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Havi folyóirat szölösgazdák számára 
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Előfizetési dij. Egész évre Z frt. 

Felel6s szerkcsztil és kiadó-tulajdonos 

CSOMOR KÁLMÁN 

Az idei szürat. 
Az idén valami nagy szőlőtermés az általánosságban nem 

mondható. 
Vannak ugyan vidékek, amelyek kivételt képeznek. De 

·ez máskor is volt és lesz. Azon ban a csekély kivétel : a nagy 
általánosságra alig van lényeges befolydssal. 

Tehát mondhatni, az idei termés kö:epesnek 1nutatkozik. 
Mutatkozott csak, mert az utóbbi időjárás azon felette 

sokat változtatott. 
Először is meglepte kü l önösen a homoki szőlőket a liszt

harmat. , 
Es ezen betegség nem hogy megállott volna, de némely 

vidéken az egész határokat elözönlötte. 
A lisztharmat által meglepett szőlők oly siralmas állapot

ban vannak, hogy az ember szive elfacsarodik, ha a nagy 
fentarthatlan pusztításokat nézi. 

Ismételem vannak vidékek, ahol alig lesz valami bor 
termés; csemege szőlőről pedig ilyen helyen szó sem lehet. 
Mivel a lisztharmat által meglepett csemegeszőlőt nem lehet 
fotgalomba hozni; de azokat sem, amelyeknél a lisztharmat 
ellenni védekezéstörtént; mert hát kinek jutna eszébe, liszthar
mattal meglepett, vagy pláne még kénporral is behintett szőlőt 
, l . ~ ' e veznt . . . . 

Tehát a csemege sz ő lő az idén felette keresett l esz. 
Szerencsések azok, akiknél a tisztharmat nem jelentkezett ; 
azok ez évben igen magas árt fognak csemege szőlőiKért 
elérni. 

Ezt a körülményt jó lesz a szőlősgazdának megfigyelni, 
és ahhoz alkalmazkodni. 
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A bortermesre vonatkozt.)lag sincs valami kecsegtető ren1ény. 
Ahol a lis~.:thannat föl nem lépett, olt sincs l'alanú fényes 

kilátas d boriLTIII,:it_lTC. /:':/ /.:iilönö: .. :cu tl betillott 1u1,~Y száraz
ság teremtcl/c 111(:.,'. 

A nagy szúr;t~~ú.~ ful\·bn a szőlők bogyójai kicsinyek 
fejlődetJenek maradtak; S ha heénlck is: lljJI"IJ/.:, l'LiS/a,t; lzéjztak 
és ket•t.fs ld f,n'/ulmll,rk h:·:: n d~. S igy a bortermelésünk is na
gyon alul fog ,·tll:tni a J .. J);.-:cpc~ tcnnésen. 

S ha az c:-;<')zé~ hc;'tli. fél:1i lehet. hogy ebben az abnor
mis idei id(íj;Ü;.tsh;t:l mc.~~T<,had. 

Ehhez .J<in azun ki)rüllllény, hogy ez évben a horhami
stták egy részém~k cn')sen a klirmükre ütöttek, mely körül
nlény a borkcreskcdé)ket arra fngja indítani, miszerint még a 
szüret alatt c!L'tssúk m:tg·ukat t()kc terméssel. 

E:en k(·;rii /m(:nyn('l fo:.:, z·a ": idei termés keresett lesz. 
Lesz \'e\·0 bü\·cn: nem ugy mint a mult é\·hen. 
Ha must m:ü· mindezckhcz hozzú vesszük azt, hogy 

ha /(Ci'és ,7 h': .io1)h les;~, a bor, igy a:~ idén előre 
láthatólag. lnc~:lk \'itLtmi tart<')s eső a fürtöket meg nem 
rohaszt ja: t,~·dt i1; bur les:. 

:\Iindc;.-:ckh~·,J a Ic\·• )nt kaszekvenczia a;~, hogy a bor ára 
a szokottn:'d m:tg:t~:thh lv~z. 

Annak a szcg·én.\· s;.t.JI·:;s_~a;.-:Júnak, aki évek óta öli magát 
a szőlé~;.ct nc:1éz kl't;...lcl:nci\·e], s rakja bele a kesen·esen 
egybegy(.'ljt.itt \':t~~.\' ki',J~s,·)'i\·ctt pénzét, ezen itt felsorott kö
rülményeket jó ]t_~,,z me: .. :>zivlelni, s igy borait mint értékes 
anyagot előre ne poc-:;ékolja el. De várja meg az árak alaku
lását, s csak azután bocsássa áruvá az idei termését. 

-y. -s. 

A szüret elött. 
A rendcs SZi.iliisgazJa szüret előtt júval hozzá fog a szüretelő 

edények és a llnrJ(·d~. rcndczbéhcz. .. 
A szüreti es~~ki)7.i)k kiJz/)tt f,·; szerepet játszik, különösen ott ahol 

vörös horr,kat k~\;,ite:JL'k: a súil'•-:nu]ll:ll, és a három fenekü ugynevezett 
franczia J.;ú,l. 

:\lie1\;tt e/en két lém·eJ,es é:-; tléiküJ;·,ziJetlen két eszl{üzról b~í,·ebbcn 
szó:anánk, llll'g <1Zl <~karjuk rncgjeg\·ezni,, hngy a gazda maga slcrelZ\! be 
a szedűk részere szükséges r ncskal.:at eLiényekct. 

Hányszor lehet lát:1i, hogy a szüretelö napszámos mily szenny es 
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fertőzött rocskákkal, szüretelő edényekkel jelenik meg a szürete:1, s igy 
tudja az ég: miféle szennyl's dDlgokat vi~z bele a sí:f)}(;mustba . 

. Különös figyelmet kell forditani arra, hogy a szedők kései élesek le
gyenek; mivcl az életlen késsel addig rúnczigálja a fürtüt, mig annak 
bogyói lehullnal<, mit azután felszedi legtijb:)sziir lusta. 

:\ fJhér hor készítésénél az a szoká:; divii<, hogy szüretkor azonnal 
leszűrik a levd. Ennél jul)b tljár:í.s _az, ha a feh0r sz()J:·,t i:-;, miután jöl 
megéJri_iltCtk és .iúl megtapil~tuk, ha f~dett !J,>rllázunk van, vagy meleg 
az idíj: legalúhh :.!-1· óraig, !Ja hlís az id<') és nyitott boi·h:i.zunk van : 
48 óráig a.ti'>rki'•l.\'i)n hagyjtik 

A két eljárás kiizi.,tt a kiili'nnhs(!g az, hog_v a rögtiin leszürt lé 
csak a hogy', helsej~hen levíí h us< •S n~~szek kiizött levi) le\·et tartalmazza ; a 
törküly0n, fc.·nncbh nvmdott iJeig erjesztett lé felveszi: a szólő bogyónak 
héjaiban lev ö illato_s r~szekt:t, valamint a sz;)){) magjából bizonyos men
nyiségü csersa vat Y esz fe l. 

E szerint a törkölyön erjesztett mustnak bora mindig testesebb, 
mindig illatosabb és mindig tisztáb.b lesz. Sőt a szine is határozottabb, 
amennyiben a bogyók héjaiból aranysárga szint nyer. 

Azok a borok tehát,· amelyek aranysárga szinüek, azok rendesen 
törkölyön erjesztettek ; amelyek fehéres szinüek : azok azonnal leszűrettek. 

Fő dolog a fehérbornal a tisztaság . 
. -\ törköly ön erjes;Jett burban lev~) cse~·sa v, a bort rnindig rendben 

tartja. Ennek bura tükrösebb fényesebb. 
A vörös bor készítésénél a szőlö-malom, a jó taposás, a három fenekü 

franczia kád, és végre a fedett b0rház nélkülözhetlen kellék. 
A törkölynek többszöri leverése által is lehet vörös bort előállitan i, 

de a' tökéletes finom valódi vörüs borok, a következőképen állithaték elő. 
A b01·háznak, ahol vörLis bort 1\észiteni akarnak : fedettnek kell lenni 

azért, hogy a hhfok elég magas legyen arra, miszerint a bor gyors tem
póbán teljesen kierjedjen. 

Hideg kamrában az erjedés nem tökéletes. Azért van azután az, 
hogy némely borok tavasszal a szólö drágzásakor, és nyáron a kani
kulában : ujbó.I megzavarodnak lassu és forradásnak indulnak. 

De ha fedett helyen, hűs időben, kellőleg fűtött borházban forr ki: 
az ilyen bor sem tavaszon, sem nyáron át nem zavarodik meg. Az· 
ilyen bort, azután egész biztosan lehet butellázni szállítani. 

A kellő melegség mellett a vörös bor készítésére nagy szerep jut : 
a három fenekű kádnak. 

Azok kedveért, akik nem ösmerik, bemutatjuk a három fenekű 
kád at. 

.-\ kád alulról szélesebb mint felülről. A közepén egy beerősitett, 
lyukak!< al elátot t fen ek van ; m~lynek közepén egy tolózáros szintén 
lyukakkal ellátott ajtó van. 

A tetején he pedig egy telyes fenek, melynek a közepén egy nyiló 
ajtó van, és ennek kö7.cpén cg~· almalyul\ . 

. A \'Ör;i~b' •rt-adó szűlö, előbb a malmnnj<1l mcg{írölt..!tik, azután a 
le·;c leszt.detik, s igy kö\·etl.:ezil\ a töt l.;üly taposás, a mely abból áll, 
hogy a l<rid!1a egykét tnposó c:1:ber bele megy, s a törkölyt addig ta• 
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possa: mig az teljesen lekvár alakú nem lesz. 
A taposást ugy kell eszközölni, hogy a taposó a sarkával haladjon 

lefelé. Az a taposás jó, ha minden Ie érésnél a sarok koppan Azért 
tehát egyszerre sok törkölyt nem szabad a kádba tenni. 

A megtaposott törkö:y, a hál'orn fenekü kád alsó ürességbe helye
zendő; s ha az tele van: a lyukas fenek toló-ajtaja beht.'nandó, és a ló 
akkor reá öntendő. Ha az id1.)júrús meleg, a ká,lba összesitett törköly er
jed és forrásba jön, s mindig fülfelé igyeKszik; Je ebben a lyukas kö
zépső fenek meg akadályozza. S igy az egész ti)l·köly a lé alatt lévén : 
a forradás által a szölő b11gyók minJen alkatú része, ugyrlevezett illó 
részek a Iébe mennek: a szíW) hej<íhan led) festanyag feloldt)dik, és a 
levet vörösre festi. 

Ha a forradás teljeseu mcgsl.i.int, a kád alsó részén levú csaplyu
kon a lé kibocsájtatik, s hordóba üntctik. Ha a csurgás 1-2 nap alatt 
megszünt, a törköly kiszedet\·e l~ipréseltetik. 

Aki az igy kezelt törKölyt látja, teljesen tisztában van magával 
azon elönyökről, melyet egy ilyen kád nyujt. 

Azért tehát, aki vörös bol't akar késziteni : ilyen eljÁrást kövess en 
János ga,zda. 

Mire tanit meg a szárazság ? 
A nagy esőhiány folytán a szárazság oly nagy, hogy at1nak hát

rányai a szőlőkben ., már eddig is -és pedig egyes vidékeken nagyban 
láthatók. 

A szőlők bogyójai egyáltalában nem fejlödeilek ; ~gyes hel~reke n 
pedig a szőlőlombok kezdenek sárgulni; st)t némely helyelen már le is 
hull ana){. 

Daczára ezen általánosságban jelentkező hajoknak1 n1égis vartnak 
egyes szőlők, amelyek eléggé j ul állanak. 

Eme feltünő különbségnek okát ha lnatatjuk, csakhamar megtalál
juk; s egyuttal ebből megtanulhatjuk: mily eljárüst kell követnünk, 
hogy hasonló szárazságba:t szőlőink jól vagy legalább is közepesen áll-
janak. . 

Amely től<:e vessz(ije ültetés alkalmúval rövid volt, annak gyJkerei 
közelebb jutván a felszinhez: abbart a szárazság nagy kJrt tett . . Mivel 
a föld felületéhez küzel esü gyöl\erek nem nyerhetnek tápneJvet: s igy 
nem képesek a szőlötőt táplálni. 

A mely tökének al::;ógyökert!i ne:n fejlöd~1ettekki. nem hn.tolhattak 
le mélyen a n··ldbe, ahol a7. ilyen szárazságban is található némi nedv~ 
a tőkét sem képesek jól táplálni. 

Amely tŐI\ék dü11tés által nem kerültpk elég mélycn a földbe: 
a szárazság ott is károkat tesz. - Es végre, ha a gyökeres 
vesszök gödrökbe rakattak ugyan, 1ie göJri>l<: nem voltak el~g mélyek, és 
ahol a vesszük meghajlit va tétettek a gödi'lrbe: sziutén t·oss:ul á/Imra k 
a szölök. 

Mindezekből tehát nz a tanulság, hogy liltetés alkalmával elég 
hosszu sima vesszőket kell használni, hogy a gyökerek a földbe mélyan 
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behatolhassanak; ----:- hogy az Ultetést, különösen a2 els<5 években leg.:
alább 4 éven út a harmat gyökerektől meg kell tisztítani, hogy igy a tő 
alsó gyökérzete erősen kifejiődni és a földbe mélyen behatui kénysze
ritessék, - s hogy a döntést mélyen kell eszközölni, hogy igy a vessz<5~ 
mélyre jutván, gyö:<:ereit hasonlóan mélyre bocsájtsák. És végre ha a 
gyökeres vesszőket gödrökbe ültetjük, akkor kellő mély gödröket 
ás~unk nel<i. 

Szóval az összes törekvésiink oda irányuljon, hogy a tőkék gyö
kerei mélyen jussanak a földbe, mit csak mély ülterés vagy döntés 
által érhetünk el; és azt ugy fokozhatjuk, ha a tőkék harmat 
gyökereit rendesen minden évben egyszer eltávolitjuk ; és ezt mind
addig eszközöljük, mig a tőke legalább 5 év~t elért, mely idő alatt 
il gyöl<erek jó mélyen a földbe behatoltak. ' 

Ezen eljár~ison kivül még egy fő dolog van, melylyel a szárazság 
nagy kártékony hatását ellensulyozni lehet. - Ez a kapálás. 

Tudvalevőleg a nagy szárasságban a föld megrepedezik; a repedé
seken át a föld nltalaja kiszil<kad : s ilylm repedezett talajban a szőlő
tőkék még többet szenvednek a szárazságtól. 

Az idei szárazság alkalmas arra, hogy az ebből ~zármazott bajokra 
és arra, miké1tt leltet a bajokat kikeriihzi: reá mttfasszmk; s figyeimét 
felhivjuk azoknak, al<ik a szőlészettel foglalkoznak arra, hogy munkájuk
ban mily ezéiból mily eljárást kövessenek. 

A szenzál. 
Ez a fajn az emberiségnek sem nem kapál, sem nem bajbdik a 

szőlótelepitéssel. Az évi legnagyobb részét a kávéházak vagy vendéglők 
füstös helyiségeiben tölti el. Szüretkor vagy szüret etőtt azonban elő
bujik, mint a szölőmoly, amelyamely télen át a sz<51<5karók repedéseiben 
rejtőzött. 

E~ek azok, akik a l<evésbé felvilágosodott, a helyzettel nem ös
merős embereket, de l<ülönösen azokat, akik pillanatnyi pénzhiányban 
vannak, behálózzák; s. igy pár forint közvetitési dij mellett : a 
bori•evó11ek kiszo~~álják. Es ezzel a szegény szőlész egy évi keserves 
munl<ájánal< hasznát kiméletesen legyen mondva : elharácsolják. 

A jelen évben a borárak meglehetős jóknak igérkeznek ; lehet 
számitani, hogy a borsú)lő kilója 14--17 l<rt elfog érni. S mit mivelnek 
ezek a szőlő-élősdiek ? A szegény tudatlan emberektől, jóval szüret 
előtt, a szőlő m. mázsáját 8-9 frtér·t összevesároljuk. 

Ezek azután futkosnak szaladgálnak. Tele beszélik a szőlősgazda 
fejét. Hazudnak olyanokat, hogy az igazságos itélet bőrüket a pokolba 
juttatja. 

A Dunán innen azt hazudják, hogy a Dunán tul roppant szőló
termés van és h~gy a szólök ára felette alacsony lesz. Dunán tul pedig 
a dunáninneni termésre hivatkoznak. 

Hamisitott avagy e czélra megrendelt leveleket mutatnak fel. Szó
val a gazság minden fegyverét addig forgatják villogtatják, mig_ a szegény 
tudatlan szölész fejét összezavarják, és hálójoltha keritik. Es ezek az 
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emberek 2-3 hó a1att keresnek annyit, hogy egész éven át rághatják 
a J:'ÍpaszárUli:at; a helyett hogy amint képest;k \'O]nának: do/.f!O:Jiálta/?. 

Ezek a va],)súg<>S 1\:írté ,ony indi,·idiumok e.lq,ik a szölé-
szettcl fuglalk<>ZÓ \'ÚJ'os,)l<at. Lcnyomjúk a s:úílií és hul'<ir'ak:lt ; 
s nem ritkán fclülktlk az eladLd.::::tt. .\ \'c\·,·íkct az, ,n han s11ha vagy 
nsgy i-itkán. :\ttnak ink:'tbh szolg;'ll,tt:íh.tn állanak, s igy együtt lützdc
nek a szőlő~gaz~.Lt ér~.kke ellen. 

:\bs téren az il.\·en nai'IUJ'Úk:lt kezdik már kiszorítani. 
.\ szövt.·tkr·ze:-; az, mcly :1z ily~.·n él,·!sdiek ta'pa a!ol a földet kihuzza, 

s igy ezt a kúrtékuny fajt kiirtja. 
A szövetkezés az, mely helyes állapotot teremt. Biztosítékot 

nvuit a vevönek ; a gazdának pedig azun e}()nj t, hogy borait illő úrban 
é~té ke sit heti. · 

Ha ,·alaha szi.lkségessé vált a szövetkczés, ugy ma kell annak 
megtl'rcmtesen meg,\lakitasún fúraciur.lli ; mikur a mühorok l<iszoritása 
ér dekél•en is i _c: en hathatós szern'zctnck bizonyul. 

.-\zért szövetkez;dink. Hogy tniképen ssi)vetkezzünk: a:t a helyi 
;·is:.onyok és köriilllh:ll)'t'k ll!ltldU,ík meg. 

Szö\·etkezzünk. Erre int bennünket a kormány ir.tézkedése is, mely 
a sz,)vetkezeteket számns el(ínyökben részesiti, sőt oksó pénzzel is el
látja. 

Ha sz,)vetkezünk, nem leszl'mk kénytelenek bor,linkat elpocsékolni; 
nem leszünk kényteienek a n<q•loró szenzálokat jutalmazni; a bon·erők 
redig felfügják a szü\·etkezetet keresni ; mivel vtt megbizható hamisitat
Jan borokat szerezhetnek be. 

Ha mar a peronoszrora szólőbetegség ellen talállntunk védesz
közt, hát védekezzünk azon kártékony indi,·idiumok ellen i~, akik sem 
nem kapalnak, sem nem ültetnek: mégis kivánják a vámot szólötermé-
sünkből. A.bouyi. 

Tapasztalatok a lisztharmat körül. 
l\em akarok én egy hosszu időn át szerzett tapasztalatokat elmon

dani. hiszen a lisztharmat hazánkban cs tknem uj baj uj betegség; te
hát bő tapasztalatokkal nem rend~lkezünk . 

.\nnvit tudunk róla, amennvit a szaldérfiak arról leírtak, helyeseb
ben mundn1 m:ís n~-el\·en irt mL;nkákból lemásoltak. 

:\legvctg\·ok gyDzö~1ve, l10gy ezen nwst n~szedeltllesnek mutatkozó 
betegséggei is lefogunk szúmolni; s nem kell t~hho1.. ~{---4 évnél több, 
hog.r ennék tltt~·et llanyunk, tnint a:rlirrt kinen:tilik lllél már a pero-
nos7.l'or <'tt, s,')t ma.!.!/tt a ll!luxerút sern Intjuk oly hatalumnal\ me lvivel ' . -
megküzdeni scm hirnank. 

Igaz, hü.\.';\' a lilloxera az íí kúrtékonvs<tt•;íh(,J meg rrran;~p:-;<~g sem 
engedett; de IJ.át oly utra tértünk sz,)lüszcÚ'tttl:kl'l: uhu/ (J bc'lllliikd kú-
L'cilli 1/C/ll képe.'>. . 

:\ lisztharmat már a rnult évben is jelentkezett at. én oit\·únvsz(j
lűtúblánJban; de bi:.:Oil)' aJlllllk k.írtdwlly lzu/,í:-;,í/ t:tl s::iirdkor. uem. érc;;-
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tem. 
. A . mézesfehér szőlőtáblámban, a másodterméseken n1.gy m ennyi 

se?bcn Jelentkezett, s a lisztharmat ezen ütött tanyát. Ar. igaz, hogy a 
masodter m~seket részhen meggiltolta fej!{)désében, de ez a másod ugy
nevezett l\lnrt1 lll-!"'ZÖIÖ sohasem adott valami jövedclmczö termést. 

Mondom a :\lálton-szőlőt teljcs::!n elleptc; azonban az elsö rendes 
termés fürtcin éppen nem jelentkezett; tch<'tt senuni kárt 11f.!m tett. 

~~lll is tulajJonitottam neki n<tgy jclcntr')ssé~ct; nem is védekez
te_m ellene. s· nem is nagyon aggodalmaskodtam, hogy ennek a jövő 
évre káros hatása lesz. 

Csak mr>st, midt)n a lapokból min ... ienfelé a lisztharmatról beszél
nek. :\lust mid<"in a sz6Jí)sgazdák ha cgy1tüssal t:tlálkoznak · ü.Jvözlés 
helyett is azt kérdik egymást,)!: v.m t: IILÍhd lis:: t/w nual? 

~lost midr'ín éppen oly közbeszé,l túrgya ictt a lis~tharmat mint a 
Dreyfusz-ügy, s mo:;t midön az élelmesek kezdik eme talán által uk is 
szitott, és nagyitutt helyzetet saját javukra kíaknázni, hát én is nag_yobb 
figyelmct forditottam arra az uj kellemctlen vendégre ; és ime mit ta
pas:Jtaltam ? 

Negyven holdat meghalnJó sz{)ltíteri.."tlctemct,- amelynek egy részé
ben a mult édJen, mint mondnm a mézcsfchér túbla múso"dtermésén 
nagy mennyiségben volt a lisr.tharmat - naprmkint s1.igoruan át és 
átvizsgáltalll ; s ugy találtam, hogy a nevezett máesfch0r szölőkön ez 
évben is van másodtermós ; a m:"t:-; 1dt•.:rm·~sen must is van imitt-amott 
lisztharmat. lJ e az első tennésen e.~~yetlcn egy t· ikét észleltem, melynek 
2-3 fürtjen jel cntkezett a lisztharmat ezeWtt 4 héttel. !Je a betegség 
mondom az els{), a rendes tennésen nincs ; tchít a músud termésről nem 
jutott az els()re. :\z elsöben az c;.n·ik lisztharm-ttus fürtről nem haladt 
át a másikra. S ma mkl·:ín a szt.ilöt mint csemege sr.ől<.)t szállítás végett 
szedetern : a monJott ki)rülményt ürünliJJcl lwnstatálum. 

Ugyan~sak egy másik szúlőmbcn találtam két tőkét julius hó vé
gén, mely lisztharmattal volt megtámadva. 

Vártam mi lesz vele? 
Vattam egész augusztus hú 1;->-ig, hogy hát fog-e terjedni? S mi

után a terjedes nem következett be: tanulmá11y szempontjából "bojtos 
kénezöt·et· kénporral behintettem. 

S ime mit látunk? azt, hogy a lisztharmat nem hP.Iadt, a fürtön 
a bogyók éppen olyanok mint voltale . 

A lisztharmat a fürWkr(íl nem semmisült meg. Eppen oly szeny
nyes szinü mint vult; és a bogyó!< fcjk;déset sem tudom megállapitani. 

1\1. G. szúlúöirtolwsnak Ecséd határúhan van egy nagyobb tábla 
jól l<ezelt homol<i szc'jli.íje. 

:\lidön a lisztharmatról olvasott, mint eleven szorgalmas ember 
kimelit szölüjébe, s miuL-i.n utt lisztharn1atut konstat<ilt, nlinJen további 
gondolkozás nélkül, a most alkalmasnak hirdetett Assenb1·andt-féle port 
azonnal meghozatta ; s ügyes vinczeHórjének meghagyta, hogy a szölőt 
a szintén beszerzett fujtató segély~vcl az .\sscnhran ... H féle purral hintse be. 

A vinczellér harmadnapra beállit gazdájál~uz és azt mondja: zu am. ! 
én uem folyüJttmu ·tovább a poroz,ísl1 mcJrl ugy látow~ hogy az uem 
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hasznot de egyenesett kárt csinál. 
M. G. ur azonnal befoga.t a 2. óra távolságra levő szőlőjét meg

tekinti, és megrémülve látja, hogy l< ét holdat tevő két csatorna szőllij e, 
melyet előtte pái· nappal a Asscnbrandt-féle porral behintetett: nyo
moruságosan néz ki. Ugy nézett ki, mint midőn a nap a szölöb o
gyót kiégeti. A szőlő szine le volt menve. 

Abba hagyatta a további porozást ; s ime a meUette levő szőlőjei, 
melyet nem. porozott, csekély, alig észrevehető bajjal de ige n 
szép ; a porozott két csatorna pedig igazán rosszul néz ki. 

O. J. urnak van Gy.-Patán egy nagyobb tábla fintal három éves 
szőlője, melyen imitt-amott kevés lisztharmat van. 

ó is poroztatta kevés termésü szőlőjét s azt álitja, hogy a bogyók 
ügy állanak, mint porozás előtt ; tehát fejlődés nincs. De ő azt is állitja, 
hogy a lisztharmat tovább nem terjedt. 

Az ő véleménye az, hogy a porozással a bajt meglehet almdá
tyozni ; de a meglepett fürtnél nagy eredményt nem lehet elérni. 

Egy.szavahihető nagy szőllitermelő beszélte el, hogy elment az erdőtell<i 
szőlőket megtekinteni. Ott egy odavaló ember megevett egy fürt szőlőt, mely 
kénporozva volt ; és egy óra eltelte után már az orvosi segélyre volt szüksége. 

Több homoki szőlőtúlajdonos tett előttünk nyilatkozatot, melyek
nek összegezése az, hogy a lisztharmat szőlőjülmek leginl<ább a par·tos 
helyen levő részét támadta meg; mig aJapos részeken kevesebb vagyis 
jeleméktelen károkat tett. 

Összegezve ezeket nézetem a következő. 
A lisztharmat leginkább a homoki szőlőket támadja meg : az ojt

vány szőlőkhen ha föllép is, oly jelentél<eny károkat nem tesz. 
A homoki szőlőkben is az emelkedett helyeken szaporodik el, és 

vesz erőt a tökén ; és miért mindez ? Azért mert a homoki szólö álla
lábán gyengébb fejlődésü, soványabb mint a kötött talajban levő ojt
ványszőlő A homokos és a hátas-dombos rész, mint a szél által össze
hordott rész, legkevesebb táperővel rendelkezik. 

Ezek szerint tehát a lisztharmat a jól táplált erős talaju dus fej
lődésü szőlöben nem igen tesz jelentékeny kárt. Sőt ha itt is föllép, a 
másodterméseket lepi el. 

A kénpor mint az eredmény mutatta nem tisztitotta meg a szőlőt. 
Már pedig· a hirlapok terén eddig közzététettek után azt hitte volna az 
e~ber, hogy a kénpor a lisztharmatot eltávolítja, a szőlőbogyót megtisz
tJtja és olyan lesz, mint egyébként lett volna. 

Ez úgy látszik csak felfogás volt ; de nem tény. Me rt a liszthar
mat os szölö lisztharmatos marad, és ráadásul még l< én poros is lesz. 

Csak azon előny látszik, hogy a bogyók nem repednek fel s a 
mag nem Imndikál ki a szőlőbogyójából. ' 

. ~~ i~ nyereség. De szemben azon nyereséggel, hogy a ke-
Aes le JS kenes I.esz, éredmény lesz-e ? azt a jövü fo.s.!}'' bcbizouyilaui. 

Szóval a kenporozással nem birtuk elérni azt, amit tülc vártunk. 
Avagy lehet, hogy a kezelés mesterségét nem értettül..:. 

De hát a porozáshoz nem kell egyéb mint az, hogy a bogyók be
poroztassanak: ezt pedig egészen perfekt eszközöltük, 
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Sz61junk ·most már ·az Assenbrandt:..f~le' porr61. 
Nyolcz éves életünk alatt nem mondhatja senki, hogy valaha a 

Borászali Lapokkal foglalkoztunk volna. 
Tudtuk, hogy ez egy ejterjedt organum; - Tudtuk, hogy egy

szer mászor jeles szakköszegek is irnak benne. 
De most foglalkozzunk vele, s kimondjuk, hogy azon eljárását, 

hogy az Assenbrandt-féle port oly rettentően ajánlja, oly erős reklám 
czikkeket ir róla, - hogy a reklám czikkeket közlés végett a vidéki la
poknak is megküldi, - hogy minden lehetót elkövet, hogy á szőlósgazdákat 
reá birja, miszerint szőlőiket az assenbrandt-féle porral hintsék be, hogy 
ösztökéli őket arra, hogy az assenbrandt port tartsák minden háznál 
készen, mint a szentelt vizet - hogy a szükségletet még a tél elején 
beszerezzék, és hogy mindezek mellett az Assenbrandt-féle por csakis 
a Borászati Lapoknál szerezhető be : szó nélkül nem hagyható. 

A lisztharmat betegség mint mondánk még J.Ij betegség. Ezen beteg
séggel szakközegeink jelesei már fogalkoztak. Es ugy a Spesten tartott 
3 hé tr J terjedt tanfolyamon, valamint az eddig megjelent értekezések
ben és kiadott s~akmüvekben azt hallottuk azt olvastuk, azt ajánlották, 
hogy ezen betegség ellen egyedüli biztos szer : a kénpor. 

Most egyszerre megjelenik az Assenbrandt-féle por! Anélkül, hogy 
valaki hazánkban róla nyilatkozni képes volna, hogy valaki már a mult
ban · kisérletet tett volna vele, és a Borászali Lapok elkezdik hangosan 
dicsérni. Elkezdik ajánlani, melynek folytán százan és ezren vásárol
ják be. 

Ezt nem helyeselhetjük. 
Hogy közülök hány fog ugy járni mint M. G. ur, azt a jövő fogja 

b ebizonyitani. 
Ajánlja a nevezett lap a nélkül, hogy a felett valamelyik elismert 

szakközegünk nyilatkozott volna. 
Ajánlják, és métermázsáját 28 frtért árusitják. . . 
Azt mondják, az assenbrandt-féle por a következő összetételből 

áll : mész, rézpor és kénpor :egyenlő arányban. 
Ha ez igy van, akkor ez a assenbrandt por mell~tt :· rebach tekin-

~tetében lehet a nagy dobot verni. · · 
Mert egy m. m. kénpor 9 frt ,· egy métermázsá rézgáliczpor 

30 frt ; egy métermázsa mész l frt 80 kr ; igy 3 mázsa összesen 
kerül 41-42 frtba, mcly 3 részre osztva egy málsára 13-14 frt 
esik. 

És ez igen nagy jövedelem a?;ért, hogy ezen 3 anyag összekever-
tessé){. 

Tudvalevő dolog, hogyha a szólősgazdát a lisztharmat rettentes kár
tékonyságáról elrémitik, és azután az assenbrandt-féle port mint 
megmentőt ajánlják : szaJad a szegény annyiszo•~ csttjttl feliilletett 
.s:azda ; s Iza pokol Jellekéről is, de s::erzi a pénzt a::ért, ~ogy oly ~yógy
szen·e ·adja ki, melynek tökéletességéról hazánkban eddtg senkl meg 
nem gylSződött. S ha jó is, J~érdés : ami viszonyain}{ között megfelel-e 
a hozzá füzött váralwzásnak ? 

Nagyon helytelenül járt el a Borászati Lapok szerkesz tósége; és 
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ha már annyira ajánlja, a dekorum végett sem illő, hogy ö a nevezett por 
egyedüli beszerezhet!) forríisn. . .. 

H:s~cn m.t:n, ez i"...:ngctcg ö.;.,.zl!gre mc~y! ... S ha nem vahk be : a 
lap tekintéi\·ér.J \·é~~ckssé vúlh:tti'..:. ~l..!rt a :n.! .... (dt\J;o.lott emberek pa-
nasza iiri·~kc~s ; iLl. m ~:-;.,ze elhat eijur. 

ll:'tt még lll•lSt sem eléglik tlh~g azt a tetcml.!s fdcsleges kiallásokat, 
melyckct a súHész küzünsf>ggd t~~tet! ek? 

~:,•ekkel czel•')tt a ldili)nhi.,z,.í ojt;)gt!p..!~(,.,!l \'CZcttúk félre a köli)nséget. 
Ajánlottak minden uj.tt, atv~lkLU, h'J~.\' <t'l!Ll:( ..:t.d::i:t...!rüsé . .j~r .. )[ m~ggyJ
ződtek \roJna. :\ s:t..'í!iis~a:~,i<l \'dle h•1-:: tt!a tl\'akra·fl'Jrll!, s lll:! az mind 
a lwnbt:'tr!H k~riiit. 1~8 ·;.ji) b <~::·t ri:z V• J! t a bi;.;tos s~cr, mig ezen üdvö
zitő szer is elmar,tJt, IIICil a k•>r 11 'tny ki)·-rcrhie!et,jb~n annak használ· 
hatlanságár,·d a k .. ,ziinségct fel r i hi~ us i t otta. 

~\z ass~nbraq~lt-tdc purrnk ily n.1gy eltcrjc~Iésébcn a kormánynak 
Í$ van része. 

A sziil~szet érdekéb~il, mclynek füjlc~lt~scért annyi állami közeget 
tart és uly rengeteg ki·1d;'ls· d.;: r~ t k ~z.: k://d/ l'olua 111ár a uwlt évben 
egy ,íl/,wzi s:,zf.:f,o,·;:,·.::.:c! kii.'ii!.l,·ni. a li--ztliarni;Ltut t.mulmány tárgyává 
tenni: s az ellene alkal:na,Jiatd vé~kk~.;ú:si cljár;\st megállapitani és 
közzétenni. 

Avagy akkor teszi múr meg, mil<ur az assenhrandt-féle por fabri
kálói suk ezer forintot /.:ive:~:uck a s:~..-;.,'c:/1)' s::.öft.:_,z ::scbeböl :> ! 
Különösen akkur fog az nrtgy f<~jd<tlmat okozni, _ha sokan ugy 
járnak. mint :\1. G. ur, ecsédi ~zrílfijében. 

~lég a szúret el se:n érkeze:t, tnúr is ugy beszélnek a borvevok, 
hogy lik ol_\· szr'ilt'itennés~t nem \'eszik meg, amely kénpurral avagy 
assenbrandt--félc j"'\lrral be van hint\·e. 

~lost f._~Jyik a csem-:>sc sziílú szállitil;; ; mclyik kereskelfő lesz oly 
merész, hogy a kénporral vagy assenbranllt-fde purml hintett csemege 
szőlőt megvásárolja, kirakatába kitegye. 

Ki lesz oly izlésü ember, aki az igy behintett szülöért pénzt ad. 
Baj ez nngy baj ~ ... IJe hát az a legnagyohb baj, hogy: az 

állami ki>zegek hallgatnak. 
Hiszen teljes joggal elvárhatná a szölész közünség, hogy ilyen 

nagy veszedelemmel szemben, az áll am mint nag v hatalom állana elé. 
Szakl,:iiz<·geit u:asitaná, hogy kLilföldün, ott ~dll!l b~tt:gség mutat

kozott, és ellene védekeztek: tegyenek tanuln1únyt, s az eredményt a 
szö ~köz,\nségnek tu,!utllél<..;arn huzúlk. 

. ~ag\· tisztelettl-d \·ise!tettink rni E. K. sz,'iiöszeti f,,felügyelö, vala-
mmt a kurmám·bi:.tus ur irúnt, de hát sértés nélkül mon~l va, so!<kal 
nagyobb szoigálat()l tenne a sz,'j}é<..;Zelrlel<, és sokkal jobban betöltené 
á~lá~át, l~~t a helyett, IH•gy a l~orúszati Lar'•)khan .. E .. jegy alatt olyan
rt:,l trl czr,<keket, melyet nu 11nt a szúl·:sz..:k Illithiannyian tudunk, s ha 
azok a metszési <.:lji~rási rajz• .:.;: hl.!!_\·ctt, r nel y ek ezer és ezer uton és mó
dun Iéit. világut, -- szcrintc:11 teljesen cl netn fugadhatú - ha a lisztl.ar
matról, rrna beszélne é~ tartana értekezleteket 
. ~:s utjrtt v[u~n<·L annak a nagy rekiamnak, melyet az assenbrandt 
LrJckebcn, ugy látszik részben ü~tcti szt:mpvntbúl 1s a Burászatí 
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Lapok csinálnak. 
· ~H~el _nem akarunk sérteni, nem akarjuk azt hinni, hogy ebben a 

a laphozt vtszonya feszélvezi. 
lia pedig ö is szakÚtelmével meri állitani hocry a kénpor telJ'esen , , , :---, 

czelhu:;, vezet es az assenhraddt-féle por csalnt!!;van hasznos: akkor 
kegye .. ~kt!Jnék annak l<ifcie:;,ést adni, s cgvszei'stnind utasitá..;t adni, 
mil.V eljárás kiivetendf), h1 '~V az últalutú jöval el() lJ b felsorolt dolgok 
masként és ezéihoz vezetiinek bizonyuljanak. 

:\li egyes szegény, l<ipénztelenitctt sz()lés7.ek, nem rendelkezünk 
ani1yi könnyü pénzzel, hogy oly országokba utaz·~unk, allul ez ellen 
sikeresen védekeznek ! 

LJ e igen is az állam teheti, s6t ·tennie kell; me rt ha közülünk 
mond valaki tanácsot, annak soha sincs annyi jelcntíi~ége, núntha azt 
az állami szakférti, akiti)l tanulnunk kell, munJja ki. 

Az ojtás kivitele, a metszés, a l<apálás tanitása minJ szép dnlog; 
köszönet érte; de ezerszer többet ér az, ha a fiillé~'tH \·est.él_\"lyel szem· 
ben lesz az aliami közeg Inttatóvá; tesz tanulmányukat, é.s azt a közér
dekben közzé teszi. 

:\em polémái viszketeg vezeti tollunkat, s·2111 az, hl)~y az érdeme
ket kicsinyitjük, de az ar. elkeseredés, mel·: keblünkben él, hogy ily 
ves?.élylyel szemben az il!t'..í forum hallgat ; s n~zi türi mint kés?.ül a 
reklám, mint fogy a szőlész pénze oly dologért, mely felett az 
állami szakközegek még nem nyilkoznak. 

Hisszük és reméljük, hogy jelen soraink eljutnak a7. illetékes 
heiyekre vagy helyre: és a kivánt ezé! el lesz én e; s mielőbb nyilat
kozni fog ez a nagy férfiu Daninyi minis~ter ur, aki a· szőleszetnek 
addig is sokat tett, s utasit;mi fogjr1. szakközegt~it, hogy lépjenek a ta
nulmányoz~~s terére, s röviJen olvasni fogjuk a hivatalos nyilatkozatot az 
assenbrandt· féle porok érdekében. 

Ha az előbb felsorolt tényekről bővebb informáczió kívántatik, 
szerkesztőségünk az illetőket megnevezi, kiknek szőlőjükben a felsorolt 
dolgok megtörtentek. -r. -11. 

Nyilatkozat a csodaszölöröl. 
Tek szerkc:szlő ttr! 

Egy ízben értesültem, hogy a visontai súíl(:)jében egy uj fehér 
faju !=;Ző!öt fe~lezett fel,, a Illi rendkiviif bő ten u ó és nagy fürt ü. Egy 
szóval igen h,de1datos. En is szintén crósen érdekl6döm és kerLsem ~ 
jó és b(i t~rmíi sz·j)tifajt, elmentem e hó lu-én a szeric ur \·isontai sző
lójébe, s lútt<t'll az igazán ,:.sodLíhztos, s az ün által nevezett csoda szö
löfajt! ! Ami egeszcn bámuiatha ejtett. 

Láttrtrn múr sok s;.::cp j<) é:i h;'t:lllllatus szíil\..ífajukat, dt: ilyet még 
solz,z llL'/ ll /,í Itt~ lll • 

.-\z els\) tc"jkc látása azt a benyotn;ÍSt tette reám, hugy ez egy he
lyét kcJvclö b1"J termésthl)zó sikeriilt lö! • .'c, a melyen körüs-körül láttam 
10 -12 fürt szőlöt, mdyck egy és két kil1) súly(uk föltétlenü! lehetnek. 
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Ezután elmentem a másik tábla szölőbe, ahol már iJyen· · fajta ·szlSlti 
nagyon sok volt: -- s akkor láttam: hogy ezek (E!ytöl-· egyig ilyeit 11agy 
ji"irtökkel t•,wJwk megrakva. Kijelentem, hogy ennél szebb és bővebb 
termÖ szőlőfajt me.~ 11em fát/am, UC:IIl is ismerek. 

Kivánatos volna, ha a szőW termeWk, kiknek szintén érdeklikben 
áll, a vidékről is eljönnének ennek ~ helyszini megtekintésére. 

Engedjen meg, hogy távollétében vettem magamnak ezen bátor
ságot de a kiváncsiság furdalt;- bocsásson meg, hogy szőWjét átnéz
tell!, 

EgytUtaJ a közönség érdekében kérem e soraimat lapjában közölni. 
Bocsánatot ismételten k~rve maradok tisztelő barátja 
Kelt Gyöegyösön 1899. j)zept. 14. 

Czikmántory István 
s:öló-termelö. 

Ha csak valami rendkivüli id6járás nem késztet, az előchi szliretre: 
a csudas::ölöket október hó elsejéig a tl)l\éken hagyom. Bárki megte-
kintheti, és tetszés szcrint nyilntlwzhat. S;:;crkesztö. 

A Iugos müvelés. 
l\Iost mikor a filloxera puszitását hazánkban nagy részben bevé

gezte, azt látjuk, hogy egyes lt1gosra nevelt sz/)Iőtök még most is élnek. 
J.1~zcn körülmény gondolkozóha ejti a szemlélőt, és kérdést tesz: 

r: i az ol<a annak, hogy a Iugos szölők egynémelyike még mo st is él. 
LJ\! viszont mi az oka annak, hogy egynémelyil< Iugos pedig egészen 
liiveszet t. 

Bizon-bizon csak mélyrehatóbb elmélet ad útbaigazítást. 
A Iugos tőke gyökerei, ha kezdetben jól voltak l'ezelve, és ha az 

altalaj nem szikla: mélycn hatoltak a föld belsej~be. S mivel a filloxera 
csak 'Jizonyos mélységig hatol le : - ha élősködik is a töl<e gyökérzetén, csak 
a felsőbb gyökereket támadja meg, mig az alsó gyökereken át a tó él. 

Hogy a felsö gyökerei< elpusztitásával nem vesz ki a töke. nagyon 
természetes; sőt egy bizonyos időszak után még inh:ább ellenáll ; me rt 
azza:, :1ogy a tőke felső gyöl<érzete a filloxera által megsemmisittetik, 
beáll azo11 állapot, hogy a talpgyökerek annál inkább 111élyebben hatol
nak be a földbe, ahova már a filloxora nem jut el; s igy ellenállásuk 
lnég inkáhb biztositva van. 

Ezekből az volna a ttmulság, hogy a tilloxera ellen, Iugos mUve
lési rendszerrel lehetne védekezni. 

Elmondott értelemben, és ha az Ultetés első 4 -5 évében a keze
lésre gond forditatnék: igenis lehet a filloxera ellen védel<ezni; csak
hogy nálunk alig lehet a lu~os rendszert meghonosítani. 

Az időjárás és a klimátikus viszonyol<hoz alkalmazkodott a törekvő 
munkás nép. Olaszországban, ahol az égalji viszonyok olyanok, hogy 
ott télen a szőlövesszők elfagyásától félni nem lehet: a Iugos müvelési 
rendszer nagy részben elfogadtatott 

Ezen ~~rUlményból is megfejtést ayer azon szerenesés helyzet, 

·, 
• . 
•. 
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mely ott a filloxera pusztítását illetőleg tapasztalható. 
Mig más országokban a filloxera pusztítása rohamos volt, Olasz

ország azon részében, ahol a Iugos rendszer divik lassan halad. 
Czikkünk bekezdésében azt mondottuk, hogy némely Iugos tó él 

a másik elhalt, elpusztította a filloxera. ' 
Ezen két irányu állítást és annak okát kívánom megfejteni. 
Ha a Iugos az első 4-5 évben ugy kezeltetik, hogy minden év 

tavaszán és őszén a harmat gyökerek eltávolitatnak: ekkor beáll azon 
állapot, hogy a gyökerek mélyebben hatolnak be a földbe, és igy a fil
loxerának tovább ellenállanak. Ha ellenben az eiültetett tőke fl.gyelmet
lenül hagyatott, és a harmatgyökerek megerősödtek : ennek folyománya
ként a talpgyökerek fejlődése elmaradt; s igy a tő a felső elfutott gyö
kerekről táplálkozik. Most jő a filloxera, természetesen a felül elfutott 
gyökereken kényelmesen halad, mig végtére az egészet tönl<reteszi. 

Mivel pedig a ki nem fejlődött talpgyökér, a már megerősödött el
lombozódott lugost táplálni nem képes: a tő visszaesik, megsemmisül. 

Az eddig elmondottak után az a kérdés lehetne felvethető, hogy 
hát a filloxera ha a fő gyökeret megtámadja : azt .. nem pusztitja el? .. s ha 
megtámadja, nem-e rontja meg ugy, hogy az alsó részen .levő megnem 
támadott gyökerek a táplálékot, a lombozathoz a tőnek éltetésére felvezetni 
nem birja? 

Ezen kérdésre a következő nézetet nyilvánitunk. 
Igenis megtámadja, héja alá mászik, azt elpusztítja, de a fás ré· 

szekbe nem birván behatolni, a tő éltető nedve, ha kissé nehezebben is, 
de nlindig eljut a levélzethez, a lombozathoz. 

A szőlőtőnek az a tulajdonsága van, hogy kérgét elveti elhullatja, s a 
fás részekről képződik az uj kéreg. Tehát a kéreg ezek szerint rendki
vüli szerepet nem játszik a tő életének befolyására. 

Tessék egy a földből kivett tökének fő gyökerét megnézni, egész 
szalagokat lehet róla lehuzni, mikor végre a halvány rózsaszín fás rész 
marad. 

Ha pedig egy hosszú nyaku tőkéről az ilyen ugynevezett kérget 
levesszük, mit tapasztalunk? azt, hogy nemcsak a tő él tovább, de uj 
kéreg képződik. 

Ebből kifolyólag, ha a filloxera tőke főgyökérzetén megtámadja is 
a kérget, a héjat, mint látható cl : a t<'ike tovább él. 

Tehát ha a tőke gyökere oly mélyen képes behatolni a föld bel
sejébe, ahova őt a filloxera követni nem birja: a filloxera pusztítása da
czára is élni fog ; mint ahogy némely Iugos él. Ellenben ha a fő gyö
kerek a föld belsejébe, jól be nem hatoltak : a Iugos elvesz; mint amin~ 
látjuk, hogy több Iugos a filloxera pusztításának áldozatúl ese,tt. 

Ezek elmondása után kérdezzük : mi ebből a tanulság? Es a sze r· 
zett tanulság után mit lehet előnyösen felhasználnunk ? 

Az elmondotta!< szerint megállapithatjuk, hogy az öntudatosan ~~~ .. 
zelt Iugos a filloxerával megküzd, az ő pusztitása daczára él, és ter· 
méssel j:.:talmazza a gazda fáradságát. 

Lugos müvelésnél az elmondottak alapján a következő eljárás kö .. 
v~tenJő. 
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.-\ lugosnak ültetett től.:ét, az első év ős2én ; a harmat, ~()t az oldal 
gyökerek t,)! is meg- kt>ll tis~riut r:1i: ~~zen eljánis~:tl ch~rjük azt, ho .. gy a 
sziv- illet\·e Ltl~'g_v\•kerdi: cr,·,.;L'Il~leJl'hlcnc:.;, cs melycn h itolnal\ a fold!?~· 

l·,y,·an i~v kell t!:j tm i l·Jgal;ih!) -t---.-) (!ven :it. S 'ír ll t c;~t 1\ésí)bben 
tessz(Üi:~·akk·'~:-is \.. . .,t~\ l!:\·).;·J~itl.!tt(i"..: :t.t. al-;:, ~\·;:, .;~r:-:et f··.i!·i.l·j~ét. 

Ha i~\· b.ímuk el a lu~·)S s;;,·í!:ít,·íin:..::,:-~1, a t,ikl.! al:ttti r0-;z ]Jáncsai 
is kemén_,·e!Jht~lü:k ,-,i:n~k, ugy hug~· .1 t"Iiuxl!ra ~'llSZtitúsúnak jobban 
ellenállanak. 

Sőt h t •g_\' a r;> g_\·iikérzdet a !i il •:-.:·:rel ~'ll<;Ztitásútúl megoltalmazzuk J 

helyesell j.ll"LIIÚ ei, )U a Ju~~o; szijj,·): el-.; Í a ·-l év:)C!l IHL!gszénk~lle
gczzük. Ez i-lő alatt n f,iJds.:i:l~:Je;; li:iiz~l ú!!:) r(·i g_\·ökérzet, részben az 
évenl\énti kitali:ar.1ss:t: annyira les;. elösegit\'t: ht 1gy nwgl<érgesedik, és vele a 

filloxera n~lll bir. 
1\:és~Jbb aztán, miJ·)n az aJ.;;.) g_v0kcrek m~Iy~:1 be:utoltok, a szén~. 

kineg~zés is eLn u-.tJaat, a t:.J élni fog Ez az: én n~zekm, tapasztalatom· 
és tapasztalataim k~mzeluencziája. 

Záractékul még valamit. 
A tőke nem a vastag Je a hajszál és izivgy.jkérzete által nyeri 

a tápiálél<ot; a tilo!{szer<J. el:'íbb a v~kony hajszál és ld~si gyökereket 
támadja meg, csak akkor helyeszl{edik el már a vastagabb gyökér háncs 
alá, midőn eléggé elszaporodott, és szaporodását ·ott eszközli. De táp
lálékot a vékonyctbb gyökerekből veszi. 

Ma telJát vékony gyökeret nem talál, 
Igy jár az olyan lugosnál is, ahol a felső 
egész a talpgy;·,kc>rig eltávolittatnak. 

nin~s táplálék, tovább áll 
harmat és oldal gyökerek 

Ezek utá~1 a:;; a k~rd~s meríil fel: czélszerű és hasznos lenne 
nálunk a s.zl):ű3zt•tttd l·1gas mlív~lésre áttérni és igy kezelni? 

~\ltalci:lO::lSá_.;:)a~l ne n lenn·~ c;:ólszcrü, 111-.:!rt ma már a szénkénege
zésben és a ne:112sü~si elj tr;isokb:lll u :Y renJszt!rt birunk, me lyn ek bir
tokában a filloxerctv(.d me~;~ü7.dhetünk. 

De nem volna aels:~erü azért sem nagy·•bb téren foglalkozni a 
Iugos re:1Js:>:errel, mert 1ulun.\ a té!i 1u~y hiJegek, a hajtásol{at vesszó
ket elfagyasztják. Fagyos ~s:tpok pe.Ji~ nem adna!< teml>!St. 

Xem volna -:zébzeru azcrt sem, mi\'el a lugoson termett szólő. so-
hasem aj olyan bort, mint a tő,.;en termett. · 

De azért a Iugos müvelésnek is meg van a helye. Csemege szőlök 
tenyésztésére különösen kertekben, villál{ban a Iugos egyík elfogadott 
müvelési rendszer. 

Csakis ez érdernben tárgyaltuk a Iu~os rendszert, s cs~kis ilyen 
értelemben kivánjuk nyilatkuza:u~11Gtt ervényre juta ni. 

Csák még azt akarju;.; megemhteni, hogy eze:1 l<örülrnénynek, mi, 
s~eri'lt a lugos re·~Js·~crU t:íké'< h~r'1Ht é'5 oUql g~ri) <er~it elt4vo!itju,k 
eltekin;vc a rLI·JXe .l ellt!ni véJ~!;:e-:>:·i:;~ 'íJ, m :g egy na~\' előnye van. Es 
ha egyéh~trt nem n lal' <~Z~ rt is el i-\ v ll tit·•~ 1.1ta:li <l :n.JllJd:t gy. • .;ere ket, hor.,y 
a talpgyü:\eltk !il~l.\"1-!ll lwtnljan.il.; a f·d~lbt>; rnin•l a 11\~:nm behatolt 
gyükérzet a kgnag\oblJ ~zanz:-;úgban i-; dus,m el::'ttja ne~h:vt!l a szölő· 
rtőt; s azon lugosol\ bog~·lJjal, lll~lynt:k gyöl\el'd melycn :·ehiltl)":tal\ a 
öh.lbe: minJig nagyul\ t,).JJŰtlt:!.\ leszne!<. 

. Az elmonJuttal<: lll.;~~rJt.:::~11i~<. !wgv a lug•J:i harmat és oldal gyö• 
kérzetének eltávolítáliára keilő figyelmet forJitsunk. 
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AlilePikai szölövesszö eladás. 
Sehol nem üzetik oly viss~aélés, mint a ripária-portcí.lis sz()Jővessző 

eladásánáL ~liután a bcvású.rlók ripária--~)ortálist kcrc:;nek, ;l/. eladók aZt 
hirdetnek, holott a legti)b~) igy hirJetett \·essúi nem ripária-portális. 

De ezt ne·n lehet fdr~vezet~sne'.;: te <inte:li, rnivel a ripária-p()rtú.list 
még most is kevesen iis:n~~·i!z. (j< is igr nevu we vették, és ily nSv alatt 
adjál< tovú.bb. :\ I'Íp<íria-p:)rtúli:-; re:cttc kiinnycr~ fehs nerhetf}. 

XövekeJ:Sse eltér a t:)]);)i ri r' 'tri<'ll, ll azz:d, hogy mig azrJk bukrosun 
fejlődenek, ez mar az els,') év~s knr:tlnn kifutj:t mv~:tt; hosszú hajtáso
kat hoz, nagy terje~blme::; lev~!zettel, a h Jrd·'t.~ tt k<i;(itt a s?;iivet duJorodott 

Levelei mig fejlödenek, egész s?.eptembcr h() kijzepéig nem sötét
züld, hanem gyenge-sárgába átmentile 

E l a d ó si In a v esszök: 

1. Ripária szelekta első o.,ztály ezre 
,, ,, másodosztály " 

2. Ripária-portális fajtiszta első osztály 
,, " másodo:,ztály 
" ,, harmadosztály 

3. Szolónisz elsr1 osztály 
" másodosztály 

4. Rupesztrisz montikula elsö osztály 
" " másodosztály 

n. Othelló elsó osztály 

" 6. Jaquez 

" 

másodoszrálv -
e!Si) CISZtái_'· -

másoJosztály --

Gyökeres veszök. 
l. Ripária szelekta ezre 
2. Ripária-portális fajtiszta ,, 
3. Othelló " 

Zöldoltványok. 
Fajtiszta ripária-portális alanyon. 

l . .N em es kadarka ezre 
2. 1\lézesfehér " 
3. Olaszrizling " 
4. \'egyesek .. . 

Ripária szelektán ezre 20 frttal olcsobb. 
Gyökeres fásojtványok ripária-portálison. 

N em es kaJa r ka ezre -
Olaszrizling .. 

l O frt. 
5 frt. 

18.-
9.-
5.-

10.-. 
4.-

10.-
5.-
1~.-
8.-
8.-
4.-

20.-
30.-
25.·-

80.-
80.-
80.-
70.-

l ;')Q frt 
150.-
150.-Kűvidinka " 

és 2i:J fajban cscmcgeszölöl<, melyel·aöl ld\·ánatra kü!ün árjegyzek küldetq\. 
Ripdria szelekta alanv()n ezrenként :,!,-) frttal olcsohb. 

Csudaszölö, zöldoltvány ;. ripária-portális vagy szolónisz alanyon 
egy db. egy forint. 
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Eladó euP6pai szölöveaszök. 
Sima osemege fajok. 

Muskat alexander 1 O szál 30 kr. Cor. magn. 1 O szál . 30 kr 
" Biffere . 30 " Ezr. Magyarország :3.-
" Boowod 60 " Csodaszölő . 8.-
" Blank quen Vikt. 50 ,, Fürj-tojás 20 r. 

" Citronelle . 30 " Fehér napoleon . 40 " 
" Croquant . 25 " Kossuth Lajos . . 50 ,, 
" Damaskus . 25 " Malaga Rosea . . 80 " 
" De nantes . . 25 ., Malakkoff uzum . 50 

" ., Genuai . . . 52 " Mandlen Angevine . 20 " 
" Dr. Hoog Róbert 50 " Óriási Napoleon . 30 " 
" Frontingnan bl. 25 " Perzsiai óriás . 20 " 
" ruge 25 ,, Perl Imperiál . 30 " 
" Ottonel . . 25 " Prekocie de malinque . 20 " 
" Tokaj . 25 " Piros nagy Napoleon . 50 " 

Rozsdás musk?lat . : 20 " " kis Napoleon . 50 " 
C has . Almena l O szal 25 ,, Riese de ca labre . 30 ,, 

" . Angevina • . 25 ,, 
" . Des angeres . 25 " 
,, . Bianc . ,, 
" . Fonteneble r. 30 " 
" . Imperial . 30 " 
" . JeruzsaJem 30 " 
" . Német piros . 30 ,, 
" . Mathiasz . . 50 " 
" . Teneriffe . . 30 " 
" . Tokaj den J. 30 " 

R ?-" . ouge . ...~ " 
" . Szt. Fiakre . 30 " 

Duchesse of Buccleuch 60 " 

IIOPBzölök. 
Nemes kadarka ezre . 
~agy burgundi " 
O portó 
Szent-lőrincz 

Kövidinka . . ., 

" 

" 

Bakator . . ,, 
Mézesfehér . 

" Ezerjó . 
" Rizling . . 
" 

4.-
4.-
5.-
5.-
4.-
5.-
4.-
5.-
4.-

Gyökeres vesszök szintén töhb fajtából kaphatók. 
Megrendeléseknél 25°/o-tóli előleg küldendö. A név, a 

lak he ly, vasuti vagy hajó állomás tisztán olvashatóan kiirandó. 
Gyöngyös, Hevestnegye 1899 szept. l~ 

Tisztelettel 

Csomor Kálman 
sziill5nngy Li rt okos. 

Kovács és Társa könyvnyomdája, Gyöngyösön. 
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