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SZÖLÖBEN. 
(Ezelőtt: "Egy év a szőlóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik minden hó 28-án l l''eleliís szcrkesztíi és kiadó-~ulajdonos 
Előlizetési dij. I;;gész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

A vesző vétel érdekében. 
Tekintve a nyomasztó pénzügyi viszonyokat, melyek min

den téren érezhetők; s igy a szőlészeket is visszatartóztatják a 
hevásárlástól, elhatároztam, hogy lapom előftzetőinek, akik 
nálam e hó végéig vásárolnak szőlővesszőket : a feltU..n
tetett árakból 1&0,-o-tólit engedek le. 

Teszem pedig ezt azért, n1ivel tudom, hogy a pénz ez 
idő sz er i nt drága, és hogy ezen leengedéssei a létező differen
cziút kiegyenlítsem; --- és teszem, mivel ha a vesszőim el
vcrmelem, télen út gondozom : a reáforditott kiadás az enged
ményt kiegyenliti. 

Tisztelettel 

Csomor Kálmán. 

A rosz pénzviszonyok. 
A pénzügyi rosz viszonyokat a bortermelők is érzik, mi

vel. a kereskedelem pang. Pang azon egyszerü oknál fogva :· 
t1út•el drága a pén:. ~lert még a legmagasabb kamatláb mel
lett is, csak a legjobb hitelü czégek képesek mérsékelt köl-
csönt nyerni. 

Ily körülmények között a kereskedők várnak a bevásár
lással ; várják' a pénzügyi helyzet javulását. Addig amig éz 
be nem következik ; nem lehet várni, nem lehet remélieni a bo
rok árának legalább 1s mérsékelt emelkedését. 
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~Iás években azok az értesítések érkeztek, hogy az uj 
borokat keresik veszik; árakra nézve átlagban 18-24 forin
tért emlegették hektóját Manapság keresletről szó sincsen, a 
borok hektójáért 12-15-16 forintot igérgetnek. 

Ezen körülmények a bortermelökre lev~rőleg hatnak ; 
különösen azokra, akiknek szükebb a látkörük, akik a jelen 
nyomasztó helyzetből: a szőlészet jövőjére következtetnek. 

Évekkel ezelőtt éJ borokat szabadabban gyártották. Az 
olasz bor is özönlött. A mult évben a termés az átlagban 
több volt, még is nagyobb volt a kereslet 

Ha mindezeket figyelembe vesszük, s figyelmünk csak 
a szőlőszet látkörére terjed ki : igazán kétségbe kellene es

.. k ' nun . • . . 
De ha magasabb szempontból tekintünk szét és ke· 

keressük az okokat, azt semmiben sem lehet másban : anint a 
nyomott pénzviszonyokban feltalálni. 

A pénz kamat megdrágult annyira, hogy azok a hazai 
pénzintézetek, melyek ezelőttt 4112-5°/o-tólival számitatták le a 
kereskedelmi valtókat, manapság 8°/o-tólin alul szóba sem ál
lanak. Sőt ·még legtöbb esetben kölcsön öket sem adnak. 

A nagykereskedelem honnét sze r zi be borbevásárlásra 
szükséges pénzt? Téved aki azt hiszi, hogy a bornagy
kereskedők prés alatt tartják pénzüket. Oh n ern ! A keresked ö 
világ pénzét nern hagyja a ládafiókban megpenészedni. De 
amennyiben ő is hitelez : pénzszükségletét a bankoknál elhe
lyezett váltókkal fedezi. 

Ha tehát ő pénzt szerezni nern tud : ugy nem is vá
sárolhat bort. Ha nincs kereslet : a kis számu borvevők a 
a helyzetet kihasználják; s innét van az, hogy nincs a borra 
kereslet és nyomattak az árak. 

Ha a pénzviszonyok mások volnának, 
tök körmére koppantottak, tekintve, hogy 
més közepesen álóli : a borkereskedésnek 
idén nagynak kellene lenni. 

a hogy a borkészi .. 
az átlagban a ter· 
a forgalomnak az 

Az a körülmény, hogy az idei borok trem elég szesz• 
tartalmuak; a forgaimat nem hátráltatná ; mivel az idei bo .. 
rok egészségesek; és a kereskedő világ ért ahhoz, hogy miként 
lehet a borban a szesztartalmat emelni .· de ez a törvény által 
ts meg is van engedve. 

Hogy mik okozzák a pénz tnegdráiulcisát, azt a nálunk• 
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nat szakértöbb férfiak sem tudják határozottan ~egállapitanL 
Mert ha tudnák: akkor tudnák némileg megúllapitani azt is, 
hogy az indító okok n"!ikor szünnek meg. És ebből .eredőleg 
tudnának következtetni arra ts, hogy mikor áll be ·a ·pénzi 
ügyi helyzet javulása. · · : 

Egyesek nézete az, hogy a pénz megdrágulását a~ An~ 
golok és Transzválok között duló háboru okozza; mások azt 
ál,litják, h9gy Nérnetorcizágban U:jabban lendületet nyert nagy 
ipari vállalkozók veszik igénybe a tőkéket. S tniután• 
ezek fényes . jövedelmet adnak : a tnagasaób kamatlábu köl7 
csönt is elbirják. ·::-: :. ;,; 

Ha· az első eset, a háboru volna az ok: remélni. lehet,
hogy annak végetértével: a pénzkamat ismét olcsóbp ·lesz_,, ~ 
igy a bork~resk~delem_ is let:1dületet nyerve az árak emelkeqni 
fognak. - Ha azonban az utóbói az ok, akkor a pánz · öl~ 
csó~bságára nincs egyhamar ki látás. 

De ez is csak egy ideig tarthat ; merl_ végre : a: kere~ké~ 
d~lem ·csak rövid id~ ig szünetelhet. lVIig. végre·ha-terhelteb.ben 
nHfg 'is tn egi n dul; me rt hát kereskedni k-ell. S ekkor a. maga 
kamat~áb hatása a fogyasztóig jut ; s igy ·ismét ki lesz egyen~ 
lit ve a. helyzet. Mindezeket figyelembe véve, bár·, mi · okb-ó J 
származzék a nehéz helyzet a borkereskedelmet illetőleg : soká 
nem tarthat, s igy befog következni a lendületes forgalom, 
a bor árainak emelkedése, és pedig a téli fagyok előtt. .. H~ 
pedig a fagyok előbb beállanának, ugy hogy a borokat szálli-. 
taní nem lehetne : ugy kora tavasszal vehemensebb lendü: 
letet vesz. · ' · · 

Aki -tehát borainak gyors elabására nincs kényszeri~~e.'.. 
o_kosan teszi ha vár ; rn~rt az _árúk e_melkedé~ének . tnulhatat-:" 
lantil be kell következnie. ·--~ 

...-y. ~.s 

A zöldojt~ányok .. be~·ne~ éréséne~- 'Okf.lt_ 
Ugy ez évben mint máskor is több helyről tet_tek p~naszt~ hogy ~ 

töldoj-tványok nem értek be. · . · · 
:. Ezen. körülményt legtöbben az idöjárásban ke~esték. L~gtöbb~Q 

pedig. megelégedtel< a panaszszal; és· szátntal~~ok .V&~n;~-k ~~- v,oltak 
olyanok is;. al<ik az egéez éceUenségét : a. wldo;tasbau ,-e;lo sa;atsagnak 



' 
148 

ütlajdonitották. De nem kicsi azok száma sem, akik megfogadták, hogy 
többé a zöldojtás készítésével nem foglalkoznak. 

Szóval sokan nincsenneK még tisztában a zöldojtás készítésének 
rendszerével' és sajátságávaL És igy a zöldojtás sikerét a véletlenre 
bizzák, azután örülnek : Ita sikeriil; - megadják magukat ha nem 
sikerült; - s a jövőre ismét ily bizontalanul fognak a zöldojtáshoz. 

Pedig hát ennek nem igy kell lenni. A zöldojtási eljárás az, melyre 
szölöszetünk jövője fektetve van. 

Egész bátran ki lehet mondani, hogy egy évtizeJ mulva: a zöld
ojtás általános lesz; és a fásojtás különböző nemeivel kevés helyen 
fognak foglalkozni. Nem azért, mintha a gyökeres fásojtvány nem jó 
lenne, de azért, mivel ott az eredmény felettébb kisebb, s igy nagyon 
de nagyon költséges. 

Illó tehát, hogy a zöldojtás körüli eljárás egészen világos legyen. 
Tudni kell azt ininden szőlésznek, hogya zöldojtások igen is beénzek ; -
s ha be nem érnek: annak oka maga az ojtás gazdája. Az érettenséget 
a gazda tudatlanságának, hibás eljárásnal< vagy hanyagságának kell 
tulajdonitan i. 

Nem érik be a zöldojtvány: ha késlSn eszközöltetett a nemesités; 
nem érik be: ha gyengék az alanyok; - ha az alany hajtásait rend
szeresen nem tisztitjuk ; sőt még akkor is sokszor bekövetl<ezik az 
éretlensége a zöldojtványnak, ha az alanyt minden levélzetéWl megfoszt-
juk, és állandóan igy megfosztva tartjuk. , 

Legtöbb éretlenség még is az alanynak tudható. Es pedig akl<ént; 
ha az alany fejlődése gyenge marad, sa gyengeség legtöbbször éretlen
séggel jár. 

Az első és fő dolog: az alauyvessző meg·rálaszt,ísa. 
A ripáriák között fejlődésükre nézve nagy a klílömbség. Minél 

rohamosabban fejlődik a ripária : annál biztosabb az fllany beérése, és 
annak megerősödése. 

A gyenge és erős zöldojtoso" l<özött, mármint heiliretett szölöben : 
óriási majdnem összehasonlithatlan a külümbség. Az erós fejlődésü 
zöldojtvány, ha helyben döntetil< el: bámulatos erős t•'íkét ad, s az el
döntés utan első évben is már szép sőt sokszor nagy termést ad. A 
gyenge zöldojtás eldöntése után csak pár év mulva szedi össze magát, 
erősödik meg. 

Ha peeig mint sima ojtványt ültetjük el : akkor is hasonlóan nagy 
a differenczia. 

Azért tehát ugy a jéivő végett, valamint azért, hogy a zöldojtá!l 
biztosan beérjék: csakis kizárólag n'pária portá/is alauyt használjunk; 
mert ez még a trágyásatlan talajban is dusabb fejlődést hoz mint a 
közönséges ripária trágyázott talajban. ' 

A ripária-portálisban valóságos kincset birunk. Azért tehát isak 
az elmaradott gazdA az ma: aki mást, miut ripáda-portálist ültet. 

Ha valamivel drágább is, mint a szelektának csufolt gyenge 
(ctjlődésU ripária, de végeredményében határozottan olcsóbb. 

Első f6kellék tehát, hojy az alall)' ripária-po,·tális legyen; 
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A~ alkalmas talajban fordítás után a ripária-portális jól diszlik 
egy-két évig, de ha még tovább kivánjuk telep:1ek, különösen zöldoj[áS 
alá használni: akkor a harmadik évben mulhatatlanul trágyázni kell. 
Hogy az ő természeti tulajdonságát kifejtve erősen fejlődhessék. 

Tehát első sorban a zöldojtás beérését az alany erős fejlódése 
biztosítja. Azért tehát első sorban is oda kell törekedni, hogy ripári&
portális alanynyal rendelkezzünk, és az alanyt tápdus erl.Sben tartsuk. 

A zöldojtás beérését biztosítja a korai öjtás. Minél korábban esz .. 
közöíjük: a zöldojtást: annál több idő van a beérésre. És minél koráb
ban eszközöljük a zöldojtást : annál vehemensebb fejll.Sdést nyer, mely 
a zöldojtvány megerl.Ssödését segíti ell.S. 

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a zöldojtást esak egész 
korán eszközöljük és késöbb ne ; csak azt akarjuk megmagyarázni, 
hogy felette erős fejlődésü zöldojtványokat a korai nemesitésekbtil 
nyerünk. 1\Iert ekkor még kevesebb lomhozatot nagyobb energiával növeszt; 
junius hó végefelé gyengül, és ezen gyengülés fokozatosan száll alá 
késő ős?.ig. 

A tö éltető energiája örökös. Még télen át is él a töke. Az energia 
fokozódik bizonyos pontig, és onnét ismét fokozatosan száll alá a téli 
nyugalom idejéig. 

Igy a tl.S legmagasabb, legerősebb energiája julius hóra tehetti. 
Tehát ez ideig eszközölt zöldojtás: az e1te1~gia feilódésével fokozódik. 
Julius hó elejétől az energia is kezd fokozatosan alászállani : tehát a 
fejltJdés is vele lépést tart. 

Ily arányban fejlődik a rajta eszkiizöltetett nemesítés is. 
Ezt igazolja· az, hogy még a julius hó vég·én eszközölt nemesítés 

is megered, de belöle hitvány lesz. ~fondhatni használhatlan. 
A alanyvesszők közölt azont-an mint mondám külömbség van; s 

igy például, mig a közönséges ripádán julius hó első harmadában 
eszközlött nemesitésből semmi sem lesz : a jó talajban levő ripária-por
tálison ha!onló időben eszközölt zöld nemesítés jól kezelve: még 
használható beérett ojtványt ad. 

Ezzel kézzel foghatóan azt akarjuk ismételten megértetni, hogy mi 
külömbség van a ripária-portális és az egyébb ripária között. 

És hogy olvasóinkat még inkább arra birjuk, hogy csak ripária
portális alany t ülte· .sen, még azt is megjegyezzük a portál is eltsnyére, 
hogy a portálist jól kezelve már, a második évben pompásan lehet zölden 
nemesíteni, mig az egyébb ripnria csak a harmapik évben vehető zöld
ojtás alá. De még azt is megkivánjuk egy füst alatt jegyezni, hogy mig 
az egyéb ripárián 2-3 ritka esetben lehet 4-5 zöldojtványt késziteni 
anélkül, hogy az a fejlődés hátrányára ne történjék, addig a portálisan 
már másodéves korában bátran lehet hasonló mennyiséget nemesiteni; 
söt a következő években már 8-l O sőt több zöldojtást is elbír. 

Azt hiszem ennyi valóság elmondása a ripária-portális el6ny6re 
elégséges. f:s elégséges arra, hogy a gazdát . ne csak arra birjuk reá, 
hogy ripária-portáliz szerezzen be, de arra Js figyelmeztetve legyen, 
hogy nyissa ki a szemét, ha ri pária-portálist vesz; mert ebben a mai 
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~ng~l:.féle. vil~gban,.legtöbb eladó csak ripária-portálist hirdet! .. 
~:~ . ·. :-~lost. mÍdön hisszük, hogv a portális illetőleg a sz{)}ősgazda érq~ .. 
Í~pén.: éteD-et . mondotlunk és tettünk, térjünk át cziklcünk czéljának 
fbl)rtatásár::~ . Habár erről rnult számunkban is megemléke-ztünk, de. itt 
rés~le.tesen Jdvanunk veJe foglalkozni. 
· ·' ~ · Nem ~ érii.- be. a zöldojtvit ny, ha az alany nem tisztagatt a tik. 
· :; ':· .. -~-·A. tiszt.9gatás a beérés sikerének egyik biztosité.l<~. ~.z t annyiszor 
J<~Ir ~~~közö.lni :- amcuuyiszer a köriil1~zények azt megkwall.Jak . 
. ·': · · _ VaJahányszor .az alany hónaljai kihajtának azokat· mindannyis~o~

~L.k·~n. \·~gni, ·.ho.gy igy_ a tó. nedve a nemes részt fejlessze éltesse; és
e'z- által a vessző beérését fasodását biztosítsa . 

. . . A .ti.s.z.togatás elkerülhetlenül szükséges, azonban hasonlóan. elke
rh}l)~tlenül szükséges, hogy az alanynak, a nemesítés alatt levő hajtásain 
~:.'!e.\·_elek, ~gy részben meghagyassanalc. 
: .. r •••. ·Ezen ·levélzet segíti elő az alany beérését ; ha ettől megfosztjuk 
~i.: alany.~, legtöbb nemcshésnél ha a nemes rész beérik is: de az alany 
·ei·etlen marad. · · · . . 

. . .:\ki .az elmondottaka_t rnind betartotta, ann9.k beérett zöldojtványai 
ya~Öak. Akipel< zöl~lojtványai be _nem érettek, igy éretlenek maradtak.~ a 
fent elés·oroltak közül ha ·gondolkozik a hibát megtalálja. 

-· ·' ··Azért tehát, a ld zöldojtás alá 'akar -telepiteni: a fönnebb elmondot
takat· szivlclje még, ahhoz alkalmazkodjék. Xyissa fel szemeit, s győ
ződjék· meg· ar-ról, hogy ll zöldojtvány beér·ését az időjárás mellett ts a 
gazda eljárúsa biztosítja. · · 

Az othelló szölöröl. 
· :\linden úszszel hozunk egy czikkct, mely az othelló szőlőről szór 
Ezt kütelességbül és ör;ömmel tesszük . 

.. Kötelességből az~rt, mivel mi voltunk a hirlapok tct·én egyedüliek, 
a1dk ·az othelló sz{jl(í védelmérc keltünk akkor: mikor azt egyébként 
de~ék és tevékeny volt boldognit lmrmányb:ztosunk ~liklós Gyula egyik 
szaktanácskozmanyi ülésen elitéltc. l\leghüzta felette a halálharangot ; 
é harangs:r.ó elhangzott az ország messzc részeibe, cs az othelló szől6 
halála ki volt mondva. 
· .:\likor ez a halálharang megszólaltatott : akkor már nekem egy 

tabla 5 éves szölőm vqlt, mely dic:;zlett, s termett rengetegül. 

. Védelmére keltem az othclló szőlőnek Kiáltam a sikra és sze~bc,. 
~záHam azokl<al, akik ha valamit felülről hallanak : nem csak szentül 
hiszik, de ezzel a Izaiolt ludomáuyuyal kaczérttl kérkcduck. 
. . . Sok_ viz folyt le múr azon idő óta a Dunán, s ime egészen lelki 
nyugodtsaggal mondhatom, hogy az othelló szőlőbe vetett bizalmarn 
bizonyult. 

Voltak sokan, akik ami csekélységünket követték; az othellót Ul-
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te_tték. Ezek _és magam iránti köteless;égből irók tehát az othellóról 
triostan czikket. 

. De e kötelességet örömmel teljesítem, mert azt a nevet amit az 
othelló szőlőnek adtam joggal kiérdemli. 

Elneveztem: áldott szőlőnek. Áldott szőlő is ő, de áldva legyen 
ez is, aki ezt hibridet legelőször forgalomba hozta. 

Nem megszeretésböl védtem én az othellót, de megvolt abban a 
következtelés is. · 

Az othelló mint irják: a ripária- és az aramont korcsa; tehát benne 
~gy a ripáriának, mint az aramontnak tulajdonságai egyesülnek. · 

Mint a mult és jelen igazolja : a ripária a filloxerának ellenáll ; 
tehát ezen tulajdonsilgát az utódra is ha nem egészben is, de nagy 
részben átörököltette. - Az aramont rengeteg nagy termő szőlö, tehát 
ezen tulajdonság is örököltetett. 

S mint a tapasztalat igazolta, az othelló örököhe a filloxerának 
ellenállósságát, és örökölte a nagy termőképességeL 

1\lert amely szőlőtőt a filloxera 15 év alatt nem volt képes elpusz
titani, azt csak a gazda rossz metszése, és rossz kezelés és koplaltatása 
teheti tönkre ; de a filloxera már nem. Mert ha annyi éven át képes 
volt vele daczolni ; képes lesz annál továbbra is daczolni, ha a gazda 
neki a filloxera elleni harczba segitségére van. 

· Amint a ripária sem diszlik minden talajan, ugy az othelló is 
megkivánja az alkalmas talajt. 

Oly talajban, ahol a ripária diszlik : az othelló is diszJani fog; 
mert hát benne a ripáriának tulajdonsága megvan. 

Azért tehát meszes talajon elvesz. 
Jó barna talajban erősen diszlik, pompásan fejl6dik. 
Oe az aramont azon tulajdonsága, hogy rendkivül dus termést 

hoz, sőt még a tökéből elétörö hajtások is fürttel vannak tele. arra int, 
hogy eme termésében jóakar<itll szőlőt: uem s::ab,ui tul re,í metszeni.· 
~livel igy rengeteg sok fürtöt hoz : azokat megnevelni és beérlelni ké
pes nem lévén: a sok fürt nem a.' annyi jövedelmet, mint a kevesebb, 
de kifejllSdött szölőfürtök. 

Azért tehát az othellót csak is részben 2 csapos, és ezen 4 szemcs 
váltakozó metszéssel keil metszeni. Igy él sokáig. 

Tekintettel arra, hogy az othelló rendkivül nagy lomhozatot és sok 
termést hoz : megkívánja, hogy a talaj minden harmadik évben meg
trágyáztassák. 

Alkalmas talajban, igy kezelve : az othelló áldásos szlHö ; mivel 
mindig és sokat terem. 

Jól nevezték el ezt a szegény emberek szőlöjének. Mert ültetése 
keze!ése kevesbe kérül; és még forditatlan talajban is diszlik. 

Nem kell tehát ennek telepítéséhez sok pénz, és van termc5 szólc5, 
malynek termése ismét rendkivüli jó tulajdonsággal bir. 

EltJször is bogyója - rnivel kemény héja van - nem törik; s 
igy bár mily messzire szállitani ellehet. 

Mikor már az egyéb kitünő fajok elfogytak : következik szállitásra 
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az othelló szőlő. 
Az othelló szőlő ha tulságos sok és folytonos eső nem er1 : egész 

november hó közepéig addig a tökén hagyhab, még a téli fagyok be 
nem következnek. És ilyenkor azután egyéb szőlő hiányban egész ma-
gas árt adnak érette. .. . . . . 

Télen át pompásan eláll. Osszeaszalodtk, es tlyenkor a legneme-
sebb csemege szőlővel megállja a versenyt. 

A bora ellen némi mellékizeért kezdetben kifogást tettek ;· · Inanap
ság azután már kedvelik. l\Ih·el bora s~erfelett egészséges, piros és 
nagy szesztartalmu. Sőt vannak vendéglők, ahol az othellónak jól be
érett szőlőjéből előállitott fekete bort: pecsenye borként árulják és 
mérik. 

Eme rendkivüli jó tulajdonsága, hogy b~ra egészséges és szerfclett 
fekete: a bortermelők figyeimét is magára vonta. S oly hegyes vidéke
ken, ahol vör~'s borol<at szoktak termelni, kezdik az othellót felkarolni. 

Ha a kadarka szölőhöz. 1/to rész othellót adunk, s vele együtt zárt 
kádon jól megtaposva kierjesztjük : egy gyönyörü sötét s~inü és felette·· 
fénylő egészségas bort nyerünk, anélkül, hogy az othellónak csekély 
mellékize azon érezhető lenne. 

Az othelló tehát, mint a kadarka, burgundi és eg.yéh \'Őrös . bort 
adó szőlőnek kiegészítő része foglal helyet; s mint ilyen faj : az egész· 
országban egy évtized alatt el fog terjedni. 

Az othellót tehát a szegényebb kisebb pénzü emberek egész bátran 
termelhetik; mert az biztos és nagy jövedelmet ad. A csemege szőlőkkel 
foglalkozó közönség azért, mivel az üzletüknek kiegészití) részét képezi; 
s akkor szállitható: mikor egyéb csemege szőlö elfogyott; a vörös bot
termelő szölész azért, hogy legyen egy faj szőlője, mely az ő borter
ményének finomságát vagy feketedését minden évben biztosítsa ; s igy 
annak állandó vevőt szerezhessen. 

l\lost ősszel midőn az uj telepítések kezdetüket veszik : ezt ujból 
elmondani tisztünkhez tartozónak tekintettük. 

A beteg szöló vessző. 
l\laholnap kezdetét veszi a szölővesszö adás-vétel, jó lesz tehát 

arról egyet-mást elmondani. 
Az idén sokféle betegség támadta meg a szőlőket; sőt egy némely 

helyen az időjárás is oly hideg volt, hogy az a vesszők beérését is 
hátráltat ta. 

A beteg és éretlen vessző pedig c~ak a tüzre való. még akkor 
is ha ez zöldojtvány. · 

Ösmerkedjünk meg tehát a kivánalmakkal, melyekkcl egy teljesen 
beérett szőlővesszőnek vagy ojtványnak birnia kell. 

Szóljunk a gyökeres fásojtványról; mert még itt is megtörténik az 
éretlenség. Nem a fás részben, de a hajtásban. Ha a~ tulajdonképen 
nem érik be, jövő évre legtöbb esetben ki sem hajt. · · 
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Ne tessék ezen allitást kinevetni; de igen is beszokott az követ

k~·zni kölönösen akkor, ha a hajtás későn tört el6, és ha a hajtás az 
orom alul nem lett kibontva; s igy a fris zöldhajtás egész nyáron es 
őszön földdel volt takarva, . 

Nincs kizárva, hogy az igy betakarva volt párosítás hajtása is 
beérik, ha az kötött ·talajban van ; me rt a megrepededzett földréteg kö
zött . a levegő a fiatal hajtásokhoz j u t. De a homokban ez másképen 
van. 

Az érett h..ajtás megösmerhető szinéről. Az éretlen ha még akkor. 
vágták le : zöld és puha ; ha pedig, már napokon át ki volt véve : akkor 
ránczot kap a vessző felső bőre. Es ez még akhor is meglátható, ha a 
hajtásokat visszavágják. 

Ez áll a gyökeres fás ojtványokra. 
A zöldojtások, valamint az európai és amerikai sima vesszök érett 

s~ge könnyen felösmerhető. Azt a vessző szine és sulya mutatja meg 
A betegség rajta szintén meglátható. 
A betegség lehet több féle, de leginkább szerepel : a peronoszpora 

és a lisztharmat. 
Amely szőlővesszl5n ezen betegség van, azon a vesszön kisebb 

nagyobb fekete vagy barna foltuk vannak. 
S igy amely európai szőlővess.~ő nem tiszta, de barna vaáy fe

kete foltok vannak: azok tüzre valók, ilyenért senki pénzt ne adjon. 
Ilyen vesszökön a foltok helyein elhalások vannak, melyek 

ha ~ földbe jönnek s hozzájuk nedvesség jut : elpenészesednek, s az 
egész szölőtl5t tönkre tesziK. . 

.. Miután pedig az idén sok helyett mutatkozott a lisztharmat és a. 
peronoszpöra, melyeknek nyomai a vesszón megláthatók : nyissa ki 
a· gazda a szemét. ha szőlövessz6t vásárol. 

Künn a szölöben. 
A szőlő levelek lehulása után következik : a szölőkllck fedése. 
Fedetlenül hagyni a szőlőt nem tanácsos, különösen a fiatal szőlők

ben támadhat ebből nagy kár. 
A fedés három ol<ból szükséges. Azért, hogy a föld megforduljon 

és élenyüljön ; hogy a vesszők alsó terml> rügyei a téli fagy és ólmos 
eső kártékony hatásától védve legyen, és végtére, hogy a fiatal tőkék 
fejezetei le ne fagyjanak. 

Aki ezek felett a legkevésbé gondolkozik, lehetetlen, hogy szőlő
jét be ne fedje. 

Hogy minő mélyen fedjük : az attól függ, akarunk-e a télen a fe
dé~; által előállitott árokba trágyát hordani. 

Ha igen, ugy a fedés mélyebb legyen ; ha nem, ugy nem kell t~l 
mélyen fedni, mert a mély fedésnél a gyökerek is nem ritkán megszag
gattatnak ; és a nagy száraz hidegben, a felszinéhez közellevő gyöl(erek · 
sokat szenvednek, s5t meg is fagyhatnak. 

Az őszi metszés ideje is elérkezik azonnal, mihelyest a levelek 
lehullanak. 
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Az őszi metszés kérdését más alkalmakkor részletesen megvitattuk ; 
itt csak azt mondjuk el, hogy sok évi tapasztalat igazolta, hogy az őszi 
metszés nem káros, sőt annyiban előnyös, hogy tavaszszal előbb és 
erősebb fejlődéssei indul meg. Hátrány csak az lehet, hogy enyhe esős 
télben a rügyek lepállanak, s ha lcpállottak, akkor azután elveszett vele 
a termés is. l\Iert a tőke fejből vagy a fiók szemből elétörött hajtások 
csak is kevés faj szőlőnél hoznak termést. 

Aki vagy a nagy szárazság, vagy munkáskéz hiány végett, vagy 
aprópénz hiányában ősszel el nem döntheti zöldojtványait, az ne hagyja 
fönt a szabadban a zöldojtványt, mert ott könnyen elfagyhat a nemes 
rész; de a fedés előtt takarja el. 

Nem tanácsos azonban a veszőt egész hosszában lefektetni, mivel 
a nyitás alkalmával könnyen megsérthetiJ.c Legczélszerübb, ha az 
ojtás helyét ugy takarjuk el, hogy azon távolságban, ahova az ojtás 
helye elér, egy kapa .. földet fölveszünk, a7. ojtványt ugy hajlitjuk meg, 
hogy az alanyból képződött karika kün legyen, s igy az ojtás helye a 
földre fektetve ; egy pár kapa földdel befedessék. 

A karika megmutatja, hogy hol van az ojtvány ; s igy tavaszon 
~ nyitás előtt felszednető. Az ojtás helye pedig a föld alatt a tél fagya 
ellen védve van . 

.Akiknek szándé!-. l·'· az európai szőlővesszöket értékesíteni, s vagy 
értékes csemege faj szálökkel rendétkeznek : azok a vesszőt mindet:t
esetre ősszel szedjék meg, nehogy a téli fagy abban l<árt tegyen. 

A ripária-portális, a szolónis, a rupesztris szőlővesszönek legjobb, ha 
télen át a tőn hagyatik ; ezeknek a hideg nem árt, s a tőn sokkal. 
jobbal telel ki, mint ervelmelve. De meg az elvermeléssel és gondozás
sal· Járó költségektől is menekülünk. 

Az othelló vessző már a hideg iránt érzékeny ; tehát azt öszszel, 
le kell szedni. · 

A fedés, és őszi metszéssel egyidejülcg végzendő a döntés is. Süt 
ahol gyöketes vesszővel szándékozunk foltozni : azt is őszszel kell esz
közölni. :\livel télen át a föld beiszapolódik, s tavaszra mintegy be 
van állva. 

Az őszi ültetés ideje is elérkezik. Aki gyökeres vesszőket akar 
ültetni: az őszszel tegye; sima vesszőket azonban tanácsosabb tavaszon 
ültetni. 

Még egy körülményt ajánlunk figyelmébe olvasóinknak, miszerint 
ha ősszel döntöttek, a döntvényeket a karókhoz kikössék, és figyeljenek 
arra, hogy a fedés által nagy hantokat ne dobjanal< reá; nehogy a nagy 
hanto~ az ojtvány döntéseket eltörjék. 

Es figyeljenek arra, hogy fedés előtt az összes karókat megiga
zitassék, ha hiányzik pótoljuk ; mert ha a karó hiányzik, vagy el van 
dül ve: tavaszkor a nyitás alkalmával nincs ami a tőkét védje · s a 
nyitó ember a legnagyobb vigyázat mellett is megsérti, sőt a fiatal tő
két el is vágja. 

Sokan ősszel gyökereztetni is szoktak. Hát megvalva ekkor is 
jó. De sokkal okosabb dolog tavaszon az nyitás után gyökereztetni. 

Tudvalevőleg ősszel a töké!< földdel jobban vannak takarva mint 
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t~v~szon, s igy a föld . altisztitásával is időtelik. rviig tavaszon nyitás 
után kevesebb költséggel lehet a gyökerezést végeztetni. 
.- . ·Az idei· száraz ·ősz nagyon l<edvező a szénkénegezésre. Azért te
h.át _akil'ek 5Züksége van : az széukéuegczhet e,gész bátrcm. 

Fedés után következik : a trágyázás. 
AKinek szőlője partos helyen van, az ugy trágyázza, hogy a 

t_rágya b~hordása előtt, a fedés által l<eletl\ezett árkok l<özt, gátakat csi
náljon egy kapa földből ; -- s hogy azután a behordott trágya Iének be.: 
folyását megakadályozza. 

János gazda. 

Levelezés . 
. _ Tek. Szerk. úr! Szőlőm magas hegyoldalban fel<zik. 10 évvel ez

előtt"ölte ki a filloxera. S mivel az altalaj sziklás köves, s benne kapás 
növényeket tenneini nem fizeti ki magát, s kalászos Ttövény sem disz
lik benne : évek óta partagon hever. 

A mi vidékünkön több száz holdm menő talaj van ilyen. . 
l\1utt évben kisérletet tettem fordítással: de felette kevésre halad

t~k. b~n~e munkásaim. :\lost azon gondolkozom: lehetne-e gőzekév~l 
niegfor·ditani. · 

A napokban jön vidékünkre egy gőzforditó eke: lehetne-e azzal 
a nevezett magasságban a földet megforditatni? Ha igen: miként ta
nácsolná azt beültetni? alany vessz()vel·e avagy kész ojtványol{kal? 

S lehetne-e ezen t~rületre agrár kölcsönt kapni ? 
Dr. G. K. 

;. . Első !,Orban is azt jelentjük ki, hogy a gőzflke hegyoldalokra rá-· 
mulatos ügyességgel feltudni hatolni. 

Igazán elcsodálkozik az ember, hogy az a koloszális nagy nehéz 
szerke~et : meredel< hegyoldalokra képes felm llszni. 

Ep pen a héten voltunk szemtanui annak, hogy egy gőzfordit ó eke, 
az ·ő két koloszlUis gépével a visontai határban levő mercdek Saarhegy 
oldalra felhatolt; és a fordítást mily bámulatos ügycsséggel végezte ! 

Itt is mint ön mondja sziklás az altalaj. Néhol a szil<la egész a 
felszinlg felhatol. Néhol nagy táblákban nincs egyéb kősziklánál; és ez 
a óriási masina az ő fordító ekéjével pompásan végezte a munkát, hogy 
azok előtt, akik ilyest nem láttak. csoda számba tehető. 

Ahol pusztán szikla vagy pedig ezen l<evés föld volt : szépen 
elhagyta ; és ahol kellő mélyiségü volt a föld : ott pompásan felszántotta. 

Amint itt végezte pontosan munkáját a gőzeke: ugy lesz képes 
önnél is végezni. 

Tehát ha a sziklán van annyi föld, mely elégséges : al<kor a gőz-
ekével bátran egyezségbe léphet. 

Azután nincs semmi nehézség a teljesitett forditás felszámításával. 
Igaz hogy az eke után állandóan egy pár· embernek kell járni, 

akik a kiforditott nagyobb köveket az eszközölt árokból kihányják, ugy, 
bogy még az eke oda ér tisztában legyen. 
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Amennyiben pedig az ilyen helyen a talaj nem kötött, teljeen por
hanyitott és kitünő munkát végez. 

Igaz, hogy egy !] ölnek ilyetéJI való megfordítása betekerül 12-15 
krba. De- hát mennyibe kerül az emberi kézzel. Nem sokat mondok, ha 
30 krra teszem. 

Az emlitett gőzeke a visontai hegyoldalban [! ülét n krért for
dította, melynél a gép részére szül<séges vizet messziről kellett szállítani, 
és ·igy ez emelte i_] ölé t 12-1 ;) krra. 

Az összeget azért tudatom, hogy fordítás esetén tndja magát 
mihez tartani. 

Ha talán ott nagyobb területek volnának forditandók, és más gép
tulajdonos drágábban akarná eszközölni : ezzel is lehetne értekezni. 

l\lindenesetre kész ojtványnyal ültesse a fordjtott talajt. Ha azon 
ban erre sokallaná a ~~ ~ldást: ugy alany vesszővel. 

De arra figyelmeztetem, hogy ilyen köves száraz talajra rupesz
tris al~nyt használjon. Az diszleni fog. 

Es ám ne feledje el, hogy ott nagy termésekre állandóan nem 
számíthat. Azért tehát oly fajokat ültessen vagy nemesitsen, amelyek 
faj bort, értékes bort adnak. 

Alkalmas talaju szőlőre a ha hegyen van is : az agrár bank azt 
hiszem igen is ad kölcsönt. 1\lert ott azt nézik, hogy alkalmas-e a talaj 
szűlőnek, nem azt, hogy siKon avagy parton \·an-e. 

Apróságok. 
Hibás ojtványok. A gyökeres fásojtványokat ugy szokták kipró

bálni, hogy egy kicsit meghajlitják, s akkor meglátszik, h '8Y a forradás 
tökéletes-e ? 

Ha csak a legkisebb hiányosság látszik, némelyek ezt has~nálhat
Jannak jelentik ki. 

Pedig az, mint az alábbiak igazolják : 1te111 Ize/yes. 
Ez év tavaszán azon gyök,.,res ojtványokat, amelyeknél némi for

radás hi~nyzott: eloskoláztam. 
Ezek számszerint kitettek 3 . .,.)u drbot. 1\lost összel kiszedtem azon 

okból, hogy vele a tavaszon ültetett zöldojtványomban támadt csekély 
hiányt foltozzam. 

Ime mit tapa!ztalok? azt, hogy az egészben csak 75 darab hibá
sat találtam, mig a többiek a forradás hiányt l<inőtték : és teljesen meg
erősödtek. De ezen 75 darab között volt sok elszár!idt is, melynél az 
elmaradás: nem a hibás ojtvány megerősödésének hiányára jegyezhető 
fel. 

Ebből az a lanulság, hogy akinek l<cvéssé hibás ojtványai van
nak: ne dobja a tüzre, mint azt sokan szeretik ajánlani; hanem osko
lázza el. 

* 
* 

Elöregedett alany töke. Sokszor mcgtürténik, hogy az alany vesszö 
eli.iltetése után 3 -4 évig rosszul kezelve tengődik, mig végre a gazda 
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eá gondolja magát : ::ölde1t beltemesiti és eldönleli. 
Hát ez nagyon helytelen eljárás. Elcsenevészedett, elágasbogasodott 

elöregedett tökén erős fejlődésü szőlő sohasem lesz azért, mivel annak 
gyökérzete elnyomorodott; s habár a ledöntött alanyvesszón fejlődnek is 
később gyökerek: az elcsenevészedett hitvány gyökérzet a fejlődést örö
kösen hátráltatja. 

A zöldojtásokat azon a tökén lehet siket·t adólag eldönteni, amely 
üde fiatal egészséges; és szabad kinövésü. 

Legjobb az ilyen elöregedett tökéket kidobni; a földet megfordi
tal)i: és életerős ripária-portálissal, vagy erre nemesitett ojtványnyal he
Hitetni. 

* * 
* Arupestris-motikula. A nagy és szorgalmas szőlészetben hallani ugyan 

valamint a rupestris muntikuláról, de nem oly erősen és kiemelő
leg, m,int az megérdemelné. 
. Evek kellenek ahhoz, hogy a szőlész közönség a rupestris-monti-
kula szölöben, az ö specziális és nagy jelentőségü értékét felfedezze. 

De az be fog következni; a gyakorlat erre i~ megtanítja az em
bereket; és a rupestris méltó figyelemben fog részesülni. 

A ripária-portális, rendkivül fejlődésénél fogva, kivéve a meszes ta
lajokat jól találja magát,· igy jól találja magát a hegyoldalal<On levő kö
ves kaviosos talajban. 

S ha nem volna rupestris muntikula, lii nem látnánk annak ugyart 
csal< a ){öves kavicsos talajon levő fejlödését; azt mondhatnánk; hogy n 
ripárin-portális legjobb. 

De hát a rupestris montikulanak ugy látszik egyedül és kizárólag 
az ilyen talaj a valódi hazája. 

A hegyes köves kavicsos talaj ba ültetett rupesztris montil{ula maga 
az élet; oly üde szinü, oly bámulatos élénk szinü és jó fe,ilödésü, hogy 
az ember elbámnl, amikor az ilyen helyeken szárazságban az egyéb 
növények elhalnal{: a rupesztris-montilmla pedig egész üde, mondhatni 
délezegen mt.ltatja be magát. 

Ezen körülmény teljesen meggyőz bennünket arról, hogy a ru
rupesztris-muntikula a hegyes, köves, kavicsos talajban, mint alany 
felülmulhatatn ; azért is, mivel a tilloxerának teljesen ellenáll. 

Több évi tapasztalat után mondhatjuk ezt: és egész lelkiismeret
tel ajimljuk és tuná~.:solju~, hogy al<inek szőlőföldje kavisso.s, köves, 
vagy száraz hegyoldalban fekszik : az ott csal< is rttpesztris-montiku
lá~·al telepitse1~. 

Kardések és feleletek. 
kérdés. Kis lapunkban emlitve \·olt a csoda-szölö, mint olyan, 

amely rendkivül nagy termést ad. De nem volt megmondva, hogy fe. 
hér szőlő· e avagy minő sz.nü: azután bor· e vagy csemege szölö P 
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Továbbá, hogy mikor érik ? 
Sziveskedjék ezekre felvilágosítást adni. 

Nagy-Várad. F· S. 
Felelet. A csuda-szölő fehér ; rengeteg nagy fi.irtü. Középérésü, 

inkább bor mint csemege szőlő. _ 
Nálu uk ez évben szepternber 24-én lett részben Ieszedve; s ekkor 

mint csemege sző!ö lett e!szállitva. Később pedig a borszl5lő közé 
szedt ük. 

Kérdés. Ezelőtt 5 évvel ültettem 4 hold európai szőlőt, félig kötött 
talaju földbe. Ugy a mult évben, mint a jelen évben szép termésern 
volt. Ez évben a filloxera m~\r föllépet benne, tanácsos lenne-e azt még 
szénkénegeztetni? 

Eger. F. J. 
Felelet. A talaj mint mondja félig kötött, eszerint benne a szén~ 

}{énegezést sikker lehetne most ebben a száraz őszben eszközölni. 
Ha nem tudja az eljárást, tessék az ott levő vinczellér-iskola 

igazgatójához fordulni. 
Kérdés. Zöldojtványaim rengeteg hosszu alanyokon vannak. Ohaj

tanám ott helyheu eldönteni, kérdem: nem lesz-e hiba, ha azokat a· 
hosszu ojtványokat elral<om? 

Pécs. S. K. 
Felelet. Baj nem lesz, ha megfelelő nagy széles és mély árkokat 

ásat. De tessék vigyázni, mivel a munkás az ily hosszu alanyokat a 
hajtogatásban elszokta törni. · -

Ha eltörnék: akkor a törött vesszőt ne engedje eltenni. 
Látja kérem, ennek is a gazda maga az oka. 1\linek késedelmeske-

deit a zöldojtás 1\észitésével. · ·' 
Az iiyen hosszu vadon levő zöldojtvány elrakása felette nagy 

költségbe kerül. Különösen kötött talajban, s ilyen Sloárazságban minf 
m::>st van. ; 

Kérdés. A rozsdás muskolatról felette sok szépet és jót hallottami 
kérdem nem-e Alexander-muskolat a neve? • · 

N .-Kanizsa. D. K. 
Felelet. Az alexander-muskolat egészen más. 1\lás a külem:e, ·mtis 

a szőlöfürtje, más az ize. · :: 
A rozsdás-muskolat egy és ugyanaz amit vanilia-muskolatnak 

neveznek. Azért nevezik vanilia·muskolatnak, mivel ez a legillatosabb 
szőlőfaj.. · · · · 

Becses azért, mivel felette dusan terem, s mig az alexandernak 
inkább vállas fürtjei vannak : addig a rozsdás-muskolat vese alaku. 

Az alexander-muskolat szinte nagy termő szölö, de nincs oly 
illata mint a rozsdás-muskolatnak. 

De meg az is kül?mbség a kettő között, hogy a rozsdás-muskolat, 
alkalmas aszszel meg : IS aszalodik, és belőle a legnemesebb illatos aszu 
bort lehet szürni. 
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.A.mePlkal sz616vessz6 eladás. 
Sehol nem üzetik oly visszaélés, mint a ripária-portális szőlővessző 

eladásánál. Miután a bevásárlók ripária-portálist keresnek, az eladók azt 
hirdetnek, holott a legtöbb igy hirdetett vessző nem ripária-portális. 

_ De ezt ne·n lehet félrevezet~snek te'dnteni, mivel a ripária-portálist 
még most is kevesen ösmerik. Ö { is igy nevelve vették, és ily név alatt 
adják továób. A ripária-portális felette könnyet! felösmerhető. 

Növekedése eltér a többi ripáriátol azzal, hogy mig azok bokrosan 
fejlödenek, -ez mar az első éves korában kifutja magát; hosszú hajtáso
kat hoz, n~gy terjedelmes levélzettel, a bordázat köz1tt a szövet dudorodott 

Levelei mig fejlődenek, egész szeptember hó közepéig nem sötét
zöld, hanern gyenge-sárgába átmenők. 

Eladó sima vesszők: 
l . Ripária szelel(ta elsó oc;ztály ezre 

-" " másodosztály " 
2. Ripária-portális fajtiszta első osztály 

" " másodosztály 
" " harmadosztály 

3. Szolónisz első osztály -
" másodosztály 

4. Rupesztrisz montikula első osztály 
., " másodosztály --

ó. Othelló első osztály --
" másodosztály -

6_ J aquez első osztály -
,, másodosztály -

GJ'ökeres veazök. 
l. Ripária _sze~ekt~ - ezre 
2. Ripária-portális fajtiszta " 
S. Othelló " 

Zöldoltvány ok. 
Fajtiszta ripária-portális alanyon. 

l. N em es kadarka ezre 
2. ·1\iezesfehér " 
8. Olaszrizling " 
4. Vegyesek " -

Hipária szelektán ezre 20 frttal olcsóbb. 

10 (rt. 
5 frt. 

18.-
9.-
5.-

10.-
4.--

10.-
i),-

12.-
8.-
8.-· 
4;-

20.-
30.-· 
25.--

80.-· 
80.-
80.-
70.-=-

Gyökeres fásojtványok . ripária-portálison. _ 
Nemes kadarka ezre - 150 frt 
Olaszrizling ,; - 150.-
Kövidinka " - - - 150.-

és 25 fajban cscmegeszólők, melyel<rőll<ivánatra kü!ön árjegyzék küldetik, 
Ripliria szelekta alanyon ezrenicént 25 frttal olcsóbb. 

Cauda1zOI6, zöldoltvány : ripária-portálls vagy azolónlsz alanyon 
IlY dll. egy forint. 
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Eladó európal szölövesszök. 
Sima osemege fajok. 

:\1 usk:-tt alexander l O szál 30 kr. l Cor. Jnagn. l O szál . 30 kr 
" Bifl'ere . :30 " l Ezr. lVIagyarország :3.--

" 
Boowod GO " Csodaszölő , : · 8.-

" Blank quen Vikt.50 " Fürj-tojás 20 ,~ 
" Citronelle . 30 ,, Fehér napoleon . 40 " 
" Croquant . 25 " Kossuth Lajos . . 50 ,, 
" Damaskus . . 25 " ~Ialaga Rosea . . 80 " 
" De nantes . . 25 ,, l\1alakkoff uzum . 50 " 
" Genuai . . . 52 " Mandlen Angevine . 20 " 
" Dr. I-loog Róbert 50 " Oriúsi Napoleon . 30 " 
" Frontingnan bl. 25 " Perzsiai óriás . 20 ,, 
" ruge 25 ,, Perl Imperiál . 30 " 
" Ottonel • 25 " Prekocie d 1nalinque . 20 " 
" Tokaj . 25 " Piros nagy ~apoleon . 50 " 

Rozsdás muskolat . . 20 " " kis ~apoleon . 50 " 
C has . Almaria 1 O szál 25 ,, Riese de calabrc . a o " 

" . Angevina . . 25 " 
" . Des angeres . 25 " 
,, . Bianc . 
" . Fonteneble r. 30 " 
;, . Imperial . . 30 " 
" . J eruzsalem . 30 " 
" . ~ émet piros . ao ,, 
" . !vlathiasz . ;)0 " 

" 
. Teneriffe . 30 

" 
" 

. Tokaj den J. 30 " 

" 
R ')-. ouge . ...a " 

" . Szt. Fiakre . 30 " 
Duchesse of Buccleuch 60 " 

BOPSZőlők. 

~c mcs kadarka ezre . 
~agy butgundi " 
Oportó 

" 
Szent-lőrincz . " 
Kövidinka . . " 
Bakator . . " 
l\1ézesfehér . . " 
Ezerjó 
Rizling . 

. " 

. " 

4.-
4.-
,.. 
a.-
~ 

0.-----

4.-
5.--·-
4.-
o.-
4.-

Gyökeres vesszők szintén töhb fajtából kaphatók. 
Megrendeléseknél 25°'o-tóli előleg küldendő. A név~ a 

lakhely, vasuti vagy hajó állomás tisztán olvashatóan kiirando. 
Gyöngyös, Heveimegye 189Q szept. l~. 

Tisztelettel 

Csomor Kálman 
szőlőn·agy birt okos. 

Kovács és Társa könyvnyomdája, Gyöngyösön. 
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