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SZÓLÓBEN. 
(Ezelőt : • Egy év a szólóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n l Felelős szerkesztó és • ki&~ ó~ tulajdonos 
Előfizetési dij. Egész évre 2 fl"t. CSOMOR KALMAN 

Az idei kilátásaink. 
A borhamisitók kiirtására megindult- niozgalom kezdi 

gyümölc~eit már is megteremni. Az elhanyagolt borok iránt 
kezdenek :1 borvevők érdeklődeni. Már is olvasunk leveleket, 
nyerünk értesitéseket, amelyekből a borkereslet élénkülése 
nyilvánvaló. 

l\tlind ez azonban csak kezdet, s nem vagyunk azon 
vérmes reményben, miszerint azt hinnők, hogy ez a nyároq 
át rohamosan fokozódik. 

Nagyobb lesz ugyan a kereslct, de az igazi nagy vásár~ 
Jási kedv szüretkor fog jelentke7.ni. S a jelekből lehet követ
keztetni, hogy a vevők leginkább a szőlőterméseknek lesznek 
vásárlói; s igy hinn t lehet, hogy a várva-várt eredmény, ez 
év őszén be fog következni. Hacsak az égi háboruk nem 
teszik tönkre ismét sokak reményeit. 

Ezek szerint egész nagy reménynyel nézhetünk az ez évi 
siker elé. 

Hogy a borok kereslete nem rendkivül nagy, annak tu
lajdonítható, miszerint a borok valódisága iránt a bizalom 
teljesen meg van ingatva; nem akar hinni senki senkinek. 

A kereskedők azt hirdetik, hogy a termelők az első 
borhamisitók, akik boraikat megvizezik, megszeszezik. 

Hát valjuk meg őszintén, ebben is van némi igazság. 
~e védjük a termelőket sehol, de hát az a mentségük, hogy 
csak igy birhattak boraikon tul adni, ha Yizzel felhigitva, 
szes~zel megerÜ!:iit ve a mennyiséget 50-100 perczenttel emel· 
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ték. Csak is igy adhatják boraik hektoját 14-15 frtért, 
mennyinél többet a kereskedők azért sem voltak hajlandók 
adni, mivel a hamis borok még olcsóbban voltak beszerezhetők. 

Ahogy volt ugy volt, csak az a fődolog, hogy ezután 
mindennek tnásként kell lenni. A tennelő tudni fogja, hogy 
bora keresett lesz; tudni fogja, hogy ha hamisitja, éppen ugy 
büntetik mint a kereskedőt. Tudni fogja, hogy a harnis borok 
nem fognak konkurencziút csinálni; s igy lassan-lassan felvirad 
a bortermelők borus egén a remény sugárral telt hajnal. 

Adja az Isten, hogy ez mind igy legyen ; mert igazán 
elérkezett ideje, hogy rajtunk segítve legyen; mert az ez ideig 
élvezett segitség már-már agyon nyomott. 

Az ültetésröl . 
• ~z ültetés gyökeres és sima vesszővel történik. 
A gyökeres ves~zőt a nagyobb megeredési biztonság szempontj~

ból szokták ültetni. Es ennek különösen némely nehezcu gyökere7.ő 
fajoknál nagy előnye van. 

De az egyéb könnyen gyökeret eresztő fajoknál a sima vessző 
ültetése szintén nagy sikert ad . 

..-\ kön,1yen gyökerező fajok azo l\, amelyeknek héja vékony. :\li nél 
vastagabb és tömörebb a szőlövesszö héja: a gyökérhajtás annál nehe
zebben szekott bekövetl\ezni. 

Általában az európai szölőfajok mint nemesek, vékony és laza 
héjjal bírnak. De ezek közöte is \·an 1\ülömbség. 

A feher fajok között a zöld szilváni legva~tagabb és legtömörebb 
héjjal bir; azért azután az európai fajok között e7- gyökeresedik nehe
zebben. Ezt követi a parázs vesszöjü nagy burgundi. TO\·ábbá a ke\.'S
kecsecsü szölőfajok. 

A többi európai szölőfajol< jó és czélszerü ültetés ntellett sima 
vesszöböl és oly rendkivüli eredményt adnak, hogy alig marad el szá
mottevő hányad. 

S igy az európai st..őlővesszö egészen bátran ültethetú; a gyökeres 
vesszőnek c&ak azon előnye van, hogy az első évben erősebb vegetácziót 
fejt ki. 

Az amerikai fajok már vastagabb tömörebb héjjal bírnak, s igy 
kevesebb eredési százalékot adnak. 

Mig a hibridek, mint az othellló is szintén jó eredményt Rdnak 
sima vesszőról is, 

.-\z ameril<ai fajok l<üziil t a Jeg·.-;tst:t~abb és Jegli'mürebn hé Ji al 
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rendelkezne:< : a jaquez a herbemont és a szolónis. Ezekből azután csak
ugyan érdemes gyökeres vesszöket ültetni. 

Ez azért van, mivel a vékony és laza héj, a szölővesszőröl a föld
ben csakhamar leválik, s igy a vessző a nedvességet, a vessző izületén át, 
ahol a héjak lepállottak felszivja, és kezd táplálkozni. Ahol azután a 
vessző héja kemény vastag : ott a héj sokára pállik le, mire a vessző 
legtöbbször elveszti életképességét. 

Ezen azonban nagy mértékben lehet segiteni azzal, ha az ülte
tésre szánt szőlővesszőt az alsó izületen a héjaktól megfosztjuk 

A sima szölővesszők üitetését a következöképen szaktuk előké
szíteni. 

Első sorban a vesszőt az alsó végén a rügy alatt közvetlenül el
vágjuk; azért hvgy a bütykőn alul, ahol gyökeret ver: gyökér nélküli 
holt rész ne képződjék. Azután üveg darabbal az alsó izületen felkaparjuk. 

A kaparásra azonban nagyon kell vigyázni. Az ugy eszközöltessék, 
hogy csakis a felső héj alatt levő zöld hejig történjék. Ezt megsérteni 
nem szabad. Ez okból legtanácsosabb a vessző héját leszedni ugy, 
hogy késsel egy helyen felszakitjuk, és ezzel a felszakítással a héjat lefejtjük. 

Nem szükséges az, hogy kivül az egész héj lelegyen szaggat va; 
elégséges, ha a vesszön körül 4-5 szilan:c szakittatik le. 

Nagy barbárságat követnek el némelyek ezen héjszedéssel. A kés· 
sel avagy üveggel annyira karczolják a héjat, miszerint nemcsak a 
felső es alsó héjat szedik le; de még a vessző fás részét ís megsértik. 

· Legtöbb ember erre nem is vet figyelmet; pedig ezen körülmény
től sok sil<ertelenség függ, és ez sok betegségnek szülő anyja. 

A vessző felső héja leszedésén ek, a sima vessző ültetésénél soha~ 
sem szabad elmaradni. De viszont felette kell ügyelni arra, hogy csakis 
a (t: ls/) h t:; szt·dessek le. 

.. lly eljáras mellett még a legnehezebben gyökerező szőlővesszők 
is a rcrh.it:Sllél nagyobb eredményt adnak. 

Van azonban egy 1\örülmény, melyelmek igénybe vételével: a 
legnehezebb gyökerező jaquez, herbemom és szolónis is fényes ered
ményt ad. 

Ez abbol úll, hogy a vesszőt előbb nem szabad ültetni, mig a 
tőn a rügyek nem indulnak, és csak akkor szabad levágni, amikor 
azonnal ültetik. 

A vesszőt levágás után az alsó ízületen azonnal megl<ell a felső 
héjától tisztítani, és rijgtön elültetni. 

Ily ültetési eljárással több évhen nagy sikert értem el. 
A mult évben a szf>lü táblámban volt egy jókora darab fehér agya

gos s egy meszes föld, melyet szolóniszszal szándékoztam beültetni. 
:\lindössze l ;->0 tükc hely lehetett. Beültettem a fennebb mondott 

cljárással, amint levágtam a vesszőt: felső hajától megtisztítottam és 
azonnal elültcttem. 

Holott a szolónisz re ndk i v ül nehe2en ereJ, az elíiltctett 150 szál 
\'essziíb61 egy szál maradt el. 
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A szölök kapálása. 
A szől()k kapálása a szöl.:>szet alapmunkálata. A lwpál:ls min{isé-

gétől függ a legnagyobb részben : a s::őlötlíl: fej~_ű~~ése.. . 
Húrmily dus legyen tápanyagol\han a szolotalaJ, ha a talaJ nem 

rendszeresen müveltetik: 1/t'l//. /C's:: a !Öth'k d11.': j~;jh'Ul·ú:. Mig ellenben a 
csekélyebb tÚl-"~.111)'agol\kal rendelkez() talaj is nagyobb fejlödést ad : izú 
a: reltds::er<.•;cu k,lp,íllt~lik. 

A kapálás últal a talajban levií füvek gyomok kiirtatnak, s igy a 
talaj tápértékét nem fogyasztják. A jó kapálás á1tal a legkötöttebb talaj 
is élenyül, amennyiben a lég és napsugarak a földbe hatolnak. A meg
munkált föl .. l a csapadékokat jobban magába veszi, ami azután a talajban 
levő <isványi sókat feloldja, s igy a tő gyi)kérzete, illetőleg hajszálgyö
kerei szerfclett könnyebben felszivják. Ezek szerint a jó kapálás ered
ménye : a szö/ötö dtts fejlödése. 

A kapálás főkelléke az, hogy az a gyomokat kiirtsa, és a talajt 
mélyen felvágYa, azt: a leL't'gő, a uapsugarak és a csapadékok felvételére 
alkalmassá tegye. 

Egy évben annyis?.or kell kapálni, amennyiszer azt a körülmények 
megkívánják. 

Rendszeresen azonban négyszer-ötször szoktuk szölöinket kapálni. 
Az első kapálás: a szölOl{ kinyitása. 
A nyitást kora tavaszon kell eszközölni; amint a föld fagya kien

gedett megszikkadt, s a fagyoktól félni nem lehet. 
A nyitásnál nem szabad tul nagy kapákat használni; mivel azokkal 

a tőkél<et teljesen és tisztán kiuyittti nem lehet. ~em lehet azért, mivel 
a nagy kapa nem fér könnyen a tőkéhez; - ha azonban a helyes ki
tisztítás l<edvéért hozza alu1nu:k fé:ni : az esetbeu nagy kapával a töke 
nyakát megsértjük. Az igy okozott seb helyén fenésedés képződik, mely a 
tőkét eUJbb utább kt:öli. 

Három kapát szol\tunl\ alkalmazni. Az egyik á fedő kapa : 'z a 
legnagyobb. A másik a bujtás l'akó kapa: ez a legkisebb. A harmadil\ 
a nyitó kapa: ez nagyságra n.;;zve a kettő között áll. 

Ily méretekben lehet ezeker beszerezni. De a l<apák reszelés által 
fogyván -kopván, hossr:abb ha~ználat után: a fedő kapából nyitó, és a 
nyitó ]<ap ából bujtást-akó lw pa kép7.ődik. 

A gazda tehát ügyelj e: 1 fel, hogy a munkás minJen munkához a 
megfelelő kapát alkalmazza. 

A nyitást ugy !.;ell eszközölni, hogy a tőke szabályosan kinyitassék, 
hogy igy a tőkék gyökerezése könnyebben lehessen eszközölhetö. 

A második kapálást ugy kell eszközölni, hogy a töke nyaka most 
már ujból földdel betakartassék ; mivel ha a töke magas nyakon áll, s 
azt a napsugara illetőleg heve éri, s éjjel az idő hirtelen hüvösre vál
tozik : a töke nyaka megreped; mely repedés előbb visszaesést, később 
a tőke halálát vonja maga után. 

A harmadik kapálás aratás L'lűtt, a negyedik aratás után hajtandó 
végre. Ezen munkálatuk szintén még mély müvelést ldvannal< ,· mivel a tő 
fE'jlödése mé~ mindi~ n~~gy, ~s H gyomul\ 111ég mindil.( fejlüdenel\. 
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Itt azonban arra kell ügyelni, hogy a kanikulai n:1gy hőségben 
kapálni szóval a s7.őlöl'en járni-kelni nem alkalmas. :\li\·et a súílőbogyó
kon most már képződő port vagy hamvakat levcrjük, ::; a szőlőbogyók 
egresek éretlenek maraJnak. 

Az utolsó kapálás az érés ala valú kapálás. 
:\livel az érésalávaló kapálás az utolsó, a mun:.íit ugy kell 

vége~ni, hogy a föld a liikék alól j(jf kieJut:ltcssd:: s hogy a nagy 
szárasság által az erősen kötött talajokban lámadt r,p,-.lt: . ..,.ck tdjesen 
belwzassauak. 

Ha a tőke alól a föld kellöképen el nem távolittatik : a sz•'•lőfürtök 
különösnn az alacsony n1etszés folytán tl föld rt' é1 nd ~s lll<~ rultdduak. 
·"zárt kell tehát az utolsó kapálással a földet jól kilmzni a t• ikéktől. 

A kötött talajban támadt mély repedéseket pedig ai: cr t kell behuzni 
földdel : mivel a repedéseken a föld uedvt!s~égc ~:J p, í ,-,_~/r•.::..·. s igy a tőke a 
talajból kellő nedvességet nem nyerhetvén : a bogyókat kelluképen nem 
táplálhatja. Ennek következménye: az apró bogyó. 

Az apró bogyó héja nem tágulván ki eléggé: ,lz 7',lstag marad; 
s igy a nap a bogyókat nem főzhetí ki. 

Az ilyen szőlő azután kevés termést, és silány bort ad. 
Azért tehát a szőlőket jó mélyen kell kinyitni ; - a második ka

pálásnál a tókékhez a földet visszahuzni ; a harmadik negyedik kapálást 
szintén elég mélyen kell eszközölni; - mig az utolsó kapálásnál 
a földet a tőkék alól jól kikell emelni, és a talajón támadt repedéseket 
behuzni. 

Amennyiben pedig az utolsó kapálás után már nincs többé nagy 
fejlődés, csak a bogyók érése és a czukortarta!om gyüjtése, !!'el y a levélzet 
által fokoztatik : az utolsó kapálást nem kell oly mélyen es.?.közölni, 
mint a többi munkát. 

János gazda. 

Jégutáni metszés. 
A jégutáni metszés alatt két dolgot lehet érteni. Egyik alatt azt ; 

ha a jégesés után a jégvert vesszöket megmetszük ; a másikat : ha a 
jégvert szőlőtőkét az ősszel vagy tavaszszal rend~s metszés alá vesszük. 

A mult évben Péter-Pál éjszakáján iszonyatos jégeső összezuzta 
szölőim egy részét ; ugy, hogy rajta alig maradt számottevő termés. S 
igy nagyon természetesen a szőlők hajtásait is összezuzta. 

Elhatároztam, hogy kisérletet teszek arra nézve, vajjon a jégvert 
szőlőket czélszerü-e, hasznos-e és előnyös-e jégverés után megmetszeni? 

Mint legtöbb dolgot, ugy ezen kérdést sem lehet általánoságban 
tárgyalni. Mert az eredmeny attól függ, mily előrehaladt stádiumban és 
mily mértékben verte meg a jégeső a szőlőtőkét. 

A roppant jégeső junius 28-án éjjel akkor volt, amikor a hajtások 
teljese:1 fejlődve voltak ; amikor a szőlőfürtök illetőleg a bogyók is 
eléggé fejlódöttek voltak. 
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A j6ges~s után 5 nappal, tehát julius h6 a-tin rnegmetszettem ntint· 
egy 3000 jégvert tőkét a legnagyobb gonddal, ugy mint ez a mult évben 
lapu nkban leirt am. 

De méginkább nagyobb metszési tevékenységre késztetett, a kormány 
által közzétett tanács, mely a metszést ajánlotta. 

Saját kezeimben levő ollóval magam metszettem egy részét ; s 
most tavaszon amint az általános és rendszeres metszést végeztetem, 
azt találom, hogy a jégután eszközölt metszésem semmi sikerre sem 
\· ezetett 

Éppen ugy lehet metszeni a többi megnem metszet tőkét, mint 
azt, melyet a jégverés után megmetszettem; de a szőlő hOí~ama sem volt 
több; s igy egyáltalában nem fizette ki magát s reátett fáradság. 

Azért tehát HZt mondom, hogyha a jégeső oly időtájt, mint a mult 
évben, s oly erősen veri meg bárkinek a szőlöiét: ne köllsöu reá, ue 
mefszesse n·zeg, és uc csiuáljou magá11ak kárt, ltas::nulalauul. 

Lehettem bár én is más meggyőződésben elméletból, és az adott taná
csok után, s ha talán ilyen kifejezést tettem volna : a mult évi tapaszta
lat után azt mondom, /zagy · seukiuek sem ,,_;áulom, miszerint hasonló 
körülmények között szölőjét megmetszesse. 

Tisztázzuk az eszmét. A szó itt egy termésben levő szőlőről van, 
ahol a jég által okozott sebekkel rakott vesszők eltán,littattak, s csak 
imitt-amott maradt meg egyes ép \'agy oly vessz6, melyen esetlP-ges 
tetmés volt. 

De azért nagy sikert értem cl az amerikai vesszl)n, ahol a veaszó 
hozamra számitottam. 

Elsősorban is megmetszettem a fajtiszta ripária-portálís telepemet 
A metszést julius hó H)-én eszközölten1. S őszre teljesen beérett, 

elég vastag és nagy mennyiségü vesszőt kaptam. Hasonlóképen szépen 
fejlődött a kiváló értékes csemege fajaim egy némel,Yike. 

Ezekb ől okulva még legjobb lett volna az európai szliWt is, tcl,in
tet nélkül a rajta maradt egy-két c ... iltingre: lemetszeni ; legalább kap
tunk volna metszé:;re alkalmas egészséges ép szölővesszőt. 

Azonban, hogy ezek rügyei beértek volna-e ugy, hogy azok ter
mést hozhattak volna: nem tudom, de alig hiszem . .:\lajd a jelen tavaszon, 
mikor a rügyek elétörnek, tudunk erre választ adni. Annyi tény, hogy 
a vesszők beértek. 

~lint mondám a mctszésről általánossághan nem lehet szólani, mivel 
ha a jégeső korábban történik, vagy c!:=ekélyebb kárt tesz : ahhoz 
mérve kell alkalma?.kodni. 

A tapasztalAtok után az én nézetem az, hogyha a jég május hó 
végén esik és a kár olyan, miszcrint a gyümölcsre i(eveset lehet szá
mitani : leghelyesebb ha az összes jégvert hajtásokat elhivolitjuk. 

A másik rész a tavaszi rendes metszésről szúl. 
A mult évi nagy jégeső legtöbb hajtásol<at az alsú szemnél is és 

pedig ol.v erősen sértett meg, hogy a vcss?.ii fns ré~ze lllL'g most is ki
látszik. Ilyen esethen Jegokns~hh dolog, ha n Uíkékcn n<~g.robh tisztoga
tásol<at eszközlünk. 



Ugy is kell egyes években a tökén lévő csapokat letisztitanl; a 
kevés reménynyel kecsegtető idei tavasz legyen ezen munkára felhasználva. 

Ertem oly tőkéknél, ahol a jégokozta sebek folytán ugy sem -lehet 
nagy remény a termésre, s ahol a tőkék a tisztogatást megkívánják. 

Tanulság tehát az: hogy a junius végén esett jég, ha nagy károkat 
tett is : nincs helye a metszésnek. De azon esetben igen is sikeres : ha 
csak vessző hozamra számítunk. 

De tanulság az is, hogy az ilyen jégvert szölötőkék metszése al
kalmával, na~yobb tisztogatást megengedhet a gazda magának. 

AbOH1li. 

Apróságok. 
Jlézesfelzér szőlöt kezdik mindenfelé ültetni. :\legszerették dus ter

méseért; meg azért, mivel a csemege szőWnek és bor szólönek egyaránt 
használható. 

Teljesen igaz, hogy a mézesfehér szölö megérdemli a szaporitást; 
de hát van ennek a fajnak a jó oldala· mellett rosz oldala is, melyet a 
gazdának szintén ösmernie kell. 

A mézesfehér igen finom szőlö, tény hogy az amerikaira nemesitve 
i,~t~ll jól hu·tja magát; de az is tény, hogy minden betegség iránt na
gyon érzékeny és fogékony. 

:\ peronoszpor~t a liszharmat legelőször is a legjobban a mézes 
fehéret túmadja meg. ValósEigos tanyája a mézesfehér ezen betegségek
nek. A jégverés őt teszi legjobban tönkre. Ezt különösen a mult évben 
volt alkalmunk látni. :\tig a más faj szölökön imit-amott még akadt 
egy-két fő szőlő: a mt!~esfdzJr fiir-.tjei ilresen állottak, 

A mézesfehér hajtásaiban is. felettébb nagyobb kárt tett a iég, 
mint a más faju szőlő hajtásaiban. 

Azt sem szabad szemelöl téveszteni, hogy a mézes fehér hében
korban, ha a virágzásában hibeg szeles vagy esős idő éri : nagyon 
elrugja virágját, és ritl<a fürtöket hez 

A bora ellen pedig a panasz nagy. 
homályos sárga szinü, sőt több évre meg 

Viszont még egy előnye van az, 
igen rohad meg. 

Többszöri lehuzás után is 
is nyulósodik. 
hogy lwrán érik és igy nem 

Eme réndl<ivüli nagy termést adó szőlőfaj nem válogat a 
metszésben. 

~lidőn az ö jú és sok tulajdonságait elésoroltuk, a rezultatum még 
is az, hogy bizony érdemes őt szaporítani, csakhogy okosan kell a 
gazdának eljárni. 

Ami a betegségeket illeti : ,zz el/eu t'édekezze/..·. De két körülményt 
kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy némely évben rug, és a másik 
hogy a bora nehezen tisztul és hogy megnyulósodik. 

Ezen ugy segithet, ha a mézesfehér közé sziutén kcrán éJ·6 fajt 
ii/tet. E czélra legczélszerlibb az opporlo és a elzasse/es fajok. 
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A bor megtisztitását pedig ugy éri el, ha ugyanannyi olaszrizling 
vagy kövindinka avagy szlankamenka szőlőt ültet. A két fajt együtt 
szüreteli, s szüret alkalmával egy par napig a törkölyön hagyja 
erjedni. 

Ily feltételek mellett a mézesfehér joggal foglalhat helyet: a uemes 
k,ldarka mellett. 

* * * ~~fuskát olleud. A muskotál szőlűk mint csemege szőlők felette 
keresettek, és minden más szőlőnél jobban fizetik. Csakhogy ezek kissé 
későn érnek akkor, mikor a beállott esőzés a szőlőfürtöket megro
hasztja, - s igy a muskolat szőlő nem szállitható. 

Van azonban egy faj muskolat szőlő, mely nem rohad és, igy ez 
valóságos áldás azokra, akik szől{í szállítással foglalkoznak. Es ez a 
szől5 : 11tttskal-otfollcl. 

A muskát-ottenel első surhan is az ujtást júl elbírja ; az amerikai 
alanyon jól díszlik. 

l\letszését csercsaposan kell eszközölni, s igy elég nagy termést ad. 
Zamata kellemes és a mellett illatos. Fürtjei gömbölüek, közép 

nagyok. Bogyójai is olyanok. 
A bogyó héja vastag, s innét van ez, hogy nem rohad. 
Akik szölöszállitással fogtalkoznak: tgen ajánlatos ezen nem 

rohadó illatos szőlőt szaporítani. 

* * * 
A tökék viss:aesése. Sokan panaszkodnak, hogy a <~hasseles 

szőlötőkéik ;"")---6 éves korukban vi~szaesnek. E miatt desperálnak, és 
azt hiszik, hogy ez a faj tulaj1lonságúban kcrescndú, és hogy ez a től{e 
halálát idézi elö. 

Az igaz, hogy a Clmsseles fajok általában kevesebb fejl(jdést 
mutatnak mint egyéb faju ojtványok. Dc hát okkal-móddal czel{kcl is 
lehet boldogulni. Legtöbb Chasseles. faj azért esik vis~za, mivel a:;l Iul 
re(í mels::il\: azt állitvún, l1o:.: \' c.:s~tk i~ r lc'l"c'lll. 

Az igaz, hogy a -t---~)._ ~\·es reá._Ínetszett l'hasselcs tőke rendkivül 
du san. terem, de mint a panaszok is mutatják: ·1·iss::dt:st'k. 

Altalános elv legyen a Ch esseles fajok metszésénél, hogy jttssott 
is maradjon is. ~Jás szóval, hogy nem kell tulságosan reá mctszeni. 

Amely Chasseles pedig már visszaesett: azt a lehetőleg meg kell 
m in den aghajtól és csapoktól tisztita ni, s legföltebb két világus szemct 
hagyni rajta. 

Ezután ·jó munkában kell tartani, a talajt mcgtrágyázni ; s az 
visszaesett szöli)t<3ke pár év mutva ismét mcgcn')südik. 

* * (;yökere::tis. .-\ gazJa Cit •dúz!Jatlan J.:(,tclessegéllClo\ iismcrjc, hogy 
nyitás után ojtvány szólőtókéit a nemesbúl cre~.lt gyökerekti>l megtisztits<~. 

Aki nem tudja elfog ámulni és bámulni, hugy a nemes részbúl 
egy év alatt a termékeny talajhan mint n•!"P<tllt sok g_,·i.t.;ér képződik. 
Ezt látva tisztában lesz nln~·<l\·;tl, hog\· L'g\· é,·j tis!.lt•gc~t;ts ellialasztása: 
mily reHdki7..'iil nat;)' hi ro!.: al teli d ü s:.()/(~id'OI. 
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Ha a nagy számban· elétl>rött nemes gyökerek el nem távolittatnak: 
akkor a tlSkék arr?l fognak élni,· s az alany fejlödése visszaesik. Ennek 
természetes folyománya, hogy az alany gyökerei nem fejlődhetnek . .Ké
sőbb azután a tőke feje megnagyobbodik, megerősödik, s ha a nemes 
gyökerek azután mégis csak eltávolittatnak ; vagy a hanyag gazdánál a 
filloxera teszi képtelenné a nemes gyökereket : akkor itt áll egy nagy
fejli és vékony Hbu, csekély gyökérzettet rendelkező tőke, mely nem 
lesz képes a nagy fejezet hajtá~ait megnevelni. 

A tőke h.tejekorán elöregszik, s mielőtt a gazda hasznát vehette 
volna elvesz. 

Ha azonban a nemes gyökerek eltávolíttatnak: az alany meger6-
södik, erős gyökérzetet hajt ; és ha azután ilyen jól beerősödött tőkét 
vigyázva - okosan metszünk : hosszantartó termő erős szőlőtőkéink 
lesznek. 

Különösen a kezdetben eszközölt ültetéseknél kell nagyon a gyökere
zést eszközölni. Az ujabb ültetések, különösen a Czeiner és Láczay-féle zöld
ojtásoknál nem lesznek annyira elhatalmasodva a nemes gyökerek ; mivel 
ezek az izületen lévén nemesitve: a nemes részek alig juthatnak a földbe. 

* 

Tőke kinövések. Most midőn a szőlőket kinyitjuk elvétve látni fogunk 
olyan tőkéket, melyek fejezetén vagy nyakán golyvásodásszerű kidudo
rodások vannak. 

Ezen kicsucsorodást golyvásodásnak nevezzük. 
Vele ugy ke ll elbánni, hogy éles késsel eltávolitjuk, levágjuk ; a 

sebhelyet pedid agyag péppel bekenjük. 
Ha a kinüvést sikerült jól eltávolitani: a sebhely beforr, s a tőke 

tovább fog élni. Ellenben az ilyen golyvásodás a tőke nedvét fölemészti 
és a tökét elpusztítja. 

* * 

Lisztharmat. A mult évben voltak vidékek, ahol a szőlősgazdák 
legujabb hetegséggel is megösmerkedhettt'k, s elég joggal tartani tehet 
attól, hogy eme gombaszerü hetegség ezen a télen át jól telelt, és ez 
evben már jóval előbb mint a mult évben fel fog lépni. 

A lisztszerü-harmat a tó összes zöldrészeit megtámadja . .-\ le\·e
lekb()], a hajtások héjaiból a nedvet kiszivja; mig végre bogyók héjait 
megtámadja; minek köYctkeztében a bogyó növekedés természetesen nem 
tartván lépést tl maggal : a bogyó héja fölreped, s az aránylag megnőtt 
mag leselkedik ki beJ(íle. 

Ezen bdegség biztos cllenszere a kénvirág. 
Dc azt is jó tudni, hugy ezen gomba belegség sem egyenlően 

támad meg m inden szlílűfajt : például mig a kadarka, burgundi, Chasseles 
sbt. fajol~ részben és teljesen ellenállanak, addig ezen három fajon élós
ködik a legJusabban, u. n. mézesfehér, oportó és muskolaton. Oe ezek 
közül leginkább a mézesfehér az, melyet erősen megtámad. 

J/e/y fajokkal diszlik a 1·ipária? Ez egy igen fontos kérdés, mert 



- 42 -

bevtn bizonyítva, hogy nem minden euröpai faj diszlik egyenlően a 
ripária alanyon. Ezt tl l\érdést a tudósok most teszik vitatárgyá\·á. 

Az eddigi tapm;ztalatok után azt mondhatjuk, hogy a legdusabb 
fejlődik a danu:sszlmsi muslwlat. Enncl\: fcjliídésc rnintegy 70 faju sz{)Jüm 
1\özött a legdusabb. 

A szölökarókról. 
Szőlőkaró nélkül rendszeres szőlőt alig lehet gondolni, hacsak a 

homokon nem; de ojtványszőlő lmró nélkül nem is képzelhető. 
Tehát a szőlőkaró a szőlőkulturában már is, de ezután még na

gyobb szerepet játszik. Megérdemli tehát, hogy vele bövebben részlete
sebben foglalkozzunk. 

Az első kérdés tehát az, hogy milycn a leg12zélszeriibb és legal
kalmasabb szölőkaró ? 

Kezdetben sok mindenélc kisét·letct tettek a szőlőkarói<l<al, tmg 
végre az eszme tisztázódott, és manapsúg tisztában vagyuni< azzal, hogy 
a legalkalmasabb a gömbölyü fenyőfa lmró, de csak ugy, ha az ne111 
szerfclett vastag, Elég ha alól ti- -\l ~. m. cs felül :.J ---4 c. m. vastag. 
Hosszuságra nézve pedig legfeljebb 180-~(l() c. m. 

Ha ez nem kapható, ugy szerfeleh drágasága n1iatt be nem sze
rezhető : akkor a négyszögletü fenyőlmró is megteszi a szoigálatot • 

. -\ l<arók, hogy tartúsak legyenek, szokták rézgálicz, l<átrány cs 
karbolinnal bekenni a végei t. Ezek közölt legjobb a l<átrány. 

Némelyek a kátrányt üstben forralják fel és ug_\· dugdossák bele a 
a karókat. Ez teljesen felesleges. 

A karókat akkor kell kátrányozni, mikor meleg napos iJő van. 
El<kor egy porkefe alakú kefével a \'égeit 30---Bt c. méterre bekenjtik, 
fektetve egymásra rakjuk, s a nap heve alatt kátrány felmelegszik, s 
szemmel láthatólag forrni kezd; s igy behat a fa rostjHi közé. 

Ha a karókon a kátrány megszáraL1 t, akkor azután egész bátran 
belehet őket verni. 

.-\ karó \·astagságára, hosszuságúra és beérésérc többen kevés 
gondot fordítanak. Pedig hát ez szerfclett lényege5 dolog, 

A vastag karó nem czélszerü, mivel ha a tőkéhez rendes távol
ságra alkalmaztatik: a t()kék gyökereit egy nagy területről kiszoritja. Ha 
pedig távolra veretik a karú : al<l<ur mcg~a fiatal hajtásokat nem lehet ko
rán h ozzákötni, mivcl tá\·ol \'an ; s igy a szél kü(önösen az első évek
ben a hajtásokban sol~ kárt tes~. 

A tulságos magas l<arónal< az a hátránya van, hogy nem minde
nik munkás l<éres lépcső nélldil felérni; és a he\·erés va~y igazgatás 
felette kiiltséges. Uc m~g a tulsúgos ·nagas Iumhozatra sincsen u terma 
szőWben szül<ség, mert az csal\is az árnyékot szaporitja. TuJvalevtSlcg 
pedig a sz61öfürt érlelt!sét a mtp sng,trai segitil< e}(·; . 

. !\ lmrúl< \·crésének megva.1nak a !:izabályai. 



A kar6t m.indig ugy kell verni, hogy a szc515tőt a kapa ne sért
hesse. Ezért tehát mindig azon oldatra kell verni, ahonnét a kapálás 
történik. 

Hogy miért nem emiitem fel a tölgyfa karókat, kérdezheti valaki, 
azért mert azok szerfelett drágák. Ha olcsón beszerezhetök: azok is-tel-
jesen jók. -

:Manapság 180 ez. m. hosszu jó tölgyfa karó ezre 22-24 frt, 
mig a gömbölyü fenyő ezre lf'>-16 forint, a negyszögletes pedig U-10 
frtért beszerezhető. 

Az egyéb fák mint a nyár, bükk emlitést sem érdemeinek. Gyor
san elkorhadnak ; és azután csakis a penészt nevetik a szölöben. 

Legtartósabb az akáczfa, csakhogy az meg szerfclett elgörbül. 

Levelezes. 
T. Szerk. úr/ Bókotni nem áll szoknsornban. Ószintén mondom, hogy 

ezen lapocska nagy hivatást dőlt be. Ritkán jelenik meg, s épen azért nem 
kénytelen laptöltelékkel, de mind.ig okos, tamtságos dof.f;okkal gya rapi
tani birtokos,liuk ösmeretkörét. Es van még egy igen-igen jó tulajdon
sága. Ez az, hogy a régi jóhoz ragaszkodik ; nem szenved külföldi 
ösmeretek vak rnajmolásában, még ha ezek hivatalos szakkörökföl ered
uek is. Azon helyes elvnek hódol, hogy a magyar égöv százados ta
pasztalatait nem !ehet sutba dobni könyvtudások theoriái rniatt. 1\'linden 
ujitást épen azért oda utasit, hogy a gyakorlati életben küzdje ki lét
jogát. - Kiérzik a lap mlnden sorából, hogy a szellemi vezetés egy 
"tiude11 izébe11 gyakm·lati és tapaszfalt szölösgazda kezében van . 

.Mult évi utolsó számban is élvezettel olvastam a különféle oltás
nernek tárgyalását, s azon felállitott tételt, hogy az oltások egyik nemét 
sem szabad clkárhoztatnunk ; mert viszonylagosan valamennyi jó, s csa
kis a gazdán mutik, hogy ellesse a viszonyokat, melyek a sikert biztosítják. 

Ahol a viszonyok (csapadék, éghajlat, talaj összetétel) Ólyanok, 
hogy a kallusz-képz6dmény rohamosan gyarapszik, ott akármilyen fél
oldatu forradásu az oltvány : a sebhelyek beheg~dnek, és egy 
egészséges és vastag nedvközveti tő szövetrész fejlődik, amely örök 
sirba helyezi, leküzdi az elhalt szöveteket. S azért a helyben oltás 
ily viszonyok l<üzött a legolcsóbb és a legjobb, mer·t azonnal és hatá
lyosan eszközli a forrasztást is. 

Csekélységem is évek óta foglalko:t.ik az oltványok életének gya
lwrlati tanulmányozás~val. E tanülmányaim közben már az általáuo.~ 
jót kellett keresnem. Es mégsem itéltem el soha a viszonylag jó njtási 
máds:crekcl, dc reá mulattam jobbra. Es midőn tavaly szerkesztö ur 
megtámadta "furdiloll uyergezést• zöldoltási rendszeremet, és a Czeiner
féle módszer megtartása mellett harczolt, ugyebár nem érzékenykedtem ? 
de ez jobb, - tessék tehát kisérletet tenni, az oltvány forradás helyén 
keresztmetszetet nlkalmazni és itélni. Ezt a konzervativ halaltást kell 
behoznunk minden ujitással szemben. 

E helyütt nem hallgathatom el, hogy a mult é\·i 12. számban 
hiba s pcJig ig~n nagy hiba történt züldoltási rendszerem megemlitésé
nél. ~tert ennél nem a nemes vessz6be vágjuk a nyerget, de ellenke
zőleg a vad alanyba. És a vad alanynak felfelé álló nyeregszárnyai ~s 
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e%ért forditott nyereg) fogadják magukba a nemes éket. Es csak igy 
remélhető, a töke nyaknak a hizásra kényszerült, és hajlammal biró ne
mes galylyal arányos vastagodása. ~lcrt a va~l ala~y nyeregs7úrny.ai 
igy kétfelé szorittatnak, s a nyak mmtegy kenyszentve 'an az utan 
vastagodásra. l\lig ha a vad atanyon \'ágott ékre helyeznők a nemes 
vesszőben vágott nyerget, ez esetben a nemes gally kalap módra reá 
hiznék, a vékony nyalm vad alanyra. 

A ., Borászat i Lapok'' -bau bizonyúra nem kerülte l! l t. szerkesztő ur fi
gyelmét a .,zöld gyökereztetés .,-ről irott ,:zikkem, s e;"en má'dszer ellen 
való állásfoglalása a hivatalos szr.~.kcmbereknel<, az Urszágos gazd. 
Egyesület által a TolH-lj hegyaljára :1 mult össze] rendezett tanulmányut 
értekezletén. 

Itt se akarok proféta lenni, hogy szent és megdönthetlen igazsá
gokat hirdessek. De bemutattam te lepitéseim közütt egy I O kat. holdat, 
mely három éven át ezen módszer szerint lett beépítve. Hangoztattam 
azt, hogy &7. én gyakorlato.mban tévesnek bizonyult az uraknak azon 
hivtalos nézete, hogy a lebujtott zöld gally kevésbbé érnék be, mint a 
felszínen hagyott; sőt ellenkezőleg ezen lebujtás és a zöld gallynak meg
gyökeresedése és fás gyökérré válása, kapcsolatban a lombneveléssel 
hathatós elöm,ozditása az oltváuyok teUes beJrJsé~tck. Erre legjobb példa 
épen az, hogy a Tokaj hegyalján, 1897. őszén ledöntött zöldoltványok 
közül éretlenség miatt tömérdek kiveszett, mig nálam mind előtörtek 
ezek. S mindezek után azt aiáulollmn. hogy az ország más hegyvidé
ken is tegyenek kisér l etet, --- ne kövr:sseur:k ~.-·,lk ou, - d t• legye u ek előbb 
kisérletel .1 - valjon bevillik-e módszerem ott i 'i. ~l ert kézen-fekvő do
log, hogy a zöldoltványok beérlelésének tana egy óriási lökésset előbbre 
\'olna. 

Ha szerkesztő ur megengedi s erre engem emlékeztetni szives 
leend, az oltási idő közeledtével fognak irni becses folyóiratába pár köz
leményt, az óhajtandó irányban. Tisztelő gazdatársa. Láczay László. 

Fenti becses levelet még az é\' elején vettem, s bár megtisztelve 
éreztem magamat hazánk egyik ne\·es szölésze által irt sorai által: 
mégis szándékosan késtem a levél közzétételével, hogy az időszerüen 
jelenjék meg. 

ldőszerünek taláhm most azért, mert must folyik a: ékojtás num
kálala. s legközelebb jó a zöldojtás keszitése. 

~lidön a hcl<i.ildött levelért köszönetemet nyilvánítom, egyszersmind 
kérem, hogy a kilátásba helyezett zijldojtásra vonatlwzó czil<kct, a leg
közelebb beküldeni sziveskedjék, hogy azt a jüvő számban közölhessem. 

Szerkeszti. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdé&. Ulvastam, hogy a sima vc~sző ültetésénél habar~.:sot kell a sző

lőtöke lyukába önteni, s azután l<cll a vessz űt bcleJugni. Helyesli- e ezen 
eljárást t. szerk. úr? avagy (Sak mat·adjunk azon régi szokás rnellctt, 
hogy a vesszőt elóbb Jugjul< be, s azután porral töltsük be a lyukRt 
l'S c"'ntn?.zük meg? Siklós. D. F. 
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Felelet. Én a mult évben is ugy jártam el mint előbb. A szőlőtö 
helyén a vassal egy elég tág lyul<at furattam ; abba beletettem az előre 
elkészített sima vesszé)t Azután homok portrágya keverékkel a lyukat 
ldtöltöttem, s midön csak 3 uj mélység hiányzott: beleöntöttem egy 
boros ivópohár szőlőműtrágyát és azután megöntöztem. 

Az eredmény az lett, hogy daczára annak, miszerint és csak is 
másod osztályu sima vesszőt ültettem, az eredés - els{) s.órban - igen 
nagy volt ; másod sorban olyan dus fejlödést mutatott és oly erős 
hajtásokat hozott, hogy egy részét egész bátran lehetett volna zöldre 
nemesiteni; s a vesszők levágarván, egy holdról4000 szál másod osztályu 
vesszőt szedtem, melynek ezrét 9 forintjával adtam el. 

Volt alkalmam a haborcscsal eszközölt ültetést látni. Naponként mel
lette j4rok el. De az eny~m ezt hasonlithatlanul felülmulta. 

Es az eredmény, daczára, hogy mind két helyen ültetett vessző 
igen jó talaju forditott földbe került, daczára hogy mind a két ültetés 
ripária-portális volt, sőt a habarcscsal ültetett talán első osztályu volt: 
az e1tyém többszöröser-z felül ttmtlta a habarcsal iiltetettett. 

Tehát a tanácsom: ne okos!{odjunk, bölcseikedjünk; ha van eljárás, 
melylyel bámulatos eredményt lehet elérni. 

Ha valaki kételkedik vagy valakinek nem tetszik ezen nyilatkoza .. 
tom : tessék hozzánk elfáradni befogjuk mutatni mindkét sz6löt. A mult 
évi ergdményt tanukkal igazolom : de az idei eredmény is majd tehet 
tauságot. 

Noha a habarcscsal való ültetése is jó, de az én eljárásom, mint 
az eredmény megmutatta jobb. Ez az igaz ! 

Kérdés. Szőlőmben egyes foltok vannak, melyek fehérek. és mely· 
lyek szoloniszszal vagy rupesztrissel vannak beültetve. VinczeHérern azt 
ajánlja, hogy azokat vasgálic~czal javitsam. 

Kérdem: szükséges e ezt tenni? Ha igen: a vasgáliczot vizben fel .. 
oldva, avagy darabol"ban helyezem-e a foltokra. . 
Tamási. Özv. Dr. G-né. 

Felelet. Ha a talaJban előforduló apró fehéres foltokra jól lett al• 
kalmazva a szolonisz avagy rupesztris, nem feltétlenül szükséges annak 
vasgáliczczali javitása. Mert a mondott mészálló fajok, alkalmas talajban 
eléggé jól díszlenek. 

Azonban a vasgálicz mint talajjavító trágyaszer sem káros. 
Ha pedig az a czélja, hogy a vasgáliczczal a fehér talajt megfesse, 

és hogy szinre a töbhihez hasonlóvá tegye; azt azzal teljesen elérheti. 
Ez esetben egész egyszerüen a vasgáliczot el kell szórni. Az ott 

feloldódik, elporlad, s miután elporladt részek rozsdabarna szinüek lesz
nek : a föld talaját megfestik. 

Hogy mennyi kell : azt a talaj fehérsége és nagysága mutatja meg. 
Tessék előbb egy kisebb területen kisérletet tenni ; s ezen alkal

mazni a mennyiséget. 
Csakhogy a vasgáliczot nagy mennyis~gben kell a kormány utján 

rendelni. Aminek szállitisára felette nagy kedvezmény adatik; ugy hogy 
nekUnk m. mázsája l frt ~O krba került. 1\iscbb mennyiségben való 
beszerzésnél az ár tetemesen nasyobb. 
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Kérdés. SzlSlömet e hó 17 -én nyitottam ki. Reá következett a 18-ai 
éjjel a 6 foku fagy, kérdem ártott-e ezen fagy a nyitott szölómnek? Ha 
igen ; miról ösmerhetem fel és miképen kell az ezen fagyokat e beteg
ségeket orvosolni? 
~e1·. .Jlfiskolcz. F. T. 
.. Felelet. Azon fagykárról, mely a nyitott szólókben bekövetkez-
hetik : tis?;tában kell lennünk. 

Akik azt hiszik, hogy a h:ár legnagyobb mértékben a rügyekben 
jelentkezik: azok tévednek. 

Vannak vidékek, ahol a szőlök egyáltálában nem fedetnek be ; 
azért a márcziusi fagyok eddigelé nem okoztak olyan károkat, melyek 
miatt: a szőlők takarás nélküli hagyásával felhagytak volna. Sőt ném ... ly 
szőlöt nE;m is lehet ugy betakarni, hogy azok termőrügyei fedve legyenek. 

Ilyenek például a csercsapos vagy szarvas metszésü szölótők. Ezek 
sem a multban, sem a jelenben nem takartatnak be. 

Ez a mellett bizonyit, hogy a szölórügyek nem egy könnyen es
nek sem a márcziusi, sem a téli fagyoKnak áldozatúL 

Mert a szölőrügyek elfagyásat nem annyira a hidegek, 
mint a zuzmaros időjárások eszközlik ; mikor is a dér a szőlőfáján 
m~gtapad, ahol azután felolvad és vizcseppekben a rUgyekre jut: és 
elfagy. Ezen fagy teszi tönkre a szőlórUgyt:ket. 

Csak arra kell ügyelni, hogy a nyitás után a talaj és a tőke 
]\iszikkadjon: akKor nincs ok félni a márcziusi fagyoktól. 

Azért tehát ha az időjárás hüvös és félni lehet az éjszakai fagytól : 
nem szabad estig nyitni ; de már délután fel kell vele hagyni, hogy estig 
mint mondom, a talaj és nedves vessző kiszikl<adjon. 

Az ilyen fagy azonban a fiatal tőkék nyakában szokott kárt tenni ; -
merl a'lokat megrepeszti. Azért tehát a fiatal tökét nyitás alkalmával, ha 
hidegtől félni lehet: nem szabad egészen kitakarni; de egy kevés föld, 
mely az esetleges fagy esetén a tőke nyakát védi: ott hagyandó. 

Kérdés. Hét évvel ezelőtt ültettem l OOO szál részben piros. ré~zben 
fehér chassseles szölőt. :\lár a negyedik évben tapasztaham a töke 
visszaesését. S a mult évben már egész rövid hajtásokat hozott. Jfi 
lehel ezeu visszaesésuek az oka? 

Felelet. A visszaesésnek sok oka lehet. Első sorban az alanyvessző 
és a talaj minősége. Föltéve, hogy ebben nincs hiba, az ok a metszés
ben, és abban kereshető, hegy a tökék hajtásait felette korán talán a 
zöldojtások készitéséhez levagdosták. 

A chasse:es rendki\'ül dusún terem, s reámctszve terméshoza
mában megeréílteti magát. l )e károsEm hat fejléki~sére az is, hogyha a 
z.:.·,tdhajtásai augusztus hú előtt visszavágatnalc 

Tessék ez é\· ta\·aszún a tiik~ket a netalúni széles csapuktól mcg
tisztitatni, hogy rajta 1-2 világos szem legyen és JW tessék a züldhaj
táss'll augusztus hó előtt dsszatörni. Tessék az esetleges üres zöld
hajtásaitól rnegtisztitani, jú munkában tartani él:; megtrágyázni: ezen 
eljárás rr.ellett ha nem uz alanyban van a hiba ; a tííkc erőre jiin. 

:\li\'el pedig a dtasselesel\ nagyon kiternlik magul\at: nem tanácsos 
tl metszessel őket megsurczolni. Ugy is teremne!< 51zok ekget. 

'., 

' 
l 

] 
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KUnn a szölöben. 
A jó gazda eddig a nyitást elvégezte. Következik a metszés. 
A metszésröl már részletesen irtunk, tehát haladjunk tovább. A 

metszéssel egyidejilleg avagy közvetlen utánna következik a gyökerezés. 
f-Ia a gyökerezéssei l<észen vagyunk, a rosszulalló vagy kidült 

karókat kell rendesen heverni. 
Ha vannak ép egészséges zöldojtványaink, azok elrakásának ideje 

is elérkezik. Mivel akkor rakni már nem lehet, mikor a rügyek fakadnak, 
azért mivel a fakadások leperegnek. :Vlindazonáltal, ha valaid addig el 
nen1 ral<ta mig a rügyek meg nem indultat< : várnia kell addig, mig a haj· 
tások állandóan meg nem erősödnek es jól ki nem fejlődnek. Ilyenkor 
lehet azután egész bátran tovább ralmi ; nincs mit aggodalmaskodni a 
felett, hogy a hajtások lepattognak. 

A metszés után a levágott vesszöket azonnal összekell szedni, 
összekötni és kihordani ; nehogy a szőlöben elszórt dirib·darab vesszők 
kapálás alkalmával alkalmatlanságot okozzanak. . 

Ugyancsak elérkezett az id5 arra is, hogy a döntések eszl(özölhetők. 
Akik szólójUket zöldojtással vagy magas fásojtással szándékoznak 

eidöntve beállitani, azokat igen-igen erősen figyelmeztetjül<, hogy a tlil\e 
fejezetére nagy figyelmet fordítsanak. 

Nem lehet nagyobb átok a szőlősgazdára, mintha a szőlőtők feje
zete nem egyenló magasan van ; hanem az egyik magasabban, a másik 
alacsonyab ban. 

Az ilyen szőlővel örökös baj· lesz. A mélyebben levő fejezetnél a 
nemes rész mindig gyöl~eret ver: a magasabban álló fejezetnél peáig 
magas nyak L~vén : csunya töl<c lesz; dusan sohasem terem. Végre pe
dig az ilyen hosszu nyaku tőke nyaka előbb utóbb megreped. 

A szénkéneggel fentartott szölű szénkénegezésének az ideje is 
teljesen elérkezett. 

Nem szabad feledni, hogy csak a szölővirágzásig czélszerü a szén
kénegezést eszközölni. 

Aprilis hónapban lehet legsikeresebben eszközölni a kézben_ esz
közlendö p4rositásokat ; mert ha előbb fejlődik, erősebb. gyökérzetet bo
csájt, nagyobb lesz a vegetáczió ; erősebb a forradás, és a fejezetek 
biztosabban beérnele 

Most lehet eszközölni: a magas fásojtást szálvesszöbe, mig lassan· 
lassan ha az idő felmelegszik: meglehet kezdeni az ültetést is . 

.-\ második szabály, hogy a karó a tökétől n~gy ujnyi távolságra 
vezessék. Mert ha közelebb vezettetik: akkor nem lehet jól szabályosan 
gyökerezni. 



- 4R ----

Még van eladó 
SiJDa ·vesszők: 

UOOO 1-ső oszt. ri pária-portál is ezre 
HOOO " " Othelló 
0000 " " N em es kadarka -
4000 " ,, ~tézes fehér 
3000 " " Rozsdás muskolat 
4000 " " Olasz rizling 

Többféle bor- és csemegefajok. 

Gyöke•es vesszök: 
8000 Ripária selekta ezre -
800 Othelló - - - -
500 ~lusque de Nantes száza 
500 Muskat Royal 
500 Muskat Frontignan 
400 Riese de la!abre -
200 Madelino angevina 
200 Prekoue de malinque -
200 Nluskat H~rczegovina -
200 Chas. Rouse 
250 Muskat Ottonel - -

2000 Rozsdás :\lluskolat 

Ojtványok. 

')O------ . 
1')-_,. 

4.-
4.-

12.-
4.-

20.-
20.-
4.-
4.-
4.-
4.-
4.-
4.-
4.-
3.--
4.-
3.-

2000 db. nemes kadarka ezre - - 150.-
2000 ., mézesfehér zöld sima ojtvány ezre 70.-
1500 " kadarka zöldojtvány ezre - - 65.-

Megrendelésnél 25°/u előleg küldendő. és a leadó va
suti állomás olvashatóan kiirandó. 

Gyöngyös, 1899. ápril hó 6-án. 
Tisztelettel 

Csomor Kálmán 
nagy bortermelö. 
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