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A SZÖLÖBEN. 
(Ezelőtt: "Egy év a szőlőben.) 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

M e g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felelíís szerkcsztő és ,kiadó-!ulajdonos : 
~ .. ~fizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN • 

.. Szabad bormérést a termelönek. 
Alig kezdettük meg az uj szőlészet fejlesztését, alig értünk 

ki a helyes utra: u~ár is clrétnitő helyzettel találkozunk, mely a 
jövőbe tekintve azt 1nég kétségbeejtőbbé teszi. 

Imitt-amott van még egy kevés régi szőlő, - egyes 
környékben lehet találni már néhány gazdát, aki nagyobb 
mennyiségű bort tennel; alig terem azonban évenként egy tizede 
a régi terméseknek s mégis azt látj uk, hogy : a borüzlet pans; -
azt a panaszt halljuk mindenfelől, hogy: a tökén termett 
bo1~okra 'L'et'ok egyáltalaball 'llCIIt jelentkeznek. 

Sokkal nagyobb jelentőségű dolog ez, minthogy e felett 
napirendre térj ünk. 

Alig terern még valamicske borunk : s tnég sem birjuk 
értékesíteni. l\1i lesz akkor, ha a szőlészközönség erejének és 
tehetségének megfeszitésével szőlőtelepeit beállitja? . . . 

A régi szőlőkultura idejében egy hold szőlő beállitása 
alig ket:űlt l 00 forintba; manapság legkevesebb l OOO forintba 
kerül. A multban is ellehetett érni egy hektoliter jó asztali 
borért 14--18 frtot, s manapság, mikor a befektetés s vele 
együtt a fáradság megtizszereződik : szintén nent leltet elérni 
1nagasabb árt. 

De. az még nem volna a legnagyobb baj, hogy magasabb 
árakat nem lehet tizszeres kiadás mellett sem elérni, a leg
nagyobb baj az, hogy: 1te1n lelzet a bort eladni, mivel vevők 
egyáltalában nem jelentkeznek. 
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Most az a kérdés: ld1t:t-e c::;cu állapotou st.t;·itcni} avagy 
netn ~ . . . H,l ~~-oz: /hit uufde ktipoz :) . . . 

1\Helőtt a baj gyógyitá8ához hozzábzólnánk, keresnünk 
kell az okokat, tnelyck a tarthatatlan állaputut 111egtercn1-
tették. 

Az okok, tnelyek a ,helyzetet teretutették háron1 részre 
osztandák; egyik a müboruk gyártása, - -- a tnúsik a bornak 
rendkivüli tnegadóztatúsa; - a harn1adik a szabad bonné
rés korlátozása. 

A konnány, tnely a közjólét, közvagyonosodás űre, az 
oko1· egyikét netnesak kikereste, kikukatta, süt annak tneg
szüntetésére vonatkozó i11tézkedések tnegtétclét tnár fulymnatba 
is tette. Ezt igazolja azon értekezlet, tnely a füldtnivelésügyi 
miniszter ur elnüklete alatt a legutóbb Budapesten tncgtar
tatott. 

Az értekezletről már megetnlékeztünk, hisszük is, hogy 
lesz erednzenye. De hogy a ezéiba vett intézkedések tuikor 
lépnek életbe, és az életbelépett intézkedések azután n1eg
felelnek-e a ezéinak: azt a jüz:ü (ugj,e lllt.611llllatui. 

Csak attól lehet félni, hogy akkor bizonyul ezdhoz nem 
vezető vagy fél intézkedesnek: uúkur a: uj s.::.ü/ükultunl dü
harczusai szurt;-ulnzuk fejeben kuldusbul ru j ul J IL tk_, tnikur az 
illetőknél a ji~t:ldsi ktiptdt:nst'S- büi/1/,iz·,t/, u z·u~;)'oJI t:.•;Lk ,í/du
za/u/ a 1lagyra bt.'ciileudü s::.ur~uluiiiJhlk. 

Nem áll ez azokra, akik passzióbúl szűlészkednek; de 
azokraJ akiknek tnindenük a szűlű; s akik ~sak is ennek 
jövedelméből kell hogy megéljenek, s tizessék terheiket 

Aki talán nagyitva látja az általatn vúzolt helyzetet, 
arra kérem: t't:!))'t: alapul a::t a s;::ül üsga::d,íl. akinek uliu
dene a szűlü} s azuit.ín nwndjvu itJ!dd. 

De káros a helyzet azokra is, akik egyéb hivattisuk vagy 
ténykedésük mellett a szűlészetet tnellék foglalkozásnak tekin
tik ; káros azért, n1ivcl ezek is jüvcdchnczés czéljából ál
dozzák pénzüket és szabad idejüket. 
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Azta helyzetet, mikor a meglévő bortermésre nincs vevő, 
mikor a bor a pinezében holt tőke : mindenki érzi. 

Mondom az ok egyik részével, a műborgyártás betiltásá
val a magas konnány már jóakaratulag foglalkozik. De a másik 
két okot keveset vagy egyáltalában nem haljuk en1liteni. 

A második ok az, hogy a bor felette magasan megvan 
adóztatva. 

A szőlő nünt tennő föld a legnagyobb adóztatás alá esik; 
a bor mint él vezeti czikk: fogyasztási adó alá jön, és végre 
mint üzleti tárgy italmérési adóval terheltetik. Tehát egy ter
mény háron1 rendbeli és pedig tnagas adóval terheltetik, azaz 
a régi közmondás ellenére: egy rakdról ltármn bőr httzatik le. 

A bor tnire a fogyasztó asztalára kerül, e hárotn rendbeli 
megadóztatással egy hektoliter 6--7 frt adóval van megterhelve. 

En azt állítom, hogy ezen körülmény nagyban hozzá
járul a borhanüsitá~ állandósitásához, mert ezen magas meg
adóztatás a valódi tökén termett boti a fogyasztásban oly 
tnagas árra emeli, hogy a fogyasztó közönség azt elviselni 
ne nt birja. 

Ez a helyzet szignaturája. Ezen helyzetben a kimérő 

nugyobb forgalon1 előállitása szempontjából, olcsóbb és hasz
nálhatu portékát keres, tnelyet a gyúr/ott borban nzegtalál. 

Igy hódít tért a tnübor, s igy vállalkoznak annak elő

állitására számosan. S igy le~z kifosztva a tőke termése. 
Legyünk egészen őszinték. A fő- és székváros borainak 

azt hiszem egy jelentékeny része töket sohase1n látott. 
LegfölJebb a szőlőtörkölyón eresztetett át. De ilyennel él 

az ország legnagyobb fogyasztó népe. S panaszt kik tesznek? 
.ri fvgyasztók-e, a·vagy uú tennelők? 

Fogyasztók azért, mert jobban szeretnének tiszta bort ínni, 
de mi azét1, mert mig ők pancsot isznak : addig mi pana
szunk me/lett boraink a pinezében pihewn.ek. 

Ha a bor mint italmérési czikk, ama rendkivüli adózta
tással nem terheltetnék: akkor a műbor nem hóditana annyi tért. 
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~lert mi k~z akkor. ha a müborok ~yúrtúsa a szi~orubb 
és megturll)l,b int~zkedésck fulytún kisebb lesz? A helyzet 
tagadhatatlanul ja\·ulni fog. a fogyasztcis nagyobb lesz. De 
mindaddig mig a bor a jelenlegi magas adóztással terheltetik : 
tdjt:s f(l~l'ds:t,ist llt'lll lll'tT. 

• • L .. , 

A közönség vagy a butitó pálinka fogyasztáshoz, vagy 
mús kieszelt szeszes folyadék fogyasztúsúhoz tér: félni lehet. 
hogy azt tneg is szokja. 

Tehát, ha a kormány a szőlli kultúrút teljes :nérvbcn 
kivánja túmogatni és azt akatja, hogy a szőlőtclepités igazi 
lendületet nyerjen: akkor a bort ItThd/í adci:.lalcísou kijnnyileui 
kell. az a jelenlegi n1agas tcrhet el nem birja. 

Ha az állarni ldadúsok azt úllandóan nem cngedhctnék, 
legalább kö.1yiteni kell addig, mig a szűliik fclujulnak. n1ig 
a nagy befektetések legalább részben tncgtérülnek. 

De hát ezen kivánatos intézkedés ha bcköv\.!tkeznék ts. 
hosszabb tnegfontolást és több időt venne igénybe. Itt pedig 
a baj nagy, veszélyes: a::on rohamosan kell scgitcni. 

Van egy mód rnelylyel a tarthatatlan_-_ helyzetet némileg 
tűrhetövé lehetne tenni. 

Segiteni lehetne azzal, ha a termelőknek szabad bonnérés 
engedtetnék. 

Ezzel a helyzeten annyiban segítve lenne, hogyha ve\·ő nen1 
jelentkeznék is boraikra, s pénzre elkerülhetlen szüksége volna: 
kitüzné a czégért, elmérne saját tennéséből annyit. tnennyivel 
kiadását fedezhetné. 

A termelőn némileg segitve lenne. S kérden1: ki veszi ten':! 
vele? ... Az állam nem, mivel ugy a fogyasztüsi mint az ital
mérési adót megfizetné, - a közönség nem, mivel olcsóbban 
jutna tiszta tőke tern1éséhez. 

Tehát senki ... dc pardon igen is veszitene: a bor pancsoló, 
műbor készitő és árusitó. 

Mivel pedig közohaj az, tniszerint a műbor-gyártás ki
szorittassék, mivel a kormány is ez étielemben kiván intéz-
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kedni, alkalmas, épen a ezét elérésére szolgáló körülmény 
lenne az, ha a termel() saját termésü borát szabadon elmér
hetné. 

Azt mondhatná valaki, hiszen a mai törvény és rendeletek 
tnellett is lehet korcsmát nyitni, lehet a bort kis méctékekben 
árusitani. Igen ám de a bormérés bizonyos számhoz és korlá
tokhoz van kötve. S a kik erre engedélyt nyernek, állandó 
bonnérők korcsmárosok, akik azt iparszerüleg üzik; és ezek 
is az olcsóbban beszerezhető borhoz fordulnak. A kis mécték
ben való elárusítás pedig sok, nehézsséggel és kellemetlen
séggel júr. 

A huza, árpa, kukoricza sat. termények mindig készpénzt 
képeznek. Ha csak pár krajczárral adja el olcsóbban a tulaj
donosa: azonnal vevőt talál. 

Egész másként vagyunk a borral. Arra vev{), különösen 
a jelen viszonyok között, mint az ország minden részéből 

hangzó panasz igazolja: egyáltalában nincsen. 
Fel kell oldania a termelő kezét, meg kell engedni, hogy 

borút szabadon kimérhesse ezzel a helyzeten nagyon se
gítve lesz. 

Ezen intézkedéssei a fogyasztó közönség olcsóbb és jobb 
borhoz jut: a müborok pedig meglehetősen kiszorulnak, vagy 
Jegalább fogyasztásuk alább száll, 

Kétjük a magas kormányt, szivlelje meg ezen állapotot; 
siessen a gazda helyzetének segitségére azzal, hogy a terme
lőknek a saját termésük kimérését engedélyezze. 

Jfi azt hissziik. ezzel egyelőre a helyzeten segiteni lehet. 

A légmentes kötés. 
Vita tárgyára tették azt, hogy melyik előnyösebb ; az-e ha a kéz

ban eszközlött ojtványokat légmentesen zárjuk el, avagy az-e, ha azokat 
ugy kötjük, hogy a levegő hozzá jusson. 

A légmentes kötést eszküzölték: ojtóviasz bekenéssel; később para
fával; némelyek e ezéiból száritott marhabéllel is kötöztek, mig legutóbb 
e czélra a gummi szatagot ajánlották. 
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Az ojtóviasz, a parafa, a száritott marhabélleli kötés : már rég ki
ment a divatból : lclttfóbb a gtmmziszala.~f[al /,:Itek kis~.:r/etct. 

Egy évi gyakorlat teljesen elégséges arra, hogy felette birálatot 
lehessen mondani. 

A gummiszalag pártolói és ajántói azt ho~ták fel elönyül, hogy a 
gummiszalag légmentesen köt, s hogy alatta a forradás ugy forr össze, 
hogy kivülről és belülről csak io; egy vonás jelzi az összeforradác:; helyét. 
A nem Jégmentes kötésre pedig azt állitották, hogy azoknál kivülről nagy 
dudorodás kép::ödik: belül pedig, különüsen ha a párositás nyelvezéssel 
eszközöltetett: fenésedés áll be. 

Teljesen igazuk van azoknak, akik a légmentes kötésnél az állit
ják, hogy kivülről kevés vagy semmi dudorodás nem képző~.tik. E felett 
vitatkozni sem lehet, mert ez a levegö elzárásának következménye. 
De hogy az ojtvány belső részére a légmentes kötésnek valami befoly:isa 
lenne :. azt nem tapas::taltam. 

En azonban nem látok abban valami nagy bRjt, hogy az ojtás 
helyén dudorodás következik be. sőt egyenesen az összeforradás t,.,-mé
s:etes következményének tartom, s ennek ellenkezőjét ucm ta1 tom lenué
s:etesuek. 

A dudorodás nincs semmi káros hatással az ojtvánv életére. Ezen 
állitásom igazolásánál hivatkozom az összes ojtványfák életére. 

Jutott-e eszébe valaha valakinek a fák ojtásánál czélszerüségi 
szempontból légmentes kötést eszközölni? avagy ha jutott: len-c azzal 
oly eredmény elérve, mely követőkre talált volna ? • . . 

A gyümölcsfáknál eddig tudtommal légmentes kötést ·•em hasz
náltak. 

Én a légmentes kötést nem tartom természetesnek ; s igy állandó
ságát is a jövő fogja igazolni. 

A légmentes kötésnek azonban van némi hátrá11ya, s az, hogy 
sokszor csal. 

Hátránya a csekélyebb siker; csal peJ i~ azzal, ho~.Y' megtörténik 
az, miszerint a nemes már kihajt: d,: mJ.!! forr,Jd,í..;u,tk Iti rt~ siuc-·s,·u. 
Ha azután az ilyen ojtványnál a gumiszalag eltávolittatik : a: t~jtvJ.uy s::c.=tt·sik. 

A légmentes kötést olyannak tekintem, mint az clkén_vcztetett növényt, 
a gyakorlat pedig azt igazolja, hogy az olyan növények lesznek tartósak és 
küzdenek meg az elemekkel: ame/y,:k tt:rmészelcs,:u llt'7'cltt'11z,·k ft'!. 

A mult év őszén midőn kiszedettem a gummiszalaggal légmentesen 
takart ojtványokat, számosat találtarn olyant, mely daczára anna1<, hogy 
szép hajtással birt, összeforva nem volt. S amint róla a gummiszalagot 
eltávolitottam: azonnal szét esett; tehát éppen semmit sem volt üssze
forrva. 

Az igaz, hogy a gummiszalag vége a csavarás alkalmával alá
huzatott, is igy egy része őszig rajta maradt; de ha a gummiszalag 
a nyáron távolittatot volna el, akkor sem lett volna ös~zeforrva az, amely 
az ősszel szétesett. 

Ama ojtványaim, melyel< raffiával voltak összekötve s a leveg{) 
hozzáfért, igaz, hogy dudorodások voltak rajtuk, de erős forradásuak voltak. 
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S mig a gummisznlaggal légmentesen kötött ojtványokból tBO/o-tóli 
eredt meg, addig a raffiával kötiitt ojtvánv 28°/o-tóti sikert adott. Ezen 
tapasztalatok alapján nem vagyok barátja a gummi szalaggali kötésnek 
hanem jövőre is raffiával kötök. 

Abonyi Erneszt 

Védekezés a peronoszpora ellen. 
A perono~zoorát találóan nevezte el a köznép . feneroszporának, 

mert az csakugyan fenéül nagy k~rtékonvsácrú. 
. . h 

A mely szőlő a peronoszpora által megtámadtatik, ánnak bora 
örökösen rajta viseli a jellegét. Relőte monJhatni : ihatatlan örökösen 
zavaros bor lesz. 

Amely szőlc)tf)t megtárn~d a peronoszpora: annak vessz5jei hasz . 
. nálhattanok lesznek :. minclnzon helveken, ahol a oeronoszpora lerakodott : 
a ltéf me[f(ekeledik. H!l az ilyen peronoszparás szőlővesszők őszszel 
levágntnnk és földdel tnknrtatnnk: minda-::nn Ttelyekeu, altol a peronosz
pnra fés::k('f rakntt, u,·mcsak (t·kelésedés, de e!!vszersmhtd fenésedés is 
áll be. Szóval a peronoszpora által megtámadott szőlőnek: sem bora 
sent a ve . .;;sz~fe uem Jó. 

Ha az ernher ezt komolyan átgondolja, lehetetlen, hogy az ellen 
teljes erejével ne védekezzék. 

A peronoszoora ellen védekezni biztosan lehet. Aki elhatározza 
mngát, hog\' a peronoszpom ellen védekezni fog : az minden körülmé
nyek közi>tt me,g is védi szőlő)ét. Szúr jó bort, nyer egészséges szőló
vesszőt. 

:\ peronaspora gomha faj, melv felette szapora. Élete olyan mint a 
gomháé. Ha egv peronaspora gombácska elrepülve a szólő levélre jut, 
ott gyökeret ver, elterjes~kedik, nehány nap mulva kivirágzik; azután 
mint a virág, virágját illetve magvát elhutlatja, a szél elviszi. 

Ehhől folvólag egv gondatlan gazda, aki a peronaspora ellen nem 
védekezik : ,z-:: · c[fés: lte[ft•d !][fés::. nvárnn ellá~fa, permtosporáual. Majd 
egvik, majd másik iránvban infiicziál, amint a szél erre vagy arra hordja 
szét a kivirágzott peronospora milliójait. 

Ezért intézkedik a kormány ugy, hogy a petonospora elleni véde
kezés szabályrenlteletileg legyen kötelezővé. 

Csakhogy ez is irott malaszt, mint a hernyák tisztogatása iránt 
fenálló rendelet, 

Rég életben van léptetve ~zon intézkedés, hogy mindenki tartozik 
gyiimölcsfájait a hernvókt61 tisztitani, még is mit látunk ? azt. hogy a fák 
nagv részét, sc')t töhh helyütt az egészet a hernyák emésztik meg. 

A hegvközségek nlk:tlrn:tsak arra, hogv hathr<1Zataikban a peronaspora 
elleni védekezést ellen0rizzék, é-; hogy azt végrehajtsuk: saját }ó felfo
~nlt érdekilukhen áll. 
· A peronaspora elleni védekezésnél ajánlanak rézgálicz9t, azurint, 
kecskeméti port ; lehet hogy az évben egyyel szaporodik vagy talán 
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többel is a ,·édekezé5i szerek száma; azonban mindnek alapját a réz~ áH ct, 
vagy mint a nép hh•ja a kékkó képezi. 

A kékkt'ivel rá~znlt búza nem a~.t üszkös termést, merr ennek 
maró tulajdonsága az üszkN megsemmisíti. 

A rézgáticz a peronoszpóra gomháit kiöli 
Azért alkalmazzuk a rézgáliczol oldott alakban és juttatjuk a sz{)Uik 

tőke hajtásaira és leveleire, hogy ott őrt álljon, s az oda rerülő gom
bákat rögtön ölje ki. 

Legyen tehát az azurin, vagy kecskeméti por, vagy hármi más, a 
kelléke az, hogy benne oly alkatrész legyen, mely a peronoszpórát kiöli. 
Miután a peronoszpórát csak is a rJ::;.!!,Ílic~ öli ki: mind,~tt ft'ltaláll, és 
feltalálandó szernek alapját '" rJzlálic::; kJpc:i: a többi pedig egy és 
más, amit az élelmes eladó jól megfizettet 

Ha ezt tudjuk, egyeltalában nincs értelme annak, hogy valaki mást 
mint rézgáliczot használjon. 

A rézgáticz oldott alakban jöhet csak a levélre, s ott reá tapad. 
Az igy oda tapadt rézgáticz azonban ily állapotban nem ölhetné ki a 
peronoszpóra oda repülő gombáit. De kiöli a következőképen : 

A peronoszpóra gombájának magva repül, s igy eljut a szől/l levc
lére vagy fájára, s ott egész nagy kényelemmel helyezkedik el ; s már 
kezdi gyökerét hajtani s a level szövetébe vagy a hajtás héja ala bocsáj
tani, amidőn a hajn?, vagy reggel P.rkezik, s mid{)n a leveleken harmat 
gyül össze, ez a harmat jeloldja a levélre s::;ár,ldl ré:lftÍlic:; csep e,(v
részét. A feloldott réz a vizharmatban elvegym, eljut a peronoszpóra 
gombához : ahol is azmmal a::t kiöli. 

De nemcsak reggel bánik el a rézgálicz a peronszoporával, de 
mindannyiszor, amennyiszor a nedvesség a rézgáticzot feloldja, igy az 
az eső alkalmával is. 

Igen ám ; csakhogy az eső a n;zg*licz csepoeket nemcsak feloldja a 
levekról, sőt a hajtásokról is leveszi. Es ha egys=er a rézgálicz a leve
lekről és hajtásokról eltávozott: a pero1tos.:póra urrá lesz. 

Tehát kell oly anyag, mely a rézgálkz oldatott a levélre és a 
hajtásokra reá ragasztja, de ugy, hogy a részben még is feloldódjék. 

Ilyen anyagnak tapac;ztaltuk: a s:ódát, a meszet, s{it néhol enyvt:~ 
is tesznek a folyadék közé. 

Némelyek azt hiszik, akár a mész, akár a szóda: a: miJtde.~y. 
Pedig nem ugy van. 

A mész sokkal jobban reá tapasztja a rézgáliczot mint a szóda, 
azért legokosabb ha a rézgálicz oldatba ojto/l més: adatik. 

Azonban van idő, mikor a mcszet nem lehet különüsen a csemege 
szólőknél használni. 

Az utolsó permetezést már nem szabad mészszet eszközölni ; mert 
a mész cseppek a szc>Wfürtjeire a bogyók"a esnek, s pláne a fekete 
vagy piros szőlőn nagyon feltűnnek. 

Tehát az utolsó permetezéshez a mész hozzáadása nem tanácsos. 
Ekkor már szódát kell hozzáadni, mely szintén reá tapasztja a rézgáli-
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czot, ~ nem lévén fehér szinú, nem tünik ugy fel ; de még előbb le i~ 
mosódtk ugy, hogy a permetezés a fürWn ne." is látható. 

Erre pedig vigyázni kell, mert oly szé5Uít, melyen a rézgálicz oldat 
látható: nem .lehet értékesíteni. S6t még egészséd.igvi beavatkozást is 
von maga utan. 

Most az a kérdés : hányszor és mikor kell permetezni ? 
Na~yon téved aki azt hiszi : ez is kommcudó s::óra cs::kö::lendő. 

Aki elmélkedik, olvas és tanul, az tudja mi miért van, és ahhoz alkal
mazkodik. 

A peronoszpora bizonyos fokú melegben fejté5dik, s igy a permetezést 
csak akkor kell megkezdeni am!nt a melegség a gomhÁ.t életre kelti. 

A peronosporának a mutt évben nagy ideje volt. Jutott abból 
mindenfeté. 

Telelésre eltévedt abból a Wkére, a karókra a fákra, tudja a jó Isten 
hot telelt ki ... 

Amint az idé5járás fölmelegszik és az éjszakák nem lesznek hüvösek : 
élelrt~ kel; éppen ugy, mint bizonyos mcteg fok mellett a hernyók peté
jeikbéSI ki b u j nak. 

Az életre kelt gomnák rnint minden más termény vagy állat, bizo
nyos tenyészeti proczessuson mennek kere,.ztül; végre szaporitnak. 

Igy a peronospóra is. 
Ha most már a peronospóra élni kezd, bel<övetkezik a szaporítás 

ideje ; spóráit szét repiti szőlőtevél és 57.őlfít{)ke hajtásaira. S igy 
kész az invásió, kész a peronaspora kártékony müködése. 

Ehhez kell alkalmazkodni a gazdának ; s mihelyt a levelek a rézgálicz 
harmat fölvétetére alkalmasak és a peronaspora felfogására képesek : rögtön 
permetezni kell. 

Az a kérdés, hogy virágzás előtt vagv után perrnetezzi.ink-e, olyan 
valamit rejt mágáhan, mintha a szőlőviril.gzása előtt vagy után permetezés 
bizonyos szabályon bizonyos alapon nyugodnék, metynek a bázisát a 
szőlő virágzása képezné. 

A szől{j virágzásának semmi köze a peronos:1.pora elleni védekezés 
határvonalának megállapitásához. Csak annnyihan van köze, amennyiben 
a virágzáskor a nedvek a virágzásra kártékonyan hatnak ; s a rézgálicz 
oldat erősebb a küzönséges ne,lvnél, azért virágzáskor nem taná
csos permetezni. 

Permetezni kell töhbszi1r. Többször azért, mert uj hajtások uj leve
lek fejWdnek, melyek még nincsenek a védelmi rézgálicz h:-trm~tt!,al ellátva. 
Permetezni kell többször azért, mert a rézgálicz cseppeket az eso lemossa. 
Némelyek azt mamiják: kétszer, mások háromszor kell permetezni. Erre 
sem lehet szabályt alkotni. Permetezni kell annyiszor : menuyiszer a:: 
sz i i ksé f!essé vá/ ik." 

Ha az id() cs{)s, és az esi) a permetezést lemossa : ,gyakrabbau 
kell pcrmdc::ui, miutha ll:: idri s::árll::, amikor a cseppek lassan oldatnak 
fel a harmat által. 

Hogy hányszor permetezzünk: azt a köriilmbzy~k 1nzttatják meg. 
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Most térjlink át azon kérdé~re, m:ként eszközöljük n rermetczést, 
és mily eszközökkel permetezzlink? 

A peronoszrorn ~pórái repülnek a világba. Rácsnek oly tárgvnkra. 
melyek utjokba esnek. Ha az utjokh1. esett tárgy az í) életmüködésükre 
alkalmas: ott le!dt,pcduck, .~völleret VtTIZck. Ha nem alkalmas, tétleni.il 
várakoznak, mig a szél f5ket tovább viszi. 

A természet n létezők fentartásáról hölcc;en intézkedett, ily intézke
dés alatt végzi a pernnoc;zporn is életm(iködését. 

Tehát a peronoszpora reá hull a levélre. reá hull a h~tjtásokra, 
melyek egyáltalában alkalmasak arra. hogy ott tenyészetüket megkezdiék. 

- Most már ha kiakarju'< őket ölni, felkell {)ket min.ienütt keresni 
a rézgálicz oldattal. 

Ol~r eszközzel kell tehát birni. :rn~lvel<kcl otv cc;eoo záport birn!ll< 
előáltitani, hogy apró részeiben ugy a s7.61fileveleket, miut a lnjtác;okat 
elárassí..a. 

Erre készültek n permetezfik. 
Hogy most már m~lyik permetezf) legalkalmasabb, arra azzal vá

laszolhatunk : az, ame!_\·ik n folyadékot egész köddé alnkitva szórjn szét, 
mert ennek cseppei a szó szoros értelméhen n tíike minllen részét beho
ritják és ott levő, vagy odavet6dött gombáknt kii)lik. 

A permetező készitők mind arra törekszenek. hogy permetezöknek 
rózsái a folyadékot köd alakban szórják szét. Amelyik ezt végezni képes: 
a: Jó, amet~·ik nem : a: ucm .f/J pcnucle:n. 

Legujabban \'alami önmiiködfí permetezfit hirdetnek. ~em láttam, 
nem ösmerem. De hát mi ezét éretik el az i)nműködf) permetezővel? 
Az, hogy a munkás keze a gép hajtásától megkiméltessék? e: uem s:iik
s4![es: de ha az, hogy a munkqs két keze t,~vs:errt, két csövd ·7•c:elltt•sscu, 
ha ez beválna, mindenesetre előny lenne ; mert akkor egy ernher két 
annyi termetet hepermetezhetne, s a szőlőföldjét csak egyszer ta
posná meg. 

De hát ez még ui ·-tolog: hadd kisérletezzenek, hogy szaporodja
nak a tapasztalatok, addig mi ezzel várjunk. 

Volt idő, midön azt hangsulyoztam, ho~y én, aki a peronoszpora 
fölléptét felösmerem, akkor permeteztetek : attthlnu s:iikst~~Jf hítnm. 

Ez évben ettől ettérek ; eltérek, mcrt a mult évben olv na~v 
mennyiségben volt a peronoszpóra, s annyi maradványa van neki szana
széijel, hogy az ellenség ellen védekezni elkerülhetlen ; s elő kell ké
szi.ilni rohamos támadására, s aki még nem permetezett, azonnal perme
tezzen. 

A rézgálicz kezd keresette lenni, s itt is jelentkezik már a hamisitás. 
Az utóbbi évhen számtalan hamisitott rézgálicz jött forgalomba. Különi)sen 
tört alakban ; ahol is a közi)nséges vasgáticzot meg<1rölték és megfes
tették kékre. 

Azért tehát legbiztosabb, ha a gazlia a rézgáliczot jegeezesen da
rabosan vásáralja he. Azt is megbizfutó czégnél, ahol nincs kitéve a 
hamisitásnak. 
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A permetezés kivitele és a folyadék etkészitése már sok atkatommal 
tett kö~ölve, de mivel számosan vannak uj eWfizetőink, de még az 
adagolásnál még most is vannak eltérések és okoskodások, szóljunk 
arról is valamit. 

Végy l r.o liter vizet, tégy bele két kilo rézgáliczot. Előbb azonban 
a rézgáliczot fel kell oldani. Fel lehet oldani ugy is, ha a rézgáliczot 
egy zacskóba kötve a vizbe eresztjük, fel lehet oldani meleg vizben is 
gyorsan nehány perc~ alatt. 

A feloldott rézgáliczot a vizbe öntjük jól összekeverjük. 
Azután veszünk, ha szárazság van 2, ha esős az idő ~-31/".!. 

kiló oltott meszet, azt feloldjuk vizben, az:.:tán egy szf5r szitán átszürve 
a már kész rézgálicz oldatha öntjük, és állandóait keverjük. 

A permetezőt nem kell oldalt tartani illetve egyenesen a szőlőtő
nek irányitani, de kissé fölfelé, hogy a folyadék harmatcseppekben hull
jon alá. 

A jó permetezés az, ha a leveleken apró piczi legföllebb mákszem 
nagyságu cseppekben látható a folyadék, Ahol a leveteken nagyobb 
területii foltok látszanak: ott tkl.l!Y a permetező ,!.[ép Lolf ross:, 'Va~~Y a 
mwzkás volt ii.l[yct/eu. 

Ha a gazda igy találja permetezve szőlőjét, nézzen utána és keresse 
meg az okot. 

.-\ legjobb permetezővel is lehet rosszul permetezni, ha azt a sző
lőtőnek szegezi, s a munkás oly lassan lép, hogy a harmatcseppek 
összegyülnek. 

Az :1yen munkás sok folyadékot elpazarol, mert a nagy cseppek 
súlyuknál fogva lehullnak a levélről. 

Még arra a kérdésre adandó válasszal vagyunk adós : meddig kell 
permetezni ? 

Addig a mig szükség van rá. 
Például a mult év idején még szüret eWtt 2 héttel is permeteztünk. 

Pcrmetcztünk, mert a gyakori eső a rézgáliczot lemosta. 
Igen sajátságos volt a mult ősszel a peronosp( 1ra kártékonysága. 
Ugy szeptemher hó elején, rnidőn a hüvös éjszakák beköszöntöt

tek: a peronoszpora megszünt terjeszkedni. Kés{ihh ugy szeptcmber hó 
t 4-17 -dikc körül alig for'-tult az idé) mctegebbre : ismJt c.:gtck ,z. sd)/ ő 
IL"n~lek, mint a köznép mondotta. Pedig hát nem volt egyéb mint igazo
lása annak, hogy a peronoszpora csak bizonyos meleg fokban Vt'getál, 
él: mig a hidegebben megszünik müködése. 

Ebből ez a tanulság, hogy: kötve kdl lzitmi a komának; azaz a levc
lek mindig telitve legyenek rézgálicz harmat cseppekkel, ugy ha a pero
noszpora bármikor megkezdené kártékony müki>dését : n~·omban lelje 
halálát. 

Ennyit a peronoszpora elleni védekezésrőL 
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Az első kapálás. 
Az els{) kapálás alkalmával a kövctkezfikr~ kell ti~yclcrnmel lenni ! 
Ha a fölll cn'ísen le van vcn•c sukolv:1 az cs,'ítiíl : jú mélycn kell 

kapálni. - Igy azután a föhl mcgporhan~rulvún: egész nyáron út jó 
munka lesz benne. 

Ha a szöl6töben esetle~ ,·sáté (szálas flí) van: mmak a ktzpálás 
mil sem árt: R -l n nap rnulva uj hól kilnjt. .-\zért leghelycseh h most 
tavaszszal csákánynyal gyökerest{)} kiirtani. 

A kapálás f(íelve az, hogy a sziWí :1 gyomtúl megtisztuljon Ez.ért 
a kapálást ugy kell eszközölni, hogy a fü, a gyom a fökltetejére essék ; 
ahol a nap melege még a kapál/ts napján megszáritja. 

A mély kapálás rendkivül ~wsegiti a szfíWtö fejWdését ; azért a 
kapálással nem szabad sohasem kapkndni. Jnkábh mcnjen eg~· holdra 
egy emberrel több, mintsem a munkát ag~·onüssék. 

Kapálás és kapálás közt nag~· a ki.ilönbség. A jú kapús a földet 
egészen megforditja; a rosz munkás csak elsimitja a tetejét. 

A kapás vigyázzon elöször is a tőkéa·e. hogy azt kapájával meg 
ne sértse. Vigyázzon arra: nem-e magas a tőke fejezete, s igv nincsen-e 
hosszu nyaka ? Ha igen : akkor azt fn/ddd köriil kell lttíuyui t:!fész a 
fe.fe:di.~: különben a nap megsüti, é"' legtöb esethen megreped, és akkor 
a~ ojtvány elsatnyul végre elhal. 

Ha az egészséges ép ojtvány mellett az alany vadhajtása elétörött : 
,z;:t kikcll szakitaui. 

Ha azonban a t{íke heteges, gyenge, egyoldalu, vagy satnyulásban 
szenved, és ,z;; ,z/mzy már kihajtott, és ennek hajtása alulról jiitt: akkor,,. le,~
ahmlabb,uz détörült ltajtást meg kdl Jz,z~~yni: hogy az megcrősö~lvén, 
jövő tavaszon fásali bt:ojllzató le,~yc11. Ha pedig a vad feli.ilrül törött 
elé, ugy hogy az fásan benem ojtható, akkor meglehet hagyni két haj
tást: és a:ok,zl :ö/deu h·het maJd beojtani. 

A kapás első kapálás alkalmával vigyen magával egy görbekést; s ha 
a kapálás alkalmával ugy találná, hogy az ojtvány nemes része gyöke
reket vert: a 11cmes gyökerd rö.~lön ILÍ·<·olitsa t'/; mi:1t tnár töhbsí'.ör 
mondottuk W·rébeu vágja Ie. 

A kapásnak figyelni kell arra, hogy amit egész nap kapált, azt 
este-felé fejezze be ; ez alatt azt értjük, hogy a szölők csatornájait még 
az nap este huzza fel. 

Sokan azt a rosz szokást követik, hogy a csatornák fejezeteit akkor 
huzzák fel, ha az egész sz()l,) megkapáltatott. Ez azért nem jó : mert a 
föld kis::ikkad, és akkor a csatorna fejezetét rendesen felszedni nem lehet ; 
de még ha idökijzött es,·j esik. a. nyilott csatoruákou a v i:, kiilüuöseu 
partos helyen végig folyik és nagy kárt tesz. 

Sokszor rnegtiirténik, hogy a vc~etáczió oly nagy, ho~y az első 
kapálásra a szőWt kötni kell. Ha igy van : akkor kapftlók előtt kell a 
kötőknek járni, nehogy a kötözők akik kginkább leányokbr)l állanak. a 
kapált szőlöt öss;;etá.uczolják. 
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A -~ütözést még :tkkor is k~ll eszkiizölni, ha a fejlődés nincs álta
lúban clorc hal<1dnt; mcrt clvétvc mindig lehet talúlni itt-ott fcjWdiittet; 
czcl~ tchat fclkütlizendúk. 

Az clsü kapálást lllcgkcll cWzni a karúk beverésének ; nehogy a 
karúverők a kapált szőlc'ít ÖS!:,Zetapussák. 

l~apá_lás eliitt k~ll a súi}{)b~n levü gazt üsszeszedni, nehogy a kapá
lás alkalmaval a kapas vdc a jakaJásokai lel'e1jc. 

Ha a \'ermck füldfogúk nem volnának kitisztítva azok szintén kapá-
lás eliitt végezendc'ik. ' 

A kapálást követi a permetezés. EtTÜl másik czikkben szólúnk. 

Apróságok. 
Az ékojtás. Az ékojtást rendesen felkell sirkézni, illetőleg egy kis 

dombocskát kell fülé hcly~:zni, hogy a szél ki ne fujja, lwgy a nemes 
gally ki ne szikkadjon. 

Ahol humukkal rendelkeznek, ott csak annyiban kell figyelemmel 
kisérni, hogy <.l homokot az eső le ne mossa, avagy le ne szálljon ugy, 
h11gy a 1zc:mc:s rés: s:abadra jussou. Azért azt figyelemmel kell kisérni ; 
s ha leszállana : ujra felsirke:ui. 

Ha a talaj külött és esős idő jár, az következik be, hogy a föld 
megkérgesedik ; a kéreg kemény és tömör lévén : a: alul a fakadás 
1lt-'lll bir dülünli. Hugy elétürhessen, a földet megkell piszkálni. 

:\ megpiszkálás annyiból álljon, hogy a föld teteje részekre töres· 
sék ; de alább hatolni azért nem szabad, mivel a legnagyobb vigyázat 
mellett is a fakadások kiinnyen letörhetnek 

1\legtörténik néha, hogy a nemesen levő anyarügy elromlik, vagy 
a szárazsúg idejében a trücsük a kis domb alatt a nemes gallyacska 
mellett tayát üt, és a fejlődésnek indult anyarügyet kirágja. 

Ezt arróllehet észre venní, hogy a fakadas nem tör elő, és a dom
bocska megrepedezett helyein a trücskök tartanak sétát. A hivatlan 
trücsköt ugy lehet legkönnyebben elzavarni : Iza a: ormocskákat meg
üulö::iik. 

A trücsök nem kedveli a vizet, s a sáros földben nehezen mászik, 
s igy ellllenekül szárazabb tanyát keresni. 

De az ilyen trücsök ragás miatt nem kell aggódani, mert a nemes 
gallynak alvó szemei késűbb életre kellnek ; s a fakadás később törté
nik, dc annál dusabb lesz. 

Megtörténik az is, hogy az ékojtás nemes része még nem hajtott 
ki, és az alany hajtasai már elűbujnak. 

Ezt egy ideig békével kell tűrni ; s midőn a nemes fakadásai szin
tén előtörtek : a: ,llauy /z,zjiás,zit avalosazt kikdl vágui, ugy hogy a 
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kivágásnái a forradásnak indult ojtvúny erőszakos rázl{ódúsnak ne ll!gyen 
kitéve. 

Sokszor mcgtörténik. hogy a nemes felette késik clőtörni. De azért 
nincs ok aggódani, mert néha még junius hó másik feleben is bujnak 
ki a fakadasok. lúilönöscn ott, ahol az anyaszemek elvesztek ,·agy 
elromlottak. 

* 
* 

A kézben eszközlölt fás ojtások. A kézben eszküzlött fás ojtá
sok, a ~ihter-tde eluskolázas mellett hasonlóképen kivannak téve an
nak, hogy a viz az oromnál a földet lemossa, vagy a felhalmozott föld 
megszálL 

Ezt nagy tigyelemmd kell kisérni; s ha legkisebb földleszállás 
lenne lathato: fd kell sirkJ:ui; szóval naponként meg kell tekinteni az 
ojt\·ány oskoiat, s ahol ilyen hiba látszik: fü/JJel lakanti kdl . 

.-\ l-<ichtcr-télc oskolázásnál egyik fősiker attól függ, ha a nemes 
gally, addig mig az alany életre kell : ki ll t: lll s:ikkad. 

Ha az idö esös, ez nem következik be ; mert az eső az ormot 
állandóan ncdvessegben tartJa. 

Ha szárazság van, akkor az oskolát meg kell öntözni, és peJ1g 
hogy a viz az ormot le ne mossa: rózsas kupaval kell öntözni. 

Annyi vizet kell neki adni csak ; hogy a nemes rész neJves földben 
legyen, és igy mielőtt életre keljen. 

Ha a nemes eletre kel, az alanytól vesz fel éltető nedvet, s igy 
a nedvkeringes kezdetét veszi; mely alapja a sikc:ntt:k. 

Legtöbbször megtürténik, hogy az alany hajtásai c!őbb életre kel
nek és elütörnek, mintsem a nemes rész kibujt volna. 

Sokan azt a hibát kovetik el, hogy a kibujt alany hajtásait kiszag
gatják Ez nem jú van igy, me• t a szakitás által az egész ojtvány sok
szor erosen megrendül, mely alkalommal a bekezdett forradás meg 
szakad. 

\'enni kell egy éles kést, és a kik~!jtott vadakat földszint ugy kell 
elvágni, hogy legkevésbe sem mozduljon meg az ojtvány. Ezt ismételni 
kell mmdannyiszor ahányszor elébujil<. 

\'égre, ha már a nl·mes jól kihajtott, s gondolni lehet, hogy a for
radás is elcg l- rüs : akkor el kell a földet ket oldalról távolítani, s a vad 
hajtásokat egészen ki kell törni, és ujból betal\arni. 

Az alany vessző kihajtása jele annal<, hogy életre kelt. .Most már 
ha egy ilyen, csuk most gyökeresedni akaró alanyon a hajtás kitörésé
vel nagyobb sebet ejtünk: mi következik be? az, hogy a vesszü élet
műköJcse megszukad, s a csekély gyökerekkel fölvett éltető nedv a 
sebhelyén kifolyik. S mig a sebhely be nem gyógyúl: a miiköJés 
slag u ál. 

Egy stagnáló alany pedig nem végez forradást. Ellenben hacsak a 
gyengén kibujt hegyet vágjuk el a vadvesszőnek: akkor a vessző vége 
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összehuzódik, az alany nedvet nem veszit, de a hozzá kötött nemes 
részt táplálja, és igy megkezdi az t:gyütt müködést. 

Azon o.kbol, hogy az ojtvány oskola oromja meg ne repedezzék, 
sokan az t:gcszet homokba ültetik. Sokszor olyan homokba, melyct 
gödrökból szedtek ki, melyek eddig nem voltak a szabad levegőn s igy 
a benne levő táperők nt:m oldattak fel. 

Az ilyen homokban az ojtványok ha megerednek is : felette silányok 
lesznek. A silány ujtYánynál a forradás is silány. 

~lincl túpdusabb a talaj, ahová az ojtvány oskola rakatott: amzál 
Jm;,lbb ic:s: ,1;: o}lüíuy j~jlüdt.:se, alllzál c:rös,·bb les;:. a forradás. Semmi
fJJc: vjlús llt:lllllt:l llC:IIl lt..·lzc:t dénzi c:rüs ujtváuyvkat, ha talajbúl hiány
zanak a s:iikséges láp/,ílékvk. 

Az ojtás ki\·itele befolyással va11 a forradás perczentjére, a talaj 
pedit:;· a:: ujn·,íuy erüss":g":r~..·. 

Oly nagyon csodálkozom l:n, hogy mig az ojtás mikénti készité!;eiről 
egész irodalom képződött, azt nem méltattak kellőképen, hogy az ojt
vany iskolanak tápJusnak kell lenni. 

A magyar gazda azt tartja: "Ló d li a csikót, Je ::ab az anyja". -
A szóleszne.l< peJ,g azt kel' mondani: emberi kéz késziti az ojtványt, de 
amtak ji:jlüdese a hliajtól függ·. 

Ha \'alaki soYány talajba rakta ojtvány oskoláját, iparkodjék azt 
időközben megjavitam. l\legjavJthatja mütrágyával, megjavíthatja érett 
tragyával a következöképpen : 

A soruk kozütt l~vú árkocskákba wmpa bottal kis lukacs· 
kákat csinalJon, m:.okba öntse a mütragyát. Vagy az egész árkot 
ercu tragyával vckonyan himsc mt:g, s azután bottal kis lukacskákat 
szurjun. 

Ha esü esik, feloldja a t.·úgy:iban levú alkotúrészcket, s a kis 
lyui.:akon lúíliinúscn, dc l! gy cb helyütt ts a flildbe a gyöket khez viszi. 
Annyira hal ez, hogy X - ·· l u nap alatt az eredmény látható. 

Ha azonban esó nem esik, akkor azt öntözéssel kell pótolni. 

* 

A .~)'um!Jhís ":-' kDit:s. ~lár a régibb kiúben láttuk azt, hogy több 
helyütt gyomlálják a széíliítük hajtásait i\legtisztitották a felesleges mel
lékhajtásoktól. 

Különösetl ott fordult az elé, ahol kopasz fejmetszést alkalmaztak. 
A kopasz fejen lévö alvó rügyel,búl tü111egese~ törtek el~ a _h~jtások, s 
igy nagy része mcddií volt. Indokult \'olt. tehat a me.~do hajt~~oka.t le.: 
szórni, nehugy a hivatlan vendégek semmt haszon feJeben a toke elteto 
nedvét fogyasszák. . . 

l\la múr nirlL·s tühbé kopasz fejmetszés. Nem hts~e~. _olyan gazd~t, 
aki az ojtványának Jus fejlődesi tulajdonát üsmerve : toke;et kopasz fe;re 
me t sze: né. 
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Igy a gyomlálás nem annyira szlikségcs, azonban teljcsen még 
scm felesleges. Ez a/.onban akkor cszküzlt!nJú, mikur a !.;.ütés végeztetik. 

A kötő ha felesleges számban találja a meddő hajtásokat: eltávo
lítja s egyidcjüleg a hajtást a karúhoz köti. 

U ly senuni munkának látszik a kötés, nlintha az szót sem érde
melnc. Hej pedig de sok kárt csinál a tudatlan kötő! ... 

Nézze meg a gazda az első kötést, számtalan tökén látja a leg
szebb a lcgdusab11 fürtökkel megrakott hajtásokat letörve. Szomoruan 
nézi, és azt hiszi : t~::/ a : .. :::d hh·t~.: ft·. Pedig legtöbb esetben az ügyet
len kötő azzal, hogy a dus, mereven állo falwdást a karóhoz erősza
kolta, mely erúszak kü\·ctkezteben lc:lürüll. 

Ez legtöbbször lustaságbúl származik. A kötő anyag rövid ; a kötő 
lusta kettőt összekötni ; egygyel köt ; s letöri a fakadást. 

:\zért tanácsos a l~i-,tőnck elég hosszú kötlianyugot adni. 
De még nézze meg a gazda a kötést, s látni fogja, hogy a leg

szebb fürt szűlők hevannak kötve a kötésbe. Ahol azután elsatnyulnak, 
sokszor msgsemmisülnek. 

Erre nagy gondot kellene a gazdának fordítani, mert egy rosz kötő 
tesz annyi kárt 111i111 egy /.:ü::c:p~.·s jt.:g·~.:st.:s. 

Leghelyesebben cselekszik a gazda, ha a kötéshez hosszú kötanya
got ad. Tágan köttet, s ha később a hajtások magasabbra nőlnek, és a 
második kötés következik, mely alkalommal már a fürtökön felűl küt : 
eki\Or az alsó kötést feloldja, hogy a fürtök · szabadon álljanak és 
bátran akadálytalanul fejlődhessenek. 

Az amerikai vesszők gyomlálásáról es kötözéséről is szúljunk 
valamit. 

Az amerikai alany vesszők két okból tenyésztetnek, vagy hogy 
rajtuk zöldOJtás készíttessék, vagy azért, hogy ültetésre vagy ojtasra 
használ tassan ak. 

~lindenesetben az a czél, hogy minél erősebb vesszők neveltessenek. 
Ezt ugy lehet elérni, ha az ameril\ai szőlűtők hajtásait idejekorán 

kigyomláljuk, s rajta 4-G szál vesszőt hagyunk. 
A -±-G szál hajtás rohamosan nől, dussá fejlúdik. Elúbb lehel 

zölden ojtani, s mint alany jobban beérik. 
De nagy gond fordítandó az amerikai szőlőtők hajtásainak fel

kötésére is. 
Az amerikai alany vesszők, mint a ripáriák, szoloniszok sat. gyor

san fejlődenek ; a tokén elterebélyesednek, és ha korán nem kötjük, 
később a kötés alkalmával a tövön letörnek. 

Az alany tőkék hajtásait azért is ke~' tehát korán kötni, mivel a 
gyorsan fejlődő gyenge hajtásokat egy érhető vih.'.r mind lehányja. 

Jáuos gazda • 

• 

Nyomatott Kovács és SchimmerUng könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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