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A SZOLOBEN 
(Ezelőtt: nEgy év a szölőben") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik: minden hó 28-án. 11 Szerkesztö és kialb)tula,illonos: 
Előfizetési díj: Egész évre 2 flot. 1 CSOMOR KÁLMÁN. 

Uj betegség a szőlőben. 
A filJoxera pusztítása után alig hogy belemelegedtünk az 

uj szólókulturába, már ujabb betegségek feltllerüléséról olvasunk 
hireket a lapokban. 

Francziaországban lépett föl legelőbb a filloxera, a blakrot; 
Francziaországban lépett fel a legujabb betegség is, valamint 
a még jelentkezendett betegségek ismét és ujból Francziaor
szágban fognak fellépni, mert ez az orszag az, melynek szölé
szei részint üzleti, részint tudományos szempontból Amerikából 
inportálják a szólóvesszöket. S addig inportálják, mig az uj vi
lág összes régi szólövesszö betegségeit át nem hurczolják, vele 
az egész európai szölószetet nem inficziálják. 

De amint Jegyözetet a filloxP-ravész, lefognak azok is a 
tudomány fegyven•i által győzetni, csakhogy ezen küzdelrnek 
azután a szölészeket teljesen a tönk-, a végelszegényedés teréra 
juttatják, s vele a szólökultnrát is legalább az általánosságban 
tönkre teszik. 

A mult évben a blakroth betegséggel alarmírozták az 
egész szölészetet ; s az az alarm ezéihoz vezetett, mert a kor
mány a francziaországi vesszöbehozatalt a nagy közönségre 
nézve betiltotta. Csak is a saját köz~gei által mPgvizsgált és 
óvintézkedésekkel ellátott szőlövesszök behozatalát engedte meg. 

Ezen óvintézkedés sikere nyilvánult abban. hog.v a blak
rot betegségnek hazánkban lett föllépéséról birt nem vettünk. 

Az ujonnan fellépett betegséget a Franczia hires szaktérfiak 
G o m rn o se b a c i l l a i r e vagy magyarul, baczillusmézga
folyásnak nevezték el. 

A betegség abból áll, hogy a megtámadott tókék a t&.vaszi 
metszés után sürü mézga nemű anyagot izzadnak ki. Az ilyen 



142 

bctt'g tökének gyenge Hajtásaiban vagy idösebb hajtásaiban, 
ugymint a csap és csercsllpok belsejében is egyes barna, vagy 
vörös foltok halmozódnak fel. 

l\1aszon francziaországi marseillei tanár ezen bajt nagyon 
komolynak tartja. 

C o ua non a filloxer;Jiigy felügyelóje ezen betegségröl a 
franczia földmivelési mini:~;zternek ez év augusztus hó folyamán 
jelentést tett~ melyben töul>ek között ezeket mondja: 

Ezen betegség ugy az ameril\ai, ruint az európai szóliitóket 
egyenlöen megtámadja, szóval ami szólófaj ezen betegségnek 
ki van téfe. 

A betegség épen ugy. mi1at a filloxera pusztítása foltokban 
szokott jelentkezni. A szölótök fakadásainak növekedése vissza
marad, azután mPgsárgul, s legtöbb esetben az elhalt tökékból 
~pp~n ugy, nain t miko1· az ojtváuy el vesz, a gyökér-hajtás vagy 
nevezni szokták a nyak\'esszó elétör ugyan, de ha az megmet
szetik, a betegség azt is tönkre teszi, s igy az egész tökét 
el pusztitja. 

Ezen betegs~g Francziaország több részében egyidejüleg 
lépett fel. 

La Cadh•r nevií község egyik határában egy 15 évvel 
PZPibtt ültetPtt, s azóta állandóan szénkéneggel fentartott, körül
Leiül 50 holdnyi terülelü s1.ölötelepen löLb foltban jelentkezett 
ezen betegség. 

A megbetegedett hPlyeket a IPgszorgosabb kntatás alá vet
ték, ,·ajjon nPm·e a fillúxPra pusztitáRa. az, wely ott jelentkezik 
avagy nem-e más eg)'~h betí'gség például: gyökérpenész, -
antraknózis vagy nem-e a fH·ronoszpora pusztitásának tulajdonit
ható? V égre megállapitották, hogy a baj egyike sem a nevezett 
betegségeknek, hanem konstatálták. hogy itt a b a c z i ll u s os 
m ézgafolyás lépett fel. 

De ez€n betegség nemcsak a nevezett 50 holdnyi, de a 
szomszéd területeken is kisel>b nagyobb mértékhen már konsta
tálható \?olt. 

Pra<let nefú község határ·ában egy 55 holdas 20 éves 
ripária ojtninyon is észleltetett a nevezett betegség, melyból 
4 holdnyi területet a nevezett betegség miatt már kivágtak. 

A nevezett szölö birtokosa azt állitja. hogy ezen bctegsá
get már az 1889-ik években észlelte, mely azóta mindinkább 
jobban nagyobbodott. 
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Mindezek után a nev('r.ett jelentés azon kérdést Yeti fel, · 
vajjon ezen bett.lgség uj bctt.lgsP.g-e a\'agy már régebben is 
ha bár más név alatt ismeretes? S ha uj, tekinthetö-e ez olyan 
bajnak, mely az uj széilökultura jövöjét veszélyezteti? 

Végül a betegség keletkezése illetóleg számazására nézve 
felveti azon két·dést is: nem-e Olaszországból hozatott be, mely 
~tt ."mal n~ró .. név alatt ösmeretes. avagy nem-e azon kali
forniai bet~gsé.g-e ez, rnely ott a sz<Hókben oly nagy pusztítást 
vitt véghez. 

Sorai bezárta elótt a jelentést tevö maga. adja mPg a 
választ, midón azt mondja; a kutatás és tanitás mai fegyve
reivel, a franczia osko·lák Jahoratoriumával ellátva nem kell fél
niök, hogy ezen új baj, mielött alaposan megösmernénk oly 
rombolást tt.lgyen, mint aminöt a filloxera v~ghez vitt; s azt 
hiszi, hogy ezen vész, pusztit.ó utjában fel fog állittatni. 

Ennyit rnond a. jeletés, melyböl két dolog mutatatbató ki 
u, hogy a hettlgség létezik és kárt tesz, s hogy ezen betegség 
ieküzdhetö tesz. 

De koost.atálható egy harmadik dolog is, az, hogy ezen 
betegség, ha fellépett is nem oly veszélyes. mint a filloxera, 
mert ez bár ragályos, de egyik töa·ól a másikra elterjed, s igy 
a gondos gazda jobban megvédheti mint a filloxerától, melyet 
a nyulnk, a madarak, az emberek s leginkább pedig a szelek 
is 1 ovábbitanak. 

S miután a 'aaj Francziaoa·szágban lépett fet ha a franczi
orszaga szölövesRzök imporlálását beszüntetjük, beszüntetjük 
vele a betegség behurczolását is. 

Ha pedig a kormány. a föllépett baj daczára is hozat.na 
vesszöket Francziaországból, minden egJeS gazda eléggé meg
védheti érdekét azzal, hogy a Franezi aor·szágból importált vesz
szök ból nem kér, ha oly helyröl, ahová ezek szállHatnak, scm 
alanyvesszöket, sem ojtvö.nyokat nem sv.ercr. be. 

Mi azt hisszük, hogy ezen betegség fellépte alkalmából -
a Fl'ancziaországból leendó szölövesszószá.llitá.st kormányunk tel
jesen eltiltja.. 

Ezt teheti annál is inkább, mcrt hazánkban már annvi az 
" amerikai v~sszö, hogy a szükséglet vele fedezhetö. 

Azokért az esetleg nagyobb szab1í.sú ojtvány-telepekért 
pedig, ahol talán nem lenne 2 -·3 millió ojtani vaJ ó vesszl., 
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· nem lehet az összes uj szölökuJturát áldozatúl dobni, csak 
azért, ho~y a részvényesek osztaléka nagyobb legyen. 

Ha tetszik ezeknek a nagyobb ojtó szölótelPpeknek, tessék 
szükséglctüket az országban beszerezni. Lehet, hogy talán kissé 
magasabb árat kell érte fizetniök, mintha azt vaggon számra 
Francziországból, vagy t;.alán ha egyenesen arnerikából hoznák, 
De ebböl csakis az a nem nagy baj származik, hogy az uj szö
lész vesszejeéa·t nagyobb árat kap, rnely rá is fér, R a réRzvény
táa··saság kevesebb osztalékot nyer, mely végett, végre: nem lyu
kad ki a világ feneke. 

Igy meneküiQnk ezen uj bajtól, s hisszük, hogy a földmi,ve
lésügyi koa·mányzat is erre tog tö.rekedni. 

Ojtv~lnyok a homoki szölöben. 
A homoki szijlökniturának, 1E>8zámitva p~jorrali kiizdelmet, két 

baja \'Rn. 

A. lapos helyeken, ahol <'gy ke,·és humus is van, ott az elülte· 
tett vE>sszö szépen fejlödik é~ terem; ott pedig, ahol a szél homok 
dombokat alkotott., ott HZ iilte~és t'sak k i n l ó d i k ,. <'g e t á l s 
legtiibbszür é\'ek kellenek hozzá, mig ott a szölöket ugy, ahogy 
belebPt állitani. 

Nen] kell az ilyen helyl'l, .. t kere~ni, t>gé~zen :lltalános ez. Alig 
van Pgy hold teriilet, ahol a tlumiJos SÜJ>redékes teriilet feh·áltva elö 
nt>m fordulna. 

I n neu \'an azután az, hog~· a Iig van egy-egy laoltl tPriilt~t, ahol 
a homoki iiltet.és ereclmt~nye kiilöuiJUzij nem volna. 

T('Lát ahol, hogy ugy montljam \'tilgyPs a talaj, ntt lmmus is 
elég hö,•en ,·an, s igy a súiW cliMzli-k; Pllt>niJt•n a domb, a mel.r nem 
egyéiJL szélhordotta siv:ir homolináL a melyben táperő alig van: ott 
a b e ü J t e t e t t v es A z ö n e m fe j l ő d ik, cs ak n y om o r o g. 

Ámde a lapos, siippeclékP~, lmmn~zos ré~zeken félni lehet attól, 
miszerint. a kötött rés?.PI\ oly n11g;"· m<'nnnyist'•gb('n vannnk jelen, hogy 
a filloxera is megél; ellenLen a dombo~o1~, a si,·ár homokban nem él 
m<'g a filloxera .. 

Ha a szPihordotta homfJkdombolwn beakarjnk szi.Höinket telepi· 
ten i s uzt aiH1rjnk, hogy nz ott jól heaHijon : ak k o r a z o n t e r Ü· 
l e t e t j ó l m e g k e l J t r á g y ri. ;~ n i. 

Csakhogy a trág~·~izá!-"sal vi~zont mPgki.ithetjük a fiiluet, ugy, 
ogy a. filluxera otthon tal:ilja magát. 

Ezek figyelembe \'étele szt•mpontjából egy harmadik eljáráshoz 
kell fordulni, s az eljárás a következő: 
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A homold ~zölöterület azon dombos részét, ahol az eurÓ11ai ülte• 
tés r.rös trá.gyázás nélktil nehezen mPgy, legalkalmasabb amerikai 
vadvesszökkel beültetni s Pgy éves korÁhun beojtani. 

Oly amerikai fajt kell keresni, mely felettébb könnyen megered, 
melyen az ojtás a l~g~ikere~ehb. 

Erre legczélszerübb a Ri]lária, lle igen alkalmas az Othelló is, 
söt azon körülményt tekintve, hogy az Othelló sima vesszeje igen jól 
ered, s hogy közelebb állván az európai fajhoz alanynak igen 
alkalmas, s tekintve, hogy ruinden tarMzlwdás nélkül lehet trágyármi, 
az Othelló, a homokdombok bcállitlisÁm\1 igen jó alanyul fog szolgálni. 

N<.'•rnt-lyek azt moudhatnák erre, hogy alikor inkább a kötött 
hPgyes vidéken foglalko:mak az o,it:i:;:sal, mint a homokon. Az illetök 
nyilatkozata az első tekintetre teljcsPn alaposnak és igaznak láts~dk. 

De ha behatóbban elmélkedünk felette, egész más szinben 
tűnik fel. 

Mit akarunk mi a homokterUletPn az ojtással elérni? azt, hogy 
a szölönk ne legyen ht'!zagos, hogy az imitt-amott létező dombos 
helyeken pompás vegetáczió lPgyen, hogy szölöink egyenlök legye
nek . .Mert az amerikai alanyn ojtvány egész bátran trágyázható 
lvén, ott a növekedés is dús leend. 

E hó ~-án voltam a kecskeméti ~Jiklós telepen, ugyanaz nlkalom
mal midön a b~csi borászati és szölészeti congressus tagjai is meg
jelentek, s ott láttam Pgy th·es gyiinyiiríí. és <his ojt,·ányolmt olyan 
hP1yeken is. ahol egyébként az európai \'es~zük nem diszlettek. 

Nagyon lwlyt'SPil cst!!elif-lzili tel11lt Hzon giizda, aki sh,ár hom<'k 
11ombjait amerikai alannyal ra.kja be, jól megtrágyázza és azután 
európai tajjaJ beujtatja. · ... 

A homokon eszközJött ojtvány remlkidili fényes eredményt ad s 
mondhatni egészen biztos, mh·el itt a uemí's rés?. 3 s1.emes is lehet, 
s az ojtást tetszés szcriuti mel<'gséghen lehet eRzközi.ilni; nem kell 
tartani attól, hogy a nemes gyökeret ver. Lf'gfellebb arra liell töre· 
kf.'dni, hogy a felső gyökérzet elszede~o~sék, m·hogy a felső gyökerek 
t'ejlödésc az alsó gyökerek fpjJüdésM Juí.tráltass:í.k. 

-y -4. 

Az othelló szölö borrlll\észitéséröL 
Az othelló szölöböl kés?.itett bor sötétlmrna, nagy szesztartalmn 

csakhogy némi r()ka.szaggal bir, s azért n~mclyell által nem ked vet
tetik. 

Ezen iz vagy szag elvétele képed tehát a dolog fordulópontját, 
mely ha sikerül, az otltelló bor egy igen kedvmi vörös pecsenyebor 
leend. 

Mitttán a rókaszag leginkább a szölöhéjában van, az othellú szö· 
]öt l!lzedése után azonual el kell szi'trni; az igy nyert bor világosabb 
leez ugyan, de benne kevese bb málna iz lesz. 
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Az othelló sziHö rókaszagát, illetőleg málnaizét ugy is lehet 
ellen&ulyozni, ha belöle iirmöst készitünk, amennyiben az ürmös 
speczies aJkatrészeinek ize a málnaízt ellensulyozzák. 

Ürmös lehet kétféle. 
F ö 1 t ürmös, avagy r á c z ürmös. 
A főlt tirmös készit~se a kö,·etkező : 
Egy l1ektoliterre: narancshaj, fahaj, üröm 22-22 gramm továbbá: 

Tarnicsgyökér, Cardusfü és szekfi\szeg ö-n gramm veendő. 
Az eljárás a következő: a bordó feneke kiveendö és egy sor ép 

egészséges othelló szölö belerakandó ; s azután a száraz tiröm és a 
narancsbaj reá rakandó, valamint az összetört fabaj, tarnicsgyökér és 
szekfűszeggel is bebintendö. Mikor az egész hordó tele van : akkor 
az othelló szőlö mnstja felére leforralandó, de miután igy a mustban 
levö czukorrész vele tömíttetett, vele tömöríttetett a sávrész is ; ha 
hozzá lisztté törött fehér krétát adunk: ez a feles savat eltávolitja. 

De a kréta hozzáadásánál vigyázni kell arra, hogy a bekövet~ 
kezendö erős habzásnál a most ki ne folyjé~. 

Meg ki ván om jegyezni, hogy a most forradása alatt a hahjától 
állandóan megtisztitandó. 

Ha azután kihiílt, a hordúba öntendő, mely azotán 3 hó eltelte 
után egész kontyalávaló édes boroc~kát arland. 

A ráczürmös készítése a követk~zö: 
A bordút talpra állitjnk, s l1a van ajtaja, azon át jó azorosan 

belerakjuk Az othelló szülöt réteg számszerint, rnidőn az akona azá .. 
jához értiink egy zacskúl1a helyezett iirmös iüveket beletenzük 
ugy, hogy a zacskón levő zsinPge az akona szá,ján kilógjon, és azntáD 
hosszú csapra vessziik, s jú ó borral megtöltjük. 

Az igy elkészített ürmös 6-7 hét nmlva éh·ezhetö, csahogy 
amennyi bort a csnpon Ieeresztünk, ugyanannyi bort ismét fel kell 
öntenünk, mert különben a bor eczetes erjedé~be jön. 

Amidön az ürmöst megizleltiik s a ~peczies ilJatát és izét eJég· 
ségesnek találjnk: a speczies a hordúból azonnal kivcemlö. 

A rácziirmös speczies egy belitoliterre a következő: Fekete 
mustar 5·60, narancshaj 3·05. koriander 40·50, fahaj 9·50, szekfüszeg 
Az ga.langa 4·50 gramm. Ehhez közönséges száraz üröm veendö. 
ó, üröm és narancshAj kivételével a többi speczies megtörendö, s 
csak ugy helyezendö a vékony hosBzu zaacskóba. 

Ürmöst más sz~Wkböl is lehet késziteni; az othellút azért ajánl· 
juk, mert így pompásan értékesíthető. 

Az othelló szölö málna izét és szagát ugy is eh•eszithetjük, ha 
a bort tiszta faszénnel deritjlik, s legalább 4-szer lehuzzuk. 

Az igy jtH kezelt lclmzott bornak nincs semmi érezhető málna 
ize \'agy rói,;Hsz~.ga. 
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Levelezés. 
I. 

Tekintetea Szerkeszta t1r ! 
Becses lapja utóbbi számában azt tetszett ajánlani, hogy 

csemegeszölő ültetéssei illetöleg ojtásokkal foglalkozzunk. 
Én a magam részéről azt magamévá teszem, mert tudom, hogy 

mig egy kilogramm csemegeszölöért 25-30 krt adnak, addig a bor· 
szölöért alig lehet 12 krt elérni. 

Nohát kérem ez nagy külömbség! 
Csakhogy a. csemeges?.ölök ezen előnyös ára. mellett van árny 

oldala is, amennyiben először is a csemegeszölök seba vagy nagy• 
ritkán teremnek annyit, mint a jó borszölö. Azután meg azzal is kell 
számolni, hogy a csemegefajok legnAgyobb része virágzáskor elvetél 
azaz rug is, l'itka veg_yes bogyójú fiirtöt hoz. 

De még az is hátrányár~ van & csemegeszöle termeléSfiek, 
hogyha. azt érési idejében elárusitani nem tudjuk, bort belöle csak 
keveset sajtolhatunk, s?.óval amit a vámon nyernénk elvesztjük a. 
révén. 

Ha azonban ugy lehe'n~, hogy a csemegeszölő érMkeaitésére 
legalább 6-8 hét volna, R\"Rgy olyan faju csemegeszülökkcl rendel
keznénk, melyek borrá is szürhetök volnának és amellett virá.gzásban ne'm 
vetélnek el, és ha még ráadással \·evöink is volnának, meg azután 
tudnánk, hngy abból S?.Á.zakra menö czifrábbnál-czifrább nemi\ cse
megefajokból, melyek az árj(lgyzékeken felvannak tiintetve és méreg
drá.gá.n &:ján l va, b ogy mily fajokat rendeljiink: ugy csak tudnánk 
valamire haladni. 

Ne ''egye tehát rossz nth·en tek. Szerkesdö ur, hogy az {ránt 
ker('sem meg, miszerint a feunebbi soraim értelmében ~ziveskednék 
eng('m és hasonló társaimat tánácsával ellátni, melyért előre is 
köszönetemet nyilvánitva maradtarn 

Budapesten Dr. K. S. 
Hogy a csem(lgPszölö termelés kifizeti magát azt ön is elfogadja, 

hogy azonban miliént f>s hol lehet azt értékesiteni ön a választ 
könnyen m(lgnyerheti, ha Hpest szék- és fövároE~ábau egy kis fárad
ságot vesz, és a cscmegeszíHö készletét az ottani kereskedők vala
meliykének megvételre a,já.nlja. 

A csemegeszölő értélu.•sitése önnek, mint bpesti lakosnak felet
tébb kijnny{'n mehet; nehezebben azonban a vidéki lakosoknak· 
Azonban csak egy kis élelmesség legyen a termelöben, épen nem fog 
a csemege~zölö a. nyakán maradni. 

Ami a fajokat illeti, erre nézve teljesen igazat adok abban, 
hogy egy kevésbé ösmerös szölész nem tud kiigazodni abból a sok 
csem{'gefajból, melyeket az árjegyzéken feltiintetnek. 

:Mert hát kérem a csemegeszölő lehet disz szölészet, de lehet 
jövedelmező is. 
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Akinek abban telik passziója, hogy nölófaj gyiijteménye legyen: 
az hát válogasson, vagy hozasson mennyire pénzt akar áldozni j de a. 
jövedelmi csemegeszölészetben egész más irányt kell megállapítani. 

Kevés de jól termi) fajt, hogy a fajok egymásután teremjenek, 
hogy azok szállithatók legyenek, esetleg borra is alkalmasak legyenek. 

A legkorábban terem a Madelaine Angevina. Igaz, hogy kevéssé 
rug, de mint rendkivüli korai fajnál ezen hibÁja elnézhetö. Ez terem 
augusztus közepén. 

Ezt követi a Prékocze de Malingne; ez kevésbé rug, 8-10 nappal 
késöbbett érik mint az elöbbi. 

Ezután jönnek a Chasseles fajok és pedig: Chasseles croqua.nt, -
Chaeseles des angeres, Chasseles musque de nantes, - Chasseles 
Napoleon a legszebb fehér szölö, - Chasseles zsidóországi,- Chae
seles M émetpiros, - Chasseles fontenebla rouge. 

A muskotály fajokból : Muskát Boovod, legszebb muskotályok 
egyike, dusan terem, nagy bogyójú, - )fuskat. ,dr. Ho~g. -- Piros 
és fekete muskotályok j ez utóbbi apró fiirtü. Es végre azon mus
kolat, mely rendkivüli nagy termést ad j tömött közép fiirtü, mond
hatni a. legillatosabb, s ugy csemegének keresett, mint bornak kiváló 
finom az ugynevezett sár g a m us ko t á l y, azaz mü nyelven 
ll us ka t-l u n e I. 

A muskotályok között ez a faj a legháládatosabb. 
Vannak azután egyes l!lpecziális csemegeszölök j ilyen például a 

Tokaj angevina. Ez egy gyönyiirii szép szölö. fi\rte ágas nagy 
hosszu j bogyója majdnem átlátszó rúzsapiros; rendkivül dusan terem; 
kiváló jó, és ami fü, nem ,rug ; PgyenlöPn lehet akár lugo&on. akár 
nyilt szölöben termelni. }~rési ideje a Chasselessekkel esik. 

Az itt felsoroltak azután kitartanak ugy szelltember hó végeig. 
Vannak azután késün érö fajok. Ilyenek a vörös, fekete étt 

fehér kecskecsecsüek, és egy uj fHj a l\1 a l a k o f' f U z n m, me ly
nek fürtje igen hosszu, bogy()ja nagyságban a kecskecsecsüt két
szeresen meghaladja, s igen késön érik. 

Igy azután beáiJit\'a, lehet a szölöt egész angnsztns hó köze
pétöl, vagy ha az idö ked\'ezö elejétől egész no\'ember hóig téhlít 3 
hónapon át szállitani. 

Vannak a fennebb elmondottakon ki\'iil még számos jó csemege
fajok, melyekröl alkalmilag egy teljes czikk sorozatot hozunk. 

Most csak azokat momlottuk el, melyek nem rugnak, jól terem
nek, szép és kellemes gyiimölcsöt hoznak; keresettek, szállithatók, és 
igy kifizetik magukat. 

II. 

'l'ek. Szerkesztö úr ! 
Van szerenesém az iránt megkeresni, sziveskedjék velem közölni, 

l10gy a Z ö l d s y l v R. n i, Z i e r f a n d J, v ö r ö s V e l t e l i n i, F u r
m i n t, továbbá a .M e r l ó t é s L a g r é n szülöfajok a termés
hozam és ennek jósága tekintetében, mily tulajdonságokkal birnak; 



149 

nevezetesen böven teremnek-e, s bizonyos okoknál fogva cultiválásra 
nem aiánlandók-? 

N agyon lekötelezne, ha 2-3 liter J aquez~szölömag beszerzését 
is lehetövé tenné rám nézve. 

Kérdést intézni pedig, mint b. lapja elöfizetöje bátorkodtam. 
llezötúron, 1894. szepte111ber 8-án. 

Felelet. Válaszom ez : 

Kiváló tisztettel 
Itunay Imre. 

Z ö l d sz i l v á n i (Ximnnesia, Cynobotris.) Fürtje : néha ágas, 
eléggé tömött középnagyságú; Bogyója : zöldessárg~, némileg ponto· 
zott; leves, korán érö, igen édes, két magú. 

Nehéz agyagföldben ne~ terem jól, inkább a száraz földet ked
veli. Rövid müvelés mellett is terem, a sikun is beválik, de az igazi 
helye az emelkedett hely, ahol lugason dús termést ad. Mivel azon· 
ban a héja vékony : ősszel hamar megrohad. 

Bora, mi vel kevés cserenyt tartalmaz, nem állandó, s kOlönösen 
ha nem jó kezelik, már az elsö évben megnyulósodik. 

Van aztán Piros szilváni is, mivel ennek borában több csereny 
van, jobban el áll. 

2. Z i e r fa n d l (Catonia Conferta). 
Ez nem egyéb, mint az e]öbb leirt Szilvániak egyik faja, neve: 

K é k s z i l v a n i :· 
Fürtje: középnagy, tömött. Bogyója középnagy. Szine sötétkék, 

átlátszó fehérszürke pontokkal. 
Közép érö. I~eves, édes. 
Ebböl a legjobb fehér borok egyikét lehet, ha korán leszürik, 

ellöállitani. Igen dtísan terem. Ha .kádon több napon át erjesztik, 
belöle siller, esetleg vörös bort is lehet elöállitani. 

Emelkedett helyen jobb bort, de kissé nehéz és vizes földben 
s terem. 

3. P i r os v e l t e l i n i (Herena Veltelina). 
Fürtje: ágas, J>it·ami! alaku, tömött. Bogyója: majdnem gömbö

lyit. Ha jól beérik, egészen piros. Kemény htísú, 2 magú, eléggé 
édes. Későn érik. Inkább csemege, mint borszölö. 

Van F e h é r v e l t e l i n i is, ez kevésbé jó. 
4. Furmint ( Joannea princzepsz.) 
Fürtje : ágas, nagy tömött. Bogyója: gömbUlyil, olykor hosszit

kás sárgás-zöld. Ha teljesen beérik, a napos részén barnás pontokkal 
· diszlik. Két magú. Kissé vastag börli, de azért leves, édes és illatos. 

Csak délnek fekvö emelkedett helyre való, hol azután aszuvá. 
érik. 

5. Me r l o t. 
Fürtje: elég nagy. Bogyója: közönséges nagyságú, feketés, édes 

és nem igen rohad. Középtermést ad. 
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Sík talajban is eléggé diszlik. Csercsapos mii,·elést kh·án; dus 
földben a Iugos rendszert is kibirja. 

6. L a g r e n v a g y !J a k r i m A. k r i s z t. i. 
Fürtje: apró. Bogyója is apró. Rendkivül fekete festanyagat 

tartalmaz. KeYeset terem. 
N em tudom mi a czéljd. ? amennyire én az ·ön vidékét iismerem: 

ott legalkalma8abb lenne, a nemes kadarka, avagy nagburgundi vörös 
bornak. Illatos, zamatos bornak az olaszrizling. Dus termésre, az ezer 
jó vagy kövi dinka. 

Japu~ magot 3 kilot adhatok, kiloját ö frtjá·1al. 

III. 

Igen tisztelt szerkesztö úr ! 
Három éve körül lehet, midön valamelyik lapból olvastA.m, hogy 

a. fi.lloxeria. elleni védekezés, legyen az szénkénegelés vagy más módja 
a védekezésnek, jogot nyujt az adómeutességre. 

Miután k()zségünknél ezen érYct adóleengedésnek nem fogadják 
el; igen kérem, kegyeskedne a p. ii. miniszteri rendelet számát, 
esetleg illejét küzülni, hogy az adómentességet kérelmezhessem, mert 
biz itt szedik folyton a félig elpusztult szölök 1ulóját is, ép ugy az 
ujotman iiltetett amerikai után. 

IJehetéHt>g azt is kt•gyeskedne küzülni, vajjon a kérvényt teJek
köny\'i kh·onattnl kell-e felszerelni - mert ez költséges expediens 
"Yolna. A védett !zölönél talán, a szénkéneg szállitó-le,·elét ha mellé
kelem elfogadják -- ha ngynn lehet fog'\natja a szénkéneggel védett 
hazai szölökre vonatkozó kérvénynek. Es sziikséges okvetlen a köz
ség elöljárósága utján a }>~nziigyigazgatósághoz terjeszteni? 

Becses válaszát kérve maradtam teljes tisztelettel 
Ercsi. B6lecz Eároly. 

Felelet. A tett kérdésre nézn• leghelyesebbnek találom, ha a 
törvény és rendelet, Yalamint a magyarázat erre vonatkozó részét 
sorrendben a köYetkezökben ide iktatom. 

"A szölökre vonatkozó jelenlegi adóked,·ezrnények két csoportr" 
oszthatók. Az egyikbe az adó-elengedések, a másikba 1wdig az ideig
lenes adómentességi esetek tartoznak. 

Adó-elengedések mindig csak a folyó évi szölötermésbcn okozott 
elemi károk eseteiben, az illetö évre eső folyó adóra nézve van helye, 
mely a ká.r n&gyságához képest részben \'agy ('gészben engedtetik 
el; az· ideiglenes adc.hucntesség ellenben, a tör\'ényben meghatározott 
esetekben mindig több évre kiterjedöleg, s az egész adóra nézve en
gedélyeztetik. 

Adó-elengedésnek oly elemi csapások esetén '·an helye, melyeket 
a szölökben a jégeső, Á.rviz, tiiz, rovarok (ide tartozik a filloxcra is,) 
vagy fagy okoz. (1883: XLIV. t-.cz. 49. §.) Ily esetekben Bz okozott 
kár mérvéhez képest az illet ö é\·re e~ö adónak 1/s-része, 2/s része vagy 
az egész adó engedtetik el, &!zerint, a mint a termés 1/3 részben 2/3 rész
ben vagy egészen megsemmisült. 
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A szölükben a filloxera. által okozott kár elemi kárnak tekinten
dő mindaddig, mig a filloxerás szölö teljesen el nem pusztult, a mikor 
aztán az 1883. XVII. t.-cz. 8. §-ában emlitett ideiglenes adómentes
ség esete áll be. 

A szölőkre vonatkozó adókedvezmények másik csoportját képező 
ideiglenes adómentességnek, o. jelenleg fenálló törvények szerint a 
következő esetekben van helye : . 

a) Oly szőlöterületek, melyeken a tőkék (bármi okból) kivesztek, 
vagy rendes forgón kivül kivágattak, s a melyek a talaji megforga
tása után szőlövel ujból beültettettek, a beültetéstöl szá.mtva 6 évig 
adómentesek. (1875 j VII. t.-cz. 6. §.) 

b) Azon szőlöterületek melyeken a filloxera dulása következ
tében a müvelés megsziint, mindaddig, mig pusztán maradnak - a 
f'öldadó fizetése alól mentesek. Ezen adómentesség azonban 6 évnél 
tovább nem terjedhed. 

Az adómentesség a müvelés abbanhagyására következő évvel 
veszi kezdetét és akkor végzödik, a mikor a terület tényleg ismét 
valamely müvelési ág alá kerül, illetőleg a hat év letelte után. Az 
uj müvelés alá. vett területek, a tényleg alkalmazott mivelési ág sze
rint veendők földadó alá. (1883. XVII. t.-cz. 9. § ) 

c) A filloxeramentességet biztosító (immunis) homokterületeken 
létesitett uj szőlök 6 évi adómentességben részesülnek. (1883. XVII. 
t,•CZ. 9. §.) 

d) Az elárasztásro. berendezett uj szőlők, a viznek egy&zerü 
hevezetése mellett 6 évig, vizemelő gépek vagy artézi kutak alkal
mazása rnellett pedig 10 évi adómentesek. (1883. XVII. t.-cz. 9. §) 

Az elemi kár bejelentése. Azon szölőbirtokosnak, a ki a szölöjét 
ért elemi csapás folytán adóelengedésben kiván részesülni, a szanve
dett kárt a káreset megtörténtétől számitott 8 nap alatt a köz~égi 
elöjáróságnál irásban kell bejelentenie j lm a kárval1ott szőlöbirtokosok 
többen vannak, a bejelentés az illetőnek e t•zélból megbizott két 
képviselője által teendö meg, s a b~jelenté~hez a kár felvételére 
szok~~ges nyomtatványok ára (i venként ~ kr.) csatolandó. (l 885. &vi 
46,055. &7.. pén?.. min. rendelet 3. §) 

A kár feh•étele. Ha a bejelentés megtörtéot, ettöl számitott 3 
nap alatt községekben biró, a jegyző közremüködésével két e~küdt 
által, ,·árosokban pedig a }lolgármester, egy városi tanácsnok által 
a helyszinén szemlejegyzlikönyvet vétet fel, s azt az adófelügyelőhöz 
terjeszti be, ld ennek alapján a bejelentett elemi kárt a helyszinén 
bjzottság által véteti fel. - Ezen bizottság elnöke a kataszteri nyil
vántartási biztos, vagy esetleg az adófeliigyelőnek más kiküldött 
közege j tagjai pedig a kis és nagy községekben az elöljáróság által e 
czélra megbizott hely beli szakértö becsiis, rendezett t anácsu városok
ban két városi tanácsnok, törvényhatósági joggal felruházot.t városok
ban pedig két törvényhatósági bizottsági tag. (1885.évi 45,055. sz. p. 
m. rendelet 54., 55. és 60. §§.) 

3. Az adóelengedés megállapitása és esetleges felebezések. A 
bizottság által felvett kár alapjá.n az adóelengedés összegét l fokban 
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az adófeliigyelö állapitja meg. Az adófelügyelő határozata ellen, 
ennek kézbesítésétől számitott 15 nap alatt a köziga?.gatási bizottság· 
hoz, ennek II. foku hatlirozata ellen 11edig ez utóbbinak kézbesitésé· 
töl számitott 30 nap alatt a 11énzügyi közigazgatási birósÁghoz ·lehet 
felebbezni, mely III. fokban véglegesen dönt. Az I. foku határozat 
elleni felebbezés az adófelügyelönél, a Il. foku határozat elleni fe· 
lebbezés pedig a közigazgatási bizottság elnökénél nynjtandó be. 

Az adómentesség igénybeYétele. Ha ezen adómentességi esetek 
valamelyike beállott, az adómentet:~ség az illető szölöbirtokos által -
az illetö esetek beálltától szándtoU egy év alatt - az adófeliigye
löhöz intézett folyamund,·ányban "kérelmezendő, s ebben az illetö 
területek kataszteri belyrRjzi számai 11ontosan közlemlök. -- Az adó
felügyelő a helyszini vi:~.sgálnt megtartása végett a kataszteri nyil
vánturtási biztost küldi ki, a ld a vizsg1ilatot mindenkor két községi 
elöljáró és lehetőleg a tulajdonos, vagy ennek megbízottja jeleulété· 
ben hajtja végre. A vizsgálat eredményéről adótárgy-változtatási 
jegyzék veendő fel, ez a jelenvoltak által (a szölőbirtokos vagy tör
vényes képviselője által is) aláirandó s az adófeliigyelöhöz terjesz
tendő be. A nyilvántartási biztos jayaslata ellen azonban a szölö
birtokos felszólJalással élhet, s ezt vagy mindjárt az adótárgyváltoz
tatási jegyzék aláirásakor ezen köriilmény feljegyzése mellett teheti, 
va~y pedig felszúllalását a vi:~.sgálat befejezésMöl számitott 15 nap 
alatt a községi elitljáróságnál nyujthatja be. (1885. évi 45.0:,5. 11. m. 
rendelet.) 

Az adófelügy~lü a nyilYántartási biztos javaslatát az esetleges 
felszóllalással egyiitt a pénzügymini~?.terhez terjeszti fel, a ki az 
ideiglenes adómentesség tárgyában vég~rvényesen határoz. 

Kérdések és feleletek. 
111. Kérdés. Mult é,·i szilret alkalmával vinczeBérem gondatlanság& 

folytán egy penészes hordóba hort huzta.k ; 2 hónap eltelte után, 
miután a bajt észrevettem, azonnal más hordóba huzattam; s daczára 
hogy többször left>jtettem, a llenész szag boromon még most is ~sz· 
lelhetö; miként lehetne ezen boron segiteni? 

Felelet. Egyetlen mód az, ha a bor fris törklilyre ujra erjesz· 
tés végett f"eltöltetik. Más minden gyógyitás hiábavaló. 

112. K6rd6s. Szölőmben mintegy 8000 db 3-5 éves ojtvány van, 
melyek mintegy 10-lö fajt tartalmaznak, s most midün a fajok ki
jelöléséhez hozzáfogtam, eJszomorod,•a látom, miJy és mennyi külön
bözö silány termést hozó faj van lJcnne. 

l)ersze ez onnét ered, mert az ojtáshoz a vesszöket valamint a. 
zöldojtáshoz a gallyakat különbözö helyekről kaptam, s igy veJe 
kaptam a különbözö heJ.ven telepitett rossz fajtákat is. 

Különi")sen a kadarka között van sok. a1. ugynevezett Pgy és 
kH magn. Kérdem, mit tegyek ezen rosz fajtákkal? S. G. 
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Felelet. Ha radikális kürát akar, akkor összel a rossz fajtákat· 
ki kell irtani. Avagy leghelyesebb dolog, ha az ilyen egy magu, 
vagy egyébként elnyiló szölötöt ott, ahol az ojtás eszközöltetett ősz
szel elfürészeljük, vagy ha lehet ollóval levágjuk, egy szál vesszövei 
a tökét fedés elött megjeleljiik, azután b~fedjük. 

Tavaszkor mélyen kitakarjuk, s legtöbb esetben az alany ujból 
kihajt, azután ezen hajtást zölden b~lehet t'jtani, és ősszel helyére 
eldönteni. 

HA. azonban a zöldojtás nem sikeriilne, f1kkor jövő tavaszon 
lehet ékre beojtani. 

Hogy azonban a rossz fajtákat to,·ább ne szaporitsa, nagyon 
helyesen cselekszik, ha a szaporitásra alkalkamas tökéket is kijelöli, 
s nagy felügyeletet gyakoroltat arra, hogy ugy a fás mint a zöld 
ojtások csakis ezen tökékről eszközöltessenek. 

113. Kérdlts. I~ehetne-e nagyobb mennyiségben ripariát hozatni 
Francziaországból? Ha igen, mi uton? 

G. S. 
Felelet. A blakrót.h föllépése miatt már a mult évben sem volt 

megengedve egyeseknek a Francziaországból való vesszöszállitás, azt 
csakis maga a kormány, közegeinek szigoru felügyelete alatt eszkö
zölte; annál kevésbé hisszük, hogy a jelen évben megengedtetnék, 
mert mint mai számunk vezérczikkében irtuk, ott egy ujabb beteg· 
ség lépett fel. 

Ha azonban lesz behozatal, az csak a kormány utján lesz, amiért 
is t.e~sék e tekintetben egyenesen a :Fuldmüvelési miniszteriumhoz 
fordulni. 

114. Kérdés. V an-e még olyan vinczellér, aki a fás- és zöldoj
táshoz és a szőlőtelepités mellett l_\ fák ojtásához is ért és mt-· ga. 
is dolgozik ? Ha igen, miféle feltételek mellctt lenne egy besze
rezhető? 

'1'. s. 
Felelet. Ez időszerint még egy ember van, aki a fenti munká

latokhoz ért es hajlandó volna állást foglalni. 

Az illeti> 3ll0 frtot évi fizetést és lakást k~r .. Maga is elöl dol
gozna; a gviimlilcsüs, esetleg zöldséges }certet is elválalná s télen 
át, midön ~ szölöben kertben dolog nincs, egyéb házi munkát is 
teljesiten e. 

Ezen feliil azon egyénnek, aki ez elöállitásával foglalkozik, a 
szok~.sos 5°/o-tóli, azaz 15 frt lenne fizetendő. 

116. Kérdés. Ötszáz és nehány darab zöldojtást k~szit.ettem, 
melyet szeretnék tavaszon clrakni vas után vagy árokba. 1\lelyik 
eljárás ]("sz jobb? 

4000 ripárilit iiltettem lapos dne kö\·ér földbe, mely nagy réi'Z• 
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ben már be van állva, egyrésze pedig ezelőtt egy évvel lett beojtv&, 
melyen olyan dus és nagy termés van, miszerint alig érik be. Az 
ojtványok nemes kadarkák. - Azon kérdéssel járulok a tek. Szer
kesztö url10z : sziveskedjék tanácsolni hogy a még hátralévő 3000 
alanyt mivel ojtsam be, hogy beérjen ? 

500 darab hartnadszor fakadt ojtványom között van mintegy 
60 darab g a z d a b o l o n d i t ó. Mit tegyek vele: kiirtsilm-e vagy 
jó lenne jövö tavaszszal jó fajtával beojtani, vagy várjak még egy 
pár évig, addig pedig vágjam csercsttpra és dobosra, hogy hagy 
teremje ki magát? avagy talán a termése meg is változhat? 

2000 ezer kadarka ültetésem van nj földbe, agyon trágyá.zva. 
Most ötödször fakad s benne igen szép termésern van. A mult év 
öszén megszénkénegeztettem, mándannak daczára a filloxera puszt"tása 
már látszik benne. 8zénkénegeztessem-e még tovább, avagy felhagy
jak vele. 

Kérem jó tanácsát. 
Gy.-Patán. Tisztelettel 

Kárkus József. 
Felelet. Ha a föld meg Yan forditva, leghelyesebb lesz, ha a 

zöldojtást jövő tavaszon vas után rakja el, addig azonban a töröl ne 
''ágja le, hanem összel a föld alá· huzza le és az ültetés előtt ,,ágja le. 

Tessék azonban ez ültetéssei addig várni, mig a föld jól át 
melegszik. 

Ön az ellen panaszkodik, hogy a kadarka rendkiviil nagy és 
dus termést ad és aligha beérik. Hát ezen ugy segithet, ha a tökén 
a csapokat hosszabbra hagyja akkor több fürt lesz, de nem le!z 
oly dus, de hát későbben, ha a töke idősödik, a termés is job
ban beérik. }lindezek mellett tessék csak a nemes kadarkánál maradni. 
KülönbPn, tessék nagy burgundit ojtani, ez nem fog oly rendkivül 
sürü fürtöket hozni, előbb érö és igy biztosan be is érik. Az oportó is 
biztosabban beérik, én még is csak a\ nemes kadarkát ajánlom. 

A mi a gazdabolondító szölö irtását illeti, ez nagyon helyes 
dolog, mert ez nem áll, hogy az egy magn kadarka más évben más 
termést ad. A két magunál elöfordul, hogy néha jobb termé3t ad. de 
ez is inkább pusztítandó, mint szaporitandó. A többire a választ fön
nebb találja. 

Ha a kadarka vesszöje erösen kötött talajba van iiltetve: a szén
kéneg mit sem használ. Akkor Jegjobb vele felhagyni. Ellenben, ha 
a. talaj nem kötött s van már ó éves szölöje, akkor tessék helyeseb
ben szénkénegezni, lehet hogy az eljárás volt hibás. 

Különfélék. 
Azon ell:Sfizetl:Sink, akiknek sima &\'agy gyökeres r.-sauvage, 

r.-portalis. r.-tomentoza avagy szolonis eladó vesszöjük van ; nálunk 
a vastagság és ár megjeiUiése mellett jelentsék. Valószinüleg eladjuk. 
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Elad6 vessz6nk van zöld· és fásojtvány: Mézes-fehér, Olasz· 
rizling, Kadarka és csemege fajok. 

Lesz : sima és gyökeres ri pária Portális és Tornon tóza. 
Gyökeres, kalapácsos és sima Jaqnez, ugyanilyen Herbemont. 
Jork-1\ladeirát, a koJdus-szöWt, kiselejtezzük, nem adjuk el. 
OtheJló gyökeres és sima s~dntén van. 
}lost jegyezzlik ki a szPp, dus termésbP.n Je,·ö nemes Kadarkát, 

MuskoJatot, Bakatort, .Mézes-f'ehéret. Olasz-rizlinget. 
EzekböJ is adunk el mintegy 40-·f>O ezer darabot. 
A zöldojtásokat ugy is eladjuk, hogy a télen által eitakarva a 

tökén hagyjuk. s tavaszon vagjnk le. 
Ezeken kidil van még mintegy 1200 darab a tökén szálvesszan 

eszközölt ékojtásaink, melyek a bakhátba tavaszon lehuzattak, s már 
ez évben termést hoztak. 

Ezek rendkiviil erősek, kész tökék; b•há.t a szószoros értelmében 
egybeforrottak. Kadarka, Mézes-fehér és csemegefajokból állanak. 

De vannft.k már nálunk nagy számban eladásra bejelentve euró· 
pai, s több amerikai fajok is. 

Azért tehát azon elöfizetöink, akiknek erre sziikségük van, 
egész bizalommal fordulianak hozzánk; - jól ki lesznek szolgá.lva. 

lzlliajtvá&J aladáa. 
Alnlirottnál mintegy 6000 darab, jól összefor-

rott alább irt ojtványok knphatók: . 
Genuai zamatos, Chasseles fontaineble, Mézes

fejér, Chasseles Thomery és Muskat de Alexandria. 
Ezcnkivúl eladó 5000 darab elsö osztályú sima 

olhelló vesszö. - Megkerer.~ések hozztítn czimzendHk: 

8zi~c11l Fert~--~-!' 
ügyvéd ~J·Ifráll. 

·-------··-- ---·--

Elacló 8zölö,~e88zök. 
Fnjtiszta, peronoszporamentes sitna és gyökeres, 

csetnege- és borfnj sz(HövesszHk, tnint e~y 'flt fnJ• 
ball, valaniint amerikai vess?.Hk és ezekre eszközölt 
sima zöldojtványok jutányos árban kapkatók Dedö 
.»óz•ef jegyzőnél Esztergom-Szent-Györmezön. 

_. Kivinatra árJegyzék bérmentve küldetik. -.. 
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Eladó arnorikai ós onróuai szölövosszöt. 
GyökPre!11 t'áflojtvány 4000 darab ezre helyben 
Hima ziiltlnjhís 10·000 " " " 

Direkttermő fajok: 

. 140 frt. 

. 100 frt. 

Hima Dt>levandt 1000 darab ára helyben 80 frt. 
Sima Ot.hcllt) 4000 darab ezre helyben lf> " 
~ima Jaqnez 10·000 " " " 6 " 
Sima Herbemont 8·000 " " 6 " 

_ ~iina Konkord 4000 " " " • 10 " 
Sima York-Madeira. 25·000 darab ezre helyben 8 frt. 

Európai nemes-ojtásokról szedett jól beérett vesszölt : 
Érmelléki Bakator ojtá~alá,·alt) ezre . . . 8 frt. 
Erdei bő\·en termő, a legjobb borfaj ezre • . 8 frt. 
Ráesó vagy juhfark ezre . . 8 frt. 

Sima- és gyökeres-ripáriák is kaphaták olcsó árban. 

Sándor József 
" , 
E•·-Diosz~gla. 

Parafával ojtott gyiikPres fá"'ojtvány olaszrizling. erdei, alant
term(), bihari, nemes kadarka, jnhfark, nagyburgundi mustos-fehér, 
piros-bakar és ez('n fajoliból vegyesPn is, fajti:o:ztaságért irá:'ibeli j<»t
állássnl nagyobb mcnnyiséguen, f. évi novembt'ri szallitésra e1ad6. 

r 

Elő8ö,~éov • 
• Gledüscha (koronatüvis, Krisztustüvis vagy tüskés lepényfa). 

Mindcn sü\·t'·nynü\·ény közt a Jegelsü. gyorsan fejlődik, nem cse
rneMzik és siirii, izmos töviseitH~l fogva ember és bármi állatnR.k ellen 
áll. Szőlöli: és. kertek köriilkeritéséhez legalkalmasabb és legolcsóbb 
örükös sövényt képez, árnyt'·kot nem tart s a levegőt átcreszti. Ezen 
nüvénybül tP)epemen tüub százezer tern.wltetett s igy hármjly meg
rendeh'·st is k?pt-s vagyok kiszolgálni. Arak és feltételek le\·élLen. 

"Érmeléki első szőlöojtvány telep" 
Nagy-Kágya u. p. Székelyhid. 

1W a g y G á b o •• t e l e 1• t u l a J d o •• o s. 
Nyomatott Hei'Zog Ernő Árminnál Gyöngyösön. 
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