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il' S&erkenU h kiadótull\jdoaoc· 
l. CSOMOR KÁLMÁN. 

A borfogyasztási adók leszállitása. 
A bortermel() közönség legnagyobb érdeklődése 

n1ost az olusz borván1 felernelése és a borfogyasztási 
atlók alúszállitásSl köriil n,yilvánul. 

Az olasz borván1ra r11ár birjuk a miniszterelni)k 
n.vilatkozatát, rnelynek alapján az ereflménJt nyugod
tan várjuk. Mert hinniink kell {~s hisszük azt, hogy a 
rHiniszterelniik nerncsak igér : de azt be is fogja 
váltani. 

A borfogJasztási adók alúszállitásftra nézve is 
n v i lat kozott az iliPt(i szak nlinis:l.tt•r, de az 6 nyilatko-

~ L 

zata a~:godnhnat 1-'zült. S lehetetlen, hogJ Rzt tudorr.á· 
sul \'P!.!'yük, és lf:lhetetlell 4 lHH(Y ez irányban a küz
deluJet abban hagsjuk. 

Kiizdeni fogunk és k üzdünk, rnert erre szomoru
~ágos helyzete kényszeriti a sz{il{)sg·azdilt; Inert addig 
1nig- a fog·Jasztú~i adók neu1 tn(\rsékehe1nek: a köz
nép, a nag·y közönFiég a hort nen1 élvezheti. Mivel a 
szegényebb osztály nem képes egy liter közönséges 
borért 48- 52 fillért fizetni. 

Azt mondta a pénzüg·yn1iniszter ur, hogy a bor: 
fog·yasztá~i és regálé adót azért nen1 lehet elengedni 
de még· Ill érr;ékelni sein, nlivel az ebből b~folyó jöv~
deJemre a költségvetésben sziikség van. Es az abbol 
befolyó jövedehnet rnás t l· ren és n1ás uton ne tu képes 
előállitan i. 

De meg azt is mondotta, hogy ha mérsékeltetnék 
is a fogyasztási adó és regále, akkor sem lenne a czél 
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elérve, mivel a korcsrnárosok zsebében tnaradna a le
engedés, és a bor, árát n ern szúllitan,ák alá~b .. , , 

Abban a feltevesben, hogy az adok leszalhtasaval 
az eddig· befolyt jövedelern rengetegül alá szállna: 
iszonyúan téved a pénzügytniniszter ur, és szakkü
zeO'ei szerfelett rosszul informáhák; nlivel hu u nlos
ta~i adó és regide legalább felél'l' szállitatnék le : ak
kor a fogyasztás tnajdnein tnegkétszereztetnék. S{)t 
hogy az ig_y leg,Yen : eg.}·enesen t{)}f_. f'ü~tg. Mert ha a 
szeszauót fölea1elné, az annyira 111egdrágulna; hogy a 
nag,Y közönség eg-yenesc•n a borfog·.rasztáshoz járulna. 

De rneg lehetn(• a borfo!J;ya:-~ztúsi adókat is osz
túlsozni. ~lanapsú~ u boroknúl leu:Jen annak a bor
nctk bektalitere 200 koropa, vagy 20 korona a fogya~z
tási adú és regále eg-y. Eppen annJit fizetnek eg·y uly 
bor után, tneJ.ruek úra 1-2 korona, 1~1int u nlel;yi
l\et -!O fillt·r[·rt lltt·rik litert'·t. 

Ha tnost 1nár a pénzügytniniszh_.r ur a jöveuel•net 
fl·lti; rnjta úll, tőlP fiigg; segitsen rajta. Eineltl·sse 
fe l a l-5 Z(·~ í' n d út 111 (•g 111agasab b ra, (~s osz t ú ly oz za a 
hor okat. 

Fizete~se:1 a neht.'·z l'rt{d\e~ borok után tHag-asabb 
ndút, és az olcsó botok adóJát f-.lzálJitsa It· l'g't~sz csP
kt:·lyre 

A z t n: ú r n e lll v i 1 a t h a t j a e l sP nk i fi a, h o g .v e g· y l i
ter 11 e h{·z pe est> nJ e l H n·, nH-l .Y nek á ra a k ünns ü asz t a l i 
bor árút hútotnszorosan is s{)t felül is haladja, künn.)·eb
ben el ne birja az etnPlést, n1int az olcsú közf'ogyasztúsra 
alkaiinas bot'. 

És a közünsi·g, a Inelyik egy liter bori·rt Ill'lll so
h at 1.20 fi lJ ért, ~öt két koronút se 111 : az az einelés el
len ~wn1 fog; panaszkodni. 

Akit a gondviselés javakkal Uleg·áldott, aki egy 
liter l-desitett leng-sei vag,y franczia bZeszért nen1 saj
nál 6- 10 koronát, az nen1 fog panaszt en1elni, ha az 
flttala elfogyasztott fino1n bor Jitere, pár fillérrel rneg·
drágúl. 

Ime az ellnondottak búl tisztán kiviláglik, hogy a 
közönség részére való olcsó borok adóját ig·en is lele
het szállítani, csak akarni kelJ ; és a költségvotési 
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eg.vensuly Illegzavarása nélkül lehet a nagyon 1s ki
vánatos czélt elérni. 

De hát a pénzügyminiszter ur első feladatául az 
állarn bevételét tartja szernelőtt, s ebben erős akti
vitásában nen1 látja és nem tekinii, hogy csak addig 
lehet ny uj t ani a hur t, arneddig erd van benne. 

Ha a sz()l{itcrnlel{) erejét jövedellnének fokozását 
nen1 tekinti, ukkor azutún Pgysl.er bekövetkezik azon 
llelyzet, ho:.ry a Hzetí;:-;i er() rnegszünik, s akkor nlit 
fog· tenni a pénzi.i.g·yn1iniszter ur, ha a szőlész közi;n
ség elpusztul ? ••• 

Nern szahad feledni, hogy az a szőlésközönség 
eg;yéb úllarni terheknek i:-; visel{)je. Ha azután nern 
lt.·sz jiivPdl-'ltlle: ne1n lPsz az itllarni terheknek viselője. 

~lég 111ost a v(·gTl'hajto felfedezi a zálog·olást ké
pezhet{) tÚl'!.!',\ at. de hú t az ~Pnl tarthHt örökké; lassan 
fog·y (·s pusztul: \L'gr·u oda jutunk, ho~·,, jiivedelr:n 
h i ú ll.)' ú b a n u z ú ll <un i t e r h tl k e t fi z e t n i n e r n l es z ü n k ke
pe~ek. 

TPkint~iink c~nk ~z,'·t az orszúg-ban. lt->gtöbb 
ht>l;yrc'il azt H pana~zt h:djuk, uU~(Y u l>oroj.:at érte· 
~itt·tli lll'lll bir·júk. Hút tni IPHZ PI1Jlf•k a ,·{·ge? 

Azt rs hallott~llll ll1ÚI' t·nditeuL hogy a borokat 
azt'·r·t IH'lJl v,·:~úroljnk, P iYt~l a 1ulajdono~ok rnag:as 
ú r a t i.: i ; Y e t e l n t_• k . 

No hút kt·n·rn ez puszlü tin·s l)LbZL'd! Az a g·azda, 
aJ\inek .-u·y··he ninc:-; fl,int bora, t's lllPg' van ;~zorulYa, 
sziVP8t'll a'dja a borúl ha a<Hwt.i<t. J)e bút itt a hiba: 
az oj1YÚ1l.Y ~z/ílc'ík borai{·rt ni.Y úrat ig{H·n~k, arnel_y 
nHdlPtt ~ernnd pulgin·i haf-lzon :--e111 Inutatkozik. 

Ezért IH'lll udjúl\ el IJuruikat, Inert még annJit is 
alig· akarnak {·rette fizetni : é1mennyibe n1agitnak van. 

V ég·t{·re azutún ha I.J~nyljzt'r reú viszi : elpocsé
kolja. tneiJ azutún a vag.voni bukást vonja rnag:a után. 

H a SL''.dtve nPlll leHz a helyzeten, Illajel akkor fo~ 
tl ht· lJ zet a u1agu rettenete~:.;(·€l·éhen ,jelentkezni, ha asző
l{)fe l u j i t ú si köl c~() n ük v isszatizetL·si ideje be követ kez ik. 

~lost rnég vau eg·y kevés pénz. Az A.grúr-Bank 
1s ad, a visszafizetés sen1 érkezett el tnindenütt. 

N e nevessenek ki uraim, hogy ily sötét szint fes· 
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tek, .Akinek 8 szőlőszet p8sszio_natos foglal.kozás, .az 
nem ért engem ; - de az az uri ember, ak1nek rnJn
dene a szőlő, az érzi velern együtt a nehéz helyzetet. 

Segiteni kell tehát addig mig nern késő. Ha az 
olaszborok a 1nagu.s vá1n rniatt kiszorulnak: annak 
jótékony hatását érezni fogjuk ; - ha a borrnf~rés a 
termelőnek u1egengedtetik : 8 hel.vzeten könuyitve 
lesz. És ha a fogyasztási adó különösen az olcsóbb 
boroknál kis összegre s~állittatik le: megtesznek téve 
azon alapok, melyre reinénynyel lehet helyezkedni. 

Ajánljuk tP-hát ezt az körüln1ényt mindazoknak 
megszivlelés végett, akik a helyzet könnyítéséhez hoz
zájárulhatnak. 

Tegyen a miniszter ur kisérlet et, látn i éil tapasz-
talni fogja, hogy a fogyasztás szerfelett e1nelkedni 
fog ; s a jövedelem éppen ugy meg leAz, mint eddig 
volt. 8 ha végtére valarnelyes összeg rnás uton kiván
na is fedezetet. hát szerezze be 1nás téren ; rnert hát 
az adók n1t.rséklését nemcsak a borterrnelők fogják 
érezni, de az összes, a nagy közönség, meJynek alkalorn 
nyujtatik arra, hogy a testet lelket-ölő pálinka helyett 
bort élvezht~ssen. -y. - s. 

A rendetlen tavasz 
Egész bátran adhatjuk azon ezimet czikkünknek, hogy rendetlen 

ia,·aez; mert hasonló tavaszi időjáráíolra a legöregebb emberek sem em
lék~znek. 

Más évekllen ruájus végén már kötözni kellett a sz{íl{) Lajt~ísokat; 
megkezdettük a szőlőojtást és sok helyen az első permetezes is kezde· 
tét \'ef te. És most ? A szőlőrügyek fakadó állapotbau vannak. Csak is 
az Ős7.i metszés rügyei törtek annyira elő, hogy a fürtök is láthatók, 

Innen-onnan négy hete, hogy a fagytól rettegünk. Logy a hideg 
id<St eslSs L..üe idő váltJa feL 1.Ieg áll a szőlősgazdt~ s azt kérdi : mi lettz 
ennek a vége. 

Bizony-bizony aggodalmas állapot, annyit már lehet konstatálni, 
hogy a fejlődés elmarad. 

Ha csak ez volna még a hiba, még az némileg vigasztalást talál
bdtna aLbttn, hogy amit n tavasz elmulasztott : azt az ősz kipótolhatja. 
Nem vagyunk jósok, de azt tapasztaltuk, hogy a természet legtöbbször kie
gyeuliti magát. A rövid ősz kora tavaszt szíil; a hosszu lSsz, késői tavaszt. Azt 
is tapasztaltuk, hoiy a hosszu esőzésnek legtöbbször ua gy iizárazdág a végt!. 
Ha tehát eme tapasztalatunkat az idlSjárás keres1tül nem huzza rem4• 
leni lehet, hogy az ~sz tartós lesz ; s igy démileg pótolja az el~aradást. 
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De van ennél e~y rémitl5bh, ijesztöbb kérd~s az: vajjon 8 sok 
hidegtől elcsigázott fakadásban levő szöl{)ftirtöcske nem-e fog e virág
zásban erősen meghulni. Ezt a kérdést sokan taBzik fel. 

Er·re a kérdésre kivánom én nézetemet elmondani. 
Én .azt h.is~em, de ugy is lesz, mert .h~,t ez a természet törvénye, 

bogy a htdeg tdot álland6an napo" meleg Hlo váltja fel. S akkor roikor 
a t.o~zőlő~ürtök v.ir~gzásának elkt>sett ideje he ~rkezi'\: : csendes m~leg idő 
lesz, s 1gy B v1ra"'zá~:~ rendesen, szabályosan fog megtörténni. Ci:)ak azoo 
nem remélt eset okozhat nagy kát·t, ha a vir:fgzás idejére szintén hii
vös eFŐB idő járna. Ez a nem vát·t és uem remélt idlíjárás az ugy is 
a~yonc~iglizntt fúrtöcskéket aránylag megl"itkit má. 

Mert más alkalmakkor is kármmn hat !J nedves hideg időjár:Ül 8 
virágzáera , de most s~emben az elcsigázott fürtöcskékkel káros hatáRa 
ezerfelett nagyobb lenne. 

De hát a régi öregek is azt tartott:ík, minden farsangnak van 
b\íjtje, s igy megford•t \'B rninden b{)jtnek va u far:,angja ; - más tz<h·al 
u t'IISSZ id('íját•:\~t j6 meleg idiij:ít·á~nak kell kii,·etni. Tehát én 'lZzal 
nyugtatom meg magamat, hogy a szf)l{ífiirrük igen és szépen, szabálvo
~:tll f~•gnak elvir:ígzani, B igy e felett emberi f(,galommal nincs ok ;•g
~odalrua~;nak lenn: 

Az. a kérdés : ezen abnormis idöjárássa l sze:n ben lehet-e a gazdá
nak okkal·:tlódal a Jobh termf-BI eiG!iegiteoi ? 

N em csak lehet, de kötelessége i~. 

Az t•lvir:igzásra \'onatkoz6lag n;ucsen ~zükség és nincsen segitség; 
de van arra, ho~y a szGll)für·tök l·izto~ahl>un beérjenek. 

M~ís alkalmnkk11r azt szuktam tan;1csolni, hogy akinek kevés sző
llíje vau, az akkor pcnuete/.Zl'll 1 amikor Hziikségét látja; - a jelen 
et~el beu pedig azt. tan~Ü',.••'om, h11gy a p~-'rmetezést a virá~zás előtt tel
télenlit P!'iz:.;i'Jz(ilje . .Mert mu~t 8Z• rfelett ÓYakodui kell, hogy a tő rend· 
szere"' VC![etácziója egy JWrcz•·e Her u r'ziineteljen, kü Jönösen külbehatcS 
káro!-iodáH ti1lyt~íu. ~ hogy mii.dPn )e,··'i épt~n teljesítse hi \'a tását. 

Ezt·n els{) per,netezésen ki dil a m:íso,iik permetezést azonnal eszkö· 
zölje, amiut a lomb hajt:íöok f('j)(;dtek. 

Hu~y a tő!~e e1·eJét teljeHeu a fürt fej llídésére fordítsa : a tőkét 
teles hajt~~aitól meg kell ti~ztitaui. Szóval a züld tisztogatást juuius.hó 
közep~u mát· lehet eszközöln i; s c~ak azt a haj tásokat kell a meghagyni 
amelyt~ken term é~ ,·au; 0s amelyek jövii évre a t~ r tr é a hozamra ~zükségesek. 

A tökéket a honalj hajhí!-!okt61 i~ meg kell szabadítani, hogy igy 
a tilke miuden erejét. a fúrt fejléídésére és ~rlclésére fordithas~a. 

Az ű~zi metszés az idén jobbnak bizonyult, amennyiben azok még 
a hideg időjár·tís eWtt ua!!yot fej IDdtek ; tehát ezeknél nem annyira 
t:izükst'gt·" a feut elésot·olt védekezés : mint a ta\·aszi metszésü tőkéknél. 

Ily elbliiHís mellett teljes lehet a remény, hogy a fürtök teljesen 
befoguak érni. 

S miután a rendes elvirág~ásra a monclott körülményelm~l fogva 
nagy B remény s mivel a beérést is eWsegithetjük és biztathatjuk ma· 
gnn~att a hosszu öszel : a különben dermesztő csuf hideg, esős időjárú 
után még mindig remélhetünk kielégitő mennyiségü és minőságü term,at., 
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Hogy ezen feltevésemet és nézetemet még inkább megtrő!'!itst•m 

ismét csak a már többször elmnodott gyakorlati tap&sztalatra hivat-

kozom. . . 
Többször em!itetteru, de felt.evésem er5sJtésére Jsmét f lernlitern 

azt 8 körülményt, 'llidőn a fordit6s folyton föld alá tenJetették tökéin•et 

8 csakis május vége felé bo~tott~~ ki és mett,_zet.~f>m . meg. , 
Ezek a tőkék meg késobb fejlel'lztették lu rugye1ket, és eg(szen kt•

sőn de szabályosan virágzottuk el; s kellő kczel~s mellett a szőlöfürtök 
októberre mégis beértek. 

Me rt hát nézzük a szőlöérés idejét. A szőlö a virágzástól szám i-
tott 90 nap alatt szokott beérni. 

Vannak ugyan fajok, melyek kevestbb idií alatt is beérnek az 
ugvnevezett korán érő fajok, u. m. Madelina- Angevina, Pr·ekocie de 
m~linque, Jakab szölő és egyéb c~emege fitjoli Némelyek 50-60 nap 
alatt érnek be. De u rendeR hePrési idéíre ~Hulábftn 90 napc,t ,:zámitnnk. 

?tfost m~ír ha a szőiéínk juuim; h6 n~gén \'Írá~zik is el ~s tisztu'. 
roeg, <-kt6ber elt-~ejéig rendelkezik a 90 nupi idéivel, Cl'laldJOgy ez az idö 
azután meleg ~rlelő legyen ; és a ~azda szorgalmasan bánjon el a pere
DOiSzpora elleni védekezr.ssel ér~ tit~ztogat;i!'sal ; akkor w~g lehet remény 
és ne e8sünk idő előtt kéts~gbe, de reménynyel (.~"~ htenbe vet~t biza
lommal v:í:rjuk munkáuk és fáradsá~unk gyümölcsét. 

/'-. szölök metszéséröl. 
Rég akartam m:ír én a szőWk mctszt:sériíl különü:um azon ~ozaktii

Dtícsokról, melyek a szőlőmetszések t:ruekéhen irásbau é~ e;zóhan mon
dattak el - irni. 

Az egész eljár:í~bun ~n egy nagy hibát tal~ Jok azért, mi ,·cl a met
szésről beszé)nPk, irnak anéll;ül, hogy ehuondanák azt, hogy ruelyik faj 
miné) t:tlajban minií vid~ken minő mctszést ki\';Ín. 

Azután történnek }H"Ó et kontra taruíc~ok. Ezek azuhín üsszezavar
j1ík a fejét ugy a ~zíílősztlttcl ft1glalkoz6nak, hogy aki azért hallgatja 
meg HZ előadátot vagy olvassa el a szakczikkeket, hogy tanuljom belőle ; 
arra a végeredményre jut : hogy t-~emmit Hem tanult ~emm}t. Hem tud. 

Sokszor volt alkalmam a kusziu6k bau, a ldirök ben VaJ!y társas~í
gokban hallgatni a k~snyelig menő vitát a nJet~-;ze~;ről. Egyik a kopasz 
faj müvelés mellett fo~lal állást, a ruáRik a csaputi metszést dics~r1, a 
harmadik a Hz,lvessző metszés 6riási hozamár61 beszél. Vitatkoznak, s 
végre e~y sem enged; a hallgató pedig egy nagy zagyvalékot ~zerez, R ha 
kö\·eti sokszor kebervesen megbtínja. 

Hészt vettem az 1íllam l{}tal Budape~ten rendezett szlSiészeti elíí
adásokun; hallottam a szlSiömetszés eWadását; láttam a felmutatott raj
zon feltüntetett metszési móJozatot ; s ime nem lettem belőle okosabb. 
B mindezek és másboi hallottak arról gyliztek meg, hc.•gy a szűl~szet 
egyik le~lényegesebb munkája a metszés, nincs ugy eWadva, ugy tár
gyah·a, amint uzt előadni és tárgyalni kellene. Én sem vagyok csulha-



tatlan. 8 ha én megláttam máshol 
az a1ább elmondand6 nézetemben 
messé leszek tt"ve. 

a hibát, egészen szivesen veszem, ha 
eWfordulhat6 helytelenaégre figyel-

Ezzel t: n i~ tanulok, az ügy is előbbre halad, és végeredményében 
ll szőlé~z közönség nyer \'ele. 

A metszés ~int ~o?dám egés?. ellentétesen, de az alap feltünteté~e 
nélkül tárgyaltat1k. Mmt11a azt mondamim, hogy ('n is kedvet kapok a 
16\·erseny f~hí!ölo~on réEzt vf'nni,_ s utasitanám ti~;ztemet, hogy az én 
meklenhua·g1 lovalmmal a bpe!jtJ gyepen verseny futásra jelenjék meg. 

U gy-e c~ak mulatfágm; lenne az, ha ll na,.: y DfJhéz és lassu járá~ö~u 
meklenbuq.~;i lo\ nm, a ~zikár angol telivér 16val állana versenyfutásra? 

Ilyen a mctszéH kérdéf"e il?. Amint a rneklemburgi 16 nem alkal
malS a futásra, rle kitünG terhet htiz6 állat, ugy a sző!ő metszésének 

·egyik másik m6dozata, külömbözlS talajt kiván. 
Csak vegyünk eg-y példát: Laczay Lászl6 neves szőlé~z társunk egy 

fíizetecskét ~!dott k;, n:elylH:n a t{ík(nt>k kopaFzf('jre val6 metsZés.ét 
a;~iuljn . .Neki az i'í \idékén teljcHen i!!aza van De mig az ll metszési eJ
j ·ráR rHila eg(o~zen helv('s, ugpmawu eljánís pfldául kevéssé emelkedett 
lwlyeu, tópdu!" talaju s.,.(;}tbell (ptwn llf!Y nem n l ka Imus, mint. a mck
lt·mbur~i 16 nem alkt1imas a verst·nyfut;í8r'.l. 

Péld{íul }IZ E~?~lut·eckt-féle magas csapofo! müvelés egészen j61 he
v;illhat a dus talaju lanká~ helyen; mig a begyalj;\n nevetséges Jenne. 
Azut:'ín az en1 berelo nH!~ i~ tH! Y beszélnek, hogy hát melyik metszési el
j~irás jobb é:-; all.;almaí'aLL'? 

V H!!Y például a iugo1; rend3zert, a muskolat szőlők egy 
pát· faj:ín{il Pgé:-zen helyeRtn !ebet alkalmazni a tápdus talajban és ehhez 
alkalmazott ültetésn?l, mig a nemes kudark~ínál mézes fehér 
stbinél ez a u. ii \" el?s 11 em v 11l ik be. 

Ha~onlól.;épeu egé!"zf'n j61 bev.llik a karikás vagy Hoibrenk rend-
8Zerii llletl"Zé!'l a r:1jnai riz.l n~uél, rni~ a nHlstos fehér, kövidinka stbi faj
uern vezet sikerre. 

Csak az elmondott pór példa fényesen igazolja azt, hogy egészen 
helytelen az, amint mauapti<íg a mr.tsz~si l'PtHl:O:zert tcírgyRlj.ik. Azt hi· 
I:"Z!:'m az elllloudottak ut:ín a t. p]\·a:-06 :ítérti guodolkoz:isornat és velem 
t:>gyet ért. 

Ha ig:en, akk11r u~é~z nyugodtan folytatom ton1Lb az én né-

zetemet. 
A szőlöti;ke rend f.•l!ett"~ hintt:íl'la az, hogy minél több j6I fejl(S. 

d üt t tf.•lje~en érf.'tt értr.kc~ fiirti',ket h(!zzo~-· . 
Hugv ebbeli k0pe"'~~gének megfP.Ieloleg lehesPlen metszem első sor

ban i~ üs.:Uemi kt:>ll a !"ziílőfajok tf'J'mííkfpes!'l{o~(>t ; ösmerni kell a talaj 
f,s~!:l7.df t e: t: t. 

A súílűfajok mt!!~· arányban kétfél0k um.: csemege ~H f?or~zölő!' 
A Cl'!lt!tnegefajok i:-:m(t l\~t ré~1-re osztu_nJ~k u. m. : k~rttn e~ ke

~Ön érő flijokra. - Ü:-;ztRnd6k ·stuét rugos es nem rugo,s faJokra. 
A bor~zöiéík 8Zintén több részre osztaud6k u. m.: koran és késlSn 

érők re. 
V annak fajok, melyek termésüket a tőke fejéblSJ illetőleg a t~ke 
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fején le\'Ö alveS rü~yekből is kihozzák ; - vannak, melyek cRak a csa
poko., csercsapokon leviS rügyekből hoznalt termést. V annak ismét olyan 
fajok, melyek c~ak a sztfl\·esszön levő rügyekből elétörli terméssel fize
tik meg a gazda fárnd~ágát. 

Ezeken kivül sok egy~h kisebb-nagyobb eitértS tulajdonsá~ai 
vannak a szlSlöknek. Például vannak oly fajok, melyek t<>rruésüket a. 
\'irágzásban ell'ugjá& ; vannak melyek kt)nny\!n rohadnak. 

Ha ezeket a (Cazda mind tudja, azután tudni kell a tápdus talaj 
tulajdonságait; - ösmernie kell a talaj egyéb p. u. viztarteS vagy szára~ 
tulajdonságát. 

Ha ezeket is tudja, akkor egész öntudatos~n ültethet ; ha nen1 
tudja s hübele-balázs módjára ültet, például a nagy termé8t ad6 sz{)Jií
fajt hegyes köves taln j ba ültet ; vagy a kiváló finom b01·tadcS, de ki~ 
termést hozó fajt lankás tápdus talaj ba ültP.t; e~ész élet én mi ndadtJ:g, 
mig a betelepitett sz{)}() jövedelmét élvezi, tapasztalni fogja, ho!!y a~ 
előrelátás- és öntudatosság: hüínya mily ),;áros hatásu. 

Metszhet azután akárhogy, a szükséges üttzhaug nem lesz meg. 
Ell ~u ben aki a telepit~st öntudatosan v~ge?.i : az azután megtanul

hatja a szlílötduja és faj:ír:1. alkalmas m~tszési módozAtot. A ki azután ezt 
is megj;:zetzi ~s szabatosan elv~gzi: n biztos jöveelelern uem ru~rad el. 

TeJhát mielött a metszési eljáa·ása·a átt~rnek. átvezetem az érdP.klödl) 
olvasómut az elsíí alap munkán a telepitéHen, vezetni fogom odlíig, mig 
a metszés elérkezik. S ott meg fog-om magyarázni a mehzési elj:\rást ; 
igy hiszek kitiií".Ött ezélomunk eleget tenni. 

l. Ak~nek kevés8~ menettékes tápdos talaja van : ott dus:u. tt·am~) 
szöl6fajokat ültessen. 

Ilyenek első sorbau: a esudaszGW,- rakszííl{),. szhmkaalenka,
ruustos-fehér,- febér-kadarka.- mézes-fehér,- kövidinka tS t hi fehér l":i!ííllí
fajok. Vörös bort adó filjokból: a nemei-kac.larka,- opportó ~tbi Ezek 
ndják a tömegbort. 

2 Akinek meuedékef' .. hb emelkedett délnekf~kvíí helyen \'an a 
87.íilöföldje, de elég tápc.luz.:; az ültessen olaszrizlingit, muskat-lunelt ~~ 
muskát-otonelt, szemiliont és ezerjd t~ hér bortadó szlílőt. Burgundi t, mea·lót. 
karbenetet stbi vörös bm·tad6 fajt. 

.. . 3. Akinek délnektekvl) hegyoldalban köves kavictSos :-;záraz tal~ju 
fo!dJe van,. ott telepit~en formiutot, Jelínykát, har~:~levelü ~z~Wfajt. . 

,. ,. ~a •gy betelepitette, veg-ye azt tudomásul, hogy a 3-tk tétel ~lattt 
szolofaJok. ha keve8et teremnek is, de kitünő minöségü ~okszor teiJ~~~n 
Bf!IZÓ bm t adnak, amelyek ért~kük ma vasságában . adJák meg a JO-
\'edelruet.. ~:-

Veg~·e tudomásul az.t i1:1 hogy tul nagy termés a fürtök teljes be
ér]elésH l'Jtkán éri el· azért ~zen .. fajokat nagy termésre metszeui new 
taná~s~~. De ha nagy' termésre metszené is, a talaj uzt nem képes meg-
nevelDl · · 

T, 8 Igy .a helyes utat a józan ész mutatja meg. . • . 
hel ·ese ehát a 3 pont alatt nevezett fajok vagy kopa_8z feJre, 'a.g) le~
nö[ L bben egy szemre metszendök; olyan mets?.és fogiulhat hel) et, nu

aczay László ajánl a begyalján. 
A. 2 l k l l ·d" k·v~lA llnom pont a attia , mig egy részrő alka mas 1 Oben 1 11 u 
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bort adhatnak, de már nagyobb termés hozamra hivatottak ; azért t<:baít 
maír ezeket nem szabad sem kopasz f~jre sem egy szemre metszeni . ba
nem ezeket legalaíbb ~ csapra, 2-2 szemre vaígni. Ez a mets21és bizto
sitja u mennyiséget, és még m:ndig nem zthja ki u minlSsé~et. 

~.z } pont alattia~ adjá~ a tömegbot·t; de ezen fajok legtöbbje a 
tőke tejboi ts hoz term st; mmdezt figyelembe véve magasabl>an metsz
heti egy szemmel mint a 2. szám alattit. MáR s:tóval ezeket csapon egész 
b1ítran leh~t 3 tf•rmlí ~ügyre tlzemrc metszeni. Itt foglalhat helyet az En
gelbreckt-Mle naetszél'lt módozat. Ezeknél az pompatsan beválik. 

c~wkhogy figyelemmel keJI lenni a SOl' és tőke távolságra is. 
A qz{)J(h•zet a. b. czéje az, hogy a te: més a rügyekbéíl tör el5. 

Azért mondjnk hogy egy-két \'agy hitrom rügyre kell meti-!zeni, hogy 
igy enel a gazda a term(>s hozamot sznbiilyozza. 

Tehiít edeiig a kopaH fej vagy e~y szemes, a két szemess a birom sze
nh~l'! Cbttpos metszét;rÖl beszéltünk . .Motit már beHzéljünk a Iugos, a ka
.rik;f~ <'M " s·~álvet~szlís rnctszé~n·öl. 

Mielött tovribb meunénk ismét mmk térjünk visi'lza, rnit is mon
dottam jelen cz;kkem elején; azt, miszerint n szölótóke rendeltetése 
az, hogy minél több Jól fejlódött teljesen érett értékes szőlőfürtöt 
adjon. 

Az l. 2. 3. pont alatt elt;urolt fajok tSs azokra elmondott eljárBs 
e!-l't~n :llluuk teljesen megfelelnek. - Hát miért van, hogy mégis néhul 
a ~z()J{;t lwrik:h; SZith·est;:dírc vagy h1ga~ra no\·elik? Aki azt hiszi, ho~y 
ezt a J!ll~da tt-llwtet lenségt~ idézi elő, tén·d; itt ismét a tudom1tny tér 
ki a rt•u<h.•:-; ut h61, t'M pedig u jih·edelem érd•·kébeu. 

Vannak fajo!\, melyck apró fürtöket teremnek, meiyek ha az előbb 
moudutt w6d uát·melyikc szerint kezeltetncl\~ nem acluak jövedelmet. És 
ez a fürtök kicsinsél>(ében ket·escndé). 

Vuunak i~mét -fajok, melyek a tet·mét't ll(>ffi közvetlen a tőke fe
lett levíí rügy ek béíl, de a szál vc:-; sz() u lwzliik ki. Ha hoz is a tlSke fe
lett le\'lí t'U!..r)' elvét \'l' termt>st, dc a legtühb ~lyen riig;y nem termékeny. 

Ezc>t·t azután a ~azda J.;~uytelen oly elj~ír:íshoz folyamodni, ahol 
azután mL·g-taliilja a :o:z:imad1i1HH. Ilyen pélthi:úl a rajnai rizling. 

Hu a rajuai rizling c~apot-~ müvelés alatt. kezeljük, egy magyar 
hold nlig ad 7-10 hekto hort. Ellenben ba kat·ikásan vagy pláne szál
Vtsszííre a Hoihrenck rend~zcr szerint kezeljük: ugyanolyan terület 
megad 25 - 30 hekto bort i~. 
· Szeretn~m éu azt a ga~d·ít l!Hni, aki ezt tudva nem a nagyobb 

eredméuyt válat;ztaná. . . . . . 
Ot.t van például .1 Mu~kut-otonel, u te~ér .. bm·ok" tgaz• kiralya. 

Ez i~ apró fürLÜ c~apoto~ müvelés me ll ett .4-6 furt szlSlut ad ; - szaíl
\'e~sz()u ~0-50 fürt nem ritkia~uíg. Hát k1 lenne oly tudatlan, hogy ezt 
a kincsetér{) fajt rövid csapou müve.lés '_llellett kezelné. . __ .. 

Ez a két faj szőW a sztil vesszön 1s yomp~san beérik, k~lon~sen 
akkor: ha a száh·tssz() n föld felett vizszmt"s !rányban a másik tőké-
hez kiköttetik. . . . .. 

Ez esetben a ióld éjjeli melegsugárzása a bogyók héJalt kivékonyttJa, 
4s illatait megnevelL 



E két faj rendki\·lil fiuom taj -- A rajnni •·izlin~ illatl(val ~8 ó•·i
ási sze~ztart.ulml(val, u musknt-ottoncl hu~onl6 tulajdomui~~~nál fogva kin
cset k~pev.. 

Mivel azonban a szálvc~~zlSs mih·elés sok tápanya~ot kiván, 
8 2 tétel 1Jlntt felsorolt d~lnek fekv{) cmelkedr:!tt ttípduR talujban tnhílja 
jól magalt. Ahol is azonban a tnpl'r{)t 1·r!í~en fogynszt \':in, 11 talajt 3-4 
évenként javitani keil. 

M~g egy rendsze•· ,·an h1it J'a a Iugos rendsze!'. - A l ugoR l('het 
töhhff..le, - magasra felfutó, alantabb elterüW vagy St;ta Iugos. 

Itt a czél az, lJOfZY a luiz gazdája Inkása közelében egy kis finom 
csewe~e t-z{ílőt nyerjen. 

l\1ikor é1·ke1ik el a1.0n ok~s helyzet, hogy n ~a1.da a h;íz ful:it Iugos 
sz()ltí\·el lwfuttaspa·? ... 

KüWnüsen falu lwlyen, mindeu lub déli vagy kelet i 1·észe el volna 
látandó Iugos szlSlővel. 1\f.ely nemcsak disze ,·olna n háznak, de a csalá
dot is ellátnlf sz615vel kiilön()sen ott, ahol csak hiréből ösmerik a ~z{)löt. 
Mily diE~zes~é éR szép kinézédüvé tehetné ezen foglalkoz~iR u kiizH~~et. 

Pedig hát ehhez nem kell semmi nagy komédia ; csal' akarat. 
E cz~lra a rnuskatály fajok kh·álóan alkalm:umk. Ezek szerf(•lett 

j61 kusznak, és a mttga~ Jugal'lon is meghozzák illut.os 1enu~l"üket. 
E cz~!ra legalkalma~abb az ugyue\·ezett rozfid:ís-Htll~kolat, (\•aJJilia

mu~kolat). 
M0~t midí-íu a met~zéRnek mikénti alkalma1.~Í~:ít t.-l:ooroltnm, azt ki

Y.Ínom, hog:; azt sokan oh·as~:~k kii\'('B~ék, - ·"' ba eltíadásomnál job:,at 
tuduak, azt okul:\~tnnr.t e ki3 laphan tegyt~l~ ld}zzé. -y-H 

Biztos siker. 
Rfge11 okoskodnak, ki~·~rleteznek a I'!Zőlő~~azd;ik u szőlővt·F~zlik 

íiltet~l'!e kiirül. S kérdésess!! te~zik, ho~y melyik ültett."si e)jl(rásf'nl ll•het 
á legu:tgyobh sikt.-rt elérni. 

En is kis?l'leteztem eleget ~ ana a megg-vőzííu~s•·c jutottam, ht~gy 
a :-ima vesezíJkuél, legyen az ojtv!tuy ntgy alany \·e~~ző; a l< ~na~yohb 
sil--ert u~y lehet el~rni, ha ruegvárjuk, mig a ve~szl> jól kihc~jt ; ulikor 
vá~tjuk le, B ugy iiltetjük el azonnal. 

Sokak elé.ítt talányosnak néz ki, hogy miként lebt-ssen a ki hajtott, 
s már \'egetáczi6nak induló lev:i~ott széílő\'eHszőkkel oly nagy flikPrtelérni? 
Pedig hát ez kérem igy áll. 

Ez ~v tavaszán ültettem lbOO szál flima vessz6t a kö\'etkl•zőképen. 
Az alanytáblán meghagyiam az iiltetésrc szánt ve&FozfH<et f>f>-60 

cm. magasan. Mcgvártarn, mig le~a!tíbb. 4-f> millim~terig kihajtott; ak
kor levágtam, s a fakadá~okat mmd raJt.& hagyva: dugtam he a lyukba 
a vasut.án. 

~őt a fejezetl'e s~:ánt kihajtott rügyet is meghagyta[ll, melynek 
n~mely1kén a szokl(sos kis fiirt sz{j!{)k is me~voltak. Reiiltettem és ho
mokos f'ólddel betakartam. 
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14 nap mulva láttam, hogy a kis homok balmocskák emelkednek ; 
a ime alatta volt látható az ép üde zöld bajtáska az l5 két kis für
t.öcskéjével. 

Legaláb~ 100 daralJot piszkáltam ki, de egyetlen egy sem volt 
·elszárad va. Mmd élt; jeléül annak, hogy a beültet t vesszlS is él és vegetál. 

A mult évben hasonló kisérletet tettem, akkor is oly fényesen si
kérült, hogy 3000 köziil alig veszett el 50 szál." 

Tehát e két ~vi kisérlet sikere kézzel foghatólag beigazoita azt 
hogy a .. sima ve~ttzűt akkor kell ültetni : a mikor uz teljesen kihajtott. ' 

Ezeli hapasztalata nyomán azon kiivetkeztetéMr~ jövünk, hogy az 
i~y eliiltetott vessz() azonnal tovább él; a talaj nedvességéta kis baj
tásokon át veszi fel a földh<H és adja tovlibb. 

Aki teluit Hirua vetttSziSt szándékozik íi:tetni, szivlelje meg a mon
dott eljárá~t ; éH ha saját telepe van: hasonlóképen jlhjon el. 

Ha sima züldojtványt. ::ozándékozik a saját telepéről ültetni, ő:;z:-zel 
hm~z..t le a földre, s a felVsnél földelje be; tavaszon szabaditsa fel és vá
rakozzék mig: a t•iigyek kifitkadnak. A hajtlísuk;tt sem az ojtáson felől sem 
az alauyon ne törje le; Vtigja le amint az Isten megadta, és h:..~jtásaival 
együtt ültet~se cl a llelyére. - Látni fogja, hogy egy eddig suba el oem 
·ért ~iker jutalmazza t'tíradtslígát. 

Hja. k~rf.'m : a j6 pap i~ holtig tanul ! ... 
János gazda. 

Kün a szölöben. 
Ha az első kötést ~s első kapálást elvégeztük, következik: a 

zöldojtás készitése. 
A zöldojtást különböző képen készítik. Némely vidéken páro· 

sitva nemesttnek, má="ok a Czeiner féle módot követik. Legujab
ban pedig Laczay-féle forditott nyergezéssel kis·~rleteznek. 

A különhüzö eljará-;ok között én a legezélhoz vezetőbbnek talá
lom a Czdner-féle eljárá..,t. Legsza.porá.bb; és pamuttal mmt legol
csóbb anyaggal i~ rendkivüli eredményt lehet elérm. 

S azt hiszem : a Czeiner-féle nemesitési módozat általánossá 
válik. Ez éppen oly JÓ és ezéihoz vezető, mint a magas fásojtásnál 
a Lác1ay ·féle ojtási eljárás. 

A maga.., fásojtásnál csak is Laczay-féle forditott nyergez~st 
ajánlom mint olyat, melylyel rendkivül fényes eredményt lehet 
elérni. Eos a megeredt ojtá~ok forradlísai kitünök. 

És örvendhetünk, hogy eddig· két ojtás nemet ösmerünk olyat, 
mely t~ljesen jó és beválik Ezek pedig a zöldojtásnál a Czeine-féle, 
a maga~ fásojtásnál a Laczay-féle. 

A zöldojtáshoz némelyek gumi szatagot használnak ; pedig hát 
arra nincs szükség ; a hatos számu fehér pamut egészen jó. - A 
drága gumi szalagnak 'iok hiányossága mellett a legnagyobb hibája, 
hogy drága. 

' · ... 
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Most legujabban czérnilval befunott JlU~t szatagot ajánlanak. 
Én egész őszintén kijelentem, hogy ez ts csak luxus, a nagy 

gyakoriRt csak is a pamut mellett marad. 
lg-az, hogy a gumina!.:: azon előnye van, hogy a meg«lred ne

me sitésen nem kell a pamut. t tágitgatm. - De az is tgaz, hogy 
ez kevés költségbe kerül; és a pamutot 2 3 ~ven út is lehet husz
nálni. 

Következik rövidt~sen a másod1k kötés. Ennél arra kell külö
nö~en vigyázni, hogy a szőlőfürtök be ne köttesst-!nek; s másodszor 
kötni csak akkor czélszerü : mikor a fürtök el virágzottak, és kez
denek lehajlani. 

Az el ... ő permetezélllt ha el nem végeztük és a szölö még nem 
virágzik : azonnal tanácsos e~zki)zÖlni Ha azonban a virágzás kez
detét vette: akkor az el virágzást meg kell vární. 

Most a virágzás a hideg idöjárá5 miatt eg} kicsit elkésett, de 
a meJeg időjárásban hamar fog lefolyni. 

A liszt harmat ellt>ni védekezést csak ott kell eszközölni, ahol 
a liszt harmat már jelentkezik, 

Némelyek azt ajánlják, hogy a 1isztharmat ellen \'édekezni 
akkor is leh'!t, amikor a szölö drágzik. Sőt vannak, akik azt állit
ják, hogy a rézkénpor a virágzást elősegíti. 

Nevet~égf's állitás! Én pedig azt állítom, leghelyesehb ha a 
szölőket a virágzás alatt semmivel se.n h1íborgatják; az volna még a 
legigazabb: hu virágzás alatt a ~zölőben nem is járnánk. 

A magas fásojtás már kezd P.létörni Sok helyen azonban azt 
látjuk, hogy a nemes helyett a vad törik elő. Ilyen helyen l11ba 
van; ritka esetb(;n történik meg az, hogy a nemes hajtássill t·.:..:·y
idejüleg a vad iB elétö• jön, 

Ahol tehát a vad elétörött : ott jó lesz utána nézni, s ha ne
me~ rÜ6Y indulna : a vadat ovatosan kell eltivolitar.i, Ovatosan 
mondom, mivel a Laczay-féle nemesitésnél a nemes a legkisebb 
érintésre helyéből kiütődtk 

Azon ojtványoknál. melyek nek alanyai rupestris-montikula, an
nál legtöbb esetben az alany ilyen kor ujabban kihajt. Azt el kell 
távolitan t. 

Itt az ideje az oskolákba rakott vesszök gyomlálásának. Ezt 
elhanyagoini nem szabad. 1\lert később azután a mulasztást bajos 
pótolni. 

A zöld tisztogatást is lehet már végezni. Mely abból áll, hogy 
a fele~. üres hajtásokat a töröl eltávolítjuk· 

Ultetui egész junius hó közepéig lehet. Azért tehát ha valaki 
elmaradt volna vele : a mondott ideig egész bátran eszközölheti. 

A hiányzó károk pótlásának legkésőbb ideje is elérkezett. Az
·zal tehát késni most már nem szabad. 
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A szé51ökarók és tartóssá tétele. 
A szöWkaró egyik megölöbetüje a gazdáoak. - Még most is vita 

tárgyát képezi : melyek a legelöoyösebb, a legczélszerübb sz{)lökarók ? 
Karókat ké~zittinek leginkább tölgy-, akácz- és feoyüfából. - Van

nak egyes helyeken egyéb ftíkból készitett karók is, de azok annyira 
már;odrendüel<, miszerint nem is méltók az emlitésre. 

A legerősebb és legtartósabb karó az akáczfából kéazült. Nálam 
ló-lts éveM ukáczfa karók is vannak. De luít ennek két hátránya van; 

.az egyik hogy felette drága, és a másik, hoe-y ha levágás után még azon 
~vheo a töl<éhez verik : elgörbül, és ezerfelett elcsufitja a szőlöt. -
Ezért is kevés helyen használják. 

A tölgyfa pon pás karókat ad, csakhogy ez is szarfelett drágl. 
Ezer drb rendes vastagságu s 2 méteres tölgyfa karóért 56 -60 koro
nát is elkérntik. 

A t(myőfa karó több féle. Van gömbölyü, van h~íromszögü, van 
né~yszögletü és \·an kötönösen boróka feoyükaró. 

A háromljzögü karó vastag drugár faból van elfürészelve. Az a 
hátranya van, hogy az élei a kőtanyagot elnígják. - A gömbölyi karó 
igen szép, tetszetöM wututós. De nagy hibája az, hogy a reá kent véd
anyagut kátrányt első évben már leveti. Amennyibeo a gömbölyü karó 
}el•ámlik, ~s vele együtt leesik a kaHráoy is. Igy azután a nedvesség el
&en \·édve nem lévén: csak hamur elrohad Az egész vastag karó is alig 
tart tovább 2-3 évnél. 

A nég~zög;letü feuyükaróuak az a hiluija, hogy a görcsön hamar 
tel törik. 

A boróka ka1·6 igen tartóH, de kellő e1·ős vastagságu és magasságu 
kevés található. 

A. karók árai igy aránylanak. Az akáczfa 58-60 korona ; a tölgy
fa 56 -ö~ KOI"ona; a gömbölyü fcoyü 50-52 korona ; a háromszögletü 
f(myü 28-~0 korona, és a négyszögletö fenyü 2.;-26 korona, persze 2 
m~ter hot-~szuroágot számitva. 

Tartó~~llgra el:-ö helyen áll az ukácz ; azután a tülgyfa és azuttín 
következnek a fenyüfák. 

}lost már az a kérdét~ mily anyaggal legalkalmasabb a karókat a 
nedvesség ellen bevonni? 

Erre nézve több eljárás van gyakorlatban. 
Némelyek a karókat megperkelik, mások karbolional kenik be ; 

némelyek zöld vagy vasgálicz oldat ba ázt.atják, és igy töményitik meg; 
másc. k klUráoynyal vonják be. 

Miután a karó vékony, az égetés elgyengiti. A zöldgáliozba áztatni 
nem sokat ér. A karbolio elég jó, de legjobb védaoya~ a kátrány. 

Csakhogy a kátrlinyt is némelyek rosPzul alkalmazzák ; üstben for~ 
ralják, és ily forró :illapotban mártják bele a karókat. . 

Ezen eljárás igaz hogy takartikosságbál alkalmas ; mert fáianyJ 
anyag kell igy, miotba hidegen kennök reá. De az eredmtiny is félakkora 

Én legalkalmasabbnak, legolcsóbb és cztilhoz vezetönek találom a 
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kátrányt mele~ napos id{ibeo
melegitett kur6 u Kntr:ínyt 

né~yszögletü fenyil karót, kiilönöPen ha a 
kenyjük r•?á; umcnnyib~n n nap h(•vétől 
heiFsza. 

Az iJ?;Y beitatott knró egél!lz ptínczélt. nyer a luítrtfnyból,és a földben 
legtart6sal.G. Me1·t mi~ a gümhöl~ii ka1·ó héj1ft lehányjn, a négyszögletö 
knró a l.; átrl\nyt. magá ha \·eszi. . 

Mindezeket ö~szeJZ'ezve, én u néeyszögletü kátránynyal tudegen he
kent karó mellett f()glalol{ lí!láHt. S ha nz nem igen gürc!'{)s, --- tekint-ve 
olc,6sáJ?;át. könn)' ü kezelését - annak adok eWnyt. 

Különösen azon né~yszög\etü karóknak, melyek Jpgutóbb nz állami 
er<híkblSI kiszolgáltatnak. Ezek 4-6 mm,"ter négyszö~ű (>s \'Ustu~!lág-uak, 
1íra ezrenként 32 korona. Ezek a legjob h és legszebb karók. A ki ilyent 
akar: az (-v dcczernber h6 l-ig a F()Jdmin·lésügyi }liniszternál kérelmr>ue. 

Apróságok. 
Tortrix-Pilleriána. A mult szőlőszet végén, a n yolczvana~ {·v ek 

elején : a s1.űlöl, ben a tortri x· pi lleriána rengPte~ károkrt t tett. 
Volt 1dö reá, hogy ezen pusztító ~zölöhernyó ellen mmden 

\'t•dekezé~ meghiusult. Ast;;zonyok, ~mberek. gyermekek szedtt;k 
ült,~k a h('rnyökat: azért ml·g mindig jelenték(•::) volt a k:'•r. 

Egy hold sz()]{, ilp·t,:·ni védekezé~e ~o 30 kr,··o:l,'th t belekP· 
rült. De h;tt ez az apn'> lwrnyó oly iigyes, oly gy<,r.;, hn.l.!'y :1 k··1. 
alól ehlian. S ha az eJ.,!·yit ~azda meg is tisztitott<i sz•.1t·j···l t•• ii.: 
rnh·el rendesen a szomszédok egyike-músika k~:~sett, púr nap mulva 
ismét tele \·olt vele a "z,')]ő; ugy kPllPtt kétszer-háromszor tisztitani 

Ez idöbPn a v(·dekez•~!-' minden leheU)st'g(~t harczba vitték. 
Hermann Ottó hires szak~:•mberünk Yt~~·r,, azt ajánlotta, hogyha a 
sú)Jőket a hcrny<Jktól meg-;zabaditottuk; akkor a szölöt ki)rül ha
mu\·al kell behtnteni, mely azutún utját állja a szom!'>zéd szölükhől 
való átjntásnak . ..-\mennyiben a -.z1'dőhernyó a hanann át ji)nm nem 
merészkedik. 

De ez is csak addig bizonyult vi~delemnek, mig a hamu meg 
nem ázott. Ha ej!yszer az eső a hamut Jet;;ukolta: bizon-bizon átal
vetette magát rajta a szölöhernyó. 

A sokféleképen eszkiizlött védekezésben azon elméletet átlapl
tottam meg, hogy nem a hernyókat kell egyenként megölni : de 
meg kell mérgezni a tápszert-t, hogy iKY azután azokat fogy,tsztva 
mind elhul'jon. 

Ezt gondoltam a leghelyesebb védekezésnek. Ezen felfo;.:áso
I~~~ azzal 1s támogattam, hogy a potkányt is méreggPl pusz
titJa~; - az alm.~. hern~ót, mely _a szölöhernyóknak egyik válfaja, 
azt JS méreggel oltk, rotkor arzemkum oldattal permetezik meg a 
fejlődő lom hoza tot. 
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Ily köv~tkeztetés után kerestem olyan S7.ert, melylyel hasonló
képen lehetne a szölöhernyót is kiirtani. 

Első sorban mint a.z almafánál az arzénikum oldatra gondoltam. 
De ez veszélyes méreg lévén, féltem az egyszerü munkás kezébe 
adni. Végre eszemt.Je jutott a kva":;sda forgács; melynek megfőzött 
levével az apró férgeket ki lehet irtani. De hát ez sok csecsebe
cselt~ssel jár 

Azután eszembe jutott, hog-y a dinnyeszárat miként szakták 
és apró bogaraktól megmenteni. Köztudomásu lévén, hogy a Tana
ton ~dohánylug kivonat) oldat azt kitrtja. Kisérletet tettem és előbb 
egy perczentcs, később két perczentes oldattal permeteztem meg a 
meglepett szólőt ; s ugy tapasztaltam, hogy a két perczentes oldat
tal megpermerezett szölő 1 o- I 4 nap mul va nőlm kezdett ; s a 
szölőhernyó el veszett. 

Késöhb imitt-amott ismét kezdett a szőlőhernyó az ujabban 
elétört lomoozaton !'i. levéJzeten jeientkezni; és egy ismétt>lt perme
tezéssel ez ts meg..,zünt. 

Tehát a Tortrix pilleriána - mint köznyelven nevezik szölő
hernyó ellt""'ll fanatonnal (dohánylug kivonat) btztosan lehet védekezni. 

.M 1 vtd alon han az ojt ván y szölőkben ezideig a hernyó jelentci
ken y kárt nem tdt, egy pár hernyó megi>Iéseét·t nem érdemes az 
egéf>z :o.zülót Tanatonnal megpermetezm. 

Ott azonblln, ahol tiime~esen föllépett, egé~z egyszerüen két
pt·rctentes TatJaton oldattal nwg kelJ permetezni. Sőt ha nincs nagy 
mt·n·hen : egf>.,.t l1elp·sen lehPt a peronoszpora elleni védekezPsnél 
két pPrczent tanatunt a permetbe heleönttmi é~ j6l elkeverni. 

• • 
Vinczellér bogár. Egyesek m/tr jajveszékelnek, hogy a vinczellér-

bogár a szőlőket megt:trnadta. Szaladnak, nyakra-főre üldözik ezt a 
~ziiws, fénye-; hátú hog-arat. 

Hút igaz, hogy a vinczellér-bog:tr a szőlőleveleit megszurja, 
azután ú m··gút a nw~szurt levélbe becsavarja; az~rt is nevezik sok 
helyütt tt>k~r6-bog1irnuk. 

C!"akhogy ritka esethen lép ez fel oly kártékonyau. hogy a 
nagyobb kiadásu ,.t'•dekezést megtéritené. 

Akinek kis darab szőlője van, az szedetheti; de nagy tabla 
ezölőkben az ő kisebb kártékonysága megszüntetPsePrt nem érde
me~ uagyobb összegeket kiadnt. Hacsak oly nagy mérvben nem 
lépne fel. hogy a termést veszélyeztetné. Védekezni ellene leghe
alye~ebben ugy lehet, ha a tökéket egyenként erősen megrázzuk; s 
u 1 e hullott l:.ogarakat egy vizzel telttett bögrébe szedjük, ahol az-

tán ~zépen meg is fulnak. Másként elpusztítani nagyon nehéz. Azt 
a leveleket pedig, amelyeket összesodrott, szintén össze~zedni és a 
Szölövégen megégetni kelJ. Mert részben az igy összecsavartlevelekben 

s lakn .. tk; petéjüket leginkább ebbe rakják . .. 
• • 

A cserebogár A cserebogár az ö természetes vedlésc és átala-
k ul ása folytán minden harmadik évben nagyobb mérvben lép fel. 
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Ha sok van, mint az idén, a szc~nökben i~ kárt tesz, mi\'el 
nemcsak a leveleket, de a kis fürtöket is elpusztítja. 

Jelentékenyen kártékonyabb, m:nt a vinczeHérbogár ;_azért mi
vel nagyobb. többet pusztit. De azért is, mert nemcsak mmt repülö 
bogár ·kártékony, de mint pajor is. ~ok kárt tesz, különös~n a fiatal, 
könnyü taJaju, leginkább a homokt szólőkben. 

Axért tehát ezeket igen is irtani k.ell. 
Csak akarat kell és ez könnyen kitrtható. 
Kora reggel, midön a fákon bokrokon szölőhajtásokon meg

buzzák magukat, egyszerii. rázással lehullnak ; kilnnyen összes7.ed
betők, és elpuaztitl,atók. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. A ripári-pertális szőllStelepemet a jég elverte: mit 

tegyek vele ? N émely ek azt tan~csolják : met~zessem J c>, s még z(;} dan 
benemesithetem. 

Mit I{Ondol t. Sze1·k. •~r! Lehetne-e még. a máj tiS hó 31-~n jég 
által elvert ripária-portális alanyomon ez évben zöldojtást k~szithetni ? 

S. G 

Felelet. Ha a jé~ által elver·t alanytelepét megmetszeti : igen is 
lehet rajta zöldojtást még készitetni; mivt:l a zöldojtn!' egPsz julius h6 
közepéig megen·d. Csaklw~y alig \'UD re~~ remény, hogy az ily k~Aőn 
eszközlött nemebités bcérjen. Ha pedig be nem érik: egy ütet tap!6t 
sem ér. 

De azért metszes(ole meg a jégvert telepet, és kezelje nngy good
dal ; rajta sok sz~p és beérett szállv~s8zl) lehe\-. 

1898. év junins hó !d8-1ín volt az a mJ~v itélet, amikor a jégvihar 
a szöWket tönkre tette: Emlékezhetnek olvasóink, miszerint kis If. pom
ban leirtam, hogy én julius hó 10 kürül a rip~1·ia-portália telepemet 
ujra metAzettem, többször mélyen megkapáltattam, tisztogattattam és 
nyel'tem sok és jól beérett sima vesszőt. 

Az ön telepét május végén ~rte a jéJ!, tehát teljes reménynyel 
nézhet a kellő vesszlS hoza ll', és beérés elé. De hogy zölden ojtson, 
nem ajánlom. 

De ajánlok mást. 
Tessék azután az egész telepet jövts tavaszon magas fásojtással 

benemesiteni. 
Ezen eljárás biztos, és azon előnye van, hogy esetleg a jégeelS 

aem tehet benne ká1·t; és a feles ojtványokat mint gyökeres ojtvll(uyo
kat vagy elbasználhatja avagy értékesitheti. 

--------------------------------------------------------mmr---Nyom&tOtt Sima Dávid künyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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