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SZŐLŐBEN. 
(Ezelőt : "Egy év a szőlóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára 

Megjelenik minden hó 28-ánl Felelős szerkcszt1i és _kiadó-~ulajdonos 
Előfizetési dij. Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN. 

Felhivás az l. országos szölészeti és borászati 
kongresszuson való részvételre. 

A sz ől. és bor. kongresszus az I. mezőgazdasági kiál
litással kapcsolatosan f. évi szeptember 8-l O-ig Szegeden 
tartatik. 

· A kongresszuson a szőlőmivelés és borászat aktuális kér
déseiről egyes e czélra felkért szakférfiak előadásokat tartanak, 
utána pedig az illető tárgyakról viták rendeztetnek, melyeken 
minden tag részt vehet. 

Kirándulások rendeztetnek a· közeli sz.őlőtelepek megte
kintésére. 

A szőlőmivelésre alkalmas fogatos eszközök munkában 
val6 bemutatása, valamint az eddig legjobbnak bizonyult 
jégüzőtnozsarak demonstratív megmagyarázása, a programm 
érdekességét nagyban növelik. 

Kongresszusi igazolvány 5 forint, mely egyuttal belépti 
jegyül szolgál a kiállítás egés:: tartamára, és vasuti jeg)•iil a 
szőlészeti kirándulásra. Azonkivül a m. á. v. összes vonalain 
dijkedvez11téuyt biztosit a Szegedre és onnan visszautazásnáL 

A kongresszusi tagoknak az összes kongresszusi 1tyom
tatvdnyok (az előadásokról is) ingyen küldetnek meg. 

Részletes prograntmal a kongresszus rendező bizottság 
(Budapest, Köztelek) szolgál. a hová a részvételi dtjak is kül
dendők. 

Jelentkezés határideje aug. 15. .. 
A befizetések az OMGE. pénztáráho: (Budapest, üllői-ut 

Köztelek) küldendők, 
A sző/észeti kollgresszus 

rendező-bízot l sdga. 



Mint ezen felhivásból látható, a szőlőszeti és borászati 
kongresszus ez év Szeptember hó 8-1 O-ig három napig 
tart. 

A kongresszus. czélja alkalmat nyujtani a szőlőmivelés 
egyes fontos kérdéseinek behatá tárgyalására olyképen, hogy 
a rendező-bizottság által ide je korán felszólitott szakférfiak ezen 
kérdésekről előadásokat tartanak. melyhez azután a kong
resszus tagjai hozzászólhatnak. Az előadások tárgyával össze
függő, de azért külön diskussziót igénylő inditványok csak 
az esetben vehetők fel ennek keretébe, ha ezek a kongresz· 
szusra való jelentkezéssei egyidejüleg, de legkésőbb augusztus 
l-ig lettek bejelentve. Ezeket azután a bizottság az előadókkal 
tudatja. 

Tekintettel arra, hogy a kiállitás az Alföldön tartatik meg, 
a kongresszusi előadások felerészben a homoki szőlők és a 
homoki borok kezelésére vonatkoznak. 

A kongresszussal kapcsolatosan a kiállítás együttes meg
tekintése, fogatos eszközöknek munkában való bemutatása, 
jégfelhők elle11i löt•öldözésre szolgáló eszközök demonstrálása 
és végre kirá1tdul ások vannak tervbe véve. 

A kottgresszus tagjai. 
A kongresszus tagjai az előadók, a földmivelésügyi mi

niszter valamint a gazdasági és borászati egyesületek kikül
döttei, és minden a szőlőmivelés iránt érdeklődéssei viseltető 
férfi vagy nő, aki a rendező bizottságnál idejében jelentkezik 
és a tagsági díjat lefizeti. 

A kougresszus 1·észleles progranunja. 
Szeptember 7. (csütörtök) este 1/1!9 orakor ismerkedési 

estély az Erzsébet-ligeti vigadó nagy vendéglőjében. 
Szeptember 8. (péntek, ünnep) reggel 9 órakor a kon

gresszus megnyitása a rendező bizottság elnöke által, a kon
gresszus elnökségének megalakulása. 

1:d 0- 1:211-ig Rácz Sándor m. kir. vinczeBériskolai igaz
gató előadása "a homok-szőlőtelepitésrői, talaj előkészítésről". 

1,d 1--11-ig. Vita az előző tárgyról. 
11-12-ig. Zauuer Richárd magy. szőlőtelep r. t. igazga

tójának előadása "a b01·kezelésről, különös tekilltettel a homoki 
borokra". 

12-1.21-ig. Vita az előző tárgyról. 
D. "!• 3-kor kirándulás külön vonatokon a ldrályhalmi 
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vagy a kapitánysági és a szatymázi szőlőkbe. (A tagok tet
szésétől függ, hogy melyik kiránduláson óhajtanak részt venni.) 

Este 1127-kor visszautazás különvonatokon Szegedre. 
Este 9 órakor bankett a Tisza-szálló nagytermében. 
Szeptember 9. (szombat) reggel v'21 0-1 211-ig Heirich 

József szől. és bor, felügyelő elóadása "a bor- és csemege
fajok megválasztásáról a homokon." 

tl 2 11 -11-ig-. Vita az előző tárgyról. 
11-12-ig. JabloltOJVski József, a rovartani állomás igaz

gatójának előadása ,,A Szőlő legveszedelmesebb növényi és 
állati ellenségeiről és az ellenök való védekezésrőL" 

12-~1-ig. Vita az előző tárgyáról. 
D. u. 3-4-ig a fogatos eszközök bemutatása egyik kö

zcli szőlőben. 
4-5-ig Druc:ke1" Jenő a Bor. Lap. szerkesztőjén~k elő

adása "a szőlő jég elleni biztosításáról." 
5 -;:T6-ig. Vita az előző tárgyról. 
tl 26-· 6-ig. a kiállítási szőlőtelep megtekintése és ugyan

ott a jég elleni lövöldözésre szolgáló készülék magyarázó be
mutatása. 

Szeptember 10. (vasárnap) 10-11-ig. Baross Karoly a 
Bor. Lap. szerkesztőjének előadása a "S::őló'nú·z•elők orszdgos 
egyesüle/ének" megalakításának szükségéről és módozatairól. 

11-12-ig. Vita az előző tárgyról. 
12-kor a kongresszus berekesztése. 
Ezekben van felsorolva mindaz, ami a szőlőszeti és bo

rászati kongresszuson történni fog. 
Önmagá~ól értetődik, hogy ezen itt elésorolt tárgyak a 

szőlőtermelőket érdeklik: igy tehát felette kivánatos, hogy az 
értekezleten szőlészeink minél nagyobb számban vegyenek részt. 

A csudaszólő. 
Többször tettem már említést lapunkban a csudaszóWről ; de az 

ö minőségét és tulajdonságait eddigel~ nem irtam le. 
Hogy honnét került hozzám ezen szölőfajból egy tőke? nem tudom. 

De a 80-as években, midőn a filloxera szőlöimet tönkre tette, és 
sem nekem sem a vidékünkön másnak nem volt már szőlője, 
s igy a helyben eszkör.ölt ékojtáshoz, vag_\' kézben eszközölt párosi· 
tAshoz nem vo1t széSIOvesszónk : igy máskova kellett fordulni szölő• 
vcaazak6rc. 
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Hozattam tehát az ország ki.itönböző részéből szőlövesszöket ; ho
zattam külhonból több országból, nevezetesnek hirdetett fajokat. Ebben 
a chaosz-szerü telepitésben 18U2-ik évben feltünt nekem egy szőllStőke, 
mely már külalakjával levélzetének rendkivüliségeivel felköltötte figyel
memet. 

Az első fürt 1893. évben termett rajta. Azt hittem azonban, hogy 
ez rendkivüli fejlődés. De a reá követl<ezö évben hasonló nagyságu 
lürtöket hozott. 

Ekkor azután nagy figyelmet forditottam reája ; s mtnden legkisebb 
fás és zöldhajtását benemesjtettcm ; s igy manapság mintegy :36-38 
termő tőkével rendelkezem. Es ez évben 56 db. zöldojtást is készitettem 
azért, hogy a létező szaporitási módozatokat igénybe véve: e csuda-sző
lót szaporithassam. Jogosan csudaszőlőnck neveztem el, mert aki meglátja, 
csudálkozását fejezi ki a látottak felett. 

Rend~ivüli előnye az, hogy minden évben egyenlően terem ; soha 
nem rug. Es a fürtök bámulatos nagyságúak. Egyes fürtök elérik n 
11;2 kilo sulyt. Sőt már voltak óly fürtök is, melyek 180 d. g.-mot 
nyomtak. 

llyen nagy fürtü szőlő lehetett a bibliai S?.Ölő. Mert ennél nagyobb 
fürt ü nagyobb termés ü szőlőt, sem én, sem azok akik már megné~ték : 
nem látta}<. 

A töke növekedése erős, levélzete vastag szövetü, oly nagy mint 
tök-levél. Levél szélei csipké~ek, kevéssé karélyosak. 

A gyümölcs fehér szinü, közép nagy bogyóju, csemegének is, de 
bornak is alkalmas. 

Ha egy magyar hold szőlő ilyennel volna telepitve egész bátran 
lehetne 80 -l 00 m. mázsa szőlőt leszed ni. 

A nálam levő tőkék már a második évben termést hoztak ; pedig 
az igazat megvallva, ugyancsak megsanyargatjuk azzal, hogy zöldhajtá
sait nemesítés végett mind lesz~l~jük. 

:\z idén is mint minden évben a tökéken dus termés van. De van 
különö5en egy db. két éves ojtvány, mely ugy tele van szőlőfürttel, 
hogy a szemlélőt bámulatra ragadja. 

A tő egész körül van óriási fürtökkel, ugy néz ki, mintha körül 
rakták volna. 

Ezen tökén, daczára hogy l<ét éves, és csak rövid két szemcs csapra 
van metszve, van legkevesebb 8-l O kit o szőlő. Ezen csudasz61ö meg
érdern~i, hogy nagyban termeltessék. 

En magam is arra törekszem, hogy minél nagyobb mennyiségben 
szaporitsam. 

A törkölybor keszitese es forgalomba hoza. 
tal áról. 

Egyes kereskedők kezdeményezésére találkoznak iparkamarák is, 
amelyek a törkölybor készítése és forgalomba hozatala érdel<ében a sikra 
szállnak; 
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Azt hozzák fel előnyül, hogy csak igy adatik mód és alkalom 
arra, .hogy a sző16sgazda Wrkölyét jövedelmezövé tegye. 

Hát ez uraim mesebeszéd. N em egyéb ez, mint a borhamisítás 
védelme; nem szolgálna az egyébre, minthogy a lelketlen kufárok az 
orszígot műborokkal ujból elárasszá!c, és a tőke termésének jövedelmét 
lenyomják. Hát hiszen a törkölybornak készítése most is meg van 
engedve. Csakhogy a készités határideje meg van szabva. Meg van 
mondva : meddig szabad és lehet a törkölyből viz hozzáadásával esigért 
vagyis törkölybort készíteni. 

Az igy l<:észitett törkölybor forgalomba hozatala is meg van en
gedve, de persze ugy, hogy azzal visszaélés ne követtessék el, hogy a 
közönség félre ne vezettessék. 

A törkölybort tartalmazó hordón olajos festékkel irt nagy betükkel 
kell felirva lenni, hogy mit tartalmaz, hogy benne törkölybor van. 

Ha a törkölybor korcsmában méretik el, az is meg van engedve, 
csakhogy a törkölyhort tnrtalmazó üvegen és poháron rajta kell lenni 
a törkölybor felirásnak. 

Nincs-e tehát a törkölybor készítése és forgalomba hozatala meg
engedve? Oh igen! csakhogy ugy, hogy vele a közönség félre ne ve
zettessék. 

Nem is ez a ezétjok a borhamisitóknak, s egy-két iparkamarának; 
ahol a borhamisitók befolyásukat birják értékesiteni ; de az, hogy a tör
kölyből hosszú időn át tetszés szerint bort készíthessenek, és hogy az 
igy készitett lőrét ha nem is valódi bor helyett eladhassák, de azt a 
valódi borhoz adhasstik, s igy a mennyiségét szaporitván : azok árát 
leszállithassál{. 

Éppen azon okok harczolnak a miniszteri rendelet mcllett, melyek 
azokat életre hivták. A mint a szükség hozta létre a miniszternek a 
borpancsolást betiltó rendeletet, hasonlóképen a sükség kivánja annak 
továbbra is fentartását. 

Mi lenne abból, ha a törköly ismét hónapokon át heverne a ver
mekben a czélból, hogy ab hól állandóan minden időben viz es szesz hozzá
adásával bort volna szabad csinálni; és ezen bort a valódi borok fel
szaporítására lehetne felhasználni ? 

Még gondolatnak is kellemetlen. De hát hogy is lehet oly iparka
mara, mely ily dolog védelmére kel. 

Bámulatos felfogás, ~sudálatos tény az, hogyha létezik iparkamara, 
mely ily dolognak czégül szolgáljon. 

Az egész ország egészségi viszonya, az ország bortermelő közön
sége: a valódi bor védelmét óhajtja kivánja! S ime még rnindig talál
l,oznak egyesek, akik a közjó elleni merényletre hajlandók. 

Jó ezt a bortermelő közönségnek tudni, hogy a borhamisitók vipera 
fejei még nincsennek teljesen szétzuzva ; jó éles figyelemmel lenni, hogy 
igy a nagy csendben fajuk ne szaporodjék, és esetleg ujból el ne hatal
masadjanak 

. . . • . S. . . • . V". 
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A lisztharma.t. 
A szől[) lisztharmat betegsége kezd az ország különböző részeiben 

veszedelmes minőségben föllépni. 
A lisztharmat az ötvenes évek előtt hazánkban nem volt ösmere

tes. Délvidéken azonban már elöbb is létezett lisztharmat. 
Hogy mily rettenetes károkat képes a tisztharmat okozni, bizonyitja 

azon körülmény, hogy az ötvenes években Franczia, Görög, Olasz és 
Spanyol országban oly roppant mérvben lepett fel, hogy azon vidék 
lakosai, akik csakis szőlészettel foglalkoztak: a lisztharmat okozta uagy 
csap~ís miatt töme,gcscn hagyták cl ottlznuttkat, és más ?.·idékre 
vándorollak. 

Oly nagy károkat okozott a szúlőkben, hogy egyes vidéken az 
összes termés éveken át tönkre ment. 

A lisztharmat keletkezésével a tudósok kezdetben nem voltak tisz
tában ; késöbb azonban véglegesen megállaFitották, hogy ez is~ mint 
legtöbb kártékony rovar és szőlő betegség: Amerikából származott át 
/zo::zá1lk. 

Szerencsénk az, hogy nálunk még oly vehemensen nem lépett fel. 
Ezt annak lehet tulajdonítani, hogy a lisztharmat a nap melegét nem türi. 

A lisztharmat épen ugy gombákból áll, mint a peronoszpora. 
Csakhogy mig a peronaspora terjedéséhez nedves csapadékos időjárás 
szükséges, addig a lisztharmat a levegőben le\·ő nedvességből is megél. 

A lisztharmat a szőlők hajtás~dnak vényegéjeinek repedéseiben, to
vábbá a tökén telel át. Itt a tél fagyatól megvédetik; s tavaszszal életre 
kelnek, megkezdik müködésüket. 

Ha a lisztharmat a zsenge leveleket hajtásokat fürtöket támadja 
meg: s::embdiiuő károkat okoz. A levelek fejlődésükben visszamarad
nak, kesőbb el is száradnak. 

Ha a lisztharmat a már kifejlődött le\'eleken lép fel : már uem 
tehet oly uagy károkat. 

Legnagyobb károkat szakott tenni a fürtöl\ben. Előbb meg támadja 
a fürt nyelét, l<ésübb a fürt bogyajait is belepi. 

A lisztharmattal bevont szőlübogyó többé nem fejlődik nem fej· 
lódhetik ; s igy a bogyóban levő mag pedig szabadon fejlődhetvén, 
annyira megnő, hogy a bo<~yók,zt föln:pcs::ti. 

A lisztharmattal meglepett bogyók }{evés vagy éppen semmi levet 
nem tartalmaznak. Innét van az a nagy kár, melyet a lisztharmat okoz. 

Ha azonban a liszthamlat aJ<k, •r lép fel, miJön a szőlőbogyója 
ki van fejlődve, és pláne szinesedni kezd: már lübbé oly ua)fy károkat 
nem te/id. 

A lisztharmatot némelyek a peronoszporával összetévesztik ; pedig 
a legkisebb figyelem, és a két betegség egész szabatosan pontosan 
feli..)smerhetö. 

Valamint a peroneszpora betegség a szőlö minden zöld részP-it 
megtámadja, hasonlóképen megtámadja a lisztharmait is Valamint ~ 
peronoszpora nem tesz kárt a szőlőtökében és rnegfás:.:lt részeiben : 
hasonlóképen van a liszharmat is. 
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A perenoszpora által megtámadott sz{)lőtevél felső részén semmi
féle fehér pontot nem látunk: csak az alsó részéu. Ellenben a liszthar
~Bt a szőlő levelek felső részét is belepi, melyek eleinte fehér, késöbb 
p1szkos fehér foltok képződnek ; mig ha a levél alsó részét nézzük : ott 
egész normális a levél, a betegség nen: látható. 

Db még arról is felösrnerhetők, hogy a peronoszpora csak fo1 t 
alakokban jelentkezik a levél alsó részén, addig a lisztharmat a lev él 
felső részét egészen beborítja piszkos fenér porral. 

A peronoszpora által meglepett leveleken oly nagyságu foltok ke
letkeznek a felső részén, a mily nagy a folt alulról. Ezen foltok előbb 
barnák később vörösbarna szinüek lesznek ; végre elszáradnak, és a le
velek kilyukasodnak. 

A lisztharmatnál ez nem következik be. A levél, mely lisztharmat
tal van bevonva: egészségesttek látszik; csakhogy rajta szennyes szinü 
por van. Sőt még a megtámadott levelek sem halnak el sokkal előbb, 
mint egyéb egészséges levelek. Szóval a lisztharmattal megtámadott 
szöll51evelek egész lehullásokig teljesitik természetszerü hivatásukat ; ha 
nem is teljes minőségben, de annyira, hogy ha a bogyók meg nem 
támadtátnának . azt megérlehti is képesek lemtbzek. 

l\lint emlitettem, a lisztharmat mint a peronoszpora, sgy gomba
betegség. S ahol egyszer föllépett, s kiteleit : a jövő é-vre is fölléphet ; s 
ha a körülmények kedvezők, a megelőző évnél erősebben lép fel. 

A lisztharmat mint mondám gombákból áll, melyek a szőlő zöldré
szeit belepik ; rajta tanyát ütnek, s ott élödnek, és onnét fejlődenek 
tovább. 

A peronoszpora gomba szálai a zöldrészeket keresztül-kasul átjár
ják, a lisztharmat azonban csak a zöldrészbe bocsájtja gyökereit; azért 
azután ez esetben a védekezés is sokkal könnyebben megy. 

A lisztharmat a szőlőfajokat nem egyenlően támadja meg. A ka
darka, mézesfehér, az oport:>, a chasseles és egyéb vékonyabb levelü 
finomabb szövetü zöldleveleket jobban megtámadja; mig ellenben erő
sebb természetü, és vastag szövetü levelekkel kevésbé bir elbánni. 
Ilyenek a nagy burgundi, rizling, tramini, kövidinka stb. szőlőfajok 

A lisztharmat oly betegség, melyet még fölléptc után is lehet or
vosolni. Mert ha a lisztharmat eltávolittatik : megszünt tulajdonképen a 
nagy baj. 

Ha tehát a lisztharmatot a szölőinkben észrevettük, a szőlő lom
hozatát és a fürtöket fillomra tört kénporral kell jól behinteni. Most 
későbben a Ascherbrant-félé port ajánlnak. w~ 

A kénpor a lisztharmat gombáját kiöli megsemmisiti. Csakhogy a 
kénpor azután bizonyos mellékizt kölcsönöz a bornak. 

A kénpor minden nagyobb kereskedésben kapható. Egy m. m. 
9-ll frt. 

A kénpor elhintésre különböző készülőkkel rendelkeznek. Akik 
kisebb mennyiségben alkalmazzák a kénport; azok használhatnak egy 
egyszerU eszközt, mely "bojtos kénező" név alatt Schottola Ernőnél Bpesten 
beszerezhető ; ára csekélység. 
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A nagyobb mennyiség használatánál azután e czélra alkalmazott 
kénpor fujtatót használnak, mely darabonldnt 4 frt 50 l<r. Gdtuer és Ratts 
bpesti cz~gnél kapható. Van azután még egy nagyobb gép is, melyet 
Vermorel talált fel : neve : T01-pillé. Ennek ára 12-13 frt. Beszerezhető a 
.:.l1agyar gazdák s::övctkeutéuél Bpt~stell. 

A kénport csendes szélmentes időben kell használni. 
Ha kénczés későn eszközöltetik, a bor záptojás szagu lesz. Ezen 

kellemetlen szagot meglehet ugy szüntetni, ha a mustot többször m.eg
szellőztetjük, azaz meglapátoljuk, és azután kénezett hordóba huzzuk 

Hát bizon a Iiszt!larmat veszedelmes betegség, s igy a gazda r~:>cn 
legyen; s ha fölléptét konstatálja: a védekezést tte mulassza el. 

A döntésröl. 
Sokszor kifejezést adtam már annak, hogy egész szőlőkct döntés 

utján beállitani, nem találo111 egészen helyesnek. 
Nem találom helyesnek azért, mivel erősen kötött talajban az 

szerfclett költséges. Nem találom helyesnek azért, mivel a döntés tar
tósságában csak akkor lehet remény, ha az a szó-szor~s értelemben 
igen jól ·van keresztül VÍ'l'e. 

Fájdalom, hogy igy kell nyilatkozni, de én a döntés helyes keresz
tül vitelében kételkedem. 

Akinek egy kis darab döntendő szőlője van, és azt maga eszl<ö
zölheti: olt nem lehet kifogás a kivitelre; ott sem ahol a gazda a döntés 
alkalmával állandóan éber figyelemmel kiséri a munkásokat; - de ott, 
ahol a döntés a munkás népre van bizva, arra is ellehet mondani : 
adtál uram esőt, de 11iucs köszöuet beuue. 

A döntés rendkivüli nagy figyelmet, s ha napszámosok vagy sz<d~
mányosok végzik : igen éber felügyeletet kiván. 

Semmiféle szölőmunkánál nem lehet oly károkat okozni, mint a 
döntésnéL 

Ha a döntést eszközlő munkás ügyetlen vagy Jell<iismeretlen, 
nemcsak az o j tv ányt teszi semmivé, de a gazdát hitegeti, mig végtére 
rosz munkájával évek veszteségét ·okozza. 

Ha a döntés jól eszközöltetett, a fejiűdés már az első évben 
szerfclett dus. Minden oly döntés, mely gyenge fejlődéstmutat: hibásan 
eszközöltetett. 

Ha a döntés ügyesen helyes~n eszközöltetett: minden egyes W 
dusan fejlődik. Ha egyes tökén visszacfés látszik: ott már a döntö 
munkás hibája jelentkezik. 

Ha egy döntést az első vagy pláne második évben vizsgálat tár
gyává tesszük, s a visszaeset tökéket behatóan vizsgáljuk, a következő 
hibákat és hibás eljárásokat állapithatjuk meg. 

Az első hibás eljárás az, ha az éretlen alanyu ojtványt döntünk el. 
Ha az éretlen alanyu ojtvány a föld alá kerül: a vessző héjait 

teljesen érettek nem levén, azok megtnplósudt,ak, megfenésednek. 
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Az ilyen ojtvány a megtaplósodott héjból gyökeret nem bocsájt
. hat ; de mivel a fás rész még nem veszett el : az anyatőkeről él. 

A fejlődés rendesen kicsi csenevész; clbokrosodik, kicsi marad. 
Levelei aprók és a szövetek durvábbak lesznek. KinlóJanak, mig azután 
a fenésedés a fás részre is áthatvan, 3-4 évre elvesznek anélkül, hogy 
valaha egy fürt szőlőcskét hoztak volna. 

Ez a legnagyobb kár, mely a rosz döntésböJ -;zármazik ; mcrt 
3-4 évig ámitgatja a gazdát, és végre is elhal. 

Tanácsos az, hogy ilyen visszaesett tőke már az első évben 
kérlelhetlenül kiirtassék, s mással pótoltassék. 

Az első vagy másoJik évben könnyebben lehet pótolni, mint 
később, mivel minél nagyobbak és lombosabbak a tők~k : annál bajo
sabban nehezebben eszközölhető a foltozás. 

Ha a munkás nem ügyes és nem figyelmcs: az eidöntendő ojt
ványokból nem egyet tör el akkor, midőn azt a lyukba elhelyezi. Hogy 
azután ügyetlensége legalább azonnal fel ne fedeztessék: az eltörött 
vesszőt ugy helyezi el, mintha mi sem történt volna. 

Ha az eltörés ugy történt, hogy az alany elég hosszu : akkor még 
majdcsak lesz belőle valami ; de ha az egész rövid, lesz belőle egy 
mindig senyvedő hitvány tőke. 

Az ilyen tőke is felösmerhető az első évben arról, hogy mig a 
jól eldöntött tőke egész dusan fejW,lik, addig élZ ilyen eltörött tőke 
gyengén fejlődik. 

Ez könnyen fclösmcrhető. Mcrt mig az elkorhadt alanyu tőke H' int 
·előbb mondám apró bokor alaku hajtásokat, apró a rendesnél vastagabb 
szövetü leveleket hoz, addig az eltörött döntés éppen ugy hajt mint az 
ültetés. Levelei rendesek ; hajtásai aránylagosan bár röviden, de kinyulnak. 

Ezen eltörött döntésnél a gazda a legjobb akarat mellett sem tehet 
okosan semmit ; mert nem tudja, vajjon az alany röviden vagy hosszan 
tört-e el. Mert a hosszu alanynyal eltörött döntés éppen ugy tekintendő, 
mint mikor az ültetést kapával eszközöljük. 

Itt tehetetlenül van kitéve a jövő esélyének. S várja a fejlődést, 
esetleg a csalódást. 

Még más hibát is követhet el a döntő muni<:ás. 
Elkövetheti azt, hogy a döntésnek sckély gödröt ás, s igy a dön

té5 a föld felszinéhez l<özel esik. 
Az ilyen döntés az első évben a legdusabb fejlődésü ; rnivel a 

földszinéhez közel levő vessző gyorsabban hajt gyökérzetet, és igy 
nag) .. obb fejlődést mutat. 

A gyökér rohamosabb képződés onnét származik, mivel föntebb a 
föld nagyobb táperővel bir, s napmelege jobban éri. 

Csakhogy ez nem egyébb pünkösdi királyságnáL Mert amily gyor
san fejlődik, oly rohamosan is ·visszaesik. 

Különösen káros eljárás ez azért, mivel nagyobb szárazságban a 
gyöl<erek a földszinéhez l\özel esvén : tápnedvet nem l<apnak, és a 
szőlőbogyójai aprók ldcsinyek maraJnak 

De meg káros azért is, mivel a től\ék nem erősödnek be kellőleg, 
és a tőkék kotyo,r_,óc;ak lesznek. 
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Még több hibát is lehetne felhozni, melyek a döntés körül elő
fordulnak ; de az elmondottak is elégségesek arra, hogy a gazdát óv~t
tnssá tegyélc és lwgyha már minden áron döntés utján ki\'ánja szölőjét 
beállitani : akkor ahhoz értsen, és ne sajnálja féíradságát, hane" lehetö
leg nézzen meg minden döntést mikor eszközlik, s csak igy lehet nyu
godt a szőlője irá:1t. Ha pedig maga nem ért hozzá, avagy nincs ideje, 
hogy állandóan a munkások között legyen : akkor ahhoz értő teljesen 
megbizható felügyelőt rendeljen a munkásokhoz. 

:\lert az itt tett kiadás soha sem nagy, ha felügyelet teljes; - és 
minden csekély kiadás sok, ha a felügyelet nem lelkiismeretes. 

A döntésnél a következő szabályokat tartsa és tartassa szem előtt. 
l. Csak oly időben döntessen, midőn a szőlőlevelek lehullottak, vagy 

teljesen meg~árgultak; mert ekkor a nedvkeringés a vegetá.::zió meg
szünt. 

Ha az eidöntendő tökén csak egy-két szál ojtvány volna, melyek 
mindegyike eidöntendő lenne : ahlwr a döntést előbb is lehetne észi(Ö
zölni: De mivel rendszeresen több ojtvány van a tökén, mint amennyi 
eldöntendő, melyek azután leveenctők ; tehát előtt dönteni nem lehet. 

l\lár p~Jig ha egy ojtványt előbb vágunk le a töröl, mintsern a 
teljesen beérett s annak vegetácziója megszünt volna: a levágott vessző 
elszárad, elvesz. Ha pedig földbe helyezzük, mint életképtelen anyag 
romlásnak indul ; héja megtaplósodik, a ne,ivességet a héján át magába 
veszi : és tö1zkre megy. 

2. A döntést akkor kell eszközölni, mikor a föld nem sáros. nem 
dttrabos, de porhanyos. ~livel a sáros röld vagy rög, ha a vesszőkhöz 
jut, ott nem tapadván a vesszökre mivel nem porhanyos: ott hézag 
lesz, a hézagba lég szorul be, mely megromlik, és a vesszőt is tönkre 
teszi. Előbb penész képződik, később gomba, mely a tőkét tönkre teszi. 

A döntés kapával sohasem eszközöltessék. Legalkalmasabb e czélra 
az ásó. Azzal lehet elég mély és alkalmas széles gödröt ásni. 

Nagyobb döntéseknél igy kell eljárni: 
Egy ügyes szakértő ember elől IIH~gy kezéhen kis kapával. 
Megnézi az ojtványt. Ha ugy talsílja, hogy a tőn csak egy alkal-

mas ojtvány van : a töke mellett egy kapavágással egy gödröcskét ás. 
Ezzel azt jelezi, hogy az ojtvány a maga helyére döntendő el. 

Amely tökén 2-3 elég hosszu ojtványt talál, ugy hogy az a két 
szomszéd töke helyére elér, és még egy harmadik a maga helyére is 
eljut, ott a kis kap;1val gyengén árkocskát csinál azon irányba, ahova 
az ojtványoknak jutni kell. 

S igy tovább folytatja és osztja b~ az ojtványokat döntés végett. 
Az árkocskákat azért jelzi, hogy az ásós munkások tudják mily 

irányba ássák a gödröket, melyekbe az ojtványok elbuktattatnak. 
A döntő ember pedig egyebetnem csinál, mint a kiásott gödröcskébe 

beáll, s amint az árkok gödrök ásattak: elhelyezi az ojtványokat. 
Ha a szomszéd tőke helye üres, egyszcrüen odavezeti az ojtványt. 

Ha ott vad vessző van : azt egyszerUen kidobja. Ha pedig oly töke 
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van, amelyen több jó hosszu alanyu ojtvány van: azt a a tőkét gyö
kerestől kiveszi. 

Az igy kivett gyökeres ojtványnak rendkivül nRgy hasznát veszi. 
~,legtörténik, hogy néhol 3-4 tőke hiányzik. Ezeket az ilyen alanytőké
vel pompásan lehet foltozni, a következől\épen. 

Az üres hely közepén egy a többinél mélyebb gödröt ásunk ; s a 
kivett tőkét oda behelyezzük. Innen azután egész ugy, rnintha mindig 
itt lett volna, az ojtványokat a szükséges helyre elágaztatjuk. 

Igy lehet egy tőkével 4 sőt 5 tőkét is pótolni, s az üres hézago
kat bepótolni. 

Csakhogy annak kell nagyon ügyesnek lenni : aki elől jár a kis 
kapával; s úgy kell neki a dolgot kieszelnie, hogy olyan tőkét vegye
nek ki, melyekcn több ojtvány és hosszu alanyon van. 

Ahol a tőkék telje!l;en el vannak látva ojtványokkal, ott legokosabb 
dolog két töke között ásni az árkot, s igy kevesebb munkával eszkö
zölhető a döntés. 

Azt, hogy miként kell és lehet a döntés alá az ojtvány lőkéket 
beosztani: azt itt leírni teljesen nem lehet, azt a gyakorlat maga adja 
meg. 

A döntést kapcsocskák nélkül eszközölni nem tanácsos. 
Legtöbb döntvénynek a fejezete feltolódik, és innét a nagy egye

netlenség, mely a döntések fejezetében van. 
Ez onnét van, mivel a tél fagya a frissen húnyt földet felszivja, s 

vele együtt felhuzódik a fejezet is. 
Mivcl pedig a magas fejezet rendkivül sok bajnak okozúja, de a 

mélyen levő fejezet is rossz, nagyon ügyelni kell arra, hogy a fejezet 
rendesen álljon. 

Ezt pedig ellehet érni, ha a döntés alkalmával a lehajlitolt vesszőt 
egy kapcsocskával ll földhöz szoritjuk, erősitjük. 

A döntést lehet ősszel, tavac;zon is eszközölni. 
Ha a döntést tavaszon akarjuk eszközölni, akkor a zöldojtványo

kat biztonság okáért a föld alá kelJ huzni, nehogy a tél fagya az ojt
v~nyokban kárt tegyen. 

Az elmondottakból látható, hogy bizony-bizony a döntés felette 
nagy figyelmet utánnézést kiván ; és éppen ez teszi ezen elbánást ag
gályossá. 

Amiért most is azzal végzem amivel kezdettem, hogy a döntést csak 
az eszl\özöltesse: aki ahhoz ért, és rendelkezik elég idővel, hogy a fe
lügyeletet gyakorolja ; vagy van egy teljesen de igazán megbizható felü
gyelője. 

Aki nem ért hozzá, sem hozzáértü emberrel, de lelkiismeretes 
megbizható emberrel nem rendelkezik: az ne döntesseu ... de so/ta sem! 

De hogy félre ne értessem, tartozom egy l<is toldalékkul. A döntés 
tt"rténhetik két okból. Egyik az, hogy vele egész szőlöl\et telepitünk, a 
másik ok az, hogy vele a hézagoKat pótoljuk. 

Jelen értekezésemben én mindig csak oly döntésről beszéltem, ahol 
az egész szőlő döntés utján szándékoztatik bcállitatni. De nem beszélt~~l 
arról, hogy a döntés a hézagok pótlására ne használtassélc Mert a hé
zagok pótlására különösen idősebb szüi{)l,ben csnk egy mód van : a 
bujtásatás avagy döntés, mely e czélra nélkülözhetlen. 
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Apróságok. 
A bete.~ töké/.:. Kevés szúlút látni olyant, melyben sínylődö sárguló 

levcHi lombozatú tőkék ne volnúnak, melyek azután a szőlő egész 
ki nézését megtámadjálc 

Rosz szokásnak - vagy tudatlanságnak sorolható fel az, ha valaki
nek ilyen mizerabilis szőlője van. 

Az öntudatos szőlész tisztában van azzal, hogy a tőkék vissza
esése, vagy tevéizetük szinének elvaltozása : betegségre vezetendő vissza. 

Tudja azt, hogy vannak betegségek, melyek gyógyithatól<, s viszont 
vannak gyógyithatJán betegségek. 

Ha a betegség gyógyitható: azt rögtön orvosoini kell; -- ha 
gyógyithatinn : al<kor kivele. Ne alkalmatlankodjék a gyógyithatlan beteg 
tőke az egészségesek között. Ne vegye el dislét a többi egészséges 
tökének. 

A beteg tőke már május hóban meglátható. De azért ekkor még 
nem szabad, nem tanácsos a halálos itéletet a tőke felett kimondani ; 
- mert nem egy eset van, hogy a töke fejlőd~sében a mulasztást 
még pótolja. 

A beteg tőkék kimustrálására legalkalmasabb augusztus hava. 
Ekkor már a vegetáczió csendesül, a lombfejlődés kisebb, és meglehet 
látni, hogy a tőke betegsége milyen minőségü. 

Amely tőke még augusztus hóban is visszaesett, esetleg fodros 
k :elü, - a melynek tőke fejezete korán megöregell ett, a ripacsok 
rajta nagyok vastagok: azok k~rlelhetlenül kidobandók. l\1ert az ilyen 
külsejü tőkéhez nincs semmi remény. Ezek többé sohasem lesznek dus 
fejlődésü től<ék. 

A l<idobott tőkék helyei ősszel kigödrözendők, hogy télen át ki
fagyjanak, és tavaszon gyökeres ripária-portálissal beültctendők. Két-hitrom 
év mulva zölden beojtandók, és eldöntendők. 

Aki tehát azt akarja, hogy sző1<1je beteges ne legyen : minden 
évben augusztus hóban tartson szemlét szőlőjében, és minden halálos 
betegségü szőlőtőkét dobasson ki. 

* * * A=: iiltetésröl. Ez év tavaszán egyik szaklapban közzé tétetett, 
hogy az ülteté5it legcsélszerübb habarcscsal eszközöloi. 

Megnéztem az ajánlott ültetési eljárást. Láttam, amint a megros
tált földet kádakban vizzel felhigitva péppé keverték; a pépet rocskák
ban hordva, az ültetés alkalmával a már bedugott vesző mellé a göd
röcskékbe ültették. 

Már ekkor kifogásoltam ezen eljárást. Emlékezhetnek olvasóink 
hogy kis lapunkban kimondottam reá a véleménytmet, s én egy egész 
más tiltetési eljárá~t ajánlottam. 

~ost már lehet látni az eredményt. 
En ültettem 3 hold sima zöldojtvényt ; s van olyan csatorna is, 

ahol 2UOO eiültetett sima zöldojtván y ból nem maradt el több l O szálnáL 
Ez azt hiszem oly fényes eredmény, aminél jobban gondolni sem 
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lehet. Üe az egész 3 hold pompásan sikerült A tőkék ugy állanak, 
mintha a földból nőttek volna ki. 

Megnéztem a habarcscsal ültetett sima ripária vesszőt, s mondha~ 
tom, hogy ebből elég sok maradt el. 

Az még hogy elmaradt nem volna nagy baj ; de nagyobb baj az, 
hogy a pép nem jött mindenütt érintkezésbe az elUltetett vesszővel ; és 
hogy a vesszök mellett sok helyütt oly nagy ürességek vannak, hoÉ y 
én a sétaboto ma t. mely elég tompa és vastag, egész bátran bedughattam 
a vessző mellé. 

Mit lehet ebből következtetni? azt, hogy a beöntött pép a vessző 
mellett nem tömörült össze, hogy a vessző mellett üres helyek vannak. 

Ez is részben okozhatta a gyengebb megeredést; de ez még 
semmi; nagyobb baj később következhet be : ha a vessző mellett levő 
összes helyeken a lég megromlik, penész l<épződik, mely a vessző hé· 
jaira lerakodik; s ahol lerakodott : ott a fás rész elkorhad. 

Ennek leggyakoribb következménye azután a gomba képződés; 
mely ha egyszer felüti fejét : az egész szölötáblát tönkre teheti. 

Ezt minden szakember tudja. Lehetne ugyan még némileg azzal 
segiteni: ha a vesszőhöz a földet hozzátolnák, mely ugy lenne eszkö· 
zölhetó, ha az ültetö-vasát a vesszőhöz közel. heszurnák, és a földet a 
vesszlShöz szoritanák. Ezzel még lehetne némileg a dolgon vallnit segi• 
ten i. 

Az ilyen ültetés azután 3-4 évig is dist:lik; végre l<ezd vissza.; 
esn'i. Akkor azután évről-évre esik vissza. A tulajdonos l<apkod fühöz
fához. Keresi a baj okát ; pedig hát az egész bajt könnyen kikerUthette 
volna azzal, ha az ültetést ugy eszközöltette volna, hogy az eiültetett 
vesszőhöz a föld hozzá juthattatott \ olna. 

Jó lehet péppel ültetni, ha az ültetés kapa után gödörben eszkö
zöltetik; amikor is a pép egy kis fácskával állandóan kavartatik addig. 
mig felette hig állapotban a vesszőre illetőleg ha gyökeres : gyökereir~ 
tapad. 

Lehet ültetni fafuró uton is péppel, szintén ugy keverve, mint 
fönnebb mondottam. De vas után, pláne ha a vassal a lyukat eléggé 
ki sem bővítik, péppel ültetni, p~áne vastag péppel mint az eredmény 
mutatja káros. Mert a pép nem folyik be a lyukba, legtöbb esetben 
fent megszorul; a viz belőle aláfolyik, s igy kezdődik a veszélyes üreg, 
mely káros és veszedelmes. 

Tanuls4g itt van ! Ol<uljon belőle aki akar, s ne hagyja el az eddig 
jónak bizonyult eljárást; ahol is az ültetés porral vagy homokkal törté
nik, azután megöntöztetik. 

A por vagy homo!< a lyukat kitölti, a viz alá mossa, s az igy 
beültetett vessző oly erősen áll a földben, ha különösen a por vagy 
homok temö-fával mellé szorittatik, hogy kihuzni nehézséggel jár. 

Itt nem képződik üres tér, nem romoihatik meg a leveRőt és nem 
képzödhetik a penész és a gomba. 

Ezt okulás végett mondottuk et. Aki a mondottak valóságában 
kételkedik, szlvesl,edjék bennünket felkeresni nz állitottakat bemutatjuk. 

* • • 
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Az ojtváuyok kö::t nagy külömbség teendő. Téves felfogás az, 
hogyha a zöldojtás nlnnya és a nemes rész be ven érve : nincs más 
kivánni való Az ojtvány és ojtván között óriási a ld.ilömbség, ugy a 
döntésnél, mint azok elültetésénét. 

Ezt aklwr lehet felett kirivóan megkülönböztetni, ha !.:ét féle ojt
ványak ültettetnel.: egymás mellett, vagy döntetnek el. 

Egy tökéletes, legalább 6-7 m. m. vastagságn portális a1anyu 
ojtvány, felettébb dusabb fejlődést ad, mint egy más alanyon eszközölt 
pláne ~yengébb fejlődésli ojtván y. 

Es ezen fejlődés közti különbözet a szűlón állandóan meglát
ható lesz. 

De a termé::)ben is óriási lesz a különbség; azért tehát oda 
kell törekedni, hogy egészen kifejlett elég vastagságu zöldojtványt 
tiltess ünk. 

Külonösen oda kell törekedni, hogy az ojtvány ripárin-portális 
alany on készitett legyen. 

Akinek van csakugyan valódi ripária-portális vesszője: az a zöld
ojtást azon eszközöltesse. - Aki pedig bevásárolhi szándékozik, ne 
sajnáljon ily alnnyu zöldojtványért ha bár jóval is többet fizetni, mh·el 
n tipária-portálison levő ojtvány ~ihdig erősebb fejlódésU lesz, s felet· 
tébb rtagyobb termést ad. 

Ismételten elmondjuk azonban; hogy manapság legtöbben ripária
portális szólővesszöt árulnak, holott annak nagyon kevés perczentje a va
lódi portális. 

Künn a szölöben. 
1\lost következik az érés alávaló l<apálás. Ezt nem szabad elha

nyagoini; mert aki elhanyagolja, annak szőlőfürtei sok kivánni valót 
hagynak : amennyiben a bogyók aprók kevés lé tartalmuak lesznek. 

Tudvale,·öleg a kánikulni melegségben külünösen ha nkkor szá
razság is van: a föld megrepedezik; s a föld nedvessége elpárolog. Ha 
azonban a repedf>sek a kapálás alkalmá\·al porral behuzotnak: a talaj 
kiszikkadása ezáltal is akadályozt~tik, s miután a gyökerek némi ned
vességet képesek a talajból felvenni, ehhez arányositva fejlődenek a 
sr.őlök bogyójai is. 

· Ekkorra már az utolsó l~ötés is bekövetkezett illetőleg elvégeztetett ; 
~ a jó ga7da figyelmet forditott n na, hegy a ~zó){ k bogyójait a levelek 
eléggé takarják; s a nap égető hatilsának ne legyenek kitéve. 

Különösen a \·astag bőrü bogyóju szólőlmél nagyon megfigyelendő 
körülmény ez, mely minden esetben betartanJó. 

Különösen az othelló szőlőrőn hagyandók a levelek nagyobb meny
nyiségben ; miután az othelló szőlöfRj az, mely a nap egetö melege 
Á1tlll jelentéken~· !~:írt s7rnn'cl 

.A~ idei Oltetéscl< nH:sgyü:,cr~~e~e ~:; a l\arózás is mo$C )\üVetl\e~ik. 
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Elsősorban a nemes gyökereket kell eltávolitani, azután a karókat be
verni. 

Most a karók beverése alkalmával figyelmeztetjük a szőlősgazdá
l<at, hogy a karót szabályosan veressék be. 

A karó a tőkéhez 3-4 ujnyi távolságra essék, és ugy intézendő, 
hogy éppen a tőke közrpére essék; különben a gyökerezéssei lesz baj, 
az utóbbi esetben pedig a karó nem védi eléggé a szólőtőkét a kapa
vágásoktóL 

Az ojtvány-oskolában is most kezdődik a nagyobb munka. Először 
is a sirkék kis kapával bekapálandók, hogy a föld porhanyuljon, hogy 
igy l<ésőbb az ojtványokat a nemes gallyak gyökereitől könnyebben 
lehessen megtisztitani. 

Ha szüksége mutatkoznék, lehet az utolsó permetezést végezni; 
de csak ott, ahol annak szüksége mutatkozik; 

Az ültetéseket a hantocskák alól most már mulhatlanul ki kell 
takarni azért, hogy a hajtások beérjenek. Mert bizony azon rész, a 
meddig földdel volt takarva nem érhetett be. 

Az ojtvány oskolákat hasonlóképen a hajtások beérése miatt ld 
kell takarni. 

A zöldojtványoknál a pamutot mulhatlanul le kell szedni, külön
ben a pamut bevágja, és a pamut nlatt a vessző zöld marad : nem 
érik be. 

Mit ér azután az olyan zöldojtvány, mely egyéb részeiben teljesen 
be van érve : de a pamut helyén egy zöld éretlen l<arika marad ? 

Hasonlóképen ki kell kapálni az oskolákat annyira; hogy a hajtás 
kiindulón helyei a napfényre jöjjenek, hogy azok is beérhessenek. 

Maholnap kezdődik a csemege szőlö szállitás. Jó lesz előre kosarak
tól és a csomagoláshoz szükséges fagyapotrt)l gondoskodni. 

Kosarakat lehet l<apni legtöbb fogházban, de lehet kapni Saárme
zei Arpád urnal Temes-Szép faluban. 

Szőlő szállitásra legalkalmasabb az 5 kilót befogadó szőlőskosár. 
Ennek ezre 12-14 frt. 

A csomagoláshoz fagyapottat Spesten Király-utcza 52 szám 
alatti pjnczében lehet kapni : métermázsája 6 frt. 

En azt hiszem, aki kerülheti ne siessen Bpestre csemege-szőlőjével, 
mert ott felette nagy a feJszállitani szokott mennyiség. 

A korán és későn termő fajok találhatnak jó árakat ; de az álta
lános termés idejében az árak nyomottak. 

Azt sem lehet nagyon tanácsolni, hogy valaki a Magyar mezőgazdák 
vásárt-ellátó szövetkezetéhez forduljon. En megkisértettem, küldtcm 
zöldségeket, de csak annak l<ivánol< oly sikert, aki esküdt ellenségem. 

Nem tartózkodom ezt a valót nyilvánítani. 
Legmaga~·abb árakat lehet elérni Lengyel és Oroszországban, kü

lönösen azon vidéknek, amelynek szállitása keze ügyébe esik . 

• 
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~~~~~~~9A~~*~~~~~~~~~~~, 

~ Elöleges értesités. ~ 
~ T. Előfizetőimnek tudomására hozom, hogy ez ~ 

~ év tavaszán eladásra bocsájtok mintegy t 
~ aoo ezer sima, és 100 ezer gyökeres ~ 
~ ~ 
~ fajtiszta ripária-portális szölövesszöt. ~ 
~ ~ 
~ '~ 

~ 40 ezer drb. zöldojtást, ~ 
~ ~ 
~ melyek mind ripária-portális alanyon nemesitettek. ~ 

~ t& ezer fás gyökeres ojtványt. = 
~ Nagy n1ennyiségü csemege sz5Jöket mintegy (: 

; &O fajban. ~ 
.fa Ezeket több száz fajból válogattam. Ezek a ~ 
4i legjobb termő, és legkellemesebb csemege szőlők. ~ i N agy mennyiségü európai borszőlőfajokat. ~ 

~ 
• 40 ezer sima, és 20 ezer gyök otthellót. R+ 
~ it :1 Minden faj garanczia mellett adatik. ir 
~ Aki bevásárolni ohajt, keressen fel akár szeme- ~ 
~ Iyesen és a szőlőfajokat megtekintheti; \·agy levélileg. ~ !i Az árak mérsékeltek lesznek. És a fő: mindenki ~ 
~ ~ ~ jól lesz kiszolgálva. ~ 

: ~ : Gyöngyös, 1899. év augusztus 6-án. ~ 
~ 

Tisztelettel ~ 

Csomor Kálmán, ~ 
. .. . szö16-nagybirtokos. ;: 

·~~:f~~=f~~~:f:J,~~:J/~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~-

Nyom. Kovács és Társa könyvnyomdája, Gyöngyösön. 
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