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2. szám. 

SZÓLÓBEN. 
( Ezelót: "Egy év a szölőben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik minden hó 28-án l Felcliís szerkcsztő és ,kiadó:tulajdonos 

Elótizetési dij. Egész évre ~ frt. CSOMOR KALMAN. 

Tisztelettel felkérjük mindazokat, akik lapunkat megtartani 
és az elöftzetést teljesiteni nem hajlandók : sziveskedjenek la
punk jelen számának visszaküldésével azt tudomásunkra hozni, 
hogy igy lapunk kUidését részünkre beszüntessük. 

A azePkeszt68ég. 

Borgazdaság unk. 
lsmét csak a borharnisitássar foglalkozunk. mert hát ak

kor, mikor a nevezetes lapok azok védeJn1ére kelnek, nekünk 
sem nem lehet és nem szabad hallgatni. Hiszen aki hallgat: 
az beleegyez-ik ; igy tartja a peldabeszed. 

Hogy még is más czimet adtunk czikkünknek oka az, 
hogy némelyek jóizlését, az örökös egyhangzásu czim kelle
metlenül érintheti. 

De hát tennünk k~ll, irnunk kell; és irunk mindaddig: 
nt ig arra sziikség leszen .. 

A mi programmlink a szőlöszet-borászat fejlesztése; s a 
borhamisitás annak utjában áiJ. 

Utjában áll, sőt oly biztosan kipusztitja a szőlősgazdákat 
a borhamisitás: mint a szölötőt a filloxera. 

A ftl1oxera rettenetes szaporulatával teszi tönkre a szőlő
tökél\etr a borhamisit~c; rcdig a könnyen költség néli(Ü} beszc• 
rezhetó: viz::e!. 
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Isten és ember tudja. hogy az utóbbi időben a borokat 
nagyban han1isitották, s hogy az elfogyasztott borok 1 0°/o
tólija alig volt tőke termése. S n1ost, rnidőn a borhamisítás 
kezd felderitetni, s a csalók kezdenek megösmertetni, nevük 
publikaltatní; egyik napilapban nap-nap után vakmeröbb tánla
dú~;ok intéztetnek a jó ügy ellen ; gorombábbnál-gororribább 
kifejezésekkel spékelt sorokban támadjúk n1eg a kormányt: 
mert i.l lzamisilók kiirtásdra t•állalkozott. Tátnadják a vegy
kisérletet azért, mert az intézők és a vegyészetet eszkö;:Jők : 
bec~ületbel i kötelességükben többre becsülik az igazságot, 
rnint a nagyképü bankót s jobban szivükön hordják a száz
ezrekre menő szőlőszettel foglalkozók érdekét, és ezzel kap
csolatban a közös édes haza jólétének fejl~sztését, mint né~ 

hány szennyes lelkü c ... ;a/tí érdekét. 
~Iegtámadják az ország legelső gazdasági testOletét. ahol 

a hazafiság, a becsület, a képzettség, a vagyon k;magaslóan 
van kép\'isel\·e; -- megtámadják a vidék rnindazon érdekldd('í 
eg:yéneit, akik e kérdésben b~trak a nyilvánosság terérc 

lépni. Ezeket mindazért, hogy a borhamisitók a csalók pisz

kos, szennyes és bünös eljárúsait takargassúk. 
~legtán1adják azon hitben és feltevésben, hogy a nagy 

gorombasággal és furfanggal kieszelt czikkek támadúsai elöl 
kitérnek: - itZt hiszik. hogy czélt érnek, s hogy a hamisitils 
is büntetlenül tuvább fol\·hat. . 

Oh mily tévedés, oh mily rosz számítás, oh mily rüvid
lútús ez mind, ha a kiindulúsi pont a czél ez) 

Azt ugyan nem érik el ! Dc azt elérhetik, hogy akcziú
jukkal az ellenakcziót bizonyosan felszínre hozzák, és az 
érdekében megsértett szűlész-borász közönség nagyobb erély
lyel lép síkra. s a tizetett tánladásokat mindinkább és mind
en'iseben vissza veri. 

A gorombasággal é~ raftineriával írott czikkek név nélkül 
jelennek meg, de azok szerkesztőjét iróját a nagy közöm.;ég 
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gyanltja; mert a czikkekről látszik a jogász él; és a nagyte
hctséget, a benne látható körmönfontság tünteti fel 

Azt hango7-tatják a czikkek. hogy a borhamisilók ellen 
megindult hivatalos müködés, a tisztességes borkereskedeletn 
és a szegény sz6lősgazdák érdeke ellen történik. 

Hiszi az ördög, hogy ez (t;a:. ! 

A tisztességes borkereskedő egész bátran bocsájtja bo
rát birálat és vegykisérletezés alá; rnert ez neki nem hátrá
nyára, fle előnyére szolgál. l\~Iett ha a vizsgálat kedvező ered
ménye a nyilvánosság előtt köztudomásra hozatik : a nagy 
közii~tség megre~t.deléseit'el elltalntozza. 

Mert tgész tisztes:iégének, sőt a közérdeknek megfelelő
nek tartjuk azt, hogy egy borkereskedő a lapok terén hirdet
hesse, hogy az ö borai ·vi.~sgátat tárgyát képezték: ls a.zok tö
k~letes S"tÖ!Ötőlu terutisein ell. találtattak. 

Az én nézetem az, hogy a legrövidebb idő alatt fogunk 
a hirlapok terén ilyen hirdetésekkel találkozni, Tehát azon 
l.törülmény, hogy valakinek p inezéje megvizsgáltatik, éppen 
semmi gyanusitást nen1 rejt magában. Tehát tőle félni nen1 
lehet: sőt szerintern ezt követelni, eszközülni; az illető érde
kében áll. 

Azt mondja a rnegfizetett toll, hogy a vegyvizsgálat 
nem megbizható. Erre azt válaszoljuk, hogy mondhatta ezt 
n1ár a czikkiró, bár tnás körülményből más alkaloturnal a 
törvényszéki tárvyalásoknál is : hogy a védencze ellen felho
zott gyilkosság nincs bebizonyítva; de ha a törvényszék azt 
még is valónak találta, n1inden védekezés mellett is, még is 

·. kimondotta a szerinte bünösre az itéletet. 

A czikkiró akárhogy állitja, hogy a vegyelemzés nem 
biztos: a n1ai tudúmány vivtnánya folytán az egész biztosnak 
vehető. Mert bár megtörténik a kodifikált törvények mellett 
is, hogy egy ártatlan etnber ártatlan~ága évek multán merül 
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fel; azért a Iétezó tötTényeket még ~em égetik meg. hanem 
a jogrend érdekében /ot•tÍN,ra is alkcllma:··:ák: 

.Mi lenne abbúl. ha a1. apagyilko.st azon elvből buc~új
tanák ~zabadon. hogy m:'tr \·olt eset~ miszcrint áriat/ali ,_ .. ,. 

ditéllelell :) . . . 
~li lenne abból, ha a vegykisérleti úllon1ásnál Illegtörtén

nek e~-y oly eset, hogy valamelyik terniészetes bor: hami~ito~t 
bornak deklerúltatnak ? az, hogy eg:y egés1. ártatlanul s~Cll

\·edhetne bünteté~t. l >c az u tim azért az esetleges egy feltehet,·; 
de el nem fogadhat() tévedésért a horviz~gálat beszlintettetnék, 
és a hamisbor kt!szitésének tovúhh, szabadvásár engedtessék ? 

A vegyvizsgálat alig vagy épen nem ~salhat; n1ert ott 
eg§· ~ly tárgygyal úllunk szernben, In e ly alkatrészekre bont
ható. A vegytan eddig egész biztos tudásnak tartatott; 
csakmost jutott eszébe ezt valakinek lÍgyYédi togással meg
bizhatlannak 11)'ilt·dnila1ti. 

A iOJ·omba czikk azt mondja, hogy ha a bon·izsgála 
tovább folyik: a ·'·úiliisga:::da ki;::iJu . .,·~l!,· n aJ~)' kárdra tiirléuik, 

Kérdelek téged szőlés titr~am, ·aki e sorokat lJlvasod : 

igaz-e ezen állitás? , .. ~em de kincvetni val ú! \. édckciési 
szempontból pedig ncvets~gcs. Hiszen vásárolták-e kerest~k-e 
eddig borodat? Jelentkeztek-e nálad borvásárlók ugymint :·t 

multban? 
DehOiY jelentkeztek ~ És pedig azon egyszer ü okból, 

mert azokat a borhamisitóknál felettébb olcsóbban beszerez
hették. De ha a borhamisítás megkorláztatik, és ha Engelék 
Pécsről nem látják el a félországot pécsi vizzel bor helyett; 
majd eljön hozzád a borvev6, a tisztességes borvevő, aki 
b_orod árát illően ugy megfizeti, amint te amellett számadá
sodat megtalálod. 

~lost legujabban azzal kivánt rémiteni a nevezett czikkiró, 
hogy kuldótteket menesztett külhonba, hogy tánulmányozzák 
a. hatást, melyet a hamis borok készitöi ellen most folyamatba 
tettek; hogy tanulmányozzák a külhoni borkereskedelmet. 
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Jaj de üres ijesztgetés ·ez is! . . . 1\-Ii ettől nem félünk, 
mert tudjuk, hogy az eredmény reánk nézve mindenben ked
vező lesz. 

Legalább megtudják, hogy a hamis borokat kiirtjuk, 
azok készitőit pedig elcsukatni szándékozunk. 

Csak folytassák tetszés szerint! Mi nem félünk ilyen 
mumusoktól. 

De kell, hogy igaztalan goromba támadás bennünket is 
a tettre hivjon; - kell, hogy a szőlé~z közönség ne tes
pedjen, de tőle lehetőleg minden módot megragadjon a véde
kezésre. 

Ismételve hivjuk feJ az egyeseket, akik a toll forgatásá
ban jártasak, lépjenek a közönség elé; - nyilatkozzanak. 

Hasonlóképen nyilatkozzanak mindazon egyesületek, me
Iyeknek czélja a mezőgazdasági érdekek emelése. Nyilatkozzanak 
mindazon községck és városok, me1ynek közönsége a szőlé
szettel nagyban foglalkozik. 

Nyilatkozzanak, hogy a ·magas kormány ezeket látva: 
n1ég inkább nagyobb erélylye~ üldöztesse a borhamisitókat, 
hogy mielőbb törvényjavaslatot terjesszen az országgyülés 
elé, s a ·borhamisitók megbüntetésére oly törvényeket ·java
soljon, melyek értelmében szőlőszetünk ellenségeit, a közön
ség kárositóit, a csalókat és borhamisítókat: évekre terj~dó bör
tön büntetéssel sujtson. 

A szölök metszéséröl. 
Aki szólőj~t jövedelmezőleg akarja kezelni, annak nagy sulyt kell 

fektetni a szölötők metszésére. 
A szmötö metszését öntudatosan kell végezni, s hogy a metszés 

öntud~tosan legyen eszközölhető, sok dologgal kell tiszlába jöHtti. 
Mindenek felett tudnunk kell azt, hogy sok is és lti·váló kitiit~6 bór is 

felette és igen ritka esetben jutalmazza egyszerre a gazda fáradságat 
Tudni kell azt, hogy a kevés táperővel rendelkezli száraz t~laj 

kevés termést, de kiválóan finom bort, mig a felette tápdus talaj nagy 
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termést de közönséges bort ad. Ily helyeken C!§akis rendkivül alkalma~ 
években lehet elérni igen jó borokat. 

Innen vannak azután az egyes vidékeknek l<lilömböz@Sen megállapi· 
tott egyfil}lt szölöjeik. . , . . . . 

A régi öregek, százados k1serletek es ~salodasok utan találták 
meg alkalmas fajukat. Ezeket nagy könnyliséggel másokkal pótolni : 
11em tanácsos. 

De nemcsak a fajokat kerestél< ki a jó öregek, de a körülmények-
hez alkalmazkodva állapitották meg a s::.ölötök mefszesét is. 

1\Jár réges-régen tudták azt, hogy a kevés táperejü száraz, vagy 
pláne kövecses vulkanikus közetes talajban : a tökek kis fejlődest adn,zk; 
tehát az alkalmasnak talált szőlőfajt is : eltltez alkalmazva metszették. 

Vegyük például a Hegyalját Ott a furmin szőló találta meg ottho
nát ; mert ha kevés termés~ adott is, de a bogyók megtepedtek, és ezek 
adták az istenni az nedüt aszut, mely a föld kerekségén elismert lévén : felelte 
drágá~r _fizettek. S igy a gazdák kis term~sük mellett is, megtalálták 
számadásukat s vették fáradságuk kellő ,s!yiimölcsét. 

Öreg hiba lett volna tehát, az ezen vidéken levő furmin szőlóket 
erősen reárnetszeni ; mert a reámetszéssel lehetett volna ugyan a sz~lö
fürtök s:...ámát szaporitani : de a czél ztem /eU vol1ta elérve. 1\tivet a cse
kély táperővel biró talaj a sok fürtöt sem megnevelni, sem me gérlelni, 
annál kevésbé töpeszteni nem lett volna képes. Igy lett ezen a vidéken nagyon 
helyesen: a rövid vagy inkább kopasz fa_imel$zéS megltouositva. 

Viszont tekintsünk egy tápdus talajjal rendelkez(} szőlótermelő vi· 
ket, ahol a vegetáczió szerfelett nagy: ott a századok más szólőfajt, és 
más metszési módot állapitottak meg. 

Ha a Hegyalján levő furmin szölöket, a régi rendes metszést elhagyva 
csapokra csercsapokra ugynevezett szarvakra metszenénk, és ha ezt 
folytatnák, biztosak lehetnének benne, hogy a tőkék visszaes
nének ; s hasonló metszés folyt.ltása mellett teljes hanyatlás állana be. 
Azután kereshetné a tudomány, a baj a betegség okát : a különtbözö 
ciifráu elne'l.'ezc:U beleJ:sf~ekbeu, pedig az valójában a ltelytelen:melszésben 
található fel. 

Viszont ha a tápdus talajban alkalmazunk rüvid metszé!it, akkor 
a kevés rügyeken fejlik a tö teljes ereje ; s nyerünk ugyan rengeteg 
vastag hajtásokat : .f!J'iimölcsöt azortbau kc:vescl t•agy éppen semmit. 

Tehát ezen két példa eléggé igazolja, hogy a szölótő metszését: 
,í/laláuos egyen/ö szabályoknak alávetni 1-zem szabad. 

De a szőlőfajok is külömbözö körülmények között hozzák ki 
gyümölcsüket Hogy rövid és még is érthető legyek, csak annyit emlitek 
föl, hogy vannak fajok, melyek a töke fejében összehalmazott rOgyek
ből is kihozzák termésüket ; vannak viszont fajok, melyek az egy éves 
vesszön levő rügyekből mig mások csak is a csercsapokon, dobosokon 
avagy szálvesszökön hoznak annyi termést, mely metlett R gq7.da 
megt<dálja szárnadá-;út. 

Tehát ugy ebbiíl, mint az előbb elmonJottakból tisztán láthaté, 
hogy a metszésnek csak egy nemét megállapitani, s azt általánosságban 
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ajánlani: szem helyes, nem czélszerii és 1-zem c:élho: 'l'etető; s aki ezt 
teszi, szerintem helytelenül cselekszik, helytelenül jár el. 

Általában öreg hibája egyeseknek. hogy az uj szólőkulturát 
egészen más szabályok és eljárásol{ alá kivánják helyezni ugy, hogy a 
régi helyesnek bizonyult eljárásokat figyelmen kivül hagyják. 

·Vannak az ujkulturába sok uj dolgok; ilyenek a nemesitések és 
ezeknek következményei : a dusabb fejlődés, az ttjabb betegségek s. a. t. 
Ezek · igen is megkívánják, hogy a helyes megoldást kezelést meg
találják. 
· De a föld talaja a régi, a szelek járása és a talaj fekvéze nem v11-

tozott : tehát a régi kezelési módot sem szabad egészen sutba dobni. 
Bár igaz, hogy az ojtvány kulturauj, de ha a talaj alkalmasságával, 

"-z . ojtvány vizhajtásainak tisztogatásával és az uj betegségek ösme
retével, azok kikérillése és gyógyításával tisztában vagyunk, a müvelés 
a kezelés a szólőfürtök mennyisége és érletése tekintetében: munkánk a 
t1-tteltakban jónak bizonyttltak folylatása lehet. 

A metszést illetőleg sok a tanácsadás, és azok helyessége külöm
bözóképcn indokoitatik; azt mondják; 

- "Az ojtványszőló ritkábban ültetve nagyobb fejlődésü, tehát_ 
többet elbír: azért azt váltalwzó csapos csercsapos miiveléssel kell 
kezelni." 

.:._ "A metszéseket a vessző rügyein kell eszközöln i, hogy igy a 
t~ke -a bes:áradás ellen óva legyen. • 

- "Ha a tőkét rövidre vagy kopasz fejre metszük: csömört kap, 
és ezt gr~laütés követi." 

- ,.A töke a tavászi metszés által sok nedvet veszít, azért kell 
ilsszel metszeni; avagy a metszést ugy kell eszközölni, hogy a tón mi
nél kevesebb seb ejtessék." 

- "A kopasz faj metszés czélszerütlen, !!'ert rohad a szőlö. 1• 
Ilyen és hasonló tanácsokat és indokolást hallunk és olvashatunk. 

Most már nézzUk meg az etmondottal<ból sorba, mi a helyes mi a való ? 
Hogy az uj kolturában a szőlötőkék ritkábban vannak ültetve, s igy 
nagyobb termés hozamra képesek : ez igaz ! . Igaz, mert az amerilmi 
alanyVesszők rengeteg nagyszámu hajszál gyökerekkel bírnak, melyek a 
talajt behálózzák .. 

S igy rendkivül sok tápnedvet ve\'én föl, folyományaként a t(i 
nagyobb fejlődést . fejt ki, s igy nagyobb termésre alkalmas 

A ritkább sor és töke távolságra ültetett tőkék ){özött iZabadabb a 
légáramlat, a nap sugarai is jobban behatolnak : eszerint a 1tagyobb 
lermés is beér/zet. Ezen alapulva igen is lehet sőt kell a től{éket a régi 
metszésnél némileg jobban reá mets7.eni ugy, p. o. a sovány szá
rnz talajban, ahol ezelőtt egész kopasz faj müvelés volt, ott az egy 
éves \'Csszö alsó rügyét egész bátran meglehet hagyni ; tehát egy szemre 
vágni. 

Ez állhat például a Hegyalján és ol.van vidél<eken, ahol a talaj és 
fekvés hasonló; és ahol aszú bo'' készitésével foglalkoznak. 

Általában az egyéb kOlönösen jobb talajokon: a tökéket a talaj, a 
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tőke illeje és erejéhez mérten lehet rgész bátran : csercsapos va~ylssz,trvas
cs,lrns 7';Íl/,7~·n:n c."ara'kkal mels:ttti. 

:\ Yáltalwzó csercsapos vagy szarva!;csapos müvelés abból áll, 
hog\· a két éves csapon t-~ szál \'csszéit, mint már sokszor h:m~~su
l~·oz.tam : a talaj erejéhez, ::t szöl6faj minöségéhez és a tőke korához 
),érest kevesebb yagv több rügyre metszük ugy, hogy a c~apok 
;,. tökén egymásssal ellenkez6 irányban legyenek : " ugyanaz( •n tökén 
a másik ké.t oldalon, ellenkczíi irányhan két Cf!~· éves vesszót eg~·-két 
szemre Yágunk. Eze!\ hozzák legtöbb esetben a meddő vcsszől\ct •. mc
lreket jövíí c-.ztendörc termö csapolua metsziink, s akl<OI' : a: c•.:: n·bnz 
·J;lt'1...11t,lJ . .:Yoll IC'rmác:sapu/.:al e/ ILkoli lj u/.:. 

lg~· megakaciályozzuk a csapoknak szerfclett magasra való fe_jll')dé
sét, és a tökét állandóan termésben tartjuk. 

!smac·Uiik: cl ka ,·s,lp011 lh·ö vt:sszÖI tllt11J'i fcnt1Örii,I...1)'1'C ·?•ág_iuk, 
ll11tC'Illt.l'if a talaj, a l\11r és fajra néz\·e elbir. 

J;:nnyiből áll a metszés egész tudománya . 
.. Oda kell azután törekedni, hogy a tilkéhöl elétörött egyéb felesle

ges hajtások eltávolittassanak. 
Akinek kis szölöje \'an és ezt teheti tegye; de nagyobb tábla s7.ől6kben 

ezen fontos munkát a tudatlan munkásra bízni felette nehéz. S ha ezen 
ugvnevezett gyomlátást ahhoz értö emberekkel nem eszközölhetjük: ;,"_ 
kább ltagyjnk, ttelto.~y a tudatlausá,f!, a: éppen a jövö évbe" alkalmas 
ltajt,isok,1l tnrdelje le. · 

Hogy a metszés alkalmával a metszést a rügyeken eszközöljük 
azért, ~ogy a sebek beforrhassanak : ezt Ittlll irom alá ! 

Evszázadok óta igazolva \·an, hogy a metszés által ejtett sebek: 
,z tökt!kd snlz,zsem n/lék ki. Tehát eme százados tapasztalat bátorit arra, 
hogy ezen körülményre figyelmet sem vessek. 

~tetszem ott, ahol az elmondott alapon a szólötökém :~ivánja ; az 
ejtett seheket a tf)ke: 11: ö ifTmészetcs miiködésél•cl belreggeszti E miatt 
nem aggodalmaskodom. 

Hogy a tőke, kopasz fejre metszve a sok nedvtől csömöri, s ennek 
folyományaként .~ttl,ztité:;;l kap: sziutéu uem irom alá. 

:\fert ha a tőke egy-két rügvén nem képes erejet kifejteni: tobh 
I'Íi~yet kelt ezetJ·e. -
- A . tőke ~.:sömore egészen más. Ez szarmazik abból, ha a tő túl 

Hedr:es talajbau .,.,w. Ezt fellehet ösmerni arról, hogy a szőlő levdei a 
szél~~ a levél közepe felé dudorodnak. Ezt nevezik csömÖI'Hek. S ha ez 
a töke halálát idézi elö: 1lkkor sem guluiifés dri, ltauem a levélzet elfo
Jormeutásodik, s a gyökérzet megtagadja a mi.iködést. Tehát a töke et-
hatása lassan következik he. · 

:\ gut~ ütésből származott halál azonban rögtön ös. Az néhány p erez 
alatt következik be. Ez ugy tapasztalható, hogy a délelőtt még fürtökkel 
diszlet töke levelei és vékony hajtásai : uélután egyszerre lekouytiluak. 

Ez származik abból, ha az ojtvány alanya fenésedés által meg
támadtatott. A gutaütés akkor áll be: mid()n az alanyon a fenésedés 
az egész terutetet h'!!futott~. Amely pillanatban a befutás által a nedvkeringés 
megakadt : a tó megsziint élni. Ez a guta iités. 
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A felett, hogy a töke a tavaszi metszés foíytán sok nedvet veszit ! 

bt soha sem at,,I;Ódottt. Századokon át vesztette a nedvét s a szőlótőke 
mindig élt. Jl!iért tehát ez ellen a feUa}dttlás /. . . ' 

:\z ejtett sebeken a nedv addig folyik: mig arra a tőnek szüksége 
nincsen. Amint a tő rügyei hajtanak : ,z, 11cdt' fo/y,is kevesbedik, végre 
me.s:s::.ii 11 ik. 

Ho~y a kopasz fej metszésnél a szöW ruhad ebben van ugyan 
valnmi, de hát az is áll, hogy ez a rohadás leginkább az időjárástól 
is· függ. 

::\edves csapadékos idöjárásban még· a kemény héju szölőfürtök is 
penészednek; száraz ,·)szszel, az egyébb fajok sem rolzadJtak. Tehát az 
egyébként egyes vidékeken alkalmas kopasz fej vagy egyszemes metszést 
azért változtatni meg, mivel esetleg rohad: a moJtdotlak alapján, dc 
<~yéb okokuál fogi'~l is ltiztcs értdmc. 

:\·letszen tehát minden gazda ugy, amint a 7. t a szőlőfája, a talaJ 
és a termelendü hor minősége kivánja; és jegyezze meg, hogy : a 
J'ti.gJek számálttlk megltagyás,ival ,l Ienttés meuyiséget tetszés s::erirtt 
foko::: halja 

Jó tanácsok. 
Tavasz kezdetével, midőn a szőlők munkájához hozzákezdünk, 

néhány javaslattal illetőleg lullát·.,t:sa! kiv,iuok é/ui. 
~legengejem, hogy egyiket egyik, másikat másik fogja nem egé

szen helyesnek és szükségesnek t<llálni ; de én egész jó lelkiismerettel 
ajánlom. Az t 881. énól kezdve foglalknzum behatóan az uj szőlőkulttttával, 
és éu ezekel e::, idö tziLill ,z, ,l:!.)'tlkorlati eletbell tapasztaltam. 

A tanácsok a következők : 
l. A helyben eszközölt ékojtásokat, vagy helyoen párositással eszközölt 

nemesitéseket a hivatalos szakközegek nem igen ajánlják ; azért, mivGl 
ezen módozat a fő hivatalos eg_veniségek által nem ajánltatik. . 

~legengedem, hogy a kész gyökeres és zöldojtványokkali telepités 
egyö~tletitbb rettdszeresebb szólőt ad. Csakhogy különösen az· első felette 
sokba kerűl. Mig ellenben a helyben eszközölt ojtás, a legolcsóbb he
állithatási mód, emellett a leggyorsabb fejlődést ad. 

S ha nem is tartósabb a készojtványolmál, de seuuni lekintetben 
sem áll háta megett. 

A gyökeres fásojtványukból évenként elvesz bizonyos perczent, ez 
a hiány állítja elli a hézagos szőlőt, melyet időközönként foltozgatni 
kell. A helybell eszközölt nemesités az első években hézagos, mely 
azonban az elétörött hajtások által, akár a fás magaso;tással, akár zöld
ajhissal foltozható. 

De az tény, hogy amely ojtás helyben eszközöltetett és megeredt, 
kellő gondos kezdlés kezelés mellett vigan él, jól tenyészik, és igen 
tArtós. 
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Nekern van 14 ~ves helyben nemesitett szlSJőm; van ugyanezen idtsben 
kész gyökeres ojtványokkat telepitett szői<'im. A helyben eszközölt sz~
lómben kevés felujitás kivántatott é!; mégis jobban áll : miut a kis: 
o}t'váuyokka/ lelepitell s::.őlöm. ~felyet habár foltozgatol<, mé,f!is még mo.rtl 
is t'alt ben u c: Itiáll \'. 

Tehát én egész jó lélekkel ajanlom azt, hogy a forditott földbe 
ültetett egy é\'ei alanyvesszók, a tavasz beálltá\'al helyben bE'nemesites
senek. 

A helyben nemesités kétféle ; az egyik az ékkel való ojtás, a másik 
a párosítással való nemesítés. 

A párosításSal való nemesítés szép forradásu tőkét ad ; az ékojtás 
l(ésűbb forrja ugyan magát körill, de ez is tökéletessé válik. Mindamel
lett, ha az alanyvessző n~m vastag, a: elsőség a párositást illeti. 

Ojtani legalkalmasabb april hóban : szóval akkor, mikor az alanyolc 
életre kelnek.· 

2. - Az alanyvesszők királya .:l J'ipária-porfális. Azért, mivel an
nak fejlódése a legdusabb. 

Ha telepet csinálunk belőle, leghamarabb érünk eredményt -nagy 
eredményt: vesszö hozama sokkal felülmulja társait. 

Ha alanynak használjuk renekivül nagy fejlődésénél fogva legna
gyobb eredési perczentet, s a legerősebb fouadást ad. Azért tehát 
n:indenki arra törekedjék, hogy a ripária fajok ltözött a portálissal fog
lalkozzék, azt telepitse. 

3. A meszes talajra különféle alanyvesszőket ajánlanak ; nevezete· 
sen a száraz talajra a rttpestris mmrtikttlát, - a nedves meszes talajra 
a s:olóniszt. 

Ha a szol6 táblában kisebb foltokban vannak meszes részek, ugy én 
bár azokat kiszoktam hordatni, és alkalmas földdel pótolni; de aki ezzel 
nem akar bibelődni : ültethet a meszes és s?.áraz talajba rupesztriszt, a 
nedvesbe szolóniszt; avagy még helyesebb~n : ettt·ópai szölővesszöt széll
kénegezés alá. 

De ahol a terület legnagyobb részben meszes, oda én : sP.m szo
lonist, sem rupestriszt legalább még ma nem ajánlok ; mivel még 
toljesen nem ösmerjük őket, Azután meg a szolonis nem is telje
sen ellenálló; - a rupesztris pedig a portálissal szemben kis nevekedésü. 
~igy. a reá nemesitett tökén is ezen tulajdonság fog nyilvánulni. -Hanem 
agen JS : beiiltetuém európai sző/öuesszüvel és s::éukéuegez11ém. 

Ez kevésbe kerül, nincs rizikó, azután legalább egy ideig biztos. 
4. Számtalan vidék van, ahol a délnek fekvő köves kavicsus 

meszes hegyoldaJok egész partagon hevernek, holott azok nagyon érté
kessé tehetök, különösen ha a hegyoldalak déli fekuésiiek és az éjszaki 
s=elektöl védettck. 

Ilyen helyeken lehetne l<iváló finom borokat termP.Ini, és magRs 
árban értékesíteni. 

Ilyen helyeken azután csakis ~.l rupesztris lenne a :t ur. Kis fejlődésli, 
csekély nedvességgel és táplálékl.-al megér. Igaz ugyan, hogy ll reá 
nemesitett szőló is aránylag kevés lermJsl lw::. de vannak fajaink, melyel< 
éppen itten lennének all<:ulrnasal<. 
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llyenek a /ttrmin, a leauyka szölő, a 1.•ani?ia 11tttskolat,. s~t kis 
mértékben a förök-kadarka is. -

Akinek ilyen területe van, törjön fel egy darabkát tegyen kísérletet. 
Megvagyok gy5zödve, hogy siker kot·onázza a munkáJát és számosan 
követik, és csak rövid idő kell ahhoz, hogy ezen értéktelen területek 
felujittassanak, s a gazda jövedelmét és a közös jólétet ezek is 
fejle~zszék. 

Igaz, hogy ez költséges egy kisértet, mivel néhol alig van egy 
kevés föld ; de hát legtöbb ilyen hegyoldalban homok kövek vannak, 
melyek porrá zuzhatók. Szét kell a kövel<et ·zúzni földdé ·át-, . 

alakítani; s a köllségeket némileg enyhiti azon körülmény, hogy az ilyen 
talajok mondhatni nw_iduem értékteleuek.· · 

.n. Az othelló az a sokat megtámadott! de rr.ég is jónak bizonyu:t 
áldott szőlc5ről sem feleökezem meg. . 

Ez. az ami kevés költséggel és fáradtsággal ültethető, és mégmindig 
nagy jövedelmet ad. _ 

Amint kezdették az othellót flbban hagyni, oly. nagy mérvben 
kezdik Ultetni, Mivel 15 év alatt m'~ggyóződtek arról, hogy ez. az alkal-. 
mas talajban ellent áll. 

Uraim! De nem is bolond dolog az, ha egy szőlöfaj a filloxerának 
ellent áll. Sima vesszőről könnyen ered; fejlődése és termése évenként 
felette nagy! Majdnem elpusztithatlan. 

Hát ml a baja ennek az áldott szőlőnek? az, hogy a borának 
némi mellék ize van? . . . De van benne szesz tartalom, s ha tömeg 
borról lesz is szó, többet ér, mint homok löreJ~. Azutan rettenetesen 
terem. 

Hozzá gyümölcsét sokan kedvelik; de elismert elfogadott kereske
delmi czikk azért, mivcl szállitani lihe t. Lehet pedig azért, mivel a bogy-lj a 
héja vastag és nem törékeny. . 

Azo}< közé tartozik, melyek télen át eltarthatók. Télre eltéve 
minden mellék izét elvesztik, és egyike a legkellemesebb szőlőknek. 

És ha végtére annyi sok és kitünő bor terem és oly olcsó lesz, hogy 
az othelló nem kerestetnék : miul konyak au.yag is szerfetett ki-
fizctné magát. , 

Tehát ezen áldott szőlöfaj ültetését is ajánlom. Nem ugyan akkent, 
hogy mellette más szölők telepitése elhanyagultassél<, dehogy ebből is 
legyen Ultetve. 

Künn a szölöben. 
Csak napok kérdése, hogy a szölöben a tavaszi munkálatokat 

meglwzdlwssiik. .. ,. . . . . . . . .. 
A~ ols«J renJ~.peres munka a szolol< kmy1tasa. A reg1 JO oregek 

a;:t tnrtottái<, hogy a nyitást Szent-József hetében lehet megk~zdeni. . 
Eklcor. már az id6jú.rás annyira enyhe, hog}· a fagyoktol tartant 

rendszeres idé.5járás rnellett alig lehet. 



Azouban addig, mig tt nyitás kezdetét veszi : egyéb dolgokat lehet 
a szőlöben teljQsiteni. 

Ilyenek : a vermek kitisztitása ; - a rosszul álló szőlőkarók rend
behozása illetőleg beigazitása bevel'cse. Ha még van forditani VAlónl<, 
azt egész már~zius hó közepéig cszk,:'~zölhetjük. ----· A forditott föld e1 4 

planirozása. Ezt azért kell ilyenl\or eszközölni, hogy az ültetés idejéig 
a föld szine megporhanyuljon. A szőlőben levő gyümölcsfák hernyózása. 

Ez a szőlőhen teljesítendő munka. Ezen kivül pedig egészen 
elérkezett az id~jc annak, hogy a}\ik ,-csszőket akarnak beszerez11i : 
most már azt haladéktalnnul eszközölj~k. 

A nyitás után következik a hiá.1yzú ki:m.Jk beverése. rvlert bár 
nyitás előtt lehet a helyben álló elgörbült karúkat beveregctni : de a 
hiányzó !<arókat heverni nem tanácsos. .:\live! a fedés által felhalmazott 
földtől ki.ilönösen a fiatal töke nem látható ; s igy nem lehet a karó 
helyét biztosan megjelölni . 

.-\ metszést a nyitás ~tan azonnal meglehet megkezJeni. 1\tinél 
1-wraibb a metszés: annál elöbb érik a szölö. ~livel ha a metszést 
kesőn eszkozöljlik: a szőlőtó ne~h·e napokig folyik, s c~ak · -azutiln 

'-kezdenek a rügy ek dudoradni hajtani. 
A met5zésnél teljesen éles metszó tlllót használjunk, mivel az 

életlen olló a \"esszőt osszezuzza, és :1z oiwzott zúzás a szőlő rugyek 
féjlődésére is káros hatással van. · 

:\lárczius hó vége felé, ha a talaj kezd melegedni a sima vesszők 
előgyökereztetését is meglehet kezdeni. - :\liután a vesszők rendes 
körülmények között fl-6 nét alatt bocsájtanak gyökérkéket, ehhez az 
idö differencziához kell alkalmazkodni. 

A gyökeres vesszök ültetését ha az iLlújárás ked\'ezó : április hó 
elején lehet aBegkezdeni; -- ellenben a sima szölövesszö ültetésével 
legJobb addig \·árni, mig a talaj telje3en átmelegszik. 
· A sima vesszők ültetésével nem kell sietni, van arra idő egész 

j unius hóközepéig. 

Apróságok. 
Az iilteiésről. Kétféle vesszőket, simákat es gyökereseket szoktunk 

ültetni. 
A gyökeres ojt\·ányokat elég mélyen tágas gödrökbe kell ültetni, s 

csak az esetben kell gyökereiket Yissza v-ágni, ha azok szerfelett oly 
hosszuak, hogy a gödör~en nem férnek el. 

A gyökerek lehetőleg ugy helyezendák el, rnint ahogy elözöleg 
a füldben állottak. Nagy gondot kell at•ra fordítani, hogy a talpgyökerek 
megmaradjanak, s az elhelyezés alkalmával jól álljanak. 

Szerencsétlen gondolat az, hogy a gyökeres vcs.:;zök éretlen trá
gyával ültettessenek. Mert a trágya fölmelegszik, és hőségével a gyenge 
gyökérzetet megrontja. 
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Leghelyesebb a gyökérzetre homokkal kevert porhanyós földet 
rak_ni. Ennek a tetejére nagyon czélszerü vagy egészen porhanyult trá
gyat adni, vagy pedig sz()lömlítrágyát hinteni. Azután földdel betakarni 
és jól megöntözni. 

E:t. a lehető leghelyesebb ültetése a gyökeres ojtványoknak vagy 
ve~szöknek. 1 

Egy tőkéhez, egy közönséges borivó pohár mennyiségü mű trágya 
szétszórva teljesen elégséges. 

A gyökeres ojt\·ányt vagy gyökeres alanyvesszőt, ültetés alkalmá
val nem !(ell megmetszeni; de addig kell várni, mig ·a rügyek hajtani 
kezdenek és akkor metszendök meg. 

Ha a _vessző nem metszetik vissza : az eredés természetszerllen 
biztosalJ b. Es az eiredés után a teljes beállás biztositva van. ·. 

Aki alanyvesszőt azon ezéiból ültet, hogy azt helyben beojtsa; 
az ne ültesen gyökeres vesszőt ; mivel a gyül{eres \'essző a7. elültetés 
után való évben már annyira megvastagszi.k, hogy azt helyben páro
sitva nem találni hozzá alkalmas vesszőt. Ekre szintén csak vasta,g ve
szöt kell- hozzá venni ; pedig a vastag nemes gally sohasem ad annyi 
sikert,. mint a közepes vastagságú vessző. . 

Ha pedig valttl\i a mondott ezéiból még is gyökeres vesszőt akat' 
ültetni, az legalább vékony gyökeres vesszőt ültessen. 

A sima \ esszö, melyet elUltetni akarunk : érett, peronosporátol 
lisztharmattól, nngyohb jégveréstlil ment g·ömbölU s nem taposos veszti 
legyen. 

Az ültetés ellht a ve~s7.Ú al~fi vége a bütyök alatt közvetlenül 
vágandó el, és azután az alsó izület köze Uvegget megkaparandó ugy; 
hogy a vessző fás része meg ne sértessék, s csak a vessző héja legyen 
rnintegy levonva. 

E czélre kés nem alkalmas, mivel az könnyen a fás részben 
szaladhat és sebet ejthet. A sebhelyen az eiültetett szőlővesszó meg
fenésedik, mely azután a vessző részt, legalább a legközelebbi bütyökig 
ahol a gyökerek kihajtanak, túnkre teszi. 

Igy az elütterett sima vesszó egész rövid alanyu lesz. De meg káros 
befolyással van reá néz\·e az is, hogy az alsó izület elvesz, s igy a 
talpgyökér sem lesz rendszeres. 

A sima vessző ugy ad nagy eredményt, ha azt ültetés előtt kissé 
kiéheztetjük, s nem telitjük meg vizzel . 

. A vizzel telitett szölövessző, ha az ültetés után megöntözzük 
megzabál. Ellenben, ha a vessző l(issé ki van éheztetve, akkor az alsó 
izületnél, ahol a héj lekapartatott, a nedves földdel érintkezvén : a ned
vet az apró likacsain felszivja. Igy kezdetét veszi a talajjaH érintkezés, 
}(ezdetét veszi a lasu táplálkozás, mely az eredésnek a sikernek első 
stádiuma. 

A sima vessző ültetése vassal történjék. A?. ültető vasat ugy kell 
beszurni a földbe, hogy a szurás alkalmával már kezdetben a vas 
ide-oda döntessék, hoiY igy a Jyulc feltilról sz,Jesebb • vésig elég 
széles legyen. 
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Ha azonban a vasat előbb beszuajuk, azután bövitjük a lyukat, 
azt nyerjük, hogy a lyuk felül és alu~ elég bő !esz, de a köNzepén majd 
nem egyenlő vastagságu a vassal. S rgy az also lyulmt kellokepen nem 
lehet földel megteliteti; mellette ür támad, melybe később a levegő meg
romlik, s annak l<ártékonyhatása a vesszőre átszáll. Beáll a penész 
képződés, mely azután hár lassan évek mulva ugyan, de a tőkét 
elpusztitja. 

A furt lyukba a vesszőt behelyezzi.ik, körül öntjük homokital; 
a;mtán megüntözzük, a vizzel beiszapolt homok tetejére egy kis boros 
pohár mütrágyát J'ét lyukra számitva beöntünk, ezt vi7.zel megöntözzük 
s azután földdel besirkézziik. 

Az ültetés alkalmával karóval ellátjuk. 

Kardések és feleletek. 
Kirdée. Azon ojtvány szólörn egy lk része egy, a másik része két 

éves, hogy kell azokat metszeni ? ,J ó lesz-e ha a két é\'esen ·2-8 rli· 
gyet hagyok ? 

Zobor; P. Pál. 

Felelst. Az ojtvány és nlinden más szötő az első é\·ben egy 
~zemi"e, és a második évben csak is két szernre vágandó, Sőt még a 
a harmadik é\·ben is a t6ke képződésre kell törekedni. Ez alapja a 
szőlűnek . .-\ fiatal szőlöt iJejekorán termésre metszeni annyi, mint az 
egy éves csikót iga alá fogni. 

Kérdés. 1\li lehet annak az ol<a, hogy a l éves ojtvány sz.őlömben 
a Szölőtők nagy részben kezdenek visszael)ni. Söt a mult évben u. két 
inétert elért hosszu hajtások levelei is megsárgultak, és a gyOmöles 
sem érett be rajtok. 

Szeghalom. P. Mihálv11é. 

Felelet .. A levelek sárgulásánák, a tőkék visszaesésének több oka 
lcl~et. Ha a visszaesés tömeges, aklwr a baj a talaj alkalmatlanságában 
vagy az alanyvesszőben keresendő. Hu pedig a sárgulás imitt-amott 
fordul elő : akkor a betegség nz egyes től<él<en keresendő. 

Sziveskedjék tehát a talaj minőségét leirni, ·vagy onnét, ahol a 
töke sárgul, egy kis mint{tt küldeni. 

Ha .pedig a levelek sárguiása szurvimyos : akkor a beteg tökéből 
szi\'eskedjélc egy párt kivenni, s megvizsgálás végett beküldeni. 



.. - :~t 

Szölöszeti eszközök. 
A tavasz beáltával ajánlom a szölósgazdáknak nagy raktáron 

levő szőlőszeti eszközeimet, melyek között különösen jó anyagból 
készült metszö ollóim késeim iránt l(él'ek écdeklödést. 

Szölőszeti ft'szközeimnek árát leszállitottam, s megvagyok 
győződve, hogy nki egyszer is tesz nálam megrendelést: ~z m'is-
kor is felkeres. · 

Tisztelettel 

Blatniczky J. 
műkéses. 

Sz616vessz6 eladás. 
Fajtiszta ripária·portalla sima vesszöket bocsájtok 

még áruba 40 ezret, melyeknek valódiságaérl kezes
kedern • 

• 
Evek óta nagy gonddal válogatva sikerült egy ilyen 

telepet létesitenL Aki tehát vúlódi ripária-portálist akar
vásárolni, azt nálam beszerezheti a következő árakon: 

Első osztályú si ma vessz{) ezre. 20 frt. 
Másodosztályú " " " . 12 frt. 
Sehol nem üzetik oly visszaélés, mint a ripária-

porbiHs szőlövessző eladásánáL Mi után a bevásárlók ri
pária-portálist keresnek, az eladók azt hirdetnek, holott 
a legtöbb igy hirdetett \'essző nem ripária-portális. 

De ezt nem lehet félrevezetésnek tekinteni, mivel a 
ripária-portálist még most is kevesen ösn1erik. Ök is igy 
nevezve vették, és ily név alatt adják tovább. 

A ripária-portális felette könnyen, sőt egy tekintetre 
felösmerhető. 

~övekedése eltér a többi ripáriától azzal, hogy mig 
azok bokrosan fcjlődenek. ez már az első éves korában 
kifutja magát ; hosszú hajtásokat hoz, nagy terjedelmes 
levélzettel. 

Levelei 1nig fejlődenek, eg~sz ::;zeptember hó közepéig 
nem sötét zöld, hanetn gyenge-sárgába átmcnők ; ha 
atzonban az ~rés !itádiuma bekövetkezik, teljesen zöld. 



A levél szine ~oha sen1 fényes, hnnem inkább matt, 
s fogásra nem érdes, de bársonyszerü. 

Legkülönösebb ismertető jele az, hogy a levél szö
vete a bordázat küzütt, n1int az ernyő: kidudorodik. 
Ezen saJátsága már fiatal növekedése korában is jelent
kezik. 

Ilyen ·a valódi ripúria-portúlis. Ilyent tÍrusitok én. 

Eladok még ötezer gyökeres fásojtványt. 
~emes kadarka ezre l-tO frt 
( 'semege szőlú ezre l t)O frt 

GyökePes vesszöket: 
\'álogatott jó fajta ripúria ezre 
Othelló ezre 

Sima v·easz6ket: 
Othelló első osztályu ezre . 
Othelló másod osztályu ezre . 
~emes kadarka, mézesfehér, rizling, 

:!O frt 
25 frt 

15 frt 
l O frt 

kövidinka ezre . 4 frt 
A csemege fajok minöség szerint jutányosan ada~

t1ak el. 
Miután előfizetőink nagyszámmal jelentettek be kü

lümbüző európai szőlő\·esszöket, ftkik \·enni szándékoznak, 
forduljanak hozzánk. 

A rnegrendelésnél az üsszeg 2;]'·, u-tól íja ~lulegként 
beküldendő. ~lii1den ezpr drbért 50 kr csomagolási dij 
számitta tik. 

A megrendelésnél a ez im és lakkel y, valamint a 
vasuti állomás tisztán olvashatóan kiirandó. 

Valódi tiszta 

VIsontai fehér és vörös bort 
adok el, hektoliterenként jótállás mellctt. 

1898. évi termés, fehér 25 frt, vörös 30 frt. 
Gyöngyös, (Hevesmegye) 1898. szeptember 30-án. 

Tisztelettel 

Csomor Kálmán 
nagy-bortermelő. 

Nomatott Kovács és Társa könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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