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EGY EV A SZ~L~BBN 
Iltn~i fol!Jóirat szölő.flgazdák .~:~áJttáJ'a. 

Megjelenil< : minden hó 28-án. 
EW!izf'tf>si díj: Egész év ro 2 frt. 

Szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 
CS0.1IOR ICÁL.J .. JI_4N. 

Előfizetői111hez. 

:\lidűn fol~yó irato1n kiadására vállalkoztatn, arra az 
inditott, hog;y a ~zől{):;:zettel foglalkozó társain1nak cltnond~ 
jan1 azon tapasztalatokat, rnelyekct én igen-igen drága 
pénzen keseríí csalödúsok után szerezten1; - hogy a 
k<>t<'lezettség teljesit.:~sével gyakorlati tapasztalataiiHat el
Jnéletileg nlindinkúbb fejles~tve, tnegállapodásaiinat töké
letescbbitsenl és Yégre, hogy a felszinre kerülő eszme
cserével ugy n1úsnak, 1nint magainnak használhassak. 

Inditott továbbá az, hogy azon erős rneggyőződé
sernnek adhassak rneg-n1egujuló kifejezést, rniszerint nincs 
ok szőlőszctiink jöv()je felett kétségbeesni; n1ert azokat 
bár k()Jtf;égescbben Inint eddig, de beállitani S a fipoxera 
által kipusztitott sz()lőtPrületekct ujból virágzóvá jöve
dchnez{)vé tenni lehet. 

Ezen IÍiegg,rőzőllésenl ez év folyan1án még inkább 
erősödött. Ujabb tapasztalataini folytán 1nost 1nár azt is 
tnercrn állitani, -- s elért bárki által n1cgtekinthető ered
Inén,Ynyel ben1utatni, - hogy a szőlők rekunstruálása 
nern oly ördögi rnesterség, rnint sokan azt hiszik; azután 
teterncsen kevesebb költséggel beállitható, mint azt még 
csak a n1 ult év ta vas z án is hittem ! ... 

Uj téren 1nozgunk, sok tanulni valónk van, s nem 
szabad álszég·yennel eltitkolnunk, ha helyesebb eljárást 
fedeztünk fel ; Inert csak a folytonos higgadt, nyugodt 
öntudatos tnunkálkodás, az értelmesek kezében az ova
tos kisérletezések adják n1eg azt, amiért százezrek h 6 
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in1ája száll az Ég urához: a ulindcnnapi kenyeret, s a 
volt élvezett szép j(i\·edellne1. 

Nekiink szólóHgazdáknak, akiknek sz{)l()nk Blajd-
nenl 1nindenünk volt, 1neg· kell ragadni Inindcn alkalmas
nak kinálkozó e~zközt cl,jár{tst, s nen1 sajnálni a fárad
ságot az áldozatot: ba csak n1ás n1 iivelésre hasznot
llajtólag alig alkahnas földeink ért(~ két InegscnBnisííl ve 
látni nem akarjuk ... Eme kényszer, Inc].}..- klizdehniinkre 
n1egedz: biztositja szőlőszetünk ,jövőjét. 

E z a z é n 111 e g i n g a t h a t l a n 111 c g d ii n t h e t l c n 
n1 e g g y ő z ő d é s e 111 ! 

Igaz, hogy erős a kiizdele1n, n1ert jövedeleni hiá
nyában az örökös befektetés! .. ])e elviselhetővé teszi ... 
azon tudat, hogy a tnunk{tt siker koronázza, hog~y a be-
fektetett tőke dusan hozza 1neg kan1atait. 

Ezen meggyőződésem ada élctet lapotnnak s n1int 
1nondán1 az, hogy kötelezettséget vállalva, tapasztalata
ilnat bővítve, 1nagan1nak is használhassak. 

Ez utóbbi értelen1ben én n1cg·találüun sz{unadásairnat; 
mert az örökös foglalkozás tépelődés oly dolgokat tárt fel 
előttem, mel~yeket eddig előttein a titok h(nnúl:ya. fedett. 

Hogy önök t. előfizet()iln Inegtalúlták-e benne szá
lnadásukat, - hogy kiadott pénzükért nyertek-c annyit, 
1nennyit vártak s ol,yanokat, Inelyeket előn:yösfln hasz
nukra fordithattak: a n n ak n v i l v á n i t á H a ü n ök e t ... 
illeti. 

Lapom uj vállalat, s bár igaz, hogy rövid fpnnál
lása alatt az ország nagy részében kezd tért hóditani, 
de még nincs azon állapotban. hogy az anyagiakról csak 
szólni is lehetni. 

E helyet kárpótolnak előfizetőimnek reáill nézve ked
ves és kellc1nes DJilatkozatai, melyekből azon következte
tést vonom le, m is z c r i n t i r á n y o In é s i r á l y o Ill 
e l é g g é ke d v e l t. S tapasztalok egyet, a HlPgértés 
szülte mcleget, melynek kelle.Ines hatása alatt: egész csa
ládiasan terjesztem elő a következőket. 
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A lefolyt félév alatt tapasztaltain, miszcrint a szÖ· 
lőszeti 1nunkák tanácsadójának havonként egyszer állni 
ell>: ne tn egészen kielégitő. Alkahnasabb volna a gyako
ribb találkozás. , 

Ereztem, hogy a havonként egyszer megjelenő 
lapban nincs elég tér ellnondani a legszükségesebbe-
ket SClll. . 

A szólószet ezer ága tenni valója közül, 1nég Inin
dig a kezdetnél vagyunk. ~!ikor jut reá idő tér, hogy a 
felszinre kerülő legszükségesebbeket is elősoroljuk. ? ! .. 

Tudatában voltan1 én ennek n1ár az év elején la-, 
po1n Ineginditásakor. Atnde ki bátorkodott volna egy 
ösxneretlen, a g;yakorlati téren 1nozgó szaklappal, -
1nely iránt az érdeklődök az ország különböző rész.eiben 
vannak - nagyobb kiadással eU5állani? . . Helyes lett 
volna-e addig nlig ösincreteiinet be netn 1nutatta1n: bizal
Inat tátnogatást kérni? . . , 

Es az én tervein az eddigieknél tovább kiván 
haladni. 

A lap kibővitése által azt is elérni kivánná1n, hogy 
t. olvasóin1, ta.nácsai1n vagy nuís tanácsok alapján elért 
sikereket vagy balsikereket feltárnák. Hogy az elsőból 

okolnánk, a balsiker okait felkeresve azt n1ellőznénk. 
Eddig·elé n hozzán1 intézett kérdésekre tnindig 

készséggel válaszolüun, tnily kivánatos volna az adott 
válasznak kUzlése! EUiször az ellenőrzés szempontjából, 
de azért is, nlivel abból nu'tsok is igen okulhatnána.k. 

Ennek a lapban volna helye. l)e helye volna a n1ás 
részről nyilvúnuló tapasztalatoknak is. 

Ezen és tnt~g· sz{unos okok miatt lapomat bóviteni 
óhajtanán1 akként, hog~y havonként kétszer jelenne meg. 

~Iiután azonban ezen elhatározásoill Illegváltoztatása 
t. előfizetőiul hozzájárulásától függ: xnéltóztassanak e hó 
26-ig nyilatkozni, beleegseznck-e a lap ilyeténi bóvitésébe? 
tnagától értet{idik, hogy kétszeres kiadás rucilett az elő
fizetési dij is kétszeres leend. S azok, akik az egész évi 
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2 frt előfizetési díjat beküldöttek, lllOSt 11.Yi1atkoznfnknál 
igenlő esetben csak egy frtot kiildenénck be. Ellenben 
azok akik csak az első félévet fizették le, általuk a Iná
sodik félévre esedékes 2 frt lenne e hó 26-ig bc-
kiildendő. 

Ha előfizetőink igenlőleg nyilatkoznak, lapunk e 
hóban 1nár kétszer fog Jnegjelenni. 

~fid{)n czélunkut. ekként előterjesztettiik, egy kéré
sünk van előfizetőinkhez: k c gy esk e d j e n ck köz r e
m ük ö d n i, h o g ~y l a p u n k In i n d i n k á b b t é r t h ó
d i ts o n. Ez okból előfizetliinknek jelen szátnból 2-2 
példányt küldiink azzal, hogy az egyiket alkabnasan el
helyezni, előfizetőt szerezni, s azt szerkcsztőségiinknek 
tudon1ására hozni kegycskedjenek. 

~Iely kérésein után maradtam t. Előfizetőimnek 
tisztelettel 

a s~tn•keszt-6. 

Még egyszer a szölök zöldojtásáról. 
Il. 

Azt mondottam : a zöld ojtv~ínyt a tlJröl levágni és máshová 
elültetni szabad ugyan, c~akhogy ez essthen czak a hannadik vagy 
negyedik esztendőben terem. 

Ezt ujból ismétlem. De ezzel nem azt akarom elmondani, hogy 
ez hátránya a zöldojtásnak, mert minden más sima szöllJvesszlSnek 
eddigi tulajdona ugyan ez vult. 

A föltevéssel csak amellett foglaltam ~1llást, hogy ha vála~ztani 
lehet és kell, akkor helyesebb a helyben eszközölt döntés, mert az 
ilyen tőko a döntés évében is, de a reá következő évben már dúsan 
terem. 

Tehát e két oljárás között felettébb nagy időnyerés van. Ez 
pedig jövedelmiink előállításánál igen lényeges dolog. 

A mit elérünk a zölden ojtott sima vessz(Jvel, azt elérjük 
az egyszeríl. lipáriával is, amennyiben az 1892. év tavaszán clűltetett 
ripáriát, helyben ékkel beojtani már az 1893. év tavaszán lehet. S mint 
ez évi fényes eredményeim igazolják, már 18H4. évben szép termésnek 
nézhetünk e~é. Az igy helyben ojtott Wkék sokkal dúsabban, erősebben 
fejlödnek, & következésképen tartósabbnak is igérkeznek. 
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Azt mondja valaki, hogy a,;ok hézagosok lesznek J Ugy van, 
de hát a sima zöldojtványok megerednek-e mind? Ezek sem. De meg 
kéren1 sokszor hangsulyoztam, hogy olyan teljesen beálHított saőleink 
tnint eddig voltak ezután nem igen lesznek. 

• 
Erre el kell készülnünk. De a maglevők teremnek. Es pedig 

teremnek oly dúsan mint eddig soha sem. Tehát az üres halyek is 
pótol va lesznek. 

A gyökeres zöldojtványok egész más elbirálás alá esnek. Ezek-
nél a fogamzási százalék nagyobb leend, s a fejlődés is erősebb. 

Hogy azonban némelyek ebböl azt ne következtessék, misze
rint a zöldojtás e szerint ezéihoz nem vezet, sietek kijelenteni, hogy 
ezen ojtásnem megbecsülhetetlen kincs, mert ügyesen keresztül vive 
nagy százalékot ad, s kis téren sok ojtvány állitható elő. 

Itt csak is a két eljárás közötti külömbözetet hangsúlyoztam. 
A zöldojtás alkalmas az egész szőlönek helyben döntés által 

leendő betelepitésére is. Ha ez a czélunk, akkor k01·a tavaszszal egy 
legföllebb két. vesszőt kell beojtani. Ezen vesszök egyike jö a töke he
lyére. A többi vesszőt pedig azon okból, hogy gyot·san fejllJdjék, fe) 
kell tisztitani. 

A többi 7esszöt napok után akkor lehet beojtani, midőn oly 
magasra nőttek, hogy az ojtások rajta oly m3.gasan eszközölhetők, 
hogy eidöntve legalább egy méter távolságt·a tőkét képezhessenek. 

Ha a hiányzó tökét akarjuk pótolni a zöldojtással, nagyon ter
nu~szetesen akkor kell ojtani, midőn oly magasan ojthutó, hogy le· 
döntve: a kivánt helyre elérjen Ha azonban levágatás czéljából ojtunk: 
ojthatunk mindjárt kora tavaszon általánosságban. 

Némelyek szel'int nagyon egy~zerü dolognak látszik az, hogy 
hová ojtsam. Tessék azonban majd a döntés és bojtásoláskor megítélni .. ~ 

l\lielőtt czikkem bevégezném nem látom feleslegesnek almon· 
dani azt, mely esetben nem sikerül a zöldojtás. 

Nem sikerül az ojtás, ha a pamut túlságos vastag, mert nem 
lehet vele rendese n, szorosan kötni. - N em si kerűl az ojtás, ha a 
pamut tulságos vékony, mert bev<ígja a rekenyőt: azért tehát a legjobb 
a hatos fehér pamut. 

Nem sikerül az ojtás, ha az alany fás, mart midón az ék bele 
tolatik, a bütyöknél levő válaszfal elreped. Ha pedig az elrepesztéstől 
tartózkodunk, akkor uz ék nem tölti be a hasitékot ; közte ür támad, 
hová a levegö behatol s az eredmény teljesen ki van zárva. 

Nem sikerúl az ojtás, ha a nemes gally igen gyenge, mert a 
forró napon mielött az összeforrna s igy tápnedvet az alanyból nyerne: 
elhervad. 

Nem sikerül az ojtás, ha a nemes gally túl fás, mert előbb 
kiszikkad, mintsom összeforna. 
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Nem sikerül az ojtás, ha az alanyou a mclMktígak mcghagynt
nak, mert a nedv nines kényszerítve, hogy a.z ojtáshoz hntoljon. Tehát 
azon alanyt, melyen ojtítst ezzközöltünk, meg kell a niellékgnllyaktól 
honaljuktól tisztítani. 

Nem sikerűl az ojtás, ha az 6k vágása hosszú és n bíityökön 
felül az izületre esik. 

Nem sikerül nz ojttis, ha az ék nem rendcsen helyeztetik bo, 
ha a kötés felülről kPzdéídik, mert az ék rendszeres beúllitása sok 
esetben ki van zár,~a. 

Nem síkerlíl nkkor sem, ha esetleg az ék vége keskenyebb, 
azaz ha a bütyök válaszfalán alól vágatik ; n1ert az esetben az ék vége 
a hasitékat nem tölti be. 

Nem sikerül az ojtás, ha juliusban erős sztírazságban eszközöl
tetik, s ha az ojtás után az alany nedve nem folyik. 

Ezek a zöldojtlis körűl szerzett tapasztalataim. 
Szivesen veszem, ha mások szerzett tapasztalaikat közölve, a 

kiti"l.Zőtt cz~lhoz segiteni sziveskednek. 
Vége. 

Az Othelló szölö. 
Akik az Othelló szölöt ünnepi pompájában nagy tennésében 

látták, lehetetlen hogy meg nem kedvelték . 
..Az Othelló szölötöt, mint már többször emlitém, én az amerikai · 

direktterm ök· királyának tartom. Növekedése rendkivüli s igy vesszö 
hozama igen nagy; termése bámulatos, s ha csak 7-8 évig is ellott 
áll: nemcsak dús kamatokat hoz, sőt magát a befektetett tőkét is sok
szorozYa adja vissza. 

Az Othelló faj mint nagy vivmúny lett feltüntetve s nagy áron 
értékesitetett 1888-ban ezreért 130 ftiot fizettem. 

A hozzá füzött nagy reményekben én még eddig nem csnlód
tam. Negyedik éves, óriási nagy növésével, bámulatos dús termésével 
fizet azért a gondozásért~ amit reá forditok ; s él u szó-szoros értelmé
ben a legvigabban. Jelzi ezt mondott működése és dús termése mellett, 
élénk sötétzöld szine. 

A drágán vásárolt vessz6 iránt kűlönös gondot forditottnm, 
}.fikor olvastam a szaklapokat, kellemesen érintett ha benne az 
Othellóról említés tétetett. .. 

, Előszeretetemet az emelt), hogy akkor még az ojtványok e1ő-
állitása lránt bizalommal nem viseltettünk. Ha mcssziröl jött ernber 
nagy képpel ajánlott vala}11elyes eljárást: készpénznek vettük. Jó (?) 



- 111 -

tanácsát követtiik. Egy ilyen j6 tanács folytán ojtottam bo 2000 
tőkémet bör alá, mint a rózsát ojtani szokták. S kétezer drb ojtványból 
egy eredt meg, s a szt~p telepomat tönkre tettem. 

Eme balsiker tnég inkább emelte előttem az Othello beciét, 
különösen midőn az első évben egy pár fürtöcskét hozott, s azt a többi 
direkttermőktől eltért), s a nli kadarkánkat egészen megközelitő für
töknek találtam. 

Az 1890-ik évben a bécsi borászati nemzetközi kongresszuson 
hol Franczia- N émat- és Olaszország jelesei részt vettek, s az elnöki 
tiszttel derék borászati kormánybiztosunkat Miklós Gyula urat tisztel
ték meg, annak adatott kifejezés, hogy direkttermőkúl a Jaquez, Jork
~Iadeit·a és az Othelló ajánltattak. 

Az 1891-ik évben Francziaországban járt szakértők, a Nagy
méltóságú ~Iiniszter úrhoz tett jelentésükben azt mondják: Fr<tnczia
országban a direkttermők iránt az érdeklődés megcsappant, csakis az 
Othellot és .Jaquezt termelik. 

Eme sokoldalu kedvező nyilatkozattal szemben: a mult évben, 
az országos filluxera bizottsági gyülésen egyik tekintélyes szakférfiú 
által az Otholló fölött a halálharang meghuzatott S éppen azon férfiu 
huzta meg a halálharangot, akinek elnöklete alatt a becsi nemzetközi 
borászuti kongressuson az Othelló szőlő termelése ajánltatott. 

~Iiklós Gyula kormánybiztos ur iránti tiszteletem határtalan. 
Et·edményteljes müködéseét·t hazánk mit1den szölésze, ki az ö tényke
dését ösmeri - e1ismoréssel viseltetik. Sietek ezt el6re kijelenteni; 
nehogy felszólalásom czélja félremagyat·áztassék vagy félre öimertes
sék; mert jelen értekezésem czélja a való, a megdönthetlen igazság 
feld e ri tése. 

Ha n1érlegeljük jelentl5ségét annak, hogy a bécsi nemzetközi 
borászati kongressuson n1egjelentok az Othellót tern1elésre ajánlottak, 
ha mérlegeljük értékét annak, hogy a Francziák még most is nagyban 
termelik az Othollót : ezekből azon következtetést vonhatjuk le, hogy 
Francziaországban az Othelló egyes helyeken 10-14 év óta a filloxerá
nak ellen áll. 

Ha ezek tudatában magunk is rendelkezünk 4-7 éves Othelló 
szlHőtővel, nu~ly dusan diszlik : lehetetlen n1eg nem illetödeni a kor
niúnybiztos urnak az országos filloxera bizottságban az Othellóra tett 
jelentésén. 

Sokkal nagyobb érdeklödést keltett ezen egy pár elejtett szava 
a kormánybiztos urnak, mint azt n1aga is remélte. De joggal kelthetett 
is, mert az Othelló rendkivüli sok oldalu jó tulajdonainál fogva egész 
országban kezd elterjedni, s igy érteni lehet az aggodalmat, melyet a 
reá kimondott sujtó itélet el6idézett. 
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Ha az itélet jogos ainpon áll, nkkor csak küszünettel ütrtozunk 
annak, aki bennünket sajút kánmk fokozásától visszatart. Ha azonban 
nincs meg telj eli! jogosult~;Íga: a. morevon, nngyon fukariti kimondott 
itélet káros. Káros mert az Othelló iránti bizalmat megingatja! .. K:íro~ 
mert a befektetatt összegekkel el6úllitott Othollónak becsét gyengíti. 

Ha a kormánybiztos ur nkkor, midűn ar- Othelló ellenúllóságúra 
sújtó itéletet mondott azt ugy indokulta volna, melyből mindannyian 
teljes meggyüződést szerezhettünk volna: nem voln~ okunk fel~zólalni. 
De hát ez teljest'n elmaradt. Azoknak, kiket a nagy kűzdnség hivatott 
és hivatalos apostoloknak tart, meg kellene gondolni, hogy nyilatkozntnk 
a teljes biztonságon nyugodjék. Hogy azok hatúrozottak legyenek; 
mert a nagy kűzönség némely dolgokban tújékozatlan lén~n, nlinden 
kimondott szót készpénznek vesz. 

Az én felfogásom szerint az indokolá~ban elkellett ,·olna mon
dani, hogy ezen a vidéken, ilyen talajban ültetett s ily kezelésben 
részesült Othello: ennyi évri ily fokozatos visszaesésben semmisült 
meg; ezen a vidéken ennyi éves ily talnjba illtetve teljesen vagy 
közepesen ellenáll. 

Egy ilyen részletes jelentés illetve indokolást a legnagyobb há
láYal fogadtunk volna. De azon egyszerű fukar szút hogy nem áll 
ellen, különösen azok, akik azon körülményt, hogy Francziaországban 
14 éves felfedezése után ma is termelik, s azon köi·űlményt, hogy a 
bécsi nemzetközi kongresszus ajánlotta üsmerik, s akiknek, mínt nekem 
is péld(túl 4 éves bámulatos szépen diszlű s nagy tm·mésscl mfilgrakott 
Othellóm van; engedjen meg a t. kormánybiztos úr, ha kijelentem, 
hogy az itélet felett kétkedem és én azt a valú~úgnak teljcsen megfe
IcHHeg el nem ösmerem. 

Elösmerem azt, hogy az Othello egynémely talajban nem áll 
ellent, do kérdem van-e amerikai szűHífaj, mcly fültétlenül mindon 
talajbau ellen áll ? 

Hiszen a mindenki által lcgollenúllóbbnak hirdetett rip{triáról 
is olvastuk már, hogy némely helyen teljesen eheszett, hogy nom 
állt ellent! . . 

De meg tudjuk azt, hogy a filloxcra mindcn amerikai fajon 
kissebb nagyobb mértékben jelen van. De azt i~:J tudjuk, hogy az al
kalmas talajban az amerikai iZűlű dúsan fojlGdve a filloxerát figye
lembe smn veszi. 

Igy gondolom én nemcsak az Othellót, de nündcn más amerikai 
szőlűt, maly a filloxerával együtt él. Ha kovés a fejlődési képesség: a 
féreg által okozott kár érzékeny; - ha nagy a foj15dósi képesség: a 
:filloxera jelenléte s ált11la okozott kár figyelmet sam érdemt~l. 

Én is ösn1erek vegetáló Otlwlló szőlűt, de ugyanazon határban 
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ösn1erek rendkivüli rlús fejWdésű Othellót. Ennek magyarázatát abban 
találom, mert az egyik a vegetáló szlJlli, magas fekvéiű erlJsen tör
melékos köves rétegű talajban van, hol bizony kevés a táperlJ. Ellen
ben a dús fejllidésú Otholló szőlli, televénydns s hozzá erősen trágyázott 
szőlőben van. 

Az igaz, hogy lfiklós Gyula úr n1ult évi körutjával készitett 
jelentésében két helyen az Othellóról is szól, mondván; hogy vissza
esés hi ts zik. 

De megbocsájt a kormánybiztos úr, ha annak adok kifejezést, 
hogy talán ez nom öleli fel az egész jegyzeteinek tapasztalatainak hű 
képét. 

Példáúl nekünk is volt szerencsénk a kormánybiztos úrhoz. 
Nálunk is látott Othellót. Megtekintette az ón akkor is dusan fejllidött 
nagy szölG hozzammal megáldott virúló tökéimet s annak fejl6dését, 
mely a visszaesésnek indúlt Othelló iránti bizalmat parallelizálta volna. 
Ezt azon ban nen1 olvastam külön ben igen becses jelentésében. 

Nincs azon mit csodálkozni, ha az Otholló sz()}() mallett néme
lyek sikra szállnak. Hendkivűli eMnyei azt méltán és joggal ~meg
érdemli. 

Ismétlem előszcr is sima vesszlJről igen jól fakad. Másodszor a 
közte maradt üres helyeket aká.r sima, akár gyökerei vesszlJvel késlJbb 
egyszerű döntés által pótolni lehet. 

Nincs volo semmi nagyobb baj, s gyümölcse, mint csemege 
szlHlJjé igen keresett s magas árban fizetik. 

Én a mult évi Othelló szlJllJm termésének ellJbb 35, később 40 
krj{tval adtam kilóját; s manapság ez évi termésern legnagyobb része 40 
krjávul van n1egvéve. 

l\Iost vessünk egy kis számadást. 
Egy 1200 D öle3 hold szőllJbe leszámitva az elmaradásokat 

4000 tlJke beáll. Ez a második évben már ad annyi vessz6t, mely ér
tékesitve a befektetett tökét egészen kifizeti. 

A harmadik évbon már minden tőke ad egy fél kilo szl5ll5t, 
de vegyük egyre-másra 1;'* kilot kapunk egy 4000 t6kéb61 álló Othelló 
sz6ll5b6l 1000 kilo szlJ16t, mely ~sak 30 krjával értékesitve 300 frt jöve
delmet hoz. 

De kapunk egyidcjüleg minden tökén 10-12 szál elsl5osztályú 
vesszl5t, s igy 4000 tö;rén annyit, mely értékében a sz6Wtermásét 
felúlmu]ja. 

A r-egyedik évben már egy Othelló tő l s6t l 1/2 kilo termést 
is hoz. - Egy sz6Wt6 IJedig 20-25 szál első osztályú vessz6t is 
ad s igy aránylag a jövedelem oly hallatlan magas összeget ér el, 
milyent semmiféle termény elérni nem képes. 
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Ét·thetli teh~lt azon erlJs rugaszkodtÍs, mely az Othelló szl)]ö iránt 
nyilvánul, s érthető azon kifojezÓs is, hogy ha az Othe~ló csak 7-, H 
esztedeig él s áll ellent, már ukkot· hnllatlanul erősen kifizette magat, 
s igy ezen átmeneti korszakban az Othelló igen megbecsülhetlen ér
tékes szl516. 

Azt kérdezhetik t. olvasóim, htit ha ilyen hasznos ez a sz(jlő-
faj, akkor ha mindenki azt ültet: a jövedelem értéke is alászáll! 

Igen, a nagy jövedelem; de egy tisztességes jövedelmet még min
dig ad; s nevezetesen. csak a vesszőnél elérhető jövedelem fog alá szállni. 

Hogy lesz-e kereslate az Othelló gyümölcsének, arra az én n1ult 
és jelen évi példámat hozom fel. 

A gyümölcsét a flhTárosban értékesitettem. De ha nag,yobb 
mennyiségben termeltetik egész Német,- Orosz- és Svédorsz1íg piacza 
lesz a szőlőnek. A Nagy-".Marosiak szolgáljannk például, akik n~m csuk a 
maguk, de az egész vidék szűlőtern1éseit, mint szölőt értéketütettók és 
pedig oly magas áron, milyent bm·ban elérni soha sem lehetett. 

A szállitás nehézségeit az Othelló kitünöen állja ki. Vastag 
héja éppen semmit sem törik meg. S eme kiváló jó tulajdonság·a az, 
mely öt mint szállitásra alkalmas szőlüt becsessé teszi. 

Az Othelló szőlő gyümölcsének ize kellemes és igen kedves; s 
igy az Othelló egy oly áldott nagy jövedelmet adó szőlöfaj, melylycl 
őt egy indokolatlan itélettel a felszinről eltüntetni nem lehet. 

Némelyek azt hozzák fel, nincs ösmeretségük a külhonban. Óh 
uraim! a nóma gym·nwknek az anyja sem érti a szavát. 

Tessék a külországokban levő osztrtik-magyar konsulokhoz 
idejekorán fordulni, persze a hatós<Íg vagy egyletek utjún, mclynk 
megkereséseit jobban respektáljtik, s azok tömeges oly névsort fognak 
küldeni, akik az Othelló szőlőre vevőként jelPnt.keznek. 

Azután tessék az aradi, miskolczi vagy mús kir. ugy ügyészsé
gekhez idejekorán fordulni, honnét a legalkalmasabb 5 kilo súlyú gyü
mölcsöt befogadó kosarak 20-25 krért beszerezhetők. Tessék azután a 
gyíimölcsöt gonddal csomagolni, illő árt kérni, s ellehet adni az öswze~ 
termell5k Othelló szölö terméseit. 

Nem azt értem én, hogy mindenki mindenhol Othelló szőlőt 
termeljen. Mert az Othelló, a szölő legdnsabb talajba, tehát a mene
teles sz6lö alsó részébe ültetendő, s igy csak az őt megillető dus talajba 
termelendö azért, hogy a filloxerával daczolni tovább képes legyen. 

Mint borszöM szintén helyet foglal az Othelló, de ez esetben 
nem ad annyi jövedelmet. Tehát a jövedelem fokozása a gazda ügyes
ségét61 függ. Mult évben nálam kitünő pecsenye bor termett. 

Némelyek kifogásolják kevés mellék izét; de azért hát kelendő 
lesz, s nekünk nem pusztán borra, de jövedelemre van szükségünk. S 
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ha n nagy általímoss:íg Lor{tt gyümölcsét elfogudja, csak örömünknek 
adhatunk kifejezést. 

Még azon esetben is, ha ezen szlHő ftJnntartásánál a szénkéneg
hez kellene folyamodni, még akkor sem állanék el az Othelló szőlútől, 
mcrt hogy 4 évig teljesen ellentáll; azt én saját telepemen tapasztalom, 
s ebből következtetek az ötödik évre is. Mert ahol a filloxera szerepel, 
ott oly dús b1ímulatos szép fejl6dés nem tapasztalható. De meg azért 
is, mivcl az Othello telepern közé egyidejüleg egy pár szál ripáriát 
ültettem azért, hogy a külömbséget konstatálhassam. S még eddig a 
dicsőség az O th eJ 1 ó é. 

De meg azért, mert a gyökereket megvizsgálva épeknek egélilz
ségeseknek találtam. V an ugyan rajta szórványosan filloxera, de oly 
kevés, hogy a rendes szaporulatával sem lenne képes már erős gyö
kérzetű szől6mct jövőre tönkre tenni. Azt én erősen hiszem, hogy jövö 
évre scm nyilatkozom Othelló szölöimröl 1násképen. :Megjegyzem azon
ban, ho ~y ri3n~lkivül n~1gy gondban részesitem. Először az ültetéli 
után l8b8 őszén, s másodszor mult év öszÉm erősen trágyáztattam. 

Első alkalommal minden töke tövéhez kimélyitett gödörbe 
Jegalább egy harmad rész putton érett marhatrágyát tettem; - s 
mult ősszel mélyen fedve, ez érett trágyát .a fedés árkába raktam. A 
szőlöt mint már emlitém ugy kapáltattam, hogy az esö vize mind a 
szöl6 tövéhez futott. 

Itt egy alkalommal megjegyzem azt is, hogy az Othelló szdlöm 
talajának egy része forditott, a másik része nem forditott föld. 

~~vszázadok óta elöregedett sőt elhanyagolt szölövel beültetett 
silány talaju terület volt, melynek egy részét & filloxera pusztitása 
után megfordittattam, s a forditott résszel együtt ujra ültettem európai 
fajjal. De hát a filloxera a harmadik évre teljesen elbánt véle, tehát 
egy teljesen filloxera lepott, részben forditott, részben nem forditott 
területre lett a~ Othelló ültetve, ahol ma egyenlő dusan diszlik. 

Némelyek azt mondják, ha mtir arra is elvagyok készülve, 
hogy az utolsó években már szénkéneghez folyamodok, akkor sokkal 
helyesebb egyenesen európai fajt ültetni. Ez kérem nem áll l 

Az európai faj, a har·madik évre, mielött jövedelmet hozna meg
semmisül. Ellenben az Othelló ismétlen: alkalmas talajban jól gondozva 
hZ eddigi tapasztalataim alapjeiu 5 évig ellen áll, s er6sen hiszem, 
hogy tovább is. S igy legrosszabb esetben csak a 6 és a többi években 
kellene a szénkéneghez fordulni. 

Hogy pedig a szénkéneggel az Othelló sz6löben, n1ely részben 
önmagában is rejt ellenállóságot nagyobb eredményt lehet elérni, ez 
nem szorúl bővebb magyarázatra. 

Emr jel ~n viszonyaink kö~ött felette becses szölöfaj megérdemli, 
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hogy vele részletesen foglalkozzunk, hogy az ő tulajd_onságát te~j.esen 
felösmerjük: azért egész bizalommal kérem előfizetőimet olvasmmat, 
akiknek csak van Othelló szölöjük, sziveskedjenek az ügy érdokében 
fáradtságot venni, s a következő kérdésekre n1egfelel ve : hozzám nlie
ltsbb beküldeni. 

Mikor lett ültetve? Sima vagy gyökeres vessz() ültettetett-e? 
Milyen talajba ültettetett? Lett-e, mikor és miként trágyáz va? 

Ha t. eMfizetőim velem egyet értenek, s ezélom ki vitelére köz
remüködnek, az Othelló szőlő teljes tulajdonságával rövidesen meg
ösmerkedünk, és egy igen nagy fontos kérdés meg lesz oldva: amivel 
nemcsank n1agunknak használunk, de hazafiui köteHességet ia tel
jesítünk. 

Azért igeu-igen kér·em precziz ~özleményeiket. 

Künn a szölöben. 
Ha a gazda ez évben pontosan rendesen ntegadta minden mun· 

kának a maga rnódját helyes eljárását: most örülhet, örvendhet rr.ert a 
jelen év az ojtásokra egészen alkalmas volt. S ha a n1ult évi hiányo
san fejlödött vesszők helyett tökéletes ép egészséges vesszőkkel rendel
kezünk: a jeleJt évi eredméuy bámulatos lett volua, n1int a mely rendki
vüli eredmények érettek el a gyökeres vesszőkkel ál tal am, melyek nmn 
az 1891 de az 1890 év termései voltak. 

Aki azonban rúgdfel-haddott végezte a munkáját: annak most 
is, mint rnindig volt és lesz oka a panaszra; m~rt mig a gondos gazda 
munkája a befektetett összeg kamatát n1eghozza; addig az utóbbi kia
dása : sárba dobott pénz. 

Aki tavasszal helyben ojtott, vegye tudomásúl, hogy az eddig ki 
ttem hajtott ojtás ntán nincs mít várakozni,· mert ami elvótve imitt-amott 
még kihajtana : abból alig lesz töke. Mert ez óv folyamán alig ha forr 
annyira össze miszerint eletképes legyen. A kihajtott gally sem Igen 
érik be. 

Ha a gyökerek megtisztitása eddig nem eszközöltetett, most 
már nincs egy nap sem késni való. 

Ell5ször az ojtvány körül a föld egész addig, hol az ojtás esz
kölöltetett; illetve maga az ojtás helye is kitisztitandó megmen
tendl5, s azután egy éles késsel a gyökerek egész a v~ssző héjánál 
levágandók Ha a gyökér csak ugy nagygyából tisztitatik le, az az 
nem vágatik egész a vesszőnél: a megkurtitás folytán még erősehben 
hajt Iti. 
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Azért tehát ismétlem: az ojtvány nemes gallyairól eredt kihaj· 
tott gyökereket, éles késsel egész a fánál kell levágni de ugy, hogy 
ezzel a nemes gallyat magát azonban nem kell és nem szabad meg
sérteni. 

Két:ben a kés, de fe; ben az ész legyen l Csekélynek látszó dolog, 
de bárdolatlan ügyetlenséggel az egész ojtást tönkre lehet tenni. 

Ha a gyökér letisztittatott, az egész ismét földdel betakarandó. 
A karó mellette meger{)sitendő. A hajtás felkötendl5. A hajtást tisz
togatni nem tanácsos. Kerülni kell minden eljárást, melylyel a 
tőke nedvkeringése megakadályoztatnék vagy csak legalább is meg
zavartatnék. 

Tekintetbe véve azt, hogy ami vidékünkön az év elég kevés 
esővel folyt le, a tern1észet következetes rendszere után remélni lehet, 
hogy az esőzések ezután pótolják magukat, azért tehát én egyidejüleg, 
midőn a tőkét az ojtvány nemes gallyának gyökereitől megtisztitom, 
egyidejüle g 3 éves teljesen érett trágyát helyezek a gödörbe azé rt, 
hogy a gyökerek tisztítása, ojtvány hajtásainak felkötése és a karók 
beorősitése után azonnal következő kapálás alkalmával, a tőke körűl a 
földet, mint többször emlitém tányérozván: az eső vizel a tőkéhez, ennek 
tövénél levő érett trágyán át a tőke lövéhez vezessem, mely által a tő erő
&ebben fejll5dik, s igy nemcsak az erl5sebb forradást segitern elő, de az 
ojtvány hajtásait nagyobb növekedés-, feflődés- és beérésre buzditom, 
s o. termés miell5bbi bekövetkezését elősegitem. 

De jól megértessem; porhany földdé érett trágyát, nem pedig 
friss t··ágyát. ~!ert a friss trágya nagy forróságat adván, eset
leges száraz forró nyáron a tő tövét kiégetné, és az egész ojtváoyt 
tönkre tenné. 

Ha az ojtványok nemes gallyain fejlődött gyökereket le nem 
tisztitjuk, bekövetkezik az, hogy az ojtvány arról él, s a bekezdett 
forradás nemcsak hogy elhanyagoltatik, sőt ha az ojtvány a nemes 
gyökereiről él : a már bekezdett forradás is elsatn;•úl. 

De meg kell tisztitani n1ég más tekintetekből is. 
Sok ojtványnál ha a megeredés beáll: az alany vad hajtásai 

nem törnek elő nem bujnak ki. De legtöbb ojtványnál megtörténik, 
hogy ha a forradás beállott is, a vad alany kihajt. Ott meg pláné, 
hol a forradás be nem állott, nlinden alany kihajt. Meg kell tehát 
tudni,· hogy tulajdonképen hogy is áll az ojtvátty? 

Ha a forradás nem állott be, s a nemes galy csak önerejéből 
hajtott, a saját gyökerein élt: akkor a uemes galyr::z épeu semmi sziikség 
ni11cs. Ez esetben egész egyszerüen gyökereivel együtt kiszakitandó és 
olrlobandó. S az előtörött vad vessző hajtásaival következőképen bá
nunk el. 
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Ha több hajtás van s azok elég erőteljosok, mint a hogy a~ 
ékojtús után jönni szoktak, akkor mielöbb azzal valamit tonnénk szá
nwt kell magunkkal vetnünk, hogy hát: mit akarttuk.? 

Ha vad vesszővel rendelkezünk s a kihajtottakat mellőzhetjük 
és mellözni akarjuk : akkor egy legerősebb szálat kivt'tlasztunk, a töb
bit kiszaggatjuk vagy vágjuk. Ezen egy szálat honalj hajtásaitól meg
ti!ztitjuk, karóhoz kötjük s nevelünk belőle egy egész uj tökét, melyet 
tekintet nélkül ar·ra, hogy elődjét ez évben ékkel beojtottuk: }ö'vó 
tavaszra egesz kéuyelmeseu tt}ból ékkel beojthatjttk. 

Kezdhetjük ismét előlről s folytathatjuk. ~!ert ez tökéletoson 
erős tökévé fejlődik. 

Csakhogyfigyelmeztetem a gazdát, hogy ezen miveletnél figyelmnt 
ajánljon munkásainak azért, mert sokszor megtörténik, hogy a föld 
fölött 3-4 szál erős hajtás van, s miután a munkás azt hiszi, hogy 
az mindegyik önálló hajbis: egye1tké1tt akarja kiszaggatui. S azon veszi 
észl'e magát, hogy midőn egyet kiszakitott, kis::akilotla a:: összes .1-4 
lzajtást, mert hát kérem legtöbbször a 3-4 hajtás egy hajtásnak a 
földben levő ehignzásából sz(trmazik . .Azért különösen gyakorlatlan em
bereknél ajánlatos, hogy mielűtt kiszakíttatnék : az előhb elmorzdott,zkról 
gl'Öződjék meg. 

Azt mondottam előbb, hogy ha a nemes gn11y saját tövér·ől él, 
s a vad alanynyal a forradtís nem állott be : a 11emes kidob.mJó. H~it 

kérem az ügyes munkás ezt a gyökér tisztitás alkalmával azonnal 
megteheti. DJ az ügyetlen munkás, vagy akinek nem tet~Bik eg-észen 
lehajoini s úgy vizsgálni meg az ojt:ist, az okoaabban tesz: lt~l ,z: ucm~~ 
gallyat a::rmual uem s:akitta~ia ki. ~lort megtürténik, hogy kidobás Utilll 

bánkodik, midőn a forradást most nu\r az erőszakkal szakitott helyen hítja. 
Y árj on ez addig, tnig a gyökértisztitás után maga nyilatkozik. 

Ha forradás vau: a nemes élJti fog. - Ha nines formrhis: cl lt,zl. 

Ha erről n1eggyőződött, akkor bánjon el az alanyból elíJtürött 
vadvessző vel. 

:Még ezen eljárásnal azt kivánom megjegyezni, hogy ha a ki
hajtott vesszőket nevelni akarjuk, azokat honaljaitól megtisztitaní s 
hacsak lehetséges felkötni kell. Azért mondom, ha csak lehetsén·es 

~ , 
mezt sok helyen a karó paraucsol l 

Ha nincs rendes karó, bármily vessző is jó. Csakhogy a vessző 
a földön ne feküdjék. ~!ert a földön fekvő vesszőbeH ritka esetben les~ 
alkalmas alany. Amennyiben annak csakis az egyik oldala, mely a 
napnak fekszik, pirúl n1eg ; de 1tem érik meg. Éret/ett vessző pedig bal
sikert ad, 

Nincs azon mit restelkedni, ha esetleg bab karóhoz kötözzük Is, 
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mert há.t biz az ndl;~m is, másnál is megtörténik, hogy karókat egy 
vagy más okból nem szerc~zhet be. 

Az a vadhaj tás nem kérdi azt, minő neve van a karónak ; - a fő . 
hogy a földön ne feküdjék. · 

Ha kevés a karó, a hosszú hajtásokkal ugy lehet cselekedni, hogy 
egy karót ideiglenesen a négy tőke közepére kell dugni, s a négy vesszl5t 
itt együtt összekötni. Ez azután egyik a másikát tartja. 

Igaz ugyan, hogy a kapálás nehezen megy, de hát szükség 
törvényt bont. 

Különben is ne aggassza a gazdát a szőlő földjének simasága 
szépsége az első esztendőkben, mert abban annyi a dolog, hogy állan
dóan közte kell járni-kelni s az legazo/va van. 

A fő, hogy füves ne legyen, s a lég a föld közé kellőképen 
ha tol hasson. 

Majd lehet szépen tartani, ha az ojtások elkészültek. 
Előfordul még az is, hogy midőn az ojtvány gyökereitöl meg

tisztíttatott, tapasztaljuk, hogy csak igen gyenge forradás állott be, s 
a lombozat igon nagy. 

Ezt spárgával ujonnan össze kell kötni s a hajtásokat vissza
vágni. Igy a forradás tovább halad: vessző ujból hajt s lehet, hogy 
n1ég ez évben megerősödik. 

(Folyt. köv.) 

Értesités. 
Hogy előfizetőinknek hasznos szalgálatot tehessünk elhatároz

tuk, miszerint lapunkban egy állandó rovatot nyitunk, amelyben az 
eladásra szánt és bejelentett vessző mennyiségek fajok szerint állan
dóan közzététetnek. Valamint közzététettnek a venni szándékolt keresett 
vesszö mennyiségek és minőségek, hogy igy az adásvételt megköny
nyithessük és elösegithessük. 

~fegkivánjuk azonban, hogy aki közvetítésünket igénybe venni 
szándékozik: elöfizetőink közé sorakozzék. Nem elöfizetőnek közvetitést 
nem eszközlünk. 

Ha az eladásra szánt vesszőre vevö jelentkezik, úgy a venni 
szándékozónak: az eladó nevét és lakását levél utján tudomására 
hozzuk; egyidojüleg értesitjük az eladót a venni szándékozó lakásáról, 
hogy az adás-vételt maguk között tetszés szerint eszközöljék. 

Az ilyen értesítéseket bevégzett üzletnek tekintjük s az állandó 
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rovatból lehagyjuk. Ha azonban az adásvétel nem tiirtént meg· s erről 
értelilittetünk: nlindkettöt újból az állandó rovatba lfolves~ziik, s kOJ·es
let esetén a vevl5vel az elndó lakhelyét és nevét, valamint az eln<lónak 
a vev{) nevét 1násodszor is tudatjuk. 

Ezen esetleges négy levél irásért, a rovatban leon dó föl vétele
ért, könyvezésért s. a t. a bejelentés alkalmával 2 forintot két·ünk 
beküldeni. Ha az eladás vagy kereslet az öt ezer szál vesszf)t megha
ladja, minden további öt ezer szál után egy-egy forint elüre a bejelentés 
alkalmával beküldendő. 

Levelezésünk fáradságunk vagy más czimen többet vagy eladás 
százalékot nem követelünk. 

A bejelentések valamint a keresletek sorrendbon vezettetnek be; 
és sorrendben elégíttetnek ki. Ezen könyv előfizetőinknek betekintés 
végett rendelkezésükre áll. 

Mivel pedig az idő már bekövetkezik felhivjuk t. előfizetöinket, 
hogy ezen rovatunkat ha ugy tetszik vegyék igénybe. 

Különfélek. 
Kérjíík mindazokat, akik előfizetési dijaikkal bútralékban vannak, 

hogy azt beküldeni sziveskedjenek; valamint kérjük lapunk bat·útait, 
hogy lapunkat terjeszteni ell5fizetőket gyüjteni sziveskedjenek kijelent
vén, hogy uj előfizetőinknek lapunk eddig megjelent szánuüt meg 
küldhetjük, mivel az egész évről rendelkezünk feles péld~ínyokknl. 

Azokat, akik szöl5vesszl5ket a miniszté-rinmnál eladásra bejelen
teni szándékoznak, figyelmeztetjük, hogy tekintet nélkül arra vajjon 
föllépett-e a peronoszpm·a széjllőj ük ben vagy nem : a::t permetc:z-:ék, n1ert 
ez hát igy kivántatik! Különben ezen kérdésre legközelebb vissza té
rünk. 

Lapunk jövő számában a következő hozzánk intézett kérdésekre 
fogunk részletesen válaszolni : 

l. Mily eredmény éretett el az év tavaszán eszközölt ókojtá
sokkal? 

2. l\fily eredmény éretett el a kézben eszközölt parafás ojtúsok
kal, tekintettel a külömbözl5 európai fajokra és alanyokra? 

3. Mikor kell permetezni és hányszor? s továbbá, n1olyik alkal
masabb a permetezéshez: az Azurin-e avagy a Zöldgálicz? 

4. l\1i oka annak, hogy az ojtások még 3-4 éves korukban is 
elvesznek 1 lehet-e azt megóvni ? 

5. A megeredt zöldojtásokkal az év nyarán részlotesen miként 
kell el bánni ? 

Értesitjük előfizetőinket, hogy a gyakorlat terén felnlorülö kér
désekre készséggel elmondjuk tapasztalatainkat. 

------------------~------------------
NYOM. BRA.UN BERTALAN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GYÖNGYÖSÖN. 
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