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

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e 11 ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felcl6s szerkcsztő és _kiadó-;ulajdonos : 

Elélfizetési Jij. Egész évre ~ frt. CSOMOR KALMAN 

Szölöszeti felsöbb tanfolyam. 
Dicsérendű intézkedé:-; volt az, melylyel a felsőbb szőlő

szeti tanfolyam megnyittatott s igy alkalom adatott arra, hogy 
aki hajlandósúgot ércz magúban, mindazokról szcrezhet bővebb 
tudomú:-;t, tnclyek a szőlűk telepítésérc és fe:-:tartásúra változott 

viszonyaink közütt szüks~ge van. 
A felsőbb szőlőszeti tanintézet, mindama tudományokat 

felöleli, melyek a szőlőszet körében [elmerülnek. 
Eddig ilyenféle tudotnányos intézménynek hiányában vol~ 

tunk, szőlőszetünk érdekében egyedül a vinczeHér-képezdék 

<'d lottak fenn . 
. \z igaz, hogy akkor ahhoz a szük:-;églethez, tnelyet a régi 

:-;zőllőszet ki\·únt: az is clég:-;éges volt. ~lanapság azonban, 
midőn a szőlűszct egész mús képzettséget kiván: r.l litagasabb 

t udolllr.Íny. ji:/etld1b s:.. iiksc.j;t.'s. · ... ~.~~,.:..-· 
Szükségcs, csakhogy kevesek által küzelithető tneg. 
A LJUalitlkúcziú, mcly kivúntatik oly nagy, hogy sok 

alkalmas és igyekező egyént viszzatart annak látogatásátóL 
l~n sze ri n tem a c zél elérése 1 e ki n tetében a ki kötött qualifiká

czió alig alkaltnas. 
~tert oly fiatal en1ber, aki csak érettségi vizsgát tett, a 

gazdátkodús egyéb úgúban nem bir üsmeretekkel ; s igy nem 
igen lép a felsóbb szűli)szcti tanfolyamra. - A gazdasági 
tanintézeteket végzett ifjak pedig alig várják, hogy okievetük

kel kezükben úllúst nycrhessenek. 



98 

Az én nézeten1 az, hogy akkor lenne valódi czélja elérve 
a felsőbb szőlő~zeti tanfolyamnak : ha oda az oklevellel biró 

tanitók is fölvétetnének. 

Hát miért nem? 

Hát nem bir-c egy okleveles tanító azon képcs~éggel, 

mely az előadott tantárgyak felfogúsára szükséges ? ! ... 

És ki lenne alkalmasabb mint a tanit<\ ha a szöl()szeti 
magasabb ismeretcket clsajútitanú? 

A néptanítók a nép között élnek . 

.-\ gyermekeket az oskolúban korukhoz és cl()haladú
sukhoz képest a szőlőszctrc tanítanúk; a fclnótteknck szintén 
tarthatnának előadásokat. 

Ha az úllam a tanítókat ezen felnőttek oktatúsáért némi 
díjazásban részesitené: számos tanító lép:~e a felsőbb szőlő

szeti tanfolyamra. 

Ha most már a néptanítók egy része a felsőbb szőlőszeti 
tanfolyamot bevégeznék: egy tel ic sr n képzett sereg állana a 
állam rc:1delkczésére, akik csekély mellékdijazás mellctt. a szőlő
kulturának avatott szakértő apustulai lennének. 

És ezzel két czél lenne elérve. Egyik. hogy az úllam a 
a tanítókban egy nagy sereget birna. akik szakértelemmel 
vezetnék a felnőttek oktatúsát. s a kurrnúny által kitüzött 
ezét a megndósuláshuz előbb küzclednék : s a szurgalmas, 
ügyes néptanitún segitve lenne a.zzal, hogy tapasztalatait, kép
zettségét öregbít\·~. szorgalmáért némi ji>vcdeln1ezésbcn ré
szesülne. 

A szűlőszet érdeke is megérdemli az úldozatot, a nép
tanító is tnegérdemli a némi kitüntetést és jobb javadal
mazást. 

Abonyi Enzeszt. 
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Olcsó telepitési módozat. 
Több féle módozata van a szőlók beállitásának. - Ezekről nem 

akarván ezuttal szóllani, egy eddig kevesek által :dkalmazott eljárást 
kivánok bemutatni, mely a következőkből áll. 

A földet legkevesebb 11 í-.!. láb mélyen megforgatj uk. Ha a föld nem 
mészfoltos, s ha általában nem meszes, akkor őszszel ripária portális 
gyökeres vesszővel, vagy tavaszon akár sima vesszővel, -- ha parLOS a hely 
l négyszög méter sor és ti.ke, ha lapos 1.2U négyszög c. m. sor és 
téike távolságra- beültetjük Ha mészfoltok vannak benne, vagy általában 
meszes, akkor is hasonló távolságban de jaquezzal ültetjük be. 

A ripária portális vessző, a második évben oly dus hajtásokat ho~, 
hogy azok a harmadik év tavaszán tökéletes erős vesszők lesznek. 

Az ilyen tőkét őszszel nem metszük meg. Hanem tavaszszal megmet
szünk 4-8 szál vesszőt egy métertől két méter hosszaságig, s a tökén 
hagyunk. 

Az igy meghagyott vesszőket azutún a rea következő, tavaszon 
angolnyelves párositassal ott a tl)kén beojtjuk 

A beojtott vesszőket a tőke oromjában lehuzzuk, ugy amint a hosz
szuságuk va11, surrendben; azután földdel egészen betakarjuk. 

Az igy beojtott és betakart ojtvány legtöbbje megfakad. 
Ha az oj.ványok eléggé kikajtottak, a nemes rész a gyökerektől 

megtiszt tandó. 
Őszszel azután a megeredt ujtv.:!nyokból egy, helyben a tőke helyére 

beJöntendő. A többi levágandó, és ha ninc~ reá szükség eladható. 
Az ilyen móddali telepités aránylag olcsó és szerfelett könnyü. De 

tegyünk egy odavető számitást. 
l. 1200 négyszög öl megfordítása . 
2. 4000 alany vessze) beszerzése és elültetése . 
3. Karók beszerzése és beveretése . 
4. 2 első évi munkaltatása kerül 
ö>. :\linden tökén számítsunk ;-> szál vesszőt beojtásra, 

20 ezer ; - kerül 

96. 
60. 

100. 
Gel, 

ez 
120. 
30. ü. Az ojtáshoz nemes galy .-> ezer . 

7. a harmadik évi mu_n_k_á_lt_at_á_s_. -----------4-·L_l·--
h:erült i>sszesen . . . . . . 50ö. 

frtba, melyhez az előre nem láthatú kladásc ,kat véve egészittessék ki 600 
forint ra. 

A 20 ezer ojtványból középszerü siker esetén lehet 50u/o-tólit szá-
mítani,· ez 1 O ezer drb, me ly ből 4000 Jrb döntésre számittatván, eladásra 
marad COOO, mondjuk 40c :(l dr b. 

A négyezer Jarab ojtván y elrakása -- egy napra l 00 dr bot számítva 
- kerűl;>O frtba; tehát az üsszes kiadás !).->U frt. Ez gazdagon van számítva. 

Eladásra marad rosz esetet szémitva 40!)0 gyökeres ojlvány, mely 
testvér kö.aött megérr 500 frtot. 

Tehát levonva az 500 frt bevételt a U50 fn kiadásból ; az egy 
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hold szőW igy betelepilYe kerül J,-)1' frtha, mely t'l~.·uy~.:sdj cs~.·kély összeg, 
és a 4-dik éYbcn !~ész beállitott sziílö\·cl rendelkezünk. 

Ezen eljárásnak <lzon citnye Yan a zöldojtils fölött, ~ogy ha a 
zöldojtást a jég mcgvúgja: az ojtníny hasznúlhatL,ntH1 válik. Es h:t meg
marad épen is a zöldojh·úny : az eladilsra fij]maradtojtvány csak is 
sima, kisebb értd\Ü lesz. 

To,·ál"~bá a zöh!ujtús töbh munkát kiván. .-\zon a pamukot meg 
kell tágitani, késúbb Je kell szedni. Az alany hajtást a mellék hajtások
tól többször meg kell tisztitani. 

Alkalmasabb a kl!zhen cszküzlenlhi ojtvány készitésénél, mert az 
eredmény hatúru1.ot ar1 nagyobb : a fejJ{i,lés felettébb nagyobb lévén : a 
forradás is tökéletcsebb 

Ezen eljárásnál a legnagyobb siker sincsen kizárva. Volt eset, 
midőn ked,·ezli idújúrús mclktt Rn---~111° o-tóli sikert adott. 

Alkalmas az ilyen telep ii!.leti szemronthól is ojt\·únyok eWállitására. 
Csak arra kell ügyelni, hug.\· a talaj ne legyen tLllságosan kötött, és 
hogy az elrakott ojt\·;m.\·ok fiilddel takartas;sanak, és végre hogy az clü
tör{i nemes gyökerektúl megtisztitassanak; és az elétiirütt lwjtúsok karócs
kákhoz l~öttcssenek. 

A zöldojtássali ültetésröl. 
.Miután beigazolva lett, hogy a züldojtúsokkali telepítés teljes sikert 

ad: kezdenek sokan zöldojtá~okkal tele~"'Ítcni. 
A zöldojtványok kétfélék: gyökeresek és simúk. Telepiteni minJ

kettiívcl egyen}{ien júl lehet .. ·\ gy( d\ eres ugym1 nagyo h h sikert igér, de 
jól l\el.eJ\·e a sin1a ellen sem khl!t panasz. 

Gyöl~cres ziildojtümyokat a ki·,,·etkcz,'ikt•pen lehd eWúllitani. 
A tún meghagyott alanyn.:s~úihúl egyet, l -- 11 .·:! méter hossz ua n 

meghagyunk; midiin a rügycl~ kihajtanak, hogy a hcojtandó hajtások egy
máshoz kö1.el ne legyenek : min .. len más' ~t.! ik fakadást leti;rjük, s midön 
a meghagyott fakadások J,-,- ~u c. 111. hosszunk : a túke ki",rül egy kis 
kört ásunk, s abha kürbe lchuz\·a a tlíkc ki;rül helyezzük el ugy, hogy 
a t{íkét Illilll Cg\" 0 \'Ül"Ü \'eoTe J.;iirüJ. 

~ ~- oJ 
Ha a hajtásuk l.-, .-,,, c:~entiméter hosszúak: ::t"ildc:u b,·oilaudók. 
Azért helyes ;t meghagyott vessziít a ttíl\e lüirlill~i;rhen lehuzni, hogy 

a hajtások a k;,róhoz ki.,thctúk legyenek. 
Némelyek a vessúit hosszúh,m hüzzúk le a másik tökéig. /A· c'llllél 

c::dlw::'i't.'::dt'ibb a körbe lehúzás. 
Gyökeres züldojtást ug~· is khet clőállit;mi, ha a télkén az előz{) 

éves vesszőket 1.-,--~o c. 111. 111agasra 111egmetszük; mikor kihajtottak be
ojtjuk ; s ha megeredtek : az egész tlikét ugy mint a kukoriczát szol<
ták, fülddel kiirül felti"lltjíik. 

Csakhogy itt i~ meg kell ritldlani a hajtásol\at, hogy egy meg
hagyott vessz<.ín \·agy nevezzük magas csapo:1, egy legfüliebb :! hajtásnál 
több ne legyen. 
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A rnult évi vessz/)k a föld alá hu;.~va o·vökereket vernek. Őszszel 
azután :elszcdetyén ~zétvúgat.nak, s ckk(lr k0~z a gyökeres zöldojtvány. 

Nemetyek ugv 1s szoktak a gyölcr~s ziildojtván"{t eW:í.llitani, hogy 
a megeredt zöldojtásokat augusztus hóh:trl a föiJ al:í. huzzák; azt állit
ván, hogy ig:)· gyiikL·:·L·i~et l! 1jtanak. 

Ugy is szoktá!.:, hogy a zijldojtvúJJVokat mint a kukorkzát szokták 
földdel körül tiiltik; ig\· remélik, h~gy a zöld hajtások gyökeret vernek: 

Ezen eljárást én s, 1h:tscm helyesel tem, nem is hel.vesdem ; mert a 
föld alatt a ziJ!dhajtús nc:11 érik he. Eretlen vc-.;szí)h()l pedig sohasem 
lesz állanJó tök'-'· .-\zért azt senki.1ek se!n ajánlom. 

A sima ziildujtványok k~szitésén'íl czuttal már nem kivánunk szó
lani, csak annak éíszszeli 1<:ezeléséröl, esetle~ télen ált<tli eltartásáról. 

Amely zöldojtások azon -.:zélból készítettek, hogy helyben eldön
tessenek: azok liszszel ekli>nthetéik. 

Csakhogy ~lz éí:;zszeli diintést illct,·í\~g. sok nehézség fordul elő. 
Némelyek bevúrják [.tZt az idé)t, miJé)n az ujtvány leveleit elhullajtja, 

addig nem döntenek. 
~ gyakran mcgtörténik, ki.ilünöscn a magasan fekvö szőlőkben, 

ahol a fagy későn hullatja le a levelet, hogy niirc a levél lehul : a föld 
b megfagy, s igy a ziildojtásuk le nem ,fi"lllthetíík. 

Sokszor ismét az öszi állandó esc'izés miatt késik el a döntés. Sőt 
nem ritka esetben: ~gészen el is marad. 

Ez kellemetlen helyzet, különöse11 olyan helyeken: ahol a tolvaj 
kezektől a zildojtványt félteni kell. 

Me rt ha az ujt\·ány igy eldöntetlen i il marali : azt a tél fagya ellen 
védeni kell. 

A védelemnek két m<'Jdja van. 
Ha a szöW ma~as helyen fekszik, ahol a tdi fagyok a sz{:Wíhajtá

sukban nem igen szoktak kárt tenni, ott ugy j-; lehet a fagy ellen véde
kezni, hogy az ojt<is hely~t egés:~. a másoJik-hannadik rügyig egy drbka 
vászonn<~l betakarjuk Legáltalúnosabb azonban ugy védekezni a téli 
fagy ellen, hogy a zöldojtvúnyokat földJel betakarjuic 

A betakarás kétféleképen eszki.>z:,lilet4'l. .-\hol félni lehet a tolvaj 
kezektől, ott fedés alkalmával kell a ziildojtványt egészen lehuzni és 
hetakarn i. 

Ahol azonban nem kell tartani a tolvajoktól: ott a már befedett 
szőlő sorában egy kapa földet föl kell venni, s oda kell az ojtványt 
lehajtani ugy, hogy a kapa fölll helyére essék az ojtás helye, azután a 
kapa föld reá dohandó. 

Igy az ojtvány alanya mint cg_v kelepcze áll, amit azután egy hold
vilá~os éjjelen a tolvaj könnyen összeszeJhct. .-\zé, t mondá·n, hogy ez 
csak biztos helyen alkalmazhat6. 

A két elrali:ás ki.•zt 11émi küliimbség van. 
Az utóbbi módon eb.1kott ojtvány tavaszon egyszerUen a kapaföld 

eltávolítása után fülemellwt<') ; a tcljeseil lelluzott s a fedés alatt fekvő 
ojtv;'my ve-;szőb..:n a 11)'it<'>k még a legnagyobb vigyázat mellett is kárt 
Jel~L·tnel\. A föld alatt a vesszőt a kapa elvágja megsérti. 
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Ezt csak ugy lehet kikerülni, ha a lelluzott ojtvány egy drh. 
széthasitott zsindellel vagy egyébh jellel megjeliiltetik. 

Mindezekb{)} azt látjuk, hog\· a Jöntésr~ szánt zöldojtványokat leg
czélszerübb ősszel ledönteni. 

Október hó végén, amint a szőléi levele kezd sárgulni, azonnal 
hozzá lehet fogni a döntésheí". ~em kell bevárni azt, mig a levelek 
lehullanak s nem kell attól tartani, hogy a korai döntés hátrányos. 

Csak arra legyen figyelmes a gazda, hogy a döntés mélyen esz
közöltessék, és hogy tekintettelle!-{yen arra, miszerint a téli- különösen a 
száraz - fagy a döntésre hányott fiildet felhuzza, megtágúl és a fejezet 
feljebb csuszik 

Legczélszerübh tehát a lehuzott vesszöt, miellítt a föld reáhányat
nék: 1-2 kapocscsal a fiildre eréísiteni, s igy Hzután föl nem csuszhat. 

Arra is különös gondja legyen a gazdának, hogy az elJöntött zöld
ojtás őszszel ne metszessék meg H~nem az érintetlenül hagyassék, sőt 
a karóhoz kötessék. 

~legmetszeni veszedelmes, mert télen át a csap befagyhat, s azután 
az ojtvány tönkre megy. Ha pedig a tél saras: akkor a sárviz tesz kárt 
a bélcsatornában. 

Az eladásra, vagy ültetésre szánt ojtványokat azonhan nem kell 
előbb levágni a tőrúl, mig azok teljesen be nem értek, illetőleg mig a 
leveleiket el nem hullatták. 

Ekkor levághatók. f:s egyenlő alanyu hosszusúgura vágva, 2;>-ös 
csomagokba kötendők. 

Miután a drót a vessziít bevágja, de meg a vasrész feloldúdván, 
a vele érintkező vesszöket megfeketiti, s miután a spárga a föh.lbe elrohad, sa 
csomag szétesik : azért legczélszerííhh. ha az ójtván.\·ok füzfavesszíível 
köttetnek csomagokba. 

A csomagok azután a fiildre üntött humokra sorl·u rakandók és 
ismét homokkal federllWk. Szó\·al ugy kdl líket rakni: m ·1t a ziildséget 
szoktuk ; csakhogy a nemes része a leveg6vel érintkezt.·.::k, s arra kell 
. ügyelni, hogy állandóan nedvességben legyen. 

Tavaszon egész az el ültetés idejeig, mig a föl ll elég·~é átmelcgszi 1(, 

ott hagyandók. 
Gyökeres zöhlojtást iísszel is lehet ííltctni ; lla pedi!.!, nem ültettetik 

el őszszel : tavaszig helyén hagyandó. 
Sima zöldojtványt {..ísszcl nem c:~.élsí'.erlí elültetni ; annak ültetési 

jdeje csakis tavaszon van. 

A rosz termés okai. 
Az idén általános a panasz, hogy 11 szlílűtük kiizcpes vagy gyenge 

termést adnak. 
A sző}{) kulturába múr annyira clt'íre haladtunk, hogy a L·sckély 

termés fölött nem térünk napirendre azon szamaritánus önmegadással 
hogy hát ez igy van, és máskéut uem lehel. ' 
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A szőWtő természeti tulajdonsága, hogy rügyei b{)} fürtöket 
hozzon. 

A széilőrügy mimlen kürülmények küzött kihozza a fürtöket ha 
azok a fürt kihozására a kellékekkel rendelkeznek. ' 

A rügy kelléke: a /,·u,·s becJrés. Éretlen rügy: meddő hajtáso
kat hoz. 

A szőlőtő rügyyeinek beérése a természett{)J függ ugyan de annak 
eléréséhez hozzá járulhatunk. ' 

TuJvalevéíleg a szöW tüdeje a levélzet. Ha a levélzet rendes, akkor 
a rügyek rendszeresen beérnek. 

Iparkodni kell tehát a gazdának arra, hogy a szé)lötő levélzetét 
megtartsa. 

A szölötéi levélzetének legnagyobb ellensége a peronoszpóra. -
Miután ped:g a peronoszpóra ellen \'édekezni teljesen tudunk, rajtunk 
áll amzak megmeufé....,·c:. 

A mult évben a peronoszpóra sok helyen erősen pusztitott. Ott 
a levél elhullott ; a rügy nem érett be ; s innét van az, hogy sok helyütt 
a sz6iőtök meddőn fakadtak, gyümölcsöt nem hoztak 

Ezen okulhatunk és okuljunk. Ebből látható, hogy a peronoszpóra 
elleni védekezés mily lzorderc}ii, mily~.:u foutns, 

A rosz termés függ az időjárástól is. 
Ha a ... zőlö virágzásakor, hideg erős idű jár, a sziilő rendesen nem 

virágozhat ván cl : ·1•i rá.~j,z u cm tcrm8.?c: ilyííl. 
Ezen már csak az Isten segíthet. - Ellenben emberi kéz ncnt 

kontárkottbatik a természet munkájába 
Egyetlen mód a szőlő virágzásának biztositására, ha nem egy fajta 

szőlöt ültetünk ojtatunk. Például a k.ldarka késön érik, a hurgon
di korán. 

Hasonlóképen van a fehér s7.ölc'i·mél. Egyik eléibb érik a másik 
később ; s igy nagyon természetesen: a korán éré) szőlő előbb, a későn 
érö sz(ili) késűbb V!rágzik. 

Aid tehát általánosan akarja tcrn1~sét a virágzásban biztositani : 
olwsan cselekszik, ha korán és későn ér() szőlőfajokat ültet. 

Ilyen eljárással lehet némileg a termést biztositani. 
Példa reá a jelen év. 
A kadarka sziílö, mely kedvező időjárás mellett virágját nem 

rugja el: a.:; id,hz rvss::ul vinÍJf:ott. :\lert éppen az ő virágzása idejében 
volt az alkalmatlan hüs es{ís időjárás 

A korán éró fajok pedig, mint a burgondi, oportó, mézes-fehér 
stb. alkalmas időben virágzottak el; s ha a mult ~vben meg volt perme
tezve : e:: t.:L,bt'll is b(·; !tTmt=st adtak. 

Igy van ez a mi \'idékünkün Jév{) sz{)J{)kben. 
Figyelje meg tellát a gazda a s;úilö termésct, s állitásomat iga

zolva látja. 
A hol az idöjás másként 

kiilömbr):t'/d. 
folyt Ic, ott ,z. termJsbt!lt látni fogja a 

;\ régi sz{jJ{)sgazJák a jég ellen ugy tudtal< védekezni, hogy szö-
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lőjüket egymástól távol eső vidékeken vag_,. lleiyeken ültették, s a jég 
elleni védekezést illetőleg megtalálták számadásukat 

Hasonlóképen megtaláljuk a virát.:zást illetéík·g a védekezést, ha 
nem egyszerre érő s i•Ty nem egyszerre virágzó szőWfajokat ültetünk. 

' o. 

A szénkénegezés~ 
Több oldalról intéztetett kérdés hozzánk a széukénegezést illetőleg. 

De még a mult ősz5zel helyeztük kilátásba, hogy a szenkénegczési 
eljárásról, annak sikeréröl részletcsen írunk. 

A filloxera fölléptekor az elsö védekezési eszme az volt : mikJul 
lelzet1te a hit•atlau vc:udé<f{el kiírtau i? 

1\legkezdették a villamárarn vezetésével ldülni : fo:ytatták különböz{) 
anyagokkal; - a vége az lett, hogy a filloxcra irtásúra: <S:Yt'diil a s:Ju
kéllelf alkalmas. 

A kormány kezébe vette a szénkéneg előállitását. s máig eg\·edül 
az állain állitja elé. Nem monopóliumból, hanem azért lw.~y a:; Níkélelt:s 
legye u. 

Ekkor ezután a a filloxerának :::zénl\éneggeli irtása, eredményének 
megfelelőleg elneveztetett ,gyJrilésllt'k; és pedig azért, n:ivel a szénkéneg 
~ fillöxerát teljesen nem öli ki, csak nagy számát: a kiöléssel kevesbiti. 
Es igy & sok helyett gyéren marad a filloxera ; ezért a helyes elneve
zés : gyérítés. 

:\lint a neve is mutatja, tehát a szénkéneg a filloxerát teljesen 
nem pusztijta el, de elpusztítja oly számban, hogy a me-4maradottak 
nem képesek a s .. 'Hötőke gyökerét megsemmisíteni. 

De a megmaradt filloxerák azonban roppant szarora-;águknál fogva 
egy év alatt ugy elszaporodnának, hogy a g_vt')kérzetct t• 'nkre tenni ké,,e
sek lennének. Am~le a gazda jön az ülr'í szénkéneggel. es ismét nagy 
pusztítást visz vele véghez. 

Ebből látható, hogy a szenkéneggeli eljárással a megtámadott 
szőlőt hosszabb ideig meg lehet óvni termfiképességben. 

A szénkénegezés évenkint tdjesitend{). .-\ szénkéncg egy katasz
trális hold földre 21) fr.ba, a mun 1\a li -l O frtha, tehát q~y hold szülü
nek szénké·&eggeli fentartása évenként r.:zirka a() : rtba kl.!rül. 

A szénkénegezés azonban egyedül nem elégséges a szőlőtőnek 
épségben tartására ; m~rt ha az nem trcigyáztatik min ... len :3-ik évben : 
ugy a tőke elsatnyút, terméketlen lesz. Tehát a szénkénegezés mellctt 
a szálőket minden harmadik évben rrágyázni kell. 

Trágyázni kell ugyan a nem szénkénegezett szölőkct is, csakhogy 
ott ritkább:-!n is elég trágyázni; s igy a szénkénegezett sz()lőnél a trá
gyázási többlet is számításba vecndö. 

Szénkénegezni sikercsen csak olyan talajt lehet; ,z/w/ ,, s::éukéue)! 
könnyeJt elterjedlzt'l. Tehát nem mindcn tnlajban használható a szénkéneg. 

Például, a csekély termő talaju, sziklás altalajban, vagy az erősen 
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kötött agyag talajban a szénkéneggel sikert érni nem lehet. Azért tehát 
azok, akiknek il_vc:n szöWtalajuk van : a széukétzelgeli gyéritésre ne is 
.~oudoljauak 

Mert ha meg is megkisérlik: ell'esz a;; idű, oda a pénz, és lesz 
érette egy 11a,E;y csalódás ... 

Szénkéneggeli gyérités egyéb talajokban kell{) sikert aJ. 
Szénkénégezés kö1myebb, plane homokvegyülékü talajoknál : tava

szon a nyitás után, vag_y í)szszel szüret után fedés eWtt eszki)zlendő.
De ezzél még nincsen minden megmondva. 
Oly id6hen, midf5n a talaj vizes: s::étzkénecEfezui nem szabad; mert 

a nedvesség a föld üregeit beWltvén, a szétpárolgftst al\:adályozza. 
Szénkénegezni csak akkor alkalmas, ha a talaj szikkadt. Tehát aki 

pénzét ki dobni nem akarja, jól figyelje meg, hogy uedves vizes talaj
bau : szétzl.>t.:llL',~e::!li 1lt'lll c::éls::erií. 

A kevéssé kötött tahi''an szintén lehet a szénkéneggel védekezni, 
de mivel rninél ki.,töttebb a. talaj, annál inkább tartja a vizet; azért a 
kevésbé kötött talajokban legalkalm as•• bb julius augusztus hóban gyé~i
teni. 

Legalkalmasabb ezen két hó azért a gyéritésre, núl·el rendszerini 
ezen hónapokbau legua.[!yobb a s::árazsá,E;: s igy a nyirkos talaj t>kkorra 
leginkább l\:iszikkad, belöle s viz elillanván : a földbell kis iírelfek marad· 
uak, a/tol t'::ulúu a s:éukt.:tteg s::aillau, 

Csakhogy egy kiirülményt nem szabad figyélmen kivül hagyni, 
hogy a nagy szárazság miatt a kötött talaj megrepedezik. !~epedezett talaj
ban pedig szénkéne .:ezni nem lehet ; mivel a szénkéneg a repedésekel 1 

elillan ; a nélkül, hogy a gyökereken é){) filloxerát kiölné 
A kinek kötiitt talajhan van a szőliije, és ezt permetezni akarja; 

ezen körülményre !1gyeljen. 
A füldnek rnegrepedését ugy akádolyozhatja meg, ha gyakran kapál

tat, s a föld repedéseit lazítása úttal betölti. 
A s~énkéneg kiüli a tilloxerát, de ha kelleténél fogva nagyob'J 

adag jut a gyökerekhez : a:: l is kipus;;lifj,z ; s i.EfY a s::ölö!öh:t töukrc tesz/. 
Tehát a szénkéneg védöszer, d~· egyszersmind nagy ajaghan káros 
hatásu; azért a szénkénege:~éshez értelem szükségeltctik; mert viszont ha 
a kelleténél kevesebb szénkéneg juttatil< a fi))dbe: a .tillo.r~.:nl t',~·és: viga u 
szaporit és lauyá:ik, tl széuké11eg csel..·ély sza.~,z me/lelt. 

Telzál h,z vala/w/, u.~)' a s::~.hzkthle.~::c.:si ~.·Uárásuál kell a na,s;y 
figydcm. 

A szakférfiak sok évi kisérlet után megállapítottak, hogy egy l l 
méter területre ~-l gram szénkéneg szükségeltetik. 

A ~4 gram szénkéneg egyenlőe. l osztanltó szét a 1 ! méter területell; 
mert h·• egy helyre sok jön, nit tl .:!Yöka~.·kd kiöli: viszont ha a másik 
helyre sJmmi sem vagy ken::s jön : olt t•is::out nem lesz kárt a jil
lo.-rerába •z. 

Tehát a :!-l gram szénkéncget a négyszög méter tcrületen töhb 
lyukba kell egyenlően szétfc~.·sl<endczni. 

Ez a beosztás egészen egyszerU. Csak egy l<is vigyázat kell. 
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Például ha a túke egy métcr sor és egy méter tiíke távolságban 
van, akkor igy szénkénegezünk : 

A kereszt a tőke, a kör a szénkéneg lyuka. 

+ -·- -+ +- + 

~-········Q .... " 

+ + 

o········~ ····~ 

+ 

A tőke sorában minden két tőke közé egy lyuk furandó. Ezután 
kereszthen a két tőke közé, vatamint a tőke sorában szurott lyukak közé a 
sor oromjába szintén egy lyuk furandó. Igy azután minden tőkére illetiileg 
minden négyszög méterre a l~'uk esik .:\1ost már az l négyszögméterre szi.ik
séges 2-! gram szénkéneget 3 részre osztva, egy I:t ul,ra esik X gramm. 

Ha most már a sorok vagy tőkék sürlibben vagy ritkábhan van
nak ültetve, az elmondottak szerint kell a lyukakat hcosz~ani. Egyre 
azonb~n vigyázni kell, hogy a lyukak a tökéhez közel ne essenek 

.-\z alap az legyen, hogy egy négyszög méterre 2-! gramm szén
kéneg egyenlően szétosztva essék. 

Lehet azután 3-4-;-> ntg_r hat lyuk: 11: ldj~Jsell miud~.(v. 
A szénkénegezéshez egy erre a czélra készitett fecskend() használ

tatik, mely egy tareálylyal hir, hm·á a szénkéneg hcönte•ik .. -\ tartályh•'•l 
egy üres vascsii vezet le, melynek alsó vége, hogy a földbe hatoljon, 
hegyes; s közvetlen a lv~gye fölött lyuk van melyen a tartályban 
levő szénkéneg a esiibe jutván : az ,zftwli lyukolt lötc..·lik a lyukba 

A gép ugy van szerkesztve, miszerint szabályozni lehet, hogy egy
lyukba hány gramm szénkéneg jusson. 

Ez felette egyszerü. A kezelé" azután ugy mcgy, hogy a megálla
pitott helyeken a gép a földbe szuratik, mint a sziil6\·esszi) ültető vas.a, 
s fent történt egy ütésset : ,J kc/h'i s:,hzkéueg lövdletik a lyukba. Es 
ezután a munka igy fr_)lyik. 

Ahol a föld laza: a )tt:f' oda bdnlltaltí. Ahol kötött : olt döbb c 
czélra készitett vasfuróval lyuk üttetik, s azután a gép utána tolati!c 

A vas olyan, mint a renJes szólőültetü vas. 
Amint a szénkéneg a gépből a lyukba lövettetett, és a lyukból 

kihuzatott, a lyukat földdel be kell tömni. l<ülönben ez ölőszer a lyukon 
felillan, s akkor az egész munka és költség kárba veszett. 
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A lyukat harmincz czentiméternél mélyebben szurni felesleges. De 
ezt maga a gép is igy szabályozza. 

A szénkéneg gyulékony anyag, azért tehát ahhoz tüzzel menni 
nem szabad. A gazda azon munkásoknak, akik a szénkéneggcl bánnak: 
tiltsa cl a dolzáuy::ást, Jtelwgy kárát n1llják. 

A szénkéneg, mint mondám, az állam ált<'ll állittatik elő, s az 
ország különböző részeihen raktáron vastartályokban kezeltetik. Leginkább 
a vinczellérképezdékben. 

A recskendök közül kétféle van eddig jónak elismerve. Egyik a 
Vermoler-féle "Excelsior", a másik a Musinel<-féle "Hungária" elne
vezésü. 

Az els{) a ..lla.!fyar .f{azdák szövelkezetduél, vagy a szénkéneg raktá
raknál Bpesten, a másik Muszineknél Bpesten Il. ker. l<apás utcza 17 sz. 
alatt rendelhet{) meg. 

A fecskendő ára 22-30 frt. 
Midőn a szénkénegezési eljárást elmondottam, most már az a 

kérdés merül fel: czélszerü-e általában a szénkénegezést eszközölni? 
s ha nem ; hol alkalmas és hol fizeti ki magát a szőlőnek szénkéneggeli 
kezelése? 

Azon régi európai szőlők, melyek a filloxera támadása előtt állanak : 
széukéuc,!f.~·cl több évig jövedelmczőle.!f fenlartlzatók. 

Szándékosan használjuk ezt a szót jöuedelmczüle.~, mert a gaz
d:tságban csak az a v), az a czélszerü : ami jöuedelme! hoz. 

Példáál ha valakinek régi ültetési európai szőlője van, ne várja 
be a filloxerának föllépését ; mert mikor a filloxera pusztítása a szőlőben 
látható, ,zJ.:knr a n.:dekczés költségeszebb, ameuyibcu : a .~yérités sikere 
2 3 t:L' muh•a lc .... ;z lát/za/o - tapaszla/lzató. 

Ha a f1Jioxera pusztítása egyes foltokban már jelentkezik : ekkor 
már d ülli lt'l}edt•e A szöWt6 gyökerei, ha általában nem is, de leg
nagyobb részben el vannak pusztítva, meg vannak támadva. 

Föltéve, amint áll is, hogy a jól keresztül vitt szénkénegezéssel a 
a tilloxera kiölctik: a /őke a::o~t~wl11cm ltaj!ltal dttsan, s ltt~m lw::lta! ter
més/. Eliíbb a megsértett gyökerek sebhelyl.!inek kell behegyedni; a meg
semmisitett hajszálgyökerl!k helyett ujaknak kell képzíkleni. Sok szur az 
elpusztított gyökerek helyett: a tőbi.íl kell uj gyökereknek kihajtani. Eh
hez pedig idíí kell. Gyöl<ér nélkül n:ncs rendes fejlődés; s igy a filloxera 
által megtámadott szölönél a legiigyesebben lwreszrűl vitt gyá tés me l
lett is CStlk ,l második lzanilLZdik éubt'lt /chd credmt:uyt ·z•ánzi és dérizi. 

Aki tehát megtámadott szőlőjét gyériti : ezzel le.~yeu tisztában. S 
ne várja azt, hogy még a gyérítés évében, av:1gy a reá következő év
ben a s;.-J.ílö helyre álljon és teremjen. 

Hogv tellát valaki még jó karban lev{) régi fajta szőlőjét a tii:loxera 
ellen meg~·édje és állandó;m tetmöképességében tartsa, nzielütt a fil-
loxt:ra pus::litJs,z híl!taüí lc1mc: fogjon hozzá a védekez~shez. ,. . 

Jól védekezve, szölííjét évek hossza során út lesz képes term u ke. 
pességhen fentartani. 
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Á második kérdés az : érdemes-c uj sz<> Wt· oly feltétel mellett 
telepiteni, hogy az későbben szénkéneggel fenntartassék. 

Erre a feleletet ugy egyszcrüen odavetni nem lehet. De ar.t rész
letezni kell. 

Homokos vegyületi talajban, ahol a talaj már maga némi ellen
állást igér, ahol a föld fekvése sok va~y kevé:-;sé emelkedett, ahonnét a 
viz a trág~·át nem hordja le, ahol a föld, mint ~zokták mondani, eriis 
tápláló, és a trá,s;yá:ás több é1.•i.~ ritart: érde~mc·s r·urvpai s::ölc'h•css:őkel 
gyérilésseli k~:elésre lelt•pift·ni. 

Ahol a tal:lj erüsen meszes ; a.hol az amerikai alan}Tess:::l)k nem 
diszlen ek: ott is érJemes európai szölövesszöket sr.énkéneggeli fenntartás 
czéljából ültetni. 

Hegyoldalokon, ahol a sziklákon legalább -l0-.->0 c. méter maga
san van a földr~teg, ahol a költséges oj~vúnyokkali telepités ne:n igéri 
magát kifizetni: of/ is lt'ltet s::t.hzkthz,~.~c·::/.; ,zhi ,·urúpai s::/i/övt.·ss::i)ket 
tel~piteui. 

·1- szénkéneget előnyösen fel lehet hasr.n~lni az othellú szöWnél. 
Evekkel ezelőtt azt hirdették, hogy az othellö szölőtö a tilloxerának 

n~m áll ellent. 
Én váltig állitottam, hogv az alkalmas talajhan ellent áll. Nálam 

14-ik évében sz,:ukéllt'lte::és nélkiil pomp,í::ik. 
Vannak talajok, ahcl azon}:\an az otheló szölúnél szénkénegezés 

elkel. 
Tehát az ilyen helyen, l',zlódi jvtaemthty a s::,=ukt51tt'.~t::,=s. 
Ott azonban, ahol a ripariák j/>1 diszlenek, s ott ahol mésr. nincs 

jelen, s ott ahol a talaj csipákás er6sen kötött : t'll rá pa i s::./j/öz•t·ss::.öt 
széukéuegezt:s ahi iilleiui uem ltdyes dolog. Ott az ojtvány telcpitésnck 
van a helye. 

A szénkénegezés évenként mint mondám egyszer cszközlendi;, 
mely kerül egy kata~ztrál1s holdnúl 20 frtba, a munlw n- J O frt, t1 á
gyázási többlet évenként 8- J O frt. 

Igy egy hold európai szöWnek szénkéneggeli fentartása drka évi 
36-4o frt tübhletbe kerül. 

Tekintve, hogy a bornak árá a régi horok áránál jóval magasabb : 
a több kiadást ,z több _iii7.•t"Lidem köuuyeu t'lbil:ja; s igy a szénkéneg~eli 
munkálkodás kifizeti m~gát, - dc csak ,z ma,~a n:s=h·t' alkatm,ls lzdyt:n. 

Aki szénl•énegezni akar, s tart ti)}e, hogy ar. eljárást elhibázhatja: 
forduljon . · · kerületbe beosztott állami szakküzeghez, a szölöszeti 
tanárhoz. En meg vagyok róla gy{)zödve, söt tapasr.talásból tudom, hogy 
az a legnagyobb készséggel jelenik meg a kivánt h.:Jyen, s a szénkéne 
gczést betanitja. 

Dc vannak e czélra betanitott munkások, akiket csekély dij mellctt 
az illetök a gyérítés eszközlésére kaphatn<"~k. 

Még egyet! 
A sz{)l{)k felujitása érdekében kelt tiirvény alapján, ar. ~)!rár-Bauk, 

a szénkéneggeli fenntartás czéljaihól telepitett \·agy telepirendr; szöWre i~ 
ad kölcsönt. 
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Ezt is jó tudni. Legalább a kinek czélja szándéka : azt igénybe 
veheti. 

Ezekben feleltünk meg a hozzánk intézett kérdésekre ; s a kinek e 
czélra alkalmas talaja van, lelepitsen gyérilés alá szőlőt ; de ha valahol 
ugy a szénkéneggeJi kezelésr(· telepitett szőlőnél keJI rendkivüli körül~ 
tekintő nagy elővigyázat ; mert a keJiő meggondolás nélküli telepítés 
vagy a gyéritésn ~k helytelen keresztülvitele : érezhetően megbosszulj~ 
magát. 

Ismét csak a jaqezröl. 
Ne itélj! hallgass meg, t. olvasóírn: miért 1rok én oly gyakran és 

dicséröleg a jauqezról ! 
Azért, mert nekünk, akik tapasztalatainkat a papirra tesszük s a 

kiket megemberelnek azzal, hogy nem csak fizetnek agyunk termékeiért, 
de asztalukra fogadják és olvasásra. méltatják, az a kötdességünk, hogy 
amit jón;•k tapasztalunk, nem töri)dve az előitélettel : hirdessük. Hirdessük 
azért, hogy mások ha~znok:~t vehessél<. 

Mo ;t mikor az állarn a jaquezt nem fogadja el mint alanyt, nagy 
hátorság őt alanyuJ ajánhmi De hát az én meggyőződésem az, hogy 
a jaquez neki alkalmas helyen megbecsülhetetlen alany vessző. 

Ha végig nézünk egy határban, hány helyen látjuk, hogy a tőke 
leveh-·i sárgulnak, ősszeesnek ? • . • 

Hányszor olvassuk, hogy ez a sárgulás egy betegség, melynek a 
neve clorozis. 

Azt úllitják, h gy a sárguiásnak részben az ojtás az oko1.ója, rész
ben a talaj. Ott ahol egy-két sárga levclü töke elvétv~ található, oU 
igen is okozója Icilet a ilihás ojt\'ány. De ott ahol a t;'íkék hajtásainak 
és leveleinek elsárgulása csomósan nagyob 1 tö:negekben jelentkezik : 
ott bármcJy tudom:ínyos áJiiü\s daczára is, a hiba a talajban ke
resendl). 

A lc\'elek és hajtások sárguiása eJlen soldt:ie szcreket ajánlottak 
\'an eset, hogy a nagyképii l:zikk egé.!l'z apróra elmagyarázza a sár
gulás okát s ajánlja az óvszereket. 

\·asgáliczczali pcrmetezést, \·asgálic_zczal kenést-fenést, vasgálicz
oldattali trágyázást irnak össze. Pedig hát ez igazán mondva alig 
szüks~g. 

En megforditom a gyógyítást, nem azt mondom, hogy mily gyógy. 
szereket adjunk he a beteg tiikének, vagy mivel mázoljuk be, - de 
azt, hogy akádályozzuk meg : Ll bdt)[.':c.:.~- fi..Wépésc.:l. 

Ennek megalmdályozúsára nent ke]] ~ emmiféle nagy bölcseskedés. 
Tudjuk, hogy a levelek sárguiása a tüke betegségét jelenti. .;\ 

betegségek származú okai pedig ezek. 
l. A hibás ojtványok. 
2. A szőlútönek meg nem felelő talaj. 
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Először is mü\'eljük a talajokat jól, és trágyázzuk meg rendesen 
amikor kivánja. 

A hibás forradásu ojtninyt ne ültessük cl. Ha azonban c legna
gyobb vigyázat mellett még is el lett ültetn·, ha sárgul: ki vele ! Vagy 
le kell vagni az ojtás helyén ; az alany kihajt, mely azután zölden 
beojtható. 

A ripáriának alkalmas talajt eddig már minden szőlész ösmeri. 
Tudja azt, hogy mes?.es talajban a hajtások a levelek sárgák lesznek. 

:\'ohát egész egyszerUen : ilyen helyre ne ültessen ripáriát. 
Ha ezeket a tanácsokat megfogadja ; akkor nem lesz sárga haj

tásu level ü tőkéje. Akkor nem kell a tőkét pancsol! 1i, fürdetni, nem kell 
a talajt vasgálicz oldattal itatni. 

Hány gazda lát szölőjében a forditás által felszim·e kerlilt meszes 
talajt ~~ neki busul. 

En édes Istenem! ... Hát ez ne legyen nagy gond nagy bu~lako
dás ! Könnyen kell vele végezni. Ahol a talaj nem meszes, oda ripária 
portalist, ahol mes~es : minden gondolkodils nélkül jayuezt kell ültetni. 

JJiJrt? 
Azert mert a ripúria portális a nem mcszcs talajban a \"ililg legjobb 

alanya; a meszes talajban azonban nem díszlik. Azért, mert a jaquez 
a meszes talajban pompásan diszlik. 

De n:eg azért, mivc!l mint eddig meggyőzödtek; a japucz a meg
felelő talajban ellenélt a filloxerának. Ezt én is tapasztalom, Je hazánk
han több helyen láttam is. 

De Franczia-országban ugy vannak a jaquezzel, hogy azt teljesen 
elle11állónak ösmerik. 

Ezt igazolja l\lolnár István ur, kir. tanácsos országos gyümöksészeti 
miniszteri biztos ur egy legujabhan kiadott jeles munkájában, mel_vhen 
a jaquezról a következökhen szól : 

"A jaquez sötét szinü jó vörös bort ad, a _li/lo:r,níuak tt·!j,·s,·u 
l?llcuáll, s eddig ezen szőlöfajból Francziaországban mintegy 8U ezer kat. 
hold van beültet ve.·· 

Tehát ez b igozolja az én állitásomat, hogy a jayuez ellcntálló. 
Ha pedig csakugyan ellcntálló, akkor egy perczig sincs mit gon

dolkozni felette, mert oly előnyiikkel bir, melyek nagyon sol<at nyom
nak a latban. Nevezetesen a jaquez mint alany sokat ér, mivcl az alany 
a reá ojtott nemes részszel cgyenl•')en \'astagszik: --- mcrt reá ojtva a 
legnagyobb sikert lehet vele elérni. 

Ugy zöldojtásnál, mint kézben eszközölt párosításnál bámulatos 
sikert ad. 

Tehát ne okoskodjunk a b.tcg tőkék gyógyításával, hanem akinek 
meszes talaju vagy meszes kevcrékű talaju szölöje van, a mondottak 
által is bátorítva: csak jaquezt \.Ütessen, vagy jaqucz alanyra nemesitett 
ojtványokat rakjon el. 
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Kérdések és feleletek. 
14. Kérdés. A peronoszpóra, daczára a többszöri permetezésnek, 

egyre pusztít. Nit tegyek, hogy a mult évi baj velem ne ismétlódjék? 

D. K. 
Felelet. Az lehetetlen, hogy rendes permetezés mellett a peronosz

pora terjedjen. 
Lehet, hogy ön nem rendesen permetezett. Vagy nem adott kellő 

adag rézgáliczol; vagy nem-e a vinczeHér odábbitotta a rézgáliczol ? 
Mert ilyen is megtörténhetik ; azután az ilyen permetezés után várja· a 
hatást, holott a siker a vinczellér zsebében van ? 

Vagy eső előtt permetezett, s IIZonnal lemosta az eső ; s igy annyi 
mintha nem permetezett volna. 

Ha a 3-szori permetezés nem volt elégséges és megakarja men
teni a szőlőjét : ugy permetezzen miud~if és add~g, mig czélját el nem érte 

15. Kérdés. N é gy évvel ezelőtt hozattam eg v neves szőlésztó. 
nemes kadarka szőlővesszőt, azt elültettem. :\'lost negyedik évében meg
lepő szép termést igért, ámde ugy elrugott, hogy szánandó reá nézni. 
Kérdem, lehet-e az illető ellen kártéritési keresetet inditaní, hogy a n~mes 
k"darka helyett rugós kadarkát adott? F. K. 

Felelet. Ha jótállás mellett kikötötten küldötte önnek a nemes 
kadark :H, és az csakugyan rugós kadarka vagyis gazda-bolondító : igen 
is van önnek joga tőle kát talanitást kérni. 

Csakhogy egyet tessék netaláni lépések megtétele előtt tudomásul 
venni; azt hogy az idén a legnemesebb 3 magu kadarka is sok helyilU 
rtt,gott Rugott reJig azért, mivel virágzás idejében kellemetlen és alkat· 
mattan hüvös csős idő jár. Ahol ilyen időjárás érte a kadarkát bi::ouy 
elru.~o/1 a: lllt.:lf 1tálmzk is. Azért tehát ha önnek szőlője 4 éves s igy 
először terem, és ha szölő virágzáskor önnél is hűvös esős idő volt : 
bizony nem képezett kivételt az ön kadarkája sem, ott ~s elvirágzott • 

.-\ jelen év a kadarkák életébeal nagy ritkaság. Evck alatt fordul 
elő, hogy a "'·m,·s ktularka drugjou. De hát az idén elrugott. 

Hogy azonban iin biztos legyen a kadarkája minőségéröl, tessék 
néhány bogyót szét bontani. Ha a bogyóban ~gy mag van : akkor az 
1·ngós kadarka. Ha két magu, bár ke\·ésbé de rug? ha azonban 3 
mag van a bogyóhan : akkor az llt'lll~s kadarka. 

ll.i. Kérdés. .-lz "vrs:á.~·us s:ü/t'í .... :zdi s:iit·,·!kt'::c:l'' felhivott, hogy cse
mege szőUimet eladásra jelentsem be. 

Mi a véleménye a t. szerkesztű urnak ? lesz-e jövője a nevezett 
szövetkezetnek, és helyesen l:selekszem-e, ha szőlőim eladását reá bizom? 

Dr. K. K. 
Felelet. Egy alakuló uj intézményről, mely eddig nem nJott reá 

okot, nem szabad irigysél[ből c:lleus:c.·wz•csc:u i ru i. 
Az eszme szép és a szölészt:tnek csak hasznára lehet ha prospe

rál. Azért tehát e tekintetben csak annyit mondhatunk : mindenkinek 
érdekében áll terményét a legmagasabb árbqn értékes teni. 

l 7. Kérdés. Ami vidékünkön kezdenek egy faj szőlőt termelni. N érne-
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lyek Jlé:esfdzént.t'k, m-lsok J/tu:~~:ilthlk nevezik. Kérdem : a két név egy 
és ugyanazon szölöt illeti e rneg, \'ag a ~largit és a ~lézesfehér egy és 
ugyanazon faj-e? vagy ha nem <~Z: mi ld.iliinrbség van a kett•'í ki'.zött? 
Melyik méltóbb a tenyésztésére? l\lelyiknek milyen a bora? F J. 

· Felelet. A ~largit is 1\lézesfehér is más szülií. Tévedésben élnek 
azok: akik Ll h:/ ztet·ii s::M<'il t)!)'t~t·/.: !Jis::i/.:. 

A ~lézL·sfehér néhol neveztetik ugyan sárga .Margitnak, ez hibás 
el11evezés. A Mézesfehér ~agy-~laroson és vidékén kultiváltatik nagyban, 
s mint csemege szőlő ér tékesittetik. .-\ ~lézcsfellérnek szintén két faja 
van, egyik zöld, a másik sárga hogy• 1ju . .-\ zöld bogyoju dusabb termést 
ad, a sárgab.ogyóju azonban korábban érik . 

.-\ mézésfehér tőkéje, illetve nö\·el.;edése erú:-;, az érett vessziinek 
szine felrér-sárgás, vagy sárgás-bama. Különüs ismertet() jele, hogy julius 
hó elején a honalj alatt levií rügy~k fele ré:.;zhen feltűniien piros szinüek. 

Levelei középnagyságuak és \·astag szi.l\·etüek, ;-> karél.\·· sok. A 
karélyok mélyen he vannak vág\·a, s a leve:ek alul gyapjasak. 

Fürtje közép vagy gula alaku. néll.L úgas. :\ fürt nyele husos, 
vastag és rövid. A bogyók nag~·ok, le~i.,l.;ábh gi'11nbiilyüek, néha laposak. 
Azon az oldalon, ahol a nap éri, rozsdás. 

A szőlőhéja vékony és ezért felette l.;ünnyen rohad. 
Ha hosszura mctszetik: rttg, egyenetlen bogyót <h.i; s igy egyik 

bogró nagyobb léve.l : mi11! cst'lllt',i!,·s::ölö llt.'tll tr/k,rlm.ls. ~övidre kell 
metszeni, ugy hogy egy tökén 3 ---! ~sap hagyan~lú é..; ez 1-2 szemre 
vágandó Ekkor felette nagy terrnést ad. 

Bora gyenge, és ha más szeszeseb l· bon al nem kcvertetik, a második 
évben már nyulóssá lesz. Ez a m~zes-fehér sd5lű. 

A :\largit szőlű teirása a kli\·etkczú: tükéje szintén erős, de haj
tásai gyengék. ~l ig a mézes-fehér lc\·elei ,·,-,·is,·ll b,TtÍ,:.!tÍss,rl 5 karc.:; u, 
addig a Margit iib/iis s 11t'111 lllt:ly bel·,í.~.:-,íss,t/ :; kt1 n:l_\'ll,lk. Fürt je ki se hb, 
mim a mézes-fchéré . .-\ fürt nem igen tuiili,tt . \ bogyó i kisebbek, mint 
a mézes-fehért:, nem gömbölyück, inkább tojús~ladok. Szinül~ zöldessárga. 
A napot érö oldalon füstüs. 

Ez is, mint a mézesfehér vékony héju, lmsos; esüs időben rohad. A 
mézesfehérnél lwrábban érik. Ezen faj inkúbh csemege, mint a borszölűk 
közé sorozandó. Tiikén rii\·id metszés me.lclt alig tcrcr11 ; csak is szál
vesszős vagy Iugos müvcléscn fizeti ki magút. 

Az elmondottakból látszik a nag~· ellentét. 
A mézesfeht:r rövid mctszést ldvún, a ~largit lugason terem. Tehát 

e két egymással ellentétben álló tulajdonsúg n;,gyun is távol állitja egyi
ket a másikától. 

Legkönnyebben meg lehet k~d•··nhiiztctni a lcYélrúl. .\ mézesfehér 
i) mély bevágással, a :\largit a ühlüs cs llCill Inél.\' hevúgással bir. A 
Mézesfehér nagy fürt<"•l<et hoz nagy bugyúkkal, és a hog_\·úk gömhi)lyüek; 
a Margit közép fürtüket hoz; ki1zépnag.rsúgú hog_\·úkl•al, melyel' nem 
gömbölyüek, inkább hosszasak. 

A Mézesfehér tehát mindcn tel.; illtetben érd;.:mcschb súilc'i, mint a :\largit. 

Nyomatott Kovács és Schimmerling könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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