
IV. évfo1yam. 1897. 9. szám. Gyöngyös, azeptember 28. 

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

Havi folyóirat szölősgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l l<'elelős szerkesztő és • kiadó-~ulajdonos : 
Előfizetési díj Egész évre ~ frt. CSOMOR KALMAN 

A chaosz. 
A szüret elmultával elérkezik ideje annak, hogy a gazda 

a szőlőtelepitést ől gondolkozzék. 
Rendesen a telepítés ideje előtt szokták a rémhirek az 

országot befutni, mely azután a szőlőt telepiteni szándékolt 
gazdát elhatározúsúban nagyon megbénítják. 

Mult évben a nyár végén Arad vidékéről jött a vész hir; 
azt mondották, hogy az ojtványok tömegesen esnek vissza. 
Most Baranyainegyéből jön a leverő hir, mely azt tudatja, 
hogy ott az ojtvány szőlők nagyban vesznek. 

Ezen utóbbi hir a kormány figyeimét felköltvén, lekül
dötte szakközegét, aki azután ellnondotta nézetét a látottakra. 

Az a kérdés : miként fogad i uk a rémhireket, s enged
jünk-e ennek befolyást a telep i tési elhatározásokra? 

Az én nézetem az, hogy tigyeljük meg, de telepitési 
elhatározásunkra ne legyen éppen semmi befolyássaL 

Figyeljük meg azért, hogy az ott előfordult hibáktól 
meneküljünk meg, hogy nálunk az ott jelentkezett károsodás 
be ne következzék. De telepitési elhatározásunkra éppen semmi 
befolyással ne legyen, mcrt az ott mutatkozó károsodások 
nem általánosak, de helyi bajok. melyek jó kezelés mellett ki-

kerülhetők. 
Azt ne gondol ja senki, hogy ojtvány szőlőjében imitt-

amott visszaesés ne történjék. Türtént ez a régi szőlőkultu· 
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rában is, annál inkább előfordul a jelenlegi kornplikált szőlö
telepités mellett. 

Az ott mutatkozó bajok mondám helyi természetüek, 
melyek legnagyobb részben a gazda hibájának róvhatók fel. 
Mert az tény, hogy egy szakertelen1mel ültetett szölőben a 
visszaesések tömegesen nem fordulnak elé. 

Csakhogy ezt legtöbben nem igy fogják fel. Legtöbben 
azt hirdetik: ime Haranyamegyében az ojtvány szőlők tönkre 
mennek. S ebből azt .a konzekYencziát vonják le, hogy az 
ojtott szőlő nem állandó, az mind visszaesik, s igy az ojtvá
nyakkali telepítés nern fizeti ki n1agát. 

Pedig kérem ez nem áll. Hivatkozhatnánk arra, hogy 
Francziaországban 25 -28 éves ojtványok is vannak. De hát 
felesleges a tanuságra hivatkozás végett a francziaországi 
szőlőket emliteni; nálunk hazánkban is vannak több helyütt 
12-15 éves ojtvany szőlők, amelyek potnpásan néznek ki, s 
éveken át nagy terméssel jntaltnazzák a gazda fáradságát. 

A felszínre került vészhírek ne rettentsenek tehát ben
nünket vissza a telepitési szándékunktól, legföljebb avatossá 
tegyenek, hogy minden oly dolgokat, eljárásokat, melyeknek 
káros hatásuk már eddig is nyilvánult -- kerüljük. 

Különö~en figyeljünk arra, hogy meszes talajban ripáriá
val ne telepitsünk, mert abból semmi sem lesz. 

A meszes talajban minden fáradságunk dugába dől ; az 
ott kiadott pénz elveszett. annak nemcsak kamatait nem élve
zendjük, de elveszítjük magát a tőkét is. 

A szölök fedéséröl. 
A sznlők fedését illetiHeg a multban nagyon elágazók voltak a 

vélemények. Némely vidéken némely szőlőtáblát soha sem fedték. Ellen
ben volt vidék, ahol a szürettel egyidto:jííleg metszettek és fedtek is. 

Egyik előfizetönk ezt vevé alapul azt mondja, hogy l\lagyarádtol 
Radnáig a parasztgazdák ügy jártak el, hogy a sz ')liJjük alsó lapos helyen 
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fekvő csatornában mig az egyik rész a szüretet a parton végezte, addig 
a másik rész q, szőlő aljáhan a tökéket megmetszette, nyomban be is 
fedte, azt vetvén okúl, hogy később az őszi sáros időben nem lesz 
képes szőlőtőkéjét befedni. Es azután ezen a lapos, szüretkor metszett 
és fedett szőlőkben rendesen nagy termésük volt. · 

Kérdi az illető elöfizetö : nem-e volna czélszerű az uj szőlőkultu
rában hasonlóképen metszeni ? s nem-e vezetne ezen eljárás sikerre ? 

Először szóljunk a fedésről általában. 
A szőlők fedése minden !ekintetben szükséges. Szükséges ott, ahol 

laposan, és szükséges ott, ahol oromra művelik a szőlőket. 
Szükséges azért, hogy a föld megforgatatván : a tél fagyának kité

tessék, és ezzel a talaj érlelődjék. Szükséges azért, mert a trágyát a 
felfedett szőlők soraiba lehet legczélszerűbben elrakni ; szükséges, mert 
a fedés által a szőlő azon részei, ahonnét a termő rügyek előtörnek : a tél 
hidege ellen óva vannak. De különösen elkerülhetlen a Iugos vagy szál
vess: ő művelésénél, ahol is a szálvesszők és a termést adó gallyak a 
föld alá takarandók 

A fedésnek feladata levén a föld forditása és a termő rügyek vé
delme : azért a fedést jól mélyen kell eszközölni. 

rvtagyarád vidékén k<.:vetett eljárásra nézve nézetünk a következő • 
A vidéki viszonyok a munkáltatást mindenhol befoyásolják. Mivel 

a nevezett vidéken, mint az el{ífizető ur mondja, az őszi esőzések miatt 
később a sárban feJni nem lehet : azért eszközlik szuretkor a fedést. Ha 
tehát ott azonnal fednek, ebben semmi klilönös nincs. De hogy egyide
jüteg miért metszettek: ez némileg kérdés tárgyát képezi. Ha csak nem 
azért, mivel az :netők az őszi metszést a tavaszi metszés elé helyezték. 

Hogy a nevezett hdyekcn azután rendesen dúsabb termes volt, 
könnyen érhető. De az nem a kJrai feJés és az azonnali metszésnek 
tulajdonítható, de annak. hogy a szőlőknek nevezett nis:;e lankás ·volt, s 
,·eudese" az ilye1t la1tkás ,·ész: ztagyobb lmmzts tartalommal több táp
e,·övel bi,·, miut a part oldal: a:ért azatáu a termés is rendesell nagyobb 
szokott kuui 

Ami <l korai fedést illeti : az nincs semmi hátránynyaL A fedéssei 
azért szoktunk várni, hogy a levelek lehulljanak, s hogy azok a takarás
sal a föld alá kerüljenek. 

A korai metszés sincs káros befolyással a tőke életére, hiszen a 
vesszőt éven át többször bel.:úrtitjuk. Csak az a kár következhetik, 
hogy a tartós melcg úszi időjárás rnellett, a termi) rügyek erősen kidu· 
dorodnak, vagy némileg kihajtanak, melyek azután ha szabadon vannak: 
elfagynak, ha betakarva vannak és az ősz esős : megromlanak. Egyébként 
metszeni és fedni bármily Iwrán lehet. 

Egyet azonban nem szabad elfeledni, hogy a levágott szőlővesszö 
csak bizonyos stádiumban alkalmas az ültetésre; akkor, amidőn az tel
jesen érett, és sem a sejtszö\'etek, sem a fás részek sem a héjak a lég 
befolyása alatt öszsze nem húzódnak 

A fedés rendes ideje október hó vége vagy november hó eleje. Ha 
ez ideig a levelek le nem hullottak, ~s később hullnak le, hogy azokat 
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a szél el ne vigye, ugy foghatjuk meg, ha a fedés alkalmával a kimé
lyitett sorokba imitt-amott egy kapa földet dobunk, ahol azután a szél 
arra hordja a levdeket. De ez a kapa füld azért is jó, mivel a szőlőben 
behordott trágya levét is felfogja. 

A jó rendes időben eszl{özölt fedés képezi alapját a jövő .f!vi ren
des munkának. 

Mi niszteri rendelet. 
Darányi földmüvelési miniszter ur a müborok készítésének és azok 

forgalomba hozatalának tilalmazására \·onatlwzú rendeletét most 1\:iadta. 
S igy már az évi szüretnél ta~~asztalni fogjuk ezek jótékony hatását. 

A nevezett miniszteri rendelet a következüképen szól : 

l. Rés::. 
l. ~. Az 18~3: XXlll. t.-czikk l. ~-ának rendelkezése feltétlenü 

tiltja a mesterst.ges bor készítését vagy gyártúsr<l ugyszintén ily bornak 
bármily módon forgalomba hozását. 

UgyanLsak az l. S· második bekezdésében foglaJt renJell<czésnél 
jogva tiltva van azolwt az anyagokat, a melyck mesterséges bor készi
tésére vagy gyártására szolgálhatnak, erre a czélra s ezen czimen hir
detni vagy bármi módon forgalomba hozni. 

Miután azonban a természetes mustnak javítása, illetve az okszerü 
pinczekezelés szempontjából bizonyos anyagoknak használata a ti.irvény 
2. §-a negyedik bekezdése értelmében meg van engedve, ennélfogva 
külömbséget kell tenni: 

a) oly anyagok küzt, mclyek mestcrséges bor készítésére vagy 
gyártására szolgálhatnak ugyan, de a melyelmck az okszerü pinczekezelés 
ezétjaira való használása meg van engedve (lásd alább a :l. ~. A) 1-5. 
és B) 1-9. pontjait), és 

b) oly anyagok közt, melyeknck alkalmazása a must és a bor keze
lésénél feltétlenül tiltva van. 

Az a) pont alatti any<•gok kifejezetten hirdethetök és forgalomba 
hozhatók a borkezeléshez való lvt~ználatra vagy alkalmazásra, a b) pont 
alatti anyagoknak ellen heil ily czimen való hirdetése vagy forgalomba 
hozása tiltva van. 

2. ~- A törvény 2. ~-ának meghatáro~ása szerint mesterséges a 
bor, ha az: 

a) n~m l<izárólag a szölüből illetöleg szőlőmustból készült ; 
b) ha a borhoz tis;,_ titott ::;zeszcn vagy borpá1laton (tiszta konyakon) 

kivül viZ, vagy bánucly más anyagol\: kevcrtetnck. 
A törvény az~nban megengedi, hogy a természetes must az ok

szerü pinczekezelés .elveinek megfellil~g javittassék, illetőleg, hogy a bor 
természetel) mustból, -javítás után, vagy javítás mcllctt állitassék elü. 
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Az okszerü kezelési és javítási eljárás meghatározását a törvény 
a kereskedele,nligvi s :t földmiv~lésü~yi minis7.terekre bizván, a jelen ren
rendelet utasításokat tartalm~z a követend() eljárás módozataira nézve és 
megjelöli· azon aqyagokat, a melyek használata az emlitett czélra meg
engedhetők. 

A törvény emlitett rendelkezésében két mozzanatot kell meglcülön-
böztetnünk, u. m: 

A) a természetes must javitását és 
B) az okszerü pinezekezelési eljárást. 
Ezekre nézve a következők rendeltetnek : 
A) a must okszerü kezelése alatt értendő minden oly eljárás, mely 

a must minőségét javitja, a nélkül, hogr mennyiségét lényegesen szapo
ritaná, vagy olyan. anyagokat vinne bele, melyek az erjedé~ után is 
henne maradva, a tennészetes borban elő nem forduló alkatrészeket 
tartalmazó italt eredményeznének Megengedtetik tehát: 

1. a must czukrozás'1 tiszta czukornemüekkel, mint raffinált répa
vagy gyarmatczukorral (nádczukorral) candisczukorral, továbbá töppedt 
szőlővel, külföldi mazsola-szőlövel. E szabály alól a tokai borvidéken 
termelt b1 1r0k kivételt képeznek, lllert ezek mUStjának CZUkrozása feltét
lenül tilos. 

2. a must szeszezése, de csak finomított legalább 95 °/o-os tiszta 
szesszel vagy borp~rlattal (tiszta konyakkal) ; 

3. a must súritése befőzés által ; 
4. a must lenyálkázása mérsékelt mennyiségü (az elmélet s a 

gyakorlat által az ujabb tapasztalatok nyomán elfogadhatónak jelzett 
csekély mértékü), de csak mirenymentes kénnel; 

5. a must savtalanitása tiszta szénsavas mésszel vagy kálival 
Ennek ellenörzése szempontjából szüret alkalmával a must hatásági 

vizsgálat tárgya és ezen vizsgálat még az illető szőlőbirtokos termés
mennyiségének megállapítására is kiterjedhet E vizsgálatra a jelen vég
rehajtási rendelet ll. §-ában megjel1'ílt hatóságok illetékesek. 

B) Okszerü pincze~;;ezelésüJ, Yagy okszerü borkezelésül elfogadtatik 
minJen oly eljárás, mely a bor miniJséget javitja, a nélkül, hogy mennyi
ségét lényegesen szaporitaná, \'agy <'lY anyagokat vinne bele, a melyek 
természetes horhan el6 nem f<•rdulnak, ,·agy a bort természetes jellegéből 
kivetköztetik. 

Megengedtetik tehát: 
l. a bor szeszezése, de csak finomított, legalább 95°/o-os tiszta 

szeszszel vagy tiszta horpárlattal (tiszta konyakkal) ; 
2 savtalanitó szcrek alkalmazása (szénsavas mész, káli); 
a. hiányzó sav oótlása horkővel ; 
-L a bor Jeritésc a kü,·etkez•'í szokásos ártalmatlan deritő szerekkel; 

ugymint : vizahólyag, gelatine, tannin, tojásfehérje tej és spanyolföld; 
;> mérsél,elt (az elmélet s a g\'akorlat által az ujabb tapasztalatok 

ny• 1m án elf· •gaJhatónak jelzett ~sc kél~·· mértékü) kénezés, de csak mireny
mentes kénnel; 
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t>. tiszta czukornemüek, u. m.: raftinált répa- vagy gyar111atczukor 
(nádczukor) candisczukor, továbbá töppept szőlő (mazsola) alkalmazása 
akár átterjesztés, akár édes bor kl;szités czéljából. E szabály alól a 
tokaji borvidéken termett borok kivételt képeznek, mert ezek czukrozása, 
ugyszintén a borok előállitásánál külföldi mazsolaszőlő használata feltét
lenút tilos (1. a jelen rendelet 3. §-át) ; 

7. caramel vagy szaftlor használata oly czélból, hogy a fehér borok 
attól szebb szint kapjanak. ; 

8. élesztö használata az áterjesztéshez ; 
9 különféle borok (természetes borok) házasitása; ellenben termé-· 

szetes bort törkölyborral ( csigerrel, lőrével) vagy gyümölcs-borral össze
keverni (házasítani) tilos ; 

19. minden oly müvelet, mint a hevités, szürés, mely a borok 
konzerválására szolgál, s melylyel ide~en vagy ártalmas anyagok nem 
jutnak a borba. 

Az A) l. és B) 6. pontok alatt emlitett czukornemüek, vagy szi 
Járd vagy pedig oldott állapotban alkalmazhatók a must, jlletőleg a bor 
kezelésénél; az utóbbi esetben azonban a czukrot csak musthan, vagy 
borban szabad feloldani, ellenben vizzel készitett czukoroldatot vagy 
czukorszörpöt (szirup), továbbá az ugynevezett ,,invert czukrot" a must 
és a bor kezelésénél has;-:nálni tilos. Szintugy tilos a vizbe áztatott vagy 
vizzel higított hazai töppedt (aszu) szőlö, vagy külföldi mazsola-szölő 
használata is. 

Az A) 1---f>. s a R) 1-1 O. pontokban felsorolt anyagok és eljárá
sok használása és alkalmazása azonban cs~k oly mennyiség erejéig, 
illetőleg csak oly mértékben engedtetik meg, wncly a normális bor 
természetes alkatrészei közti helyes arányt és iisszhangot nem za
varja meg. 

Minden más anyagnak, mint, pl víznek, saccharinnak s -- a caramel 
és a szafflór kivételével - más növényi vagy ásványi festf)anyagokank, 
kártyafestékeknek, glycerinnek, salkyl-savnak, tamarin~..la-kivonatnak, zamat
kivonatoknak, bármiféle essentiáknak, szagositó olajoknak vagy egyébb 
folyadékoknak (borzamatoknak, extractumoknak), továbbá a jelen sza
kaszban megengedettől eltér{) minőséglí szesznek (konyaknak), czukor
nemúeknek, kénnek, savpótló, savtalanitó és deritő szereknek stb. a 
musthoz, illetőleg a borhoz való l<everése, Vétgy a must, illetmeg a bor 
kezelésénél való használata feltétlenlíl tiltva van; ki)vetkezésl<épen azok 
a borok, a melyeknek készítésénél vagy kezelésénél ilyen anyagok hasz
náltattak, valamint az előző bekezdésben foglalt rendelkezésbe ütköző 
módon kezelt mustok és borol< is mesterséges boroknak tekintendők. 

Kivitelre szánt boroknak fogyasztási adóval rerl1elt szeszszel való 
szezezésére (vinirozására) az 1888 é\'i XXI\". t.-cz. végrehajtására vonat
kozó 1888. évi 45.145. ~z. <1latt kiadott pénzügyminiszteri utasítás*) 3. 
§-ához tartozó A) melléklet C) részéhen meghatározott eljárás szolgál 
irimyadóul. 

*) Lásd: Magy. RcnJ. Tár:l, 188~. é\'f., ll i~J. 1. 
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Ugy kivitelre, mint belföldi fogyaszt~sra szánt boroknak italmérési 
adótól mentes szeszszel való szezezése (vinirozása) tekintetében pedig 
az 1892. évi XV. t.-cz. végrehajtására vonatkozó, és az 1892. évi 51.015. 
sz. alatt kiadott pénzügyminiszteri utasítás**) :~6- ~-ában szabályozott 
eljárás tartandó szem elótt. 

3. §. A törvény 3. §-a tiltja az oly természetes bornak, melyhez 
külföldi mazsolaszölö is hozzáadatott, tokaji, hegyaljai vagy szomorodni 
elnevezés alatt való forgalom ba hozását. 

Ellenben meg van engedve a külföldi mazsolaszőlö hozzáadásával 
az okszerlí pinczekezelés elvei szerint javított természetes bornak (lásd 
a 2. ~ A) l. és B) G. pontjait) más általános elnevezések alatt való 
torgalomba hozása. 

Ha valal'i az ily bort termelési hely vagy borvidék szerinti elneve
zéssel kivánja forgalomba hor.ni, az esetben - a jelen rendelet 7. §-ában 
foglalt korlátozásokkal - azon horvidék, vagy a borvidékbe eső azon 
hely vagy helység nevét használhatja, a hol a bor tényleg termett, vagy 
a mely vidék borjellegének megfeld ; mindazonáltal a külföldi mazsola
sző]f\vel készült bor "tokaji'', "s:~amorodni", "hegyaljai" elnevezés alatt, 
valamint általában a tokaji horvidék, vagy a tokaji borvidékbe tartozó 
valamely község, vagy hegy megnevezése mellett egyáltalában nem 
hozható forgalomba. 

4. ~. A tiirvény :1. ~-áhan emlitett pezsgő, ürmös, törkölybor 
(csiger, lőre) és gyümökshor ismen·e s az ezen italok okszerú kezelé
sének szahályai a következőképpen határoztatnak meg: 

.-t 1 Pe7~g() alatt kizárólag szúl··;nedvhől, illetőleg természetes borból 
készitett oly szénsavdus hor ér rendú, amelyben a szénsav természetes 
uton henne fejlesztetett és visszafojtatott, és amelyhez a pezsgőgyártásnál 
szokásos, de ártalmas an~·agokat nem tartalmazó ugynevezett liqueur 
adatott hozzá. 

Oly bor;· rnelyhen a szénsa\· (tiszta folyós szénsav) mesterséges 
uton vitetett bele, .,szénsavas bor" -nak, vagy habzó hor" -nak nevezendő, 
s csakis ezen elne\'ezésnek a palaczlwu könnyen szembetünő módon 
valú feltüntetése melletl raktározható, illetőleg hozható forgalomba. 

B) Ürmös alatt értendő: 
a) a fözés utján silritett mustból üröm hozzáadásával készitett 

burszerű ital (főtt tirmiis, édt·s ürmös) ; 
b) a borhól a sz{)löbogyók vagy s?.őlöfürtök, üröm és egyéb füsze 

szerek hozzáadásával hideg uton előállitott ital (ráczürmös). 
Az ünniis-borok készítésére és kezelésére nézve egyebekben ugyan

azok a szabályok irá:ly<hlók, amely.ek a ter~~szetes mu~tra,. illetőleg a 
természetes borra nézve a jelen ren-.lelet 2. ~-aban megallap1ttattak. A 
2 §-ban mcgengl!Jett ~ljárások tehát az ürmös boroknál is alkalmazh~
tók, ellenben a;,. ott eltiltott :myagok hasznatata az ürmös-borok készt
tésénél és kezelésénél is feltétlenül tilos. 

••) Lásd ; Ma.gy. R;!nJ. Tára, 1892. évf., 1667. l. 
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G/ Törkölybor (csiger vagy lőre) az az ital, amely a friss és 
egészséges szőlő-törkölyből, az illető törköly kitaposása vagy kisajtolása 
után legkésőbb három nap alatt a törkiilyben maradt boralkatrészeknek 
vizzel vagy czukros vizzel való kivonása utján, erjesztéssei házilag állit
tatik elő. Ellenben a törkölyből iparszerüleg nagyban cli>állitott borhoz 
hasonló italok, ugyszintén a három naposnál régibb, valamint az ecze
tesedésnek indult, vagy bármikéoen megromlott törköiyből készült bor
szerü italok mesterséges bornak tekintendők. 

A szőlőtörköly törkölybor készítésére csak egyszer használható. 
A törkölyborra (csigerre vagy lörére) nézve a következők rendel

tetnek: 
a) a törkölybor készítésénél V<~gy kezelésénél csak a jelen rendelet 

2. §-ának A) 1. pontjában emlitett tiszta czukornemüek felhasználása 
van megengedve, a czukrozás azon ban ezekkel is csak á terjesztés czél
jából engedtetik meg, ellenhen az aszuborokhoz hasonló édes italt a 
törköly-borból (csigerből vagy lörébűl) előállitani tilos 

b) A törkölybor (csiger, lőre) készitésénél, 11gyszintén ezek kezelé
sénél külföldi mazsola-szülő használata feltétlenül tilos. 

Hasonlóképpen tilos magából a mazsola-szölőből vagy ennek tör
kölyéből vizzel borhoz hasonló italt készíteni. 

c) A viz használata csak a törkölybor (csiger, lőre) készítésénél 
van megengedve, ellenben a már kész, kíerjedt törköly-borba (csigerbe, 
lőrébe) vizet keverni tilos. 

d) A törkölybort (csigert, Ukét) csak törköly-borral (csigerrel, léiré
vel) szabad keverni (üsszevegyitcni vagy házasítani), ellenben törköly
bort (c~igert, lőrét) természetes borral, ürmösborral vagy gyümölcsborral 
keverni (összevegyiteni vagy házasítani) tilos. 

e) A természetes bor kezelésénél, tiltva levő s a jelen renJelet ~. 
§-ának utolsó be~\ezdésébcn emlitett anyagok has:-:núlata a törköly-bor 
(csiger, lőre) készítésénél és kezelésénél is tilos. E tekintetben .:;sak a 
törkölybor (csiger, lőre) k~szitéséhez szükséges viz lla~ználata tekinteté
ben van helye kivételnek, Je csak a jelen ~- t.·, l·1 pontjában emlitett 
korlátozássaL 

D) Gyümülcsbornak a fris.;; gyi"lmiiks nedvéh«'•l. \·iz vagy czukros
viz hozzáadásával, természetes crjcs:.:::tés utjún elö:tllit(ltt 1tal neveztetik. 

A gyümölcsbor azon gyümüks szcrint nevezhetó t:l, amelynek ned
véből készül, pl. almabor, körtebor, ribizkehor, csert:'szny~:hor stb. 

A gyümölcsbor készités~nél és kezelésénél keri.ilen~líJ minden olyan 
eljárás és elnevezés, amel) azt ercdményezhetné, hogy a gyümölcsbort 
a fogyasztó közönség a természetes borral összctéveszthesse. Ennélfogva 
a gyüllri·,:,'..:l•qr készités~hcz vagy kezeléséhez .szt)lőt, szölőtörki->lyt, szólű
musrot vagy lllazsolaszúl{jt, továbbá hr ,rküt használni tilos, ugyszintén 
tilos a gyü111ölcsbort természetes borral vagy törkiilyborral ( csigerrel, 
lőréve~ 1 keverni (összevegyiteni, húzasitaní l • 

. -\ 1\.!nn-::szetcs bor kezelésénél tiltva lcvú anyagu.\. ha:-;znúlata --- a 
viz kiv~tclével - gyül'nülcsbor készítésénél és l\czdésénc!l i-; tiltva van. 
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A viz használatára nézve a jelen ~ C) c) pontjában foglalt rendelkezés 
a gyürnölcsborra is vonatkozik s arra is érvényes. Ellenben a jelen ren: 
delet 2. §-ának A) l -5. p mtjaiban továbbá U<~yanazon §. 1., 2., 4 , 
5 , t., 7., 8. és l O pontjaiban emlitett anyagok és eljárás0k a gyümölcs
bor készítésénél é • kezelésénél is naeg vannak engedve. 

Folytatása következik. 

Apróságok. 
Szólövesszö beérése. Az Állandő és tartós sz61őtönek egyik főkel

léke az, hogy a vessző éretten legyen elültetve. 
Felette kevesen forditanak erre figyelmet. Levágják a szőlővesszőr, 

azután elültetik. A többit a jó Istenre bizzák. 
Szép és jó dolog az, hogy az Istenben biznak, d;.! nelüink magunk

nak is hozzá kell a sikerhez járulni. 
Addig ne vágji.lk le a vesszőt az anyáról, mig a levelek önként 

le nem hullan1k. A levelek lehullásával, megszűnik az erős vegetáczió, 
amely vessző ekkorra be nem érik: az ha..,ználharlan. 

A beérett szőlövesszőnek teljesen fásnak y·émelyeknek egészen 
pirosnak kell lenni. 

A jól beérett vessző, ha a tél fagyától tartani lehet, levágandó. 
Rendes hosszaságra metszendő, és a pinezében vagy veremben nedves 
homokba fektetve vagy homokba allitva helyezendő el télre ; és tavaszon 
ha az idő fölmelegedett, ültetendő el. Sima vesszőt őszszel ültetni nem 
tanácsos. 

* * • 

Gyökeres vesszök ültetése. A gyöl<eres \·ess~·->k ültetése őszszel 
alkalmasabb \:Zélhoz vczetúhb mint tavszszal, küWnösen ha az helycsen 
ültettetik el. 

A helyes ültetés a küvetkezú : 
A vessző helyének, erre alkalruas fölJ fúróval (Kaph<~tó Schottola 

Ernlinél Buda pesten, vagy l ivöngyüsün Blatnkzky Imre műkésesnél) 
kora őszszellyukat fúrunk, s a lyukat 3--l héten út ugy hagyjuk, hogy 
a lég a lyuk körzetében levú földréteget megporhanyits·L 

Ha az oskolába rakott most már meggyökeresedett vessző levelei 
sárgulnak, nem is ke11 vúrni, hogy l~huljanak. kis.:cdeudl.>, és gyökerei 
az ilsott lyuk területéhez mértcn \'issza vúgandók. Ekkor a g·'" dör fene
kérc a löki felső rétegébt'íl :! -:~ ujn~·ira hurnos föl~Jet allunk, ~s a ~es~.: 
szőt reá állitjuk, meghagy\'a fcjezett:t kclli) magasságra. Ezutan mmd1g 
a ftild felsü részén levü hunHIS flildct iintjük a gyökerekre, s kezünkkel 
a gyökeres vesst.···r ráznak, hogy a g\·ükérzet küzei teljesen meg
teljenek, hogy liöziitte semmi üresl:g ne táma~.ljon. 

:\lidii11 a güdör félig l üh.idel igy tölt\'e \'an, azután annyi vizet 
öntünk reá: amenyit eliszik, és végre a föld péppé válik. 
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He ezt elértük, ugy hagyjuk pár óráig. · Később a tetejére vagy 
érett trágyát, vagy lU gramm szőlőműtrágyát hintünk, s az egész gödröt 
a kihányt nyers földdel megtöltjük s gyengén megnyomkodjuk. 

A ves~ző hajtásait teljesen érintetlenül hagyjuk nem mctszük meg, 
de a fejezetet egy kis sirl<ével betakarjuk és ugy hagyjuk tavaszig. 

Hasonlóképen lehet az ojtványokat elrakni Az igy elrakott gyö
keres tó még az év őszszén, kiilönösen ha az ősz elég hosszú, a földbe 
behelyezkedik, s az átülteté~t alig veszi észre. 

Gsak arra kell ügyelni, hogy a kiszedett gyökeres tő ne álljon 
szabadon, s a gyökerek ne szikkadjanak ki. 

* * • 

A döntés. A döntés ősszel is eszközölhető, de cszközölhet(j tavasz
szal is. 

Ha a \·essziik tetjesen kifogástalanul érettek, akkor igen is lehet 
ósszel eszközölni a döntést. De ha legcsekélyebh kétség fér a vesszők 
érettségéhez: akkkor a::okat öss:d döulcui uem szabad, mert a ke
vésbé érett vessző a föld alatt tavas: ra dromlik; el,-ohad. 

Az őszszel döntött vessző tavaszig tétlenül nyugszik a földben, s a 
föld romboló hatása megkorhasztja, megrohasztja. 

Egészen másként van A tavaszi döntés. A tavaszon ledöntütt szölővesszú 
azonnal megkezdi működéset, s igy mivel a föld tavasszal nem oly ned
ves és meleg : a ress::.<')t élld<•Jzt többet ki hir. Ez sok esetben bár 

· csendesen és lassan ahogy ugy megfásodik. 
A döntést igen czélszerü trágyával cszközölni. Ha érett trágyáik 

van azzal; ha az nincs : ugy s::ö/i)miit,·á.s:yáv,ll . 

• • 

lylterea ojtványok . .-\:~. iden az idc)jnrás nem volt rendes, sok 
esőzés mellett későn tavaszodotott. .-\ nyári idöjárás is rendetlen volt ; 
v~gy felette nagy melcgség volt, melyet hirtelen hüs idő váltott fel, s 
i&Y ez idén elUltetett vesszök fejlődése is sok kivánni valót hagyott 
hátra. 

Amint tapasztalható ez egyéb ültetéseknél hasonlóan látható az 
o~kolába rakott ojtványoknál. 

.· Legnagyobb része gyenge fejlödésű ; s n mily fejlődésúek a hajtások 
oly arányban van a forradás is. Ennek következményeként ez évben 
sok és nagy panasz lesz az eloskolázott ojtványokra 

Ezen szempontból helyén látjuk a következöket elmondani: 
Amely ojtványnál a forradás beállt ugyan, de nem erősödött meg, 

ha ezen ojtvány a helyéről kivétetik: mint szok't'áJ:y o;tvány nem érté
kesithetó, mag"nk részére nem használható. Ellenben, ·ha az ilyen ojt
vány még egy évig a földben állandó helyén marad : a jövő évben tel
jesen megerósiJdik s belőle olyan ojtvány lesz, mely el is adható, és 
magunk részére is egés1. bátran elültethető. 
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A gyenge forradás tovább fejlődik s ha nem ic; forrad hozzá azon 
nyelvrész, mely ez évben hozzá nem forradt. de a hekezdett forradás 
tovább fejlődésével kiegészíti magát. Az elsö évben ide nem forradt 
rész elhal, elszárad, de a forradás állandó tőket ad. 

Akinek tehát ilyen ojtványai vannak, jó lesz ezen elmondottakat 
figyelemre méltatni. 

A z O t h e l l ó r ó l. 
Az Othelló szölö hazánkba innen-onnan l :i-14 éve hozatott be 

Amily nagy vehemencziával tért foglat : a rossz nyelvek és meggondo
latlan nyilatkozatok nagy erövel iparkodtak a térről leszoritani. 

Qe ez nem sikerült Az Othelló egyes vi~lékeken a tűzpróbát kiál
lotta. Es gazdagon jutalmazta a gazda aránylagos csel<ély fáradságát. 

Manapság az Othelló rendes helyet foglal el az uj szölőkulturában. 
Akik alkalmas helyre ültették nem bánták meg, és nem bánjáli meg. 

~z Othelő szölö ellenállósága már be van ösmerve 
Amde az Othelló szintén megválogatja a talajt. Agyagos, meszes, 

sovány földben eksenevészedik. A tápdus talajban diszlik 
Alkalmas az Othelló szőlö a homok vegyületű talajt,an különösen . 
. ~ rossz kezelés: az Othellót is tönkre tes~i. 
Legnagyobb ellensége az Othellónak ha tul reá vágják ; reá met

szik. Ha erősen reá metszik, az igaz, hogy sokat terem, de a reá kCvet
kezó évben felette vi...,szacsik. 

Az Othellót a téli hideg is szerfelett megrongálja, l<ülönösen a 
fiatal 1-a éves Othelló tőkék fejezetei elfagynak, sőt ha nincs jól 
befedve : egészen is clfagv. 

Az Othelló töke megki\·ánja, hogy a földszinéhe~ közel levő gyö
kerei levágassanak. Akkor alól erősödik a gyökérzet, s ncml:sak jobban 
díszlik, sőt nagyobb bogyoju fürtöket hoz. 

Egyetlen szőWfaj scm követeli meg ugy a kövér tápdu~ . talajt, 
mint az Othelló. Aki azt akarja, hogy tökéjei a filloxerának ellenallJanak, 
és dusan teremjenek, kettöre vigyázzon különösen; arra, hog~ rendesen 
metszessék és minden harmadik évben erősen megtrágyáztassek. 

A rendes és szabályos metszés a következő : . 
A tökén ellenkező irányban két csapon 3-3 szem l1ag-yas~ek 

meg. Trágya pedig egy magyar holdra legkevesebb 20 nagy kocs1val 
teritessék cl. 

Az Othellót, ha a levelei lehullnak, jó mélyen be kell fedni, ugy 
hogy a ~sarok és rügyek földdel takarva legyenek. A trágyát a fedés 
után kell a sorokha elhinteni és gyengén beszórni földdel. 

A~ Othellót (íszszel kell megmetszeni, mert a tökén maradt vessző 
télen át csakhamar elfagy. 

Az OthelU t, mint más szölöfajt egyszer-kétszer a zöld hajtásoktól 
meg kell tisztitani,; de az utolsó tisztogatással egész szeptember elejéig 



- 140-

várni kell. Aki előbb tisztítja meg a feles hajtásoktól, annak Othellóját 
kisüti a nap heve. 

Al~ kor kell tiszto~ •tn i utolját a, mikor a bogyó barnul E!:kor 
már a nap heve nem égeti meg ; és a bogyók ekkorra már elég nagyok 
és elég kövérek. 

Az Othelló szőlö ma napság már nagyon keresett kereskedelmi 
czikk lett. 

Igaz, hogy mig az egyébb nemes fajok bii\·en vannak októberig, 
addig nincs nagy keresietc; dc. ha egyéb •scmegc fajok elfogytak: 
akkor {) igen keresett és jó árban fizetik. 

A"f. Othelló szölő mázsája mindig el kell 13-18 krért. Ol<tóberben 
drágábban, még novemher hóban 2;->-· :~o Krért lehet értékesíteni. 

Ne aggódjék a felett a gazda, ho!!y ha szeptember hóbai' nem 
kapkodnak rajta. 

Meg kell várni, mig teljesen beérik. Ez szeptember hó végén be
következik. Ekkor kosarakha kell szedni és felkötni a következőképen, 

Összeveszünk egy csomó zsupot azt összecsavarjuk ugy, hogy 
ö5szecsavarva olyan vastag legyen, mint a buzakévézéshez alkalmazott 
kötél. 

Annak a felső végére reákötjük a zsinegct, ugy hogy azon ~süng· 
jön Amint esün~: vékony spárgával végig áh.:savarjuk ritkán, cs az alsó 
végén összekötjük. 

Azután az Othel!ó szőlőföket a szalmakötélre aggatjuk, alulról kezdve 
és pedig a követkt'zőkéren ; 

Vékony drótot aprókra elvagdaljuk, azokból kapcsocskákat készí
tünk. A kapOl'S egyik szárnyát a szűlőfürtbe akasztjuk, a másik végét 
pedig a zsupon lévő spárgára. 

Ezt alulról kezdve haladunk fölfelé ; s ha végig fölraktuk szőlő
fürttel, alkalmas helyen szögre felakasztjuk. 

Egy ilyen szalmakötelen elfér 5-t> kiló szőlő. S igy egy kis kam
rába 10-15 mázsa sz6lőt eltehetünk. 

Mikor azután a többi szőlők elfogytak, pia~zra visszük. 
Az igy felkötött Othelló szőlő héja megvékonyodik. A sokak által 

kifogásolt mellékizét elveszti, s felette kellenKs csemege szölőnk lesz. 
Ha akarjuk igy borrá is szürhetjük. Ez esetben minden mellékiz 

nélküli pompás vörös tüzes bort nyerünk. o~ mint csemegeszölő 
nagyobb jövedelmet adván, nem válik szükségessé annak borrá ké
szítése 

Mivel az Uthelló telepítés kevésbe kerül; --- mivel az Othelló 
szőlő sima vesszőrül szerfclett jól ereJ; --- mivcl az Othelló szőlő 
rendkivül nagy termést aJ ; - mivel az Othellú akár egész télen eltart
ható a fönnebb elsoroJt módon, s igy szerfelett nagy jövedelmet ad: tsmé
telten és ujból ajánljuk, hogy az ősz beálltával, aki nem akar a költsé
ges ojtvány telepítéssei foglallwzni, és mégis jövedelmező szőlőszetet 
akar: az ültessen Ot/tell ó s:őlün·sszőt. 
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Kérdések és feleletek. 
Kérdés. A nu vidékünkön az igaz, hogy szölészettel eddig ném 

igen foglalkoztak. Pedig ha valahol . itt lehetne különösen a csemege 
szőlőket értékesíteni. 

Van nekünk egy magas dombunk, máshol hegynek is beválna; de 
itt a nagy hegyek között csak dom b nak mondható, azon kérdéssel for
dulok szerkesztö úrhoz: lehetne-e itt a nevezett dombon sikeresen sz·őlŐt 
telepiteni ? Ha igen : mily fajokat és mily eljárással ? 

Van is itt némi telepítés, de még eddig mindig kevés a siker. Mi
ként lehetne ezt fokozni. 

Losom.:z. N. J. 
Fele let. A napokban jártarn a nevezett dombon, megnéztem az ott 

megkezdett szölőtdepitést. .:\tlegtekintettem a vidéket a talajt, melyre vo
natkoló nézetem a következő. 

Losonczon a légáramlat ugy:.n hüsebb az idöjárás szeszélyes, de 
azért különösen a nevezett dombon mely hegynek is beillik, az én néze
tem szerint szőlőt sikerrel lehet telepíteni. 

A nev ~zett domb eléggé emelkedett, s daczára a rohamosan válta
kozó időjárásnak: a tavaszi fagyok l\evésbé tesznek kárt 

A talaj agyagos márgás részben homokvegyülékü, mely ripária te
nyésztésre alkalmas, s igy ripária alanyokon eszközölt nemesitések be
válnak. 

Ezt az ott tapasztallak igazolják. 
Ugyanis láttam ott egy ripária oskolat, mely 11mint észlcltetn, árlwk~a 

van ültetve, s nem a legnagyobb gondozásba részesítve. Mindamellett 
meglepő szép fejlődést mutat. Ez mutatja azt, hogy azon talajban a 
ripária igen jól diszlik. 

Láttam ott európai ültetéseket, melyek ítéletem szerint 3-4 év~
sel.:, elég szép fejlődésüek, és rajtuk a tilloxerának legkisebb kárték'lny
sága sem látható. 

De a tökén tea mést nem igen lúttam. Hogy ott a tökéken .termés 
nincs, két okban keresendő 

Először is botrányosan rosszul vannak metszve ; másodszor ez év-
ben, mint a vesszől<ön látható erős jégverés érte. · 

De rosszul vannak általában kezelve a szölök, · különösen a dönté
sek oly hibásak, hogy az a munkás aki azokat eszközölte vagy nem 
értett hozzá, vagy a deresre kellene lehúzni. 

Le)nl<ább oportó, olaszrizling, chasseles fajokat láttam ültetve. 
Az oporto a chasseles fajok ott egészen alkalmasak a:!ért, mivel 

ezel< korán érők Az olaszrizlingre ezt nem mondhatom, de hát ha meg-
van; okkal-móddal ezzel is lehet boldogulni. · 

l<osszul \'annak metszve azért. mert a tökéken fejezetek nincsenek 
kP.pezve. Ahol vannak : ott pedig kopasz fejre vannak metszve. Már 
pedig tudni való, hogy scm az oportó, sem az olaszrizling sem a chas
selesek nem hoznak termést kopasz fej müvelés mellett. 

A te~ndő ott liét részre osztandó. 
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Először is a már beültetctett és szépen beállott cnrópai szőlőtökék 

megmentésére és fentartására kell a figyelmet fordítani. Mert az igaz 
ugyan, hogy ott szőlők közel _n!n~s~nek, de a filluxera r~é_g a~kor is ha 
a vesszők immunis hom• •ktalaJrol vitettek oda : Hem kentitk ke sorsukat. 
A filloxera előbb· utóbb fölkeresi és tönkre teszi. 

Azért tehát a már európai szőlövesszővel betelepitett terűletek még ez 
év őszén szénkénegezendők és pedig legkésőbb október havában fedés 
előtt. 

Azután a tőkék szabályszerüen megtisztogatandók, és meg is 
metszhetók. 

Például az olaszrizling, mely különben is karikás múvelés mellett 
ad kellő mennyiségü termést most őszszel ugy mctszendő meg, hogy 
minden tökén egy csapos ,·esszőn egy szál termő vessző ;>gész hossza
ságában meghagyandó ; és a téli fagyok ellen töld alá takarandó és ugy 
fedendő be. 

Mivel a talaj agyagos márga, mely elég sovány és egyszersmind 
hideg: a télen át éretlen szalmás trágyával me~ trágyázandó. Es a fedés 
után az árkokban helyezendő el. 

A félig érett szalmás trágya a földet is porhanyitja, javitva, és a 
mellett a talajt is melegiti. 

Hasonlóan lehet az oportót ís metszeni. A Chasseles azonban ezen 
metszést nem igen Pirja el. Ott egyszerüen csapos metszés alkalmazandó. 

A talaj homok vegyületü is lévén : ott szénkéneggel sikeresen lehet 
védekezni, de minden harmadik évilen trágyázni kell. 

A szénkénegezésseli eljárást lrt1'om ez évi 6. számában részletesen 
leirtam. 

Tavaszon kissé későn nyitandó, mert a Kriván völgyéből fujdogáló 
hideg szellő a teJ ro örügyeket megcsigázhatja. 

Nyitás után a meghagyott szál Vt:sszot Iugos alakban a szomszéd 
karóhoz kell kötni. 

Én hiszem és reméllern, hogy ezen eljárás ott sikerre vezet. 
Mindezek mellett azonban azt ajánlom, tessék ott arnarikai ala

nyekra nemesitett ojtványokkal dolgozni. 
Oda a ripária-portálist legjobb alanynak találöm. Es azt hiszem, 

leghelyesebb lesz, ha fajtiszta ripária porálist ültetneli ; azl két éves korá
ban beojtják korán erő fajokkal, és pedig csemege ~zőlökkel. Bor szölö 
is megterem ott, de nagyobb jövedelmet ad a LSemege faj. Ezek között 
is olyanokat kell összeszedni, amelyek szeptember hó elsö feléig máshol 
beérnek. Ezek itt teljesen be fognak érni. 

Szóval az a domb vagy kellemesség okáért nevezzük hegynek, 
me!y mint~gy 30--4U holdat képez, s melyen már eddig is csinos nya
ratok vannak: ügyesen okosan öntudatos müveléssel gyönyörü szőlö
telepe mondhatom paradicsommá varázsolható át. 

EaY. •.lön,u~ká~ ~i nczallér ~ll ás t keres. Különösen az európai szőlő
kezelést erta. Ev1 ber 300 frt. Bovebben a szerkesztőség. 
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Eladó szólövesszök. 
Gyökeres ojtványok. 

Chasseles piros ezre 
" fehér " 

Kövidinka 
" Mézes fehér ,, 

Rozsdás muskolat .. 
Ezek vannak ripária és jaquez alanyon nemesitve. 

nyon 11emesitettek meszes talajba ajánltatnak. 

Zöldojtványok. 
~lézes fehér, rozsdás muskolat és chasseles fajok ezre 

Rlpária portális. 
Fajtiszta, jótállás mellett ojtás alá való sima ezre 
Ültetésre való 
Oskolába való 

Ripárla szelakta sima 
Első osztály ojtás alá való ezre 
Másod ., ., 
Oskc •Iázás ra \'aló 

Othelló sima. 
Első osztály ezre 
Másod " " 

Szolonis sima. 
Első osztály ezre 
Másod " ,, 

Európai fajok. 

., 

" 

150 frt 
150 " 
140 • 
140 " 
150 " 

A jaquez ala-

80 -100 frt. 

25 fn. 
20 frt . 
l O frt. 

12 frt. 
ö frt. 
4 frt. 

20 frt. 
10 frt. 

15 frt. 
8 frt. 

Sima vesszők. A legkiválóbb csemege fajok száza, nevezve 2 -3 frt. 
Vegyesen ., l .50-2 frt. 
Bot·szölök. Valódi nemes kadarka, mézes fehér opportó 

burgundi, stb. ezre 5 (rt 
Megrendelésnél az összeg 25°/o· tólíja előlegként küldendő. 
Megrendeléseknél a nevet, a lakást, az utolsó vasuti Allomást, hol 

a szállitmány leadandó, tisztán olvashatóan kérem kiírni. 
Megrendelések alulírotthoz czimezendők 
A telepítés, ültetés és egyéb a szőlészet körébe vágó kérdésekre a 

válasz megadatik; s a vesszök küldése alkalmával avagy előbb is meg
küldetik. 

Csomor Kálmán, 
szőlő nauybirtokos. 

Gyöngyös, 1897. október hó. 
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~ ~t! ------- _____ 31} _________________ }t! ____ ------~ 

--~-~~·~~~~~\~~~~-· .,-~ l Z ~~~ ~~~~~'"1'T.-C~Y~~-y'~o~c~ co ~ 

AZALATHNAIKÉNKOVARDIPAR 
l 

~ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

l 

~ 

BRASSÓI KÉNSAV- ÉS MÜTRÁGYAGYÁRA 
1$'1 

~ 
' l 

ajánlja 
: 

! a s z la () á l t a l i o· é n v P l t t á 1 Hl n Y a o· n ka t ~ . . ~ 

1nag·áhan foglaló 

, sz ölöm útrágyáját 

.l 

3°/o légeny, 6°" vizbe~ oldható foszforsav és 10°/o 

tiszta káli szavatolt beltartalomtnal a t. ez. szőlőbirtoko

sok tigyelméhc. 

fel\·ilágosáitásokk~l és úrajimlatukl~al készséggel szo'g~l a 

KÖZPONTI IRODA,: 
B U D A P ES 'r, IV . ., Bécsl-utcza ll. szám. 

Képviselet: 

IOV ÁCS BERlANNÁL IISKOLCZON. 

;j ------- -· -- . ~l; ~. 

Nyomatott Kovács és Schimmerling könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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