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CSOKOR KALit:AN. 

Kilátások a szOretre. · 
Sok vidéket összejártatn, sok szőlőtermést láttam; 

s igy a szőlőfürtök fejlődésénf'k jelen előhaladott álla
potában veszek 1nagatnnak bátorságot, hogy a .le.§kö-
zelebbi szüreti kilátásokról szóljak \ 

Sehol Rem láttam oly termést, n1elyre azt mond
hatnám, hogy ott bő szüret lesz. 

N agy szó, mikor az ember azt állítja, hogy nagy 
termést sehol sem látott! Mert mikor júliu~ban a tő
kén a fürtöket keresni kell: az nagy terrnésnek nem 
mondható tnég akkor sen1, ha egyik-rnásik tőke meg 
van rakva fürtökReL 

N agy tern1és a~, rnikor a tőkék egymás me ll ett 
általában meg v annak rak va fürtök kel. 

A tertnés- nlennJiség·et vizsgálva egy dolgot látunk 
beigazolva, azt, hogy a nagy ter1nés egyik fő ténye
zője az, hogy az el{)ző év nyara, _ különösen a~
augusztus hónapja oly melegséggel folyjék IP-, mely 
alkalmas arra, hog-y a szőlő fáját beérl~lje és a rü
gyeket 1negtermékenyitse. 

A gondolkozó öntudatos gazda előtt a szőlőszet 
eme titka mindinkább nyil vánvalóvá lesz. 

Veg,Yük a n1ult évi nyár~ időjárást, és a talányt 
azonnal megfejtve látjuk. · 

A mult évi nyár, különösen- -~~ augusztus hó nem 
volt állandóan Jneleg, de a szepte.mber hó sem, s igy 
a mult évben a szőlőbogyók nem értek kellőleg be, 

Ezt igazolja az, hogy a mult évben aránylag 
gyengébb borok, kisebb fokú mustok termettek, mint 
más években. 
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A szőlőbogyók kevésbé lett beérése együtt járt a 
szőlőrügyek teljes be nem érésével; más szóval nem 
termékenyültek meg, 

Ezzel be van igazolva az, hogy állandó meleg 
augusztus és szeptember hó képezi alapját a reá kö
vetkező évi termésnek, de csak első sorban, mert még 
egyébb körülmények IS hozzájárulnak a bli ter
méshez. 

Folytassuk tovább a rügyek be nem érésének 
elm életét. 

A kevésbé beérett rügyek kisebb ellenálló képes
séggel birnak a nagy hideg ellen, mint a beérett rü
gyek. Ennek következménye szerint látjuk azt, hogy 
a mult év őszén volt hidegek ne1ncsak a term() rü
gyeket, de a szólővesszők fájait is tönkre tették. 

Hasonló hideg n1ás alkalommal 11k kor, midőn a 
szőlóvesszők kellóképen bevottak érve: nem tettek 
hasonló kárt. 

Ez is igazolja azt, hogy a vesszők és rügyek be
érése a jövő évi terméshozamra nagy befolyással 
vannak. 

Más szóval kifejtve. Azon esztendőben, rnidőn a 
szüretkor a szólőfürtök jól beérnek és a must czukor 
foka magas: a reá következő évben nagyobb termésre 
lehet kilátás; mert a nagyobb foku szőlófürt beérés 
a vesszők beérését és a rügyek megtermékenyülését 
is magával hordja. Viszont az éretlen szőlőfürtök azt 
is igazolják, hogy a szőlő fájai ninosennek teljesen 
beérve, és hasonlók~pen a rügyek sincsennek meg
termékenyitve. 

Ezt állapitsuk nteg a jövőre, és ehhez alkalmaz
kodjék a gazda. 

A mult évi rosz fejlődéshez még sok helyen az 
is hozzájárult, hogy a szőlővirágzáskor a köd a 
szőlőket meglepte: igy a virágzásban is meg hibázott. 

Összegezve az egészet, és tekintetbe . véve a látot
takat és hallottakat, az a nézetem, hogy .:á.z idén jóval 
kevesebb bort fogunk szürni, mint a mult évben. 

Ha ehhez hozzászámitjuk, hogy a borvám-szerz6-
dés Olaszor•zággal ez év végén reánk nézve kedve-
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zően ujul 1neg; s ha tekintetbe vesszük, hogy a kisebb 
ter~ és mindig jobb bort .ad: egész bátran megjósol
batJuk, hogy az uj borok ára a mult évinél jóval 
~aga~abb le~z, - s ezzel kapcsolatban a még a 
p1nczeben levo borok ára is emelk'ti fog. 

Az ültetés elséS évi kezelése. 
N agy befolyással van a ttíke életére, fejlődésére és tartóságd:ra az, 

hogy az ültetés az első é\·ben miként kezeltetett. 
Az a széílötő, mely az elsl5 évben dusan, erl>sen fejllSdik: tartós, 

dusfejlődésü tök~t fog adni. Az a szőlö, amelyik az elsö évben elcsene
veszedik : sohasem szedi ÖAsze magát : örökösen csenevész tl>ke leez. 

Ezt kell tudni a gazdának ; s ez al.apon kell a szőWjét az első év
ben már kezelni. 

Ahhoz, hogy a szőlií az elsií évben már jól fejlődjék elslS kellék, 
hogy a talaj jól forditva és tápdus legyen. 

Az jár el okosan, aki a talajt jól az ültetés befogadására elökésziti, 
Az előkészítés abból állhat, ha a talajban ellSző években pillangó& 

néívényt, luczernát vagy lóherét termelünk. 
El6készithetjük ugy iP, hu a talajt. a fordítás előtt való évben j61 

m~gtrágyázzuk, s a föidben kapás növényt termelünk. 
A megtrágyázott íöldön a munkálással a trágya megporhanyul, a 

:földdel egyesül. Ha azután öszsze} az ilyen talajt. j6 mélyen megfordit
juk : e tápanyag a talaj alsö rétegeibe jut ; ahol a gyökerek felveszik, s 
fejlödésükben nagyon el5segitik. 

A második kell~]., hogy j 6 anyagot ültessück. Hiányos, hibás, 
gyengén ft>jlödött ojtványokat ne ülteseiink e1, mert az nehezen veszi fel 
magát ; satnyán fejlődik. S legtöbb esetben a betegség ~siráját hordja 
magában, amelyből ert:)s f~jlődésü dus tőke, soha sem lesz. 

Azért tehát az ültetéere szánt ojtványokat j61 meg kell vizsgálni. 
A gyökeres fásojtványokat (íszel is lehet ültetni. Az őszi ültetássei 

iparkodni kell ; 1 akkor is lehet már ültetni : amikor a levelek sárg6lni 
kezdenek, de el nem hultak. 

Az ilyen korán ültetett gyökeres ojványok ha az ősz elég ho~szu; 
még öszel be állanak ; s tnvaszon felettébb dnsabban fejlődenek, mmtha 
ta vaszon ültették volna. 

A sima zöldojtást csak tavaszon kell ültetni akkor, amikor is a föld 
a talaj átmelegedett. 

Ha az uj keletü mohás-ojtványt akarjuk állandó helyére Ultetni : 
azt akkor tegyük, amikor a Jádából kiezedtük. 

A tavaszi ültetés sikerének egyik fat~tele, hogy a fordítás mel
el~z5 év öazén koratn eezközöltessék. 

Kés6 tavuzi fordítás sok gazdának okozott mair keserüágei, 41 
mtíg soknak fog okozni lényeges kd:rt. Mert a késtsi forditd:sban aoha 
sem lesz jó ültetél. 
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Ha pedig a gyAkeres '\tlel!iszlSt.lSezel akarjuk eijiJtetni : akkor4 a ta
lajt ug;anazon év tavaszaín b1\rmily. ~éslSn is ~~~et .t\r9itani. Ez esetben 
a forditott föld azon évben kap'seJvénJnyel_ ultetend5~ -&agy.. a munktí-
laíssal a talaj megérlellSdjék. . · 

Az ültetés fejllSd~rendkivül nagy b?,folyá~s~l van ~ szlSlő kel-
IlS és gyakori megmun , azért tehát az ultetést ~az első évben a 
azokottnál többször ke JÓ mélyen megkapálni. , 

Az ojtvány ültetést aratás időtáján meg kell gyökerezni. Eles 
késsel el kell távolitani minden oly gyökérzetet, mely u nemestől elé
törött. Ezt a gyökerezést szeptember elején meg kell ismételni. 

· Némelyek ugy szokták, hogy uz első éves ültetést julius hóban 
visszacsipik, Az állitják, hogy ezen mütéttel a tőke fejezete fejlődik, 
erősödik ; s igy nugyobb és er{)sehb fejlődésü tőkét nyernek. 

Akik ezt teszik : r(lsszul járnak el. Akik ezen eljárást helyesnek 
tartják : nagy tévedésben élnek, fJ telette csalódnak. 

A régi időkben az öreg t{)kéket ugy fiatalitották, hogy megbaltáz
ták. - A baltázás abból állott, hogy az üreg tökének elterjedett ré~zeit 
erre alkalmas csákányos-baltával le\·agdosták ; - s :gy a nagy terebé
lyes t6két kicsinyre csinálták; itt a vissza törésnek volt értelme. 

Az igy összetörött megkicsinyített tl>ke egyes ép részéblSI elé törött. 
Az ilyen elétörött hajtásokat ha visszatörték, rendkivül megerősödtek, s 
szép )dH fiatal erős tökéket fejlesztettek. 

A viBszatörét~t az Hyen nagy öreg tlíke elbirta, mivel u tő gyökér
zete már elterjedett, nagy és erős volt. - Egész másk~nt. áll a fiatal 
ültetésuél. 

Tudjuk azt, hogy u tőke két irányban táplálkozik. Egyik ir:tnybar. 
a gyökerekről, a m:ísik ir:tnyban a levélzetről. 

Tudjuk azt is, hogyha a tőke hajtásai vissza töretnek : bizonyos 
ideig a tőke életwüködése pihen. Ez az időköz lU---14 napru tehető. 

Az öreg elgyökeresedett nagy t<Ske, melynek gyökérzete és lom· 
hozata egyenlően nagy, ezt az időközt: kár nélkül kibirja tartani. De 
a fiatri elfő éves tlSkécske, amelynek alig van gyökérzete de kevés a 
levélrete is, és ha még azt is letörik : az ilyen visszakurtitást megsinyli. 

h1egsinyli azzal, hogy a gyökérzet fejlődés, igy hár rüvid időre ; 
megáll ; - megsinyli azzal, hogy a levélzet megkevésbitetvén s tökécske 
a légből a néki szükséges tápanyagot nem veheti fel. - ?.-legsinyli az
zal, hogy a tő müködési ideje a stagnálási idl.ível megrövidüL 

Ellenben ha az ültetés karóhoz köttetik, s nem kortitattik viseza: 
a fejWdés egy perezre sPm szünettel. Á gyö~. érzet. nem pihen, a teljes 
levélzet nagyobb miiködést fejt ki, azért tehát az ültetést els{) évben 
ugy kell kezelni, hogy a karóhoz kikötve legyen, éR vissza nP. csonkit
tassék. 

Ana is nagy gondot kell torditani, hogy 11z ültetés fejezete kellé 
idlSben kibontassék. 

Ez a csekélységnek Játszó dolog feletti nagy fontossággal bir. 
Ha a tlSke fejezete kelW idlSben ki nem bontatik : az első és nuí

sodik rügyek, melyre a jövlS 'vben a metszés törtémk ha föJddel van 
fedve : a levegő, a napsugarak nem ~rlk, s igy ér~tlen fejladatlen marad. .l 
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8 ennt11 osak--.ftett, fejlődött rügyek adnak. életképes erős hajt~sokat. 
Az ültett1a julius h6ban az első gyökerezt1s után nyitva 'tartand6 két ok
b61. El6~9zör azért, hogy a nemes rész ujb61 gyökereket ne hajteon, s 
.másodszor ezért, hogy a töke fejezeténél levő rügyeesék be~j~qek. 

A:t.~ ültetés különösen az első évben korán befedessék, nehogy a 
fagy károkat tegyen benne. Me rt tud valevö, hogy a fagy a fiatal ülte
tésekben előbb tesz kárt, mint az öreg szölökl>en. 

Rosz szokás az is, hogy némelyek az c~t~st az els5 évben 
nem kar6zzák fel ; azt állitváo, hogy ezzel a "l kiadását egy évvel 
kátrább teszik. 

Nohát ez ros~z spekuláczi6 ! A szlSlökar6zás elmaradlt'sának sok 
kára következik be. 

Először is, a hosszabbodó hajtásokat nincsen hová kötni ; s akkor 
a fönnebb elmondott hátr~nyok állanak be. De hátránya az is, hogy 
nincs ami az ültetést a kapálásnál védje. S igy a gondatlan rpunkás 
könnyen megsértheti a fiatal tlSkét a kapálássaL 

De még nagyobb kár következhet be a fedésnéL Különösen ha 
hantos a föld. 

A fedő rnunk~\s a nagy hantott reá dol>ja a fiatal ültetésre, mely
ből nem egy törik el az ilyen barbár munka által. 

És végre a nyitlt'S alkalmával is sok kárt ezenvedhet a fiatal fel
kar6zatlan. tőke. A munkás kapája, könnyen hozzá jut a fiatal töke nya
kához, és abban oly kárt tesznek, melyek kiheverhetlenek. 

Hány é~ h~íny fiatal töke lesz áldozata az ilyen gondatlanság okozta 
sebnek ? 

Ha már a gazdának nincs pénze az else) évben karóra, legalább 
uzt legye meg, ho:!Y a fiatal ültetés mellé j6 erős vat:tag szölöveszlSt 
Jugjon. Ezzel legalább az eshetlS kát·osodást némileg kiket·ülheti. 

Azt mondhatja valaki: de nagy gondosságot ajánluk én a szölőnek 
az első ~vben, s talán aunélkül is meglehet lenni. 

Erre azt válaszolom, aki jó és jövedelmező szölöt akar kezelni ;és 
tartani : annak sem a szükséges kiadásoktól nem kell irt6zna, - sem a 
munkától nem kell megijedni, mert egy j61 kezelt hold azölő nagyobb 
jövedelmet ad, mint 2- 3 ho!d rendetlenül kezelt szlSiö. 

A peronoszpora fellépte. 
Mflr több évben kifejezést adtam annak, hogy a peronoszpora ak

kor kezd föllépni, mikor nz idő fölmeleguik nemcsak nappal de éjje
\eken is. 

Ez ennek folyományaként azon nézetemnek adtam kifejezést, hogy 
a szöl6nek virágzás előtt vagy közvetlen utánna való permetezése egy 
-4ltaJában indokolatlan. Az nem egyéb mint idlS és anyag fecs~rlés. 

Az idei idlSjárás állitásomat ismét fényesen igazolta. Azért is si
-etek reá mutatni, hogy igy állitásom beigazolást nyervén: abból a sz6-
lész közönség tapasztalatot szerezzen, s igy a peronoszpora életével tel
jesen megösmerkedjék ú azt hasznára forditbassa. 
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Midőn e sorokat irom julius 28-dika van ; éa dacz.Cra ez idő elha
ladt.Cnak, naUunk peronoszpora nem jelentkezik. De nem hallunk hireket 
ma(ahonnét sem olyanokat, melyek a peronoszpora nagyobb mérvü föllé
pésér61 tennének tanuat(get. 

M.Cs években mt(r 4lyenkor graazszált a peronoszpora, s az idén 
nem hallani föllépéaát. · · 

Aki azt hiszi, hogy ez véletlen: téveti. Az idlSjár~s adja megfej
tését a peronoszpora kjalarad.Cs.Cnak; - az tulajdonképen, hogy a juli
nai éjjelek hüvösek, o~nok voltak, melyek egyáltalaíban nem alkalma
lak a peronoszpora életére és fejlődésére. 

De forduljanak osak az éjjelek melegebbre: a rettegett vendég 
azonnal meg fog érkezni. 

Ezen kijelentésünkkel azt akarjuk elérni, hogy a szölészgazdákat 
arra birjuk, különösen azokat, akik kisebb területekkel biruak, hogy 
az elslS hivatalos permetezést, melyet a szakközegek a szlíléJvirágzása 
ellSttre \·agy közvetlen virágzás utaínra írnak eJ(S: ne eszközöljék. Mert 
ez felea kiadá:s, - kidobott pénz ; de a permetezt1st akkor kezdják, 
amikor az idő egyenletesen föl melegedett. · 

* * • 
A kövldlnka. Ott ahol a szlSlők t~ljesen beérni képesek: a kövi .. 

dinka valódi kincs. 
Eh•lS és f6 tulajdonsaíga az, hogy termését a tőke fojb61 is ki

hozza ; a igy a tavasri zö!d fagy esetén is terméat ad. 
Nagy terméssel jutalmazza a gudá:t, mely ha beérik a kereike

dalemben nagyon kei"esett gyönyörü zöld bo1·t ad. 
Ezen körülmény nagyon megfigyelendő; mert sok faj szőlö a ne

meaités után csekély fejl6dést mutat 
A kövidinká:nak még azon előnye is van, hogy vPle na~y sikere

ket lehet elérni, úgy a fás- mint zöldojtásnál. 
Talán egjetlen faj sem párosul oly könnyen a vad alanynyal, mint 

a kövidinka. 
Többször tettem vele kisérletet, de mindig nagy eredm~nyt adott. 
Páldául a mult évben egyenlő viszonyok közótt a kadarka zöld

ojtva(ny 45 aúzalékot adott, n•ig a kövidinka 87 szá:zalék sikerrel 
jutalmazta fairadságomat. 

Haaonlóképen Mnyes eredményt él'tem el a mohás fásojtv,nyna(l a 
a kövidiokávaL 

Tehait az uj &zől6kultm·á:ban nagyon ajá:nlom a kövidink't de csak 
d'lnek fekvő oly_ emelkedett területeken, ahol a szlSl~ rendese~ beérni 
.ezokott. 

Á haítrányokat ezen fajnak ut61jára mondom el azél't hogy az ol
vaa6nak jó emlékébe véssem, ez az: hogy felette késön 6rik. 

* • * 
Fehér messzes talaj. Sok hAlyen lehet laitoi, hogy ha a talajt 

megforditjaik, az felette vda\gos eu(rga vagy pliÍne fehér azinü. S miutain 
a "'z~ák m~g. ezen t~lajt is b~szá:ndékoznak ültetni s~lSlöveJ, sr.6Jjunk 
err61 11 valamtt. Az tJyen talaJokban még a multban ts gyenge fejllS
désü tőkék voltak, mert a~ ilyen talajok nem rendelkeznek k"llö olyan 
ttfpanyaggal, milyeneket a szöl<Sk fejlődésükre megkivaínoak. 
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Annál inkább gyeng~bb fejllSdésüek leaznek benne az ojtványok, 
mivel az ilyen talajból hiányzanak a vas részek, melyek külónösen a 
ripária szlSllSvesaz6t erlSsen éltetik. 

Ha megél is benne az amerikai alanyvesszlS" bs hoz is termést 
az ojtvány : ilyen talajban valami nagy termésü tlSkékre ne számitaunk, 
kftlönöaen, ha az ilyen talaj u szőlö oly emelkedett helyen van : ahov & 
trágyát szállitani nagy fáradsággal lehet. 

Ha tehát ilyen talajban akar a gazda szlSiészkedni, el kell ké
szülni arra, hogy itt maonyiségre nem számithat. Aztirt tehát ennek 
tudatában ilyen helyen a minö~égre kell fektetni a flSsulyt. 

Asz6 termelés nem minden ilyen helyen érhetlS el. Mert annak 
nemcsak fekvés, de vidék is kell. Azért tehát annak ,·aló szlSlőfajt pél
dául furmint ne ültessünk. 

Egyetlen jó faj az ilyen talajra a muskát-ottonel. A mulkat
ottoael ilyen helyen elég jól diszlik és oly kiváló finom illatos-zamatos 
bort ad, hogy a minílség az elvesztett mennyiséget kárpótolja. 

Miként lehet a szölöben nagy termést 
elérni. 

Kevés szölész van, aki ezen kérdéssel nem foglalgoznék. És sokak 
előtt labetetlenség számba megy az, amio6 n~gy termésr6l némelyek be
szélnek. 

A szöll> olyan nG•;ény, mely esetleg kivátlagos esethen rendkivüli 
jövedelmet is k~pes adni. 

'Ez azonban elvétve ritka esetben fordul eló egyeseknéL 
Altalában azt tartják, hogy a rendkivüli nagy termés a gazda el

jlirásán kivül az id{)járásnak tudható be. 
Azt elismerjük, hogy a rendkivüli nagy termésnél az idlSjárásnak 

is van befolytba, de azt legnagyobb részben a gazda eljárás segíti ellS. 
Jelen caikkeimmel azok óbajánMk teszek eleget, akiknek czéljuk, 

szándékuk az, hogy nagy terméseket ér:jenek el. 
Elmondom tehát azokat a módozatokat, eljárásokat mit müveljen 

mit tegyen a gazda, hogy a nagy szőlötermést elősegítse. Miutain a 
termés .1lapját a beérett szölövesezü illetőleg a megtermékenyitett rügy 
képezi : a nagy termés első feltétele, melylyel a természet hozzájárul 
az, ho~y az: augusztus hó fonósággal teljék le, hogy a kellő meleg idö
jártfs a vessző érlelését a rügyeit megtermékenyitését elősegitse. A ter
mészet ama hozzájárulása nélkül nagy ter~és nem lehet. . ,,. 

Második dolog uz, nmit a természettől, helyesebben JdoJárástól vá
runk, hogy tavasszal, midőn a szölő virágzik : a köd n~ uralkodjé~; -
mert a virágzáskor uralkodó köd : a legszebb termést Js, hanem tonkre 
nem teszi is, de megdézsa:álja. .. . . .. . 

Még a jégviharok azok, melyek a term~st tonatre tehehk" a tobbt 
nagyobb rész : a gazdától, annak eljáriielit~l függ· .. 

Pilddul megkimélheti a termést a VJha1·, a kod, beérhet, megter-
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mékenyülhet a rügy, ha a gatda a termékenyitbetett fürtött adó rü-
gy et eltaivolitja : tönkre tette a termést. . .. . 

De egyébb h~lytelen eljárás l"agy mulasztás IB tonkre tehett az 
elemi csapásoktól megkimélt termést; no de ezekről alább részletesen 
emlékezzünk meg és tartsunk sorrendet. 

A b hoz hogy a szölöink nagy termést adjanak, elslí f0fl:Sltétel az 
alkalmas talaj. 

Alkalmas talaj alatt értem azt, a melyben az alany jól diszlik. 
Ilyen a vörös- barna tápdos taloj. 

A második föltétel, hogy ez a jó alkalmas talaj kellöképen meg
fordin·a legyen, A jó fürditás uz, ha a talaj emberi ertível leg
alább 60- 70 c. méter mélyen megforditta tik. 

A talaj mely forditás elé kerül, az elűztí t.h·ben jól megtr:ígyázandó, 
jól megmüvelendö, nehogy a szalmás trágya pen~stel telitve a földbe 
jöjjön, éR ott a tökéken elterjedjen, elbatalmasodJék. 

A forditás őszszel eszközlendö, hogy nz az ültetés idejéig jól meg-
szálljon. 

Az ültetéshez lehetlSleg gyökeres fásojtvány használtassék, Amit is 
ugy kell elültetni, hogy a töke részére gödröket :\ssunk, és a gyökeres 
ojtványnak csak a hosszabb nzou gyökereit kurtitjuk viflezn, amelyek az 
elég szélet~ és mély gödörben el nem férnek.. 

Az ültetés után meg kell öntÖí'ni. S ha a npír· sztíraz, azt több-
~zor kell ismételni. 

Az előre tört hajtásokat kar6hoz kell kötni, nehogy a s~.él lehányja. 
Egész nyáron át kellőképen kell kap~ílni : ősze! jól befedni. 
A második évben a tök ét két ~gyszemes rügy re metszeni, és ismét 

egész év«>n ~a jól munldlni. 
A fedésre nagy gondot kell forditani, nehogy rt rossz fedés miatt a 

fiatal tőke télen át kifagyjon. 
A harmadik évben ismét 1-2 szemre kell metszeni a tőkét, hogy 

töke fejezete kifejlődjön. 
A negyedik évben a pz()lőt ujból meg kell trágyá:.!:ni. Egy 1200 

O-öles hold szőlőre 30 kocsi trággya elégséges. 
Ekkor mffr a tőkét ttrméPre kell metszeni, ugy, hogy minden tö

kén 2 darab termő csapot kell hagyni, melyen 2-3 vagy ha erősebb 
3-3 l'iigyet kell hagyni. 

A negyedik évben a metElzést fokozni lehet, egész 4-5 termörü
gyig felmetszeni. Az igy metszett töke rendkivül nagy termést ad · ugy 
hogy 1200 C'töles holdon 40-50 m. mázsa sz61lS várható. ' 

Csak hogy ha ezt elakarjuk érni, akkor a szőllS fedésére nagy 
gondot kell fordítani. El kell térni attóli a régi rossz t~zokástól hogy 
addig nem fedünk, mig a szlHö levelei le nem hulnak. ' 

Ennek a felfogásnak lett sok gazda termése a~ idén ts áldozata, 
mert ekkorra maradt a fedés, amikor mál' a föld megfagyott, e igy a 
fagy miatt fedni nem lehet.vén : sok nölő elfagyott; és nagy termés 
meot tönkre. 

A szlSllSt szüret után azonnal be kell fedni, és pedig nem ugy miot 
régente, hogy földet a két oldalt reá hányták ; de tekintettel arra, hogy 
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a nagyobb termés-hozam miatt a csapokat magasabban v~gjuk, be kell 
csirkézni, m~s szdval : m int a kukoricz~t jól magasan körül kell hányni. 
Ezzel azut~n lehetövé te eszük, hogy a azokottnál magasabb csapokat 
hagyjunk. 

Mivel pedig mint fönnebb mond~m az elslS ~s fő föltétel, mely a 
nagy termést hiztositja az, hogy a vessző beérjen, és a rügy megtermé
kenyüljön, a beérést s igy folytatólag a rügy megtermékenyitését is el 
lehet érni azzal: ha julius hó közepe táján a szőlötöt meddő és feles 
hajtássitól megmentiük, a~az a zöldtisztogatást okosan eszközöljük. 

Aki nagy te1·mést sok bort akar, annak a szölöfaja iránt is tekin
tettel kell lenni : s oly fajt választani, a melyik a magasabb metszéet 
el bilja nemcsak, de nagy termést ad. Ha valaki ezeket jól be
t a rtja, nagy terméseket fog elérni. 

?fiár pedig csak az a szölö fjzeti ki magát, a melyik nagy termést 
udni k~pet. S igy ha az itt elésorolt eljárás némileg terhesnek látFzik ie: 
;1 nagyobb jö\·cdelem azt megkönyiti és elviselhető\"é te~zi. 

Levelezés .. 
Ezelőtt n évvel forditottam meg a szlSlőmet. A talaj felülrlSl fekete

vörös va:-tartalmu volt, de a fordit~íssal homokos \'együletü fehér me-
8zes filiu került felszínre. 

En ehkor, hogy a mész által okozható káros kellemetlenségtől 
megszabaduljak: európai vesszővel iiltettem be. 

Az els() három év ulatt nem szénkénegeztem. E késedelem okozta 
azt, hogy az eur6pai ültetésemet megtámadta a fi.loxera és a harmadik 
ű v líszén, miellStt termést hozot t volna, a fejlődése visl'zaesett 

Igy az elkésés f()lytán visszaesett szölőmre azt a tanácsot nyer
tem, hogy most már ne is szénkénegeztessem, hanem dobjam ki és ül
tes'iem be ojtvnnynyal vagy amerikai alanyvesszővel, és ha kifejllSdött : 
nemesitsem be akár ~kojtással, &kár zölden ; és a zöldojtást döntes
sem el. 

Megtettem. Beültettem sima ripária-portálisflal ezelőtt két évvel, 
és most ott \'agyok vele, hogy az ültetésem a mult évben hézagosan 
eredt meg, melyet az iu~n pótoltam ugyan sima ripár1a-portálissal, de 
még mindig van benne hézag ; és a beállot.t ripária sem diszlik valami 
erősen. 

Most meg mór azt tanácsoljttk, hogy vlfgassam ki, fordittassam 
meg ujra és ös~zel gyökeres t·upestris-montikulál'a nemesitett gy~keres 
ojtványnyal ültessem be. 1\lielött ehhez a költséges, ujabb experJme~
táczióhoz folyamodnék, kérem a t. Szerk. tanácRát arra n~zv~ : mtt 
tegyek a ne\•ezett szőlő-telepemmel? F. Gy. 

Válasz. Először foglalkozunk az ön szőlőjének talajával. 
Azt állitja ön, hogy forditás előtt a feltalaj barna-piros, tehát 

vasas talaj \·olt, s csak a forditás hozta fel a fehér~s ~omokot~ 
Ezeket megfigyelve azt mondhatom, hogy az. on 1gy. fordtto~t tala

jában a rip~ria-port~lis diszleni fog. Mert a fordttott, romtegy 60-10 
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a.-máter barna-vörös talaj. Ebben a mélységben 's ily talajban a ripá
ria életk.Spes. 

Tehát a talajt nem kell ujra forditani. Mert a fordttás foly~n a 
barna talaj ismét felszinre kerülne, ~~ a gyökerek a fehér vegyületCi 
homokos talajba kerülnánek. 

Tehát a talaj mostani állapotában a ripáriára alkalmatlan talaj 
felül van, ott. ahol a gyökerek nincsennek, s az alkalmas talaj ott van,. 
ahol a gyökerek vannak. 

Attól, hogy a gyöket·ek 60-70 cz.-méteren alul fognak a fehár 
vegyülékü homokba hatolni, ne aggassza önt, mert a filloxera inkább a 
föld fels6 szinéhez közelebb tartózkodik, s6t melegehb napos időben 
feljönnek egész a föld szinéhez. - S igy kártékonyságuk is ott 
nagyobb. 

Ceaki1 télen át huzódnak lejjebb, de ekkor nem szapot·itanak. 
Az, hogy a felszínre kerülö talaj fehéres, az sem aggasaza, hiszen 

ezen olcsó ezerrel segíthet. Tessék az állam utján egy vaggon vasg~Uiczct 
rendelni és azzal a talajt meghiuteni. 

Az elhiutett vasgálicz a viz éi napsugarak hozzájutásával felol
dódnak és belöle vörös szinü föidrész lesz, mely a fehér talajt pirosra 
festi, <s a talajt vasrésszel ellátván, a ripária-portális alanyt élteti. 

A vasgáliczol az államtól me3és olcsó árért beleh~t szerezni, és a 
hatósági igazolvány alapján, hogy a vasgálicz talajjavításra hssználtatik 
fel, \·aggonszámra lett szállitásná l felette ked v ez() szállítási dij ban 
részesül. 

Tehát a talajt ujra forditani nem kell. 
Most már a második kérdést vegyük elő: kiv~andó-e a két éves 

ripária-porWlis, a \'agy nem ? 
.Én azt tanácslom : ne tessék kivágatni. Tesaák a talajt jól 

megtrágyafztatoi istálló-trágyával és tess'k vasgáliczczal erősen bes~órni. 
Az igy me~javitott talajban esztond6re rendkh·fil dus fejiödésü 

npaú-ia vesszője lesz. Tessék ezeket azután ügyesen, okosan be
nemesiteni. 

Ügyea~a.Sg lllatt azt 41rtem, hogy a zöld ojtások oly magasságban 
euközölteeaenek, hogy a döntés alkalmával a hiányzó helyekre is elér
jenek az ojtvafnyok. 

Oko3salg alatt pedig azt értem, hogy oly fajjal nemesitteseen~ 
amelyek kiváló finom borokat adnak. 

liert azt előre kell önnek tudni, hogy az ilyen talajban állandóan 
nagy termást Cílak er6s trágyázás mellett lehet elérni. 

Hogy azután a termett bor minöségben adja meg a hozzá füzött 
reményeket. Más szóval, ha kevesebb lesz is a termés, de nagyobb 
atrak mellett a tisstea polgári hasznot megadja. 
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Kérdések és feleletek. 
Kérdés. Széndékom egy hegyoldalban levő kipusztult szőló• 

n~et legközelebb beültetni. Sziveskedjék nézetet nyilvánitani arra 
nezve: 

l. ~likor eszközöltessem a forditást ~? 
2. l\lilyen mélyen forditassam '? 
3. 1\fily távolságra ültesseni a szölőtőkéket? 
4. 1\filyen alanyt használjak ? 
5. 1\filyen ojtást alkalmazzak, vagy kész ojtványnyal ül• 

tessen1 be ·? 
H. Milyen fajt ültessek ·? Megjegyzem, hogy nálunk a mi vi· 

dékünkön ezel6tt legnagyobb részben siller és vörös bort szilrünk? 
7. Tanácsos lesz-e a szölöt ló· ekével n1üvelni? 
Szegszárd. K. P. 
Felelet. Több rendbeli kérdésemre a választ a következőkben 

adon1 meg: 
1. A forditást annál jobb minél előbb őszszel eszközöltelik. 
Különösen ha kész ojtványt szándékozik ültetni, akkor lehetó

leg korán 6szszel eszközöltesse a fordítást, hogy a talaj kellöké· 
pen n1egszálljon 

Szán1talan lapasztalat igazolja, hogy a kései Corditásban leg· 
inkább a sima zöldojtvány rosszul sikerül. 

A forrlilásnál az a szabály, hogy a fordítás bevégzésétól 
számitotl 8 héten belül nern szabad az ojtványt ültetni. 

Ennyi idő legkevesebb arra, hogy a talaj kellöképen meg ... 
szálljon. Miután pedig sokszor a téli fagyok az időbetar
tását lehetövé nern teszik, mert akkor az ültetés késik nagyon 
el: legokosabb dolog a forditást a téli fagyok előtt cszközölni... 

2. A forditás akkor tökéletes, ha az oly n1élyen eszközölte .. 
tik, hogy a vesszü gyökerei bátran haladhassanak a forditott ta .. 
lajban. 

Ez okból n1inél mélycbb a forrlilás: annál nagyobb fejlődésil 
a töke. A forditúsnak illetőleg az ároknak, n1ely a fordítás alkaJ .. 
n1ával képződik legalább 70 - 7.1 eméter 1nélynek kell lenni. Ez 
tel j esen elégséges. 

A kisebb sekélyebb forrliláshan az alany talpgyökerei nem 
fejlődhetnek jól ; de ezek rovására az oldal gyökerek fejlódenek. 

Igazi jó erós tükének pedig csak az ntondható : ahol a sze-
repet a talpgyökerek viszik. . . . 

Az ilyen liikék a legnagyobb szárazságban 1s dus feJlódé~ 
ép szi>li>bogyókat nevelnek ; mert a. n1él~ talaj ba!! ahol .a talpgyöke• .. 
rek vannak, rnég a legnagyobb szarazsagban 1s talainak ana*" 
nedvességet, n1ennyi a szólöbogyó fejlödéséhez szükséges. ;a 

Hányszor lehet azt látni, ho~y a szepten1beri. nagy sz~razqg
han egyik sz616 apró egres bogyókat terem, m1g a kozvetl~ 
szo1nszéds~ighan lev6 szölilk bogyójai épek fejlódöttek. Ez a ren:.. 
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des kapáláson kivül abban leli ntagyarázatát, hogy az egyik szölö 
rendesen kellő Inéh·ségre van n1egforditva, a n1ásik pedig sekélyen. 

Tehát a rendes~ ntély fonlilás egyik első tö kelléke a jó sz6-
lónek. 

3. Hogv nlily távolsúgra ültelendü a töke e lelett a nézetek 
különbözók. ~Legujabban sokan azt hirdetik, hogy a tőke és sor 
távolság Jegalább 120·-120 cm. legyen. 

t.n ennek a fellogásnak az általúnossúgban nen1 vagyok ba
rátja. A töke és a sorok távolsílga a szölőterület fekvésétöl, tala
jától és egyéb kürühnényektöl állapitanc.lú tueg. 

A tőke távolsúgnál az a szabály legyen a tnérvadó, hogy a 
terület kellöképen előnyösen kihasználható, lernléshozam fokoz
ható és a szölófürtük beérbetök legyenek. 

A régi szölészetben (}0- 70 cn1. sor és tn ég kevesebb töke 
távolság me ll ett a sz.:: lök egészen jól tennettek, persze alacsony 
müvelés n1ellett. 

Ue hát a borszölüknél észszerüen nem is lehet rnüs gon
dolni: niiilt alacsony n1üvelést. 

Lugos miivelés csak a csetnegefaju szölöknél foglalhat helyet. 
Alacsony n1üvelés alatt nemcsak a kopasztaj, csapos, 

csercsapos lotnbniüvelP.st érteni, de nH~g a kariküs-nliiveles is 
ehhez sorozandú 

A Iugos Inüvelésnél a tilkék ternH:·szetesen júval távolabb 
ültetendök, söt tnég a lon1b, a karikús müvelés is szélesebb soro
kat kivún, n1int a kopaszfej, vagy csapos csercsapos nliivelés. 

Tehát szóljunk a borszölökrlöl azokról, mclyek kopaszfaj rnüve
léssel kezeltetnek. ::\Ierl vannak 1nég most is vidékek és fajok, 
ahol a kopasztej nlü\·elés divik; és az olt nagn)n alkahuas mü-
velésnek bizonyult. .. 

Például a hegyalján egyes öntudatos szi)lös gazdúk az isteni 
italtadó furn1int kopaszfejre vagy egy·egy csapocskára n1etszik. 
Nagyon természetes, itt keYesebh lermést ad, s igy kisebb terülc
tet vesz a töke igénybe. 

Itt hiba volna a ritka ültetés; ha a talaj a töke nagyobb 
szán1ával kellöképen igénybe nen1 vétetnél<.. 

Ezen a vidéken a Ininőségre dolgoznak és a szölök enlel
kedett hegyoldalban vannak, itt tehát a ritka ültetés talaj fecsér
lés volna : azért leghelyesebb eljárüs, ha a sorok t. 1néter, a tő
kék 90-100 eméterre ültettetnek. 

Azon vidékeken, ahol a talajok dusabb tápanyaggal birnak, 
és a müvelés csapos-cserc3apos, tehát nagyobb termésre szúnlol
nak: ott a tökéknek is ritkábhan kell ültetve lenni. 

Itt a távolság l n1éter sor, l tnéter töke távolság legyen. 
Ott. a.hol a talaj teljesen túpdus, ahol lo1nb vagy karikás n1ü· 

velés dtvik, olt a sorok lehetnek 1--10 cn1éter, a tőkék l n1ét~r 
távolságra. 

Ha a talaj kövér és n1enedékes lankás és szerfclett d us: 
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ott a tőkék 1-10 Cinéter tőke és 110-120 sor távolságra ül
tethetók. 

Ennél táv(llabbra ültetni sem a tökéket nem tanácslom. Nem 
tanácslon1, noha bár vannak szakférfiak, akik a tőke és sor tá
volságban egészen a 130 cm. eln1ennek. 

De én ezt a nagy távolságot káros eljarásnak találom. Mert 
a sz?lőtőkét, tekintettel a téli nagy fagyokra, nem lehet úgy met
szeiu, hogy az elvesdett terület távolságot a tőke szőlőhozama 
pótolja. 

Károsnak találon1, n1ivel a szálötönek a Iugos müvelést le· 
szánlitva, ily nagy területre nincs szüksége. 

Hogy azért ültessünk ily nagy távolságra, hogy a később ló· 
val vontatott ekével dolgoztassék : fából vaskarika. 

Sokat irkáltak-firkáltak már a lóekékről, de biz eddig agya
korlatban csak ott alkaln1aztak, ahol sok volt a kidobni való 
pénz, és gazda nélkül szán1oltak. 

A nagy költséggel telepitett ojtvány szőlőbe valóságos isten
kisértés volna lóval vontatott ekével n1üvelni a szőlőt. 

Tessék tehát a szölö fekvését, talaját és egyéb körülménye
ket fontolóra venni és a töke és sor távalságat a fennebbek fi
gyelenibe vétele n1ellett Inegállapitani. 

·l Hogy rnilyen alanyt használjon, azt ne tőlünk, de a beül
tetendc> szölöjc talajátal kérdezze n1eg. Ha meszes, kavicsos: ül
tessen rupesztris-n1ontikula alanyt; - ha agyagos tulnedves szo
loniszt, ha egyébként sen1 nem n1eszes, sen1 nem tul nedves :ugy 
ripária-portális foglaljon helyet. 

3. Milyen ojtast alkahnazzon. hogy kész ojtványt ültessen-e 
erre a válaszon1, hogy a Jegnagyobb sikert a gyökeres fásojtvány
nyal lehet elérni. De jó a silna zöldojtvány is. 

l\Iost a legujabban a n1ohában eszközölt fásojtványt ajánlják~ 
és ajánlarn én is, ha gyökeres fásojtványnyal vagy zöldojtvány
nenl rendelkezik. 

6. A fajra nézve vegye figyelen1be, hogy azon a vidéken a 
a n1ultban n1inö faj szölöt tern1eltek. Ettől csak azon esetben ter
jen el, ha azok iránt a kereslet tnúr megszünt volna. 

Arra kell törekedni, hogy egy jellegü bort . adó fajszálőket 
ültessenek. A kvodlibet szölő sohasen1 adott s1kert és ezután 
sen1 ad. 

Legszerencsétlenebb en1ber az, aki az ültetésnél a fajok után 
kipked-kapkod. . . 

Ha ezelőtt önöknél a nen1es kadarka d1szlett, csak maradJon 
a me ll ett. Az önök vidék ükön a siller és vörösborok, iránt nyil
vánult a fő kereslet ... 

* * Kérdés. Szi>li>földetnet ez év január hó elején megforditat-
tatn. Ez évi april h~ 14-18-án sim.~ zöld?jtvá~ynyal . b~ültettem. 

Ugyanezen talaJba ültettem maJUS ho végen a ladaban er-
jesztett mohás ojtványnyal. 
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Mind a zöldojtvány n1ind a n1ohás fásojtvány piros 
chasseles. 

Most julius hó közepén ugy áll a dolog, hogy a n1ohás fás
ojtvá~yból alig maradt el valan1i; mind ~zép~n. kihajl?tt, 1nig a 
zöldojtványból felette sok eln1aradt. A nu haJl IS, az 1s n1ost el
késve kezd elétörni 

Megfoghatlan elötten1 : mi okozta a züld simaojtvúny ily 
nagy mérvü ehnaradását, annál is inkább, mivel a züldojtványo
kat egész .~él en át nagy gonddal homokban k~zeltem. 

Pgyanigy kezeltem a töbhi zöldojtvúnyt 1s: ne\·ezetesen : a 
mézes-fehér, kadarka, olaszrizling, opportot. Ezekel hasonlóan 
j'nuárban forditott talajban ültetten1 es ugyancsak azon i(li>ben. 
Es mégis ezekból alig n1aradt valami, rnig n1int mondám : a pi
ros chasselesböl felette kevés, az is későn eredt meg. A piros 
chasselest erösen kötött fekete szurtos talajba ültettem ~ ültetés 
alkalmával azonnal n1egmetszettem és fülddel hetakartarn. A 
többi zöldojtvünyokat kevésbé köh)tt \'iirös talajha Liltl'lteni, sót 
ez utóbbival azt a hibát is elkü\·ettem, hogy az iiltdés alkalmú
val nen1 metszetten1 vissza sót azt elkésve akkor mettszem n1eg: 
amikor n1ár hajtani kezdett ·.1 

Azért irom le ily részletesen, hogy szives felvilagosilást kér
jen arra nézve, nli okból n1aradt el a piros chasseles sin1a ziild
ojtvány oly nagy számban·~ 

S kérden1 továbhá: rniként t•s n1ikor pútoljam az elola-
radt zöldojtványt ·? Dr. G. Gábor. 

Felelet. Az elmaradásnak sok olyan oka lehet. melyet iin 
egészen figveln1en kivül hagv. :\lert azt igy távolhúl lwh·esen ITieg-
itélni alig iehet. · · 

Tehát csukhogy eloléletileg lehet éi sikertelenség felett elnlél
kedni. 

Egyik oka az lehet, hogy az a talaj. amelyikben a piros 
~hasseles zöldojtvány ültetve lett: erösen kötölt : tehát darabos. 
Es a forditás is idóközött nem omlott eléggé üssze. Hen a föld
ben darabos lévén: közte a levegö beszorult és igy a beültetett 
zöldojtvány nen1 kapván kell6 nedvességet, és hogy a föld dara· 
bas lévén : a föld általánosságban nem tapat a vesszóhöz. s igy 
kiszik ka d t. 

De elősegitette a sikertelenségei az is, hogy ön az ültetés al· 
kalmával az ojtványt egészen visszametszette. Es igy az alulról 
kell6 nedvességgel nen1 rendelkezó ojtvány felülröl lett vissza 
metszés folvtán kiszikkadt. 

SokszÖr hangsulyoztan1 már azt, hogy a sin1azöldojtást nem 
szabad az ültetés alkalmával visszametszeni. Csak akkor, n1ikor 
a rügyek elétörni kezdenek. 

On ezt hibának tartja, hogy vissza nem n1etszette az ültetés 
alkalmával a zöldojtást. Pedig ez egy szabály, melyet betartani kell. 

De meg nem egyenlően birálandó el a talaj minósége sem. 
Az erósen kötött csipákás tálaj. A forditás alkalrnával nem om· 



lik szel, de da~~_ab~~an a~int ~z ásóval lekerül jut a foldbe. Mig 
a homok vegyuletu talaJ tord1tás alkalmával szélhul · s mikor 
egymásra kerül, összeomlik. Azért azután az erősen kötött talaj
nái sokkal több idököz kell a fordihis és ültetés közölt - mint 
a homo~ vegyüleHi on1ladékony talajnáL 
.. Azer~ l_e~helyeseh~, _ha ~z .. ilyen eré>sen .kötött talajt koráo 
?szszel. f?I ditJuk !11~_g, es Igy Ido! alkalon1 adatik arra, hogy a téleu. 
at a hov1z a talajt osszeomlaszl.Ja. :\lég eJlenben a homokos ve
gyületü talajt január, fdbruár sé>t márczius hóban is sikerrel le
het forditani 

Tehát nen1 áll azon szabály, melyet a hivatalos közegek hir
detnek, hogy az ültetési a forditástól számitott 6 hét alatt egész 
bátran belehet ültetni. 
. Különbözö idóköz kell a forrlilástól számitott ültetési idöig. 

Es ezt a talaj Ininősége határozza n1eg. 
Xo de nincs oka az aggodalomra. Tessék a hiányokat, jól 

gyökeresedett fásojtványnyal öszsze) befoltozni. 1~s egypár év mulva~:i: 
rendesen beállott szölilvel rendelkezik. 

Kün a szól6ben. 
A permetezésről még annyit akarunk megjegyezni, 

hogy nagy fejtörést okoz az némely embernek, hogy 
ha szél fuj, nem permetezhet, azért, mivel a szél a 
sorok ellenében fúj és a munkáRra visszaverődik. 

Ezen egész könnyen ugy lehet segiteni: ha a 
permetezést nem a sorok irányában, de keresztbeo 
eszközöljük. MArt hát nem az a kérdés, miként ji
runk a permetező géppel, de az, hogy a lombozat 
jól, egyenletesen legyen permetezve. 

A szólőknek akkorra, midón a kanikulai mele
gek föllépnek, be kell kapálva lenni, mert a kaniku
lában a szőlóben mászkálni káros. 

Ekkorra meg kell már gyökerezni az ojtványo- · 
kat is. Valamint szintén meggyökerezendő az oskolá~ 
rakott ojtvány is. volna :-,azok ~..._ ··-.·.-

Ha a szél a karókat kidöntötte . u.-
'Yerendók. t 

A zöldojtványokat meg kell tisztogatni. Azokat, 
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melyek először ojtattak, már föl lehet a kötés alót 
szabadítani. 

Az amerikai telepek szintén rnegtisztitandólc 
A kapálást, permetezést ig be lu~ll a kanikula 

beállta előtt végezni. A kanikulai nagy forróságban 
nem szabad a szőlőben még járni-kelni se1n, annál 
kevésbé dolgozni. 

Hydraulikus sajtók 
.Aranp érent 

Szeged 1899 

..t4 ran y érem 
Budapest 1899. 

.Arany ére1n 
Pozsony 1902. 
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MAYFARTH PH. és TA., BÉCS, llh 
különlegességi gyar gyilmölcsértekesitési gépekben l 

Képes árjegysékek ingyen és bérmentvP-. Megrendelések idejekortill kéretnek. 

Nyom1t1tt Simll D.tvid köayvnyumdáj"ban Gyöngyösön. 
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