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A SZÖLÖBEN. 
(l~zch'ítt: ., Egy év a szőliíben.) 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó 2 8-á n l Fclcll'ís szcrkcsztő és kiadó-tulajdonos : 

Előfizetési dij. Egész évre :.! frt. CSOMOR KLMÁN. 

Hát me ly ik jobb és olcsóbb? 
Azt a kérdést intézik sokan hozzánk : melyik ojtásnem 

tartósabb, és melyik jön kevesebbe? 
Sokan ~lk oz nak a fenti kérdéssel, ~em csoda: mert 

bizony az ojtvún szőlő telepítés szerfclett sokba kerül. 
Hát kezdjük a választ illetve annak tárgyalását. 
A fásojtvúny bármiképpen vitessék keresztül: a bélcsator .. 

nák megsértetnek. 
Sokan azt ú ll i tjúk : ez a sértés betegség, mely minél 

előbb a tőke halálát idézi elő. 
, 
En ezt nem írom alá. ~lert, hogy egy szőlőtö a bélcsa· 

torna teljes hiányával is képes megélni: azt a következőkkel 
igazolom. 

Ha idős tőke nyakába eszközöljük az ékojtást és az 
megeredt: a multakra hivatkoz\·a kiszúrnithatlan magas kort ér el. 

Pedig hát a betett csapo~ska nem is ért el a bélcsator
náig, és igy a csapuntuli rész évek mulva leszáradt, és vele 

leszáradt: a bélcsatorna ré~ze is. 
De mással is lehet igazolni. hogy a bélcsatorna nem élet-

feladat a szőlőtőnél. 
H~ egy idós :~0--!U éves tőkét· veszünk és ketté hasit-

juk: alig találunk bélcsatornút. Ezen jelenség arra tanit meg 
benünket. ho~Y a szúliivcszt·; fás ré:-;ze évenként gyarapszik ; 
ellenben a hél~ .. aturna nem tart vele lépést: sőt lassan el is 

szarul, egészen elvékonyodik. 
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Ezzel igazolva van, hogy a hélcsatorna n1egsértése nem 
okozza föltétlenül a tőke halálát. 

A fásojtási eljárás ellen emelt eme panasz tehát csak 
gyenge erővel bit. 

A fásojtás tehát ha jól egybe van fot-rva, tartósságára 
nézve nern kifogásolható. 

Csakhogy a rendes szokványszerű forradús akasztja rneg 
a gazdát; rnert van reá eset, hogy a Iegfigyeln1ese~b nllmka 
mellett is, a forradási eredn1ény elég nagy ugyan, de a szok
ványszerű forradás sok kivánni valót hagy. 

S innét van az, hogy akár mily számadást készitsünk, 
rendszeresen egy ezer rárositott gyökeres fásojtvány legkeve
sebb 90- 95 frtba sőt l 00 frtba kerül. 

Lehetnek rendkivüli sikerek, de ezek az általánosságra 
nincsenek befolyássaL 

S igy egy tnagyar hold szőlőre elégséges fás gyöketcs 
ojtvány 500 frt körül kerül. 

Aki ezen összeget nem so kal ja, az ültessen kész gyöke
res fásoJ'tvánvt mert annak tartóssá<ra ellen ha az OJ'tvánv J'ól 

.. ' b " J 

rneg van válogatva: pa na .... ·: Ilelll Ic/zet. 
A zöldojtás forradása határozottan tökéletesebb. A jól 

egybeforrott zöldojtásnál legföllebb a vessző szine által ösmer
hető fel az ojtás helye. Amennyiben a szétvágott zöldojtvá
nyon látható, hogy a ripária zöldebb, a nemes kevésbé sár
gába átmenő zöld szinü. 

A zöldojtás készitésénél a n1unka biztosabb; tnert például 
egy ügyes zöldojtó: biztosra ojt. Rendes, ügyes jókezü ember 
munkája utún alig marad el a zöldojtásbóL E szerint sokkal 
kevesebbe kerül tnint a fásojtús. 

Egy magyar hold szőlőkrületnek zöldojtványnyétl leendő 
betelepitése 240 ·280 frtból kiáll. T'ehút nem megvetendő 

összegü külötnbözet. 
Csakhogy az eiültetett sima zöldojtvány sokszor rosszul 
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ered : s igy a mit megnyer a gazda a réven, elveszti a vámon. 
Más szóval a zöldojtvány ugyan jelentékenyen kevesebbe ke
rül, de sikertelenség esetén a hiányok pótlása, es az elvesz
tett idő kiegyenliti egymást. 

Oly nemét a telepítésnek ajánlJák sokan és eszközlik töb
ben, hogy a megfordított talajba rípáría-portalis vesszőt ültet
nek; azt a második évben zölden beojtják, és a megeredt ojt
ványokat még az év őszén eldöntik : s a harmadik évben már 
termő szőlőjük van. 

Ezen eljárás legbiztosabb neme a beállitásnak, amennyiben 
annyi zöldojtás rendesen lesz : amennyi kell ; sőt annyival több, 
hogy a felesleges zöldojtványok értéke a döntési költséget tel
jesen fedezni. 

Ez volna a legolcsóbb neme a szőlő telepitésének, csak
hogy itt ismét egy kalamitással kell számolnuk. 

Ha a zöldojtványt jégeső éri: értéktélenné válik ... Ha 
az időjárás nem kedvező: akkor a zöldojtások nem érnek be; 
éretlen zöldojtás értéke semiiJÚ. 

Tehát ezekből látható, hogy az egyiknek mint másiknak: 
. meg van a maga előnye és a hátránya. 

Egy eljárási módozat van még, a mit a telepítés alkal• 
mával elhallgatnunk nem szabad, ez a magas-fásojtás; -
vagy mint a munkás nagyon találóan nevezi : levegő-ojtás. 

Ez abból áll, hogy második évben az elég erős alanyok 
fásan benemesittetnek, és azonnal föld alá huzatnak; ahol nagy 
sikerrel jól megforradnak meggyökeresedneK. A jégveréstől 

védve vannak; mivel a tőn élnek; a forradási siker nagyobb, 
s mivel a tővel döntetnek el: megeredésük biztos, s rendkivül 
erős fejlődésü tőkét ad. 

Ezen módozatnál egy rendkivüli kedvező dolgot fedez
tem fel, azt, hogy az elkészített porbabujtatott ojtványoknál: 
az alany a nemes résszel vastagodik, mig az egyéb ojtási el
jará~nál: a.: alauy véko1ty marad. 

l 

l. 
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Kerestem kutattan1 az okút és abban találtam, hogy igy 
az oron1 ·:hosszába lefektetett vessző a nap által egyenlően 
éltettetvén : nagyobb fejlődést n1utat; gyökerei d usabbak és 
igy önn1agától értve: a forradás is dusabb 

Ha bár ezen eljárás a leginkúbb ezéihoz vezető, a·.:ért Inin
denkinek rnég scm alkalmas. Csak oly embereknek, akik ma
guk foglalkoznak a szőlészettel, vagy nagy felügyeletet képe
sek ·gyakorolni. ~l ert a lehuzott ojtván y legna~yobb részét 
a munkús kapálúskor elvagdalja. 

Az elmondottak elég világosan leírják az egyik-másik 
előnyt, kiki választhat te~szés szerint; mindan1cllett azoknak, 
kik a szőlészethez keveset értenek, s nincs hajlandóságuk 
avagy idejük azzal állandóan foglalkozni, azt ajánljuk, hogy 
kész gyökeres ojtványokkal telepitsenek. 

A trágyázásról. 
A multhan a szólők trágyázasa kevesek által eszközöltetett. Sokan 

1zt állitották, hogy a trágyázott sz, ilúbcn jó hor nem tere nt. 

:\lanapság azonban a viszonyok egl:szen mások ; manapság az a 
jelszó, hogy trágyázás nélkül a szöllík fel nem tarrhatók. 

Legtübb beteg szőlű oka a nem trágyázásban, a talaj so\ányságá-
ban keresendő. · · 

A trágyázás éltet,'ije a szől,·~kulturának, s manapság annyira jutunk, 
hogy majdnem évenként fogunk trágyáztat ni. L· gy leszünk mint a~. iga-
vonó állattal, hogy dolgoztatunk és etctiink. · 

:\~: t~j szúlőkulturá!· an a trágyázás t illetöleg egészen más felfogás
úak kell helyet foglalni. 

Tisztában kell ll'nnünk azzal, hogy az ojtvány szőlők szeifelet; 
több tápanyagot fogyasztanak mint a rég·i szólők. Ezt könnyen átérthet
jük, ha látjuk azt, hogy az ojt\'úny szöJ()k fejkiJése és termés hozama 
mennyivel nagyobb mint a régi szűlőszeté \·olt. 

:\ trágyázás a fölu tápanyagának a szaporítása, helyesebben TŐld
javitó, mely sokféleképen eszköziilhct«'í . 

.-\z ugyne\·ezett szüzföidd.:, melyck eddig szőlövel beültetve nem 
.voltak, egyelőre nem szorulnak ja\'itúsra. lk ezen nyilatkozat sem lehet 
általánossághan tnérvadu, mcrt \'aimal\ talajok, melyek jók ; ismét van
nak talajo!\, Ill cl) ek fch.:ttt.; (sel\cly a szűlőtápJálúsára alkalmas táprészek
kel birnak. 



-149-

Olyan szölök, melyek oly hegyoldalakon fekszenek, melyek hegyi. 
bazalt vagy trahit kf)vel ·vannak boritva, vagy pláne, melyek vulkanikus 
kitörések ömlényeivel fedvék: az amerikai ahuzyu ojt-vány szőlőkre 
elé,~ lápanya,~,gal rez,ulclkez~tek. , 

Ezeknek talaja rendesen barna, vagy barna vörös. Ezeknél a trá
gyázás plane ha a fiild szüz: az ültetés után több évig nélkülözhető. 

Oly talaj ok, melyek agyagosak, különösen sárga vagy plane fehé-· 
res szinüek : ezek kevesebb táperí)vel rendelkeznek. Ezeket a szőlőtők 
eiültetéle után czélszerü azonnal trágyázni. · 

Most már az a kérdés: mivel javitsuk sz{)l{)földjeinket. . 
Ezen kérdés egyszerUnek látszik, de nagy fontosságú. Hogy erre 

érthctí)cn megfeleljünk, szóljunk a trágyúkról illet()lcg a javitó anyagokról. 
A trágya többféle. A lótrágya, felette gyorsan korhad, s ezen kor

haJásában melegséget fejt ki ; azért ezt a hidegebb agyagos talajokban 
lehet sikeresen alkalmazni. 

A lótrágyát egészen frissen nem czélszerü a ~.-zöWben elteritetni, 
hanem akkor ha már egy kissé elkorhadt. 

.'\ szarvasmarha trágyát, kötött barna. barnavörös, avagy fekete ta
lajokra kell <~lkalmazni. S nem kell megvárni, hogy elkorhadjon. 

A s.larvasrnarha trágyának az a jó tulajdonsága van, hogy lassan 
korhad el, s igy tartós ; mely tartosságánál fogva az erősen kötött talaj t 
megkönnyíti. 

:\lég a juh trágyáról lehetne szó, mely azonban kevés helyen sze
rezhetíí re s vihetc'í a szölöre 

A juhtrágya gyorsan fdbomlii.;, s rendkivül gyorsan hat. Ezen tu
lajdonságánál fog\·a, mivel felette :--;1 1k légen y t tartalmaz: a szőlő anyate
lepeknél lehet czélszerüen használni. 

Ha egy anyatelepet, mely vcszc'í termelésre \·an rendezve juh trá
gyával javitunk: az ercdm~ny még azon évben feltünóeri tapasztalható . 

.-\ sertéstrágya csak akkor ért<..!kes, :1a az hizlaldából került ki. A 
sertés trágva tartú~ de ez inkább fehér vwrv sárga a(ryaU'OS talaJ·ra al-

J , "- ~ o 
kalmas . 

.-\z emberi tirülél<: \'olna még h•1téknny fi>ldjavitó anyag, dehát e7.
zel még nem igen almrnal{ megbarátkozni, pedig de sok ·millió értéket 
képviseilletne az országban összeg_,·üjthet{) emberi ürülék ! 

Az ojtván y szölőket, melyel' nek talaja fekete vagy barna korhány 
föld, vagy amelyek vulkanikus küzetek elmásából keletkeztek és kép
zödtek 5 évenként elég trágyázni, ugy hogy ekkor, minden holdra leg-
alább -10 szekér trágya hintendő el. · · 

A sovány 1talaju szőlőt :! -:~ évenként ugyananyi mennyiségü, sót 
több trágyával ke l ellátni, mit a f<>nnebb emlitet fekete korhány földü 
talajt. 

A trágyázás sokféleképen és külömböző idöben eszközölhető. 
A trágyát ősszel fedés után lehet elhinteni. Lehet a tőke körül 

tányér alaku gödröt ásni, s abba h0ly~zni az érett trágvát De minJen .. 
esetben helyes a trág.vát l<:evés fökiJ~l bet.~karni, r1ogy az illanó részek 
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ne illanjanak el, melyek különösen a szőlő fájának a lombjának fejlő
dését hivatottak fejleszteni. 

A mütrágya és az istáló trágya közötti l<i.ilömbséget mérlegelve a 
következ 5 ket állapithat juk meg. 

Az istálló trágya magában is teljesen elégséges arra, hogy a sző
lőtő teljes fejlődésben tartassék és dusan teremjen. 

A mútrágyával ezt hasonlóképen ellehet érni. Csakhogy az istálló
trágya különösen az erősen kötött talajon használandó ; mert nemcsak 
táperőt nyujt a földnek, de egyszersmind a1. istállóban összegyülemlett 
szalma korhanyadván: a kötött talajt lazitja, mely a gazdára sok tekintetben 
kedvező. 

A mútrágya mesterségesen összeállitott táprészekből áll. Egy ügyes 
gazda kell hogy ösmerje szőU5talajának összetételét, s igy tudja azt, 
mely alkotrészek hiányoznak, s azokat adja meg talajának. 

Tudni kell különösen azt, hogy a légeny részek a szűlőtő a hajtá
sok fejlődésére s igy a vessző hozam többletére hatnak. Azért tehát 
egészen más reczeptet kell a szőlő anyatelep, és mást a ter:nó szőlőtalaj 
javítására fordítani. 

Az utóbbi időben a műtrágya gyárosok a szőlótalaj javítására 
maguk készitettek reczeptet, mely áll 3°/o légeny 6°/o foszforsav és 10°/o 
káliból. 

Megengedem, hogy ezen összetétel egy normális táptalaju földre 
alkalmas, de sovány agyagföldre ahol a vegetáczió egyébként is gyenge, 
nem elégséges a 3°/o légeny; ott több légenyt kell venni, például 4 egész 
5°/o tuli légenyt. 

Ezen azonban könnyen lehet segíteni, a műtrágya megrendelésnél 
ezt ki kell jelenteni 

A műtrágya oly helyeken, ahol istalló trágyával nem rendelkezünk, 
vagy annak kiszállitása költséges: megbecsiilhetletz. 

Egy magyarhold földre 400-500 kilo teljesen elégséges. 
A mútrágyát őszszel és tavaszszal is lehet elhinteni. 
Ősszel a tőke körül ásott gödrökbe, vagy fedés előtt a tőke sorain 

végig hintjük és befedjUk. 
Télen át elolvad és hatása a jövő évben látható lesz. 
Tavaszon viszont a nyitás előtt lehet a sorokba elhinteni, vagy 

a töke körül ásott gödröcskékbe elhelyezni. 
Szóval aki azt akarja, hogy szőlője i.ide levélzetet hozzon, dusan 

fejlődjék és kellő termést adjon : annak szőlőjét öntuJatosan kell trá
gyázni. 

Az 6szi teendök a szölöben. 
Az őszi esők és az ezzeljáró szelek következménve a:!, hogy a 

puhu földbtil a szél a karúkat kidönti · 
J lu a sz(';J() már idős ugy kevés kárt tesz a kidüntütt karú ; Je 
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ha a t6kék 2-3 évesek, akkor a ledöntött szőlókarók nem egy ojtvány 
nyakát tördelik el. 

A szőlőhajtása a karóhoz van kötve. Az eidült karával eldül a 
tőke is; igy a nyaka könnyen eltörik ; azért tehát az eidült karókat felál
lítani, heverni és a veszőket ujból a karókhoz kell kötni. 

* * * 
A tisztogatás szintén az őszi munkák közé tartozik. Szép időjárás 

mellett fedés előtt kell a tisztogatáshoz fogni. 
A tisztogatás alkalmával elöszőr a tőke fejét vegyük vizsgálat alá. 

Ha a tőke rosz metszés következtében el van ágasodva-bogasodva, 
azt meg kell tisztítani. 

Minden más mellékhajtásokat le kell tisztítani, csak annak kell 
rajta maradnia, amelyiket jövő évre termésre vágunk ; s melyeket jövő 
tavaszon egy szemre vágunk, azaz amelyek két év mulva bekövetkező 
metszés alkalm 'ival fognak termőgallyra metszetni. Szóval csak ami a jövő 
évi termést, és a reá következő évbr->n termést hivatott hmmi, hagyan
dó meg, a többi eltávolítandó. 

A tőkét meg kell vizsgálni. Ha az két szemes gallyai nemesitte
tett, s az első szem már kihajtott: ugy a felső ritgyből elétörött fe
Jezet kérlelhetl~11iil le·1.'ágandó azért, hogy az alsó kihajtott rügyből kép
zödjék a fejezet. :\!ert tudni kell azt, hogy minél közelebb van a feje
zet a földhöz, s minél rövidebb a tőke nyaka : annál erősebb dusabb 
és tartósabb tőke lesz belőle. 

Ha a fejezettel készen vagyunk, nézzük meg mit csinál az ojtvány 
nemes része a földben? Nem-e hajtott gyökereket ? Ha igen, aí..okat 
kérlelhellenül egészen a tövén kell levágni, hogy többet ujból ki ne 
hajtson. 

* * * 
Döntés ideje szintén ősszel van. A mint a zöldojtvány beérett: a 

döntést azonnal meg kell kezdeni 
A döntésnél vigyázni kell arra, hogy az eldöntött tőke legalább 

50 cm. mély gödörbe legyen lebuktatva. Különben a töke kapásnyelven 
kotyogós lesz. A kotyogás tőke soha sem erős nővésü, kevesebb ter
mést hoz és rövidebb ideig tart. 

Vigyázni kell arra, hogy a vesző, mely a tőkét hivatot lesz előál
lítani: a gödörből fölfelé lehetöleg csekély meghajtással jöjjön, hogy igy 
azután minden oldalról gyökeret hajtva a tőke beerősödjék. 

Vigyázni kell arra, h' 1gy ére:len vesző ne kerüljön a föld alá, 
mert azt mint életképtelent a föld megemészti. 

Azt sem szabad szemelől téveszteni, hogy a tükék rendes helyükre jus
sanak. A rendetlenül ültetett szőlőben nincs kellő légjárat. Holot a lég· 
járat a növény kellő fejlődésére, valamint a szőlő fürtök beérése elke
rülhetlenül szükséges 

* Jt 

* 
A miilrágyá::Js. A fiatal sz()Jők mütrágyázása szintén őszi teendők 

l{i)zé sorozható, mclyet szintén fe,lés előtt kell teljesíteni. 
.-\ Wkék nyakainál egy evő tányér nagyságu és négy-öt ernnyi 
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mély gödör ásandó, és l C-l f'> Jeka szőW-mütrágya az ásott güdi}rbe 
elhintendó, és azután földdel betakarandó. ~lelynek megtörténte után 
befedendő. 

Öregebb tökéket csak tavaszszal lehet sikerrel trágyázni. A fiata
lok, az 1-2 évesek gyökérzete : alig van nagyobb terjedelmen ; s igy a fel
oldott műtrágya épen a gyökerekhez szivárog le : s a hatás nem ma
rad el. 

Az öregebb tőkék gyökérzete az egész talajt befutja, s igy ennek 
trágyázásánál az egész talaj trágyával hintendő be, mely feJés ellitt a 
sorokba helyezendő el 

Szénkénegezés ideje is most van. Fedés "előtt k' ll szénkénegezni ; 
ha a föld nem sáros. A szénkénegezésnél felette nagy figyelemmel kell 
eljárni, mert a szénkéneg használ, de a szénkéneg ~ túl adagolva kárt 
is tesz. 

* * ... 
A ves-szők megszedésének és a fedésnek az ideje szinti>n az ősz. 
A vesszőket, mihelyt a levelek:lehullottak azonnal lehet szedni 
Némelyek egyidejüteg a métszést is eszküzlik. 
Én az őszi metszésnek nem vagyok barátja. Sok :esetben az i.iszi 

metszés kárral járhat. l\1ert ha a meghagyott egy-két csapocskán levő 
rügyek vagy a sár, vagy a fagv folytán megromlanak: kész a károso
dás. Legczélszeriibb a vessz{)k a 3--.J. rügyen felül levágni, azután be
fedni. A vagy megfordítva : a vcssziíket a fedés után is lehet levágni. 

A levágott vesszők 200-~;->'' szálonként kévébe kötendűk. A kö
tést spárgával nem czélszerü cszközölni, mert az elkorhad, s a csomag 
szétesik, - dróttal scm, mert <l;wn helyeken ahol a drót a vesqzí)kct 
éri megfeketedik, legczélszerübb azokat fűzfavessziívcl összekötni. S el
vermelni, vagy pinczékbe rakni s hetenként vizzel meglocsolni. 

.. * ... 
Az öszi egyéb munkál' után következik a ... forJitás. 
A forditás czélszerüen ketféleképen eszközölhető. Gőzekével vagy 

kézi erővel. 
Akik nem ösmerik a gőzekéveli forditást, azoknak röviden ösmertetem. 
A forditó gőzeke épen ugy mint a szántó-gép két mozdony által 

dolgozik. Egyik ide, masik oda huzza a vas sodronyra crösitett nagy 
ekét, mely a földet egész 7•, --8t» cméterig megfordítja. 

Aki nem látta alig képes elhinni, hogy mily pomosan ~dobja ~a felséi 
réteget alulra, és az abú rt!tcget mily ~"'ontusan viszi felülre. 

A glizeke egyenletes mélyen fordit, nem csal. A f0ld nagy hasá
bokban szakad fel, és igy dobatik alulra is. S igy a fordítás nagy han
tokban végeztetik. Egyik részén rengeteg nagy darab hant, mellette köz
vetlen mély ür. 

~émelyek azt állitják, hogy a tél fagya a hantokat szét fagyasztja, 
és az elmállott föklJel az üregek heti)Jthctök 

Ezt én is elhiszem, hogy aho\'a a td hideg lége jut. ott fagy áll 
be, s fagy utAn a föld szétesik, elporhad. Oe a hová a tél fao-yasztó 
hidege nem jut: az marad egy tagban. 0 
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S igy ha tavaszszal szét is lesznek omolva a. levegövei érintkezett 
hantok, de az alulra került darabban marad. 

Igaz, hogy az üregek a szétmállott hantokkal betölthetők. 
De az a kérdés aztán, hogy ezzel rendén van-e minden? 
Nincs, mert ha télen a hó a nagy üregeket betölti, a hó által vé

dett földrész nem fagy szét, nem omlik szét, igy nagy darabokban 
marad. · 

Ha tr.ost már tavaszon &. felülről elporladt !'ölddel az üregeket 
betöltjük és a kész ojtványokat berakjuk, azo'l helyen. hol az üre
gek betöltettek, a porladt földben az oJtváuyok lcszálluak: ahol pedig a 
föld nagy darabokban van : az ojtván~· forditatlan Wldhe kerül; s igy 
az egyik fejezet fönt a másik lcut lesz, mcly a lelzetö /eguagyobb kel
lemetlenség. 

Miniszteri rendelet. 
Folytatás. 

E) A jelen ~-ban fof{lalt rendelkezések ellenére készitett vagy kezelt 
pezsgő, szénsavas bor vagy habzó bor, ürmös, tiirköh·hur é~ gyümölcsbor 
mesterséges bornak tel<intend6, s ezzel teljcsen ugyanazon elbánás 
alá esilc 

i1. ~. A jelen rendelet 4. ~-ának A), B), CJ és lJ) pontjai~an cmli
tett italok csakis az ott me~állapitott elnevezések alatt raktározhaták és 
hozhatók forgalomba. (L a tiirvény a. ~-át) 

Erre vonatkozólag a következök rendeltetnek : 
a) A törkölybort vagy gyümölcsbort tarlalmaz,) minden hordónak 

kifelé álló fenekén, vizzel le nem mosható s a hordó szinét61 feltü!16en 
elüt ö festékkel, a hordóra festett (de semmiesetre sem krétávnl jegyzett 
vagy irt) és k0nnyen olvasható ,.lörkölybor'·, illeti)Jeg ",(viimölcsbor" 
jegyzéssei kell ellátva lennie. 

Ha az illet{) hordó ürtartalma tiz hektoliternél nem nagyobb, akkor 
az előirt jelzést alkotó betüknek legalább hat ezentiméter magasaknak 
és legalább egy ezentiméter vastagoknak, a tiz hektolitern~l nagyobb 
horJókon pedig legalább tiz ezentiméter magasaknak és legalább l'ét 
ezentiméter vastagoknak kell lenniök. 

b) Ha a törkölybor vagy gyümölcsbor zárt (le~tugaszolt) palaczkok
ban vagy más zárt cd~nyekben tartatik v rg_v hozatik forgalomba, az 
illető palaczkol< vagy más edények olyan czimlapokkal (vignettákkal) 
látandók el, a melyeken a "törköly bor", illetőleg a .,gyümölcsbor" ~ elne
vezés világosan és könnyen szembeötlő módon van feltüntetve. Ezeknek 
a czimlapoknak legalább 80 LJ ezentiméter nagyságuaknak kell lenniök, 
s a palaczkra (vagy más edényre) a szoká.;;tlS rnóJon, jó erősen akként 
ragasztanJók fel, hogy arról csakis leá1.tatás utján legyenek eltávo
lithatók. 
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c) Ha törkölybor vagy gyümölcshor nyilt edényekben (palacz.
kokban korsókban, poharakban stb.) hozatik forgalomba (kiméretik), ez 
csak olyan edényekben (palaczkokhan, korsól.:ban poharakhan stb.) en· 
gedtetik meg, a melyeknek oldalán a "Törkölybor" illetöleg "Gyümölcs
bor" -- jelzés bevésés, beégetés vagy belepréselés utján - Könnyen 
szembeötlő módon felvan tüntetve. 

A fenti a) b) és c) pontok alatt elöirt ,,gyümölcsbor" elnevezés 
helyett, azon gyümöl.:!snem szcrint, a~nelybüt az tényleg ké.;zült, "al·n-1· 
bor", "körte bor", "ribizlcebor" stb. elnevezés is használhat•), de mindig 
csak az idézett pontokban körülírt módon all<almazva. 

d) A törvény 3. §-a értelmében az ürmösborok - jelen rendelet 
3. §-ának B) pontjában ismerteLett előállításuknak megfelelőleg - csakis 
" ürmös", "édes ürmös" vagy "rácz ürmös" elnevezés alatt ra:<tározha
tók és hozhatók ugyan forgalomba, az azonban, hogy ez az elneve7.és 
az illető edényeken (hordókon, palaczkokon stb.) miként alkalmazta'isék, 
különös feitételekhez kötve nics, minthogy e tekinteiben - az elneve
zéssel elkövethető - visszaélésektól nem kell tartani. 

A jelen §. a) és d) pontjaiban emlitett italoknak, az ott megálla
pitott elnevezésekkel, az előirt módon való megjelölése minden esetre 
feltétlenül kötelező, tehát még akkor is, ha ezek az italok nem eladásra, 
hanem házi fogyasztásra vannak szánva. 

Hogy a törkölybor (csiger, lőre) készítése és forgalomba hozatala 
a jelen rendeletnek rnegfele1ően történjék. kötelesek : 

a) a községi elüljaróságok (re,h.lezett tanácsu, valamint törvényha
tósági joggal felruházott városokban a tanács álral e részben megbizott 
tisztvisclö, Budapesten az illetékes kerületi elöljáró) minden községben, 
amelyben szőlőmivelés van, a szüret folyama alatt, de legkésőbben an
nak befejeztétől számított öt nap alatt, pontosan ös .;zeirni, hogy minden 
egyes szölőbirtokosnak mennyi szölötörkölye van. Ezen összeirás alap
ján pontos kimutatás készítendő két példányhan, amelynek egyike ;t je
len rendelet l l . §-ában megnevezett illetéke-; els0foku hatóságho7. ter
jesztendő be, másika pedig az összeíró elüljáróságnál (illetőleg közegnél) 
megörzendő. A községi eiüljáróság (közeg) köteles a szölőtörköly fel
használását, valamint azt is elenőrizni, hogy a szölőbtrtokos szőlőtör
kölyét csak egyszer használhassa fel törkölybor készítéséhe l. Kötelese 'c 
továbbá: 

b) az összes köztekedési intézetek, ha valamelyik állomásra tör
kölybort szállitottak, a jelen rendelet l l. ~-ába' • megnevezett elsőfoku 
illetékes hatóságnak azonnal bejelenteni, hogy türkülyborszállitmány ér· 
kezett, s kötelesek egyszersmind azt is kimutatni, hogy ki és hol adta 
fel a szállitmányt továbbá, hogy az hány hordóból áll, mennyi a tar
talma s kinek ez imére érkezett. 

6. ~- A borseprü felhasználása csak két módon van megengedve 
és pedig: 

aJ vagy akként, h~gy a közönségesebb és gy~ngébb (természetes) 
borok a jellegzetes borseprüjére iintetvén, ez által zamatosittassanak 
vagy átcrjesztesscnek. 
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b) vagy lepárlás Jltján elóállitandó szeszes ital (seprüpálinka) ké
szítésére. 

A borseprüből a még benne lévő bort kipréselhető, ellenben borsep
rUből viz vagy bármi más anyag hozzáadásával horszerü italt készíten 
és forgalomba hozni feltétleni.\1 tiltva van. 

A konyak-főzésnél a lepárolt borból visszamaradt ugynevezett 
bormoslékból borhoz hason!ó italt elóállitani, vagy általában az ilyen 
bormoslékot borkezelésnél felhasználni feltétlenül tilos. 

Következésképen a horseprtiből vagy a bormoslékból a jelen szakasz 
negyedik és ötödik bekezdéseikben foglalt tilalmak ellenére előállitott 
borszerü italok : mesterséges borok. 

Folyt. köv. 

A Ripária-portális. 
Leginkább az késztetett jelen czikkem megírására, hogy még most 

s közöttük a szaklapok sem elég helyesen irják le a ripária-portális 
vesszőt. 

A legutóbb egyik szaklapban azt olvastam, hogy a ripária-portális 
különös ösmertető jele, hogy a levelek uagyok, fényesek és erősen zöldek. 

Aki ezt irta az későn kelt fel ; e tekintetben nagyon el van ma
radva, szóval a ripária-portálist nem ösmeri. 

Aki a ripária-portálist csak abban keresi, hogy nagy fényes l~velü : 
az sohasem fogja azt megtalálni. Mert a ripária-porlális éppen r.~~m 
zöld és éppen nem fényes levelü. 

Mielőtt a ripária-portális ösmert~tésére áttérnénk, sokak azon kér
désére, hogy a ripária-portális honnét veszi eredetét kivánok meg
felelni. 

A virágfajok között vannak szimplák és duplák, azaz hogy köny
nyebben megértsük, beszéljünk a nép nyelvén, egyszerüek és teljesek. 
A ripáriák között is vannak szimplák és duplák ; azaz egyszerüek és 
teljesek. 

A többi ripáriák áitalában .szimplák, a portálisok teljesek. Ezt bizo
nyitja a következő hasonlat. 

A ripária-portális őshazájában a rendkivüli kedvező viszonyok 
szülötte. 

A ripária mint minden más növény virágzik. :\1int minden más 
\'irág ő is ki van téve a külbehatilsnak. 

Hogv miként történik miszerint egyenW teljetlen porzójai, ugy 
megtermékenyülnek, miszerint egy nemesebb fajt állitanak elő : a tenné
~zet titka. 

Velem történt a kö\'etkezö eset. 
Az 1882-ik évb~n sz(1lóm szél~n vagy 30 bokor fekete mályvát 

ültettem; az első évben az összes mályvák szirnplák teljetienek voltak, 
a harmadik évben a többi közütt egy gyi)k egészen teljes mályvát hozott. 
Holott oda senki mást nem ültetett. 

:\ köznép erre azt mondja elvúhozott, ald ért hozzá az pedig azt 
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állitja, hogy a porzók ugy megtermékenyültek, miszerint a ·1•irá.~ok 
dusakká lettek. 

Legvalószinübben valamelyik clllllll<>tt maghozta eZL'll teljes fekete 
mál~rvát, melynek én magvát nem talriltam. 

Hasonlóképen ninc~ magv·a a nemes violiának ; ugyan ugy nincs 
ma.l{vu a ripária-por!álisuLZk. Legalább én még nem láttam. 

Tehát a ripária-portális egy felette dúsan megtermékenyült npana 
szőlővirágja, illetőleg bogyó magjából állott eW. S rnivel ő neki virágja és 
bogyója s igy mag\· l uiTzcs: kiue .... ;::llr:, /t,z TICTil vnluLZ a::o11 s::,T,~llcsJs 
köriilméuy, holy ö dllgtlwy uU.hz .... ;::aporillzatá. 

De az állatvilág'"'an is van ilyen megfejthctll'n. Pd~tául a ló és 
szamártól eredt i\·adék az ö:·;::z·,:r: szaporitásra képtelen. 

A ni,vényzetnek ilyen poro<.;odás folyt;\n ckú.llott ivadéka lehet a 
ripária-portális is 

Hogy hát miért nevezetes és valóhan megérdemli-c a nagy hirheJt
séget :t rip.íri.z-por!t.ílis, erre kivánok még megfelelni . 

. -\ ripária-portális egy dus virágporzás eredménye és e/en dusa
ságát teljes mérvben örükölte. 

Felette Jus fejlődésű. Bámulato-.; az, hogv egy alkalmas talajha 
ültetett és jól kezelt riparia-portális, a m:tslh.li:~ évben mily ren~tkivül 
nagy hajtásokat hoz . 

.Mulatságos hivatalos nyilatkozat ;tz, hog_,. a hoJt.lU ltaitásnk s::nk
lhÍily-v,·ss::I)Tzr:/.: IZ.'IIl lckiltfltt'lr'ík. -- hiszen a rip:íria-portálts hc'malj hajtá
sai oly vastagak, hogy ~--H) m.ruéterrel is meghal;djúk .. \ fí)hajtás 
hoss7.u-;ága pe....!ig ha ll \o! lll ti-;.1,tu .. pttatil~ is m~~l1al dj·t a R---1" métert 

Ezen dus nüvekedésc nwllett a hajtások sokkal cWbb fúsollnak ; 
s igy külünösen a zöldojtús()k Készitesénél Inegtlzetl!etlcn kincs. 

Hányszor megt<irténil~, l!ug_,. a ziil~.lujtók nagy sikert érnek cl ; a 
forradás nemcsak beáll, síit a nemes rés1. ·! -.-> rügyig hajt, és /) . ...,·::re ,l: 
,lfm~y mt5.:...• s.·m ,:rik b,·: kékes violaszint iilt. S igy vcge a re.nénynck, 

kárb,llh's:::efl •l zö/dl~;t,ís. 

Es ez leginkább a ripária fajhari kerescnJ•'i hiba küvctkczménye. 
A ripária-port<tlison eszközölt züldojtnin.v bánllitat()s erős forradást 

aJ. Dus, vastag és cr,·;s \lit ha eiültetünk: biztus sikert lehet várni 
A riparia-portálison cszJ.:üz<.,lt f s ojt\'ány ha: onlóan ::agy növeke

dést adv:'.n, eme Jus fejlúdéseben a forradás felette jobban erúsebben 
áll he. A hajtások Jusabbak, mclynek következménye az erős forradást 

A ripária-portúlisun cszki)zült nemesités felette tdülmulja a közün
séges ripáriát; a legdusabb trágyázás mellett sem Ie:1et elérni uly sikert, 
mint a ripária-portálissal A ter.nés hnzama hasonlithatlan . 

.-. ri pária-por úlis felette nagy vesszü h• ,zam ot ad. S igy ha sol~ ba 
kerill is, felette kifizeri magát .. -\ ripária kl.Uerne a kö\·etkező. 

Növcked~se felette dus, az izületek szerfclett hosszuak ; az ugy
nevezett bütyök a két okialon egészen sima, majdnem az izülettel 
egyenl{); csak is a másik két oldalun duduroJik ki. 

Tehát a bütyök egész körben nem dudorodik ki. 
Legmegkülönböztetöbb jele a levélzet. 
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A lévélzet matt, épen ellenkezője a fényesnek, s felette kevéssé a 
sárgába átmenő világoszöld. 

A levél alakja, leszántitva a kis hegyét, - majdnem olyan széles 
mint hosszu, s igy majdnem négyszög alaku 

Dusasságát mutatja . ~ levélzet, mely abból áll, hogy minden egyes 
bordázat között a levélszövet. ugy mint az ernyő a dusasságtól kidom
borodik. 

Akinek ilyen ripáriája van : annak van igazi portalisa ; akinek más 
külemü ri rá· híja va11 : annak nincs poortálisa. 

A szölészközönség nagyon okosan c.:>elekszik,· ha csak néhány száll 
ripária-portalist is szerez he, legaláhb a faj rnegö-..merése végelt, és azért, 
hogy abból telepet k~szitve, jövő szölészetét erre fektesse 

l\la holnap minden más ripária értéktelenné válik, s a jövő szőlé
szet alanya a riparia-portalis. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Az 189•"'>-év tavaszán ültettem be kész ojtványokkal ~zőlőföl

demet. Az élső évben mintegy 25°/o-tóli elmaradt, azokat mult év tavasz
szal gyökeres ojtványokkal pótoltam, közepes sikerrel. Ez év tavaszán 
rész!nt az előző ültetésekből, részben a mult évi foltozásból kimaradtak 
száma 15-20°/o-tólira tehető. 

Ez é\' ta \·aszán a hiányokat sima zöldojtványokkal foltoztam ki s 
mondhatom az eredmény felette silány, kérdem: miként lehetne a hiá-
nyokat befoltozni ? .Y -l·á nzd K. S. 

Felelet. A nuir fellombosodott megerősödött szőlőben ojtványokkal 
foltozni nem vezet sikerre, különöscn sima zöldojtványokkal foltozni kár
baveszett kiadás. 

A hiányok púltására legalkalmasabb a gyökeres alanyveszzőket elül
tetni S ha dús hajtásokat hoz, az• 1kat zölden vagy fásan ma a~an be
ojtani; ~ a megeredt ojtványt állandó helyére lehuzni. 

Van azonban eset, hogy hiányzó 1 Őkékhez nem távo: 'annak vad
alanyvesszők. Például a harmadik sorban, de azok hajtásai nem érnek 
el az üres helne. 

Ezen ug~· segítünk, hog.v a nevezett tökén meghagyunk egy száll 
vesszőt. T_·.vaszszal egész szálban meghagyva az a .rügyeknél hajtá
.sokat hoz. Ha a hajtúsok clútörtek akkor a Jegfelsőt megliagyjuk, a töb
bit levágjuk S ha a le!..fdsií hajtás oly hosszura fejlődött, hogy az üres 
helyre elér: al.: kor ott zölden beojtjuk; ha megeredt és jól becréu: őszszel 
az üres hel\·re elllüntjük. 

Egyél;ként a gyökeres alanyvessüivel sikert a következőképen 
érünk. 

Az i'lres helyeken sz.üret után azonnal gödrpt ásunk; ha a gyöke
·res vessző Je\'elei sárgulni keidenek azokat ldszedjük, s a napakkal ez
előtt ásott gödrökbe rakj ul.; ; ugy, hogy sem a gyökereket, sem a hajtá-
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sokat nem vágjuk le, hanem elültetjük, azonnal erősen megöntözzük, de 
nem nyomkodjuk meg; mert a viz a földet a gyökerekhez mossa. A föl
det a göJörbe huzunk ugy, hogy :~ -4 ujnyi hija legyen, és ide vagy 
érett trágyát vagy l O -15 deka sző;őműtrágyát hintünk és betakarj uic 

Az ültetés alkalmával a károkat beverjük, a h3jtásokat a karók
hoz kötjük, s az egészet jól befedjük 

Ha az őszlegalább november hó közepéig elég melegen kit?.rt, s időköz• 
ben meleg napos idő van : a beültetett szőlőtő még az őszön beáll, megkezdi 
csendes élctmÜI\öJé-;ét, legtöbb esetben a tavasz kész heállott tőt talál. 

Ha a tő életre kelt, az a jele, hogy levelei nem dudorodnak nem 
száradnak össze, hanem bár sárgulva d.:! élnek ; s csak a dér rneg~si
pése után, miután a levél szárait a dér megcsípte : hulinak le. 

Ellenkezőleg ha a tő az el Jltetést nagyon megsínylette : akkor a 
levelek most a :3 -4-ik napon összez.._ugorodnak összeszáradnak. 

HIRD E'TÉSEK. 

-············' -~~- Ószibaraozkfa -~ecskeméti -~ornoktalaju -;a,~- ~~* 
~ kolámból keserű mandulára oltott nagy készlet két éves i,~ 
~ erős fa eladó. Ezek az első évben már teremnek! - Amaden, i* 
~! juniusi. Wezerle, augusztusi. Wenuazemlö, szeptemberi. Ez ~~ 
~ a 3 legkeresettebb kiviteli czikk ! Ezenkivül ll jeles fajtá- !\t 
~ ból van, de kisebb készlet. A fák darabja 3f> kr. Minden i~ 
\J 10 drbra l drb. ingyen ! ~ 
~ Eladó a hires, bőtermő és edzett keo8kem6tl , ~-•: 
~ lj ._ 
6 piros kajszlnból 3000 drb it 20 kr. l\fnden l(l i * darab fára l ingyen! 't 
~ R Eladó csemege és borszölövesszök. ~ 
~ · endelési czim: Petrovita J. kir. szől. és bor. fel- ~ 
• ügyelő F ehértemplom. 1 ., 

., vannak Irva t ~ 

~ - ~~ 

---~~---------
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l 

'AZALATHNAIK*NKOVARDIPAR i 

~ R~SZV~NYTÁRSASÁG ~ 

BRASSÓI KÉNSAV- ÉS MÜTRÁGYAGYÁRA 
ajánlja 

: a s z tTl {) á l t a I i g· é n.v P l t t á p a n y a g· ok a t 
l 

n1ag·ában fog·laló 

sz ölöm ütrágyáj á t. 
3°/o légeny, 6° o vizben oldható foszforsav és 10°/o i 

! 

, tiszta káli szavatolt beltartalommal a t. ez. szőlőbirtoko- l 
' k ' l 'b l so p tig\·e me e. l 

~ l 

Fel\·ilágosáitásokkal és árajánlatokkal készséggel szolgál a 

KÖZPONTI IRODA: 
B U D A. P E 8 T, IV., Béesl-uteza 11. szám. 

l 
l 

l KOVÁCS 
! __________ -------

l{épviselet: 

BERlANNÁL IISIOLCZOI. 

-- ------------- ----- - --~vi 

i 
l 
l 

l 



--- 1 öO ---

Eladó szólövesszök. 
Gyökeres ojtványok. 

Chasseles piros ezre 
" fehér " 

Kövidinka " 
Mézes fehér " 
Rozsdás muskolat ,, 

V)O frt 
l ;=}t l " 

140 ,, 
140 " 
150 " 

Ezek vannak ripária és jaquez alanyon 
nyon nemesitettek meszes talajba ajcinltatnak 

nemesitve. A jaquez ala-

Z öl dojtványok. 
Mézes fehér, rozsdás muskolat és é:haseeles fajok ezre 

Hipária portális. 
Fajtiszta, jótállás mellett ojtás alá v~ló s1ma ezre 
Ültetésre való 
Oskolába való " 

" Hipária szelekta sima. 
Első osztály ojtás alá való ezre 
Másod " " " 
Oskolázásra val) . • 

Othelló sima. 
Első osztály ezre 
Másod ,, " 

Szolonia sima. 
Első osztály ezre 
!\iásod " " 

Európai fajok. 

80-100 frt 

25 frt. 
20 frt. 
l v frt. 

12 frt. 
6 frt. 
4 frt . 

20 frt. 
l O t rt. 

15 frt. 
8 frt. 

Sima ·c:esszök. A legkiválóbb csemege fajok száza nevezve 2--3 frt. 
Vegyesen " l 50-2 frt. 
Borszölök. Valódi nemes kadarka, mézes fehér opportó 

burgundi, stb. ezre •> frt. 
Megrendelésnél az összeg 25°' u-tólila előlegként küldendő. 

Megrendeléseknél a nevet, a lakast, az utolsó vasuti állomást hol 
e szállitnHiny leadandó, tisztan olvashatóan kére111 l<iirni. 

Megrendelések alulírotthoz czimezenJők. 
A telepítés, ültetés és egyéb a szülészct körébe vágó kérJésekre a 

válasz megadati!'; s a vesszük küldése alkalmúval avagy előbb is meg· 
küldetik. 

Csomor Kálmán, 
szőlü nagybirtokos. 

Gyöngyös, 1897. november hó. 
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