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A SZŐLŐBEN 
(Ezelőtt: ,.Egy év a 1z6l6ben") 

Havi folyóirat szöl6sgazdik szimira. 

~---.telentk: mtnden hó 28-án. Szerke1zU ch kiadótulajdoaet: 
UIP4"_.tési díj : Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

Borászatunk érdekében. 
A folyó évi febnüir hó ~-án és folytatólagosan tarta to t t 

egy értekezlet B pesten Darányi földmivelési núniszter ur elnök
lete alatt, melyen a me~hivottak és megbizottak nagy számmal 
vettek részt. 

Ezen értekezlet czélja az volt, hogy az elnöklő miniszter 
ur közvetlenül ::;zerezzen tapasztalatokat a jelen volt termelő
és borkereskcdókt{)l arra nézve, miként lehetne a nagy mérvet 
öltött bor·hamisitást ezéihozvezetően korlátozni illetőleg be
szüntetni ? 

Továbbá miként lehetne az egyes nevesebb borvidékek va
lódi fajhorainak értékét emelni? 

Az értekezleten szerPncsém volt réRzt vehetni, s mondha
tom, hog·y az felette tanulságos volt. 

Elű;;;zi)r is azon kérdés vettetett fel, hogy a hamisitott 
borok ké;;;zit(.::;{•t é~ forgalomba hozata lát me~ lehet-e miniszteri 
rewlelettel a kn« Lí lyozni, a vagy az, a t()rvéuy utján érhető-e el? 

Az általrt.nos nézet nz volt, hogy az csak is uj ttirvény 
által P.rt!IPtÜ el . . Mivel azonhan annak keresztülvitele és életbe
léptetr~c· ho~szahh i«Wt vemw i~énybe, s mivt>l annak helyes 
megalkot(J.sn utiinn n von ná nzt, hogy Ausztriában hasonló tör
vl·nyt~k léptdtessenek él~tlw, nz lett a megállapodás, hogy 
addig is, mi2; a türvény hozótestület uj törvény által vetne véget 
a barnisitott borok készitéR<' --- és árusitásának: rniniszteri rende
let Itital szigm·itas.-;ék rt borg!Jnl·tás 1'·s a gyri1'tott borok érté-
kesítése. 
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Megállapodás történt arra, hogy ezentul ne legyen szabad 
törkölybort késziteni csak a termelőnek, s annak is csak a 
törköly kisajtolása utái~ .~tzámit?tt 3 napig. . . . ~ 

Először a borhannsltás targyaltatott behatóan, kifeJezes 
adatott annak, hogy az olaszborokkal keverik a magyar boro
kat, s ezeket azután egyes nevesebb borvidékekről szállitják, 
mint odavaló termést az ország és a külföld különböz{) 
részeibe. 

Igy lesz az olaszborból egri, visontai, szekszárdi, badacso-
nyi, érmelléki, villányi sth. bor; holott abban igazi oda való 
bor alig, vagy csak nagyon kevés van. 

Ezen eljárással azután a nevezetesebb borvidékek borai 
lesznt:>k diszkvalifikálva. 

Kifejezés adatott annak, hogy az ország belsejében Iw~y 
menuyiség(i bort gyártanak ugy, hogy abban szűlötőke termésP 
éppen semmi sincs. 

l\Iások ismét ugy állitják elé a b01·okat, hog-y a ternwlőktlil 
a törkölt összeszedik, nrra nagy Inennyiség(í vizet öntenek, nzt 
szesszel keverve ké~zitik a borokat. 

Egyik tt>kintélyes szakférfiu azt sem tartózkodott kijelen
teni, ho~y az igy készült törköly borok alig ösmerhetűk fel. 

Felemlítetett az is, hogy legutóLb Bwlapest közeléhen egy 
nagyobb borkereskedőnek pinczéje vétetett vizsgálat alá, ahol 
nugy mennyiségíí csinált hort találtak. A kereskedő védehtH' 
az volt, hogy ő a törvény által megenge<lett módon járt el; ti a 
boroknt törkölyből készitette. 8 hogy állitását heigazoljn, nagy 
n1ennyiségű törkölyt mutatott meg n viz~gálntot teljesitt'i 
közegeknek. , 

Es ez történt február hó el.ején. Tehát a törkölyt hóna-
pokon eltartják, hogy abból esetről-esetre tetszésszerinti mennyi
ségü hort kész i t seJ tek. 

Ennek elejf' vétele végett annak adatott kifejezés, ho~y a 
törkölybor készitése a kereskedőknek tiltussék el ; s hogy amw k 
készitése csak a termelűnek snját termés{í törkülyéhől cnged
tes~ék ineg? Je ezeknek is, csak a préselés után három napig. 

Az igy előállitott törkölybor nzután oly hordóba tétessék, 
a melyen olajos festékkel ezen felirás olvasható: " Ttjrküly bor." 
8 ue engedtessék meg a törkölybornak borral való vegyitfse. 
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Az olaszborok, s minden más országból behozott borok 
vegyi vizsgálat alá vétessenek, s csak a tiszta borok behoza
tala és értékesitése engedtessék meg, ugy azonban, hogy az 
olasz és egyéb behozott borokat magyar borokkal összevágni 
ne legyen sza l: ad ? s hogy az igy behozott borok a származási 
helyének feltüntetésc mellett legyetu·k értékesithetők. 

Kifejezés adatott annak, hogy a megállapitott elnevezések 
nen1 felelnek meg a. valóságnak, és nent helyesek Midőn egy 
megye terméke egy elnevezés alatt fordulhat elő, holottt azon 
területen vannak, sik, sőt homoki szőlők is. Hogy példával 
éljEk: a visontai bor, az egri bor csak egyes helyeken terem, 
még is az egész megyében termett bor »eger- visontai ·vidéke« 
név alatt hozható forgalomba. 

Oly sok oldalu felszóllalás történt ez értelemben is, mi
szerint hinni lehet, hogy e tekintetben is megfogják találni a 
helyes utat. 

Történt ott sok panasz, sok okos és helyes felszól1alás. 
Lett ott jó akarat is nyilvánitva, de én őszintén szólva, csak 
akkor bizok a. hor igazi védelmében. ha az érdemben uj törvény 
alkottatik, melynek az legyen a lényege, hogy a ki bort hami
sit, vagy tudva azt ét·tékesit: legkevesebb egy évi fogsággal b'l"iu
tettetik; me1t a pénzbirság nem oly elrettentő. Aki bort hami
sit, az már költségvetésének kiadási rovatába egy megfelelő 
birsá.g összeget vesz fel. Ha rajta csípik: lefizeti; ha átuszik 
az éven, a jövő évre e téren már tiszta nyeremény mutatkozik. 

Akkor bizok az igazi sikerben, ha Ausztriában is betilta· 
tik a b01·gyártás. 1\Iert mig ott a borokat szabadon készithe
tik és hamisithatjá.k: addig a magyar bo1·ok igazi fellendill~:tet 
aii,q veszuek. 

Ezek pedig csak törvl•uy utján lévén elérhetők : én csflk 
ettől vllrom bol'tÍszatunk igozi fellendülését. 

l) e va11 még egy nagy akadály, me ly borászatunk fejlő
désének utjában áll. Ez n bornak rendkivüli magas és lllond
hatni bosszantó megadóztatása. 

Azt hitték egyesek, hogy a regále életbeléptével a bor
mérés felszabadul. Pedig eben-guhát cseréltünk. 

Eddig egyes földeP urak joga volt a borméretés, m~st a 
földe3 úr az állam lett; azzal a külömséggel, hogy a borraujabb 
adóztatás lett meg·állapitva. 
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Ha a kipusztult szőlők felujitá;3a igazán szándékoztatik 
el~retni, ettől a nagy adóztatástól kell a bort n1egmenteni. 
Vétessék inkább nagyobb ó a szőlyföldr~, de n bor szaba
d ul jon meg a nyomasztó béklyoktól. Es engedtessék meg a ter
Inelőnek az, hogy saját termését elmérhesse. 

Százan és ezren panaszkodnak manapság, hogy boraik a 
pinczébtm hevernek, hogy a borvevő nem jelentkezik és a nagy 
közönség viszont nem juthat valódi borhoz. 

borát elmérhesse : 
pancsborral trak-

Ha a termelőnek megengedtetnék, hogy 
akkor azután elbujhatna azon bormérő, aki 
tálja a nagy közönséget. 

E1. lenne egyik nagy ellenszer a borhamisitás megakadá
lyozására; ezzel lehetne nagy részben a hami8itott és 1!yártott 
borokat a piaczról leszoritani. 

De hát ez az államnak pénzébe kerülne . . . s t.·z a baj 
itt is, mint sok máshol, és ezért ami j6létünk elé;·ése .jámbor ohaj, 
rnely aem tudom, ho_qy mikm· következik be. 

Az ültetésrőL 
~ . 

.:\. szölök ültetésénél többféle fogalmak ~~~ eljáritsok foglalnak 
helyet. 

Vannak akik azt állitják, hogy c~ak a korai ültetés elő
nyös. Viszont vannak, ..tkik a késői ültetésnek adn;1k helyet. 

Hogy ezen kérdést helyesetl tárgyalhassuk az ülteté•st k•~t 
részre kell osztanunk, az egyik a sima, a másik a gyókeres \·esz
szök ültetése. 

A korai ültetés nem káros ugyan, de cú·lszerühb az ültett~st 
akkor eszközölni: midön n f'öld mri1· átmelegedett. azaz mikor a vcge
táczió erősehben lépett fel. Bármily korán ültessük is el a vesszei
ket, azok csakis a melegebb idójárásra kezdew~k megindulni. addíg 
pedig az ültet<'•s stagnál. 

Xem káros ugyan a korai ültet•":s, de •·h•nyiisc~hh. ha az r(),·i
debb ideig áll tétlenül. 

A simavesszök elültetés eWtt \·izbe úztatandc'.l~. h1;gy magukat 
kellő nellV\"el ellássák. Igy to\·ábh kitartanak. mintha szikkadt Yesz
szöket ültetünk el. 

Ellenben ha a szülún~sszc'.íket ültetés a.lkaltnú\·al Yú.gjuk lt•, 
akkor azoknak Yizbe állitása ft.lesleges. 

A sima vesszüket ültetc'·s el<'ítt az alsc·, izült-ten a hc'·jaktúl rc'·sz
ben meg kell tisztítani. E tisztit:ts ugy tiirténik. hogy a fús rc'·sz•·k 
megsértc":se nélkül, helylyel-k(jzzel a héjat lesza.ggntjuk. 
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A sima vesszöket ültetés alkalmával, midön a lyukba helyez
zük: az üregeket, melyek a vesszök körül támadnak, porhanyós 
földdel be kell tölteni, megöntözni, hogy a lyuk egészen betömöd
jék, hogy üres hely ne maradjon. Mert az üres helyeken a levegő 
beszorul, az ott megromlik, és a vesszlJt fnegtámadja. Előbb a héjak 
fehérednek meg, késöbb megtaplósodnak, mig végre a fá5 rész is 
megromli!::. Azért tehát egy kis tömö fácskával a port, vagy a viz 
hozzáj~rulásával képződött pépet, iszapot meg kell nyomkodni. 

Ultetés után a vesszőt be kell sirkézni, hogy a végén át ne 
szikkadjon. 

A gyökeres vesszöknél az eljárás a következő : 
Ha vas után ültetjük a gyökeres vE.sszöt, akkor a gyökereket 

rövidre vissza kell vágni, mert ha azok hosszuak, akkor a letolás 
alkalmával végei fölfelé állnak, avagy rendetlenül összekuszálódnak. 

Ha gödrökbe ültetünk és a gyökerek elheJyezhetök: akkor 
felesleges a gyökereken az elmetszés által sebeket ejteni. 

Az elhelyezett gyökerek szintén porhanyós földdel töltendökbe 
ugy, hogy a gyökerek minden irányban a földdel érintkezzenek. 

Ily esetben az öntözés elodázhatlan. 
Hibás eljárás az igy ültetett gyökeres vesszök mellett a föl

det be taposni. A víz a meilette levő földet iszappá alakitván, az 
minden irányban a gyökerekre tapad. 

Igaz, hogy az öntözés és ilyen eljárás költséges, de biztos. 
Annyira biztos, hogy ha a vessző egészséges : alig mm·ad el valami. 

Az eiültetett gyökeres vesszöket az ültetés alkalmával nem 
szabad megmetszeni, várni kell azzal addig, mig életre kel. Mikor 
bimbózni kezd: ká1· nélkiil meg·metsz.hetö. 

Az ültetés korán is eszközölhető; de legbiztosabb mint mon
dom a;kkor, ha a föld átmPlegedett. 

En a mult évben junius hó első felében ültettem ojtványokat, 
sima és gyökeres vesszöket: s alig mm·adt el bellJle valami. 

Abonyi. 

A rugós szölöröl. 
X agy bosszuságára szolgál a sz~lösgaz~á~ak, .. midön .szölöjei 

között oly fürtöket talál, melyen a telJesen ktfe]lődott bogyok egy
mást kergetik. Ritka fürtön imitt-amott látható .egy két ~zépen fej
lődött ~zölöszem ; mig a többi, mint az orgonastp, változik. 

Ha csemegeszülö ilyen, nem lehet disze az asztalnak, csekély 
az értéke, kereskedelembe nem bocsájtható. Ha borszölö, ments 
meg Uram az ilyen termés jövedelmétől! .. Egész bé.tran ellehet 
mondani: fidtál C ram tnmést, de nincs köszönet benne! 

Baj volna az, ha az ilyen termésü !;Zőlöt tür~~ kellene. 
Türi az aki nem ért a szölészethez : de az ontudatos szölész 

' egész könnyen segit ezen bajon. 
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Különösen a csemegeszölök között fordulnak elő nagyob b 
számban a rugós szőlők. ts mindamellett, hogy a gazda tudja. mi
szerint egyik vagy másik faj többé-kevésbé rug, azért mégis ülteti. 

Ülteti, mert ezek kiváló oly tulajdonságokkal birnak, melyek 
megérdemlik a vele való fáradságot, mert okkal-móddal lehet ám 
ezen a rugós bajon valamennyire segiteni. 

A rugós szölök el5ö példánya a :Madelaine-angevine. Ez a leg
rugóbb faj, de oly korán terem, hogy ezen tulajdonságával a rugos 
::-;ajátságot kiegyenliti. 

Erősen rug még a Fürjtojás, a fehér és piros Napoleon. Ezeket 
pedig mindeme tulajdonsága mellett azért érdem~s tenyészteni, mh·el 
különösen a két utóbbi, szépségre nézve a cst:megeszölök királya. 
A Fürjtojás is szép szőlő, ennek meg azon érdeme van, hogy rend
kivül dusan terem. Van eset reá, hogy egy fürt szölö egy k ilo 
sulyt is elér. 

A borszölök között is fordulnak ~lö ilyen rugos szölök, ezek 
azonban nem igen türetnek, irtatnak Es hogy mégis talalható, onnét 
van, mert a szőlö vesszője vezeti félre sokszor az ültető v agy ojtó 
embereket. 

Vesszeje oly erős, hogy az ültetö ember, különö~en aki a szö
lővesszöt veszi: kapva kap rajta . .:\z ojtó ember bedig az ékojtás
nál keresi a vastag gallyat, hogy a megerősödött alanyhoz alkal
mas nemes gallyat találjon. 

Igy azután szaporodik. 
K ül önösen a kadarkák k ·~zött van két faj, egyik egy magú, a 

másik két magú. K ül önösen az elsű rug szerfelett. 
A furminok között is \·an egy rugós faj ; rug a bakator is. 

sőt kevéssé a mézes fehér és több más, mclynek felsorolása 
felesleges. 

A rugós szőlöt ugy is mindenki ismeri · különösen a borfajok
nál tekintik ellenségnek. 

A 5zölök két félék; vannak teljes és nem teljes viráguak. ~\ 
teljesek nem rugnak, a n..:m teljesek pedig rugnak. 

A rugás abból áll, hogy virágzáskor a szölök virágjai nem 
termékenyülnek ..:\ melyek nem termékenyülnek, le hullnak; a me
lyek megtermékenyülnek, megmaradnak . 

..:\ növények eme virág :tsi és termékenyitési tulajdonokat 
mindenki ösmen, s csak egy kis bevezetés kell, s még a legkezdet
legesebb szölész is tudni fogja 

Ki ne látott volna oly \'iollát, mely a szomszéd más szinü 
violiának a szél által reá hajtott poratúl szint ne kapott volna. 

Ki ne tapasztalta azt, hogyha a fehér kukoricza k(jzé más sárga 
faj ültettetik: az uj termés elveszti eredeti fehér szinét, és ha twm 
egészen sárgává, akkor tarkává lesz. 

Ezek mind a n(jvény virágzásdkor előforduló virágpor elhullá
sának, vagy a méhecske, \·agy egyéb bogarak müködésének 
tekinthetők. 
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Ha a teljetlen violla mellett nincs teljes viola : a mag sem le
end teljes; de ha közelébe teljes viollát helyezünk; a termelt mag 
nagy részben örökli ezen tulajdon~ágát. 

/\.z idöjá:á~ i.s nagy befolyással van a szőlő virágzására és a 
termes mennytsegere. 

A csendes napos időben a virágzás normálisan folyik le; szeles 
esős és hideg időjárásban a legteljesebb virágu szőlő is meghulL 

Ez ellen emberi ész és kéz mit sem tehet. De tehet annyit, 
hogy az egyébként rúgós szőlők virágjai megtermékenyüljenek 

Eléri azt akkor, ha a rúgós faj szőlőtő mellett oly szőlőfajokat 
ültet, melyek nem rugnak, melyek ezután a rugos szőlők virágjait 
ts megtermékenyitik. 

FigyelemmPl kell lenni azonban arra, hogy oly fajok ültet
tessenek e ezéiból egybe, melyek egyszerre virágoznak. 

Például nagyon helytelen volna az, ha a korán érő Madelaine
angevine mellett e ezéiból kadarka ültettetnék Tudvalevőleg a 
.:\Iadelaine-angevine 3--t héttel előbb érik, s tgy előbb is virágzik, 
mint a kadarka. 

E ezéiból a l\ladelaine-angevme az Oportóval ültetendő vegye
sen, miw~l az oportó is körül-belül egyenlő időben virágzik és 
nem rug. 

A fehér és piros ~apoleon középidejü termésü ez burgundi-
val ültetendő vegyesen . 

..:\ Fürjtojás rozsdás muskolattal ültethető ; a bakator nemes 
kadarkával és igy tovább . 

• \. l\lézesfehér az utóbbi időben ke?.:d nagyon elterjedni, mely 
meg is érdemli. Ez is rug egy kevéssé, azért czélszerü közéje 
egyenlő időben érő szőlőt, például nagy burgundi szőlőt ültetni. 

Igy lehetne ezt hasábszámra leirni. De a többit a gazda maga 
mtézze el. 

Figyelje meg a gazda a rugós sz?lőt, figyeljen meg ugyan-
azon időben érő s virágzó nem rugos szőlőfajt, és ezt ültesse 
együvé; igy azután megteszi azt, amit az öntudatos szőlős e tekin-
tetben megtehet. Y. 

A szőlők metszéséröl. 
Ha a szőlő rügye teljesen ki van fejlődve, ha az érett : ren

desen szőlőfürtöket rejt magában, mely a kikeletre előtör. 
Az elsü éves hajtásokon levő szőlőrügyek egynémely fajnál 

hoznak ugyan fürtöket, de .?~. ~. vessző .. e~.Y v~gy tö~b éves csapo~ 
hajtott ki: legtöbb rügy, kulon?s~n a tohoz ~ozel esők és a vessző 
küzepén levü rügyek csekél_y ktve~ellel ter~est hoznak. . 

Ez a szülömetszt~s a he ej e : akt metszem akar, P-zt tud ma kell. 
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Tudnia kell tövábbá azt, hogy egy szölötö mennyi1·e te1·helhetö 
meg a metszéseel. Tudni kell, hogy mely fajok hozzák ki termésüket az 
egy éves és több éves vesszöröl. 

Aki ezeket tudja, annak azután nem kell semmiféle kifundált 
metszési ákum-bákum, rendesen és jövedelmesen metsz. 

Hogy miként lehet egy tökét termésre metszeni; azt mindig 
maga a töke mondja meg. 

Ha erős, többet el bir; ha jól táplált, többet is megneveL 
Egy fiatal és gyenge, 2-3 éves tökét termésre metszeni annyi, 

mint 1-2 éves csikót igába jiigui. 
Egy sovány talajban levő tökét rámet~zeni, nagyobb termésre 

erőltetni annyi, mint ha egy erőtlen gebe lovat tulságosan meg
terhelünk. 

Tehát erős töke és jó talaj a fökell~k. Ha ez meg\·an, azután a 
gazda fokozhatja termését. 

Tehát az ojtvány \·agy direkttermő szölöt első és második 
évben ápolni és erősiteni kell ; azért nem is szabad azon 1-2 szem
nél többet meghagyni. 

Ha a töke 3 é\·es és már jól fejlődött, egy csapocskát lehet 
rajta hagyni 1-2 szemre. Ez ha J--+ fürt szölöt hoz is, ez egy 
3 éves ojtvány tökétől elég. Ezen vesszöböl képződik azután a jövő 
évi csap. 

Négy éves korban a töke annyira erös, hogy meg lehet kez
deni a termésre való metszést. 

De időközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tóke 
kellőleg táplálkozhassék. Ez okból ha bár forditott földbe lett is 
ültetve a szölövesszö \·agy az ojtvány: hru·nwdik évben mulhatlanul 
meg kell trágljázni a talajt. 

Ha egy négy éves, erős töke előtt állunk, kezünkben a metszü
késsel, először nézzük meg micsoda faju szőlőtö \·an előttünk, melyet 
metszeni akarunk ? 

Általános elv az, hogy ahol faj, jelleges, neves erős szesztar
talmu bort akarunk előállítani, ott ahol minóségre dolgozunk: tul 
rámetszeni nem szabad. l\1ert a sok, a minőség hátrányára lesz. 

Fajborok: az aszuk, a nehéz vürö-. és fehér pecsenye borok. 
Ezeket adják a Furmin, K.ad:1rka, Burgundi K.arbanet, olasz t:'~s 
rajnai rizling, Juhfark, stb. szúlök. 

Ezen fajoknál arra kell iparkodni, hogy a fürtök a füldhöz 
közel essenek. l\1inél közelebb van a szölöfürt a földhöz : annál 
czukordúsabb mustot ad. 

A mondott fajok ismét ket részre osztanclúk. Egyik rész a töke 
fejből i5 kihozza a termést, a másik ellenben csak csapon vagy 
magas metszés mellett terem. 

A Kadarka, a Burgundi és a K.arbenet tökét igy metszik. 
E!öször is az előző évi vesszöbül meghagyunk két egymással átelle
neben álló csapot, és az ezen levő egy éves vesszőt 2-2 szemre 
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vágjuk ; s ugyancsak a töke ellenkező oldalán meghagyunk 2 szál 
veszőt ; és azokat egy szemre vágjuk. 

A két csapon hagyott 4 termő rügy hoz 6-8 fö szőlőt ; ha ezt 
jól megérlelni birja : elég is, j6 is terem. 

A Furmint lehet hasonlóképen metszeni, mint a fönnebbieket · 
de a Rajnai és Olasz-rizling másként, a következöképpen met: 
szendö: 

A tökén levő egyik er5s csapon meghagyunk egy szál 
vesszőt oly hosszúra, hogy az karikába legyen hajtható s a karika 
mint egy kalap karimája oly nagy legyen. A többit belöle 
elvágjuk. 

Ezt felette korán kell mctszeni, nehogy a karikába hajtás által 
a kihajtott vagy pattogó rügyek lehuljanak. 

Karikába hajtani azért kell, hogy a fürtök közelebb essenek a 
földhöz s jobban beérjenek. 

A metszés azután ugy folytattatik, hogy azon csapok, melyek 
ez évben teremnek: a ,jövlJ évre levágatnak; és az idei előtörött haj
tásokból képeztetnek a jövő évben meghagyandó csapok. 

Az elmondott metszés elseje a váltakozó csapos metszés, az 
utóbbi a karikára való metszés. 

Ez a kettő ez ideig mindig jónak bizonyult. 
Ez legyen az alapeszme a munkánál; azután a gazda a termés 

fokozását a töke távolságához és a talaj erősségéhez mérje. 
Nevetséges általánosságban beszélni a metszésröl, azt csak 

azok teszik, akik kalamussal a kezükben a zöldasztalnál metszenek, 
és egész megfeledkeznek arról, amit a természet elöir. 

Ha a töke egy négyzet méter távolságban áll: álljon a 
fennebbi metszési mód; ha ritkábban van ültetve, ahhoz mérten kell 
a metszést reá vágni. 

A reá vágás ne abból álljon, hogy a tökén össze-vissza haj
tásokat hagyjunk meg, de abból, hogy a csapon levő egy éves 
vesszöket ne két, de több szemre vágjuk. 

·A tökét ugy kell müvelm, hogy a közepe üres legyen, s a 
termő csapok egymássa] ellenkező oldalon legyenek, hasonlóan az 
éves hajtások ; -- hogy igy a tőke négyszögre legyen alaki tv a. 

Ez azért is jó, mivel a hajtások távol á11anak, a fürtök pedig 
nem érnek össze. 

A többi borszűlöket bajos volna egyenként elsorolni; mert az 
országban annyi féle szölűfaj van, hogy őszintén mondva, nem 
ösmery'iik . 

..:\ gazda ösmeri szölöfaját; tndja m1ként hozza ki termését. 
Mert például van faj, amely egy éves hajtáson nem terem. Alkal
mazkodjék hát ahhoz, a fönnebb mondott elvek alapján azon meg
jegyzéssel, hogy ha könnyü asztali bort termeszt, akkor a csapokon 
ne két, de 3-4 sumet is megha,qyhaf. 

Ez áll a borszölökre. ~Iost az a kérdés, hát a csemege szölö-
ket hogy metszük ? 
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A csemege szölőnél nem kell arra számolnunk, ~1ogy annak 
mustja magas foku czuko.r.tart.ali?~_I . legye~1. ü,tt ~ c~e.l az, ~og.y 
sokat te1·emjeu, és n bogyók Jul klfPJlndrn"k ~.fl ele,qge bee1Jeuek. 1 ehat 
itt egész másként kell eljárni. mint a borszőlőknél. 

Először is nem föltC>tlenül czükséges, hogy a jürtök a földh()z 
közel jussanak: oúrf lu,qos1:.a ~ ner:Pllu,!ük. . 

Aki tehát csemege szolot termel, s azt akarJa, hogy az igazim 
ki is fizes~e magát: kezelje azt Iugos mellett. 

De most nem az ültetés, de a metszésről van sze', ! 
A Iugos szölö metszésének az a szabálya, hogy a termő csapok 

két szemnél többre ne metszessenek. Legyen sok csap, de csak kót 
szemes. 1\Iert a magasabb szemről előtörött rügyek: apró bo,qyoj1í 
szüllit hozurt k. 

Ha karó mellett yan müvelve a csemege szölő, s legalább egy 
meterre van a töke egymástól : akkor a tökéből kell egy kis ht,9"·"' 
rdflkitrmi, mely a következöképen történik . 

..:\ tökét ugy képezzük, hogy a közepe üres legyen, s két-há
rom éves csapból három kar képzödjtk a tökén. 

Ezek a karok egymástól távol állanak: az ezeken levő 1-2 csap 
2-2 szemre vágandó. 

Igy lesz a három karon hat csap; a hat csapon 1 2 termő rügy, 
me l y rengeteg nagy termést adhat. 

Az igaz, hogy ezen müvelés mellett a lombozat kisebb le~z, 
a hajtás nem fejlődik oly magasra; de hát mi nem lombot, de széJW
fürtöt akarunk termelni. 

Ezek az alapelvek, melyeket a szölőmetszése körül tudni jú. 
A többit azután megadja a gyakorlat. 

János Gazda. 

Levelezés. 
I. 

Tekintetes szerkesztü ur! Ide mellékelek 10 drb jégveri zöld
ojtást; sziveskedjék nézetét nytlvánitani, czélszerü lesz-e ezeknek 
az elülteté~e. 

Szegszárd. B. Gy. 
Felelet. A küldött zöldoldojtásokat beható birálat alá vettem, 

megj.:!gyzéseim a következök : 
A jégütés akkor lesz a vessző életére veszedelmes, ha az ütés 

oly erősen történt, hogy nemcsak a héj sértetett meg, de a vessző 
fás része is. 

Ha a jég akkor esik, midön a hajtások szerfelett gyengék, 
mondjuk junius, esetleg julius hóban: nagyobb kárt tesz, mintha 
később esik, mikor a hajtások már fásodnak. 

Ezt a vizsgálatnál ugy lehet megá.llapitani, ha a jégütl'-sek 
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hel~ei ,késs~l lemetszetnek. pe .hát ez nem lehet minden sebhelynéL 
Itt on allap1tsa meg ezen elso kerdésre a választ. Mikor esett a jég 1 . .• 

-'!- bekül_dött vesszökön a sebek eléggé nagyok, egyik-másik 
mély lS; de mncsennek sürüen. Sőt egyes vesszökön alig látható 
a jégütés okozta figyelembe veendő sebhely. Tehát a vesszökre álta
lánosságban nyilatkozni nem lehet. 

Az én véleményem az, hogy a beküldött 1 o szál vessző közül 
csak két szálat nem tanácsos elültetni; a többi eo-ész bátran eiül-

h " ~ tet eto. 

Ebből az következik, hogy az ojtványokat, illetőleg a vesszö
ket egyenkbtf kPll meqviza.qábrthu:; amelyik használható: elültefnz s a 
használhatatlanokat egyszerűen mP-gsemmisiteni; nehogy valaki vele 
még kárt szenvedjen. · 

Most már az a kérdés, melyik a jó, használhato és melyik a 
rossz, használhatatlan vessző ? 

Hogy ezt megtudjuk, előbb áztassuk az egész vesszőt a vizbe, 
hogy a szennytől, piszoktól megtisztuljon; hogy a jégütések jobban, 
könnyebben, biztosabban láthatók legyenek. 

Ekkor az ojtványokat egyenként viz~gáljuk meg. 
Legelőször vessük tekintetüket az ojtás helyére, onnan lefelé 

vizsgáljuk az alanyt. Ha az első és második izületen riincs jégütés: 
ha alább van is: t-zf ne do~juk el. - l\fost tekintsünk onnét az ojtás 
helyére, innen fölfelé menve vizsgáljuk meg a nemes vesszőt az elsö 
hajtásig. Ha e helyen, arnP-ly nyaka lesz a tökének szintén nincs 
nagyobb jégütés: fiZ njtvdn.'l }•í, lzasználhatcí. 

A ripária vesszőnek az a tulajdonsága, hogy akár jégütés, 
akár egyéb \·as eszközzel való sértés után fenésedést kap. Ha 
ezen fenésdés a ievegő\·el érintkezik : gyorsr~n tovább halad, s végre a 
vesszöt körülfutja. Ekkor bekövetkezik a felette a.lló résznek s igy 
a nemes résznek halála is. 

Többször látjuk, hegy a már szépen díszlő 3-4 éves terméssel 
rakott dús ojtvány egy napon minden előzmény nélkül beadja a kul
csot. Ennek okát az alanyon keletkezett fenésedésben kell keresni. 

Ha ·most már a jégütés az első vagy másodtk izületen van s 
az pláne oly erős, hogy a fás rész is megsértetett: ez 2-3 é\· 
alatt biztosan elhal. Tehát ezt ültetni nem tanácsos. 

Ha a jégütés a nemesítés helyétől fölfelé az izületen van s az 
erős, szintén nem tanácsos elültetni. Bár a nemes vessző kevésbbé 
fenésedik meg, de azért az alany tulajdonsága e t_ekintet~en, nag_y 
részben reá is átháramlik, és előbb-utóbb az tlyen OJtvany ts 

elhal. 
Ha azonban a nemesitett helyen a jégütés gyengébb volt, s 

csak a vessző héján tett sérülést és a fás részt nem érte : akkor 
még elültethetö. Akkor mondom: ha a vesszőnek c5ak a héja van 
megtámad va. 
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A külszinről következőképen lehet a jégütés nagyságát vagy 
kicsinységét elbirální. 

Ha az ütés kicsi volt, akkor egy kis cseres dudorodás látható ; 
minél nagyobb volt az ütés, a dudorodás annál nagyobb. Hogy ha 
pedig a fás rész is meg van sértve, abból láthatő meg, hogy a 
sebhely közepén a h ~jon folytonossági hiány látható. 

Ha a nemes gally van megven e, az se baj, azt ugy is lemet
szik. Ha a jégütés az alany harmadik iziiletén vagy lejebb van: 
akkor még el lehet ültetni az ojtványt azért, mert ott benn a föld
ben, aho] a nedvesség állandó, ahol a gyökerek alatta és felette 
képzödnek ; a fenésedés nem halad gyorsan, séit sokszor meg is áll. 
De tény az, hogy 5-6 éven át sem futja körül a gyökeret. 

De ha végtére is körülfutná és ott a gyökér elrothadása állana 
be is, a töke élete nem lenne veszélyeztetve, mert a felette levő 
részen már a gyökerek kihajtottak s a tő erről is él. Ha pedig az 
alább levő rész elszakadna is tőle, legföllebb a felső gyökerek fej
lődnének rohamosaban s hatolnának alá; s vennék át a töke 
éltetését. 

Tehát a jégvert vesszőre egyszerüen reá mondani, hogy haszna
vehetetlen : nem lehet. Ez az általános kifejezés szakértelmetlenséget 
árul eL 

Az elv az, hogy ·a jégütés hol és mily mérvben történt? Ha 
az ojtvány-alanynak felülről első vagy második izületén történt: 
az ojtvány eldobm1dó, Ha alább történt használható. 

Ha a nemes rész nyakán erős jégütés van: szintén eldo
bandó. 

Azért tehát minden egyes ojtványt egyenként erősen meg kell 
vizsgál ni. 

Azon ojtványnyal, melynél a jégütés az alany második izületén 
alul történt, az ültetésnél a következőleg is eljárhatunk: 

Veszünk a kezünkbe egy éles kést és azon ojtványt, melyen 
a jégütés a harmadik izületen van, ha az nagy sebnek látszik s azt 
lehet következtetni, hogy a fás rész már meg van fenésedve : a 
kidudorodást levágjuk; levágjuk a fás részen levő feketésedést is, 
mely már kezdete a fenésedésnek; és a sebhelyet ojtóvié!-sszal be
kenjük s igy ültetjük el. 

A levágott részén az egészséges héjak előbb meggombá
sodnak, ekl.:or betöltik a sebhelyet; később a gombásodásból gyökér 
képződik és a tőke vigan él. 

Ezek az én nézeteim a jégvert zöldojtásokat illetőleg. 

II. 

Tek. Szerk. ur. Engedjen meg, hogy kérdésemmel alkalmat
lankodom, de azt htszem hasz:nos szolgálatot teszek, ha ezzel a nyil
vánosság előtt foglalkozom. 

Nem vagyok mai szőlész, van is már egy kevés ojtvány sző-
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lő~~. tudok is értek is valami keveset az ujtelepitéshez és még is most 
mtdon a tavasz beálltával az ojtás készitéséhez hozzá készülök 
némi aggodalom száll meg; és azt okozzák azon erős viták és szá~ 
mos czikkek, melyek naponként megjelennek. Egyik az angol nyel
ves párositást dicséri, a másik agyonüti. Ismét megforditva: másik 
a si~a metszlapokk~l való párositást dicséri, mig viszont egy har
madtk vagy negyedtk ezt dorongolja le. 

Hasonlókoképen vagyunk a helyben ojtássaL Egyik azt állitja, 
hogy az ékojtás jó, tartós ; - a második teljesen elitéli. 

Egy harmadik pláne a szemzés dicséretére kel, ennek is csak
hamar találkozik ellensége, aki kijelenti, hogy egy fabatkát 
sem ér. 

Egyik a Richter-féle oskolázással ajánlja a kézben eszközölt 
ojtásokat elrakni, a másik árkokat ajánl. 

Egyik az egyszemes nemes csapok ojtását ajánlja, a másik 
azt al1_itja, hogy csak a két szemes nemes csap az üdvözitő . 

. Oszintén szólva most már, hogy ig11.zodjék el az ember? 
Van-e mit csudálkozni azon, hogy azután az uj szőlőkultura 

terén egy nagy chaosz egy nagy bizalmatlanság támad ? 
Igazán szól va az a sok pro et contra ugy össze za vartak, s ugy 

megrendült bennem az a kis bizalom is, melylyel a költségec;; uj 
kulturára vállalkoztam, hogy megátalkodva kérdem, hát: melyik is 
az igr1z ut ? mit tart f. szerk. ur erről a sok össze dicsért és lebun-
k()zott nemesttési eljárásokról ? . 

l\Ielyik hát az igazi, melyik a helyes? Es melyik az: ahol be
fektetett p,:nzilnk kamatát. ,;,c; fá1·11.dságunk méltó jutalmát megtaláljuk. 

RpeRf. n".. w. A. 
Felelet. Elöször nyugodtságot és ezután tárgyilagos itéletet ké

r8k. S ne zavarja meg önt az, hogy olyan harcz fejlődik ki az iro
dalom terén a nemesttési eljárásokat illetőleg. 

Ha ()n m1nden ernher tanácsára hallgat : akko·r édes-keveset nyer. 
Az okos ernher mindent meghallgat; ami abból jó és hasznos, 

ma,qciévrí teszi; a töbhtt, aminek megállapitása időkérdése: azt bizza 
az id(jre, maga pedig az ösmert ösvényen halad . 

..:\zután nem mind arany, ami fénylik, azutrin n~m miwleu ú·á.o; 
.~zentird:;, .. l\Ieg azután nem feltétlenül igaz az, amit az emberek 
össze-vissza irkálnak-firkálnak. 

.:\z igaz a szölöszet terén, amit a meghamisithatlan természet 
produkál. 

Sokan szeretnek irni, sokan szeretnek neves emberré lenni. Ez 
a kis betegség melege ad l~letet sok hosszura nyúlt érdekes és 
érdektelen czikknek. 

Ami a kézben ojtást illeti, azt már sokszor elmondottuk, hogy 
a nyel ves páros i tás ts jó, a nye h· nélküli is jó. Ha az utóbbit elég 
gyorsan kL·sziteni és összeilleszteni tudják. 

·\rra hon"'-' a nveh·es párositás ri)vid t.~letü és a sima párositás 
.. ' e, J ..t 
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tartós csak azt lehet válaszolni, hogy a jól összeforrott ojtvány 
tartós' életü, a rosszul egybeforrottat pedig n~m érdemes elültetni. 

Ezt pedig akkor kell elb~rálni, midőn az ojtványokat kiszedjük. 
A nyelves párositás több sikert ad. A sima kevesebbet. 
Az, hogy a sima metszlapok után nincA az összeforradásnál 

semmi belső üresség vagy feketesedés, az részben állhat. De hát a 
jól egybeforrott nyelves párositásnál sem fordul ez elő. 

Szóval vannak I -t- I 8 éves ojtvány-tőkék, melyek angol nyel
ves párositással eszközöltettek és máig disztenek; ebből következ
tetve diszlen i is fognak. U gy an igy vannak síma páros i tással eszkÖ·· 
zöltek is. 

E végett ugyan ne fá_ijon ct. feje. Hadd veszekedjenek, akiknek 
nincs egyéb dolguk, ön pedig ojtasson ugy, ahogy Proberei jobban 
és többet birnak nemesíteni. 

Az oskolázásnál azonban tessék határozott állást foglalni s a 
Richter-féle sirkézett oskolázást követni. Ez gyorsabb eljárású, 
nagyobb sikert ad, kevesebb költséggel lehet gyökereztetni és az 
ojtványt kiszedetni. 

A. mi az ékojtást persze helyben illeti, arra nézve egész hatá
rozottan bárktvel szemben kijelentem, hogy azok ha jól vitetnek ke
resztül : a czélnak eqészen megfelP-lnek. Sőt erősebbek és kevesebb esik 
vissza ezekből, mint a kész ojtványokkali ültetésekbőL Ezek is 1 o-1 2 

évesek, egészen jól disztenek és kifogástalanul teremnek. 
Az ékojtás nem uj keletű. Azt még a mult században alkal

mazták Erről ir F. Sprenger Lipcsében, I j 66. stb. évben kiadott 
munkájában. U gy anazon idöszakban jelent meg Chaptal franczia 
iró munkája, melyröl Pethe Ferencz 1808. évben kiadott munkájá
ban emlékezik. 

l\1ár akkor eszközöltek szölöojtásokat. A rosz faj szölőket ojtás 
utján nemesitettek, helyesebben javitották. 

Ekkor még csak két eljárási módozatot ismertek. Egyik az ék
ojtás volt, a másik a furóval való ojtás. 

S ime sehol sem hallunk nem olvasunk és nem olvastuk, hogy 
eeen ojlási Plfrí'rri.rwk miatf panaszkodtak volna. 

Az igy eszközölt ojtványok határtalan ideig éltek, miért ne él
nének a most eszközölt ékojtások. 

Legföllebb az az aggodalom foglalhat helyet, hogy az alany: 
ripária. Igaz, de hát ez is szőlőfaj: ha összeforr el is él hosszu 
ideig. 

Tehát akinek 1gy van berendezve a telepe; egy pe1·czig sem. 
aggodalmaskodjék. ojts'' be ékre. 

Hogy melyik jobb, az egy-szemes vagy két-szemes nemes gally-e, 
arra az a válasz: a kétszemes gallyból nagyobb az eredmény, az 
egy szemesből ke\esebb. 

Ha a szölővesszön a rügyek egymáshoz közel vannak, akkor 
nem lesz magas fejezet még akkor sem, ha a felső hajtásból képez-
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tetik a töke fej, ellenben ha a rügyek távol vannak, s igy az izület 
hosszu, akkor alkalmasabb az egyszemes gally használata. 

Ha azonban még is két szeme~ gallyat használunk, akkor a 
második évben a felső rügyet lekell vágni, hogy az alsó alvó szem 
előtörjön. Mely ritka esetben marad el. 

Tessék ezeket szemelőtt tartani, és egész bátran késziteni az 
ojtványokat, s a hirlapi harcz ne zavarja meg munkájában, 

Kérdések és feleletek. 
6. Kérdés. Sokat olvastam a Czeiner-féle zöldojtásróL Sok dicsé

retet mondottak el róla. Kérdem Szerkesztö urat : mi az ön nézete 
a Czeiner-féle zöldojtást tlletöleg ? 

A választ ugy kérném, hogy még a zöldojtás készitése előtt 
elhatározhassam magamat arra, hogy miként ojtassak. 

Dr. S. G. 
Felelet. A legjobb viszonyok kö1ött a zöldojtás május első 

napjaiban kezdődik: igy azzal a jövö számban kimeritöP.n fogok 
foglalkozni. ~1ost egyéb dolgok elbeszélésének van ideje. 

í. Kérdés. Szölőim között még üres helyek vannak ; jó lenne-e 
azt tavaszszal kész gyökeres ojtványokkal befoltozni? 

F. K. 
Felelet. Ha a szölö"t•en imitt-amott van csak hiány: akkor 

kész ojtványokkal vagy bármitéle odavitt vesszőkkel nem alkalmas 
befoltozni, mert a közelben lé,·ö tőkék lomhozata a beültetett vesz
szőcskét beárnyékolja, s az árnyékban pedig a beültetett tökéből 
semmi sem lesz. 

Leghelyesebb, ha a közellevö amerikai alanyvesszőt oly hosz
szura ne,·eljük. hogy az üres helyre érjen : azután vagy zölden, 
vagy fásan magasan beojtjuk. Ha megeradt: az üres helyre 
bedöntjük 

Különfélék. 
Kérelem. Tisztelettel kérjük míndazokat, a kik lapunkat eddig 

megtartani sziveskedtek. hogy az előfizetési dijakat beküldem 
sziveskedjenek. 

Számosan intéznek hozzánk kérdéseket. :Mi szivesen fogadjuk, 
s mindegyikre sorrendben válaszolunk. ~-\. ki azonban azt kivánja. 
hogy a választ levél utján adjuk meg: az szh·eskedjék a levéln~ 
ragasztandó postabélyeget is beküldeni. 
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Eladó szölövesszök. 
Még van eladó simavesszö 

So ezer nemes kadarka, ezre 
1 o ezer mézes fehér, ezre 
1 o ezer legfinomabb vegyes borfajszölö, ezre 
Vegye~ csemegefajok ezre . . . . 
Fajtiszta ripária portális első osztályú ezre . 
Fajtiszta ripária portális másod osztályú ezre 
Ripária szelekta másod osatályú ezre 
J aq u ez, ezre 
Sima othelló első osztályú ezre 
Sima othelló másod osztályú ezre 

Gyökeres 

elsö osztályú ripária szelekta, ezre 
Ojt\·ány már mncs. 

Megrendelésnél 25 11/1)-tóli elöre küldendö. 

Gyöngyös, 18y7. év márczius hú 2H-án. 

2.50 

1 -· '1" 

3·-
10.-

20.·-

10.-

fl.-
,).-

20.-

10.--
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Csomor Kélmán. 

Hirdetés. 
Szölészeti eszközök. 

Párositás-hoz val6 hiivelyek, finom aczélb6l egy szakasz 2 frt 20. kr 
Parafázó gépek szabályozhat6 ; dbja 6 frt. Szőllíültető f6r6k, u. m 
5 hüvelyk átmér6je 5 frt. 6 hüvelyk átmér{íjű 6 frt 8 hüvelyk átmérőjű 8 
frt. Kovácsolt metszíi oll6, dbja l frt., 20 Kisebb metszlí oll6 dbja l 
frt. Kerti oll6k kiRebb dbja 2 frt.. 50 kr. Kerti oll6 két késsel fekete 
csont nyellel, drbja 5 frt. Kerti oll6k pakfon nyellel két késsel, drbja 
4 frt, kisebb kerti oll6kk drbja 3 frt., SzGlííszecllí oll6 th·bja l frt. 20kr. 
Ojt6kések, minden alakban, u. m. párosításhoz vnl6 fanyéllel, drbja 
80 kr, Ugyanolyan csontnyellel l frt. Két késsel fanyellel 80 kr Két kés
sel csontnyellel l frt. Nagyobb fajta drbja l frt. 20 kr, Réz és pakfon 
belsii\·el 20 krral drágább Ojt6kés cserélbetű pengével, drbja 2 frt 50 kr. 
3 frt ... Hozzá val6 penge oll6ja 60 kr. 

Osszes műkéseim a legjobb aczélb6l készültek; érettük felelősséget 
vállaJok ; azon nagy kitetjedésíí keresett folytán, melyben az ország külöm
bözö részeiblH részesültem, üzletemet ugy rendeztem be, hogy bármily 
tömeges megrendeléseknek eleget tehetek. 

N agyo bb megrendelések árleengedésben részesülnek. 
Javításokat elfogadok, gyorsan és jutányosan készitern cl. 

Blatniczky Imre. 
Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában l.iyöngyösön. 
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