
IV. évfolyam. 1897. 8. szám. Gyöngyös, augusztus 2é, 

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

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Fclel!ís szerkcsztő és _kiadó-:ulajdonos : 

Előfizetési dij Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

Országos szölötelepitö szövetkezet. 
Budapesten a fenti c.zim alatt alakult egy szövetkezet, 

mely n1int kiadványaiban tudatja: az ország szőlészeinek sor
sán kiván segiteni azzal, hogy az egyesek és társaságok szőlő 
telepítéseit elősegíti, esetleg telepítéseket eszközöl és elvállal ; 
és hogy azok terményeit a szőlőket ugy külhonban, mint az 
országban lehető legmagasabb árért értékesiti 

A szövetkczet alakulását tágas téren ösmertette, s igy 
felhívta figyeimét a szakköröknek és szaklapoknak. 

Megjelent róla a birúlat, a kritika. Ami eddig megjelent: 
az nem volt kedvező, sőt alkalmas volt arra, hogy a közön
séget az eszme, Hletőleg a szövetkezés körül ne tömöritse. 

Mi eddig a szövetkezetről nem nyilvánitottunk nézetet. 
Szándékosan hallgattunk. ~em akartunk idő előtt nézetet nyil
vánítani. ~1egakartunk előbb ismerkedni a czéllal, az trany
nyal, melyet a szövetkezet követni szándékozik. 

Ma napság n1időn a szövetkczet egyik ezélia a szőlők 
értékesitése evidenssl. lett, s ma midón előfizetőinktől kérdé
sek intéztettek hoz~ánk, a következiSkben mondjuk el véle

ményünket. 
Minden oly szövetkezés, oly társulás, mely a szőlő-

telepitést előbbre vinni, annak terményét előnyösen értékesiteni 
igyekszik: 1nint lzazajia .... · t:s:mt'. has: nos. Ily értelemben az 
országos szőlőtclepitő szövetkezct életre hivása is üdvözle1tdő. 

Most térjünk át czeiJatra. 
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. . . . ~~an a szőlők telcpitését tűzte ki, vál-............. 
lalkozik arra, hogy egyesek kivánságára, azok részérc: az 
ország bármely részében szőlőket telepít, s azokat a feleknek 
tern1őkészen adja át. 

Vállalkozott arra, hogy a tőke hiányában vevőket előse

gíti, reszükre kölcsönt is nyujt. 
Ami nézetünk az, hogy e tekintetben alig ha ér czélt. 
Alig ha ér czélt azért, tnivel a szűlűtelepitést n1anapság, 

maga a törvényhozás tett intézkedésében segíti clü. 
E ezéiból nyert életet az érdekelt türvényczil~k. E ezéiból 

vette kezéce az Agrár és Járadékbank a n1vűeletet. 

A törvény által oly kedveznlény nyujtatik a szülűtelepi

tőknek, melynél nagyobbat, clűnyusebbet, kedvezőbbet az 
országos szölőtelepitű·szövetkezet tnár anyagi eréjénél fogva 
sem nyujthat. 

Akinek filloxera által kipusztított szölöje van, legyen az 
a birtok bármennyire tnegterhelve: t:suk /Üle ji'ig~, lwgy s:::ülü
jét felujitsa. 

Minden utánjárás és fáradság nélkül n1egkapja a feluji
táshoz megkivántató pénzösszeget; s ha szüksége van, kap 
díjtalanul utbaigazitást, amennyiben az állam szakközegei fel
hivásra azt a legnagyobb előzékenység mellctt tnegadják. 

Sőt nemcsak meg lehet nyerni az utba igazitást, de 
mindazok szölő területét, akik az agrár-banktól nyert külcsön
nel eszközlik felujitásaikat: a felujitást hivatalból figyelemmel 
kisérik, s a helytelen csjárásra a feleket tigyeln1essé teszik s a 
jobb áljárásra kötelezik. 

Tehát az országos szőlőtelepitő szüvetség az agrár-banknál 
nagyobb előnyt nem nyujthat, sőt vele netn is versenyezhet. 
E tekintetben tehát nem pótol hézagot, s az ojtvány szőlő
telepitésénél nem válik szükségessé. 

A homoki szőlők telepítése körüli eljárás maradna tehát 
fel részére; ez azonban oly csekélybe kerül, hogy alig akad-
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nak egyesek, akik e téren a segélyt, a támogatást igénybe 
vegyék; különösen kisebb tel~pitéseknél. 

Ami nézetünk tehát az, hogy az országos szőlőszeti szö
vetkezet a szőlők felujitása érdekében alig fog számbavehető 
segélyt nyujthatni. 

Azt. hogy a szövetkezet az ország külömböző részeiben 
szőlőket egyesek részére telepitsen, különösen kisebb parczel
lákban: az kivihetetleu. A felügyelet annyi költségbe kerülne, 
hogy azt a vállalkozás nem birja. 

De azért sem válik ez szükségessé, miután a szőlőtelepi
tés mikéntje annyira ösmertté lett, hogy alig van város, ahol 
alzlzoz értö egyén Ile taldlkoznék. 

A rnásik része a szövetkezetnek: a cse1negeszőlök érté
kesitése. 

Ez több sikert igérne, sőt hasznos is lehetne, ha a szö-
vetkezet szabályzatát másként állapitaná meg. 

A szövetkezet első sorban is azt követeli, hogy mindenki, 
aki szőlőjét a szövetkezet utján kivánja értékesiteni: köteles 
üzletrészt jegyezni. 

Egy üzletrész 50 frt, mely kívánatra egyszerre is befi
zetendő. 

~1inden katasztrális hold szőlő után egy üzletrész előre 

jegyzendő. 5 katasztrális hold után 2 üzletrész és igy tovább. 
Midőn ezen szabályzat felálJittatott, az illetők a helyzet

tel nem számoltak. 
Legtöbb szőlő tulajdonos szőlőjében csak részlegesen 

termel csemegeszőlőt; 1~r,- 1/to részben; már most 1/5-'!to 

részben termelt csemegeszölő után, hogy fizessen egy egész hold 
utáni illetéket, illetőleg egy űzletrész értéKét 50 frtot? ... 

Ez az egyik nehézség ami végett sokan · tartózkodnak a 
belépés től. 

Az intézők alig vetettek számot a helyzettel, vagy rosz-
szul lettek informálva, midőn azt hitték, hogy az eladók töme
gesen tódulnak a belépésre. 
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A termelő az ojtványszőlőkön termelt kisebb mennyiségü 
szőlőjeit: a lleiyi piac: vu érft.Y..'t'sit i; s ha több van, az illető 

összeköttetést keres, tnely összeköttetés könnyen található. 
Ha pedig egy vidéken tnár nagyobb szőlűtennelés van : 

azt a pit_lc:ut t-l vevcik ma~u/.: jdkt:n.: . ..,·i/.:. 
Tehát a tennelö, csctnege szölöjét egész könnyen birja 

értékesite ni. 
Itt csak arról lehetne szó, hogy az eddigind 1nagasabb 

drak /dzetudw:k ddrl1t:lúk. Ez az atnit a szüvctkezet ker\!sztül 
vihet. 

De hát ha a tennelők alig fordulnak a szövetkezet köz
vetitéseért: honnét szállit szőlüt a vevöknek ? Ha nen1 kezdi 
meg szállítását, hogy állapithatja tneg jú hirnevét, tne ly ré
szére n1indinkúbb nagyobb piaczokat biztositana ? 

A szőlőszállitási fültételek is sulyosak. Például tninta sző
lőt kér .... 

Minta szőlöt csak akkor lehet küldeni, Inikor a szőlő 

érik, mikor a szállítás tnár eszközölhető. 
Ez pedig tnár élkésett dolog. A kötéseket előbb kell 

kötni. ~lanapság az egy~ni felvilúgosodottság oly tnagas fo
kon áll, hogy a tennelő nem vúrja he, hogy az eladás kör
mére égjen. Jdü t:kílt küt. 

A magyar ember a sok csalódás utún bizalmatlan ; -gon
dolni is alig lehet. hogy valaki <;gy harmadik kezén át érté
kesitse szőlőjét. hogy oly gyúmsúgra szuruljon, hogy lit:(l•ctle 
1nás szd11wljou. 

Tudni való, hogy a szőlú. gyümölcs. rornlandó tárgy ; 
hogy a megrendelúk küzütt is számosan nm nak szőrszúl haso
gatók; hogy mehesscn tchút a termelt') abba, hogy az ültala 
nem ösmert firn1a az ő küldcményében turkáljon, hogy azt 
kénye és kedve szerint limitálja. l\lcly esetben az érintkezés 
a szövetkezet és a vev<') küzütt türténjék: t':' dadú rot•,ís,íra 

Legtöbb ember maga szereti ügyeit intézni. ~lúr ezen 
körülmény is tartózkodóvá teszi a tennelőt 
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Igy tehát ezen a tére:-: sem bizok valami nagy sikerben. 
Egészen másként gondolnám én aszövetkezet jövőjét biz

tositva és áldásosnak. :\fert hogy egy ilyen országos szövet
ség más alapokon sokat tehetne a szőlőszet érdekeiben, arról 
megvagyok győződve. 

Most látni meg. 
:\lit lehet most látni kérdi az olvasó? azt, hogy mi különbség van 

egy rendszeresen telepitett s nagy gonddal kezelt ojtvány szőlőben, és 
egy szakértelem nélkül kezelt renyhe gazda szőlöjében. 

Naponként lútok egy darab szölt'Jt, me ly mintcgy 181 Jű négyszög öl 
területíí. 

Ezen szőlőtclep 1894 ~-.->-ik év telén lett két láb mélyen megfor
ditva, és 180;) év tavaszán sima zöldojtványnyal betelepitve. 

189;) --n. év telén istálló trágyával dusan meg lett hordva; s most 
mid6n :3 éves oly termés van benne, mcly bámulatra méltó. 

Van h enne HOOO töke körül E köz ül hiányzik 3° fo - 180 drb ; termés 
nélkül van 2t No-tóti - 1200 töke ; a többi tökén van egyre-másra, P/2 kilo 
szőlő, s igy az egészen van mintegy öH m. m. 

A szölö mézes fejér, oportó, piros és fehér chasseles vegyülék, 
mcly ez idíj szerint 20 frtjával értékesithetc'í. 

Ha most már csak GO m. m. veszünk is, 1200 frt értéket képvisel, 
mely összeget a monJott szőWterület bruttó jö\·edelmez. 

Ha ebből 20t' frtot levonunk egy évi 1nunkáltatásra, marad l OOO 
mond ezer frt tiszta jövedelem. 

Ebbül kiszámitható, hogy egy hold sz•ílő mily értéket képvisel. 
Ha ez sem ad ked\·et a szülí)telepitésre, akkor kárba vesz minden 

buzditás, ékesszólá~, papir és tinta fogyasztás. 
Hogv miként lehet ezt a sikert elérni? Egész egyszerüen ugy, ha 

a gazda lllindent idejében és mindent öntudatosan végez. 
Az első a földnek rendes megforditása ; ezt követi a rendes ülte

tés és a jó munka. De legfőbb dolog a trágyázás. 
A nevezett szőlő már a második év he n bámulatos t>rős hajtásokat hozott; 

már akkor remélieni lehetett, hogy a harmadik évben s?.ép termést ad. 
Mikor volt az a multban, hogy egy és fél hold szőlő a harmadik 

évben ilyen termést ilyen jövedelmet adott volna ? Soha ! ... Soha sem értünk 
ily fényes eredményt a régi kulturában. 

De nemcsak erre nézve hathat reánk buzditásul a nevezett szőlő 
termése ; - Je arra is megtanit, hugy sima zöldojtványok ültetésével 
fényes sikert lehet elérni. 
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Levelezés. 
l. 

Tek. Szerkesztó úr! 
Nekem van egy 4350 négyszög öles, a phylloxera által kipusztí

tott szőlóm; mely már ugy 8-f) éve kiveszett. Illetve ennek csak 1 /a-ada 
volt szólő, a többi szüz föld, igen jó fekvéssei s lazás fekete szinü 
talajjal. 

Az ~Agrár banknak" a saját földemen semmi szin alatt bérlője 
lenni nem akarok. - A drága kész ojtványokra pénzem nincs. Ahhoz 
s a többi megkivántaló munkálatokhoz nálunk ember kapható nem 
lévén, - tekintettel a talaj lazasságára, elhatároztam magam szénkéne
gezés alá hazai fajokat ültetni s azt legközelebb keresztül is vinni. 
Közbe jött azonban, hogy egyik szőlő szomszédom á tadott a "Szlilőben" 
czimű s Tekintetességed szerkesztése alatt levő szaklapból egy csomót, 
(amelyre rögtön elő is fizettem tegnap) s annak egyi!< példányáhan olvas
tam, hogy mily rendkivül bőtermö az othelló faj, és hogy épen Tekin
tetességednél mennyire kifizette e faj magát. Most azon gondolkodom, 
hogy beültetem az egész területemet othellóval. De még is mielőtt ezt 
teljesen elhatározva legközelebb megtenném, felkeresni óhajtottam Tekin
tetességedet jelen soraimmal s tiszteletteljesen felkér~m, kegyeskedjék 
értesiteni pár sorban, hogy ajánlja-:e ezt? S ha igen, mily távolságra 
öltessem. (Itt megjegyezni óhajtom, hogy minden tőkét én ugy gondo
lom karó mellett Iugos tőkére alakitanám át; mint az a legközelebbi 
folyó évi egyik b. Iapjában a csemege sz{)Jő metszésénél előadva lett. 
Jó lenne-e ez?) Mint bor vagy csemege szőlőt lehetne-c értékesiteni ? 

Vagy pedig csak mily részt ültessek be, (térfogatra néZ\'e a 4350 
négyszög ölbői) és a többi részt jó lenne-e más európai fajjaL 

A szüz talajt okvetlen megforgassam-e ? 
B. D. 

Az othelló szőlőről most is azt mondhatom, a.nit évekkel ezelőtt 
és a legutóbbi czikkemben mondottam, hogy ez egy ,ítdotl jó s::ölö, 
mely alkalmas talajban teljesen ellenáll, roppant dusan terem, s igy 
felette nagy jövedelmet hoz. 

Az én othelló szőlőm egyik táhlában 13 éves. Tdjes erőben van ; 
rajta a filloxera pusztításának semmi nyoma nincsen. 

Az othelló szőlő tápdus talajt kiván. Legjobban diszlik a fekete 
vagy sötét barna kövér talajban. 

Azonban az othelló metszésére vigyázni kell ; legtöbb helyen a tul 
reá metszéssel rövidítik meg életét. 

Az othelló -.ajátsága az is, hogy fürtjeit akkor érleli meg szépen, 
és akkor hoz épszinü dus fürtöket : Iza '"" s::ülö fiirlök a uap forrósá
gának hevéuek nincsenek kitéve, - Iza a::ok a lc?vdek által lakarlaluak. 

Ha az othelló szőlőfürt a naphevének forrósagának ki van téve : 
akko1· a bogyókat a Jtap kiégdi. A bogyók összeégnek összefonnyad-
nak, megfeketednek. ' · 
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Ezekhí)l követke~tetve . nem ajánlom •. h0gy az ot helló szóll5 Iugos 
rcnd~~er '.nellet.! .. tc~1ve~ztessek. Az othello szí)Jí) olv buján n6, mint 
scillllll mas szolofar. :\1mden rü~y küliinhség nélkül fürtöket hoz. Sl5t 
még az oldal hajtások és sallangvesszíik is termést hoznak; de még a 
t()kéhííl is ~viimiiks ti>r elé 

Eme ropra!lt na~v hozama mellett a Iugos ugy megtelne szőlővel, 
hogv ezt a toke nem volnrr képes megnevelni; s a fürtök kics:nvek, a 
hogTók egresek. aprószemíiek élvezhetienek lennének. · 

T ... Cit11(' .-;nk fiirl t:S é/t•('::/tc·tlcu sző/fí. 

De mé~ azután a lt1goson a fürti>k a nap hevének egyenesen ki
lennének téve. s igv ííket kisütné kiégetné. 
. Az othellót tíikés művelettel a t6ke erejéhez képest 2-3 csapra, 
es ezen ~--~ szemre kell metszeni. 

Egv eri)s tfíke, metv az elíihh mondott metszéssel van reá vágva: 
terem ~ --t kilo szfit6t. Ennél tiihhet kivánni nem teket. 

Azután vi.~_vázni kell arra, h0gy a fiirtöket állandóan lomb takarja. 
Ha az érés ideje hekiivetkezik, a lomb alatt a fürtök teljesen be

érnek, hogvójai nagyok lesznek. 
Egy ih•en jól kiérett nagvbogyóju, kékesszinú hamvakkal erl5sen 

takart othellfl fölséges látván v. 
Az othetll) szí>Wt ki.itiinösen a felsíí vidékeken felette szeretik. Kel

lemes ize miatt a legelííkclőhh asztalokon is helyet talál. Sőt pikáns izét 
sokan felette kedvelik. 

Bár felette nagy harátja vagyok az othelló szőlfínnk, és joggal, 
mert nekem már nagy .i<h·edelmet adott : soha egyetlen évben sem csalt 
meg, még sem ajánlom, hog~· a 43,;0 n.'>gyszög ölet egyszerre ezen faj
jal ültesse he. 

Azért nem, rnivel ezen szf)lőfajnak előbh piaczot kell keresni. S a 
kinek ninl~S összekiittetése \·ag-y nincs vidéke, annak borrá kell sztirni. 

A bora felette fekete, er6s€m szeszes : de egy kevés mellék ize van ; 
ami végett a nagy kereskedelemben mé~ nem lett általában felvéve. 

De még a mondott terlílet oly roppant mennyiséget teremne, hogy 
egyelőre mig összeköttetései nincsenek, nem birná elhelyezni. 

Tessék a nevezett területből a legdusabb részt 600-1000 négy
szög ölet othellóval beiiltetni. A többit pedig ha a talaj nem tul kötött, 
tessék az ottan elterjedt európai szőlővesszövel beültetni, és szénké
negeztetni 

Ha pedig a szénkénegezéssel járó évenként megujuló elbánást 
költségesnek találná, tessék az ojtásokkali telepitéshez fordulni. 

Ha nem akar az agrár bankhoz fordulni, s nincs pénze a drága 
ojtványokra, és mégis Akar telepiteni, a következőképen járjon el. . 

For~littasson meg l OOO négyszög öl területet, azt ültesse be valódi 
fajtiszta ripária portálissa1. 

Ezen területen terem armyi vesszője, hogy évenként 8-10 ezer 
kézbeni párositást készittethet. Es ennek kiadásait a felmaradt vesszők el-
adásúh•.,l egész könnyen fcdczheti. , "' 

J (1()0 négyszög öl ön terem ü0-80 ezer első osztályu vesszoJe, melyből 
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:30-40 ezret eladva. kap érette :1-600 frtot. Ezen pénzzet évenként 
nemcsak egy hold szőlőtelepitéséhez szükséges ojtványokat lehet elő
átlitani de forditás és telepitésre is jut. 

Az ojtás készitésre, ha alkalmas embereket nem találná: a:l lehet 
más homtél lzo:atni. 

De a nevezett telepen eszközöltethet annyi zöldojtást is játszva, 
mely az egész terület beállirására elégséges A töbhi felmaradottat pedig 
értékesitve, a befolyó összegből a7. egész terűlet beállitási költségeit 
fedezheti. 

Ha egy általában nem lehet azon vi~léken az ojtáshoz alkalmas 
embereket találni. Tessék egyszerüen ri pária porhí/is t•csszüt termel11i: 
és azt eladván, érette kész ojtványokat szerezni. 

De a vessző fajtiszta ripária portá/is legyen .. -\7. ilyen vessző 
kereset, ~ aranyat ér. 

A területet minden esetre forditassa meg. Forditott földben a fejlődés 
sokkal dusabb és igy a jövedelem is nagyobb. 

1 OOO nég_vszög ötö n termelt ri pária portalis vessz{j etsi> és második 
osztályu 6-900 frtot ér. 

Eladni ripária portálist, felette könnyen lehet. 

II. 

Tisztdt S:erkcs::tő t í r.' .-\z általam is hordatott becses lapjában 
szives készséggel igérvén el{jfizetöinek eg\'es kérdésekben a felvilágositást, 
méltózt::~ssék megbocsátani, ha jó indulatát én is igénybe veszem. 

Homokon akarok sú)lút teleriteni. X~·m vagyok azonban tájékozott, 
hogy mely fajok l~galkalmasabhak a homokra ? l~ észint olvasgatás, r észint 
kérdezősködés után a következ{) névsorr állitottam üsszc. Fehér horfajok : 
Olasz rizling. :\lézes fehér. Fehér frankos. Sárfchér. Fehér hakar. Vöriis 
bakar. Zölh silvani. Szlankamenka. Kiivi dinka \.i.,rüs horfajok: Nemes 
kadarka. :\agy burgondi. Oporto. Carbenet-Franc. Petit-Ban'-·het. Aramon. 
Kegyeskedjék átnézni, és a felsorolt fajokra nézetét nyilvá11itani. 

Tisztdettel K. B. 
A tett kérdésérc elsö surban is azzal felelhet ünk, ho.~.w kizárólag 

homoki faj sz:jlők nincsennek. Legtöbb szőlöfaj, mcly a hegyen dis;dik, 
a h'Jmokban is jól találja magát. 

De valamint a hegyeken sem adnak egyenl{) sikert a szölőfajok, 
hasonlóképen van ez a homokban is. Azért tehát első sorban meg kell 
figyelni a talaj fekvését és alakulását, és ehhez mérten kell az ültetendő 
fajokat kikeresni. A h0moknak tulajdonsága az, hogy htrtelen é" szerfclett 
átmelegszik és ilyenkor az érés gyors. Ellenhen viszont hirtelen kihül, 
különösen ha az (j..;zi e-.{jzés beáll : akkor azután az érés is megakad. 

Mivel azon ha n az idJjjára~t szabályozni nem lehet, a homoki tele
pitésnél oda kell ti)rekedni; h· ,gy különüscn lapos helyeken korán ércj fa
jok ültettessenek. 

E 111clkcdctr délnek fekv{) dombukon vagy magaslatokon azonban 
később érő fajokat is bátrun lehet ültetni. :\l ert \'égtére azon általános 
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szabály áll, hog_v hüvös öszi idiijarás mellett, meg a hegyes vidékeken 
sem érik bl! a késön érő szi)J{)faj. 

Ezek után áttérek a felemlitett szölőfajok östnertet sére. 
A Zölds::Üi'LÍ1li Ezen szöWnek az a tulajdon-.ága, hogy eteggé 

csak vessz~)n terern; tökén vajmi csckélv termést ad. Mivel azonban 
hosszu tengelyizi.i vastagbelü : a téli filJ!Y benne ha le 1lcm 1ttt::zák a hom.ok 
alá : sok kát·t tesz 

A lehuzás pedig költséges és fáradságos. 
Bár korán érő faj, de nem ad nagy termést: szeritHem a homokra 

nem alkalmas. 
2. Olasz ri::lin,~. Ez a sz ')}ö minden tekintetben alkalmas 

a homok talajba. Előnyei, hogy még a legsilányabb homokhan is meg 
él és terem Hogy :3 éves korában termést ad, hogy vessz íjei a téli 
fagynak nagyban ellenállanak, hogy dusan terem és jó bort ad. 

Csak arra kell vigyázni, hogy ne \·ágassék tulságo~ reá; mert ak
kor felette sokat terem, és hamar kitenni magát. 

Még azon eWnye is van az olaszrizlingnek, hogy a peronaspora 
kevésbé bir leveleivel. 

3. Jfé::esfdzér. A homoktalajba igen alkalmas. Oly sivár homokon, 
hol más fajok alig adnak termést vagy ha aLinak is apró fürti.iek: a 
mézesfeltér s':ép termést ad. Ezen szőlőnek azon jó tulajdonság~ van, 
hogy korán érik és sokat terem, s mint csemege szőlö is értékes. 

Jó asztali bort ad. 
4 S::/aukamc11ka. Dusan ter~m, de későn érik ; de azért is, mivel 

dus talajban ad cs:tk nag~· termést, jobb fajok birt()kúban nem ajánlatos 
a homokra. 

· ;-,, A .• öl'idarktl. Rendkivül dusan terem, de ez is későn érik; söt 
sokszor éretlen marad. S mivcl csak kedvező iLWben a~l jú bort, a hf)
mokra nem alkalmas. 

H. S'Jrfdz,h·. Egyik rossz tulajdonsága, hogy virá,gzáskor könnyen 
rug, különösen ha tisztán faj-táblákban ültettetik: csekély termést ad 
Bár érése korai, hogyója édes és fűs:~eres: nálánál jobb :ajuk vannak, 
melyek a homokra alkalmasak. 

; . l rörüs-bahztor. Erröl azt lehet mondani, amit a sárfeh·~rről, hogy 
virágzáskor rug s igy azért különösen tisztún faj-táblákba ültetve keve
set terem. 

8. A felzh·-bakator. méltó túrsa a piros bakatornak. 
Ezen utóbhi két fajnak különhen az tulajdonsága, hogy leginkább 

kötött talajban terem, azért nem alkalmas a homokra 
Most térjünk át a vörös borfajuakra. 
H. Kad,rrka. Ez az egyik legbiztosabb termi> faj. 
A v;llódi kadarka :3 magu. Ez felette ritkán rug. l U-15 évben 

egyszer ha mcgtürténik . .-\kkor is •.'sak oly rendkivüli hideg csös időjá
rásban, mint ez év tavaszán- egves vidékeken éopcn a virág1.áskor volt. 
Egyébként sohasem csal, --- dusan terem. · 

Egy hibája az, hogy késön érik, azért a homok területen részére 
a dombokat kelll kinézni Ha dombra kerül: sokat is ad, jó bort is ad. 
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Azonnal szürve belöle fehér vagv vékcmy siller bort lehet előáltitani. 
Ha törkölyön hagyatik az érett lmJarka s·ú>ló; belöle vi)riis hor lcs:t.. 
Ezt ültetni ajánlatos. 

l 0. Nagy bttr,~twdi. A homoki sziilőtermeliík ezen fajról sok jót 
és szépet monJanak. Előnyei, hegy korán érik, hogy nem rohad ; vcsz
szöje korán fásodik, és elég jól terem. :\ lindamellett az {) hazája a tápdus 
kötött talaj. 

ll. Opportó. Szintén korán termő szölö, tápdus talajhan dusan 
terem. Nagy festanyaggal bir. A czdból, hogy a kaltarka közé keverve 
a borszinét pirosra fesse - ajánlatos. De homokon nagyban termelni már 
azért sem czélszerű, mivel bora magában megkeseredik 

12. Carbeuet frank. A carbenet csapos művelés mcllett ~~evés 
fürtöt hoz; szálvesszöművelés mellet hoz ugyan fí.inöket, de aprókat. 
Szóval a Carbenet nem a homokra való. 

13. Pdit Bnuchd. Ezen szölőlaj nálunk különösen a homokon 
nincs eléggé elterjedve. Az igaz, hogy nagy termést ad, de dus talajt 
kiván. Homokban pedig d us talaj alig található. Ha van, ott a fill, •kszera 
is urrá lesz. 

14. Aramon. Tőkéje igen erős. Felette bő termő, alig van szölő, mely 
oly nagy és dus termést adjon, mint az Aramon Bora gyenge, de a 
mennyiség mindent pótol. Hibája az, hogy nedves helyeken antracnozisba 
esik. Fája télen át könyen elfagy. 

E:.1.el a felsorolt szőlők tulajdonságaira röviden megválaszoltam. 
Ezeken kivül a következő fajokat emlitem, mint olyanokat, melyek a 
homokon jól beválnak. 

Ezerjó, a homokon gazdagon terem és jókor érik Egy hibája, 
hogy esős időben rohadá~nak indul Azért partos helyre ülteh·e igen 
alkalmas. 

Rakszölö. Rendkivül dusan terem. Czukortartalma elég nagy. Ezen 
fajt mint csemegt: szölöt is nagyon keresile 

A fehér kadarka. Soha sem rug; dusan terem. Bora elég jó. Egy 
hibája, hogy vékony a héje, s esös öszben megrohad. - Egyébként 
ültetni igen ajánlatos. 

A Szent-L6riucz. Felette korán érik elég dusan terem. Igen jó vörös 
bort ad. Különösen a ezéiból termelendő, hogy vele a kadarka mustja 
megfestessél<. 

Ezek után az a kérdés, mely fajok lennének iga?.án alkalmasak a 
homokra. 

Szeri,Jtem a fehérek közül az olaszrizling, mézes fehér foglalják el 
az elsc5 helyet ; ezek után jönne az ezerjó, ral.;:szől{) és fehér kadari<a. 
Ezek mindegyike elég bő termő s nem rug. 

Vörös livagy si!ler bor termelésre a ne111cs kadarka, aramon, nagy 
burgondi, oportó vagy Szent-Lörincz, az clsi) kettő mennyis~g tekinteté
ben, az utóbbiak rnint fcstö anyag jönnének tlgyelemhe. 

Ezek után ez én nézetem az, hogy a homok termelésnél a mcny
nyiséget kell tekinteni ; me rt akárhogy okoskodj uni.;: meg irkáljunk tit r-
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kálunk : a homokou termelt borok nem fogJák a _;;, hegyi borokkal a 
versenyt kiállitani. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a homokon nem terclit fó 
bor. - mert a homokin is lehet igen jó asztali borokat előállítani, azok 
elóá11itására pedig a mondottak, különösen az olaszrizling teljesen alkat-
mas. 

Fajborokat és aszukat ne iparkodjunk a homokon termelni, 
mert ha oly fajokat ültetünk : faj-bortmk sem lesz, azután meg kevés is 
terem. 

Adjon a homok sok és nagy jövedelmet. Aki ezt tüzi maga elé 
fekldatul. nem fog csalatkozni. 

lll. 
T. s::crkesztő ur! ~tost olvasom a lapokban, hogy dr. Magócsi 

egyetemi tanár T• •Ina megyében jár, hogy konstatálja a több helyen 
tapasztalhatószőlőlevelek elsár[fulás és visszaesés ollait. Hf)'l.:Zánk nehezen jön 
de szerkesztő urnak elpanaszÍom, hogy e b~tj minket is elér. Viszariasztja 
az()kat is, akik reconstruálni szándékozlak. Nálam például (s az én kis uttörő 
szőlőmre sokan néznek) uincs meszt's talaj, nem talitJok belegsé,f!el a for
radásuál, és a föld kitünő: mégis 1/4 része sá1~ga és vissz,zesik. Vannak 
még kiválón szép szrlők s ezek alanya is, mint a sárgáké , ripária. Jaquez
nek, Qthellónak kutya baja sincs. 

En is hozattam vasgáliczot; de olvasván becses lapjában közölt 
véleményét, még próbát sem tettem a "kenegetéssel." 

Kérem szives véleményét és tanácsát, hogy ha lehet, eltüntessem 
szőlőmből ezt a hotrány-követ. 

Nem is kell tán mondanom, hogy a kezelésben, permetezésben stb. 
hasonlóképpen nem tudok hihát. 

Az 189f>-ben és 1896-ban igen szép termést adott a szűlö ; de 
néhány sárga t{íke volt már a mult évben is. A kk or nem fektettem rá 
sulyt. hz idén gyenge termés mutatkozik. 

Magócsy egyetemi tanár a visszaesés ol<ád különösen az ékojtás 
a/kalmazJsál konstatálta, mivel az összeforradásnál korhadás támad: to
vábbá a talajt és azt is, hogy magasra lza,~tyták az amerikai almzyt; 
végül a gyökereket pus?.titó peuészgombát. Ajánlja az angol párositást és 
zöldojtást s talajvizsgálást. 

Tisztelettel D. V. K. 

Ha az ojtványok között imitt-amott visszacsések és sárguló levelek 
jelentkeznek : nem kell a szőlö jövője felett kétségbeesni, me1 t ha a 
sárgulás oka az ojtványban keresendő ; az ala11y kihaj!, me/y uj ból 
beojlalván, a hiba ltely1·e 'l'aJZ üt'l'e. 

Ha azonban a fejlődés visszaesése és a levelek sárguiása általános : 
olt lziba van a kréta köriil, olt a talajban va11 a hib,z. 

Ha a szőlö telepen imitt-amott jelentkezik a visszaesés, a betegség 
ekát magában a tökében kell keresni. 

A sárgulás alapja a rossz táplálkozás. Ha a tőke gyökerei meg
semmisittelnek ; bekövetke?.ik a sárgulás ; - ha a tőke az ojtás helyén 
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beteg, a tápláló nedv nem juth<ttván a t6ke hajtás t iba, leveleibe : be áll 
a vissz,~esds, a sár~'~sá,~; - 'Ht a t{íl\:c nyakát v:tla:nclycs bcte~~ég 
megtámadja : a lh".ivk,Tiu.~·/..:; vis ... :::,l..:;-:ontl a gyöh:r-:,·!lrt•::. !?t·áll a siÍI)[,l

sá.s[. Tehát a levelek sár~ulitsa min.Jig a táplál0k hiánynal<, va~y a sejtszö
vetek megbete~edésének a ki}vctkc;nlé wc; amennyiben b~teg sejtszöve
tek a gyökerek által fölvett tápnedvet nem továbbithatják, 

Ezek a részleges imitt-amott mutatkozó sárgaság okai. 
-\z általános elsárgulást a talaj idézi elő. Ezen segiteni csak a be

ültetett tőkék eltávolításival és mészálló alanyok ültetésével lehet. 
Önöknél a t<")kék imitt-amott sárgulnak, tehát a baj a lökékbt:n 

kereseudő. 
Elfogadom azon állítást, hogy a sárgulá'> oka a talaj lehet, mert 

nincs kizárva at.:, ho~y a szölhtelepen ne legyenek mészfoltok ; - elfo
gadom, hog_\' a sárgaságot a magas tölw nyak is okozhatja, mert a magas 
nyaku tőke rosszul táplálja a töke hajtásait a rosz táplálkozás vissza
esést sárgaságot okoz ; elfogado:n, hogy a tökék gyökereit a penész 
gomba is megtámadhatj1, mert hát ez esetb~n a gyökerek elhalnak, és 
ismét nincs ami a nedvet a tőke lombjaihoz jutta~sa, azért be áll a kop-
lalás, melynek küleme a sárgaság; -- elfogaJ.om, hog_\' a hibás forra- l 
dású ojtvány is idézheti e16 a bajt, amennyiben a betegséggel megtáma-
dott sejtsziivetek nem képese:< a tápnedvet továbhitani; de azt nem 
fogadom el soha, hogy az ékojtás a tökék rcnJsz•Jres visszaesését és a 
levelek sárgulását általában előid3zi. 

Ez ellen következményeinek tLkiatában állást foglalok, s sictek ki
jelenteni, hogy én ennek ellenkcziíjét tapasztaltallL 

Tapasztaltam azt, hogy egész táhla S7.ÖWk, melyek legnagyobb 
részben ékojtással készittettek: po 11pás,m állanak, díszlenek, teremnek, 
Elvétve találkozik egy-két beteg töke. Ez pedig a rcg1 szúlészetben is 
eléfordult. 

Tudok mutat11i nagy tábla sz•"ílőket, melyek 1 i-l~ év eWtt ojtatt:lk 
ékre, s egész szépek; kijelentem, hogy al ékojtásnak nem fültétlen küvet
kezménye a tőke visszaesése és a levelek elsárgulása. 

Az ékojtással nemesitett tőke azonban éppen ugy megs1rgulhat, 
mint a másképen eszközölt ojtásu tlíke, ha az ojtás ross;.::ul lett keresz
tülvive; - ha a forradás rossz, - ha atápnedveta tőke lombozatába 
leendő feljutásában akadályozza. 

Az ékojtást elitélni ezen alapon ne111 szabad; a neki tulajdonitott 
sajátság nem felel meg a helyzetnek. :\lert lehet az ék épen olyan jól 
egybeforrva, mint ét párositas; viszont lehet a párusitás épen uly rosszul 
egybeforrva, mint a rosszul keresztülvitt ekojtás 

Az ékojtást már ezért scm szabad igaztalanul últalanusságban meg
támadni, mert aki nem akar sz•"ílötl..!lcpitésére egyszerre nagy pénzt kiadni ; 
vagy nem rendelkezik elég pénzzel, és nem akar az agrárbankhoz for
dulni: altnak i,!{Ctl alkalmas tc:l,·pih;s ,zz a~oj!tís. A kis gazdúk legna
gyobb részben az élwjtást is alkalmazzák Es ezt azért tartják jobbnak, 
mert a forradás gyors és erüs, és mert a töke egyencsen áll a földben, 
mig a döntött tőke többé-kevcsbé mindig kotyogás lesz. 
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Magócsy egyetemi tanár ur mint ön is irja és a lapokból olvasltató, 
több rendbeli betegséget állapitott meg ; egy párt azonban a leglényege
sehl·et elhalgatta, vagy elfeledte ldjelenteni. 

Ilyen a talajnak szegénysége sovány~·ága, - a talajnak elhany.~golt 
megmunkálása és végre, az óliany vessz{)nek eltávolitása. 

A sovány tápszegény talajban, a multban is mcgsárgultak a sz6Iők 
levelei, - a megmunkálatlan füves szőWben a multban is történtek 
visszaesések. 

Különösen jelentkezik ez a ripária-féléknél, amelyek a talaj táp
erejét fddlt: i.f!éuybe ·7'es:.ik. 

Az alany vesszü eltávolitúsa ugy történik, hogy az ojtvány nem 
gyökl·reztetik meg az első évben rendszeresen, s a nemes r~sz gyökeret 
ver . .-\ nemesből elétörött gyökér annyira megvastagodik, hogy a ripá
ria alany vesszőt tul haladja. 

A második évben a gyökerezés alkalmával az értelmetlen mun ~:ás 
a ripáriát mint \·ékonyabb gyökeret vágja el, s a vastagabb nemes 
gyiikeret meghagyja; - s igy az ojtvány többé nem ojtvány, de a mnga 
gyökerén élil európai túkc 

Ennek gyökereit azután megtámadja a ftlloxera, minek következté
ben a fejlődés visszaesik s a levelek megsárgulnak. 

Az is megtürténhet, hogy az nlany nem ripária, de oly faj vessző, 
amely a filloxerának nem áll ellent. . 

Ha az ember maga l-i:é'iziti az ojt\·á .yt, még akkor is megtörténik, 
hogy ojtás alkalmánll más faj keveredik az alany ves~.zők kt:zé, mely 
azután nem áll ellent a filluxerának. 

Ezen hajol.;at lehet még a ~lagócsy ur által felsoroltak közé 
szám i tan i. 

.1\lintha hallan:'un, ez mind szép, mind~jú, de há~ azt szeretnénk 
tudni, hogy lehet ezen ·bajokon segiteni? avagy mint lehet legkisebb 
kárral tőle megszabadulni? 

Csal' türelem, erre is elmondom tap:tsztalataimat már annál is in
kább, mert az a taná~·s, hogy ~sak ·~öldDjtásoknt vagy angol nyelves 
vagy nydvnélküli r'árositásokat esz:,özliljünk: a jövóre szól. Már pedig 
a léte;új telepeket nem leltet ul y kt )nnyen ki hányni és heyette másikat 
ültetni. 

Az én nézetem az, hogy ha imitt-amott találkoznak sárguló levelü 
tökél' : m:után azol' pút"lharók : nincs baj. Ha a sárgulás általános: a 
baj a. talajh<lll van. S nkkor nincs mús, mint a még fiatal ojtványokat 
onnét kiszedni és rnúshol próbálni vele szereneséL Oda pedig más alanyra 
ojrott, vag_,. curúpai szóléít kell szénkénegezésre telepíteni.. , 

Ha részleges a haj, minden egyes beteg tőke betegsegenek az okát 
meglehet úllapitani. 

Elösziir is osszu!\ a betegségeket két részre. Az egyik a töke 
nyakától fel a fejeze!ig, a másil' a tőke nyakától a gyökérzetig terjed. 
!\lost azután álljunl.;: a beteg töke elé, és először is nézzük meg : nin
csen-c túke erején tul metszve ? 



126 

Ha a metszés rendes, akkor bontsuk ki a tőkét, a nyaka körül 
hányjuk el a földet. 

Nézzük meg, nem-e a fenésedett a tőke nyaka? Ha igen, ezen 
betegséget a vessző vagy magával vitte, vagy ott nyerle. 

Azalatt, hogy magaval vitte azt értjük, hogy akkor, mikor kiültet
tetett : már ott fenésedés volt, mely vagy jégütéstől, vagy napszurástól 
származott, melyet a vessző még mint zöldhajtás a tökén szerzett. 

Ha ily brandosodás, fenésedés látható, az a tőke nyakát átfutja. 
Tehát a tőke halálát idézi elő. Igy azután egyidejüleg megtanulhatjuk, 
hogy sem jégvert, sem fenésedett alanyu ojtványt ne ültessünk. 

A fenésedést szerezhette mostani helyén, ha a vigyázatlan munkás 
a kapa élével megsértette. Ebből azután megtanuljuk, hogy a munkást 
utasitsuk nagyobb vigyázatra. 

Az ilyen sebből származott fenésedés szintén megöli a tőkét. 
Ha a nyakon nincs hiba, nézzük meg az ojtás helyét. Ha itl van 

f~nésedés; ez is fejlődik, ebből sem lesz ép tőke soha. 
Megtörténik néha, hogy a tőke oldalain nagy gont~aszerü kinövés 

támad. Ebből sem épül ki a tőke, 
Ha ezen betegség bármelyike jelentkezik : a tőke az ojtás helyénél 

vagy ha alatta van fenésedés, azalatt, minden további várakozás nélkül 
viz~zintesen levágandó, és a föld mellőle kitisztitandó. 

Ezzel kisérletet teszünk az alany egészségi állapotára is. Ha az alany 
egészséges: kihajt. Ha beteg: nem hajt ki. Igy legalább a gazda a tőke 
jövőjére nézve tisztában van. . 

Ha kihajt jövő tavaszon, akár fásan akár zölden beojtható, s a 
betegség gyógyitvct, a hiány pótolva van. 

Ha nem hajt ki : helyére egyszerüen gyökeres alanyvessző teendő, 
és később zölden vagy magas fásojtásnak beojtandó 

Ezekből látható, hogy a hézagosan imitt- amott sárguló töke miatt, 
nincs ok kétségbe esni. A multban is volt s a jövúrc még nagyobb 
számmal lesznek beteg és pótlandó tőkék. 

Megtörténik, hogy a töke nyaka tul magas, és ez okozzH a töke 
elgyengülését. Ez~n ugy segítünk, ha a tökét mint a kukoriczát körül
hagyjuk földdel. Es állandóan igy kapálunk. Oe mielőtt körülhánynánk, 
nézzük meg: nem-e repedt meg a nap hevétől a tőke nyaka? Ha igen 
le kell vágni, s ugy járni el, mint fönnebb mondám. 

Van azonban eset reá, hogy sem a tőke nincs reá metszve, sem 
a tökén nincs baj s mégis satnyul a töke : itt más baj van. Itt történt 
az, hogy a gyökértisztító az alanyt a gyökerezés alkalmával clvágta 
mivel a nemes részból elétörött gyökereket nézte alanynhk. ' 

Ha a tőkét jól megnézzük, azt, hogy a gyökér a nemes részből van : 
könnyen felösmerhetjük. Ezen tőkét azután eltávolítjuk és az elmondott 
eljárással pótoljuk. ' 

Ezekkel elmondattuk, hogy nézetünk szerint mik okozzák a leve
lek elsárgulását hogy miként lehet azokat felösmerni és miként lehet 
azok ellen védekezni. 
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Apróságok. 
A szölök foltozása. Némelyek azt a rossz szokást követik, hogy a 

2-8 évnél idősebb szölőben a hiányokat sima vagy gyökeres ojtvá
nyokkal foltozzák. 

E7. nagyon helytelen dolog, mert a hiányos tőkék közé a folto
zás végett beültetett ojtványok : legtöbbször tönkre mennek. 

A lombos tőkék között sem a lég sem a nap nem jut kellőképen 
hozzájuk ; s igy a helyett hogy fejléidnének : visszaesnek. 

Legjobb az ilyen üres helyeket a közelben levő ripária vessző haj
tásain készitett zöldojtványnyal befoltozni. Ha pedig nincs közel vad tőke, meg 
kell nézni : nincs-e közel rossz fajtáju vagy olyan faJtáju szőlőtő, mely 
kidobható? Ha igen: akkor annak_ nemes része levágandó, s a tőbő! elé 
törendéi hajtások oly magasan ojtandók be, hogy a maga helyét betöltse, 
valamint a hiányzó téike helyére elérjen. 

Ha pedig ilyen töke sincs közelében, akkor egész egyszerüen, még 
az ősszel güdür ásandó, és abba tavasszal gyökeres ripária ültetendő, 
mely l~ésőbb azután akar magas fás, akar zöldojtással be nemesíthető, 
és őszszel helyre hedünthető. 

Különfélék. 
-

Szölöojtvány eladás. Ez év .tavaszán számosan tettek megrendelé· 
seket szőlővessző ojtványokra. Amde a legnagyobb sajnálatunkra nem 
\'Oltunk képesek megrendelőinket kiszolgálni. · 

::\1ost idejekorán hivjuk fel figyeimét mindazoknak, akik szőlővessző 
ojtványokat kivánnak nálunk beszerezni, hogy ez iránt megrendeléseiket 
!'!1 ár most elűre tegyék meg. 

A most eli)re bejelentett megrendelések első sorban fognak 
kielégittetni. 

Van kadarka, kövidinka, opportó, burgondi, mézesfehér, borszőlő 
ojt\·ányok ; fás gyökeres ojtvány ezre 130 frt. 

\'annak különb<.,ző csemegeszlilő ojtványok. Chasselesek, egy pál' 
ezer rozsdásmuslwlat. Ezre 1;)0 frt. 

:\leszes, agyagos, délnek fekv{) száraz talajra van: jaquez alanyra 
ojtva Chasseles imperiill és rozsdás muskolat czemege szőlő, ezre 150 frt. 

Hasonlóképén lehet fajtiszta ripária portális vesszőre tenni megren
delést. Ezre az első osztályú sima vesszőnek 20 frt, ültetni való ezre 
l O frt. Ezen fajból csak az előfizetöknek szolgálunk. 

Szolonisz elsű osztály ezre 20 frt, másod osztály l 0 frt. Gyöke
res ripáriá első osztály :~(1 frt. l;yökeres jáquez első osztály 30 frt. 
Gyökeres rupesztrisz. me n tikola első osztály 30 frt. 

Ot helló első osztály sima 20 frt, másod osztály l O frt. 
:\Jegrendelésnél 2;->0 ,·u-tóli előre küldendő. 
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