ottani csillagásztorony igazgatója), mint 
olvasóink tudják, részt vett az 1874-ik évi 
Vénus-expedíczióban és úti naplójából »A  
Jóreménység fokától Kerguelen szigetéig« 
érdekes kivonatot közölt a Természet- 
tudományi K özlöny X I . kötetében (419—  
427. 1.). A  »Gazelle« korvett akkori útjá
ról a német cs. admiralitás legközelebb egy 
nagy művet tesz közzé, melynek egy részét 
Dr.Weinek tagtársunk írja. A jelen czikk eme 
kézirat kivonata és a Kerguelen szigetén 
való tartózkodás történetét mondja el.

Szerk.

decz. 9-ikén a Vénusnak a Nap tányéron 
való átvonulását Kerguelen szigetén 
csillagászati és fotográfiái úton meg
figyelje s a Nap távolságának meg
határozására új és lehetőleg pontos ada
tokat szerezzen. Dr. B ö r g e  n volt az 
expedíczió vezére, W e i n e k  L á s z l ó  
alvezére, Dr. W i t t s t e i n  az expedíczió 
harmadik csillagásza, Dr. S t u d e r a 
zoológusa, kisegítő fotográfusa és or
vosa ; velünk volt továbbá B o b z i n 
schwerini kamarai fotográf, és K r i 11 e 
mechanikus. A sziget lakatlan és növény
zet nélkül szűkölködő lévén, lakóházat 
is vittünk magunkkal, mely a kiéli ten
gerészeti hajógyárban készült s melyet
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