
V. évfolyam 1896. 9. szám. Gyöngyös, szeptember 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezelótt: "Egy év a azólóben") 

llani folyóirat szőlösgaztlák számát·a. 

-----------------------~------------------------

1
1 _Szcrkeutő és kiad.ótnl,ajdonoa: 
! CSOMOR KALMAN. 

l!t1 e g j e l a n ik: m i n d e n b ó 28- á. n. 
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Az idei szölötermés. 
Kritikus esztendő a jelen év a szőlősgazuára. 
Tavaszszal a tartós szárazság, később a nagy jégesések, ezt 

követte a folytonos esőzés és híís időjárás, melynek következ
ménye lett a peroPoszpóra erős föllépése, és a szőlőnek sok 
helyen történt rohauá~a .. 

Ha az id{) októberben n1ég állandó meleg lenne, s ha volna 
a szől{)sgazdának elég biztonsága a szürettel késni : ugy még 
lehetne valaminő minőségú borunk, de egyéhként ez évi bor
terméssel nem igen fogunk diesekedhe/ni 

Kezdjük előlről. A tartós szárazság a cserebogarak- és 
sároshátu-bogaraknak tágas tért nyitott arra, hogy a szőlőleve
lekeu, majd a fürtökön is lakmáro,zanak; A jégesők oly töme
gesek, oly szaporák s oly elterjedtek voltak az· országban, hogy 
a termés legalább 1/ 8-át - ha nem töbhet - tönkre tették. 

~iinden farsangnak m~gvan a maga bőjtje, a hosszú szá
razságot követte a hasonlóan hosszan tartó esőzés, mely idő alatt 
a levegő !ehült s igy a szőlö érése há.tra maradt. 

Igaz, hogy a szölő bogyójai a sok esőzések folytán felette 
kifejlődtek, megnőltek. Egyéb körülmények között az esőt egész 
örömmel kellett volna fogadni, ha vele nteg nem érkezik a 
gomb6k szap.->rodása és a szülök rohadása. 

Az erdők telvék gombával, még a beásott karók, czölöpök 
is gombásodtak. Gomba mindenfelé. A gomba a piaczokat el
özönlötte; s igy persze nem maradt el a peronoszp6ra sem, mely 
azinte egyik gomba-fajhoz tartozik. 

Föll,pett s peronoszpór& jobban, erösebben mint valaha. 
Ror~tott., puaztitot.t. Tett károkat mindenhol, ahol nem öntuda
tosan permeteztek. 



130 

.K é1uelyek háromszori permetczédscl sem tudtak cllene 
védekezni. 

T<)bb lwlyiitt t·supnsznn, levélzet nélkül fillanak a tőkék, 
fiirtükkd tein•. Ziilllen lettek holttíi.. A lev(.l hiányúban H tő nem 
táplálkozhatván: a szöUf!ürtük iuk6bb lis.~zeesnek, mint rnegéruek. 

Ahol a peronoszp{n·a ellen kellt)képen védekl•zt.ek fo: dus 
termés van: ott pedig a ~ztíWhogyók sok helyen kipattnnt:tk s 
rohadás iíllott he. 

~zóval, azou nagy híí-hó, melylyel az országot az i(lei ter
més uagysé1gáva1 tele kiahálták: időelötti m.Zt. vaklármdvd. vdlt. 

)fert ez évben sem sok, sem jó bortmk - az ál ta lános~á
got illetőleg - Hem lesz. l ~ehetnek egyes ki\·ételek, vagy egyes 
vitlékek, ck l~Z el<'nyészű kiPsiRég az ország eddigi bortermelé
séhez mértcn. 

~ @zek :-:em arr~ valók, hogy az elmowlottnkat nwgezáfol
ják, de arr n, hogy a jó termést, ha lesz : megbecsiiljék ; s a Ilely
zetet j'eWsrne1'Vd: értékesitsék. 

Ez é\·et teluí.t nz iíltnláuosságban véve~ a ke(lvezőtlenek 
közé lehet sorozni ; s ha a kiilhon gyártQtt bm·ni és a belhon 
pincze-termékei, paucsai kell{) hí,·atalo~ ellenőrzés alatt ~lllaná
na.k, s a visszaélések a törvény szigorával sujtatnának: még is 
csak lehetue némi árakat elét"ui. 

I>e hát . . . . l>~ l1át mikor köztudomás szm·iut eddigelé 
vajrni kevés btJJ·f,amzsit6 lett megbilutetve. 'Térszemet kapva fel
fogják használni az nlkalmat: egész bátran fogják ké~ziteni a bor
nak keresztelt pancsot a törvény kijátszására, az elleulírz{í ki)zpgek 
fun1igálásá.ra s a mi Byomoru~ágos állapotunk további fentartás{trn. 

l! gyan-ugynll med(lig visznek ki még eRak Pé('Hr{íl no -70 
ezer m.-1názsn hort, mikor oda 8 -10 m.-mázsa sz()llit se·n 
szállitanak? 

Azt hiszed, t. olvasóm, hogy csak PC.csen van ez az élel
Diesség! ~ 

Oh nem! 1\'Iindenfelé virágzik ezen jövedelmező ipar csak 
azért, hogy a törvény végrelutjtói nagyobb k(•nyelemben, · nyu· 
galomban éljenek; a közönség pancscsal ojtsA :;zomját és· a kever6' 
meaterek és ágensek emeletes házakat emeljenek s játszák - az 
urat addig, mig mi aggódunk a felett, hogy felette nagy költ
s~ggel telepitett szőllSinkre felvett adósság kamatait, hogy birjuk 
kifizetni ? • 
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Szölövesszök forgalmának szabályozása. 
.. .. A szGléivess.zők elárnsitásán~íl felette sok visszaél6s történt, mely 

korulmény arra. btrta a kurm<inyt, hogy a sz{)lővesszí)k és ojtványok adás
vételénél egy bizonyos mcg<lllapodást létcsit:.;en, mcly azután a jövGben 
ugy az e huMnál mint a vc vGnél irányadóul fog szolgátni. ' 

X agyon helycsen van ez. Csak iicl vözölni lehet érte a füldmi velés
iigyi minisztort., aki nz cdJi~i visszac~léseknek egv lcO'kiizelehh kiadandó 
rendelettel v1~get fog vetni. -" o 

Az eur6pai vesszGkm~l is fordultak elií esetek, hogy a fél egészen 
m<íst aciott mint amit a vevíí rendelt. 

EhhíH sok pet· keletkezett; s az itéletet kimoncM hird sokszor nehéz 
helyzethen volt, nem ltJvér~ egy me.gha!ározott i1·,iny é."J tétel, me/y alarJul 
Mzolgtilt volua. 

Tiibhen ismf.t egy kétes kimenetciii p~t·eskeclésnck nem almn·án ma
g2\t kitenni : eltürt,Jk a 1'á.'l•.edést. 

l )e schlll sem f(wdult elé annyi vissz:u!lt~s, mint t~ ripúria po1·tálisndl. 
Csak ugy hemzHegtek a lapok azon hirclett-stííl, melyek mindegyike 

tiszta ,.ipá1·ia porNli.~f. hirelet elachísra. Pedig egé~z hiztosra lehetett venni, 
hogy a hirdetett rip~\ria port:\li :-~ 1/ 11, rf.sze ~em volt rip:\ria ,.porh\lis. 

Az egyik ezen czim alatt vette, íí igy adta tnv~íhh. ()t IJecsaptúk, 
ö becsa]Jfa u. többtt. 

Ezut:ín c~ nem lehet igy; me rt. ha az el ac 16 nem azt ad 1ft vagy 
nem azt kiilcl a ve,·íínek amit elaelott: nem csak a jngtalanul felvett pénzt 
kell wajllan ,·issutfizctnie, síít a vevíínek okozott k:írokat i~ megtériteni 
tartozik. Kilmn\~;Jiak uinc~sen utja-mcídja. 

Az terveztetik, hogy az elaclcí az évi szeptemh:lr hcí l-ig marad 
szavatos8á~ban. Ha a kihajtott ve~:-;zíík nuí~ok lesznek mint amik ela
dattak : bedll '" v~vönek (l joga, az eladt)f(;; kárténttlst követelni. 

~agyon mC'gkell ftmtolni tehát az elacl6nak ar.t hogy mit ad el; 
mert könnycltníi elacl<íS<Íntl mag:ínak 8ok kellemetl('ns•~get é~ k:írt okozhat. 

Vannak r-;z:hntalanan, akik m~ is azt hiRzik, hng·y éík p(oltl:ínl 'nprí.· 
ria. po,.tríli.~ teleppel rcrulelkeznek. His/.en í)k is ily ,.zimmel vették. Pe
dig luít azok egész nuí::; riJuíri~ík s nem pm·t1íli:;;ok . 

.Aki nincs tisztáhan azzal, hogy alany vesszfíjc uem portális-e, leg
okofilabban eselckszik : ha azt a kerületi szííWtC..~liigyelíív el vagy vándor 
tan:írral megtekintcti. 

::\lC'~ t~)~rja l:ítni a t. kéizönség, hogy mcnnyire meg fog kevesbedn! 
a ri'pdria, portálls hirclctt~s. De azután ami az alatt. a név alntt hirdette
tik : legalább az lesz. 

I~y ~m ez a többi cur6pai és amerikai szGlűvesszGknél. 
S mi ('sak üclvözcilni tudjuk J Joboka y Laju.~ ~zííl:íszeti kormány4 

biztos urat, aki ezen nagy horderejU intézkedés kezdeményezője volt. 
_ Dohokay Lajns szíHéíszcti kormnny biztos mííködése a sz{íl{)szet te

rén ed(lig i~ m<ír :-;ok iiclvös dolgot hozott fclszinre. Sok érdeme van 
mííködésc · terén, lle egyik igazi maradarul6 ténykedése az, amiért a szö. 
léss közUrtség igazi hc.ílával tartolik ennek az igazi odaadó munká.'l {é'l:ftunak. 
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~lo~t u szlílős gazth\kon a sur, hogy a ri)videscn életbc léptctcntlű 
ruiniszteri rendelethez ideje-kor~ín alkalmalr.kodjanak. 

Biztosra vehetjük, hogy ez évben a sz{íWvcsszíik a mondutt minisz
tcri rendelet értelmében kerülnek forgalomba. S aki most itlejéoen nem 
teszi meg az eW munktílatokat: késöbb a legjobb akarattal sem teheti 
mey, s ktirát valja. 

Akik az uj szőlökultnra terén uttöríík nlltak, azok akkor, mitHíl~ m:ír 
a régi szőlíik kihal6 félben voltak: killÜilÖ.'~en a zö'dojtás készitésénél nem 
remlelkeztek kelW egyenW faju szíílG ojt6gallyakkal; s azt ojtottak amit 
legközclebbrlH kaptak. 

Jgy történt azuttin sok vidéken a vegye:.; Slr.lílfík telcpit6sc. 
Az ilyen szőWtelepekrGI, ha cWre nem gondolkozunk, s addig mig a 

szülőfürtök és a levelek a Wn vannak nem intézketinek : f'ajtiszfa vesszüt 
adni, áru.'litani nem lehet. ~!ert ke,·és cmher ,·an, aki a heérett szőW
vcsszükct ihjok szerint osztályozni hi1ja. 

A nmnkásra bizni ilyen tlolgot, s azután érette ~za,·atos~~ígot \·:\1-
Jalni : nem lehet. 

S igy csak mint vegyes fajokat lehet értékesiteni, m<.:ly minden
esetben sihíny ~írak mellctt tah\1 vevíít. 

:Manapság pedig a szöWvesszG még núndig egy tisztcsséges jövedelmi 
torr~ist képez. 

Keresni kell teluít az alkalmat, hogy a t:egye.r;en telepitett :Jzölii~·böl 
ts lehes~en. fajtiszta vesszöt szedni • 

.Az \tt, múd éH eljth·ás ennek elérésére a kö\·ctkez{í: 
Szüret cWtt, mig a gyümöles a Wkl-n van, 1\.ell a fajokat a karókon 

•Jlajfestékkcl kijegyezni. 
Ha a szőlőben szúrvt\nyosan van Juás faj : eg,lJszerüen a más fajo

kat bizonyo~ szinii olajfestéli-kel kell a karókon megjelölni, azuhín ehhez 
illkalmazkod,·a kell a metszést eszközölni. 

Ha sok faj van benne összekc\·ervc, akkor meg kell ~mapitani a 
több fajokat. Példaul a kadarkát fekete, a méze~ fehé1·t fchr-r, a <'h:tsse
le!-:t zöld a muskolatot sárga festékkel kell jelülni; ~l' igy tonihb. 

Ily cljártís mellett azután ha kelW feliigyelet mell(•tt cszküzültctik 
a metszés, egész bát?·an lehet fi1·usitani a szöllJve~az.üt. 

Az a költség, mely a festékre kiadatik, é~ a munkásoknak kifizettc
tik : nagyon dusan m.eghozza kamatait. 

Kiilönös sulyt kell fektetni az alany-vesszőkre, s ezek küzött a 'l'i-
pária po1·táiisra, · 

Mert tekintve a fentelJ b mondottakat: ez le~z a legkeresettebb ezikk, 
és ezt fogj~ík a lt-gjobban megfizetni. 

8 jöv()re pedig arra kell törekedni, hogy a fajokat tisztán telepitsiik. 
A nevezett miniszteri rendelet tcrvezete a megtartott ért8kezletcn 

körülbelül a következő megállapudd:sban részesült. Közöljük egész telje
delm§ben, mert bár még némi változásban részesülhet, de a m elvek a 
legval6szinübben megfognak maradni. Közöljük pedig azért, hogy ideje
korán arr6l olvas6ink tudomást vegyenek, és ahhoz alkalmazkodjanak. 

»l. Szokvd:ny minöségíi a szlllövesszö, ha az teljesen betegségmentei, 
épszemű és teljesen beérett. Szokvány minöségíi vesszíí nem lehet fagy-
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foltos, jégvert vagy egyébként sérült méU' az esetben sem, ha a sériilések 
teljesen be is hegeutek. l'j 

... 2., A vesszőnek,. hacsak az elauásn~l a "kevert" jelző ki nem tétetett, 
ja}tlsztana.k kell Ienme. ~Iegnevezett fa1ták keveréke is hozható forga
lo,~ha, a mely esetben az elad6 megnevezni köteles a fajtákat, a melyek
bol a keverék áll, s az arányt, a melyben az egyes fajok a keverékben 
foglaltatnak. 

a. FaJtiszta az olyan vessz{), a mely ?> 0/ 0 -nál több idegen fajtát 
nem tartalmaz. 

4. A fajtis:.~.tas:~got a vev{) a kiültetis évének szept. h6 l-éig 
kifi,g:\solhatja, és az cla•l6tól kártérités követelhet, a mely kártérités 
ir:\nt az ~lj:~r:is az alábbi leil't m6don inditandó meg. 

f>. A f(n·galomba hozott, szokvány minőségű vessz{) legalább f>ö cm. 
hosszú legyl'll. 

6. Elsíí nszt:ílyu az a szűlővessző, me ly l) mm.-nél nem vt-konyah b, 
és li mm.-IH~l nem vastagabb. ::\hísodoszü\lyn, ha 4 mm.-nél nem vél~
nyabb, t>s 1:>-nél nem vastagabb. ~Usméretíí vessz{) nem hozhat6 
forgalom ba. 

7. A gyökeres vesHzlínek ép, lehctíí d us gyök(>rzettel, legaláb h 
egy hajtással és ép sr.emekkel kell birnia. A vastags:l'g m.::retei ugyanazok, 
mint a sima vessz{ínél, e szerint soror.hatók I. vagy JI. osztályba. 

H. A ojtv:inyoknak fenti miníís~gíí elsíí osztályn vessz{ín kell 
k•~sziilniük. 

~1. ~zokv:íny minííségíí az ojtv:iny, ha ar. alanya a talpgyökértől 
sz:ímitva, a forratMsig legahibh 40 cm. Ha küröskiiriil teljesen össze van 
fin'l'va, é::, ha nilogat:\s alkalm:ival szok:ísos csavar~ísn:ll nyilást nem 
m11tat. Legal:íhb egy hajbis:ín ép szemekkel és kitejWdiitt ép gyökér
zettul kell birnia. 

lU. A sima zöldojt:ís. legyen egészséges, teljesen beérett, alanya 
t:s nemes 1·észe legal:íbb 30-30 cm. hossz11. 

ll. Az ojtv~ÍI1yokn:íl ugy az alany, mint a nemes vessr.{) fajtiszta
s~íga meg ki ván ta tik 

12. X em szállitható a levágás után, hosszab h ideig a le\'eg{)n he
vert, száradni kezdtí vessz{) vagy ojtniny. 

13. ~\z ojtványok a szőU)vessz(ík szállit:isa történhetik "öszreu vagy 
.,tavasz,ra'· & megállapod:ís szerint. 

Az ííszi Hz:iÍlit:ls ideje a 'nagyobb fagyok be:illtáig, a tavaszi szálli
t:ís i•leje ~iyrilis h6 15-éig tart. 

14. Tavasszal szállitott vess1.:G vagy ojtványvessz{) 6sszel lemet
szendíí, illet\·e a földb{)} kisze<lemlíí, és télen :ít homokban, pinczékben 
vagy vermekben tartandó el. A teleltetés veszélye elad6t terhe:i. 

A teleltetés nem történhetik souronyba kötött kötegekben. 
15. Ha sz:íllit~is közben az ojtv:\ny vagy vessző a fagy következ

tében részben vagy egészben me,gromlik, az ebből származó kár a 
feladót terheli. 

lt). Az "őszre'' vagy "tavas.zra'' val6 szállitásnál eladó különbözlS 
árakat szabhat meg. 
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Az ~írra ,·onatkozólag fclmeriilíí vitás ojh·:íny :ira 10 11/,1-1 \"étetik 
magasabbra, mint az {)szi sz:Olit:ísn:\1. 

17. Sz{)lí)vesszG és ojt.\·~\ny c::;umagoh\~a fl00-1000 th·hból :\lló 
kötcg&kben történik. A kötegeket Hodronynyal összck<itni tilos. 

18 A szűlih·esszlí csomngolása zs~íkv:íszonba, molw ntgy szalma. 
kö2:é; az ojt\·:ínyok esomagolllsa h\d:íkhan, moha, vagy szalma k<izl- tür
ténik. Ha a czimzcttneh: nem sz:íllittatik t<ibh nOO drh ojtv~ínyn:ll, ennek 
csomagolása megengedhető zs:íkvászonba, moha és szalma kiizé. 

IH. A jó l's mcgfeleW esomagol:í:;ért az ehuló fclellís. 
20 Ezeren a ln l a ('::;o magol:\ sért a láthlk ba egy forint, zs:íks:í:o~zon ha 

60 kr. :-;z:ímithat.í fel. Ezeren felül nlinden toníbhi ezer ut:ín a 1:\
d:\ba val(l t•Somag·ol:ísért l frt, a zsnkvászonba ndó l'Somagol:Í":"t~rt 
l)() kr. sz:ímithattí. 

21. Az clathísi :ír mimlig: az eladókhoz legközelebb esíí, g{ízhajó
vagy vasutállom:ísra szállítva, feladva és berakva értentlíí. 

, · • 22. A vt"tehir 50"/11 -a cWrc, a megrendelésnr-l tizetcndíí, a m~isik 
n0'1/ 0 -a és a ('somagohi:si költstc"g az :ltvételtlíl sz:ímit.ott 14 uap alatt 
eladó számhíja ellenében. 

Vev{í utátn-étele~ kiildcményt elf()gaclni, illet.\'e kinlltani, ha esak 
a~ kiilön kikötve nines, nem köteles. 

23. Ha az eladó a ~zok\·ányoknak nem megfelcW minlíségíi széíW
vesszőt vngy ojt,·ányt sz1íllit. annak ~lt,·ételét megrendcW; az csethen 
pedig ha a sz~íllit:ís az l 8~ ll). Y. t.-cz. alapj~ín kölesönben rész<'siiW 
szőlőbirtokus részére történik a :.1\lagyar agrár (>s j~íratlékhank« megbí
zottja is megtagadhatja. Ez escthen ldh·etkez{í elj:ir:ís kö,·etendlí: 

A meg~rkezctt ~irnt, a fél vagy a bank kép\"iseléíje rendszerint 
már a hajó- vagy vasut:lllomáson vizsg:Oják meg, ha pedig ez kivilw W 
nem volna, a czimzett helyi~égeibcn az (.rtesit.íí le\·él vétcl6tlíl számított 
~-szor 24 óra alatt. A kit(,gá~olás a hajó- vagy vasut:íllmmíson vagy a 
fel helyiségében, (az elGhbi esetben lehetc')ség szcrint az ~monuísf{)nök 
kilzbejöttévcl) mintlkét. «'setben azonban a rcndeW \·agy a hauk helyi 
képviseléíje é8 két tauu jelenléttében és az általuk felvett éR ahíirt jegyzíí
könyvck alapjau tiirténik. A kifogásolt ~írut megremleW vagy a bank 
helyi kép,·il'cllíje még az nap ajánlott levélben tudatja a sz~íllitó\·al a 
rendelke~ésrc hoc!':lt:íst. Kötelesek gondoskodni azonhan arról, hogy a 
kif(>gásolt :íru, bár a szállitó Celtétlen veszélyére, ele a megérkezés nap
jától számitott 14 napig lehető jól legyen elhelyez\·e. 

Szállítónak jogában 1ill, a rendelkezésre bocsátástól számitott 8 
napon helül szakértlli feliilvizsg~ílatot kérni. E kérelmet, ha a visszauta
sitás az 18BH· V. t.-cz. alapján kölcsönben részesiiiG szőlöbirtokos vagy 
a hank meghizot.tja részérlíl történt, a bank kerületi képviseléíjéhez ; ha 
a magán megrencleW fel részérlíl történt, az állami kerületi szlílészeti és 
borászati felügyelőhöz adja be. 

Ezek tüzik ki az értesítés vétele után ll napon beliil a szakérWi 
szemle hataíridejét. Arról a szállitót és megrendeWt, illetve a bank helyi 
képviselőjét 8rtesitik. 

A szakértői szemlére ugy a szttllit6, mint a kifogásoló fel egy-egy 
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szakérWt küldenek ki, akik ketten egy harmadikat elnöknek választanak 
A szemlénél, ha a szállitás külcsönvevíí részére történt, a bank megbi~ 
zottja, más esetben az állami ki)zeg lehetmeg szintén jelen van és 
jegyz{íkönyvet aláírja. a 

A szakérWk döntenek szavazattöbbséggel az anyag át, ·vagy át 
nem v(otele felott. A dönt(os mind a két félre kötelező és meg 
nem t:ima<lható. 

A visszautasitott anyagot szállít<) 10 nap alatt jóYal köteles pótolni. 
Ha ezt nem tenné, a megrerulclíít kúp6tolni köteles : 

a) a?. esctle12: máshonnét hes?.erzett anyag több költségeért; 
b J ha rmishonnét nem \·ohm képez beszerezni és a ez i mzett kölcsön

vc\·íí sz{í\ííbirtokos, kö\esönénck elveHzett kamatai, minden esetben pedig 
az idíímnla~zt:íshöl bekövetkezett \"Cszteségeért. 

~\z a) és h) pontban felsorolt ldrtéritési összeget rm\r a szakért/) 
hizotts:íg dííre :lllapitja meg, r.s c meg:íllapit:ís :Í sz:lllit6ra feltét
lenül }.J,teleztí. 

Ha a ~z:íllit:í:-; az :íllam rr-szére történik, a rendeW és a bank kép
viselíijc ht~lyr-rc mindeniitt a ker. kir. szíílészeti és hor:íszati feliigyölő lép. 

A csemegeszölő és a permetezés . 
..A t•semc>gesz()\íí tdepit0s mindink:íhh kezd több vidéken tért hódí

tani. \annak egyes vidékek nt:ít· eddig i~, ahol az ujtele<fités folytán a 
e~cmeg;eszíílíí sdnwttevlí termPst t:s ji',,·edelmet ad. Olyan helyek ezek, 
ahol azetrítt <·semegeszíí),'ít egy:iltal:íhan nem, ha igen, akkor i~ legföltebb 
a luizi sziikségletr1• val,ít termeltek. 

~ag·yon helyesen van ez, mcrt ha egykor a sz(ílű-tclepités igazi 
lendiiletet vesz : a hortermelés alig-alig fiJg olyan jövedelmet adni, mint 
hinníík. Ellenll('ll a escmeg-eszfílfíknek, h:írmily nagy lC'gyen a ter·melés, 
mt~o· miwlio· lesz J>iaeza, tal:in sz:izadokon :H. o l'"\ 

Jg;az, hogy a Poroszot·sz:íg pi~wzairól kez<l bennlinket az olasz 
szűl(í ki~zoritani. 

A csemegesz(ílííink legeltcr:je(ltebh piacza Poroszor::;z:íg népcseLb váro
sai voltak. P~hl:inl a nagy-marosi s a nagy-marosink :íltal \·ett és sz:lllitott 
sz(í]íík mind Poroszorsz:\g fííhh és népesebb v:1rosaihan tall1ltak v~vl>ket. 

E;r, évben a nagy-marosiak pt-ldául Bc>rlinből meglehetősen kitettek 
szoritnt az olasz szíí!líkkel, mert amily ol<"s<ín adj:1k h01·aikat, arányla~ 
olv árban adj:ik a csemegeszíílííket is. 

"' Igaz, hogy csemege-fajaik a mieinkkel még nem versenyezhetnek, 
de h:ít a roppant ár-ditl'ererwzi:íval tért f(,glalnak. 

Tegyük fel, hogy ez nemcsak igy marad, de fejlő(lik is, mert az 
olasz nép kitiin{íen ért porték:-íjltnak elárnsiM:sához, még akkor sem sza
bad a csemegeszőW-termés terén meghátrálnunk. Mert hát az olasz 
sz{í}íí dicsősr-ge scm tart örökké. Igaz, hogy Ingos-rendszerével tovább 
hir n filluxera ellen kii1.deni; de végre is ott is a filloxera lesz a hatal
masabb s akkor ha lesz szGWjiik : úppen oly költséges telepitéssel állit
ják eW, mint mi s ekkor a konkurenczia gyengébb lesz. 
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Dc végtére is itt van elslí fogya~ztónkul a társorsz~íg: Ausztria, 
ahoYá sztllűinkct. eU'él!Jz szabadon, vám-mentesen szállithatjuk. 

Sok idl"í kell ~thhoz, hogy annyi csemegcsz{íi{ít termelheRsiink, mely
nek ott piaczot ne tahllnánk. 

De ·van nekiink egy felette biztos s ki.számithatatlan i'dí5kre alkal-
mas piaczunk. Ez ( )roszország. 

Ha lesz terményünk cgyenW éE" elég-, ~ ha ( >roszor::;z:\ghan termé
nycinket megi.lsmertetjiik s keresetté teszszük : ezen állam mint vevíínk 
hns~zú itWkre biztosit\·a van. 

Biztositva van, mert a legközelebb C>s logolesóbb uton terhetiink 
szí5liiinkkel hozz1\j 11 k. 

_:\ .. esemegeszí)l{í termelésnél egyre kell figyelmef'nt•k leuni. Arra, 
hogy lehetfíleg egyenlő Ütj szííWt. termeljünk. Hogy kiildt•mt~ny<·ink itW
szakig eg·y fajuak ll'gyenek. 

A saj~ít h~ízi szükségletünknf.l igen helyesek a sok faju, Hzeblmt."l 
szehh ::;zíílííL.:.. A kereskedésben is :o'Zép lehet, tle nem alkalmas. 

( 'sakis az egyenlő szőlőnek van biztos jüv6je. 
De azt sem ugy kell érteni, hogy egészen egy fajjal tlo lgozzunk ; 

hanem azt beosztva t•selekcdjiik. 
Aki sz{íWkereskedt."sre, exportra sz~ímit: három oszt1il\'ban terme 1-

• HlHt Jen esemegeszo o . 
Először a korai fajokat Yigy(~ a piaezra ; ha ezek ideje lejárt, akkor 

a középéríí Üljokat :o:z~íllitsa, !5 végre a késlíi fajokat. 
A korai fajolL :í'ltalában a fehér- és gyöngyszDWk; a teketC.ben az 

oporttl .. Ezt kön:tik a rnuskolat-fitjok, t(~ ketében pedig a hurgundi. A 
k•~:-;ői ittjok: kecskee~ecsíí, fíítj tojás, stb. feketéhen az ()ki"•r!"r.em, va~yis 
perzsia i óri:í ~. 

~-\ mi :1 soki'de l'Scmegeszlílűkct illeti, h:lt azok i~ elt•!"ll:o'znak l·J•a 
zöttiik. Sok:'zor di:'zité~l'l' alkalmaRak. J>éld~~ul a kanadai Jllll:o'knlat, 
fehér és a piros twpoh•on. 

De egy nagy hiha tiint fel ez ~vhen a esemeg-eszíílíí :íruRitáRa t."s 
kivitP-lében. 

A peronoszpóra augusztus hóban akkor lt':pett fel, mikor egyik
m;ísik korai faj már l~l'é:'éhez ki'•zeledett. 

A szíílész v:iluton volt. \T agy uj b 61 volt kénytelen pen11etezni, hogy 
a levelek elpusztul:ís:H megakadályozva: a sz()\{í bcérést."t lehetűvé tegye! 
vagy a permetezés luítr:ínyát1íl me~hátrálva, a sorsa bízza :-~z{í}íífiirtjeinek 
he•~rését. 

Legtöbb ember az els(it válal!!ztotta: permetezett s igy a le,·elek 
mcgmentettek, a szűWfiirtök beértek. I >e egy hiba még is történt, az, 
hogy a csemegeszölűk bogyójain imitt-amott pd'r csepp a pe'rmetezés an·al
mdval reá hullott, s rajta látszatosan meg is maradt. 

Több oldalról érkeztek hozzánk panaszok, ahol elmondják, hogy 
egyel!! vidékeken a rendőrség az olyan csemegeszőWket, amelyeken imitt
amott egy pár csepp látszik a permetezésből : mint mérgezett élelmi 
·~zikket elkobozza és megsemmisiti, s ezzel a terrneWt sz{ílőjének a piaezra 
vitelétől visezariasztja. 
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Sokan nem merik c ,·égett csemeo·esz{)léíieil·ct se111 lesze-l · 

'k áll' · f''l ,.... J " • ' '- m, sem nem mer~ sz 1tam, e vén, hogy a rendéírség a kezét re;í teszi. 
A Jelen peronoszpó1·:ír.; es1.tencléí teljcsen alkalmas arra hoO'y ez 

kénlés teljesen megol<hí:st uye1jen. · ' 0 a 
A korm;ínynak e tekintetben intézkedni kell. 

. M~g kell hat:írowttan 1íllapitani azt, hogy a permetezett S1.eíW 
egt~szségJ sr:~mpm~tbó.} élvezhet{:- éH :tl'IISÍthat<Í--C "!avagy mint az egészségre 
:írtalmas : elveze fl cz1kk fd1'!/.'lai u e·m. !t·épezh<•fi_ 

~okat üsszcirtak r-s mon<lottak arról, hogy a permetezett s1.GW az 
egészségre nem 1Íl'talma~ : éio! mégis magáhan a m- és székvárosban történt 
meg, hogy a permete1.et.t. széíléít a l'<•n<líír~(>g leti)~odalta, megsemmisitettt:. 

Ha Rudapesten is igy történik, nin<·s mit esocl:ílkozni a vidéki 
rendéh·ség huzgóság~\n. 

Tisztába kell lenni :u':zal a k(>rdt~Hsel: ha a permetezett csemeae
széHö el nem :\r:.ísitható mint gyiimiiles: •-lzf hafd1·ozuttan ki kell mond,;;l·i, 
r.; akkor taMini kell a peronoszpóra elleni védekezésnek egy m:ís módját 
,·agy clj1ír:ís:\t. Ha pedig a permete~ett H1.ííléí az egészségre nem kár~s: 
akkor ezt körren•lelctileg kell a rendörsé~ tmlom;ís~íra hozni, nehogy 
mr.g az er.;ethen is zaklassa a esemcgeszéíW-l>rtékesiW közönséget. · 

Vagy-vagy, de határmmi kell; mert az valóban furesa egy ~maput, 
ha a permetezés a korm:íny :\Ital jönílmgyott hegykö1.sC>gi sé)t hat6s;íg-i 
Hzab~ílyrendeletekhen iH benf(>glaltatik; s ezzel szemheu a kot'mlín,v ~íltul 
kinevezett remléíri közegek, a pe'rmefezett szölük conjiskálásáf el?·endeUk. 

Annyi Hnk jóhan részesitette eddig a magas korm~ín~· a sztílér.;zeket, 
miszerint egész h:ítran eh·:írhatjuk, hogy e tekintethen i:-: intézkedend; 
vagy hr& falán intézkedPit ,_,olna, azt bt'kP.b/, körlJell hfJzza funomásttl. 

Jó e a jégvert szölö az ültetéshez? 
Felette ferde nt>zcthen vannak Hokan ezen kf.rdé:-: kiil'iil: jó-e a 

j,J,qverf szü!l; az ültP.ft!.~hez! 

~ ~melycl'- ti.~·yclmet scm vetnek arra, vnjjon megverte-e a jég :.'. 
sziHövesszéít a vagy nem; hanem egész kénye!emmel éH gondatlanul ho1.ní: 
fognak az iiltetésl,ez ntgy ,,jtár.;hoz . 

.Mások meg annak adnuk kitejczé..;t, hogy a jég 1íltal megvert széíléí
vessz{í nemcsak teljesen j6 t~s alkalmas az iiltetésre, s{ít azon körülmény, 
hoO'y a vesszőt ahol a jég megverte dtulorotlások vannak: az ültetés Hi
kc~ét eWsegitik mivel ezen helyeken a gyökl-r eWbh é~ hiztu:-:abban kihajt. 

X agy gondatlanságra hogy ne mondjam tu( latlauságra vall az, ha 
valaki az elíilteteml() vaay az oit.ás al:\ keritlll szlHövess?.éít. szemügyre 

' b. J 
nem veszi. 

A jég által tett kár a jégeséí minöségéWl függ, .hogy a j tg mikor e~ett.. 
Ha a jéO' upr6 szemekben phlne a ny:ír v~gefclé hulott nlá, am1kor 

már a szölöhaJtásai megfasodtuk: kárf a vesszlJben alig tehet. Tehát ilyen 
jége~és után a vesszl)ket egész hátran ellehet iiltetni. 

Ellenben, ha a jéges() a ta,·aszon, avagy a nyár derekán akkm· 
~sett, amikor még a hajtások gyengék voltak s a jég is nagyobb szemíi 



138 

volt: akko1· a vessző 71Clll ha . .;ználhttfú, mcrt a gyenge ha,jt:Í<:t•kat meg

sebcsittctte. 
Igaz hoo·v a schek t'lhbt~-ke,·l-~bé ki i~ fürmak, <'í"akhogy a F~eb he-

- l"', l ' " t' J l' J Iyén n fa is mcgnm sl-rtve. A í't~rtett tctycn a vc~~zo meg c wtc< 1 .;:, C>s 
ez kiintlnhísi pontjait k~pc· · a f(•IH~t""Pdt~:-;uek . 

. .Azon ~zt"ílíh·e:-oHzíí, mely fiatal ziildhajt:í,. knr:íha 11 a yg :íltal Bl('g

schesittett->11, ha t>liiltetik: o::o11 lu•ly"n t:.wl a seb alrrff fekl'fnl:;s 'l'tm, 

telje~en l!li'Oml/1,:. 
· . .:\ fckeh~!oied(os vagy Iw\·czziik kiiznych·en: a t(•n(>scdt'-s nem sziinik 

meg soha ; az mindig tov:íbb halad. 
Mikor a j~gn•rt \'el'isz{í a itildl le ji"lll, még esak teketedt-s bH ható. A 

nedn•s:-~rg hnzz:íj:írn!t:íYal azutan rohachisiwk indul, !'; addig fejWdik, 
mig a vcsf.:zíí azon a h<·lyc11 t>g0szen elrohad. 

Ha most. m:ír a rohad:ís küzel a ft",Jtl :-:; 'n(oiHq krzdtclik, elsza-
kad az alantabb le\·c'í r(oszti)J. Vag"\' ki vesz a töke, vagv ennél l'o!';zszahh 
a gazcl:ít. téyedl-shc <'jtií :íllapot :Úl he.•. -· 

A tük<• l-1, de nem f(•jt ki uagyohh veget:\t·ziöt.. H ha egyszer <•zu
üi'n eszl-Le jut a gazd:ínak az elmar:ul:íH ok:ít a ~ryükérnl-1 kutatni; 1:\tni 
fi,gja, hogy a n'~szíí elrohad t, !': «'i"ll k J.; i :-o ré~z van a fiildheu, az ]!'; a 
föleiszi n éhez ki'1z(•l h•v(í ~ ,·iikcrekr«'d ,~J. 

~l:ír pedig a j(.g:es~< alig· killl(oli meg a tíí \·alamelyik hajhís:ít; s 
igy alig Yan ve~~ztí, amdy<'ll jt~g-iitt!í' ne vohm l:Hhatú; :.; alig van jégvert 
ves:-;z{í, nwiY tiil,b-ke\·eseLh hl:ln•n ne Yinnt~ a fcn(o:.;ecl(>:-;t. a fiilclhc . 

. \nn:íi ke,·~Rhé alkalmas ·a j(ogn•rt vcs~zíí a nPmc~itc~HhcY., uwrt 
ha a nemesitett rész fcnésedést kap: egi;;z f'áraJságuttk ,;s 1lt1mkáuk 
fiinkn~ t"IIH ft:,·e. 

Ha magunk termeljük :~ szíílővessz(ít, tudjuk azt, hogy a jég: mi
kor t!s lllih· ml-rvben c!'ett. Es a vcsszíí haszu:Oat:ín:íl ehht•z alkalmazko
dunk. Elle;Illen, ha azt. m:ístúl szcrczziik he, ugy 11ng:yon köriiltckintlínck 
kell lenni, nehogy feliiletcs~(ogiinJmek megadjuk az :ír:H. 

Y cgyiik a kezünkbe a vcsszíít é:.; egy élefol (.;:t!st. 1::s ott ahol a 
ye~sz{ín a yg·,·crér-; nyomai J:íthatók: hasitsuk a vef-0:--;ziít. kc'.t felé. 

Ha a jt~g kora tant:.;zon esett s nagy Hzcmckhcn: a"h·k01· ft seb alatt 
a. vessz/j rostjában oi.'J1l".Q,ll .feket ... dt!.~i folt láthatc:, twn.t~a111111Ü n seM1ely 
sokt1zo1· annál jth;al nag!JoU,. 

Az ilyen '"·csszíí nznt:ín nem alkalmas scm az iilteh:sre, sem a ne
mesit(.:-;ltc•z. 

De kiilönhen is a jégvert sz()Uívcsszí1 a forgalomból egy ujabb 
keletíí miniszteri rendelettel kitiltatik. 

A peronoszpóráról. 
, 

}:vek óta többé-kevésLt~ pusztitólag lép fel a peronoszpóra. 
Az 1~92-ik évben jelentkezett egyes vidékeken erűsebh mérvben, 

de az 18H3., 1894. és l~!lf>. évben tiirhető volt. 
Ha egy nyári meJcg eH;; után imitt-amott föllépett is: a· tartós szd-

razságban csakhamar kiveszett. • 



1H9 

Ez é\·Len azonban rcndki,·iil na()'r hatalma volt a peronoszp6nak, s 
bennünket több dologra megtanitott ~. 

N ek.~m cl v em, hogy azon szőll<ímhcn; ahol naponként meO'fordulok, 
e:mk a szukség· esctén permctezek ; mert hát hol<lankint 13~15 ft·tot 
o:,ajtanék mcgta!~m:itan~. I::llenbcn ahol ritlotbban f(mlulhctok me~ s igy 
a peronoszpóra follt>péset figyelemmel nem kisérhetem, az előirt három
szori pcrmetezttíl Jtelll :illok el. 

Ez éYIH~Il <·sah\di küuiilnH~nyek miatt két napra el kellett utaznom, 
ti harmadnap, augusztus hó 1-J.-én, midfín a nevezstt közeli szőWmLen 
m<~gjclentem, egy kis részéhen a peronoszpóra jelenlétét konstatáltam . 
. ..-\ J'e:í kii,·etkezc'í kt't. 11ap iinnep lévr.n, a szíHőhen pemtetezni nem lehe
l P t t, s igy a pel'onoszp<íra ellewílhís n0lkül terjedt 4-?'> napon ~í t, amikor 
is az eg<~sz egy nap alatt. tök(.leteseu éH szab:ílyszeriien lcpeLnetezt.d.ett. 

A peronoszpóra, a permetez~s napjaiban h:1r a :-;zokott m6don, a 
a lev0l alsó lapj:ín f'eltt-r por alakj:íhan nem jelentkezett, nlindennek da
,·z:ü·a : a levelek egyrészének sz,~lei mcgpcrzseWdtek, megsz:íradtak . .Mon
Jmn: <laez:\ra, hogy a permeffzÚ idejében a perono!'jzpóra szokásoH föllé
p•:.-:e nem volt kollsfofri/h11fú. 

Sokan j:írtnk hasonlóképen, és ekkor azt hirdetik, lwgy többszöri 
permeLez<."s d· ezúa: a peronoszpúra bevégezte k~íros munldját· 

Igy azután :-;zélt(.IHm hir(leiik, hogy a peronoszp6ra ellen nem eléggé 
vétl meg (' l'ézg:íliez-oldat. Pedig h:ít ez mesebeszéd. 

Síít egyik nagyobb :-;zaklapban is adatot·. annak kifcje~:és, hogy 
vannak a perclllll~zpóra g·omh:ík ki)zött, melyeket a rézg:llicz-oldat nem 
k1~pe~ kiiilni. Slít ezt komment:írral i::~ kisérték. 

Ezt nem Í1'111ll al:í. Ezt nem teszem magaméní. Mert mindeu oly 
esetben, !ta a ,·{>zg:íliezezal ti"1rtént permetezéssel siker nem éretik, a hiba, 
az ok nem m:ísban, mint magáhan az eljú:íshan kcrescndéí. 

Hoo·,· :l:Ít n:ílam i:-: miert t:\madta meg imitt-amott a sz{íWlevclek o. 
!'7.•Heit: annak i:-; meg ,·an a maga oka. 

Eg·yszeriien az<~rt, mi vel m~h:íny nappal kés{íbh pcrmeteztem, mint 
ahogy kellett volna. 

Igaz lHw\· midc"ín }lermeteztettem: akkor nu~1:1: a hirdeü•tt iismer-
' e. l l" 6 teW jelek nem voltak l:íthahík ; nem voltak a lc,·cle \. a J:Íll az apr 

fehér lisztes toltok ; de akkor már a peronoszp6ra a len·lck szövetéLen 
fészkelt és ott pu:-;ztitutt. 

Tehát ak i ugy akm:ja feliismerni a peronoszpor~ít., hogy azt vátja, 
mig a levelek alj:ín a fehér por jelentkezik és akkot· kezd a védekezéshez : 
nagyobb k:\rosod~\st<íl megmentheti ugyan szőltíjét, de a leveleken a szára-
c_h\s lcgah\Lb réHzLcn jelentkezni fog , ~. . " 

Helyén 1:\tom elmondani azt, hogy a peronospora follépése nnbol 
ösmerheW meg. 

MieWtt ;tzonban tovább haladn~ínk, bár az igaz, hogy sokszor elmon
datott az {í élete és mííködése, dc mi\·el lehetnek, akik azt apróra még sem 
ösmerik, de meg a jelen (•zikk folytatása is megkivánja annak elmondá-
sát, tehát elmondom. . " " 

A peronoszpora egy gombafaJ, mely a kello meleg és esos . csapa 
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dékos idGben buján tenyészik, s azután a szél tíltal roppant számban szét
szóratik, hogy az elszórt, szabadszemmel alig láthat6 gomhtí<~sktíból egy 
ujabb telt•p létesüljön, melyet ismét megsztímhllhatatlan péld~ínyban \'isz 
a szél mindenfell-. 

Innl-t van az a rohamo::~ pusztitása. 
Eddig sokan azt hitték, hogy a peronoszpóra a nedves, hideg itUí

járásban fejW<lik és szaporoclik. 
Egészen megtor<lit,·a :lll. 
A peronoszp6ra fejlíícléséhez és szaporocllíslíhoz meleg, igen meleg idő 

kell. Ellenben a hideg iclfíj:íráslllíl, \·agy phíne ha a meleg csak 6-7 fok. 
akkor még az élíí l"H virtigzc) gomba élete is stagmíl, visszaesik és sok 
esetben me~ i:o; semmisiil. 

Az idén a jnlinsi roppan meleg napokban a reggeli harmatok :íltal 
kelt életre a peronoszpóra; 8 az :íllandó esős idGben rcndkiviil elszaporodott. 

·Hogy honnét veszi eredetét, s hogy lehet az, hogy nagy vidéken 
eg-yszet·re oly pnsztitcílag lép fel, erre azt lehet válaszolni, hogy {) télen 
által a tetlés alkalm:h·al a fiild a hl keriil, ahol kitelei; s azut:ín a neki 
alkalmas ilWben mindenfell- egyszPt're föllép. 

A meleghen. a nethesség hozztíj:írul:íslíval életre kelt gombácska a 
levél tetejére jut, ott ha egy lds nedvességet, vizet kap: gyüke1·eit a 
levldl szövetébe beviszi. Ott él napokig, mindjobban eltetjedve, \'égre áttör 
a levl-l alsó részl~n, ahol vir:ígozni keztl. Tehát a levelek alsó részén levő 
fehe1·ségek nem egyebek, mint a peronoszpórának a levél sziivetéhen levő 
gyökereiLí51 eredt. vir·~ígz:ísa. 

Ha clvir .. ígzott megszárad; s a megszáradt, most már életképes, 
szabadszemmel alig vag·y épen nem hítható gomblíesk~ík a szé~ által szerte 
vitetnek. 

Hull ez a ftildre, fííre, fiíra, a szőlő leveleire és hajt:ísaira. Ahol 
ziHdet tahíl és tápláhisára alkalmas t:írgyat: tovább viszi életmíík<>dtisét; 
és igy szaporOllik rohamosan toníbb-toníbb. 

Azt mondhatja az olvasó, hogy néha eső nélkiil is föllép. Igen, 
mert ily esetben a reggeli harmatokból gyülemlik össze annyi viz, mely 
ennek a végtelen kis gomba életmííködésének megkezdésére elégRéges. 

Tehát elűhb a levélzet fels{) rl-szére jut, ott nedvesség közbenjütté-
9el gyökeret ver, 8 azt a levél szö,·eteibe juttatja. Itt él néhány napig, 
a~tttán a vi'rdg a le1·t:l al.<Jó ré.•z,;n üt ki. 

EbLlíl hítható telult., hogy mitlőn a levelek alsó részein a virág fehér pot• 
alakjában jelentkezik : már akkor napokon át a levél szövetél,en ten;yé
szett, és azt mP.grongálta. 

:Már most, ha a permetezés ilyenkor történik, mikor vir~ígzik: egy 
kissé el van kés\·e, ~ bár ha a permetezéssel a további fejlődés meg
akadályoztatik is: a levelek megroncsolt részei megszáradnak, kiesnek. 

Ebblíl kih·etkeztetik azuhín sokan, hogy daczára, miszerint perme
teztek: a peronoszpóra mégis tett nénzi kát·okat. 

Igen is tett, mert már a permetezés alkalm~íval, a peronoszpóra a 
levelek szövetében tenyészett és pusztitott. 

Aki téhát naponként látogatja szőlőjét, s a peronoszpóra ellen csak 
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a föllépés esetén kiv~ín védzkezr.i, ne azt nézze, hogy a levél alj~ín ,·an-e 
fehér por alak, s eunek megfeleW alakban sárgul-e a levél; de egészen 
nuíHt tegyen vizsgálat t~h·gyáv~i, kíilünösen mele~ napos időkben, esG 
Htlín; vagymikor a nagy meleg napok reggelcin harmat mutatkozik. 

A sző}() le,·ele termé:-;zetesen bizonyos fénynyel bir :-; a levelek bor
ll<izatai ruganyosuk lévén : a levelek felülete élénk zöldsziníí s bizonvos 
id ny ban dom boru. " 

Ha a peronoszpora a levelekre jutott, m~ír a nuísodik harmadik 
nap annyira elhatalmasodott gyökerzete a levél sziivetében, hogy a le,·e
lek cteit, ké4íbb bord:ízat~H Mmadja meg. Ez esetben a levél beteg, 
Slíppadt szinü lesz, a levelek bordázatai pedig elvesztik ruganyosságnkat, 
s alaktalarwl 3zögletesnek fünnek fel. 

Ezek a föllépé~' felreösmerhetetlen jelei. 
Az, hogy a tiihbszi'n·i permetezés ut:ín is lép fel peronoszpóra, az 

elííhbin kivül még abhan is leli magyadzaüit, hogy a permetező anyag 
nem lett }íl elkészihe, s hogy a permetezélll nem lett jól keresztül vive, 
avagy olyan idGben eszközöltetett, mi1Wn a folyadékot az eslJ lemosta. 

EWHzÖr némelyek nem adnak kellíí mennyiségíí rézgáliezot, avagy 
ha ezt mcgadjlík, nem adnak elég mcszet vagy sz6d~ít arra, hogy a réz
g~íliez-oldat a levélzctrc tapadjon H hosszabb ideig ott maradjon. 

A rézgllli(·z minden gomba-nemet irt. éget. Péld~íul nézzük meg a 
buzát; miért s.wkt:ik rt-zgálicz-oldattal páczolni? azért, hogy az iisziik 
föllépését megakadalyozzrik. 

~lert a buza-ibzi"•k szintén gomba, mint a kukoriez~ín levő üszök, 
vagy mint a peronoszpóra. A rézgálicz, vagy mint a köznyelven hivj~ík : 
a kékkű : kiöli a buza-iiszöket ..-:s sok mást ; hasonlóképen kiöli a szííléí
tűn fe~léplJ peronoszpo1·a-gombát ú~. 

Es pedig a küvetkezűképen: ~\ levélre száradt kékkőbűl, ha esű vagy 
reggeli harmat éri. felolvad egy egész kis rész, azaz Yizzel vegyü1ve végig 
futja a sz(í}{) levelét, !" az odarcpíilt piczi kis gomlnit kiöli, roegsemmisiti. 

De ha a permetezés nem rendesen lett. keresztülvive s a szGlőW 
levdeinek csak egyike-másika kapott rézgálicz cseppeket., azokon, amelyek 
kaptak : nem ve1· gqöke1'et a peronoszpóra. Azokon a:wnban, amelyeken 
nincs nyoma u rézgálicz-cseppeknek: ott éppen oly bál1·an feliiti sáto1'
f'áját, mintha permetez(;.'/ nem is lett volna. 1\lert minden levél önállóan 
megkiv}ínja a kékkíí-oldatot. 

Epen ugy van, mintha egy iskolában a gyermekeket féltvén a him
Wt()l, néhanyat heojtamínak s azzal, mint aki jól végezte védekezést.~t, 
nyugottan hajtamik le fejüket . 

.f:pen igy van a szíílőtlí minden levele. Szüksége~ tehát, hogy a 
1,crwetezés ugy eszközöltcssék, hogy abból lehetőleg mmden levélre és 
ep( li g lehetOleg a fels{í részt-re jusson az oldatbóL 

Hégen te, mikor még kezdeten voltunk, egy-két· éves kiseb 'J teije
Jelmíí iiltetéseinkre, elég alkalmas volt a söprővel való fecskendezés is. 
De manapság, pláne nagyobb szöWtelepeken, ahol dtll lombozatti szőll)k 
vannak : ott a söprő,·el való permetezés, csak sok id6töltés és folyadék
}mzarlás mellctt vihet{í keresztii1. 
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Ke~clct.hl~n ar.t nu ts aj~ínlottnk, dc most, mikm· m;ír <•amyil·e benne· 
vagyunk, s mikor a g•:pek ;íra u;.ry le:-:z;íllott, 8 a mtmk:tF=cJk a gC.pekkel 
elsg }íl t11dnak h:ínui, azt nwndjnk: l~.tJCzélszr-riiMJ tl fJt:JJjJrl l~rdtí p~1·me
tte·;~. S :mn:íl i~ at'l':t kell vigy:íí'ni, hogy az ne nagy eseppekhen, hanem 
mondhat!Í kiicl alakban szc)t:ia a f~,Jyad(o)wt. szc~jjel. 

K•:melyc•k eJ,:g-nd~ tal:ílj:ík, ha a permctez/í m1mk:ís egyf;zer \'(agig 
szalad a :-:oron, (os elfeledik, lwl!y egyszeri vl-g-ig·nww::-:sc•l t":o:ak a~on oldal 
nyer !t•!,!'inl.;:íhh az uldathcíl, melyrt'íl a munk:ís haladt. Hogy t<•h:ít. m:nd
k~t ohLd egyenl(ípn hizt••:-:it \'<l legyen, elií!zÜr f~l s uznt:ín H~yunn?.on 
~orun ,~; ... ,..zrr ),::(•ll haladui:t . 

.Azut:(n ti"•Lhen nim·sennek fi~~yclemmcl a7. idííj;\a·:ísra. Nem tartóz
koduak a )ll'l'lllt'tcz•::-:t(íl akktw scm, miel,'ín a levr-l harmatos, vagy az 
esíí miatt ucd\"1·:-:. llulntt ily1!11kor a i~)lyadék nem rngad a }c,·élro R 

vé~ll'l.-Pzt~:-;i hat:í:-:a ri"•vill det íí. 
~ztíY:tl aki n HWIHlnttakat mincl betartja s rendcs iuéíben permete1.: 

fl7l.1ltlk ui/le ... ol.:rt f,:iui ll p•'l''ill'Jszpor.itúl, 
Vau nunhan l'í'<Í (•sct, mint a jelen évhcn is, hog·y egyes vidr-keken az 

állandet <•:.;fí miatt pl'nnet.Pzui nem lehet; hah<tl' fé)llt>p is a p<'l'emof'zpúr·a s 
b:ír a lt•velc'ket ;:,:.;!"ze is ezit'r:(na, mindamellctt iigy<·A~l-~~cl a termr-st meg
lehet \"t:tf(•ui, ug:y~mt~y;r.1, hogy a tííkén maradt leyclek cl(gHrgeHek arl'a, 
hogy melc·g:, nap.,:.; idí;)dwn, ha ~'g"Y p:ír uappal kl:sííbh i~, a szíílíít bel-rleljl-k. 

Et. e~etl~t~n azonban eriísebh oldatut kell készíteni. Pélel:ínl 2 1/ 2 -3 
pert·t.c~ntc· . .; k~~kkíí (os -1 1 '2 perezentes nH-::o-;z vagy fo;z6da hm:z:íad:ís:í:val kell 
a i~•lya.I.:kot eJ,'í:íllitani, e:::; a permetezést ki:-:sl> eríísehbcn kell cszk(.)z('tlni • 

. \z t•r(Í:-;(~t.h t~•lyadc~k a pcronoszpc)m tCI:jcdt!~;ét meg~;ítolja, ujabb 
föll,~p·:~,:t kizúja; s ha a levelek kis~:~é hib~ísak IcHznek i8, azok u fürtök 
bc,:rt;,.,,:hez tl•ljl';.;l'll clc:g:-;«~g·<~.sck. 

Eddi~cll- u~t tapaszthltuk, hogy a perono~zp6ra elsé) s01·han is a 
a jaqn~~~ é!' az othl'llú !-lzíílííket üím:ulja meg, s esak azut.:ín tér tít az 
európai t:1jt•kra, azok ki."•zi)tt ii-l kíilüni')sen a ka<.Jark:íra. 

E~ ~~vhcu az ellenkc~·'ít tapasztaljuk . 
.A jac1nez c~s "thcllú ugyanazon idííben tSs anyaggal lett permetezés 

mellett 1uiwlPn lc~kif'ebh hih;ítól teljesen mcntcn :íll: ellenben az ugyan
ott lcv(í kadarka szííl(íkiin au:ír nyomai \'annak a peronoszpcír:ínak. 

H11kan k,~,·dezik: mit jelentsen ez? ~li ben tal:ílja ez magyar;ízat:ít? 
S ha nem voln,íuak }íl és reneles idt')hcn permetezett sú.ílt'ík teljes (ap 
levélzettr-l: hajlawl·ík volmínk az hinni, hogy itt nem a peronoszpóra, de 
a rég1 ir.löben is f'öll~pelt J'a,qyrínal van dolgunk. 

S h<ír ezt nem me1:jlik :íllitani, dc ezzel a kér<.J~ssel késíjbben fogunk 
foglalkllZni. 

Rz,h·al a m:ír fi-.Jiépct.t. hajt két permctc?.tSssel, síit néha egygyel is 
ugy megl!~hetctt :íllitani, ho~y a t<íkén a levelek szépségi hiháj:(n kivtil 
más haj nüwscn. · 

~emcsak a sr.t'íliífiirWk, <le a vesszlik is teljcsen beérnek mindenhol 
ahol a perono~?.pt'íra ké:sűn, augusztus hóhan lépett fel, ~lert akkor máT 
a vesRziík ele~ggé fiísuk, siít egy réRze érett ia volt, s igy a peronoszp6ra 
rajta nem foghatott. 

l . 
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Tudni kell a1.t is, hogy a pcronns1.p6ra csak a úild gvenO"e r.Sszekeo 
élhet meg, ahol gyökereit u r.öldvcHs7.líhP hejuttatlmtja. ~ 0 

. . lia a_ pcron~~s~pót·a a1. t.'h· clPjén aldwt· lép fel, midfín a hajbisok 
kw~~n!.el.( .es gye.ngck.: akkor nen~c:ml~ azokat ltáh·riltl.t~jrt f'Pjlüdl;;ében, de 
a JUVO ev1. lt•J'flleSI'e 1s 1W!J.'I brlu(!Jflssal vrm, HlllCllll\·ibcn a vc sszők 
riigyci nem ét·hctnck be, s nem gyiijthctik össze azon u'uvau·okat mclyek: 
a rügybíH termést hoznak cW. · 0 

' 

De a'. :lllgusztn-> IH)han fiillépett- pct·om,s7.put·a )d\lii:l(i::;cn, ha az 
cltet:jctlni nem engcutctctt.: cgy:íltal:Omn nine3 semmi k:l'rus Lcftlly:íssal 
u Hzől{)t(í hajt:Í:!'mira, a ~z{íl(ík VCSl'.Sl'.eire . 

. Azért telttit azokkal sr.{ílűt telepíteni, awkat ojh·:\nyok eW:íllitására 
haszmílni egé~'z h:itran lehet. 

Kérdések és feleletek. 
204. Kérdés. Eli~ltettem most a tcn·aszon HOOO gyükct·cs ojtv:\nyt 

ripária purilllis alanyon <'-s mult é,· tavaszon ültetett ~ima port:His ala
nyou beojtottam e tanH;zon va~y 3000 clt·hot helyheu angol nyeh·es pát·o
~;itással, mely s7.épen creclt . 

..:\ tabj ki~:-;é .'1.1Jfl1l118 srÍ1'[Jás fehtir ,·olt, mikor megfur~attam. S 
most mikor a belcliltctctt a helyben eszküzi)lt ojtv~inyaim, nem valami 
üde zölclek, g-onclolkozóba estem, ho?:y nem-e meszcs a talnjom "'! K.iihltcm 
azért egy sr.líh~sztú~unknak mint:ít, ki ily vegyclemczés.~cl i:; t(Jglalkozik:, 
s ma vett l:t·tesités szcrint 22'1/ 11 ml-sztartamot knn!'tat:llt! Xe nckell-nul 
mngyar! morngtam s annyit·a mcg~::n·art sz(ílészkü,lé:;;embcn, hog.'/ ~wt,rptm 
selil. tudul.; m!J.'If ;nrÍJ' .elit~rtz!Jdni a toníbLi tecncl/ík n~•rett, hanem r-;cu·it-

·' ,., o 
ségül hivom Tek. szcrkes.zW (u·, tühl)(·t, sokat l:Hott tapasí'.:tal:lt:it és ké· 
rem legyen kegyes most tanácsot adni : 

Egy szőlé~:iz t:\rsnm rupcntris monticoh\t aj:\nl, az is j6 ti.n·t·á~hól, 
mcrt nagyon sokan ugy \'atmak ma az eladók, hogy az \':lll a h·lepen a 
mit lc.•gjoJ,lmn fizetnek, s a mi kell a ve,·(ínek : dc t'i-!al... néYieg, m~rt 
f!,·ekrc d jöu a b~írgyn vc,·{í, hogy meg-csalt<íli:. l~n~·c·m í~ me_gl'~altak, 
de ha most monticohí:I~l volna a hiánnyal a1.t tcttC>k, azt liiszem -nem so
ke~ t ke lll' ne hozz<Í ,·ennem. 

Elc'isú)r is azt gondoltam~ hogy ki szedetern az egés?.<'t, /H beülte
tem sima ruilcstris monticol:í,•al. .A 2-ik évben zölden bcuj ta tom; s akkor 
eldüntöm, és petiig 12fl crnrrc. ,Jó lesz ez igy? 

Helyheli l~jt:íslm a tis?.tességes munkús hi:íny miutt ez idC.n is bele.; 
csöm~_rlqttem, kész ojtv:\uyt peclig 160 frtc'>rt hirdetnek és ez drágga. 

Kis lupunkban cmliti sr.crkcszt{í m· a jacptez-t, hogy ez n meszes 
talajba jóllliszlik . .A 23°/0 -tóli mes1.es talajban is'! G. H. 

Felelet. lleiiltetés eWtt kellett volna a talajjal tiszh\ba lenni. De 
ezt ne fes?.egcssiik. K cm vmwm kétség he a vizsg~ilnt _helyessl-gét, esakhogy 
uram az a 2"2"/11 t61i mésztttrt.alom felette sok, ~ ha azt azon kitétellel ~ílli~
ju~ szem 'he, hogy a talaj forgattís nlkalmá\·al sárglis fehér. V~llt: nem ln
rom a helyess~get megúllapitn"Qi. Vagy ön. t~v~~!-· mcrt .. ~·;;_~.0{0 -toli .~es~es. 
·~la j nem gyanus sárg~s-:fehér, de egy.enese.n felo~merheto benne a vész • 

• • • ; l '· . l., .... 
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A t>OOO drh ojtvány szép összegbe kcriilt., s most mikor m~i•· be is 
1Íllott, azt onnét kiszedni : egy kicsit megfontolandó. 

Nem-e mcszesel)b részt méltóztatott vizsg~ílat ,·égett Lektildeni? 
)fert lm n mész meghatározásliban Yan a tévedés : akkor a következ{) eset áll. 

Te'Jsék a fehéres részt, télen át kifiízött törköly salulij1h·al, kifíílt 
törköllyel meghinteni R ugyancsak a télen át jól megtr1így1íztatni. 

AznMu tesiék (ísszel metszetni, s vasgálicz oldattal Lekenctni. 
Ez sokkal könnyebben megy, mint ahogy gondolni tetszik . .A vas

gáliczból feloldatik 50°/11 -tóli u vi1.hen. Egy gyermek vugy leány egy bögréhe 
"Yagy rocskába önti a f()lyadékot s széles nug-y pemzli ,·cl az egész fültl 
f(;lött Je,·() Wkét bekeni. Ehhez nem kell semmi szigoru felügyelet ; nwrt 
ha imitt-amott. egy kissé hibásan kcnaé : se baj, mert a metszés helycin 
a vasgfilicz a tBke belsejébe jnt. 

En azt hiszem, e~en eljárással egészen helyre jön a szííWíjc. 
Ha azonban ezen eljárás daczára is a ji)vő évben ~uírgul:íst tapasz

tahla a leYeleken: akkor aznbln tessék az egészet kiszedctui, s az ojtnt
nyokat alkalmas talajba elültetni. A febér-sárgás talajba pedig, ha a 
teriilet elélnek feln·G köves száraz ; akkor rupcstrili montico1a ,·agy jaque,.;, 
ha a talaj lankás és igy nedvtartó: ekkor szolonis-alannyal tessék telepíteni. 

M~g azt kivánom megjegyezni, hogy a rupestris monticolu két éves 
korában nem hoz olyan hajtásokat, melyek zölden az egész tábláhan he
ojtható lesz ; annál ke\·ésbé oly hos:::,.;uakat, hogy azok a tervezet távol
iágra rendesen elérjenek. Sőt még a harmadik évben is kevés helyen 
lehet az ön által tervezett ült~tést eléni. Azért azt ajánlom, akkor rnpcst.
rissel akár jaquezzal telepit., tessék eWbiJ fásojtv~\nyokat készitetni, azu
tán az 1897 -d ik év öszén yagy 1898 tavasz1ín a k~~zojtványokkal heiilt.etni. 

Az ön körülményei között a~ annál inkáhL iR eWnyös lesz, mivel 
igy alkalma lesz: az 1897-dik é\·ben az általam mondott eljúr1ís mellet.t 
kisérletet tenni. Ha jónak bizonyul, s a készitett ojtványokra. nem lenne 
szüksége : jó pénzért talál 1·eá vevőt. 

Még azt kh·ánom megjegyezni, hogy ön talaján a gyanus helyek 
meszes helyek csak foltonként vannak, tehát az általam ajánlott eljdrást 
csakis ezen a helyeken kell eszközölni, kivéve a trtígyázist, melyet min
den talaj szh·esen fogad és meghált(lál. 

Ha a jövö évi kisérlet nem va{lnék be : akkor sem kell az összes 
ojtványokat kiszedni; csak azon a helyeken, ahol a talaj meszes. Mert a 
kiadáual jó takaftkOikodni, s az uj szölőkulturának öntudatosság kell" azért 
az éaz a kézelőtt járjon. A talaj megvizsgálását pedig tessék Bpesten" az 
állami vegykis«1rleti állomlfsnáleszközöltetni, melynek főnöke Liberm.Fn IA!ó • . 

".,... 

Eladunk: Kfilömbözö faj6 európai ulSllSveuzöket, ojtványokat tovlfbbat 
othelló, jaque& herbemt1nt riplfria azelekta és ,•égül fajtiazta rip,ria por
~i• azöUSveaszóket, ugy sima{kat mint gyökereaeket eladunk. 

Különöaen Igyelmébe aj"-ljuk azoknak, akik meszes talajjal biroalt 
a japuezra nemeaitett olasuiding r• ojh·éyokat. 
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