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Havi folyóirat szölösgaz<fk számá' . 
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Első magyar borbizo . 
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Ez a czitne azon részvénytúrsaság~~~,~-'M"'é"fY.t1ei~ 1~·1egala-
• l'''-:!0' 

kulása a magas kormány pártfogá~fa:res erkölcsi támogatása 
mellett Bpesten czéloztatik. 

Czélja ezen társaságnak mint a kibocsáJtott felhivásban 
foglaltatik : Budafokon, a főváros közvetlen közelében, nagy
szabásu pinezehelyiségeket beszerezni, s kizárólagosan 
hazai, eredeti, tiszta borokat bizományba \·enni, azokat szc
rény dij mellett beraktitrozni; reéijuk mérsékclt kamatláb Incl
lett előlegeket adni ; - végül pedig a beraktúrozott borokat 
értékesiten i, illetőleg szintén mérsékelt eladús i j utalék mellett 
a tulajdonosok egyetértésével eladni. 

A társaság 30 évre alapittatik egy n1illió korona alaptő
kével, - melyre nézve 1 O ezer darab l 00 korona érték ü 
részvény kerül kibocsátásra. 

Ezen részvények előjegyzé~ére van fel hi va a nagyközönség, 
Alflirási ivek Budapesten \"lll. kerület Kerepesi-út 5. sz. 

alatt dr. Kelen1en S. ügyész úrnál beszcrczhctők ; és bővebb 
felvilágositás is ott szerezhctő. 

A tsrsaság élén jó nevek vannak u. m. Gróf Zichy Jcnú, 
Lits Gyula, Altstok Félix, Dietzi Viktor, LantQs ~ap. Júnos 

és dr. Kelemen Jakab. 
Ezek szerint egy uj nagy borértékesítő társulat van ke

letkező.ben. 1\·lost már az a kérdés : Ichct-c reményt füzni 
ezen i:-:tézmény létesitése - és fenálltÜ:;ához ? és t:zen intézmény 
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renállásából, mcly előnyök hárulnak a szőlösgazda közön

ségre? 
l\-lerészség kell ,,hhoz, hogy egy ilyen nagyszabásunak 

igé1kező kezdeményez~sről nézetet mondjunk. 
De hút emberi véges ésszel, az eddig sz':!rzett tapaszt a

latokon okul \·a. lehet valamit kö\·etkeztetni. 
Évtizeddel ezelőtt alaintit az Ors~úgos pincze-~gylet mely 

a kormúny nagyobb mén·ü támogatása rnellet é\·ek óta rnükü
dik. l\lüködése azonban a szőlész nagyközönséget érintetlenül 
hagyta, és pedig minden nagy kecsegtető remények n1ellett 
azért, mivel a szőlész közönség benne szárriadúsát nem találta 
meg. 

A nagy közönségbL)l kevesen \·ették igénybe ; és az a 
kevés sem dicsekedett hangosc!n az ott elért eredmények felett. 
Ennek oka abban volt keresendő, mivel a szö\·e!kezct kevés 
forgaimat csinúlt, és igy a beküldött borok sokúig kerültek 
értékesítés alú. 

Országos szemrontokból a s:~.övctkezet fcnállúsa előnyos 
volt; rnivel külhon a rn tg\·ar hur· júsúg.tirl>I L~s tisztaságai
ról meggyűzüJdött akkor is · Itlid,·J!l a m:tl!:yar borok nagy 
részben pinezében termettek. 

A szü\·etkezct tehút úldasos missziót teljesitett ; csak ~:;~ 
\·olt kár, hogy a forgalom arúnylag kicsi \'olt. 

Az alak ulús alatt lev ü rés;:vénytúrsas<'Lg azt ezéJoz za, 
hogy a bortcrmcll')k borait beraktúrazza és ugy értékesiti. 

~em munJjuk. hogy nem ér czélt. - Xem n1ondjuk, 
hogy a nagyubb uradalmak cgyikc-músika --- ahol a bor 
mellékes gazdasúgi úg -- beraktúrazza borait. De abban 

kételkedünk, hogy a vidéki szúlész közönség borút beraktáro
zás végett Hudafukra vigye. - - f~s igy ennek folyományaként 

alig hisszük, hogy ugyanez a l<üzönség, _amelyik borát be 
nem raktáruzza : részvényeket irjon alá. 

Készséggel elhisszük, hogy a szükségcs l O ezer rész-

vény t:ladatik; hát mi ez Bpesten, ott ahol oly rendkivül sok 
és vagyonos em ber létezik ! ? 
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Hogy megalakul azt is hisszük, mivel a kormány anyági 
tá1nogatása is kilátásba van helyezve. Ilyen körülmények 
között a segély a részvény érték~t emeli ; hát hogy is ne alq
kulna meg? .. 

Azt is készséggel elfogadjuk, hogy a valódi tiszta borok 
értékét emeli, és hogy igy a szűlészet bor{tszat érdekében 
történik az alakulás. 

Üdvözöljük is, sok szerencsét kivánunk hozzá! De n1i 
vidéki szőlőbirtokosok csak egy esetben lehetünk részvénycsei, 
és egy esetben hisszük, hogy reánk is JÓtékony hatással lesz. 

A részvények aláirására való fclhtvús nen1 beszél egyéb
ről, mint arnint fönnebb: czélja alatt elmondottunk. S igy 
nem vagyunk azon hel) ezethe n, hogy a_ .. szabúlyzatot ösmer
hetnők. 

Ez az egy szó azonban, hogy a borokat beraktározza, 
bizományba veszi, azt érteti velünk, hogy a beküldött borokat 
elfogadja fel ügyeli és eladja. 

Nohát erre a szőlész közönség nem igen vállalkozik ; mert 
őszintén mondva: szeme eliitt s:crdi bor,íl hílni. 

Hiszen a bizományos üzletek más gazdasági tárgyaknál 
sincsenek meghonosodva, annál kevésbbé honositható meg a 

bornál a bizományba való küldés. 

A magyar szőlősgazdának vérébe van az, hogyha borát 
a pinezéjéből kiviszik: hát 'l'ft.fJ)'ék is meg· ji::.essék is ki. Igy volt 
ez mindig, ettől eltérni elszokni nen1 tud. 

Lehetne azonban a társaságnak egy közvetitőt kitalálni 
és életbe Iéptetni. 

Ez abból állana, hogy egy kialkudott árban megvenné a 

szőlész borát, s azt bizonyos részben kifizetné, és egy részével 
az árnak adós maradna addig: mig a bort értékesitené. 

A nyereségből azután az illető mint részvényes része

sülne. 
Avagy az eladott bor árának külömbözeti többlete a tu-
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tajdonos javára esnék, melyhől pen1ze a kezelési és egyéb 

dij levonatnék. 
Igy talán tehetne a vidéken nagy és közép szőli5birtoko-

sokat az eszmének tnegnyerni ; és lehetne az üzlelet \·trag

zóvú tenni. 
~fert a gazda azon retnényben, hogy a jobb értékesité.s-

nél a többlet az ő javára esik: szivcsen adná horút olcsóbb 

de mcghatitrozott árban kezelés alú. 
Azon körülményért pedig, hogy bora ott kezelve jobb úrt 

érhet el : mérsékeltebb árért egyezne ki. 
A részvénytársaság nem vesztene se·11mit. :\lert a ldal

kudott árat a bor minden esetben kell hogy megérje. 
Igy be lehetne vinni a szőlészeket : -- de hogy bizo

mányba adja: a mi nézetünk szcrint nem igen megy bele. 
Hanem akkor inkább helyi szö\'etkezetet alakit. Ez esethen 
p~nze is \'an, s a borokat helyben n1aguk kezelik. 

A r p e r o n o s z p o r a. 
~li~.iőn ha~ánkban a peronoszpóra föllépett, a küzség~k a védekezés 

tekintetében szabályrendeletet allwttak; igy q karták a sz,)lész küzi;n
séget a ,·éJel,ezésr·c kényszeriteni. 

:\ kiindnl{t~ jóakaratból, kötelesség hii teljesitésébí)} származott : 
de már akkor kirnonJottuk, hog\· ez annyit é1·, mint a kí)rl.isi szentelt viz. 
~lert hogy valaid jéléte fejlesztélDére szabályt·endelct utján kellessék és 
lehessen szoritani : az utolsó, és ezéihoz nem \'CíWtÖ okuskod:is. ~l:ir 
al~kor kimondottuk, hogy a peronoszpaa jejentékeny kái'Okat tesz. és 
ha ez ellen a permetezés megvéd: akkor népszerUvé fug válni, s álla
l<lnossá lesz a védekezés. 

Az eredmény nekünk adott igazat. Bár a szabályrendeletek. bün
tetés terhe alatt rendeltek el a permetezést: azért kezdetben reá sem 
hecteritettek; de kevés községben is lett annak a büntető része érvé
nyesitve. 

Itt van elöttiink az elöpélda. Minden évben elrendelik a gyümölcs
fáknak a hernyóktól vab tisztitását ; de bizon annak édes kevés foga
natja van. 

Aki szorgalmas gazda és szükségesnek látja a vé~.lekezést, hát 
megteszi; de bizon legnagyobbrészt ha teszi is, felületesen eszközli. Azért, 
uwrt a gyümölcsfa termése .a gazdára nem életkérdés. 



De a szlillS termése megélhetési tehát életkérdés, s mivel bebizo
nyult, hogy a peronoszp<Jra teljesen megsemmisiti nemcsak ez évi de 
a jövő évi termést is ; és be van bizonyítva, hogy a rézgáliczczal való 

· permetezés a perono~zpórat teljesen kiöli, és a termést megmenti : mint 
bebizonyított ·hathatós szcr általánosan elterjedt ; s manapság alig van 
de nincs is gazda, aki a permetezést ne allcalmazza. 

Tehát a védekezés áltdláno~ lett, és a rendes munkáltatá~ok küzé 
fel van véve. 

Egészen itt van az ideje, hogy ennek a védekezésnek minden 
legkisebb reszével megösmerkedjünk. 

Azt tudjuk, hogy a rézgálicz és més1.keverék a védekezési eszköz. 
Elő van irva, hogy az első véde'.;:ezéshez l 0 o, a későbbiekhez 2°/o 

rézgálicz és mészoldat kell. 
Elő van irva, hogy háromszor kell per·metezni. 
Ezen sablonszerii eljárásokat éppen ah hoz hasonlitom, mint a per

metezés elrendelése érdekében alkotott szabályt·cndeletet. A n nak sem 
noh értelme; enne!< s for·sriftnek előirúsnák sincs sokkal több. 

En ezen eljárás tarthatatlanságát l<ivánom jelen czikkemmel be
igazolni. 

A permetezést akkor kell eszközülni, mikor arra s;r.ükség van. 
Tehát ezen föltétel az első permetezés határ·idejét már megsemmisiti; 
s a háromszori perrnetezé~ből egyet elvon.. 

A szaktudósok, azt tan ácsolják, hogy az els•') permetezés t május 
hóban eszközöljüle En az eddig tapasztalataimból kifolyólág ezt nem 
irom alá. 

Nem i rom alá azért, mivel mái us hóban a szőlő hajtasai cs 1k 
felerészben vannak kifejlúdve, s igy ha permetezünk : a szölótön levő 
félig fejlödütt hajtásol<at lepi el a penr.e. 

A később fejlődő lombozat permetez() anyag nélkül w) fel; s igy 
a julius hóban eszközle·~dö permetczést feltétlenül szükségessé teszi. 
~1ig ha a permetezés junius hó végen vagy julius elején történik: 
az összes hajtá-:-ok egyszerre egy per·mcte7.ésscl lesznek meghintvc. 

Azon körülmény, hogy junins hóban legtöbb az eső. azt is maga 
után vonja, hogy a sok eső az eJs,') pemwtczéshen nyert anyagut a 
levelekről lemossa, mielüu az szolgálat(Jt teljesitbetett volna. 

Nem teljesíthetett szolgálatot azért, mcrt például ez évben junius 
hóban leginkább éjen át oly hüvös idül< voltak, hogy a per~noszpóra 
gombái életr: nem kelhettek ; káros müköbésüket meg nem kezdhették 
s poraikat Hem hinthették széjjel. 

Tehát ha nem volt peru,: , pu• a: micsoda védekezést teljesitet t 
az a permetezés, me ly virágzás .··:·,u eszl<özöltctett ? -- Semmit, épen 
SP"Hnit! l .egmllebb vele a l<iadú.sui\.at szaporitották, s a kevésbé szak
a\ .• ~ottalmak adott megn':Ug\·ást. 

De meg azt sem szabad elfeledni, hogy a lmrán elétörő levelek 
simák finomabbak, s igv csak késöbben vastagodnak s duzzadnak meg. 
Melyek folytán a levél felületén a bordázat és erezet között mélyeJések 
történnek. 

Azt a permetet, amely a sima lapokra esik : a viz könnyen le· 
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mossa: -- de azt, mely e levél felületének mélyedései közé esik : leg
töhhszi)t· cgósz s:~,lirctig mcgtarljil. s igy tartós védelmet nyujt. 

.\z itélet kimothlás:ít a t~zikket olvasó gazdára bizom. S kérdem : 
hüviis i~.t~·ijúr:'ts volt-L'? junius hól.Hln :\:Ulönösen az éjszal<ákon át? s 
fcjhídi'ltt-~ a pct·onoszpúra az ő vidéken, - vagy más szóval: látott-8 
sz"úlőjl!ben ad~iig peronoszpönít, mig az éjszakák fel nem melegedck? 

i la a hüvt)s jn ni us havában látta m~ir a pet·onoszpóra káros 
határút : n~ adjon semmit e czikkemre, de fogadja el az1, hogy már 
mújusb.m kell ~'crmetczni. Ha pe~.tig azt tapasztalta amit én : akkor fo
gadja el az én cl\'emet. 

.-\ mi vidél<iinkön a 
éjszakák hüvilsek voltak. 

junius hó váltakozó ugyan, de különösen az 
Csakis junills hó 29-én éjjel volt az első 

me leg .. 
Es én egt''sz junius hóban, daczára hogy rendl<ivül nagy figye-

lemmel l,isértem : ~"eronnszpöra li:ártékonyságát nem tapasztaltam . 
. lunius hó t.-)-- tH-án melegebh idö lévén: a jaquez levelein 

észleltem imitt-am••tt. eg~·-két babszem nagyságu kisárgulflst: ez a pe
ronosz~~úra jell~ yoJt, mely azonban a reá következő hüvös éjszakán 
át meg·scmmisült _ 

_!unius h1·, ~!l én éjjel az id·") f!le}cgt·e fordult, s én vinczelléreimct 
flg_velmcztcttem, h11gy -l~ l·ml. alatt a peronoszpóra jelentker-ni fog, igy a 
~"et·mete:~,ést IPgt~··hb sú)]t)mhen azonn~l eszközöltük. Es csakugyan 
i~azam lett ; met'l julius ~-án a jaquez leveleken a peronoszróra jelent
kezett 

Ezzel ismételten igazolva hítum azon állitásomat, hogy addig nincs 
~"eroiH•szpúra: mig az éjszakák hüvösek; s igy addig a védekezés fe
lesleges pénz1dduhás. 

:\laga~n is nagy mereszségnek tartl)m ezen állitásomat szemben 
az iisszPs szakczikkBkket és szakkönyvekkel: de megmaradok mellette 
mindaddig, mig n:~, cllenkezöt nem tapasztalom . 

. \z uh-as~~, gothl11lkozzék a juniusi időjárás és a pei'Onoszpóra föl
lé~"ése fuliitt, s beigazolva látja azt, hog.vha jelentl<ezett is a peronosz
~,(,ra: er.. csak j unius hó utolsó~ \·agy julius hi> első napjaiban történ
hetett. 

A junius he) végén füllépett peronoszpóra sem terjed tovább azért, 
mi\-ei a bekiin.!tkezett roppant szárazság a spórákat ldölte. 

Teh{lt ha azt tudjuk, hogy a peronoszpórtt tizonyos hőfok mellett 
kd életre; azt is kell tudni, hogy a rendkivüli szárazság a gombákat 
kiöli. 

Ha száraz idő V•m, és reggel nincs harmat: aklwr a pe10nnszpóra 
kártékonysúga nelll tapasztalhat(·). 

:\ julius h··· l -én fellépett peronoszpóra, a jaquez tábláin Jaczár·a 
hogy nem pennetcztcm, nem haladt to\·ább. Ezzel nem ezt a:\arom 
mondani, miszcrint ez bátorítson hárl<it- arra, hogy a védekezést ne 
eszküzc"Jijc. 

Tehát én az els!; permctezést akkor cszközlöm, rnidőn az idő 
melcgre változott. .\z idén juniu'i :!!1. és :iiJ-:'m kezdettem meg. 

Ekkor már a szölö másodszor volt felkötve és megtisztitva, s igy 
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a permetezést ugy eszlúizöltem, mis2crint remélem, hogy a második 
permetezés elmaradhat. 

Elmaradhat, mert azon lcvéb~ct, mely a tJ)két éltctni és a szőlö
fürtöket megérlelni képes: miud m~.",S.:v.zu. -- Et:ek pedig mind meg 
vannak permetezve. 

:\ tökén később elétörö hajtásukat ugy is el kell távolitani, tehát 
azokat permetezni nincs szükség. 

A megejtett permetezésnél arra rendkivül nagy sulyt fektettem, 
hogy a töke minden lomhozata permetet kapj11n. 

A permetezéshel is ügyess~g kell. Némelyek azt his2ik, eiég ha 
az ember a putton t a hátára veszi, é:; a st:i vattyuval a tőke tevéizetét 
b~pingálja. 

El-elnézém, mily bárdolatlan pe1'111ele2és t(irténik némely szölö
táblán. :\ leveleken csurog végig az oldat; s ugy ki van pingálva mint 
a falusi bubos. 

H.it tisztelt vinczeHér ur· azt hiszed, hogy igy van ez jó? Ohó 
kornám ! Hiszen ezzel a piktor mestcrséggel egyenes kárt tettél. 

Kárt tettél először, mivel a perme-anyagot pocsékoltad el; 
kárt tettél továbbá, mivel a levelek felszinét bemeszeltéd, s igy levelet 
az ő müködésében mcgbénitottad. 

Tudvalevőleg a levél felületén apró szajacskák vannak, melylyel 
a levegőből a szénenyt a tőke fel veszi, s a feles nedvet kileheli. 

Ha a levél felületén levő s~ájacskákat, mészszel betapasztod ~ mi
vel lélekzik a tóke? 

A pel'lltetezöknek nagy hibája, hogy a géppel mint a krisztirrel 
járnak el. Neki szögezik a lombozatnak egész közvetlenűl, azután ugy 
lövik vele az artatlan tljkjt. Ahelyett, hogy a csi;vet távolról irányita
nák a tökének, és harmatalakban hintenék be lornbolatot. A lombozatá
nalc: ugy kell kinézni, mintna makkal szór·tak volna be. Az ilyen per-
1letez~s jó és tökéletes. 

En a másodrk permetezést csak akkor eszközl öm : ha erre feltét· 
lenül szüks~gem van .-\ har·madik per·metezésről nálam eszerint szó 
sem lehet. Es ez csakis valami rendkivüli körülmények között követ
kezik be._ 

Mikor lesz a szőlőtőkén nagy termés. 
l\lindenki arra ttirekszik, hogy minél nagyobb szölötermést birjon 

elóállitani, s mikor a maga silány termése mellett a más szőlőtőkéit du
san megrakva füJ'tüi<kel látja, ell<eser·edik. 

Pedig ez az elkese1·edés egészen jogtalan. LeszáLJolva a kedve
zőtlen időjarást avagy elemi csapásokat, a szölötő termésének meny
nyisége a gazdátúl függ. 

Meg kell adni a ~zúlütönck mindazt, amire szüksége va.n : azután 
rendes vtszonyok között biztosan lehet vál'ni a jó termést. 
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Első föltétel az alk~lmas talaj és alany vessző. A második a ta
lajnak táp~iusasága; ezt követi a szabályos metszés, a szölótalaj mély 
és rendes megmunkúlása; és nagy figyelem fol'ditandó arrtt, hogy a sző
löt'újai és rügyt!i beájenek. 

So\'ány talajban nagyon elvétve lehet jó termés. :\tert a sovány 
talaj gyenge fejl,')lléslí hajtásokat hoz; a gyenge hajtásokon dus ter
mést vúrni nem lehet. 

Egy te!<intet a szölö fejlődésére és tisztába lehetünk azzal ; lehet-e 
a jö\'i) évre b{í termésre szárnitani? 

Fő kellék tehát a sz6lőknek rendszel'es trágyázása. Aki ezt nem 
teszi : dus termésre nem számithat, különüsen a7. ojtványoknal ; mivel 
az amerikai alanyok rengeteg sok táperőt fogyasztanal< és a talajt, ha 
nem javítjuk, csakhamar kiélik. 

Az ed)s vess:.o:íJkön könnyen lehet egy kissé merés-~ebh metszést 
is megkisérleni ; a gyenge hajtásolmái a magasabb metszés épen olyan, 
mintha a sovúny hitvány erej ü lovat megterheljük. Ez sem bi1·ja a ter
hst, amaz meg nem hoz termést. 

A gyenge, satn.va \'esszókiin levö rügyek is olyanok, mint a vesz
szől<: satnya fejl<'ídésliek : be nem érnek meg nem tennékenyülnek. Itt 
ismét L'sak arra lyukadunk ki, lwg,v a trágya Hl. ur a szőWben. 

Ha a sziílö talaj rendBsen kellő mélyen me~ nem munl<áltatik, és 
igy a lég a talajha be nem juthat, a fejlődés sokat veszít. Annyira so
kat tesz a jú mé!y kapúlás, hogy még a kevésbé tápdus talajbau 1s 
türhetö fejlődúst úllit eiö. 

Tehát al\:i Sl.t.Jlüjét rendesen és rnélyen müvelteti, saját javát moz
ditja elü. Aki azt megcsalja : saj:ít jövedelmét lopja meg. 

Szükséges, hogy a lég és uap a vesszöket érje, hogy igy a vessző 
és a termö rügyek b~érése biztosittassék. Azért tehát tökéjet a feles 
lomboktól a jú gazda rnindig megszabaditja. 

Aki az itt elmondottaknak eleget tesz : nagy termésekre joggal 
számithat. 

Gl cqass~les~~ és az~~ uisszaeséséne~ o~ai. 
Altalános panasz az, hogy a chasseles szölöfajok n -i év eltelte után 

visszaesnek. Ezen küri.ilményhlíl kifolyólag többc1i a chasseles szölöfajok 
ültetésével kezdenek felhagyni. 

~ ~~.üziinséges c~1assel~s faj alatt kétfélét . értünk : fe h eret és piro 
sa~. bbbol azután sza1·maz1k a rengeteg sok valfaj, melyek l<eresztezés 
utJán állittatván eW: tüt•bé- kevésbé birnak a chasseles tulajdonságaival 

A fehé1· és piros chasselesek rendkivül bö termük és a csemege. 
szőlö szállitásra alkalmasak. ' 

Alkalmasak azért, mi\'el k01·án érnek, all<almasal< ezért, mert ke
mény héjuak és igy a szállítást kibi1·j:ik. És alkalmasn-lk azért mivel 
középnagyságu fürtöket te1·ernnek, melyek a kereskedésben jobban ér 
tékesithetők, mint a nagy vidlas fürtü szőlök. 
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Azt!rt tehnt a fehér és piros chasseles fajo~at nem szabad a tele -
pitésblH l<iirtRni ; mert ezek sokkal biztosabb jövedelmet hoznak, mind 
a különböz{j czifra elnevezésli csemegefajuk, rnclyek között soknak 
bajai vannak. 

Ilyen baj az, ha a szőlő virágzásban elhull ; baj az, ha a szőlő a 
termő év után pihen, nem hoz termést. 

A fehér· és pil'Os chasselcs sohasem rug, ha rendcsen bánnak el 
vele sohasem pihen; -- és ha ertelmesen gondosan kezelik : fája vissza 
nem esik, állandóan erósen fejlődik. 

Nézzük előbb miért esik vissza a chasseles szőlötöke ? ~lásodszor 
feleljünk meg arra: miként lehet a visszaesést megakadályozni? 

A chasseles szőWtőke amint a harmadik negyedik évet elérte és 
jó mnnkábun rendes metszésben részesült: rendkivül buján hajt. 

Kihozza először a csapokon hagyott rügyeket; és a~után a töke 
fejezetéből hozza az ugynevezett sallangvesszőket vagy mellékhajtáso
lmt. 

A csapból hozott hajtások ha a rügyek kellőképen bevoltak érve : 
rendsen termést hoznak; legtöbb esetben termést hoznak a tőkéről elé
törött sallangvesszök Rzaz mellékhajtások. t\ mellékhajtáson levö für
tök kisebbek mint a csapon elétörött r·ügyekből eredt hajtások fürtjei. 

Igy azután a töke renJe:en tele van sziílővel. 
Junius elején aímtá•t midön a főhajt:\sok r·észint zöldojtáshoz sze

dett re kenő szedés végett, r·észint mi vel a hajtás nagyra nőit visszacsi
petnek: ekkor de már előbb is a honaljhajtások erösen fejlődenek 
ugyannyira, hogy a töl<e : hajtásokkal tömött bukoralakot nyer. 

Midön azután a kötést eszközlik, tekintet nélkül a dus bukoralakra: 
több helyen egyszerüen felköltik ; s bekötik a leveleket, bekötik a füt•
tüket. 

l~nnek káros követl<ezménye előszi>r az, hogy a szöllHőrtök nem 
érnek be teljesen ; azért látjuk azután, hogy a piros chasseles szőlőfürt 
egyik oldala piros, mig a másik züjd, szóval tarka. 

Ez azért van, mivel a a lombok közé a levegö nem jut be. A 
levegő nem érintkezvén a für·tökl<el: nem érik be. Nem érnek l!fe a 
sz··;lök rügyei, s igy a reá következ:) évben azután nem hoznak termést. 

A től<c ereje a sok hajtások táplálásával nagyon meglévén eről
tetve : a hajtások nem eriisödhetnek meg. Gyenge hajtások rügyei a reá 
kih·etl<ezö évben még gyengéhb hajtásokat hoznnl<. Igy lesz a tőke rövid 
si)pr·ő alaln1 hajtásokkal tele és vén visszaesctt. En·e azután rámondják, 
l1og~· a chasseles tökél< visszacsnel<, s megtoldják azon meg nem állható 
kijelentéssel, hogy a chasseles fajok tuhtjdonsága ez; és azután elitélik. 

Ezek után küvctl<ezik a konzekvenczia ; mely megmutatja azt 
hogy mily cljádt.sal lehet ezen l<ÖJ'ülményt{)l megszabadulni. 

LJe hát mondjuk el a chasseles tőkék helyes kezelését, mely 
mcllett a tőke állandó er·őbcn és állandó jó termésben fentartható. 

A rnetszésről sokszor szóltunk. S igy n könnyébb érthetés végett 
annyit ernlitünk fel, hogy a tökén ellenkez() oldalon két csap 2-3 
szemre metszetetik, és szintén két ellenkező oldalon a sima vessző 1-2 
rügyre \'ágatotik. 
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Az igy metszett tökéh01 először is elétürött a csapokon és a sima 
vt:ss7.Ön meghagyott rügy. Ezt k'ivetik a feje .ctböl elétörött mellékhajtások. 

A l<it'cjlődött hajtúsol<at r1.ihclyt lehet azonnal a l<aroldwz l<ütjük, 
és a hajhÍSt)k hegyeit nem csi:.'.i .1k vissz<l. A hajtások fejlődési! után 
következik a második lüité~, ugy junius hó kölepc felé. 

~\ második kötésnél ha a tiíke múr lombos; ekkor az egész tőkét 
feloldjuk, az első kötelé:<et clt;ívulitjul< és hozzáfogunk a tisz!itáshoz. 

:\ tiszt i tás al kalmával a lwnaljhajtásol<at mind kivágjuk. Et·tessern 
meg jól; /.:it·,íJ.Juk, ·- nem pt!dig l<itö1·jük. ~livel a kitörés n vesszü 
szivösságá1:ál fogva rendeser. nem eszl<üzö!hetö. Ha l<ézzel törjük ki, 
sokszor a h<tjtást is mt!gsét•tjük 

Tehát a honalj hajtásukflt késsel mind eltávolítjuk Eltávolitjuk a 
hajt.ásokon levő öss:f.es kocscsokat is. 

A szölöfürtök ekkor már a kocscsok által sok esetben össze 
vannak fonva: Azokat egészen felszabaditjuk. .·\ szölöfürt felerészében 
bogyök kal bir. mig a felerészén kocscs van ; ezt is eltávolítjuk. 

~lust :negnézzük a salang \'agyis mellékhajtúsokat. Amely mellék
hajtáson szúlúfü:-t nincs, és a jiivt') évben nem szükséges :azt a tökéről eltá
\"Olitják. ~ ig_v azutún a től\e, a honalj \'alamint a felesleges mellék
hajtásoktól és az üsszes lwcscsol-aól ( l<apaszlmdúk tól) meg van szaba
ditva. lúivetkczik a l<aróhoz n1ló fclkötés. 

Ha a tön igy mcgtisztit\'a nagy tel'lltés van: akkor a gatyás 
kötést kell eszküziilni. 

.-\ gattyás-l\ütés ahból áll, hogy a szölő hajtások alul körben ki 
vannak hajlitva, s ig_v a h 1jtásd{ távol államtic egymástól, a fürtök 
egeszen szabadon állanak. 

Az igy szahacton álló fürt a lég és nap által mind·~n oldalról 
eléggé érintetik, az igy szahado11 állt) fürt a bogyók sulya alatt szépen 
szabadon lehajlik: és szabál_\·n .. ~an gyönytirüen fejlődile 

A gat~·ús-ki;t{~st u~v eszközi.•ljülc, hogy a hoss;.abh hajhisokat 
egész kiöl ,·,sszcfugjuk hallwúinkkel és a letuljul<. Ezen leto 
Jás által a hajtások alul hordóalaku kört nycmek. 1\lidön igy néz:f.nek 
ki : erősen megkiítjük. 

Ha a meJlékhajtáStlk riividek ugy, hogy azok nem cr11ek fel a 
felső kötéshez: azok a f,·.íhajtásokhoz kötendűk. 

Igy azután \·an egy mellék és honaljhajtásaitól megtisztitou kör
ben kikütött t,·jkénk. 

Ezen munl<a 1\i\'itelénél figyelni kell arra, hugy a föhajtások he
gyei ne tiit·essenek Ic egész :tddig, mig az kerülhető. Kerülhető pedig 
addig : mi_E; t1 k,zn) m,z,~t~S:úi,:;,z mc.~,;ugt'di. 

Ha azutána hajtások a karú - mag::tsságán tul vannak és tar
tani lehet attól, hogy n. szel heune kárt tesz: letürendök. l\lert l;a előbb 
töretnek vissza, akkor a honaljak ismét elétöl'nek: s beáll az előbbi 
állaput 

Ha azután a honaljak kés•'jbb ismét eléti)rnek: azok rnindannyi
szor eltávolitandók. 

Igy nyerünk egy, felesleges hajlásaitöl kitisztilolt szép kinézésü 
tőkét, mclynek hajtásai megerősödnek, termése széper; fejlődött lesz. 
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És ami M a ch~s_sel~s töke igy kezelve: so/ta ·vissza nem esik, állan
dó . .,_n nagy termést ad. 

Akinek vannak chasseles tökéi, járjon velük igy el. Ha eddig meg 
nem tisztitatta, ezután tisztitassa meg. 

Apróságok. 
Az ültetés sze1uezése. Az ültetés szemezése nagy befo

lyással van az ültetés sikerére. Pedig n1egverte azt a gazdát 
az Ur mind a két kezével : akinek ültetése az ds/i ét,ben ua
gvou ltézagos. f:vek kellenek ahhoz, hogy az hiánytalanul 
betelepithető legyen. Akkor sem lesz egyenletes; az idősebb 
tőke erősebb lomhozata elnyomja a fiatalabb tökéket 

Az ojtványt mint sokszor mondottam, ültetés alkalrnával 
nem czélszerü azonnal megszemezni. A szemezés alatt a met
szést értjük. Különösen nem szabad a kései ültetésnéL 

Már pedig azt tudjuk, hogy csak a kései ültetés ad tel
jes sikert. 

Az ültetések egynémelyike aratási idő körül hajt ki, kü
lönösen azok, melynek szeme bármi okból elhullott vagy el
romlott. 

Az ültetés alkalmával két szemre metszett ojtvány a nagy 
melegtől felül kiszárad, és igy a siker elmarad. Legtöbb esetben 
az alany vessző hajt ki, de legtöbb esethen ez is elvesz. 

Az idei nagy melegség ujból figyelmeztet bennünket, 
hogy az eiültetett vesszőt akkor metszük meg, tnikor a meg
hagyott felső rügyek kihajtattak junius ho vége felé. 

* * 
* 

A Jaq1te:: 11Úul alany. Az első időben, midőn az uj szőlő 
kultura csirájában volt: direkt termő vesszők termelése vette 
kezdetét. Ezeknek több faja volt. 

Az összes fajok közül három tartott eddig ki : az ot
helló, n jaquez és a herbemont. 

Az othello, mint igazi kincs, még mindig értékes; mig a 
herbemont és jaquez kezd a divatból kijutni. 

Legtöbb helyen a jaquezt benemesitik és állandó he
lyére döntik el. 

Sokáig vitatott kérdés volt az, ellenáll-e a jaquez és 
herbemont vessző ? 
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Az eddigi tapasztalatok azt igazoJták, hogy mind a kettő 
neki alkalmas talajban eddig eléggé jól diszlett 

De hát az oj~vány nagy termése me! lett az ő termésük, 

bizony-hi;;;ony eltörpülnek. Boraik is a, me~ javult iz lés után 
kifogásolni valót talál; s igy kezd e ket faJ lassan-lassan el-
tünedezni. 

~1ondom sokan ugy járnak el, hogy zölden vagy fasan 
benernesitik és azután eldöntik. 

De hát ószintén szólva, nem helyesen jitrnak el; rni\·cl 
az eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy a Jaquezon esz
közölt nemesítés gyengén terem. 

Azért tehát azt tanáesoljuk, aki jaquez szőlőjébe hele
unt; t'g)'S:t'J'ÚC/l l'tlgtlsS,l /.:i. fordfiaSSLI IIU'f e" ii/tesse be /.:ész 
ojtz•á ny nyal. 

Igy :3--! év mulva pompás termő szőlóje les2, egyéb
ként örökös basszuságát találja a benemesitett jaquezban. 

* * 
* A rupcs:tris montikula. A rupesztris montikula haszná-

lata és tulajdonsága mindinkább kezd kibontakozni a sütét
ségbőL 

Lassan-lassan megösrnertetnek tul a j don ai. és \·ele a sz ő
lész megbarátkozik; és mint kisegítő alanyt igényhe \'ehzi ott. 
ahol a ripária mint alany alkalmatlannak mutatknzik. 

Eleinte azért kelt ellene az ellenszenv, mivcl azt hitték, 
hogy bokor alakuan női, és igy fejlődéshez nem \'olt remény. 

Az ok onnét eredt, mivel a rupesztrisz a neki meg nem 
felelő talajba ültettetett. 

~Iióta azonhan a szűlészck űt alkalm.~s helyre ültették: 
a nézetek őt illetőleg megváltoztak. 

Köves hegy oldalon ha jól ke;;eljük: a legszebb fejlő
dést mutat. A meszes sik talajon i: fejlődik, dc múr itt nem 
éri el a fejlődést. Fekete kötött talajban visszaesik. 

Bámulatos faj ez a rupesztris. Most ebben a roppant 
melegben és szárazságban, mikor a köves hegyoldalon a 
ripária kezd gyengülni : ez délezegen tartja magát. 

Csodálatos valami, honnét veszi abból az útmelegcdett, 
mondhatni kiszikkadt Kavicsból azt a tern~rdek nedvességet, 
mely a levelekben van és mely a hajtásokat eltölti ? 
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Hogy a nép nyelvén szóljak, olyan a lev~le : mintha 
zsirral kenték volna. 

Eme kiismert tulajdonsága őt az ilyen talajokon felette 
értékessé teszi. 

És ősszel mikor a ripária levelét megcsípi a dér, és kezd 
Jehuini: a rupestris meg mindig oly üde, mintha májusi időt 
élvezne. 

Eme tulajdonságánál fogva későn érő fajokra, és olya
nokra, melyek későn szüreteltetnek, nugy kir.cs. 

A rupestris n1int sima vessző kitünően ered. Mint fás
ojtvány azonban sok kiváncsi vn !(,t hagy. De a zöldojtás t 
páratlan nagy sikerrel fogadja. S még akkor is lehet neme
síteni. mikor már a ripárián eszközlendő nemesitéssei felhagytak. 

Csakhogy a zöldojtásra elő kell késziten i. 
.-\ rupesztrisnttk az a tulajdonsága, hogy a honalj hajtá

sokat felette g-yorsan, és majdnem a tő hajtással egyenlően 
neveli. E .ért tch~it a honalj hajtásoktól többször meg kel[ 
szabaditani; s igy a fő hajtás pompásan fejlődik. 

De még azt is el kell mondani a rupesztrisról, hogy fe
lette buján hajt. Azért az eldön ·ölt zöldojtásnál az alany leg
többször még pedig nagy számmal tör elő. 

Azért ennek tisztogatásara nagy gondot kell forditani; 
külünben a nemes rész fejlődését hátráltatja. 

Künn a szólóben. 
~lire e sor9k az olvasó )(ezf.be kerülnek, már a rnástldik kapáh1si. 

és a mAsu .. lik kötözést is bevégl!ztük ; s igy egy pál: hetíg szünetel a 
szőlííben a nagyobb n.unka. 

De \'an azért tenni való. Nézzünk csak egy kicsit körül. 
Aid magasan fáson ojtott, aid helyben ékojtást eszközölt, aid kéz

ben fásan nemesitett; aid zülJojtást l\észitett: annak igen is sok 
dolga van. 

A magas fás ojtásnak gyengés gyökerei cltúvolitandók; mert ha 
ezzel késünk ; al<lwr n nemes gyökereluöl fog táplálkozni és n forra
dús nem lesz tökéletes. 

Nemcsak meg kell tisztitani a magas fásojtásokat a nemes gyö
kerektöl, de kis karó~skákkal el kell látni, nehogy a gyenge forradást 
a vihar lecsnvarja. 

Az ékojtásokat szintén meg kell a nemes gyökerektől tisztitani 
mcr·t küliinben n szél azt is letöri. 

Az eliskolázou fásojtásnak eddig már meg kellett mutatni, mivel 
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fizet fáradságunkért Azt i~ ki kell bontani, és a :1emes gyökerektól 
megtisztitani, ~s a vadhajtúsukat eltúvolitani. 

Az elésorolt három rendbeli nemositéseknél, ha a nemes gyöke
rek eltávolitását eszküz,.iltük, · arra ld.ilönös gondot fordítsunk, hogy 
azokat bár gyengébben. de földdel betakarjuk; l<:ülönbeu a nap hevé
hez nem szokott fehér hajtá':okat a kanikulai meleg megégeti. 

A zöldojtások tisztogatására nagy gond fordítandó. S ha a tökén 
~-3 zöidojl\'ány legalább van, legyen ez a tű lombozala bár mini> jú 
ripá1·ia, legyen rajta bá1· mennyi erős hajtás : azt kiméletlcnül el kell 
távolitani. 

Mert amint egy rókáról csak egy bőrt lehet lehuzni, igy van a 
szűlőtő is: vagy teljes jó beé1·ett megerősödött ojtvány, vagy vessz{) 
legyen. 

:\laholnap arra is gondot kell fordítani, hogy a züldojtvúnyok ki-
kötözve legyenek és rajtuk a pamut megrúgitassélc Nehogy a vihar 
üsszetiJrje, vagy a pamut bevágja. 

Különiis gond for~litanJó an·a is, hogy az uj ültetése!~ többsziir 
és jól meg;,apáltassanak; mert ez fejlődésükre rendkivül be fol~ ássa l nm 

Arra is gondja legyen a gazJának, hogy a lmnikulai nagy forró
ságokban a mánlds a szőllökben ne alkalrnada.llwdjélc Kötni, kapálni 
ilyenkor nem szabad. Inkább egy kis füvet törjünk meL', ha már mu
~záj, mintsem a szűlü hamujat leverjük, belőle egrest csináljunk. 

A szók•telepités egy ik móduzata a düntés. 
Ez a módozata s telPpitésnek mindinl<ább nagyobb mérvet ölt; 

pedig a llgyelmes gazda már rá jött eddig is arra a következtetésre, 
hogy a döntés felette szépen diszlik ugyan az első második évben, 
Je késűbb ugy a fejlödésében, rniut a terméshozamban sok kivánni 
vulót --tu n tet fel. 

Téuy az, hogy az eld(jntütt zöldujtváuy a döntést követő évben 
felette dusan fejlődik; de azután az is tény, hogy ~ reá következő 
években gyenge fejlödést mutat, és nem ad kielégitő termést. 

Ez már bebizonyított tény. 
Keressük tehát okát annak, miból származik eme körülmény·~ 
Eleinte egyesek azt hitték, miszerint ez a hibás döntés követ-

kezménye. 
Tökéletesen ig<LZ, mivel a munkások a döntés alkalmával sok 

hibát kü\'etnek el. :::;ok vesszöt elto1·nek; sokat olyan csekélyen dön
tenek el, hogy az alany meghajli tott vesszőjei majdnem a felszinhez 
jutnak. Igy azutan silányan, satnyán feJWdenek. 

Megtörténik az is, hogy az ojtvány eltörése folytán alig maradt. 
valami az alany ból, ily eljáras mellett azután nincs mit csodálkozni: 
ha a döntések vissza esnek. 

De nemcsak az igy rosszul és hibásan elhelyezett rlöntvények-
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nél következik be a visszaesés, de áltnl:\bart ; tehát az o koka t nem
csak a hibás elbám\sban, dc magába!! a döntési eljárás modozatában 
kell keresni. 

Akinek pusztán döntött szólöjei vaunak, azok nem igen fogják 
azt a nagy külömbséget megtulálni, ami egy sima vagy gyökere:s 
ojtvány ültetése és a döntés között van. 

De akinek mindkét rnódozattal telepitett szőlöje van, s véletlenül 
egy más mellett van, ahol a talaj egyenlő, az elbánás, a kezelés Js 
egyenlő: a~ fogja a külümbséget e:·üsen tapasztalni. 

Például nekem van egy nüzes fehér sima züldojtványnyal 
telepitett szölőtáblám, és van melicttc közvetlenül egy tábla mézes 
feh(}r ojtvány szőlűm, mely zölden ne!ne~ittetett és helyben eldrjntetett. 

Mind a kettő egyenlüen 6 éves. E.; ha most megtekintjük, a sima 
zi>ldojtványszéjlűben egy magyar holdr·a lehet számítani 4;}-öO mm. 
sziílőt, a döntöttön alig ha lesz ~;-)-HO m. mázsa. 

Igy volt ez kezdettől fogva. A diintés zoltasern ér·te el a simán 
ültetett zöldojtványt scm fcjlödésébe:1, sem pedig a ter·més hozamban. 

~~~zen 1<0r·ülmény ar·ra az eltmtru·ozásra birt, hogy sztilőt tiibbé 
zöldojtvánnyal készite't döntéssel nem telepitek. 

1\lost már nézzük meg a külömbiizl't okát. 
Több ev alatt azt tapasztaltam, hogy a zöldnjtt\ssal nemesitett 

döntések alanyai nem igt!n hajtanak gyi) keret, hanem a. m elyen 
lebujtatott anyatöke gyöket·eiről élnek. 

Mivel pedig ezek gyüker·ei mélyen vannak a füldben : sem a nap 
melege nem érinti öket oly közolr{)J, sem pedig a leg nem jut igy 
hozzájánd. ~ igy a két jú élteW fnktor· jútékonyság<iuan kevésbbé 
t•észesülnek. 

K ülöni)sen akkor· van nagy visszaesés, lm egy anyatörúl több tő 
Jöntetett el ; s igy tCdJu töl<ét l<ell táplálnia. 

(i~zen egészen uj tantétel sokak előtt különiisnek fog látszani. De 
hát igy van ; s ha \·ele behatóbban foglalkoznak : üllitásom valuságár·úl 

--megfognak gyözc)Jni, melynck cr·edméiiJt~ az les;r., hog.v a züldojt\'á
uyok nagybani dt>ntésével illetöleg azz·tl, hogy azon t·zélból ültetnek 
ulanyvesször, rni:o:zer·iut azt zölden lwnernesitsék é~ elflölllsék : felhag.v·
nak, és ezen módozatot csakis a. hiányzó túkél' pú•Já.,.ára használják. 

V an azonban egy másik müduzat a a d i intésnek, me ly egésze u 
beválik, s ez n fásojtványok eldiintése. 

Ha a fás szálvt!sszü henernesittt!tik, és rnint nevezni szoktuk 
mugas-fásoj1ás eszküzültetik, az igy eszküzöu, s gyéren a föld alá 
lelluzott vessző a nap nwlge által éltettetvén, csakhamar· gyükeret ver. 

Ha azutáu (ísszel az ilyen ojtvúnyt fülvesszük és eldöntjük: kész 
gyöker·ekkel dusan ellátott alanyvesszükd juttatunk a föl,tbe, mely 
azután a kész gyöl<érzeten pompásan táplállwzik és fejlődik. 

Az ilyen döntés állandó tőkét ad, készítése ajánlatos. 



Kérdés. Mi külömbség van a gyökeres és sima ojtvúnyok lilte-
tésénél az eredményben. 

} . }' . . • .-1U. 

Felelet. A gyökeres fásojtvány a luumadik évben már töhb tel'
mést hoz, mint a sima ojtvány. De ez annyi1·a elenyésző külünbség, 
hogy én azért a dt·ágább gyökeres fásojt:\shoz nem folyamodom. 

Kérdés. ~iikor kell a karókat az ültetés mellé be\·e,·ni '? 
/{. c. 

Felelet. Némelyek már az ültetés alkalmával egykieji.ileg bevm·ik 
a karókat, pedig hát a ka~ót·a csak is akkor van szükség : ha a haj
tásokat; hozzá kell kötni. En l'endszeJ·csen nu gusztus elején \' .:-rete.n a 
k:u·ókat az ültetés melté. EWbb miért vesztegeljen 1'l földbe és mié1·t 
emészsze a föld addig is, mig mit sem hasznal '? 

Kérdés. Előnyösebb-e a gumi szalag a züldojtásnál, 111int a pamut 
a kötés1·e ? Cs. l. 

Felelet. Aid Czeiner-féle zülJojtást készit: annak nines szüksége 
a gummi szalagm. Aki párosít, avagy a Lü.cza.y-féle zöldojtást esz
közli: az gumit használjon. ~lel't hát c:t.ekct pamuttal köm! lehet 
ugyan, de azután a sike1· elmarad. 

Lapunk mai száma közbe jctt elhárithatlan akadályok miatt 
késett. Szives elnézést kérünk. Szerk. 

HIRDETMÉNY. 
Gyöngyösön Blatniczky Imre késesnél, minden a szőlészet és 
kertészet és körébe \'Úgó müszerek, eszközük, különüsen 
ojtó kések metsző ollók stb. nagy \'álasztékban jutányosan 
beszerezhetök. 

Istnételáru si tók kerestetnek. 
1\fegkere~ésck 

Blatnitzky Imre miíkésesbez 
Gyöngyösre intézcndők. 

----------- -·--------·----

~yomatott Kovács és Társa kön)'Vn)·omdájában Gyönn) ö~ön. 
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