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Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n f'elelös szcrkeszt(i és kiadó-tulajdonos 

Előfizetési dij. Egész évre 4 kor. CSOMOR KALMÁN. 

Országos fagykár. 
A mult hó 27 -én történt fagykár meg sem közeliti azt : 

ami e hó 12-én és 13-án éjjel történt. 
Az egész országból több-keveseb fagykárt jelentenek. 
Vannak vidékek, ahol a szőlők teljesen elfagytak és a 

nép két!égbeesve jön-megy a szőlőhegyeken. S kevés vidéke 
van hazánknak, ahol a fagy kisebb károkat ne tett volna. 

Különösen azon vidékek lakosai vannak rosszul, ahol a 
jég a mult és előző évben végezte romboló munkáját. 

Ha valahol van szükség a kormány segélyére, ugy ezen 
kétszeresen sujtott vidék szőlőtermelőinek kell segélyére si
etni. ~lert sok helyütt és sokaknál a legborzasztóbb helyzet áll 
be. Nlelynek elrettentő példája, százakat és ezreket visszariaszt 
a szőlőtelepités egyébként is nehéz munkájától. 

S ha ez bekövetkezik, megsemmisül az a nagy illuzióval 
hozzáfogott állami és egyéb kedvezményben részesitett szőló
telepités. 

~em vagyunk barátai annak, hogy ha az állam polgá
rok szájtátva várják az a!arnizsnát; szolganépet nevel az a 
hon, melynek fiai mindig könyöradornányra nyujtják ki ke
zeiket. Tehát nen1 azt értern én, hogy a kormány alamizsnát 
nyujtson a károsodott szőlésznek, de azt, hogy ahol nem 
termett : elsősorban is ne vegyen ván1ot. 

Az ujonnan telepitett szőlők 6-1 O évi adómente~séget 
élveznek ; ámde ha ezen idő között ily és hasonlő elemi 
csapás éri : úZI figydembe ue11t veszik. J/dr pedig ez nagy 
-ig·azlalansdg. 

A telepítéssei járó kedvezmény egyebek között az agrár 
kölcsön. Szülő anyja ezen intézménynek a kormány. Tehát 
intézkedjék, hogy az ilyen csapásos év az első öt évi időhöz 
ne vétessék. 
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A felüllitott elv rnellett nagyon JOgos kérés ez, mert 
ezen évvel nen1csak hogy elő nem halad a szőlész, de leg
töbk esetben egy évnél többet veszi t; amennyiben a fagyás 
sok esetben a fiatal egy-két éves ültetés életét is rnegtámadja. 

Hogy ezen igazságos kedvezmények elérhetők legyenek, 
h mozgalomnak nagyobb keretet kell felölelni -- jobban 
mondva últal~ínosnak kell lenni. 

I~s ne csak azon vidékek lakosai, ahol a kár teljes, lép
jenek elő kérelmükkel, dc azok is, ahol csekély vagy éppen 
semmi kár sem történt. ~erncsak az összetartozóság tekinte
tében, de azért is, mivcl /liLl llckcm. lzohztlp nt:kcd. 

Kérelmezzenek n1indazon \'árosok és !~özségek, ahol szi)
Iészet~el foglalkoznak. 

Es rni hisszük, hogy emez igazsúgos krreltnek nleghall
gattatnak és eredményre vezetnek. 

Tapasztalatok az idei fagykár után. 
A mult hó 21 -én volt fagykár csekélység volt ahhoz képest, a 

minő luhokat e hó 12. és 13-án viralióra szenvedtünk. 
Fagykárunk é\· ck óta nem volt, legnagyobb volt az l Si' ;j. é\'i 

május hó l H. és 20-&n, amikor a nagy szél mindcnt elfagyasztot t. 
.-\ddig az volt az általános felfogás, hogy szélescHd idején cs.1k 

a völgyek fagynak el, és az emelkedett helyeken a fagy nem tesz kúrt. 
Ezen felfogásunkat a f. hó 12-13-án ójjd történt fagyok meg

scmmisitették. 
Csudálatos a fagykárnak esete. Némely helyPn a hegytetök, más 

helyen a hegyoldalak fagytak el ; a legkevesebb fagy történt a larvs 
lzely,;keu. 

Bármint elmélke'-lünk, bármint tanulmányozzuk, nem tudunk 
meghatarozott megállapodásra jlinni. 

Csakis egy körülményt látunk tisztán legalább a mi vidékünkiin, 
azt, hogy ott, ahová az éjszaknyugati szélirányzat el nem juthatott : 
uti éppen St'11Wzi lúir siu~s. 

Szóval ahul a szőlii kelet1·1ek vagy délnel< fekszik, és elütte éj
szakuyugatról de küzvetlenül Jomb van; olt llt.'lll fagyoll. Tehát ebből 
is az a konzckvenczia, hogy május l ~-13-án éjjel történt fagyot az 
ejszaknyu~·atrúl eredett hideg áram okozta. 

Azért tehát ezen felfogás szerint azon szölőterületek menekültek 
meg a fagytól: amelyeknek éjszaknyugati oldala hegyekkel, dombokkal 
de közvctlenül van védve. 

~lost már az a kérd6s a fagykár után mi a gazda teendője ? 
Nagyon hibásan jár el az, aki a fagykár után a szőlőjét elhanya

golja, 
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A megfagyott szl5lőt meg kell ujból metszeni. De nem közvetlenül 
a fagy útán, hanem legalább 15-20 napot kell várni. 

Ez idő alatt az elfagyott hajtás teljesen visszaesik: s a munkás 
tudja : mit és hogy kell ueki metszeui. 

A metszési eljárás a következl5 : 
Azon hajtásokat, melyek felsó részei a terméssel együtt elfagy

ta;.:: miud le kell vágui. S igy a tőkét a fagyos hajtásoktól meg kell 
tisztitan i. 

Ha most nár ugy történik, hogy a csap hajtás nélkül marad : 
akkor a csapokat a tőkéről szinté~ el kell távolitani. 

Az igy m~grnetszett t{)ke új hajtásokat hoz, melyek ez év folya
mán beérnek ; és esztendüre rendes termést hozhatnak. 

Ellenben ha a megfagyott hajtások hónaljai türnek eW, azokból 
a jövő évben gyenge tet·més fejlődik. 

Tehát a jövő évi termés biztositá~a végett, mulhatatlanul meg kell 
metszeni az elfagyott tőkéi<et. 

A mostani altalános fagy igazolta azt, hogy mily helyes azon 
metszési eljárás, melyet mi követünk. Es végre helytelen az, ha valaki 
az égbe nyulvn a szarvas met~zési módot gyakorolja. 

Ahoi a metszést ugy eszközlik, mint legutóbb egyik neves szak
közeg magyarázta, hogy az első évtől kezdve évenként föllebb és fül
Iebb eszközlik a metszést : ott a fagy nem csak a termést csupán, Je 
legtöbb tökét is tönkre tett azért, mivel azon metszési eljárásnál nincsen 
tőke fejezet, és a rügyek nincsenek raktározva. 

Ellenben azon eljárás, melyet mi követünk és magyarázunk : most 
a válság idején megmutatta előnyeit. 

Ami metszésünk egyszerüen az, hügy 2-~{ éven át töke fejet 
nevelünk, s a negyeaik évben l<észitjük a csapok képzését és állandóan 
ugy metsL.. ünk, hogy egy tökén a két ellenkezíi irányban két csapon 
a töke erejéhez képest ~-3 szemcs tcrmíi vesszí)t hagyunk ; és viszönt 
a tőke másik két oklalán a jüvő évre szükségcs ciapot nevetünk. 

Az igy eszközölt metszés fulyt{m a két termű csap r a 2--2 felső 
rügy kihajtott és meghozta termését. S mivel a tőke ezen négy ter
mórüggyel és a jüvő évre szükséges két csappal igénybe volt véve : 
több hajtást al(g lwzott. 

~1ost jött n fagy. A terméssel telitett 4 rügy közül egyik-másik 
megmaraJt. Ha most már ~7. elfagyottat eltávolitjuk : a rajta maradt 
3-.:t fürt szőlő jobban f~jWdik s ezzel a kárt némileg enyhiti. 

Ahol miml a négy termő hajtás elfag~·ott s levágtuk, meg min
dig ott maradt az alsú rügy, amely most tör elő, és a legWbbje 
gyümölcsüt hoz. Ahol pedig ez ki nem hajt, kihajtanak a fejezetben 
levő als~ rügyek; melyek még hoznak némi termést, és a jövő évi 
terméshez alkalmas hajtásol<at nevelnek. 
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A lisztharmat elleni v édekez ésröl. 
Voltunk olyan bátr·ak, miszm·int az Asehenbnmdt nagy áramla

tával szemben figyelmeztettük olvast'1inkat. ho~y annak beszer·;,~,ésétöl 
már a drágaságon V;llÖ tekintettel is tartózkndj:mak. 

Czili:keinkben a;,~,t mondottuk, hogy elvál'llúk, ha az állam szak· 
közegei nyilatkozlllÍ.Ilak. 

A várva-várt nyilatko;,~,at megérkezett, melyhen :'tllitásunkat. iga-
zolva látjuk. 

A t·zikk a természettudomány, ki.•zh'•nyhen jelt> nt meg, honnét 
nagy érdekessége végett át vettük és szó szerint ki.•ziiljiik. 

A szölö lisztharmatja és a védekezes ellene. 
rvtintegy négy esztendeje, hogy a homoki szölőbirtokosokra való

ban rossz napok járnak, mert épen ott éri tiket a csarús, a hol leg
kevésbbé várták. A hazai horuold szőlútermesztés jelenlegi szép fellen
dülésének legfőbb oka a tillokszéra, a szőlö egyik élúsJije \·olt ; a sivó 
homoina menekült mindenki, aki ma szölút aka•· t.ermel;zlt:n.i, de úgy, 
hogy semmiféle veszedelmesebb élúsJitől félnie ne kelljen, Es a hét
nyolcz évi biztató kezJet után egyszerre ott \'agyunli:, hugy megvan 
ám a homoknal< is a magn. élósdije, nem is egy, hanem sok, a me
lyekböl akármelyik is akkora fontossAgu, hogy bár· nem anny:r·a vészt
hozó, mint a fillokszera, de mégis elveheti az ember keth·ét a szólű
termesztéstöl. ll_\" en például, az állatuk lúizül a szól··>moly ( Cu,:Jzylis 
ambig·11ella 1-lüb.), a sztíléiiloncza ( Torlri.r pilleJi,.u.t :--\ehitf.), a gombák 
köz ül a szölö lisz.tharmalja ( C11~.:iuuhz spi ,.,1/is Ber i..: ... \: Cook., vagy 
régibb és ismer·tebb nevén Uidium Tu.:ke,·i Berk. ) .. -\ szólonek nem új 
ellenségei ezek ; új bennök az, hogy olyan veszedelll ~;..·:; rnértékbe·1 é:, 
annyira hosszu il!ön át j~lentkaznck, a milyenre, legalábh uálunl<, edJig 
még nem \'olt eset. I'isHebh mértékben es egy-két éven át rájok buk
kantak már az i)tvencs é~s a hatvanas é\·ek úta sziute minJen ötödlk
hatodik évben; megjelente!<: és elmultak : ez \·olt a rendes sorsuk. ~la 
másképen állunk \'elük. A hol cgyil<:-másik élősdi befészkelőJött, utt 
u&yancsak kitesz magáért. Ismerek humoki sz.")Jút melyben a szőlömoly 
kártétele miatt az elmult esztendóben kataszteri holJanként csak 1--2 
hektoliter bort szűrtek; pedis virágzáskor a tökél\: legalább is 30-3;) 
hektoliterrel biztattak. 

A dologban aE a Iegkétségbeejtóbb, hogy ezek az élűsdiek nim 
egyenként, hanem másod-, söt harmaJmagukkal jelentkeznek. Ha az 
egyikkel megbil'koztunk, hátra \·an még a többi ... 

Az utolsó két esztendőben behatóbban foglalkoztam a szőlőmoly
lyal. Hivatalból többrendbeli kisérletet folytat.tam, hogy megállapitsam 
mi módon lehetne-e csapásnak elejét venni. Es a mikor végre czél~ 
értem, mikor annyira jutottam, hogy u. kisérletem szinhelyéül szolsaló 
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30 katasztari holdas .,szőlőben csaku~yan ura lettem a szőlömolynak' 
mert egyszerü fogással lehetetlenné tettern a megjelenését, s a mikor 
igaz örömmel Öl'i.iltern, hogy végre meg van mentve a szlilli : hirtelen 
egy ujabb csapás, a szőli) lisztharmatja ütötte fel a fejét ugy, hogy 
egyszerre nemcsak minllen munkánkat, hanem kisérletem jó eredmé
nyét is veszedelem fenyegette. 

A szőlő lisztharmatjának kártételét régóta ismertem ; és ha sze
mern elütt csak a régebbi honi eseteink lebegtek volna, nem igen ijed
tem volna meg tőle : Je láttam épen egy évvel ezelőtt elyan kártételét 
is, a mel}"i'e csakugyan ráillik az isleu csapása név. A fiumai szölók
ben volt ez. Az l és 2. ábrán látható két szölőfürt onnan való. Az 
1. ábra felenagysága a fürtnek, a mely természetben épen 30 ezentimá
ter hosszú volt, és egres korú.ban pusztult el. A m.is~k későbben eset
áldozatul, de szintin teljesen tönkrement. :\1. a szölő, a honnan e kéz 
fürt való, 1897 -ben 70 hl kitünií bort termett; 18118-ban ugyanott 15 
hl- t szürtek ! 

A fiumei eset nyomán eszembe jutott a szőlő lisztharmatjának 
Európába való első beköszöntéie. 1~7. az élősJi szintén amerikai szár
mazt\su s ez is csak ugy tette meg a kontinens felé való utat 1845. 
óta Angolországból (a margate-i ü vegházakból, a Thames folyó torko
lata mellöl) kiindulva, mint 1863-ban a jillokszera, a mely szintén 
London rnellől, a hammersmithi sziJiöhajtató házból a \Vestwood-féle 
Pe,-itymbia vilisaua (,z Plzylio.rera \·,zst,ztríx-szal azonos) né ven indult 
ki, vagy a z·i,·telii, mely ugyanonnan (Kensington tájáról) 1788-ban 
~lébb F'rancziaor·szágba, majd lassanként Európa többi államába jutott. 
Es a lisztharmat rövid tiz év aiatt csak olyan nagy károkat okozott, 
akár a fillokszera a hetvenes évek derekán, azzal a külömbséggel, 
hogy a tillokszera a szölőtőke élctét tette tönkre, a lisztharmat pedig 
legtöbbször csak a termést semmisitette meg. A Földközi-tenger bor
termeszt{) meden~zéjének szölőtermése 185i>·ben 1/a-ra, és 18.:">G-ban 
1 /•-re, apadt, de voltak szőlők, mt!lyekben 1/ to-re is sülyedt ; sőt a 
spanyol ~ladeirában a lisztharmat miatt teljesen abbahagyták a szlSl6-
mivelést. 

Egyrészt e szómorú kép hatása alatt, másrészt mert fel akartam 
használni a kedvező alkalmat, hogy közvetlen közelségből vegyem 
szemügyre e b11jt: hozzáfogtunk ez élösJi legyőzéséhez is. ~J kettős 
sikeres küzJelemnek a szölőmolym vonatkozó részéről a földmiveles · 
ügyi m. kir. miniszter kiadásában megjelenő Iúsérldii,~yi /{ö::l~mény~k
ben számotok be, itt c~ak a lisztharmatról fogok 5Zólani. 

~htgút a lis~tharmatot, s fejlö~lésének leirá:5át mellözöm, a mely · 
részletesen olvashat~'> a Társulat kiadásában mc~jelent "A szőlő beteg
ségei és cllenségei ·· czimü könyvben, itt ~sak a baj lefolyására helye
zek sulyt. 

A szm,·> lisztharmatjának el!iő nyorw\t tavaly junius hó 9-ikén egy 
kis fürtnek igen apr·ó szemén vettern észre. A lisztharmat ilyenkor 
külsö megjelenése dolgában alig emlé"czltH a kés6bbi (julius végén, 
augusztushan) képére. A fürtnek ~~ak épen egy bogyója volt liszthar
matos, a ti)bbi teljcsen ép mar·aJt, s tiszta volt a fürt vesszeJe is. A 
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.f!Omba-bevouat a bete.~ ba_!!yóu fis:ta ltós:iufeltér f'Olt ; nem volt benne 
semmi abból a Szennyes, S7.Ürkés fehérségb()), a mel~· a haj késóbbi 
fokán látható; ha az ernher nem mikroszkóppal vizsgálja, alig hinné, 
hogy lisztharmattal van dolga. 

Hár·om hét mulva a baj annyira láthatóvá v~lt, hogy a szölfífür 
tükö n már lwr·esés nélkül is meg lehetett találni. Es a ndy mérték ben 
gyar·apodott a bogyó terjedelemben, ugyanugy szaporodntt azutá·.a 
napr·ól napra a lisztharmat is, de lll'~g mindig csak a fürtBI<ön. Julius 
els(í felében már a szől6vesr.ő szárán is megtaláltarn (a földtől ;)Q-60 
c~11-nyire). :\ szőlő levélzetén nyoma sern volt. Julius végén, augusztus 
első felében már igen rut alakot öltött. A hol a lisztharmatot a fürtö
kön junius \'égén vettük volt észre, augusztus elején már nemcsak 
Iáthatuk, hanem érezhettük is: az ép szaAlásu embernek Ciakhamar 
felötlött a sajátszerü penész· vagy dr)hszag, mely az ilren szőlőbcn 
nem ritka. A beteg fürtök eg~' része fejll;déséren megállott : au~us~tus 
rl~rekán is rsak olyan volt, mint julius közepén. \. kék, vagy piros 
fajták szine nem fejlödött, hanern (~.;unya sötétszür·ke, vag.r szennyes 
barna Yolt. .\z ilyen bogyóra senki sem mondaná, hogy a szőlő, mert 
a reája tapadó gombaréteg, valami nt a bogyónak barnás szürke ru t 
sz i ne teljesen eksufitja. :\ beteg fürtük másik része, ha vatamelyest 
meg is nót, repedezni kez,tett Jóllehet a liszthal'lnat csak olyan élösdi, 
mely a megtámadott növén.vi rész fölszinén él ft•cfaparasif,l), és cs;tk 
az illető részt takaró hámrétegen (epidemlisen) át szivogatja a táplálé
kot, még peJig a:~ epider·misznek jeletékeny megsérülése nélkül : nagy 
tá111adás esetén a lisztharmatos bog vó mégis megrepedt oly annyira, 
hl)g.v a bogyó magja. is kilátszi!<. .-\ repedt bogy6 azután csakhamar 
tönkre megy, nemcsak mi\·el a lisztharmat hántotta, hanem mert nyo
mában még más gombák is ellepik, s az elcsufitott bl)gyö tisztára el
rothad és megszár·ad. 

E két szélsőség között természetesen számtalan az átmenet, mert 
a nagyon beteg tőke szornszédja egészen ép lehet, vagy fürtjén alig 
alig akad egy-egy lisztharmatos szem; van arr-a is példa, hogy az egy

-· más mellett csüngő 4-6 fürt közül csak egy a fertözött, a többi mind 
tide és eg~szséges. 

Igy tart ez mintegy augusztus közepéig. Azok a fürtök, melyek 
eddig épek maradtak, rendesen gyarapodnak; au.~usztus második felé
ben egyik-másik szemök már zsendiil, s a korai fajtáké itt-ott puhul 
is. Ha némelyiken mutatkozik is a liszt harmatnak egy kis nyoma az 
már nem hatalmasodik el többé e fürtün annyira, mint juliusban. ' Az 
ilyen fürt., hogy ugy monJjam, mintegy leveti magáról az éli)sdit; 
nincs is más baj, minthogy a héján aprö, tü-;zurásnyi nag\·s;igu, barna 
minö pontokból álló foltocskák keletkeznek, a melyek mi.ndv,égig rajta 
zsa~allna~. A ki a s~i)Jút szereti és meg is st-okta né;mi, hogy mi t 
esztk, a hsztharmatnyonwkat a kiilünhen egészséges fehér szölőfajtákon 
könnyen észreveheti 

~nn~l töhu;t sz~ n ved azután a tökének ti;bhi züld része. Augusz
tus masodtk feleben cs szeptcrnbcr elején a lisztharmatuU már nem 
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igen kell keresni a levélen: a gomba a vessz{) zöld részét nagy táma
dás esetén legtöbbször már teljesen bevonta. 

(.. vessz.) támadásának egy nagy mértékét leginkább akkor itél
hetjtik meg jól, ha az ily szől{)t lomhhullús ideje utún tekintjük meg. 
A mult év november havának kü7-cpe táján (l( j -18-ikán) bejártam a 
pozsonyi S7.ölőket. A hol a lis7-tharmat nagyon pusztított az elmult 
évben, ott a vessző felső kétharmada sötét, majdoem fekete-barna s;~,int 
öltött, olyan volt, mintha megszenesedett volna. A szőlüvesszli elhalt 
böre alatt, ugy a közepe híján még épnek, egészségesnek látszott, d~ 
a felső fele már akkor is rusztuló felben volt; télen át azután elpusz
tult a többi is. 

A kisebb mértékben megtámadott vessze') nagyjából rendesen érik ; 
felszíne szépen megbarnul, de azért r·ajta is meglátszik a lisztharmat 
nyoma: természetes barna sziné11 megtalálhatjuk a lisztharmat okozta 
barnább, sötétebb foltokat. E foltok l.;isebb foku t:'tmadás esetén igen 
jelernzök; a hol a gomba fonala (myceliuma) halad és szivókáj~íval 
(haustOJ-i!Hil-ával) a veszü bür·kébe megkapaszkodik, parányi folt kelet
kezik. A sok apró folt azután (jsszeér és egy nagyobbat, 1'en1lesen ke
rekded alaln1t alkot ; e kis foltok azonhan a vesszúélet erejét nem érintile 

Szinte feltünően sokat sze n ved a másod- vagy s(zrjtt!c:nuJs (az 
osztrák némete)< .llártollszi)/()-je, vagy a svújeziak ll'iult:rtrolc:r-je). A 
későbben ( iunius Yégén, sőt juliusban) nyil ó szőlő virágjából a tel'lnÜ 
szölővessző felsöbb részén kötöd{) termés ez. Kései virágzásához mértco 
fejlödésében nagyon elmarad a többiti;l. és a mikot· a rendes termés 
megérett, ez még teljesen zöiJ és savanyu (egres). Ezt a másodtermést 
a lisztharmat igen-igen bántja. ~ol<szor az egész szúlöben alig látni 
lisztharmatot, s a sarjuter·més mégis tele van vele és szürkés-fehéres 
bevonata minden arra vetődőnek a szemébe ötlik. Ez ugyan nem kár, 
mert a sarju szt5löböl senki scm szür bort, legteljebb eczetágynak 
haszálják - a nagyon talmrékos gazdaasszonyok. 

A lisztharmat okozta pusztulá:mak ugyanaz a képe azután szep
lemberben is. Az ép hogyu vigan érik ; a mclyik már augusztusban 
tönkrement, el< kor tájban mar ziirgt'ísre szára'-l, vagy, ha még . van 
benne nedv, a rajta vetekedve nüvú sok rothasztó gombától (Botl:l'ti.•; 
ci11erea, Chzdosporittm) \'alüságos s;.ürku gombának látszik. .-\ vessző 
z;-.zlója s összes zöld, még nem fásodott része ezen tul is esak ugy 
szenved, mint az elöző hónapban. 

Az amerikai fajok egy részét kivéve, valamennyi más szőlöfajta 
szevedhet e gombától; legtöbbet a vékonyhéjuak és a korán éríík 
(igy pl. a .\l,zdelciue .-lu.t:cr,ilzt:), melyeket l8U8-ban láttam, s melyek a 
késön é rök közvetetlen szomszéJ ii<igában állottak, alig szenvedtek. va
lamit a lis;dharmattól, de a s~omszé"ljaik már· akkor is; a küvetkcz·_· 
évben ugyanaz volt a;~, eset, azzal a ld.iWnaséggel, hogy a kósön érők 
egy része az elmulasztott védekezés rniatt majdnem felerészben tönkre 
ment. Hogy bizonyos fajok jobban daczolnak a betegséggel - a fön
nebb emlitetteket kivéve - arra nem igen lehet sokat adni. Egyesek 
pélJául nagyon magasztalj'Ík a •·izliu.lf ellentálló erejét (Mach), mások 
(Via] a) pedig kevésre becsülik. 
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Röviden összefogla1va, a baj l_ folyásának klils6 képe ez : a liszt
harmat junius kö1.epétöl augusztus ki)zepéig fokozatosan n~veked/5 és 
hellyel-közel igen nagy kút·t tes·~ a sze"})«') fürtjében : i"t me l~' fu.~· t __ a nagy 
támadást augusztus l.;:üzepéig kikcriilte, bántatlan m;.u·ad. A sz(,)o levele, 
vesszeje eleir1te alig szemred valamit, augusztusban és szepternbet·ben 
azonban annál többet. 

Hogy a lisztharmat jelentkezése elején miért lepi el ink4bb a für
töt mint a levelet, arra határozott, szabatos feleletet nem igen talá
lu~. Vialá-nak két helyc-n elejtett szavaiból talán azt magyarázhatnám, 
hogy e jelenség a chlot·ofillal van összeköttetésben. ~fondják, hogy a 
hő is lehet az oka. Bizonyos, hogy a lisztharmat fejlődése szoros kap
csolatban van a napi hőmérséklet emelkedésével, a mit Marés adatai 
bizonvitanak is. A lisztharmat már f>-10° C.-on kezd fejlődni; e1. a 
legcsekélyebb hőfok (minirnum), a melyben még életben marad ; 
~5-30° C. közötti hőmérséklet(m legbujaban szaporodik, 40° <·.-on 
eléri tetőpontját ; a még nagyobb melegben -t:J0 C.-on l elpusztul. 

A lisztharmat fejWdése csakugyan szoros l.;:apcsolathan van a 
hőfok emelkedésével; csakhogy a fürt és a sziilölevél, n. zöld sz15lő
ves5zö és a hajtása is mind ugyanegy hófoku levegórétegben van: 
juliusban mindnyáiukat egyfot·m:in pörköli a nap heve, szeptember
ben egyszerre kezdenek fagyoskodni : de azért a lisztharmattól még 
sem szenvednek egyidejüleg és egyfornu\n. Engem tehát ez az elmélet 
sem elégít ki. 

Söt még azt is nehezen birom belátni; amit \'iala a földön küszó, 
vagy a föld szintájáhor. li:üzel es() ~zölöves~ziSröl és fürtról mond, hogy 
t. i. rajtok a lisztharmat nem hatalmasodik el, minthogy olyan helyen 
\·annak, ahol a földről Yisszaveriídf5 napsugár kétszeres hevvet éri őket, 
s a hol ~larés szerint a hőfok ;-,.jo C.-rll is emelkedik, ellenben valami
vel magasabban, a levélsátor táján csak :3fl-·lf>0 <'. Honi eseteinken 
m mindenütt azt látjuk, hogy a sziilöfüt t alig félarasznyira a földtől, 
vagv még alanta h han is, csak. úgy áldozntul esik a lisztharmatnak, 
mint akár a feljebb eső tájon. Es jóllehet a fürt oda van, a lis7.thar
matnak a levélen augusztus közepe elött alig van fettünő nyoma. Ad 
a jelenséget tehát, a melyet a pozsonyi lisztharmatos vesszökrül emli
itetem, másképen fejtem meg. A vegetá(zió elején a lisztharmat igen
tgen lassan fejlődik, mert - hogy úgy monJjam - igen kevés az 
áttelelt aFiyag, mely a szaporitást újra megindithatná. Elsö hetekben 
csak ilrról van szö, hogy maga keljen életre és ne yesszen ki a magja. 
Ez eltart - mondj~k - junius végéig, a mikor a lisztharmatnak már 
elég spórája van .. ·\mde el<kor már a rohamosan fejlődiS vessző alsö 
része, jóllehet még mindig éretlen. barnulni és fásulni ).;:ezd, e gombá
nak pedig a fásodó vesszi1n és a fel~ziuéu mtí.r nincs maradása, nem 
árthet neki többet. 1-\ésól•b, I.Iikor a ~;póratömeg óriási számban fejlő
dik, s a s.zél ~gy t észét a felsúbb zöld, meg nem fásodott, még éretlen 
vesszőre cs feJletlen apró lcv(~lkére fel-felhajtja : a gomba ide is lete
lepszik s a. ~esszöben és -&· levél~en egyaránt kát·t tesz. 

De mtert van, hogy eleinte csak a fürt szcuved? éu a.c okot a 
szölöbolfyó savla.rta/m,ib,w ken:s~_·m. Erre a sarjútermés vitt reá, a 
melyről már szólottam. 
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Mikor a teljesen megn{)tt, kifejlődött zsendülni kezdő bogyó czu
kortartalma rohamosan kezd szaporodni, savtal·tatma u~.yanakkor ara
dásnak indul. A szölli kedvelői jól tudják, rnikor l<e:>:d édcseLlni a 
szölő; ugyanezt kimutatja a chemikus is, a kinek elemzése szerint: 

l. A ri:li~tg (l H68.) l OOO bogyójában szabad St tv volt : julius 
27 -én l n.o, augusztus 9.én 30.4, 17 -ikén a'•.O, 28-ikán 1 R. a, szeptem
ber 7-ikén lH.O, 17-ikén 13.7, 28-ikán 13.7, október 5-ikén 11.:3, 
12-ikén ll.U és 22-ikén 6.2 és igy tovább. 

Ez összeállitás a savnak a szöl{)fürtben való gyarapodqsát és 
apadását tlinteti töl; a czukortartalom fejlődését elhagytam belőle. Az 
adatokat úgy helyeztem el, hogy valamennJ i a savtartalom fokozatos 
fejlődé~ét állitsa elénk. Az első (junius végén)! és julius hó elejtről 
VAló) adatoK még az igen felejtetlen bogyókra, az augusztus hó l<lize
piek a megnőtt bogyókra, az októberick peJig a teljcsen érett termésre 
vonatkoznak. A számok kifejezik, hogy ezer súlyr·észből hány r·ész 
esik a savtartalomra. 

Az össőeállitásból kiviláglik, hogy a szölóbogyók összes savtar_ 
tal ma augusztus közepéig nő; D-ike és l fi-ika közé esö napokon ér·i 
a tetőpontját; azután fokozatosan annyira apad, a mennyi rea t·endeseel 
megérett termésben szüt·et idején lenni szokott. n 

l-la a savtartatom ilyetén gyarapodását kapcsulatua teszem a 
lisztharmat fejl6désével, a kettő teljesen megfelel egymásnak. A savtar
talom augusztus közepe táján a legnagyobb, ng\'an·•kkor javában 
., virul" a liszthármat is, és midőn apadni h ezd az eli)bhi, hanyatlik az; 
utóbbi is. Innét van, hogy a~ a szölö, mely addig kiker·ülte a vészt, 
azután már föl se veszi e gombát. ~lint.ha a fcjWdl1 c~ukor már men ·
tesi ten é ellene ! 

Ez megmagyarázza azután azt is, hogy miér·t igen lisztharmatos 
a sarjútermés és miért szenved keveset a szölő levélzete és vess~eje 
a vegehí.czió elején. A sarjútermés savtartalma mitlllvégig nagy (a 
inémet neve szerint ~Iárton napja körül kellene megérnie), a gomba 'lZ 

ly fiirtön élhet és szaporodhatili, és szaporodik is; dc az és édes szö
lőn nem szaporodik. A lisztharmat ereje augusztus közepe híján már 
meg van törve, de némi gyönge fejlőJését láthatjuk azután is az olyan 
fürtökön, melyek vagy árnyékos, rejtett helyen nőttek, vagy annyira 
nagyok, hogy egyik felök árnyékos, feJett helyen nőtt és czukol·tar
talma e részen kevésbbé fejlődhetett, vagy legalább nem annyira, mint 
a másik, a nap sütötte feJökön. Hogy ez úgy van, minllnyájan tudjuk ; 
ugyanezt kideritette a chemikus is. 

~lind ez határozottan arra vall, hogy a lisztharmat csak a sav 
nyomán fejlödik. 

És miért szetl\'l·~ kevesebbet a lombozat, vagyis a zöld vessző 
ér: levél együttesen, mint a fürt? Itt megint a savtartalom a Ji.intő, s 
erre is a chcmllms ad felvilágositlist. Lássuk csak, mennyi sav van a 
züiJ részekben! A lombos részek, kivú It a levelek savtartalma :.!.·l- -l U.··tNoo 
között ingadozik; Je az a l 8.4 ezrelék egy-egy levélben, vagy más 
zölJ részben ~sak rövid ideig marad, aJdig t. i., a mig az előbbi ki 
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nem fejlődik, az utóbbi peJig fáso~ini nem kezd, mert ekkor a SelVtar
talom a.lábbsláll és azután állandóan csekély . 

...:\ lombos széilőrészel\en a lisztharmat eleinte nem is fejll5rlih: valllmi 
buján Hog.r össze! mégis annyim-mennyire lisztharmatos A s~{))() Je., 
vele és h:1j1íísa, azt két ok kal magyarúzum. A liszt harmat tlyenkoe 
m:.ir temérdek spúrát fejlesztett, nH·Iyet a sí'.él b,')ségesen visz a lové.lre. 
juliusban és augusztus elejen pedig csak itt-ott juthatott a levelr: 

to\'ábbá augusztus végén és kés,·íbben a levél m:it· la~abban fejWdilc, 
és a na~..,rúl napra csükkenö napi htímét'séklettel arányban egyre las
sai,ban és lassabban tünedezik cl bel,'íle a savtartnlom, a mel_vből 
lyettkor mi11dig több \·an benne, mint a ny:í.r elején, és minthogy lns
sabban alakul út, hosszabb ideig is talalható. Igy azután a levélre fel· 
özijnllí SJ'')ra·rajok itt kihajtanak és sokkal jobban szaporodnak, mint 
a nyú r elején. 

Hogy n t·édekt?':l;src rátérjek. azzal kezdem. hogy a lisztharmatnR-k 
is megvan a maga orvos..,ága: a 1.:,:11 vag.v bii,/t"isk/í . 

. -\li~. IHIQT a lisztharmat UH.)-hen mutatkozni kezdett, 18tH -ban 
mar m eg\·u)t -a-z un·ossilga, mclyet egy leytoni kértész., K_vle, ~tjánlott 
elleue. 1-\yle szere a kén volt. Hogy a kt~ll menn_Yire hev.dt, kitünik 
abból is, hogy l ~;-)()-han Déi-Francziaorszúg lisztharmatos szöWit már 
mind i\enezték. mf>g redig olyan jó eredméllnyel, hogy ez az eljárás 
nemcsak ott honosult meg, hanern elterjedt a f«ildl<erel,ség minden tájékán . 

. -\ kén alakjai közül a kCitrirá.l! tlllapitotta megj ezt a j0 hirnevét 
és ujabb id{)l\ig ez volt az eg_rediili ható anyag. l~ c1 hhan azonban a 
szől~:íbirtolwsok a használanJú kén alak,iára nézve na gy za varha'l van· 
nak. A kén a kereskedésben tiihb min~·!seghen fordul elö. .-\ legismer
tebb a kénvirclg ( tltJr,·s s11Uit ris J, a meg• 1)\':tSl.tutt nyers ké>n paráinak 
a hütö kamara falan ler·atwdú 1 kiviri1gz61 t'észe. E7. a kén, rnikt·oszl<óp 
pal \'izsgálva, igen finom, apró gi)mhiic'ikékbr')J áll é~ reudnsen kén· 
szinsárga; uj junk köz t di)rzsiil\'f~, kissé se r L zeg,·) hangot a~t. .·\ kénvi
rágból, ha a rnegmeleged,~í hiiti) kam:tra faláról lecl\·ad, a rltdtz . .;; kén 
(büdös k/í) készül, ez a IIH-lgolvasztott., azután ápn) forrw'll<ha «i:lti,U és 
l<ihült kén Ez is olyar~ szinii, mint a !<:én virág. A porrá Zlll.lJt t, meg
ór·Iütt rudas kén a kénpor (l<énliszt., J~zril~tl suUitris), mely mát• vilá
gosabb az elöhbiei\nél, de még minJig sárga. ~)inél finomabb a zuzás, 
annál fehét·ebb: minél durvább, annál sárgább. :\likroszkúppal vizsgálva, 
aprú szemccskésnck látszik, melybcn az apró szegletcs-sat·kos szemut~s
kek küzütt parányi fehér, s a hópehely t•>redékcir~ ernlél\ezteU) darab
kák vannak. E l<:énpur Sí'.«)gletes-sarkos szcmceskéi teHát alakjuknál 
~ogva_ na~yon l<.ü)ij.nbi;znek a l<éuvit·úg gijmbii!yded szcmecskéitől. Cj
Jal dorzsolve szmt.en se!"czeg, de ha igen ~inl)rn, már l<evéshhé. 

A kénnek még két ker·~skedelmi nlakja van : a mns"tt kéul'inil! 
(su/fur Slt~1/illl,~tiii~Z. fo(lllll), ÚS a /Úu!cj (su/jio· J'l",zCdJ'iftz/lt11l 1 1.'ag~\' 
l~zt..· .~ttlfuns:) l~ l<~t ken, mcly a kénvi1·ágnak csak dwmiailag meg
tisZlitott mas alakJa, olyan lino:n, hogy a liszthaJ·mat ellen ne111 hasz
n~llu~t~, ~s dn1ga is .. E kettő szim·c nézve is nagyon különbözik a 
kenvtragtu}, a mcnnytben a kéntej igen fehéres sárga, bágyadt szinü a 
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mosott kénvirág sárgább, de a rendes kénvirágnál fehérebb; a kéntej 
csupa könnyü pihes részblil áll, a mosott kénben pedig apró szemecs
kék is akadnak. 

Van még más minőségü kén is, a rnely, mint a lisztharmat or
vossága, szintén eWfordul a ke1·eskcdésben. Ez a fMdcs khz, a mely
a déli olaszok minden kOlün tisztogatás nélkül gipsszel, mésszel és 
egyéb anyagokkal egrütt azon alakban íírlenek meg, a hogyan a kén
bRnyában fejtettélc. Ez valamennyi közölt a legolesóbb, dc egyuttal a 
legmegbizhatatlanabb ; nálunk is hirdették, de én me!Wzörn. 

A lisztharmat ellen való védekezésben elsf) so1·han a kénvirágot 
vették számba, és ez állapitotta meg a ké~ jó hirnevét is; elismeri ezt 
Viala is jól1ehet ö a zuzott, ÖJ'Iött ként ajánlja; Prillicux azonhan a 
kénvirág mcllett harczol. Hasonló ér·telemhen nyiiatkozik a kénvirágról 
l\lach is, bár jobbnak tartja az örlütt ként. 

Kinek higyjen a bertermesztő ? Erre igen érdekes választ ad egy 
franczia szölőbirtokos levele, mel.v a Montpellierbcn megjelenő "Prog
rés agricole et viticole" nevü szaklap mult évi november 19-ild szá
mában jelent meg. 

"A minap - Íl'ja a szőlóbirtokos - az egyik igen e lökelő bora 
termesztővel közöltem azokat a m ddő eredményeket, a melyeket -
Bugey vidékbeli szőlőmivelők számot tevő része ez idén a szőlő liszt
harmartjR.nak kénvirággal (soufre sub/ime) nLl{, IP-küzdéséhen elért. 
Emlitettem, hogy a néhány birtokos, a kinek sikerült termését meg
mentenie, a kénezést annyiszor v~lt kénytelen megismételgetni, hogy 
szinte fáraaztóvá vált. Sok birtokos 8 -10-szm· is kénezett. Ar. emlitett 
úr vigasztalásképen azt felelte nekem, hogy ezut:in még nagrobb meg
lepetésre lehetünk elkészülve. A kéngyár'o8ok saját él"l .. iekiik ben meg
változtatták a kénvirá~ gyártása múdját, mely épen e változtatás kö
vetkeztében veszti el lisztharmatötö sajátságának jó nagv részét." 

"Ha igy áll a dolog, folytatja a levéli ró, nem kellene-e a szőlő
birtokosoknak tudtara adni, hogy mely kéngyárosok fognak ezután 
hasznavehetetlen anyagot szállitani az ol~ an kétségheejW élősdi ellen, 
a melynek veszedelmés volta ~vröl évre ni)vekedik ? Ily kiirülmények ·
között nem volna-e legjobb, hogy olyan ként alkalmazzunk, a melyet 
malomban őrölte!< (snufre trilttre) és selyemszitán megszitáltak, mint 
olyan kénvirágot, amelyet az újabb eljárás szerint gyártanak ? \·agy 
nem volna-e jobb a Dufour-féle eljarást (kénmáj és fekete szappan 
keveréket) kipróbálni, a me]y mint látszik -- jó eredménnyel jár?" 

E levélre a szaklap szerkes:r.töje, a ld a montpclliéri gazdasági 
intézet tanára és maga is szőlöbirtolws, a küvetke:úíket jegyzi meg : 
"l\ l ig az ellenke7.öje be nem bizonyul, addig annak a véleménynek, a 
melyet a levéliró közül, nincs komolyabb alapja. :\ kénvi..1ág gyártás
módja nem változott. Az egyetlen külömb:iégct csupán abban lehet 
megállapitani, hogy a l<envirágba valóhan .-,-l 0°,'o ö r/lift k ,-i.-;/,ílyos 
kéui (sou(rc c.,\lltdi trilure) adnak. Ebből a krlstál\'OS h:ubi.í/ (suufre 
Ctllftti) cze(()tt a rltdtJS kéJt (~.·,JIWUS) készült, a 1Í1clyet a puskapor 
gyártásában hiisznúltak. ~!ióta azonban füsttelen puska~'ort gyártanak, 
a rudas kénnek nincs többé nagy kelctje, azért megőrlik és kénvirág-
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gal keverik . .-\ megőr·lött rudas kénnek ez a csekélyke menn.vrsege lé
nyegesen nem módosithatja a kém·irág hatását, s ezt annál kevésbbé, 
teheti, minthogy az őrlütt kém maga is majdnem olyan jö hatású 
:nint a kénvir8g." 

Azt hiszem, e sot•ok sok magyar borterrncsztí)t fel fognak vih\~Jo
sitani, a Idnek a lisztharmat ellen való védel<ezés, jóBehet ötször, hat
szor is l<énczett, eddig nem sikerült. 

Ha lehat a h:m•iní.~ valóban jobb az úrlt'W kémzél, miber~ rejlik 
ez a jú oldala? Hogy erl'(~ megfelnlhessek, elébb- tudnunk kell, hogy 
miben rejlik a kénnek lisztharmatéilő hatása. 

A helyes magyarázntot Dr. :\loritz J. gcisenheimi tanár 
(1881-1882-ben) adta, kimntatván, hogy a szélhintett finom kénból 
oxidáczió útján fejlődő kéudio.rid vagy khtsav a ható. HössJer O. 
188H-ban azonban azt is kimutatta, hogy a kénvit·ághan már magában 
is van kéndioxid; ő l 00 gramm kénvinl.ghan 3.14 cm3 kéndioxidul (S(Y~) 
talált gázalakban abszorbeálva, tehát oxidálódás nélkül, egyszerü el
párolgú.s útján is keletl<ezik a szétszórt kónvirágból. Van kénvirág, 
mclybcn több, de ol,ran is melyben l<evcscbb a l<éndioxid az emlitett 
mcnnyiségné], sőt olyan kénvit·ág is lehet, melybcn l<éndioxid nincsen. 
Ha a kénvirág t. i. hosszabb ideig hevert a boltban, a kétillioxid rne
lyet a kénvirág készítése alkalmával abszorbeált, a szahad levegőn angol 
l<énsavvá (SO:J) oxidálódik; az ilyen kénvirág azután tapadús és nem 
olyan habisos. mint a kéndioxidat tat·mlmazó 

K. Heumaan vol~ zürichi tanár kiséretileg kideritetfc, hogy a kén 
a levegőn ép ugy foszfot·es:r.kAl, mint a foszfor, csakhogy kisehb mér
tókben; a kén foszfot·eszkálás közben kéndioxiddá oxi~iálúdik, dc 
u~yaneklwr gúzalakü kén is fejl()dik (a l<én t. i. lH° C.-on illó és pá
rolog) ; a párolgó kénnek van az a sajátságos kénszaga, a mely rnin
cgy a kámfot'l'a emlékeztet s a kénezett szőlöben a párolgó l~én illatát 
érezni, min/ kénszagot, mely kivált a déli mcleg órál<ban feltünö. 

Igy tehát l. A tiszta kén párolog már l t )0 -tól + kcztl ve. 
:.?. A ható: anyag a k~nJioxid, mely párolgás és oxi .. 'ülódás útján 

dü-4U" C.-on) keletkezik. 
3. A tiszta kén por alakban szintén hatásos. 
4. A kénvit·ág addig hatásos, mig kéndioxidj=.t kénsavhidrittá (an

gol kénsavvá) nem változott. 
~Jind a kén clpárolgása, rnin~l a l<én~.tioxid keletkezése annál du

sabb, minél nagyobb a melcg. E mennyiség nem árt a szölőnck, de 
árt a lisztharmat gombatestének, a mely ilyen kémr.á~os levegóbcn 
csakhamar spúrástul elpu~ztul. Littuk mát· ~larés adatábül, hogy a kén 
25 -30°-nyi me legben jól hat ; e hatás a h ü fok emel kc~.lésével még 
kedvezőbbé válil<. Ha u hö~ok nappal :r! -a.-,o c., éjjel peJig zun c., 
a lisztharmat ~lat·és szerint már 4-.-> nap alatt teljesen elpusztul ; ha 
a hő!_nérséklet még feljehb emelkcJik, pl. mikor ál'llyékában :32 11 van, 
a szolőlevclel< magasság:íban 42'\ a fülllszinén pc~.lig 51 11 van : a liszt
harmat két nap alatt pus~tul cl. Ha a1.unban a mcleg :!U" alá 
szál), a kénnek alig van hatása. Ebbc'il is látjuk, hogy itt nem a köz
vetlen éri:ltkczésnl.!k, hanem a nagyobb rnclegbcn fejlőd«'> gázncmü 
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kénvegyíiletnek köszönhetjük, hogy a gomha elpusztul. 1:~s hogy ez 
valóban ügy van, erre két legszebb példát Viala emlit. Az egyik egy 
üvegházi eset, a mikor a ként 11em a ferl<i:-ölt uii7•thzyre, hanern az 
üvegház fiitó csiJr•,·irt: lzinlt:l _:k. ~linthogy a csc'jvek 4: J -,-)1 J41 <~--nyi me
legek voltak, a kelet.kez{) géngáz teljesen rncglisztitotta a szl)löt a liszt
harmattól, pedig a szélhintett kén nem is érintke1.ett vt!le. A másik ese t 
az algériai sz{ílöbirtokosoknak az a szol<ásuk, hogy nérnély t!vben a 
ként a harmadik kénezés al kal r wi val ll em a mt',~IIL:d,,n,hí uiit•t!uvre, lta-
uem küriile a fühl fds::iuértJ lziulik . ..-\ kén szintén nem érintl<ezik 
közvetetlentil a szőlövcl s mégis van hatása a liszthal'!natra. 

A kér·dés most az, hogy melyik Irénalak az, melyből az irtó kén
vegyület keletkezhetik ? 

A gyakor·lat kezdettől fogva a kénvirág pár·tjára szegfídött és ezt 
vallja javarészében még most is. Az ellene felhozott minLlrnféle kifogás 
nem árttott volna neki, mer·t hiszen mind az, a mit váJképen a kén
virág ellen fölemlithetünk, helyén van az ől'lütt kén ellen is; a kettö 
közt ugyanis, ha egyformán tiszta, valújában nincs különbség. Nyiltan 
szillva, mai 11ap már csak a l<örül forog a szó, hogy ti.mkre kell tenni 
a drá,~Jbb keuvir,í_g hit.elét, hogy a kisebb kiiltséggel elóállitott és ol
'"'sóbb őrlölt ként ugyanolyan ái'On el lehessen adni, mint a mennyi a 
kén \'i rág é volt! Igy BuJapcslen l'alóJi ktiuvi rág ot alig lelzet kapui; a 
kereskedő, lü kénvin\got hirdet, őrlölt ként árul. ~lintegy ~5 kénmintát 
vásároltam össze; csak egy igazi kénvirágot találtun•, s a droguista 
ezt is mint 0rlött ként adta el ! 

~lintllogy a finomabb ől'lött kén - miként tavaly láttam - való
ban feltétlen j ö hatasú és idején alkalmazva toljesen irtja, öl i a liszt
harmatot: a kénvirág és őrlött kén közt való választás eseten az el
sőbbség a kéJI\'irágot ilhtti meg ugyan, de vele egyenrangu az örlött 
kén is,. ha először igen ti nom és másoJszur ha tiszta a mésztöl, gtpsz
től és földtül és nincs benne sok idegen (arzén-) vegyület. 

:\z előadottak nyomán a következőh:ép domburuJák elénk : A liszt, 
harmat kártétele a szőlőfür·t .:iavranalmá\'Ul okozati \·iszonyban van; 
addig nagyobbodik a kát~tétel, a mig a savtartalom is n(,,·ekedik. Ha a 
savtm·talom elértt! a tetőpontjal és megkezdódik. a fürt czulwrtartal
mának szaporodása, meg van tün'e a lisztharnw.t ereje is ; ezután a 
gomba ~ szőlőnek inkább a zöld éretlen részein fejlődik. A kénről 
már láttuk, hogy a hatását csak 25-3u0 C.-nyi melegben fejthet ki, 
hogy igen tinomn..1k és teljesen tisztának kell lennie. 

A z·ddekc:dr. mádiáról tehát a kö\·etkezőket kell szemünk előtt 
tartanunk : -

l.édeke:::iiuk idcjc>kor,íu .' Emlitettem, hogy a lisztharmat első nyo
mát junius U-én lú.ttam. Hogy e baj másutt korábban is mutatkozhatik 
és mutatkozik, nagyon természetes. \\. ortmann Gyula ernlit i, hogy 
Geisenheimban (Felső-Rajna) a liszthar·matot már május ~5-ikén látta, 
még pedig g zsenge szőlöhajtásokon. Ez is eggyel több ok, hogy a 
korai védekezéshez csakugyan habozás nélkül hozzáfogjunk. Kénezzünk 
először közvetetlen ül a virágzás előtt, vagyis május utolsó napjaiban. A 
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korábbi kénezés úgyis hiába való volna, mert éghajlatunk nem olyan 
meleg. hogy a kén gombaölő hatását már korábban is kifejthetné. 

Az e!késett, vagy rosszkor való kénezésben látom okát annak a 
tömérdek panasznak, melyet a bortermesztök a kén ellen emelnek, 
hogy a liszthal'!nat ellen nem ér senunit. Vessünk csak egy pillantást 
hazúnk hőmérsekleti viszonyaira és rögtön tisztában leszünk, hogy a 
lisztharmat ellen való \'édekezésben nem követhetjük a délfranczia em
bert. 

A.'('de::::iillk )illoru {..,· tis::la kétwe/. Ha kénvirágot szerezhetünk, 
szcrezzük be; ha a beszerzés nehézséggel járna s ez a kén igen drága 
volna, érjük be az olyan őrlött kénnel, a melyért a szavatosságot vál
lal a kereskedö, hogy csakugyan kis, ;)OU-GOO négysztigölnyi szúlője 
nm. llasznúlj,l a bojtus kénszórót, a mel_v.nek képét a l~özlüny l HH3. 
l'\'i folyanHl ,-),-).-). lapjún mutattam be. l' gyes és figyelmes munkás 
ezr.el a szcrszámmal is pnmpásan bánhatil<; vannak esetek,milwr ez ,t 
bojtos porszóró jobban a helyén van, mint a nagyobb gép. Csak vi
gyázni kell, hogy a kén cson.ósan ne hulljon belúle. Ne feledjük, hogy 
a kénnek igen-igen finom rétegében kell jutnia a Iregvédelmezendő 
növényi részre; mennél finomab a hintés, annál jobb a munka. Hint
sük be a szűlö i.isszes züld részét. Há a kénezés után a--t napon 
nagy est.'í esik. ismételjük meg a kénezést. A kénezésnek legjobb ha
titsút akkor láttam, a mikor egyfolytában legalább egy heti szép meleg 
id<Jnk \'olt. :\ kinek baja van a lisztharmattal, nagy hibú.t küvct el, 
ha az ilyen idöt felhasználatlanul hagyja. 

Az elsű kénezéssel nem irthatjuk ki a lisztharmatot, mi \'el a leg
gondusal'b kénezés közben is több olyan rész marad a Wkén, mcly 
alig kaputt ként s a hovú alig jut el belőle fejlődú kéngáz ; mege~lle
tik, lwgy a lisztharmat egyik-másik kis telepe kikerüli a l.;én ültí ha
tús:'tt. ~lintlwgy az első helyes kénezés után :!O--~.-, nap is eltelik, 
mig a liszthannat is magúhoz tér, ne érjük be az első kénezéssel, ha
nem kénezzünk músodszor, még pedig az első kénezés utáu legfeljebb 
egy hónap mul\·a; még jobb, ha már 25 nap mulva megtesszük. 

Ez á kénezés is ugy történjék, mint az elsö, azzal a különbség
gel, hogy most még nagyobb gondunk legyen re:'t, hogy az apró ter
més-fürt re okvetetlenül jussun a l'énbül. Ugyanúgy kenezzünk ezután 
egy IIÚJJ<t}' m.tl\·a harmadszor is. Ha a kénezés eme két időszakálJan 
itt-ott észrevesszük, hogy egyik-másik tőke termése lisztharmatos: ké
nezzük be haladéktalanul, dc akkor is múdjával. llyeu p<Jtló kénezés
kor jú szolgúlatot tesz a kénporszúró bojt. A ugus::/us t'lt:iL:Il a fi i r/üket 
már Ih' !.:t:llt'::úik: ha elöú) kénezésünk helyesen, idejekorán, meleg 
illőben és jú kénnel történt, erre nith:s is szükség. 

A ki liszthannatos szülőjének megmentésére csak augusztus ele
jén szánja rú mag~ü : elkésett a \'éJekezéssel és mái' nem javít a ter
mésen . .-\z igen lisztkarm<ttos fürtöt, mely repedezni, és rothadni kezd 
a kén nem gyógyítja meg többé. Az elkésett kénezés csak megrontj~ 
azt, mit a lisstl'armat még tönkre nem tett. Az augusztusban a fürtre 
hulló kéw1ek már nincs ideje, hogy tassankent oxidálótha, riyon1a 
vesszen onnan addig, mig a fu1 töt le nem szedik és mustját le nem 
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szíírik. Az ilyen kései kén a mustba kerül és a bornak keJlemetlen 
(kénhidrogén) szagot ád. A ki idejében kénez, hogy a fürtre hintett 
kén elég idejekorán alakulhasson át g{Lzzá, és a fürtről még a szüret 
előtt szállhasson el nyomtalanul : megmenti ter·mését és jó bort is szíirt 

A julius végi kénezésf ugy végezzük, hogy ilyenkor· n. lombra is 
elég kén jusson. A kinek pedig ves.;;zeje becses, mert szaparitás véget. 
szüksége van rá, vagy el akarja adni: kénezz;en még augusztuhban, 
vagy esetleg még későbben; de ugy, hogy a kén c~akis a megmen
tendő vesszőr·e és ne a fUrtre hulljon ! Különben a k"i májusban, juni
usban és juliusban jó, melog időben kénez, annak a vesszeje is bán
tatlanul ér·ik meg. 

A jó bortermesztő megteszi ugyan figyelmeztet~sem nélkül is, Je 
ne felejtkezzék meg senki a sa1jrítermésrül sem ! Juliusban, augus·~tus 
elején, a hol ~;sak nyoma van, mind meg kelj semmisiteni. Kötözéskor, 
kacsozáskor· össze kell szeJetni még tiszta, nem Iiszthar·nuttos korf1ban, 
hogy egy biling se maradjon belőle a tökén. Láttuk, hogy ez a 11hÍ
sodlermés valóságos melegágya a lisztharmatnak: ne is tlír·jük a szö-

"löben! 
A szőlőmivelő mást ne tegyen ; új szerekben, új eljárásokban 

egyelőre ne igen bizzák, kivált ne azokbHn, melyeket a nyerészkedni 
vágyó kereskedő mód felett magasztal. 

Nagy bajrol van itt szó, azért ismertettem l'észletesen az ellene 
való kü1.delmet Az ellenséget pontosan kell ismernünk, mert az isme
retleennel szemben jófol'lnán tehetetlenül állunl·c. Idejében hangzanak 
még s1.avaim: a l<:i azokat hiven fogja ki>vetni, ne féljen a fenyeget.() 
ve»zcdelemtöl. :\ ld haboz, vagy a segitséget a véletlcnti)l várja, vagy 
az ismeretlen, de egekig magasztalt szer·ben bizik: csalúdni fog. Vajha 
egy magyar szüiöbirtukos se csalódnék ! 

Jablmt01l'ski Jó:: ... ;ef. 

Künn a szölöben. 
Elérkezett a szt'ílöojtás ideje, tehát nézzen utána a gazda, és 

értékesitse ezt az alkalmas időt. 
Aki eladásm k{~sziti zr,ldojtvún_yait, az jegyezze meg, hogy ke

vert ojtványrwk ninesen ér·téke. - ( )jtson egy taj t. 
Uyenge, silány hajtásnkat ne ojtson be, mer't abból nem lesz 

erős ojtvány. Uyen_ge ojtvány pedig nem fnrr·ja jól ki magát, s nem 
érik be rendesen. l·~rctlen jól egybe nem fo1Tott ojtv{my senkinek sem 
kell ; elül~utni badar:;ág . 

.:\ emesitsen ahogy jobban t u d; a páros i tás a Láezay és Cz.einer·
féle ojtási múd mind jó. Helytelenül nyilatkozik az, aki egyiket vugy 
másikat elitéli. 

A Uzeine1·-féle ojtást pamuttal kötheti. Ez olcs6 anyag, ezen 
ojtásmódnak ez az előnye. 

A Ll\czay-féle és a párosításhoz azonban gummi-szalag szükséges. 
Ez drága, azonban a sikerben kifizeti magát. 
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A zöldojtásnál IHL!JY gond forditandt) u tisztogatás és kütüzésre. 
Aki nem tisztogat és r·endnsma nem kiitli?.: unnak kl\r· zölden ojtani. 
A :t.iilclojtásm a legalkalmasabb idő a felhős napos idt'i. Szeles, hideg 
időben ojtani nem tam'll'sos. 

1\. ülüni)sen aj :'t n latos, hogy a zöldojtásnál nem kell a pamut ot 
telette S:t.t)rosan r·ti kiitni, mmt a nedvker·ingést megalmdályozza. 

A pamutot ne fcle,Jjiil< Pl kelW idöben megtú5itani; külö11ben 
hevágüdik, s a már a k{~s:~. sike1·t tiinkl'e teszi. 

A :t.iild« •jtúsnál legnagyobb siker·eket adják : a esemege fajok; 
ezután küvct.keznek a fehét· fajok, az egy rizling kivétele,·el. Ez si
lány el'edményt ad. 

Czeiner ojtlissal nehéz vele boldogulni, mivel legtöbb esetben 
vékonyak a nemes gallyak . 

.-\ fekete b01·fajok közül le~jobban sikerül az oporto, legkevésbé 
a nemes kadal'ka. 

A züldgallyalmt napokig el lehet tartani a l\övetkezőképen: 
LeszPJjlik a zölclgallyat, megfosztjuk levélzetétöl, azután hüs 

helyen -- legjobb a pinezéheu - ned\·es földr·e lerakjuk. Igy el él 
3-5 napig is. 

Szálliiani a zöldgallyat csak ugy lehet, ha a levélzetétől meg
tisztitjuk, s ned\·es durva rongyba takarjuk s közé vesszöt rakunk, 
hogy be ne gyu!jon. 

Zöldojtáshoz gallyak. 
:\kinek szüksége van zöld nemes gallyak ra, mérsékelt árban 

kiildünk 

fehér és vörös borfajokat, 
valamint legkiválóbb 

esell'lege :faj okat. 
~lindazon fajuk gallyaiuól, melyeket eladásra hirdettünk jutányo

san szolgalunk. 
Csak azoknak küldünk, akik legalább 2 korona érték erejéig 

rendelnek. 
~legrendelések hozzám köldendők. 

Csomor Kálmán 
Gyöngyosou. 

Kitünő zöldojtó kések 
Blatniczky Istvánnál Gyöngyösön kaphatók. 
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