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Jelen árje~yzékem szeru és román nyelven is megjelent, s kiyf...
D'\tra ingyen kiildetik be !

l '-. . <'. r c l e n1.'
K~rem a ti~ztelt Czímet, amennyillen jelen árjegyzékre szilk~~ge
n~m volna azt ecry érdeklődő szölöbirtokosnak átadni szivesk djek l

hová .. árjegyzúkemet.
Ujabb czí~eket hálás köszün~ttel foga ,,k, sikerrel beküldhetern! Ilyen CZimek közlé~~t legegyszerubben és legola
csóbban egy 5 filléres levelezőlapon kérem

!ldJtuttg!
Gjegenroürtiger G:atctrog ifi aud) in ferbifd)et unb rumthtifd)er 5prad)t.
erfdjienen, unb roirb auf ~unfd) gra ti~ augefanbt!

iJittt!
(5;~

mirb geóeten, im ~alle biefer ~ata[og tüt ~ro. ~o~Igeborcn o~ne
Sntereffe fein follte, benfelben etnem ~eingut~befibet gefl. überrei~en 3u
tvoUen! grifc'(Je ~rbreffen, mo(Jin meinett ~at~ror. mtt cr;rfolg 5ufenben fann,
nc[}me ftet6 mit tJerbinbiidjem :Dante entgegen! ma~ ~infenben ftifd)er ~brcffell
~efd;ie~t am 5roedmiif3igften unb am aUetbilligften mit eitter 5 ~ellet ~on.~.Rartel

OUOl:fEHA!
(Jaaj

QeHOBHHR JJJT3MH3H je H Ha cp1ICKOM H H8 pottaUCKOM je3HJIY,

Te ce Ha aaX'l'eBaJLe 6ecn.taTno ma..be!

~IO.,tBAI
AKo naM ooaj r~enonHIIK HeTpe6a, MOARM AB ra llJH",~:tTe nnlforpa,,apy

Jtoja ce aa HCTit H~TPpecyje! Hoonje aApeee ca aaxoa.tHomby npnM&:\1,

"\"Aa 6n 1\lorao cBOJ H~"HOBHnK ca ycnexoM noc.laTH! Mo.tRM AB
0881\0He 81'\pece HO K3pTn AOUHCHHI~H OA Ó fltRAlipa 1118.11.J f

At~ntiun

MH

ce

·!

Aceasta lista de preturi a aparut si in limba sérbeascl si romlneasca, si la cerere se trim e gd'í.tuit.

Rngare!
Cetitorii sun~ ca snma rugati se binevoiasca, Ja ~az dacl nu u
lipsl de a~easta hstn. 'le prPtur.i, a o preda vreunui propri~tar de viL
..Adrese n01, unde se poate trumte eu succes acea8ta. listi, le prime&~
eu mul~mitl recunosca toare. Inparta~irea acestor adrese se &.oe mai
cor~spnn~n.+or 'i mai ieftiu prin carta postali eu lJ ftleri.
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Nagyűsz, a postabélyeg kelle.

T. ez.
~T ta'f&Sir& szól6 4rjegyzMcemet van esew1ft1111el
... ~m bekUldenf azon th1zt~letteljes kéréssel, miszerfnt azt átolva.
wra méltatnf, belöle tapasztalatokat meriteni él eaetiegel nnk•égletát

!004. t\y 6ez ée 1901J.

ú.lam fedezni méltóztaasék.
1901. év óta ujabb árjegysétet nP.m bocsátottam ki. MfndentJ
iudja, hogy az árjfgyzéki költségek, ktllönnaen, ha azokat nagy menJ•
DJ'lségben késdttetjfik, óriási DaLgyok. Ezen költségeket rend1zerint ·•
rendei6 viseli, ol)'an értelemben, hogy az árj~gyzékben fe1tt1ntetett árak
egységárához egy bizonyos összPg a nyomtatvány költ8égeib61 hozQaámittatik ; ennP-k elejét veendő, tartózkodtam eddig is úja.bb Áljegyzék kibocsátásától. Hogy mégis ren<lelöim száma a sok ezret már f8
meghaiadja, nem annyira az árjegyzék szétküldésének, mínt inkább
annak tulajdonitom, hogy rendelőimmel szemben eikövetek mindent, ami
egy szolid és lelkiismeretes termelötöl és szállítótól megkívántatik.
Hogy jelen árjegyzékern költségeitől nem riadtam vissza- a m&lyeket a hátul feljegyzett alacsony árak tannsága ezerint korántsem
szándékom a t. rendelökön be~zedLi - ne a feltün~si y&gynak méltóztassék betudni, hanem igenis igen sok t. rendeJóm hlll.tározott kiváusá·
gának és óhajának, kik telepeimet ismerve, oda nyilatkoztak, hogy a
szólöteltpitő közönség érdekPbeu te~zem, ha telepemet amely u
alábbi közjegyzói ok iratok szerint ma & legnagyobb á legb.emképesebb mérsékelt áraimmal az érdekl<ídőkkeJ megismert6ieln.
T. rendelőiru az árjegyze-k kibocsátására Ie.gf4kl;pen uon érnel
győztek meg, miért ne adjak ki árjegyzékei én - ki t.elepem aagyságáról és Uzemk~pPsségéröl bárkit, bármikor sJeu.tUyeseo is meggyóshetek, aki tehát nagytermelő va~yok - olyan lelküsmeretlea ojtv&ny.
kereskedők, ojtvány-üzerek és ojtvány-kU11eczekkel 8S81Dben, kik erJ

talpalattnyi anyaiskolá.va.l, ojtványiskolával vagy dugrinyiakoláyaJ sem
rendelkezve, hét országra szóló lármával és recl.~tnmlll a könaye.nbi~
telepftö közönséget fdrevezetlk. :Magas árakkal, jó nary huaonna.l 1
oyakára sóznak olyan portékát, amit a para~zt ki!ttermel6töl uáa!val,
itszázával o!csó pénzen szednf:'k össze.
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· telepitók jóltiszemüségére, miudenki elképzelheti, kinek a ~zoles:~.:~trm
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Hogy aztán az llyen kufárok mlképen

csak egy kis fo~ alma is van l Ugyan hogyan tud ~zá~Jftan1 ~gy Ilyen
ojtvány-kupEcz fajtiszta árút, ki nem maga ~rmeszt1 OJtvé.nJ:alt, hanem
az időköz ben nála meg+~tt rendelések elfogadása előtt & ktstermel6k·
től szedett-vett ojtványokkal fogja tendt>l6it kielégíteni? l
Ne csodá.lkozzunk tehát azon, ha ilyen termelőktól (?) Muskat Ltl•
nelt rendelve Ovortót, Kadarka. helyett Chasselast, Portalis helyett
Jaquezt kapunk !
Nem szándékom az ilyen telepekkel nem rendelkező, vagy csak
igen kis terjedelemben fogla.lk~zó szölöojtvá.nytermeiöket (?) és ojtványkereskedőket árjegyzékern ben névszerint is leleplezni, majd végez velök
a közvélemény, miutá.n biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan módoa
fognak a láthatárról letünni, mint a milyen módon nagyhangzása reoJámmal, tarka plakátokkal, sokatmondó hirdetésekkel igyekeztek a telepitök figyeimét magukra vonni. Azt hiszem, nem követek el méltatlanságot akkor, rnidön .l következő történetkéket írom le.
Időt, fáradtságot és költség:··~ nem kimél ve, részint szBmélyesen,
részint tisztjeim az ily~ n nagy reclámmal hirdető telepeseket(?) álnév
alatt, ruint a szőlészet iránt érdeklődök, felkerestük.
Az ojtványiskolákat, anyatelepeket, dugványiskolákat megszemiélni
akartuk azon ürügy alatt, mintha eo;t>tleges szükségletünket ar..on illetönel beszerezni akarnók; sajmUatra méJtó volt a sitnátio akkor, midön
az illető telepes (?) nem eléggé ü5yes él3 elhihPtő módou igyekezett
bennünket arról meggyőzni, hogy a teiepek nem itt, hanem 10-50-100
km-nyi távolságra x~ y közf:,·gekben vannak elhelyezve és igy legnagyobb 3ajnálatára az vkat nekünk be nem mutathatja. Azon ~· · jelentásünkre, ha már a n'lgy utat megtettük, hajlandók vagyunk még nehány km-nyi utat megtenni, csakhogy valamit lássunk, az illetö telepes
betegséget sZÍ!ilelve, kii~-' lentette: ho~ y ö velüuk nem ta1 .hat és kérJ~s,.
ba fgyt'dül megyünk, láthatvnk-e valamit, mert & vinczellér nincsen
odiihaza, és a telep Je van zárva.(! ?)
Jgf:'n érdekes történetke a következő is: Egyik tisztemet álnév
alatt elküldtem egy nagyhango telepeshez, kj szölöojtványokat, Delawal'evtsszöket l 00,000 számra hirdet, t~yyen valami tirilgy alatt egy !0000
darabos szokvá.nymillőségii gyökeres fá.s ojt•ányrendelést személyes átvé:~lre és .. az~n~a.li .szá.l!ításra. ~ telept1sben volt .annyi ftgyesség, hogy
elobb a szukst>gtendo fajok neveit kérdezte. Megbtzottamban pedi~ volt
annyi elővigyázat, hogy elóbb a. készletek nagyságáról és a faj kimutatásróJ kért táj~kozást. Ezután az á.llitólagos üzlet megköttetett. Mi·
dön !JLdig az anyag ot akart& megué?.n i és átvenni, legnagyobb szer~n·
csétleD8é~ére és & teJepes SZt>renc:-;éjcre a pinczekulmi el VOlt Vt>~IV8 r?!)
!jy az t'Jtvá.nyok á.tvf.telét másnapra halasztotta, amig a pinozekuJes
megkerlU, vagy. az ajtót. feltör~ti. EzutAn szállAsára ment. Nagy volt
megt\tki:Jzése, mtdön V'&csoránAJ ülve, a dohos a. követkeaö hirdetést adta
a~ ~jtványtermt-lők tudtára: .• N. N. t\rna.k megint nagy mennyiségli
OJtVu.nyra van szt\ksége; akt mP.g készlet felett rendelk~zik, vigyti
azonnal hozzá 1• Meghizottam rel gel á.tv~telhez ment. A pinozekuloa
megvolt 1 A pinezében 15-20 helyen kfaebb-nagyobb qjtványkötegek,.
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ezam.maál jelkezvhe .(aálkaimastnt a behordók házszima). Mivel megbizott&lll
•z OJtV nyo
aJt sainak szinérl>l, a rügyek alakjáról és pikkelye1r6l
arról győződött meg, hogy volt ott windenféle ojtvá.ny, csak az nem,
ami neki kellett, ámbár vételi szándéka úgy sem volt, sarkon fordult
és a telepes urat a faképnél hagyta.
Vagy pedig, midön egy másik nagy telepesnek (?) x, y községea:\)en mondott telepeit akartam alkalmilag megszemlélni. T~nyleg láttam,
llogy ott vannak kis ojtványiskolák. Azon kérdéseimre, melyek az M.
}1. úr iskolái, azt a feleletet kaptam, hogy itt és a környéken .M. M.
vna.k saját ojtványiskolája, vagy anyatelepe nincsen, hanem van Gyorgyenak, Nikolajénak, :Makszának, Petr11nak. Ismerik 11gyan M. M. urt~ot,
aki öszszel, télen, vagy ta vaszszal kisebb-nagyobb mennyiségü oj t ványvásárlás czéljából időközönként leszokott ránduini s ha ú~y tetszik nekem is eladnak. Ezek M. M. úrnak x, y községekben hirdetett telepei I
Érdekes nagy ojtváuytermelö X Y úr is, ki daczára évi 10-15000
ké~zitett
ojtvány-mennyiségének három milliót hirdet eladásra.
Az esetJeg szükségelhetö ojtvá.nymenuyiséget a kistermelötöl ezrenkénti
~ korona eloleggel lefoglalózza. Ha történnek nála rendel~sek, a. lefoglalózott ojtvá.nyokat átveszi. Ha az üzlet pang, és ~jtványokat eladni
11em tud, az át,·ételuél hajszálhasogatá.ssal és pápaszemen általi vizsgálással az ojtvá.n, ·kat kitog~tsolja és az átvételt megtagadja.. A ki~·
termelőnek nya.k~ra szárad az ojtvá.nya és pénz helyett kip egy kis
kártéritési pert.
Hasonló sors vár azon kistermelöre, ki ojtvd.nyait azért, mert
:X Y úr a többsziiri felszólítás da.cz.ua az á.tvételre nem jelentkezett,
az előrehaladt tavaszi időre való tekintettel - tov~bb eladta.
Hogy t. ez. rendelóim tá.jdkozást nyerjenek a pontos, lelkiismetes és szo1id kiszolgálá.sról, ide iktatom a túloldali kir. közjegyző i okiratot.
Az elL.-rnerö és hálanyila.tkozatok száma idoközben kétezernál
iöbbre szaporodott fel.
Hogy ezen nyilatkozatok mit jelentenek, világos.
Az elismerő es hálanyilatkozatok valódiságáról és mennyiségéról
!>árki bármikor központi írodámbar me!!~yózöd~st szerezhet.
Elismr,rem, hogy @Zer és ~~er rendeWm ki>zött akad olykor olyan
iB, ak1 a kiszolgá.LL~ körUli t:gyes pontokat kifogásolja. De há.!á.va.l tar1ozom azok iránt is, mivel csal-. igy van módomban ezen mulasztásokat
JIÓtolni, ami egy ily nagyarányú vállalatnál néha a legnagyobb elövi·
:gyáza.t mellett sincsen kizárva, jóllehet nem miudig az vjtvány minÖ·
11ége sz\ilte a zavart, vagy szolgáltatott okot a felszólamlásra, a miről
már személyesen is meggyőzödtem, hanem ~bbn,Yire a helytelen ültetés és kezelési mód.
Midön eddigi tisztelt rendelőimnek szives támogatásukért köszö·
aetemet fejezem ki, biztosítom úg-y régibb, mint llJaub vevőiiHat szolid
~~ lelkiismt>retes kiszolgálúsról. Ezen árjegyzékern megjelenése ált&l u
el6bbi években kiadottakat hatályon kivül helyezem.
Til5ztel ettel

Buding Károly,
fölllbirt., a "M.illcnniurutt:lep" tlllr.Jdoa-.
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tudonuísul.

Telepern állami feliigyelet és segélylyel lett létesftye él Igy arról
esakis a 6~,900/1896 számú miniszteri szokvá.nyoknak megfeleleS gyOk~res fásoJtványokat, sima és gyökeres zöld ojtványokat (a gyök. zöld
oJtvá.nyra vonatkozólag lásd 14 oldalon), gyökeres és sima amerikai
veEszöket, valamint európai gyökeres é. simt. vesszöket bocsájtolt
·eladásra.
Klitelezem ma.~am csakis kifog~stalan, egészséges, jó minöségtl
anyag szállítására és amennyiben tisztelt rendelöiP" az árúval elfogad·.
ható indokolással megelégedve nem volnának, késznek nvilatkozom szó·
l~-8zet\ tet"ményeiPlet saját költségemen, a már megfizetett vasuti vitel·iijnek me~térHése ellenébt-n visszaho1.atni; de csakis akkor, ha azok azou
1:1Ó<lon, miut cscmagolta.ttak, nedves, de ép állapotban elöbb visszakül·
detnek. Igy módj~ban áll mindenkinek ojtványaim ió min()~égéröl meggyl>zóclest sr.erezve, a legnagyobb bizalomm~l sziikségletét nálam fedezni.
Egyébként aj~.nlom kiWinüsen nagyobb rende1ményeknél a szeméjyes átvételt., a mi az o!csó vasuti jflgyá.r mellett könnyen kivihető €s a rendelő kárpótlásul telepemen oly tapas7 .. alatokra tehet szert, a me1yek a
ldlzetett útiköJtségekJÍzszeresével feltrnek.

Sz~illft~isi

feltételelí.

Ojtványrencleléseket az ijsszért~k 10%-~.na.k előleges beküldésa
·mellett "lliBennium·telep" Nagyősz czímre kérek. A hátralevő összeg utánvéttel t.'gyenlittetik ki. Csakis az általam elfogadott rendelményekre
vá.l1alom el a szállítási kötelezetts~get. Czélszerünek tartom a rendelesek felalU:-áull t•gy-két fajjal többet megLeVJlni, hogy azután az esetlt-g már elfogyott fajokat ezekkel pótolhassam, ami egyéhk0nt SL..;, irkatnrkának veszi elf'jét. Arra nem vá.llalkozom, hogy a má.r nálam elfogyott fajokat má~utt sz.t·rezzem .. be, rnert én a má.s termtuyeiért feleWssée- i. viselni 11em akarok. Osszes gyökeres vesszöknél ezrenként
~ ko1v11a, össz .. 3 sima vesszúknel ezrenként l korona csontagolá.si kült~éget s:c.ámitok fel. c~omagulá.s eh''"{ gondosan és .ren~o~Jt:rint ládáktan
történik. Útközb, . ert károkért, hLínyoku:t és kéS\.Hl~.,!)·.-,kért üf'lll f&
lelek. Ezen esltetüstgekbül eredő károkért a vasút <Jonható felq!&3ségre,
a miért is aj<í.nla.tos az árút IW"gérkezé~ után hiva.tcilosan utánrnérlegeltetni ts a tapas:t.tal t esetleges hiányokat tt:nyállá.si jegyzőkönyvbe felvétetn i. ös~zer: szö1észeti ttrm~nyeimet miot gyorsárút adom fel, a mi
nE-m kerül többe, miut a teher ár úval való feladás, miu•-í.n ezen termtnyek kivételes kedvezményes díjtételek rnellett továbbittatnak.
3000 drb ojtvány nyom csomagolással együtt köri.il-belüliOO kilót.
100 kg. ojtvány vasutj fuvarclij<1. ~agy~~z ':asuti ál!o.m~stól Szegedig 86 fillér Budapest ig 20 l fillér, Nag-yvarad1g 20 l fitler, Kaposvárig 270 tlllé'r Nagyf'nyedig 2.:2U fillt-r, Balassa-Gyarmatig 277 fillér,
Pozsonyig 296 flll~r: S.-A.-U;helyig 2~U tiUt:r, ZilahiJ{ 596 filltr. OnQ-_
'f_áig l 69 fill tr.
,.
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rvag,yosz.

Sokszor megWrténik, hogy rendelések érke~ne;k, a~wl ~agy . &'l
aláirás, a lakóhely és pósta, vagy a leadó ~as~t1 alloma.s IJ~ányztk:;
ily rendelések természetesen nem fogan8.tusftuatuk. A rtmdelok ezea
körülményről nem is értesfthet.ők, a miért is kórern a reudeléseknél •
pontos s olvash,ato czimnek, fogla!~?zá.s, !akóhely, post~, megye él
kl\lönösen a leado vasut-, vagy ha;oallomas megnevezes~t.
Előttem ismeret Ps, hitelképes személyek, testtll~tek, e.gyletek,, tirsulatok, városok, községek szállitá8ait kivánság ssermt utá.~vé~ ne!kll
is eszközlöm. úgyancsak 2-8 évre terjedhetff hitelt JB llJ'UJtok
mérsékelt kamatvisszatérítés mellett.
Ezen rendelési múdozatot többek között oly&B közaégekn~k ll
ajánlhatom, a hol a nép a ph y lloxera pusztítása ~lőtt nagyban ud14mdveléssel foglalkozott, de részint úttörő kezdeményezés, r~zint l!.nyad
é.ldozat hiányában a telepitéstöl idegenkedik. Ilyen községekben ~t-~
személy együttesen, a fizetésért kölesönös kezességet vállalva fear~nn·
te \t fizetési módozatot választva szöleiket betelepithetik, minek utána
bizton számíthatnak arra, hogy közsé~ ilkbeli 'folt ~zöl6birtokosa.inak
háláját ki fogják érdemelni ezen kezdemenyezésböl h üolyólag. A meny!lyiben nagyobb terület betele.piteséról h~11ne szó, szivesen noigálok
iugyenes útmutatással tervezettel él a telepité.a ~örül napibérel azatLvatott munkással.
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OjtvA.nyaim a tuloldali kép tanus2!!a szerint Richter-fél~ módszerrel
tsko1áztatnak ts így szép hajtásokkal é~ gyöktrekkel birna.k.
A miniszteri szokvány csak 4 világos szemet fr ~J6. Ojtványaim
legtöbbjei 4.0-60 világos, eg~szséges és jól beérett szemmel blrn&k 1
a ptrouuspora e.llen hetenkénti permetezéssel vé<lekez~m. Ojtvinyiskoláim sovány, könnyü talajon feküsznek és így azok tulbuja hajtást nem
hoznak, hanem annál edzettebbek tömött sejtekkel, ami ojtvá.nyaimnál egr
megbecsülhetetlen föelöny. A 12. old. látható illusztráczió öiY máju 10-én
eszközölt fényk~pfelvételt ábrázol 5 hetes eliskolá.zott ojtványayal. A.
háttérben balról Ri p. Portál is, jobLról Vitis-Solonis an"·atáblá.k kal.
A rtigyek különösen a hajtás kiinduló pontján&!"' annyira W.rúek,
hogy a teleremről kikerült és egy em.-nyi csonkra bekúrtitott ojtvá.nyot.
igen sok esetben 6-8 hajtással indulnak meg.
Ojtványiskoláim sovány talajban való létesitése ezélom még azt\11
is, n1·rt, a buja tal~jban felhiz 1alt ojtványokon a riigyek tt\.vol állanat
egymás tol,. rendszer1.nt be nem érnek, rövid ~etsz ·snél az ojt\• án y vak
marad s ki nem haJt, hosszú metszésnél ped1g csú tya idomtalan tökefej képzést nyer. Ezen hátrát1yok ojtványaimnál nem fordulhatnak el~
n1ert iskoláimat sovány talRjl,;..m - bár a hosazú hajtás rovágára ~
létesitem s igy nálam a korai őszi fagyok ojtványaimban pu~ztitá.st
nem okozhatnak, mert a~wk hajtása és rügye már ati~usz! us ban és u e,.
temberllen be~redvek, miröl bárki meggyözödlJetik. Mi haszuom a.

lt.l._
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teres hoss1ú hajüsból, amely a tömöttség rovására fejlődött, ami ugyis
levá.gódik; legyen u ojtvá.nyna.k ép rügye, szokványhajtása, tökéJetea
forradása és egészséges gyökérzete !
Amit ojtványiskolám talajáról elmondottam, ugyanazt mondhatom
anyaiskoláim talajáról is. A hüvelykújjnyi vastagságú alanyvesszöknek
nem vagyok barátja. Ilyenek csak mély fekvésú, buja., vizenyős talajban nöhetnek, a melyeknek sejtjei annyira felhizlalvák és nagyok, hogy
azoknak ellen&lló képessége fagy és egyéb sérülések, erőm ü vi behatá..
sok iránt nem olyan nagy, mint azon vesszöké, melyek sovány talaj·
ban termesztettek és igy edzett és életképes tőkék fejlesztéséhez szükséges feltétellel, t. i. sürü sej tszövettel birnak. Tömött sejtszövet ü alanyok 1 késdUt ojtványok minden ta 1ajban jól érzik magukat, soványban,
bujáb~n egyard.nt ; ellenben a felhízlalt, vastag fájú alany más talajra
kerülve: csak teng és idővel kipusztul. Anyatelepeim 3-as kötésü távh·6rendszer és négyes kötésli póznarendszer szerint müveltetnek ; rendszeresen válogattatnak, kötöztetnek és hóna.lja.ztatnak; hónaljhajtások
tehát nálam forgalomba uem hozatnak. Igy anyagom nem tévesztend6
lssze oly telepesek anyagával, kik sem nem rigoloznak, sem n~m póz-·
náznak és drótoznak, sem nem ka pálnak. Ezek vesszei a tök, vagy:
dinnye indái módjára. a földön szabadon futnak, nem kezeltetnek, nem
.bónalja.ztatnak és rendszerint be sem é1."edhetnek, liliTel a uapHígá.r
-ll-
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Poza. din 10. mai eu vegeta~iunea de 5 ~apHh:imi.
k~zPjük nem férbet s így félannyi értékkel sem b:rnak, mint azon vesszük~
me yek a. modern múvelés alapján kezeltetnek. Nekem posványos, mély
fekvéeú, trágyás talajban nevelt, vagy tök módjára, futó P.llapotban
nyert vessző ingyért sem kellene, mert előbbiek túlbuj~ sejtüek s így
a fiigy iránt érzékenyek, utóbbiak féloldalú fejlődéssei Lírnak ol.ran
értelemben, hogy a. ves~zönek a fö1d felé eső része nem egy minós gt'i
a felsói a le;pegő felé eső levélzettel, indákkal beárnyéko1t és befutott ré~zé~el. Minden élö lénynek és így a szölönrjvény tükéletes fejlödéséhez,
sejtek egyöntetű képzéséhez és kiérleléséllez levegő, világosság és me·
leg szükséges. Ezen fel tétel c~akis póznás, vagy ka rós rendszer mellett
érvényesülhet.
Telepern litogatására, me "lJ ma már a. legnagyobb az országban,
mindeu t. érdeklöuöt ezennel meghivok. Vasútállomás NtJ.győsz. L!lkó·
heJyemtöl távolabbra eső helyekra hajlandó vagyok tölem vett szölöojtvá.nyok elt\ltetéséh~z ~yakorlott munkásokat is adni, ami olyanoknál,
kiknek az ojtvány elnltetése körl\1 kevés tapasztalatuk van, minden·
esetre megszivlelendó kürUlmény. Személyesen jelentkező érdeklődök
nek az ojtványt\ltetést gyakorlatilag is bemutatom ; elvállalom egész
n6löknek betelepitését is; egyéb ft3lviiágositissal és útmutntaFS11 rn Pgkereaésre ingyen szolgálok, ha. a. válaszra szükséges bélyeg c~atoltatik ...
-
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Hog·ya11 ültesse nt ojtványaimat ~
Ezen kérdéssel fordúlnak ho~zám igen sokan. Mi sem természet~~b~, hogy a hel~es .. ültet~stö~ függ az ojtvány megeredése és későbbi
feJlodese. Helytelenul ultetett OJtvány ki sem hajt s ha. ki is hajt csak·
hamar tönkre megy.
'
Háromféle ojtványt szállitok: l) gyökeres fás- 2) síma zöld- él
3) gyökerP-s zöl(l (u. n. dugványojtvány) ojtványt. '
.A szölöo.jtványokat, vagy ősszel rendelem, és mindjárt el is ültetem, vagy ped1g elvermelem, hogy azok a tavaszi ültetésuél mindjárt
kéznél legyent-k. 'l,avaszi szállításra szintén rendelnek. Ha ősszel rendelem az ojtványokat és magam vermelem, a következőképen járok el.
S1.abadban, vagy lehetőleg fedett szellős helyiségben (pl. szinben, présbazl\an, nzellős pinczében) nyirkos homok, vagy porhanyós föld közé
rt~i.egezem kissé d ült helyzetben. Az ojtványok gyökerei a fagy ellen
15-~0 em. Yastag föld, vagy homokrtteggel legyenek megóva, a hajtásokat i~ oly magasan földelem be, hogy azokuak csak hegyeit láthassam. Ilyen vermelés mellett az egyes ojtyányok, vagy ojtványkötegek közt üres tér nem marad, azok nem is fognak elromlani. A
szabadban vermelt ojtványokat locsolni nem kell; a fedett helyiségben
vermelteket, ha. arról gyúzödtem meg, hogy a vermelő anyag száraz,
~~-3 heti időközben meglocsolom. Ezen állapotban maradnak ojtványaim
a kiültetésig.
'ravas·lszal mindig csak akkor ültessünk, mikor a talaj már kellökép felszikkadt és ú.tmelegedett. Csakis rigo!ozás által kPllőkép elkéFzít.Ptt talajba. ültessünk. Aki itt takarít, összes pénzét veszíti, mert
I"igolozatlan talajban ojtot t sziJlö nem tenyészik. Ultetés előtt az ojtvá'Jyokat a té li ht-lyii kröl el(n·e~zem és elöké~zíteru. A talpgyökerüket egy
: :.,:é vissza h úrtítom azért, hogy friss me tszfelületet nyuj ek és nem mint
•·· :'·an ajúnlják, 1-2 cm.·nyire. A mennyiro lehetséges, hagyjuk meg a
talpgyökeret 10~15 cm., az oldalgyökereket pedig 1-2 em.-nyi hosszhan. A gyökereknek lehetőleg teljes h"~szbat, való meghagyása által
azt érem el, hogy az elUltetett ojtvány nagy felszívó szervvel birván,
a megeredés biztosabb, gyorsabb, a hajtás erőteljesebb lesz. A tov4bbi elő
irás az, hogy a hajtást az első világos szeru felett levágjuk. En ettől
elállok. Az én ojtványaimnál a telepemen bevezetett iskolázási módszer
!olytán az e~ső 2-3 világos szem a hajtás kiindulási pontjánál van s
Igy a hajtást elöh·ás szerint egészen töben kellene eltávolí~anunk, ami
egy kissé helytelen előkészítés. Ezen metszés szeszélyes időjárás mellett
Leszárad{Ls köve~keztében ojtványom életébe kerülne. O~tványaim hajtásait egy em.-nyi hosszra metszem nt eg (Ezen egy cm. hajtáson 5-6
világos szem is van.)
Kivánságra az összes ojtványokat ezrenként 2 kor. ráftzetéssel
tiltetéshez elökészíttetem.
Kivánságra mind1m ojtványRzállitmányhoz 5 darabot mintának UJ..
teteshez elk~szi1VP. megmetszetek.
Az ültftő úrkokat ásóval e~()re megesiná.ltatom .
.Jlillenniurni ojt niny-ültetö ásót kú·ánsúg szerint darabOIJként
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3 koronáért az ojtványokhoz osomagololr. Az .ültetés ezen .AsöV&l
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&O•!o munkamegtakarítással jár és jobb megeredési szAzalékot lnztosfL
L A gyökeres fás ojtványok ültetés~. ~z ü~tetö árkot A B C
D alakban megásom, (l. I~ a Wtlgmetszett OJtvanyt ugy álbtom az A B
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!rok fftggöleges fa.lához, hogy az ojtási hely "E" a föld színével egy irányba
fl-Ssék; erre az ojtvány gyökerét szPjjel tereg~tem s jó eróben levó "F"
kerti földet az ojtvány elé ferde irányban neki tömöm, ezután a ,,G"
helyre 8-4 jó marékkal érett istálló-trágyát (melynek már erjednl
nem szabad, hanem olyan legyen, mint a fiild) alkalmazok olyformán,
hogy a trágya az ojtYányt ne érje; a még mutatkozó 6-10 em.-nyi
"H" gödröt ismét földdel töltöm meg, erre aztán porhanyó földdel az
ojtvány tetejét "J'' alakban befedem.
2. Sima zöldojtvtiny ültetését hasonlókép ásóval ajánlok foganatositani (1. II.) azon különbséggel, hogy a mint a rajz is mutatja, az
()jtvány szántalpához hasonlóan megl.tajlitd.ndó. Az ojtvány talpán ült~
tés előtt közvetlen az alsó rügy alatt friss metszés ejtendő. A föl fl i: t
ktilönösen erösen neki tömendó, hogy hézagok ne maradjanak; a trá.·
gya.zás, gödnrbecsinálá.s és hantolás ugyanúgy történik, mint az elsönél.
Ezen ojtványtlltetésnél szigorúan kell Ugyeini arra, hogy a zöldojtvány ta1pa "K" (alsó vége) az árokban a legmélyebben feküdjék,
mert ha magasabban fekszik, mint az elhajlás (szántalp), a megeredést
koczkáztatja és az alany alsó rügyeit kihajtásra. készteti. A JV. ábra
t-gy helytelentll tiltetett sima zöldojtványt tüntet tel.
8. Gyökeres zöld dugványojtvtinyok (u. n. stupferojtvá.nyok)
~ltetése hason16kep történik, mint a simáké, azzal a különbséggel, hogy
ltt néha az ojtvány bosszának megfelelőleg hosszabb gödör készhelhlű,
a mint az a III. sz. ábrából szépen kiviláglik.
.
Ezen zöld dugványojtványok 2 éves gyökeresek, de éves ojtá80k
es csak 2-3 év óta készittetem, de olyan áltaJánoaan kedvelt él felk~pott ojtványok, hogy nekik nagy jövőt jósolok. .A. szokváuytör'fény
kiadásánál ezek még nem vol bk ismeretesek, e lg1 abban k.llrtil nem
irattak és belé nem vétettek. Fóelönytik & iizl~s aegeredés s iry pQtr

Jff.
er~teljés

láRr& is kitlln6en ajánlhat6k dús és
gyökérzetliknél fogvtrJ,
Trrmóképességftk már a második évben áll be, sokszor már az első
évben is kecsegtet gyümölcscsel, rle már a harmadik évben bús:isaa
tériti vissza na~ termésével a reá költött áldozatot at.
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Dugványzöldojtvány j unius 20 án., Ka..taH y ae..teuo 20. j yna
Stupferorüncb(ungen am 20. 3utti
Sade eu oltoi verzi in 20. iunie,
Ezeu ojtTáuyok nem téve1ztend6k ös!ze olyan gyökeres zöldojtvá·
Dyokkal, a melyek tulajdonképen a tökPnek fe1h&ntolása által nyert olya u
gyekeresek, ahol a nyár folyamán a hant alatt nehány szál bajuszszőr·
höz hasonló gyökér ke van; T&gy pedig porbujtás tUtal nyert gyökere·
aekke1, de szintén caak Pgy éves, gyönge gyökérzettttl. Ezen utóbbi 2
-n~-

minöség sem árban, sem minöségben nem vetélke,lhetik az én módsz&A
rem szerint készitett 2 éves gyök? ren álló zöld ojtvá.nyaimma.l.
~,
úcry sima, mint gyökeres zöldojtványaim rövid metszfeltlletú egy. ·
szerü pKrosftással készítvék, egészen rövid nyakkal, ami a töke további
fejlődésénél is tekintetbe veendö föelöny, mert szép tökefejet, s igy
szép és erőteljes ojtványt csakis ilyen mód.szer szerint készitett ojtvany
után remélhetiink, ellentétben az olyanokkal, melyek hosszúnyakúak,
ékojtással, vagy ha~ítékojtással készültek. Ezeknél az összeforradás sohasem tökéletes, a tökefejek pedig hosszúnyakúságuknál fogva sohasem
birnak tetszetős külsövel. Ilyen ojtván~·oka.t én nem készíttetek.
Vecryük szemügyre az ültetts körüli további teendőket. A szabály
az miot már elözö~eg is érintettem, hogy a kiültetett ojtványok föld
~gy kis hantot (u. n. sirkét) készíttetek porhanyós fijldd t~ l. Ezen kis
hant az idei nagy szárazságb!ln elégségesnek nem hizonyúlt, silk he·
lyütt különösen sima. vesszökkel v;'.lÓ telepítésnáL Hasonló károkUl csak
úgy 'óvhatom magamat, ha jövőben kalapnagyságú hantta.l fe,l~m tő
kéimet. Ha azt tapa~ztalnám, hogy a tavJ.szi illőjárás el8g nedves, a
sirkéket kisebbithetem. A hant minden eső után, a:nennyiben megcserepesednék, kézzel megporhanyítandó. A lunt a nyári munká.k közben
(esA-lemosás által is) mindig kisebb és ki~ebb leszen, mig végra ojtvá·
nyom augusztusban mir szabadon á.ll. A fhtal hajtások - n~ha. 3-~
ls - tehát a. hanton keresztül törnek elő, melyekböJ, miln·lyt 5-10
om. hosszúságot elértek, a legszebbet meghagyva a többit újjal töbeu
eltá.volitom. Karózni rendszerint az elsö évben nem kell. Ha mégis ka·
róztam volna, a meg1 '\tiyott egyik hajtást idöröl-idöre a karóhoz kell
kötözni, hogy a szél ki ne törje. Ha nem karóztam volna, ne sajnáljam
a fáradtságot és tűzzek .ninden töke mellé egy kis védöt, (lehet az nid,
pálcza, vagy kis karó) a mihez a meghagyott hajtást hozzá lehessen
kötözni. Az első ~~vben a hajtásokat vi~:;;zakul'títa.ni nem kell, ellenben
peronospora ellen egy %-os rézgálicz oldattal (100 liter vízre l kil,)
rér.gálicz, l kiló oldatlan, esetleg 2 kiló oltott mész), vagy pedig unicum szőlöpermetező anyaggal (pro:-pektust ingyen kiil(l a gyáros Majoros Antal Budapest, Csengeri-utcza. 68. szám. I. em.) háromszor védekezni.
A fiatal ültetvény a rendes kapálásban resze~ítendö n1gy vigyá·
zattal arra, hogy az ojtványban kár ne e3sék. Egy ügyetlen kapás egy
gyenge vágással ojtványom nyakát szegheti. Gyakran elöfordul, hogy
ojtványaim hajtásait a hant alatt a féreg rágja. Ez igEn veszedelmes
jelenség. A hantokat ilyenkor kézzel ~zorgosan felnyitom, az vtt taiált
férgeket megölöm, azután ismét behantolom. JLllius közepén, augusztus
elfjén, amennyiben az eső és nyári munkálatok a hantot még el nem
U.voHtott \k volna, minden hantot feluyito 1{ és a netalán a nemes
részan előtört európai gyökereket (u n. harmatgyöker~ket) éles késsel
töben eltávolitom. Ezen mütét után eltgsége~, ha ojtványomat úgy takarom be, hogy csak az ojt-ísi hely legyen a nap hevétől megóva. E.&
fontos körülmény a jövő évi hajtás, esetleg termés biztosítására..
Igy már most elmondottam mindazt) amit az e!ültetett szólóojtványok elültetése körül ez évre tudnunk szükséges. o~szel levélhullás
után a megeredt ojtványokat befedjük. A fedés körül mindig fontos
~-IG-
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,zere}•tt Jatszi az, ogy a talajt jól megmunkáJjuk, mivel egy alapos
htdéssel a föld annyira mt>gdol~ozódik, a mi hatáshan f<-\lér fél trágyá.zá~~al. :.._ meg new Jogamzott tőkék helyeit fedni nem kell. A pótlá~t
l'agy ő~zsze1 teljt-'~Ítjük, vagy következő tavaszszal. A következő pó~
J.ási t>l.Járá~t a jánlom leginkább, me ly nálam kiprilbálva, ajánlatomra
töb?hely~ szintP.n keresztülvive, kitünöen bevált. MiJJdeuki nagyon jól
wdJa, k1 valaha szöl~szettel toglalko:wtt, mily uagy gondot okoz a szőlő
birtokosnak a hi;:myzó tőkék pótlása.
A régi európai ~zöli\k pótiáRa egyszel"Úen bu]tas által törtent s at.
~redmé1..1y megfeleli) volt. Ojtott szillöket bujtani nem lehet, mivel a nemes ré~z fiild alá kerülve és saját gyökerén táplálkozva, a phylloxera
pas1.titásainak esik álflozatul, ezé! unkat tehát ezen eljárással el nem t:rhetJÜk. OjtvánJszölöt csak ojtványnyallebet. pótolni. Eljárásom a következő:
A hiányzó töke helyén a lehet~~ghez kt-pest LO- 80 em.-nyi átmérővel fi0-80 cm.·nyi mélységü gödröt ások. Egy-egy gödörből kihányt
tflldet t-'gy ki~ kosár ~rett trágyával jól átkapálva a pótlandó ojtvány
elültesésénél fogom ft-lha~ználni. Az ojtványt a gödör közepére állítva,
a föld porhanyóságának meg-feleJöleg H-10 cm.·n}"irP magasabbra ültetem, mint rt>ndesen szokás. Ezen magasabb ültetésnek csak az a czélja,
.logy ojtván)'om az ehúi hathat/•s e~ő beállta után ne kerüljön a föld
feh;:dnt-nél lll~lyehbre. Tudvalevő u2yanil.. , hogy az egész gödör kiemel~se által a fiilrl annyira meglazult, hogy az első nagy esö a földet
ojtváuyo~túl 8- i O em.-nyi r~ letsülyeszt i. Az ilyen rendszer me ll ett pó•olt ojtváuyok biztos megeretié~üek és c~ak valamire való gond1· ~ ápolás
IDP,llett az év oszeig a ll/i-2 ruét.eres magasságot fogják elér i. Ezen
pótolt ojtványokat egy haitásra kell válogatni már csak azér• is, hogy
izen egy hajtá!:! au nál inkább megerösödhessék. Az ilyen pót 1t ojtván y,
ha egy-Hrgy évn•l fiatalabb is mint. a szölöskert. a pótl?. . utáni harmadik évbe u olyan t>rÖteljPS ti;kéve ft-jlötlik, hogy az előbb _,ni ültetvény\61 al ig lehet nwgkülönbi)zt.etni.
Pótláshoz mlndü: csak gyökeres - akár zöld tJ.ká.r fás ojtYánvt használjuuk. Az iiyeu t>lmaradt tőkék pótlását:wz különösen
tu1l(~m ajánlani 2 éves gyökérrel biró zöld dugvanyojtványaimat (stupferojtványaimat)
A második t-v i muu kálat a nyitá~sal veszi kezdetét. Ha valahol,
ágy az ojtványok nyitása körül a szorgus elővigyázat ajánlh_ató. A kapávali s~rül~~ ojtványum vesztét. okozza. Igen sok esetben mdokolt a
kézzel valú st·gédk•·zés is. Ha ojtváuyomat szépen kitakarta.m, következik a karilzá.~, ameuuyihtu azt az PJsö évben még el nem végeztem
..-olua. A karú miud1g az ojtváuy t>~zaki o!dalára a tőkétöl 10-15 CUL
nyi távol:-~ágra lesz bevet've. Czélsu~ni szölöfúróval a lyukak~t elő~e ~eg
e.~iuá.lui a rniálta.l azt érem el. hogy a muuka gyorsan halad es a tulsagos
vereget~s:.-;el karóim uem ronJ.!álúduak. A harúzás ilyeténi keresztülvitele
SC)kka.l k<"•nnythb .- s o;csí".ltb. Czt·l~zel ü az e]~ő két évben a karót kissé
ft-·rden beáLítani ol) au ertt>ieu.beu, hogy a karónak a teteje kissé d~lre
dúi 1ü11. Ezz.,J azt t-rem el. hogy a. fiatal ojtvá.nyaim hajtást~.it rni~aden
"lltúza~ Jlt>lkii! kön11~ ú szenel a föleje haj;ó karóhoz küthetem. Az Ilyen
tenl'"' karózá~uak e8etleges korai fagy, ,·agy jt'ge:;őuél is fontos szerep jnt,
nnvel a ferdt-n l t vert karó, fiatal ültet véuyemet a kártól rt sz ben megvedi.
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évi kezelésnél elmondotta.~, h)gy
tlsetl~g 3-5 ha1t~,
sal előtört ojtványnál csak egyet, legfelJe~b, ket tot, hag.YJUI~~ ~eg .. Ez ·
meghagyott hajtás, illetve hajtások mets~eset a mas~!k e\ b un a kt\ ·
vetkezőképen eszközlöm. A hol egy ha.it,a.s volt, 2 vtlago~ _.sze,m~e, (l.
V. ábra á.) a hol két hajtás volt (l. V. a. b ra b.) egy-egy vtlago~ szem rPAz

első

metszek, a mely szemek I/t -1 cm. bosszú csonkon okvethmül feltalálbatók. A töke ilyen metszési módjá.val két t>röteljes bajtásra akarok
szert tenni. Nagyon ~okszor fordúl ~· elö, hogy daczára az ilyen
metszési mód•1ak kettúnél tiibb, néha 5-6 hajtás fog még alvó
rügyekből előtörni, a melyeket kiindulási pontjuknál körömmel eltávolitok. A további kezelés a hajtásoknak a karóhoz kötözésébúl, kapálás·
ból, permetezésbül áll. Czélszerú annyiszor kapálni, a hányszor gaz
mutatkozik. Száraz időben szölüm nem igen ga.zo~odik. mely körülmény
azonban ne tartson vissza a kapálástóL A kapálá~ czélja nem egyedúl
a gazirtás, hanem a talaj porhanyÍtása is, hogy ezáltal azt a levegő
és nap sugarainak tegyiik ki, mi által a talajban foglalt sók és egyéb
tápanyagok az ültetménv javára. értékesittetnek. Kapálás által védem
meg a talaj túlságo8 kiszáradásá.t is, mivel a h;~.jc~övess~get meghontva,
a talaj nedvesség elpá.rolgá.sát megakadályozom. Ha. durván és darabosan fekszik a felkapált talaj, az mindig helyesen és jól keresztúlvitt
kapálá.sra vall. Láttam sok múkedvelö szillőbírtokost, ki az ilyen talajt
elgereblyézi, mely feltétl.-·núl elvet~ndő eljárás. Egy tavaszi és egy
nyári mély kapálásról meg ne feledke1-zi\nk. A permet~zés a második
évben két O/o-os rézgá.licz oldattal történik (100 liter vízhez 2 kiló
rézgálicz, 2 kiló oltatlan, vagy 4 kiló oltott m~sz). A ·. má.sodik~ évi
munkálat megint a szőlő befedésével nyeri befejezését. \_-:-; :
-~A harmadik évi metszést következ6kép eszkcizlöm : a masodik
évben nevelt két ves~zőt egyenként két szemre vágom vissza, (l. VI.
ábra c.) s így elérem azt, hogy ojtvá.nyom a harmadik évben négy
szép erőteljes hajtással indúl meg ; a netalán elötörö többletet a. már
leirt módon eltávolítom.
Előadhatja magát azon eset, hogy buja. fejlödé~t'i ojtványok hajtá·
sai a második év őszével már újjnyi vastaf,!,ságra teilödtek ; a"z ilyen
buja. ojtványok hajtásai közül ezélszerd a harmadik évben egyet !!
-- 18-
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egyet ~ s~emre ruegmetszeni. (l. VI.Tábra d.) Az Ily tőkék
,. atan a harmadik evben 5-6 hajtást is nevelhetünk. A harmadik évi
muuká.latokhoz sorakozik még a hónaljazás, a mi abból áll, hogy a
föha.!t.~sból előtörő mellékhajtásokat (hónaljhajtásokat) annyira visszakirtltJUk, hogy a csonkon 1-2 levél maradjon. A harmadik évben a
munkálat a fedél'sel véget ér.

Mikor ültessem ojtványaimat 1
Feltéve, hogy a nyár utólján rigolázott és már kellökép leülepe·
dett talaj felett rendelkezem és ojtványlopástól tartanom nem kell, az
~zi ültetés el ön~ ösebb. Ilyen esetben az ojtvanyokat nem metszem
•eg, csak jövö tavasszal, midön is azokat ugyanolyan módon hantolom,
•intha tava~zszal ültettem volna. Ha ojtványtolvajoktól félnem kellene,
a. kik ujabb időben a telepítök rémét képezik, vagy pedig talajom az
.tszszt>l, vagy télen lett felrigolázva: akkor tavaszszal ültetek. Tavaszszal mii1dig ak kor ültet~k, ha talaj om már kellőkép felmelegedett. Mele-g talajlia ültétett ojtvápv azonnal megindul.
Czélszt>rÜ azonbau a. megrt-ndelt ojtványmennyiséget már őszszel
elhozatni és a 13. oldaicm leírt módozatok mellett télire elrakni. Ez csak
a telepítöre lehtt eiönynyel, mert tavaszszal az ojtványok kéznél vannak és aznap és akkor illteti, mikor ö az időt arra legalkalmasabbnak
tahlja. Egyébként a reudeli) sokkal könnyebben tud elvermelni 1-5000
tirb ojtvcí.nyt, mint a termelő, ki milliókat vermel.

~Ielyik

a jobb ojtvány ~

Úgy a. levélbeii, mint a személyes rendel~seknél sokszor fordulnak
i.oz.zám tisztelt rendelöim, adnék felvilágositást a felől, melyik a jobb
ojtvány, a fás-e, vagy a. zöld "t
Ezen kérdést egy szóval eldönteni nem lehet, miután annak elbi·
rálásához igen sok körülményt kell tekjntetbe és szemügyre venni. A
legrövidebb váJasz az volna: "A fás ojtás is jó, a zöld ojtás is jó, .•.
i. ogy ha. - jó ! "'
Viz~gáljuk közelebhröl a közvéleményben annyira elterjedt külön·
bc;zö nézeteket. Az egyiknek is, a másiknak is vannak előnyei és hátI án\' a. i. A gyökeres fá~ojtványuyal való telepítés el vitázhatlan előnye
az ~fel téve hogy 1- 5 •;o megeredési hiánynyal egy tel j esen beállított sző
lői~ek jutunk 'birtokába, a mely rendes viszonyok között a má~odik évben
már kis terméssel, a harmadik évben teljes terméssel hálálja meg a
reá fordított pénzt és id öt. Az ülte~ vény tehát tőketeljes és egyöntetú
lesz. Ez a föelönye. Hatránya legfeljebb az, hogy drágább a sima zöldG jtá8sal való telepítésuél.
Síma zöldojtványoknál ásóval történt ültetés esetén is rendesen
15-25•;0 a hiány, feltéve, hogy az ojtványok első osztályú minőségüek
voltak. Ezen hiányt a második évben csak gyökeressel lehet pótolni.
A megeredt 75--850/o a máso~ik évbe~ még semmi, a .harmadik évb~n
közepes, a negyedik évben .t~lJeS ~er~es~ ~oz. Ha te~mtetbe ~eszszuk
azt, hc~I!Y a hiányok foltozasaval es potlasavai 3-4 évig elkinlodhatunk
t·s szán 1Ítúsba hozzuk a zöld ojtvány olcsóbb árát a fásojtványoknak előbb
24-
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beállú termés hozanuival, ú~-y a. mál~g az :l-ik ~vbeu .. -.,M,t'"'rlül 11. 1rt8-~
ojtvány javár·a billen, még akkor is, ha a símct 1.iild ojt.v;l.nyok e1.rét a. U'
fásojtványok árának teleért tudtuk is megszet·ezni. Az tény, ho~y RÍm&
zöldojtvrl.nyoá.l nem kell egyszerre sok penzt. kiadnunk, de a. sok v6tlá;;;i munkával, időveszteséggel, t~r·més kü1önhii:t.ettel az S-ik évben
már ott tartunk, minth1. fásojtványn ral telepítettünk volna. E "en adatok csak akkor jöhetnek sziimít.ásba, ha jú síma, zöldojtvá.nyokrúl van
szó. Ha a síma 1.öldojtványok gyengébb mértékben fagytoltosak, vagy
éredési hibában leledzök, mely hibákat még a Jeggyakorlottabb :-;zem
sem képes bonczolás nélkiil megi~merni, akkor az arány természetesen
még sokkal kedvezőtJeneb o! A gyiikeres fásojtvá.nynyal való telephéssei egyen rangba sorozható a gyökeres dugvány züldojtványuyal (stupferojtvány) való telepítés akkor, ha utóbbiaknál a heéred~s tükéletes volt.
A fáso,itványná.t beéredési hibák kizárviLk. Nd. iam a vad vesszóvágás tavaszszal történik. A téli fagy a tökén éri ala.nya.imii.t, a mi
éretlen anyag volt, az ott ös~zezsugorodott és dpusztult. H;1, m~gis
tévedésből került volna ojtás alá egv ilyen hibás alany, ú~y az forranyt nem képezhet és ojtványt nem szolgá.ltathat, tehát mint selejtes
anyag elpusztul még az iskolJ.batJ. B írminemü zöldojtvány a ver~enyt
a fásojtással csak ú~y tudná felvenui, lla az eves f:i.t egy évi eliskolázá.si próbának tennok ki. Ezt pedig- nem szokás teuni, mivel a't~okat
elözetes beiskolázás nélkül is lellet értékesiteni. Ezen kétes tünemény
különösen a korai őszi fagy által idéztetik elü, a mi az én déli vidékemen határor.ottan ki van zárva, de annál inkább az északi és keleti vidék
nyavalyája. - Ezzel azt hiszem ezen tételt eléggé kime.rítettem, s telepítsen már most mindenki olyan ojtványn.}al, a milyenlwz nagyobb a bizalma.

ltlinö távolságra ültessem ojtványaimat ~
Sortávolság

cm.-be'l

Reihenentfernung in Cm.

-~o-

Ott mindig a
helyi viszonyok az
iráuyadók. Inkább
használjak mindig
nagyobb sortávolsá.got, mint tuk e tá volság"ot (oövénytá.vol~ágot). A nagyobb
sortávolságra a nyári munkák, nevezetesen kapálás, kötözés és permetezés
v.:.gzésekor szükségem van. Inkább
adjak egy-egy tökének több helyet, hogy
az terjed hessen,
mintsem kis helyre
sok ojtváoyt szorit ani össze. Utóbbi
esetben soha szép

·f' 'tetvenye~ !lern ~~sz ..J~~ erőben levő ta.iajban a tőkék távolabb lehet,. ne.~ t>~ymas~ol, mmt ~nvanyban. Hogy menny i ojtvan y és menuyi karó

sznksegeltetik egy .katas~t r ál i~ hold ~zólübeu, különböző sor es tőketti.·
volságban, arra telvilagmntá~t ad az elöbb~ni oldalon láthato kimutatás •

.Minö szölöfajokat ültessek ~
Mindig olrauokat, a melyek vidékemben~ eddig 'legjobban bevá.ltak. C:o;emegPszolő mindenütt megterem, a hol a borszőlöfajok dfszlenek.
Országunk 18 horvidékre van beosztva; alábbi kimutatásban találhatók fel azon fttjok, melyeket borvidékenként termeszteni érdemes.
Nincseu a1.onban kizárva, ho~y egy borfaj az én borvidékemből pl. &
banáti rizling a tokaji horvidéken is kitüuöen be ne váljék és viszont
egy ottani faj az én vid~kemen.
Ezen horvidékek a következök :
l. Rus1.t -sopron-pOí~sonyi borvidék. Fehér bort termők : Furmint, Raksú)lö, Ezt>tjó, Mu~kat-Lunel, Zöld :o:ylváni, Olas?.rizling, Zöld
veltelini. RothgipflP,r, Ruhlandi, .Mézes fehér és Piros tramini. Vörös
bortermők : Na.gyburgnudi, Oportú, Carbenet és Kékfr·ankos.
2. P~~t-nógrádi borvidék. F. b. t.: Mézes fehér, Sá.rfehér, Olaszrizling, J 11hfa.rk, EzerJÓ, Zöld sy lv rt ni. Piros dinka, Piros tramini, Fehér
frankos ... s Fehér dinka. - V. b. t.: Na.gyburgundi, Merlot, Kadarka.
és Oportó.
3. Buda-saRhegyi borvidék. F. b. t.: Mézes fehér, Olaszrizling,
Sárfehér. Juhfark, Budai zöld és Ra.kszölö. V. b. t.: Kadarka, Nagyburgundi, l\Ierlot, Karbenet.
4. Somlyói borvidék. F. b. t. : Furmint, Juhfark, Mézes fehér, Sárfe·
hér, Budai zültl és kivételesen Rajnai rizling. V. b. t. ; Nem ajá.nlhatók.
5. Neszmélyi borvidék. F. b. t.: .Juhfark. Sá.rfehér, Aprófehér•
.Mézes fehér, Olaszrizling, Budai zöld, Piros veltelini, Há.rslevelú, Ezerjó,
Furmint, Vörösdinka, Semillun, Sauvignon és Zöld s.dváni. V. b. t. :
Nagyburgundi. K~k frankos, C.-t.rbenet, Merlot, Kadarka, Oportó es
Szent-Lörincz.
6. E~er-visontai. F. b. t.: R:\ks7.őlö, B-Lka.tor és Juhfuk. V. b.
t.: Kadarka, Nagyburgundi.
7. Abauj-miskolczi borvidék. F. b. t. : Furmint, Há.rslevelú, Sárfehér, Muskat-Lunel, Olaszrizling-, Mt!zes fehér, Erdei, Zöld sylvá.ni.
V. b. t. : K~darka Nagyburguudi, Oportó, Carbenet és Merlot.
8. Tokaji bo~·vidék. F. b. t. : J4,urmint, Hárslevelú és Muskotály.
V. b. t. : Kizá.ratnak.
9. Szerednye-rimai. borv!dék. F. b. t.: Furmint, Olaszrizling, Szeremi zöld, Erdei, Járdovány, Rajnai rizling. Zilld sylváni és Zselenicza.
V. b. t.: Nem ajá.ulha.tók.
10. B:->rt'gszá.sz-oagyszölösi borvidék. F. b. t. : Furmin~, Ol~sz
rizling, Szerémi zöld, Erdl-'i, Jardován~, Ba~ator, Há.rslevelu, .Mezes
fehér é~ Zöld sylváni. V. o. t.: Nem aJanlba.t.ok.
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Ermelléki borvidék. F. b. t. : Bakai". Erdei, Juhfark, Alaf·
termő Olaszrizling Rajnai rizling, Küvidinka, ZiHd sylváni, Szt-rémi
zöld :H.rdová.ny, Kövérszölő, M~~zes fehér és Furmint. V. b. t.: Kadarka,
Nagybnrgundi, Kékfrankos és Op?rt.ó.
. .
12. Ménes-magya.rádi borv1dek. F. b. t.: Mt;~tosfehtr, Bakator,
Aprófehér, Olaszrizling, Sárfehér, Sauvignon é~ SemiJJon. V..b. •:: Kadarka, Kékfrankos, Opvrtó, Carbene t, .Me r lot, :Mal Lee, Lagrem es Ceinsean.
13. Versecz-fehártemplomi borvidék. F. b. t.: Bakator, Mustosfehér Aprofehér, Olaszrizling, Szlankamenk a, Bán~ ti riz1ing (Kr~ ácza),
Szer:mi zöld, Fehérdinka, Furmint, Fehér burgm1di ts Ortliebi. V. b.
t.: Kadarka és Nagyburgundi.
14. Szegszárdi bor·vidék. F. b. t.: Olaszrizling, Sárfehér, Ziild
Sylvani, Mézesfehér, Piros tramini, Alexandl'iai rnuskorály, Züld feh~r.
Kövidinka és Pirosdinka. V. b. t.: Kadarka., NagJburguudi és :M~rlot.
15. Villány-pécsi bOI'Vidék. F. b. t.: Furmint, Járdováuy, c~o
morika és Olaszrizling. V. b. t. : Kadarka.
16. Badacsonyi borvidék. F. b. t.: Budai zöld, Zöld feh~r, Vilá·
gos Juhfark, Fellérszölö, Muscat-Lunel, Kékny ... Iü, Auvergnas, FurmitJt,
Olaszrizliug, Rajnai rizling és Fehér burgundi. V. h. t.: Nem ajánd1atók.
17. Balatonme!leki b01·vidék. F. b. t.: Furmint, Sá.rftlh~r, Ola~ zrizling, Budai zöld, Zöld fehér, Világos. J uhfa.rk, Fehérszölő, Kék nye ü.
Auvergna~. V. b. t.: Nagy burgundi, Kadarka, Oportó.
18. Erdélyrészi borvidék. F. b. t.: Lt>á.nyka, Furmint, Járdovány,
V ék onyhéjú, Kövérszölö, Királyszölö, Olaszrizlin~, Rajnai rizling, Zöld
~y Iváni, PiroSl traminj, Sauvignon, Semill on, .Mu~kadelle de Bord ela i~,
RuhHindi ~s Fehér burgundi. V. b. t.: Carbenet, .Mal bec, Merlot, Venlos,
Kadarka.
Az Alföld némely vidékéré a föl<lmivelési m iLi~zter fajokat nem
em :í t. Fehér bort termők: Bánáti rizling (Kreácza). Slankamf'nk a. Kövidiuka, Olasz rizling, Rakszölö, Szerémi zöld, Ho~szúnyelü, l\Iézesfehér,
Piros veltelini, Zöld veltelini, Muskat-Lunel, Ezerjó, züld sylvá.ni, Fthér
burgundi. Vörös bort termők: Kadarka, Oportó, Nagyhurgundi. Carbenet, 1\Ierlot, Bouchet.

A nevezetesebb szölöfa.iok ,rövid is1nertetése
és leirása.
Fehér bort

termők:

l. *Olaszrizling (Czétényi). 1'ökéje középerös, fürtje kö~epes
hengeres és tömött. Bogyói gömbiHyüek, sá.rgászüldek és barnáu poulozottak, igen nedvdúsak és édesek. Bora erös és elég zamatos. Rövid
metszést igényel.
2. *.Mézes fehét•. (Sárga Margit, Mézédes, :Margitka Sárga. szólö
Sárga dinka.) Tökéje erös növésü, türtje nagy és tömött, ~ilágossá.rgá.s:
A *-gal j~lzett fajok Rup. Monticola ala.nyon ·i 'l kBphl\tók.

·l" :ne,dvdús,, ~d~~ bogyó~kal. É,rése ~o~ai, csem~géne.k. is nagyon keresett.
,·,

Boterm1l es JO asztalt bort a.rl. RI>Vld m~tszest ktvtn.
3. Ilustos fehér•. (Mu~tafer, L:tmpo.) Vesszeje és tökéje erősek.
Fürtj~ hen~~rP-s és tömött. B:)~yói köz~p11a~yok, zöldszinüek, bőlevüek,
közéll·~résü. B >rit finom. Ri>vi,lc~~po;; m~tsz~st i~P-nyel.
4. *Fnt•mint. (Sli~eti, Som, Görduy, D~mjén, Bih~ri, Boros, Erő
simi, Kékuydü.) Tők~je erőt.~lj~s. fürtje k1z~pur:~.~y, tiibiJ~-kevá~bé ti1m •tt.
Ba)gyói középnii.~Y lk, hoss-~ú <i\s3.k, zöldesfenérek; m~~~rve arauys í.rgá.k,
napos old-don ror.~d i.s'l-k. Bőven ter~rn, d~ ltird.gz.isb:tu kis., d kéuye.s.
c~apo~ m~tSl~St kiv.:Ln, kö!.ép~rclSÜ. S!.őlöje adja a hires Tukaji bort.
5. ~jr•1ld. (Fd1~r Br:~.l{ator, Aed~.l.i.) Tők~j~ erő~, fürtje nr:~.~y és
tömi)tt. B ,~yói középnr:~.~y•>k, 11 eh~rek, giimo;ilyüljk és levesek. Középérésü. Csrtpo.; me tsz ~"l t i~érlyel. N r:~.~ .von bőven tet·em. BJ ra. tüzes.
H. * ~jzerj ú. (Zierfa.ndl, Sd.toki, Sziieocsina, Fehér bud :ti, Badinesi na, Biellit, F~hér s,ti~f), Stulóczi, Ka)rpoaai, M: Lty )k.) Tő ~~ja erős,
nagy, tömiitt fürt tel. B1l~yói na.~yok, fell ~r~szrH!lek, átlítsz,)k, nct~yon
écl~s~k. Korá.n érő és na~yon bőtermő. Blra gyorsan tisztúl és tüzes,
külüuö~ ·za.mat.tal. Ri)viclc.;d.po-1 mets~:é~t Í!{~nyel.
7. 8ernillun bianc. Tökéje köz~pe~·ös. fürtje kilzépuagv és tr>mött.
Bogyó ja hosszúk;i.~, ~á.a·gá,~ szíuü, vaniliti. zamct.ttal. Érése késői. N;t~yon
jó fekv~:o;t é "l tws~zú m~t-~z~"lt igény~l. B >ra. kLünö zd.ma/IÍ és ker~sett.
8. lluskat Lnnel. (l\Iu~kata, Sirg:t muskotály, Bá.rz~ing.) Tökéje
köz~perö1-1, bogyói zöldesszínüek, napo~ old:tlon rozsdd.isil.rgák, húso.:;ak.
Bőven terem. :\lint c~~m,..ges1.őlö is értékesítllető. Kitünő bort ad muskotd.ly ~a.m·tttd.l. Riividc~-tp'l;; metszést igényel.
9. Hát•sl~vt.. lü. Erőteljes tőké,ü, na.f;y vállas fürtteL Bogyói gömbölyú~k. nr:~.~vok. ~;irgrtsf('\hérek, pontozottak. h;t,rma.toltak, l~ve~tartdorn
mal. Kor·a.i ét'dSÜ. Riivídc~apos metsz~s melljtt jól terem. Bora. erős és
kelleme~. frl.ny<lrk;t.s ízü.
l o, Alt--xandriai muskotály. (Szegszárdi szagos, Pécsi tükös,
Szagos- B<tkor, Daróczy muskotaly, P~csi ~~agos, Decsi szagos.) Tökéje
erős, köz~puagy fürttt'l. Bogyói középnagyok, vastag héjuak, hús'l8ak,
muskotá.ly zamattaL Mint asztali szőlő is értékes. Késő érésü. Bora
kitünó, zr~rmato"l. Hos~zú:~sapos metszést i~éoyel.
ll. *b'ehét• hut•gnn•li. TökéJe ki)zéptdt'Ös, kicsiny, vesealilkú, tömi)tt flirtiikkt->l. Bo~yói kic ü ny ~k. h~,~~lúkás,j,k, vilá.~ossá.rgá.k, fino11an
pontozottak, szürkdn ha.rmatolr.ii.k. Sz.:\1 ves~zös müvelés mdllett tá.pdtis
talaj ua.n júl t~ rem, .i~-'l~s hot•t a.d.
ll.· Pit•os kövidinka. (Ruzsitza.) Tökéje erős, középnagy, tömött
tiirttel. BvO'vói középnagv,,k, tesr.slÍrtplrOsii.k, vastaghéjlla.k s a rothadásnak legtová.bb elh·mtá.lli-,k. Igen bőtermő és rövidcsapos múvelést kiván.
13.•Járdovány. (Tiikös fellér.) Tökéje igen erös, igen bőtermő,
nagy tömött fürtt~l; bogy,·~i n~gyok, gömbölyü~k,, sár:g~s~a:ná.k, vekonyhé.Juak. Kiizépérésu. Hc,sszu muveles mellett kozepmmosegu bort ad.
--... 14. Juhfar•k. (Dllrba.uc"l, Tarpai, Fehérboros, Sd.rga.boros.) Tökéje
tarös, egy~zerü, hosszú. jub ta.~·k;i.ho~ hasonló fúrt?kkel, ~?term?. Bogyói
középnii.gyok, gi·,mbülyüek, gyer~n pontozot~ak, vekonyheJll.a~ es leves~k.
Knzepdrdsü. Kellemes zarua.tos es sava.nyka.s bort ad. Rovtd metszest
kiván.
-
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kic~in~·, hengere~

15. Leánvka. Tökéje erÖill,
•. tf",mi)tt fi\rtökke,,
Termése knzepes. Rogyói kicsinyek. f~hére~R<irg ák. Eré8e korai és igen ·
zamatos bort arl. Hos~zú múveMst kivá!'.
16. )Jnskadf\lle dP Roa•rlehtis. TökéjP erő~, n~g-y ~·d,rnynlt, kevésl"é tömött fUrtökkel. Bogyói köz~pnago\·nk, göwbö1Yiiek, át.te~szl)k
aran~·sárgá k. i~en édesek és zamatosak. ~KözPpérésii. Bora nagyon zamato~ és iiJatos:.
1·~. Ortli~bi sát·~·a. (Knipperle.) Tök.:.je erőR kicsin~·, e~yszerú,
tömött fiirtökkel. Bog-yói középnagyok, fehén~sszilrkék, én~tt állapothan
átlátszók. v~konYhPiuak, levt>~ek. középérésiiek. Igen bötermö, egy töke
40-50 fürtöt. ho1. ·Ho~szú múveMst és erös talait kiván.
1 .:.·. **R n kszölö. (Világos, Fehér dinka, Fehér frankos, Hó viz,
Sin erweiss.) Tökéje f'rÖs; ftirtje nagy, áe-as, tömött.. nagy., gömbölyú,
fehér és feket~n pouto:wtt. vékonyhé.iú leves bogyókkal Erése késői,
rövid met~7.é!'t !"zert>t. R.oppant hőtermő. de gyenge bort arl.
19. Ránáti 1·izlin~. (Kreácza.) 'r ők éj P erős, termékPny, nagy,
va~v k('lzépnagy fiirtökkel, bogyói gömhülyúek, sárgá.~ak, levP~ek. KözépérP~Ü, nem rllf harl ; nagyon 1 ö termő és igen jó bort ad. Kár. hogy
keve~t>n i~mPrik. Mint PXport~ző!ő vagy télen elálló c~emee;e is igen
értékt>!". Rr~vid metszést igfn~·t-1. Tetjesztésre különö~en ajánlom.
20. Sál'f{\ht•J•. (Alföldi szólő, Hátai, z~ige.) 'l'ők~je Prös, közApnag)·. egysr,erü vagy ágHl", laza fiirtökkt-1. Bog-)'ÓÍ középnag~·ok, gömbö1yüek. febérPS!'H!'g-:lk. Virág~á~han kisl"é kényes s jó tel'mést kevert
iiltetésb~r: ho7. Kitünő bort ad. Rövid mf'tS7.f:st kiván.
21. Szrmt'ndl'iai f~l1ér. 'l'ökPje erő~. Flirtje nagy: ho~yó igen
nag· ok, fehéres~áJ~ák, Lúl"osak, és jól IDPgPrve vanilia-illatúak. · Késön
érik, sokat tPJ'Pm. de bora g:yenge. Ho~szú metszé~t kiván.
22. ~lankamPnka sár~a. (Magyarka.) Tökéje f'rős. na~y ágas,
tömött fiirtökke] ~ bogyói nagyok, hosszúkásak, sárgásfehérek, a n:lpos
oldaJon rozsrlHsak vastaghéjuak, nPm rothadók s ké!i!ői érA~ilek. Rendkivüli bőtermő. Bora könn)'Ü. Kot~asz fe1müve1ést kiván. Van egy válfaja a piros szlankamenka, mely szintén nagyon bőtermő, dc\ fürtje
és bog-)·ója i~ valamivPI n~e-ynbb a fehérénéL
2~~. Zöld syh·itni. 'l'ökéje gyenge: filrtjH kilzepe~, tömb- vagy
vesealak ú, n~ha henger~s ?s mindenkor tömött. Bőtermő. R,ogyói gömhöiJÜt>k, lüizr}'IJiil!~·ok, zf1ldek é~ f~ketén vontozottak. Erése kol'ai.
Ho8szú c~a1•os mÜvPlPst kivAn. Bora kitiiuö zöldes Pl'i sokáig édeses marad.
24. Pi1'n~ 1rnmini. 'J'őkf>je ~yenge; flirtje közepes veseala.kú.
Bogyói hosszúkásak, pirosak. li'Zürké~k~ken harmatoltak. átlátszó erekkel : a bogyó héia vastag, fűszeres zamattal. Értse korai, kitünő bort
ad és a bos!':?.Ú metszés me11ett jól i~ terem.
25. Ph·n!-i YPltf'lini. (Csúc~w~ bákor, Nagyságos.) Tökéj~ erös
fürtje u ag-y, rr,mr.tt. ágas, gülaalakú, bogyöi nagyok. pirosak, vasíag
hé!úak,. n~'álká~ tartalmúak. Küzépérésü, Lora kitünö. c~apos fejmetszest ktvan.
26., • ~~ ·~ Ziild v~H~~ini. (Z~il~ wusko~ály) Tökéje kiizeperös, nagy,
,úlaalaku fuJ"tnkkf'l. Bogyo1 lw~~Í'.uka~ak, ~argaszöldek: vékouy héjúak~.
,..._.._
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JeVP.s tart~lmú~~:k. I ~en b() termő. Erése közép, bora. igen kellemes; esa-

pos metszest k 1ván.
..
~7. • és •• C,has~(llaswhlanc croquant. (Ropogós fehér gyöngy.) Buja
novésu nagy vallas filrtu, tiimött v~stag bogyói ropocrósak s~rgá.s
fe~~;,Mk! ~s "rer;a,d~ívü~ édesek. T~rmés,~ igen bő. 1\tlint c~~meg~ exportszolo kituno. Erese 1gen kor.ti. S1.ükség esetén bort i~ ldhet. belöle
szürnL Csapos metszés mellett höven terem.
28. ~és** Chasselas I'mige et'Oftuant.(Ropog6spirm~gyöngy.) Ugyanolyan, rrnnt az elühheni, csa.khogy piros bogyójú.
.
29. Passatutti. (Chassl. !Ilusqué blank.) Ugyanolyan tulajlionsá~ú
mmt a. Ch. bl. cr., bogyúi aranysrl.rgá.k, gyenge, finom muskotályzamattal. l\Ia. ti. l~gértékesebb és legk~resPttebb r,gemege faj.
30. *:\Juskát ottoneL 'l'ökéje közeperös. Fürtje egyszerü, k<izépnagy. Bogyói sárgás zlildek, gümbölyüek, a napos oldalou rozsd~s foltokkal, igen finom muskotá.ly zamattaL Érése korai. Igen finom c~emege
bort szoJgáltat.

Vörös bort termők.
31. Opcwtó. (K~k portugizi.) Tökéje é~ vesslője erős. Fürtje
tömött, tiiitétk~·k, küzl-lpnagy b,,gyókkal. Erése korai, bora jn és /
szfn ... s. Túlérve bora. keSl~rnyés. c~emegének is kerasett. RnvidCSi:LpOS
metszé~ wellett bőven terem.
32. *C~trlwnet franc. Fürtje kicsiny, apró kékszínü, kemény héjú
bogyókkaL Erése késői. Nagyon kitünö vörös bort ad. Borát gyengébb
borok ja vitására is használják. Szá.lvesszös metszéssel, közepas termést ad.
33. ~Ini hec. Ti)kéje erős 1 fürtje középnagy heng-eres. Bogyó i középnagyok, sötétkékek, vastag hé.iuak. 1'estes, siHt>t é~ <1 legkitünőbb
vörös bort. adja. S1-álvesszős metszés mellett jól terem.
34. Aliliaute Bonchet Franc~ia eredetU, rendkívül bőtermő,
vörös levü szölö-faj, nagyfürtü édes bogyókkaL Bora, sötetvörös szíuü.
Szölö.ie mmt. c"emegeszőlö is ertekesíthetö. Csapo~ metszés mellett ren·
geteg ~okaL tH·,...m.
3f>. Szt. Löt•incz. Tökéje erős, fürtje gúla alakú tömött, bogyói feketék. Érése korai, bőtf:'rm(). 1'üzes hort ad. Hoss:lÚcsa.po:-~ metsz.;éRt igényel.
36. J~ékft•an kos. Tőkéje es vesszője, erősek. Flirtje tömött és
nagy, h t-ja 'a~ tag. Rot ha1iasuak ellentáll. E rés~ korai. N·igyon jó vürös
bort ad ; bötl-'rmö. Csa po~, vagy szá.lvesszös metszé~t ki ván.
3 7. A l'l'UHIO n kék. Tök ej e erős és rendKÍvüli bőtermő, fürtje
igeTJ nagy, hos~zú, hengeridomú ; bogyúi il{e~ n~gyok, gömböly.üek, kékes fek~t.ek. Későn érik, bora ~av<~.n~·ká.~. Rövid m1vel~s mell~r.t JOl terem.
38. *Ka•larka kt'·k. rrök~je kö;r.éperös nagy gúlaalakú fürtteL küzépnagy. gömbüJyü, vékonyhéjú bogyókkaL Bora jt->lr.s. Rövid mivelé8t
kívá.n. Nagyou bőtermii.
39. lUPdnt. Tiikt->Je eriis t>s termékeny, fürt.jA középnagy, hen~e
res, tüutütt. Bogyói kiiz~pnagyok, gümbiilyüek, ké~öi eresüek. Bora jeles.
Ho~szú metszest kiván.
40. * és ** Na•,.vlHll'gnncli. rrökt>j~ középerő::;; fürtje knzépna.gy,
tömött kekes fekete~·Bogyoi gömbölyüek, korai eresűek ; i~en höterwö.
Bora k'itünö zamattal l'S színuPl bír. Hosszú mível~st kiván.
nagy~
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41 Ch ass(· las de Conrtillier. Középnagy fürt ü,
nagy,eö~:hölJ il, keménshüsú,feltér~zen:ú_lt->geJí'Ö ran~ ú.
41. Zraube mittefgro[), :Ueeren grol), runb, ~att:

fl eif~iA, weia, allererften mang e~.
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1\ladt>lt·iue Angevine. Fehér, nagy, 1gen
édes. a legkorá bLi csenH'gf'faj. Szálve~szö me Ilet t
szépen terem.
42. 2:Beil3e, grote, fe[Jr fü[ie, bie frü~reifenbfte ;t'a:
feitraube. metlangt mute.
43. 1\ladeleine RoYal. Fehérzölrl, igen tdPs
'Yállas fürtü, nagyon korai Cl';emf'gefaj.
43. ~eiűgrüne, fe9r füf3e, fe~r frü~e ::tafeltraube.
~taube aftig.
44. Ch. Doré. Nagybogyéjú. fehér, igen édes,
jóízü. bőtermő.
44. @roábeerig, roeif3, fe~t füá, roo~lfd)mectenb,
reid}tragenb.
45. ~h. Barducis. Szőlője és bogyója közévaagy, gömbölJÚ, igen édes, első rangú.
45. ~raube unb ~eere mitteigroá, runb fe~r füa,
etften mange~.
46. Vb Boulchet•y. Középnagy, sárga, gömbölyú, igen jó muskotályzamatú, elsőrangú csemeg-e.
46. @e{b, mittelgrofi, runb, mit feinem illtuffateUer:
getud}, erften 9lange~.
47 Ch Fontenainebleau rouge. Nagybogyójú~
piros ~zíuü, gömbölyü, igen édes, korán erő csemege.
47. &roábeerige, rot~e, runbe, fe~r füáe, frü~reifenbe
~afel forte.
48. Ch. mnsque Vt•ay. Fehér, gömbölyü, le'Yeses, bőtermő, legfinomabb muskotályízü.
48. ~eia, runb, faftig, fe~r frud)tbar, von feinftem
!nuffatRefd)macf.
49. Ch. musquede Nantes. Fehér, gömhölyü, kü:&épnagy bog-yójú, muskotályizü, igen érték~»s, el~ ő raugú.
49. ~eiá, runb, mittelbeerig, mit 9nuffatgefd)ntact,
fe~t wert~uoU, erften 9\ange~.
óO. Ch. musque Auftidns. Bőtermő, fehér,
igen értékes, muskotályízü.
50. 9leidjtragenb, roeib, fe~r roert~uoU, mit feinem
!Jluffatgefd}macf.
ól. Ch. Diamant. Bötermö. középnagyboIJójú, fehér faj.
i l. ~eeten mittelgrofi, reidjtragenbe roeifle 5orte.
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Ch. Ha ti va. Édes, k~ ményhúsú korán érő
kitüni>, vü•·i)s szinü.
'
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52. ~otf)e, füf)e, ~artf(eifd)ige, frü~reifenbe, au~=
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53. C h. An~p,·ine. Aranysárga O'ömbölyü
. eke~
,
' o
'
igen e'd es, nagyon ert
é-: twmes.

_53. CS~olb~e,Ib, runb, fe~t füá, fe~r roert~uofl unb ebet
t 54. ( h. 1 okay Angevin. Roppant bőtermő,
egyenlő, laza, piros bogyókkaL Nagy fürtü. Bogyóinak egyenl~tes és laza volta miatt kivitelre alkalmasal)b, mint a Ch. rouge croquant, melyet háttérbe
szorít. N ag-yon kPre~ett csemege.
11
54. ~normreicf)tragenbe, groáe ~raube, mit groáen,

2-3 szem
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2--3 szem
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g!eill)en, locferen, rot~en tJeeren. ~~rer locferen unb giei=
dlen ~~eeren [Jalber erportfö~iger, af~ Cu. rouge croq \tant, un b bieje aud) 5urücfjteUt. 6e9r gefudjte ~qui fit:
forte!
55. lJh. Hamma Dromé. F~hér, gömbölyű,
.ióílÜ, hötermö faj.
5!J. Weii), runb, mol)fid)mecfenb, au~geaeidjnet, em:
:pfo9(en ~ur ~erme9rung.
56. Ch. Saínt Laure. Gömbölyű, fehér, kö-

z·1pn:tg-y hog-p)jú, bőt.ermő.
56. mleiü, runbóecrig, · ~rauóe mittefgroa, reidj=
tragenb ! ;
57. Ch. L01lrdot. Nagy bogyó jú, fehér, Igen
édes, jóÍ7.Ü, bőtermő faj.
F>7. 0iroflóeerig, roeii3, fe~r fün, mo(lff~meéfenb,
reid)trn~Jenb !
58. Ch. Fendant t•oux. Középnagy b1gy6JÚ 1
kemén.v hú"ú. igP.n édes.
58. ~Ulittefgroabeerig, ~artf{eifdjig, fe~ r füa.
59. Ch d'Antt•ich~. Korác.érő, bőtermő, finom
zamatú, kö"épna~_y bogyójú, fehér.
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61. Albonl'lah. Nagy piros bogyójú, hosszúkás, igen szép, bÖtflrmö.
61. ~ot 9, groaóeeri~, (ánglidj, fe(lr fcljö~: rei_cljtragen~. '
62. Ajbathy ls.Jnm. Nagy bogyóju, p1rossziuu,
legelső rangú faj.
62. 9lot(le, fe9r groábeerige 6orte aflererften
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60. 9leic(ltragenb, groábeetig, mo~(fc(lmecfenb, fe§r

!lange~.

2-3 szem

\.

59. ~rü~reifenb. reic9tragenb, feinaromatifá), mitte[:
grof;beerig, me i[3.
60 Ch. Ahelione. Bőtermö, nagy bogyójú, jó
hü, igen kellem~s, fehér.
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63. Atlasz. Sárga., tojás forma, nag-ybo~~·újú,
szőWi~ hú-:o~ é~ j(>.
ti 3. @elbe, ovale, gro(Jbeerige, fleijd)ige u. gute ~raube.
64. Beaz Csauz. Igen nagy, ziildes ~árga,
húsos hogYójú, finom mu!'kotály zamattal
fl 4. 6 ebr gro[)e, grün1tdJgelbe, fleifdJigc :traubc
mit feinem illluffateUergemüra.
65. Bouche••an. Középnagy, ágas fürtt1 nagy,
g<imhi"1hÜ. viirös. éci ·~ szPmÜ. Plsó ran[?"Ú.
t1f1. :trauben mittelgrof3, aftig,; ~eeren groiJ, runb,
totf), fef)r iüf3.
66. Cambridge de Botanik. Középnagy fürtü,
nagy. 11n~"'lliká~, nyá.lkás. édt>startaln:ú kt>k bo~Tr1kkal.
Gti. ':)Jlitte[grofie ~rauben mit groi;cn, langlid)ett,
fdjleimipen, füf3en, blauen ~eeren.
ti7. Chat•mnlHl J'Ou~·~. lgPn nag-y fürtií. n:t~:y
tojá:.;f1ad :1lakú, vörös llo~n:,·~.;ú, kitíinő CSP.ll1P2't>f~.i
t) 7. C\1rof3e,
eiförmige, rot9óeerige f)eruorrnnenbc
~quifitl orte.
68. Cadeuet hlank. Kitünő feh~r, ho:-~~zúkús

~-:i

~'l f-' lll

~-3 ~lugen
1
•

Hu~~zn mP.t.sz~s

·'
~nngcr

Schnitt

~-3

3-:i

~Zfllll

J -4

~lu gen

bo~y(1jú

t ,qir·P Plta.rth:.~M, bőtPrmi) e..;Pmfl""~'.
ti~. ~~or5ügHdje, mei[le, fnngbeerige, reid,Jtrllqenbe

f!Binterf orte.
69. Caleh!"

.Hur5er .3apfen

pit·o~. Bogyója ig"PII nagy, ho~7szúká..:. igt-n é.dr1~. Bőtermii.
69. i<Jeere fe{Jr gro~, !anglid), fef)r füü. ~leid)tragenl:l.
70. Cbasselas Ronsal'd. Köépna.gy bue-yc'ljú,

2-~ SZP';I

·)

giimhi'l'Yü, m~g!!yvörö~ i~PJl ~d .. ~. hú-;o~. h(h.. rmc'í.
70. '!>Jlittelbeerig, ru1tb, weid)jelrotb, fe~r füiL fft'i=

fdJig, fef)r teid)tragenb.
71. Ch 'fokay de .Jat•tlins. Nagy,
világo~vörri-.:

szPmt1,

kP~őhhPn

ága~

72. ~Otl), grof)beelig, reid)tragenb, 3ur ~erbreitung
beften6 empfof)lene %raube.
73. «'h. Cora il. Nagy tih·tü, közép~ré~iL ua.gy-

7 3. illlittel teifenbe, grotbeerige, rot{Je, grof3e ~raube.
74. ('h. Ciotat. Kiizépbogyójú, gümbiilnl ,
sárga, kitih,(í~-'ll hőtennli. csipk~~ h•vPIZPtrPI.
•
7 4. Wlittelbeerig, runb, gelb, au~ge3eid)net tragbar. :
75. Ch. Gaminn hlanic Biitermö, Í!!~-"ll edel", 1

jóízű, C~SeP·"'!?'e.
7f>. ~teid)tragenbe, mog[fd)mecfenbe,

felforte.

u

~-4

~lugen

2-:-\

!"ZI-'111

:! --~.i

~l UA en

:! - 3

~(ug t'

fiirrií,

Prií.

vi>i·!~

~lugt'll

2 --4 .;zem

71. ®roa, aftig; ~eerenlid)ttot9, runb, jpLHcrrcifcnD.
72. ('h. la So i. Vörös na.gybogyójú, blHermö,
tt-rjt:':o:zt~~~ t melPgf>n aján}j;l k.

SZt'mÜ

~

'1 -

:~

n

..:'/f' lll

;~-0 ~{Ul1l'll
2-~ ~7.!-'lll

2-~ ~luqen

'.l

fe{Jr iüúe la= .!
:!-a

~luqen

.

'

l

i! MP.t~zPs Sd)nitt '
·L_ --- - --~-- ----

l76. « -,7. tl' Aug·t·r~.'7 Bl)tf'rmő, vörf'1s, közép· ~
11a g y l1oe-~· fl i ú. g i· m ~ iH~n. ·
L
'i'tL 9leidJtragenb, ·rot~, rnittelbeerig, runb.
77. Ch. l'O!'~ Ho~·a1. Piro~ bogy6jú, ágas fürtíí, :

ió íziL

2-:3 ~zem
2-3 mugen
~1-4

77. 91ot~beerig, öftig, roo~Lfd)medenb.
78. ('h. A!-OS~l·~ nt. Piro~, krZPJ>JJagy bogyó.iú,

kere~~tt. r·sPnW!.!f'.

7~. ~ot~

3-4

~?.Pm

~!ttgen
l

l!

·

mittelgrof3beerige, gefud)te Zafelforte.

~-:1 SZf>Hl

l

2-3 illugen

il

79. Ch. de 1\lontauban. nagybogyójú, átl?.tsz6,
1gen
1g~n

?dl:'~, Pl~·ií ran~ú

~-3

79. ®rof3beerig, butdJficbtig, fe~r füfi, erften 3!ange~.
80. Ch. d<' Tenf'riff'e. Nagybogyójú, fehér,
.~dP~. ;,·.ízű l•lít.-rn,(;
80. <~>n1fibeeriq. weil\ ic~r fü~, roo~ffd)mecfenb,

~Ze lll

2-3 mugen

lrid)ttaAenb.
81. Ch. NapolPHIL Fürtje és bogy6ja nagy,
t::1r1ós f;-~j.
81. l'raube unb ~eere fe9r gro\3, gelb, ~artfleifcf)ig,

2-3

szem

~-3

mugen

~:irga. ki·m"'n~-hÚ!'Ú.

:3-4 81. PID

~'lltbare

3-4 lliugen

Eorte.

82. Cl•. ft-ntlnnt rose. Világosvörös, igen érles,
J gen

2-4
2-4

l·iít •·nl;ií.
8~. 5.!\~trot~,

83.

( 1 h.

ua gy ho!,!"ó.iú.

fel)r iüü, ie9r reid)tragenb.

rou~y dt>fonc~. :\J Pggypiro~, köz~ pLéít ... rm(í, kf'm•>nyhú~ú.

,

SZ f-m
~l ug en

2-4 S'lf'ID
2-4 mugen

83. Weid)je(rot~, mittelbeerig, reid)tragenb, ~attffetfchig j
. 84~ <~.h .• ~anne fl~~ la l!t•om~ . -Nagy bog-y6Jú, ;1
2-3 sz Pm
teher. ~al'!! :.l:-;. POP~, p}...:o ~·Hil!!'U. ~ _. . ,..:.:r·
·
2-3 illugen
84. ®roabeet1g, roeiü, gelbftid)ig, füf,, etften ~an~e~.
~5.

2-3

é(l "'~.

SZ PID

2-3 21 ugen

.Dellrotl), mittelbt:erig, iü\i.

86. ( h. d~ Florence. Nagybogyójú, aranyMárga, gömbölJü, igPH Pde~, korán érő, a legértt·kt-·s~bb fajok f>!:~·ik ....
1

2-3

öti. C'hoúbeerip, ruul:l, golbgelb, fe~r füf,, frül)rei=

l.enb, eine ber roerthvoll'ten Sort en.

1

87. Ch. rot~~f' 'Royal. Piros, bőtfofmő, kö1.t'p- :1
nagy hogy{,jú. ViráQ':z:'t:-: után ro~·y6ia rniudjárt p'ro~lik. ·

87. ~Hotl), reicntrapenb, mittelbeerig. i)ie
;at ben fid) gleidJ nacb ber ~lüt~e.
... .

~~eeren l

, . , ·l
88. f' la. de Bar sur Auht'. Kozepbog~ oJu,

igen

l

~
;l

li

·l

l,

j,l1

p
l

('h. l'OS~ d•~ Falloux. világos vörö!', kii-

:-t~pnH 2'~· \1(1!!~·0jú,

~& •

ll
l

:zamato~.

88. Etatf bebuttet, mittelgtof3e ~eeren.
b9. ('h.

d t·
iölJÚ. anmy~;tt ga,

Bortl<'aux. Nagybogyójú, gömkt-\l'~"SPtt fa L

~H. ~unbe, golt~nelbe, groübeetige,

gefud)te Eorte.

-29-

87 t' ID

2-3 lliugen
2-4 szem

2-4 mugen

2-3 SZfUl
2-3 91 ugen
2-3 l'\ 7. Pm
2-3 21 ugen

l,

MPtszés

90. Ch. CeJ'ns~tta. Piros-, bogyójú, bő term(),
ujabb faj.
90. motf)beerige, reid)tragenbe, neue 6orte.
91. eh. Froc l.Jahoula~r~. Korln érő, igen
nagy bogyó.iú, s.~re-a roz~dás érle~.
. .. _
91. ~rüf)rettenb, fe~r gronóecn~~, geiórofttn hu~.
92. Ch. G1•oss Dort~. Korall érő, kemenyhúsú,

::!-4

Sebnitt '
~zem

2-4 :Jlngen

2-:1 szem
2-3

~lugen

2-3
2-3

~ZP.ill

nagybogyó,iú aranysárga. giimbölyü. i!!'en édes.

92. ~riif)reifenb, ~)artf(eifcf}ifl, qroi1beerig, !10lbqcil,,

runb, fef)r füf3.

9:3. Ch. cl~· Pondichery. Arany~árgá., igen
édes. első raugú.
93. @o(bgelb, fe(Jr füf>, eine ber elleliten Sorten.
9-t Ch ele Thomery. Nagy fürtü, sárga,
gömböl)·ű. keményhú.:ú, első rangú.
9~·. 63rof)e straul,e, gefó, runb
erflen mange~.

unb

€?ode.

96. Ch. Duhamel, Húsos, rozsdás szemü, ko,
á
r n ero" l ege l so" ran~m, c~emege.
96. (Sjrotóeerige, roftige, frübreifenbe Xafeiiorte
mange~.

97. Ch. rose d' Als ace. Piro3, Közé p nagy
bogyójú, bőtermő.
97.

motf), mittelgroübecrig, fd)f frudJtbar.

98. Cb. Zsidó01·~zági. R()zsás~árga, gömbi)lyü, középnagy bogyójú, bőtermő. kitünő fa.i.
98.- mötiidjgelóe, runbe, mittelbeerige, reidJtragenbe,

e~quifite

Sorte.
'
99. Ch. Queen Viktorin. Sárga, igen nagy

bogyójú, rendkivül értéke'-.
99. ffie(be, fef)rgrof)beerige, auüetotbentlicb mert[J=

»olie ;trauóe.

100. Ch. l\Iuskadine. Nagybogyójú, arany_
sárga, igen értékes faj.
100. @roáóeerig, golbgelb, fe9r mert[JuoUe, eble

Sorte.

101. .. Ch. Gouisler. Piros, bőtermő, középfürtü,
nagyszem u.

1\eere.

l ol. mot~, teicgtragenb, mitte(groáe 'Zr aube, gr oile

. 102. Ch. Fontainebleau rosea. Ugyanolyan,
mmt a Ch. font. rouge, csakhogy rózsaszinú.
102. ~ie bie Ch. font rouge, nur rofarotg.
-30-

2-3 szem

~artf(eifdjig,

95. ('h. de Don bs. Nagybogyójú, koránérö,
értékes, fehér faj.
95. @rof3óeerige, früf)reifenbe, mertf)uo!Ie meif)e

allererften

~ru gen

:2---3

~i u

neu

2-4 szem

::?-4 :Jtunen

2-3 szem

2-:> :Jlugen
2--4
·J-4

)(U~Clt

~-4

szem

:2-4

SZPID

~(ugen

2-3 szem
2-,S
2

~ugen

3 szem

2 --3

~lugen

:!-4

~zem

2-4

~lugen

i --3 szem
2-3 mugen

l/

103. Ch. Negropont. Középnagy, gömbölyú
bogyójú, böterm(), szép és jó.
l o:~. 9lunbe, mitte[grof3e ~eeren, teidjtragenb, feljön

1mb gut.

MPtszés· Sdjn itt
2-3 szem

'

2-3

~ugen

104 Ch. Coulard Gross. Középnagy fürtü,
igen nagy, aranysárga, gömbö1yü. zamatos.
l 04. -~rauóen, mittefgroú ; ~eeren groá, go(bgelb,

2-3 szem

Nnb, uon tetnem <S>efd)macf.
l 05. Ch. du c d'A ny on. Köz ép nagy fürt ú

2-3

.
" e'd es zamatos f aJ..
IgP-n
nagy S7.P-mu,
105. ~rauben mitteigroú; fe~t grofibeetige,

acomatitdJe Sorte.
lOG. Ch. tlue de 1\lulakoft'.

'

2-3 szem

fü\3: l
2-3

Gömbölyű, közrp- l
nagy fürtü. aranysárga. A lPgszebb és legkeresetl
tebb fajok egyike, igPn korán érő.
!l
l 0(i. :!rauóen mittefgrofj; run b, goibge[b. (};ine bet li
il

f~önften

~ugen

'i
unb gefud)teften E?orten. E?e~r frü~ reifenb.
il
107. Ch. ftt•ut• d'Orange. Narancssárga, kö- 'i

~ugen

2-3 szem
2-3

~ugen

zépnagy fürtú, édes és zamatos, igen finom csemege.

2-3 szem

l 07. strauben mittefgrofi. Crangengelb, füfj, ro o~(:
fcfJmedenb; feinite Xafel orte.
108. Child ot' Hall. Igen nagyszemű és fürtü,

2-3

késón

érő.

~ugen

2-4 szem

108. 5e9r gr ote CXrauben unb ~eeren, fpatreí:

fen b.

2-4

109. Decantlollfl'. Nehéz ftirtú, igen bőtermő,
lt'TeSPS, t'dPS piros S'ZŐIŐ.
l 09. ~rauben fáJtner ; fe~r groabeerige, fe~r reid)::

füúe, rot~e ~orte.
110. DotlrelaiJi. Fekete. kékbe

k4genbe,

fafti~e,

Sd) wa q,

in·~

überge~enb,
~aftóare Eorte.

blaue

2-3 szem

auáerorbent:

lid, fd)öne, wert~oolle tntb
lll. Damaskusi kék. Bőtermő, hosszúkás
aagyszemú, tartós faj.
lll. ~eeren liingfidj, grof>; reidjtragenb, ~altbar.
112. Damaskusi fehé•·· Mint az előbbi.
112. 2Bie bie uorige.
113. Des 1\liracles. Igen nagy fúrtú, vékony
l~jj, h6sos, leveses, későn érő piros faj.
113. ~rauben fe~r grofi; bünnfdja[ig, fleifdjig,
f~tiQ,

fpiitreifenb,

rot~.

1 t 4. ~'«n·stt•rs Wi the Sedling. Igen nag~,
'«'~ fürtú, nagyon hoss:t..úkás, zöldessárga szemu,

igen bötermó, elsöreudú faj.

.

.

..

114. ~rauben fe~r rang, afitg ; ~eeren groa, grun:

ttlt., reidJtragenb. ~eint ~orte erften 91ange~.
-Hl-

~ugen

rend-

kiTúl szép, ért~kes és tartós faj.
l l O.

2-3 szem
2-3

menő,

~ugen

2-3

~ugen

2-3 szem
2-3 ~ugen
2-3 szem
2-3 ~ugen
Hosszu metszés

2nnget Sdjnitt
Rövid csapos

.Ruraer .8nvfen.

115 tiennai zamatm.; Z·Hdes.,.árga, igen nii.gy
:: Hos~zu met.szés
bogyójú, rendi\ Í vi\l to: z ep zamatos. .
115. (S)rünge[b, fe~r ~ronbeenq, aui,~rorbent(icij

fcbön unb gemüqt.

116. (iautljah. I~~u uagy hogyújú,

r~udkíviil

édes, zamatos. fehér perzsiai faj.
116. ee()r qronbeeriq, auf,erorb~nt[Íl{) füf;,

bufti~l·

Ult'ii;, veriifelle corte

117. Hnt•\'o tli (;ato. MiuL .:1.z eiőhln, csak
ritkább bogybjú.
·
.
11 7. ~ie bie uoriqe. mit f ocfercn ~~eeren.
118. Keesket~ . . ec:-., :s.z.e~ulí. L~:--tJ ua.gy t'ttrtü
és bogyójú. hosszúká.~, keményhú,ú, rendkívül éde:-',
1 ama tos, sa.rga, t éi álló faj. Lugas mí Vf~lésre
nagyon
alkalmas. Terjesztésre uem elf'lggé a.iánlható. Szalvessző, lehetőleg régi fá.n. (Rajzá.l C. 60 --61.)
118. .}lat•occana. strauóe unb ~eere fe()r grofl,

Hos...::lu
~anqer

JHet~zes

ed)nitt

liinglidJ, ~Jartf(eihbig, auf)erorbentllcb jüi1, it!Jr aromntiicb,
ge(b, rointer~a[tbar. gur ~Jerbrl'ittmg irl)r ancmpfo!J(t'n. ~an:
ger ed)nitt, möglidlft auf al tem .\)Ol5C. (Eiel)e Scitl' IlO-li l')
119. &ee:skt~c:sec:-,, f~·kt~r.e. Miuc "'~'' t>lúllui,
de fekete színú.
119. @agbute fc[)mar~. 'illie bie 11orige, aber in iffin,ar~

Jet

~arbe.

piros

120. Kec:sket:..;ee:-; pit·os.
~ziuú.
120. @ai~ but e rot~. ~me

~1iut

az d()t.Jbi, de
Ho:ooszu

rot~.
teu~r, Loja:-. tUr

bie voriAe abe r

121. Kos:suth .Lajos. Z·)1des

~an~er

lHet~l·.~.s

Sd}nitt

má.jú, nagy jó. koran érő, bötermö faj. Szaporitásra
méltó faj.
121. @rünmeif;, ouafe, grof1e, gute, frü~rt'ifenbe,

teid)tragenbe
pfe~Lbar.

e orte.

,.~ur

~erbrettung

bej ono cr~ em:
2-3 :U ug en

122. La Quiutinic. I~en nagy, \alia.,:, 1ür1 ú,
igen nafiY uogyójú. hosszúkás, sargászüld, hú •o~,
igen édes.
122. ~raubeu jel)r nrofl un'o üitig. ~eerrn jetn· qroi;,

2-4

~Z~-'ffi

l

l

rangfid), ge[bgrün, ffeifdJin, ie9r füf3.

2 -4 2!ugen
123 L.:ttl_v HoWlle hlack. Bötermlí, Jgt·u
nagy llog-yójú kékes fekete, kissé muskotalyí ~,ü, ta.r'! Hosszu mdst.és
tós, későu él'Ö csemege.
123. 9leid)traqenb, fel)r groflbcerig, blaufd)luarA, lJa[t:

bare unb ipütreifenbe Xufetforte.
•.U.:d.u.ö'...

lJlauk perft>ctioun,··. lgt'H
nagyhol{yójú. hosszúkás. magnélküli csodaszép faj.
124. 6e~r gro~btteti!_!e, (linglid), rounberfd)öne 6orte
12·!.

o~ne

Stern.

1Hu:-.::-.,.. ú

lllcl.:'Ú~

l

.~tm~,er ·~lfmitt ~

-

125.

~alakofl

---

lj .MeL:sze~-Sd)nitt ·~

[hmm. Világosvürfis. rP,ndkívül
e~odaszép

na.gybogy/,jú, kemenyhú,.ú. tartós
szöW

'

és

~1

il

jó

'

·

·! Hrust-U

. 125. S)ellrot(Je, aunetl'rbent(ic{) gro~óeerige, groáe ~ad:

flcifc~tge, ~nltbare, nmn'oerid)öne unti gute :traube.
l ~6. .\ln~ kát Co i'ai l. B r') u~ nu ő IJiro~. köz~p-

m~tsz~:;

!

, 2anger 5d)nitt

nagy bugyóiú. igeu it•.
'
126. ?Rdc{}traqeno, forallenrot~, mittefbeerig, fe~r

2-3 szem

gut.

2-3

127. Jun~kát ;w! l' tlu .J ut·a. Fekete bugyójú,
giimböl)'Ü, kitünő faj.
127. 6c{)maqóeerige, runbe, au~ge3eid)nete Sorte.
l :28 ..Hus ic t le l' ortugaL K·Jt..cptt~rmt). i'u·o.~
bogyl>jú, t> :--ö rangú csemege.
128. ~eeun tot~. IDlittrere ~raqbadeit. '!nfe(forte

erften

~cmne~

3
3

~!ugen

szem
~u~en
...
.

S za'l Vé~8ZO"
~anger s~ nitt

·

L~~J

nagy!

füil. -

.~i•i~i\.. ~llllH'l'ial IWii'. Tömött ttirtü,
giimbi;Iyü, feket~ bogyó.iú, igt-n e des.
129. ;rrnttben grof,. ~eeren bidlt, gron, fcbmar3, fe~r

3-4

130. )lu~k. dt• 8ot•lH'llt•. l-41"'1! tJot~rillÜ. fe·
kt-te, kiizépuagy, gömbülyü bogyójú csemege.
.
130. ?ReidJtragenb, fd)mar5e, mitte[gro()erunbe ~eeren.
l :5 l. .\L~:., k. i;, .1ck ot A h·xatHida. HtJ:-i:'~Úk.t:s
fekete bogyójú, b()termö. ig-en edes faj.
131. 9leidJtragenbe, [an~fid)e, fdlmaqbeerige, fe~r füae ~~

~ugen

l

l

Sorte.

13'.!. )ln~li. tit• Pat1•as.
fürtü es szetuti piros bogyó,iú.

K~:,zr>pterruö,

il

3 -·1 :SZE' lll
3-4 ill-ugen

3-4

ua.gy
3-4 !"zem

132. 9Rittfere ~rngbadeit. ;.trauben groü, ~eeren

gro[l unb rott).

3-4

·

l :33. Jiusli át Hitlet•. .}1\:ll . ~rl'iárga, tojá.sa.la.kú, ,
1gen hőrermö, legfinomabb izü.
133. @eifigelb, ooaf, fe~r fruc{Jtbar, uon feinftem

®efd}matt.

.~·Jl:i4 )lnskat CaiU.a.ua. F ·ke~e btJgyójú, gömbiilyü, kilüuu faj.
134. ~eere fd)roar5, runb, mt~ge3ei4}nete Sorte.
13il. )lu:'lli.UL ~.Lll h' ..,, Hőrd'uJU, lhtg,yuv6)'oju,

édes.
135. 9leidJtragcnb, füi;, grofióeerig.
I:~ö ..tt:tsh. .. \lucrclit~Ja~LIJtacK. Fekete, na.gybogyóju.
136. Scf)marae, groúóeerige :traube.
. , ..
1.17. l\lusk. ,.JlllJ't•Jl,l..l~~~u u~~)', ~z;.•p es JO teh
szölö.
137. (iine fe~r grot1e tmb fd)öne ~intertraube.
-3~-

~ugen

~ugen

2--3 szem
2-3 mugen

3-4

szem

3-4 mugen

2-3 ~zem
2-3 mugen
2-3 ::-1zem
2-3 ~ugen

2-4 szem
2-4 2lugen

i Metszé> Edmitt
1\lusk. Dr. Róbert Hogg. Ágas fürtú, fehér, w
il

nagyboe"yójti, kiváló hőtermö, el~örang~.

_

ee~r grof~e '!'raube, rueif;, grofi[lceng, auBerorbent=
U4> fruc[Jtbar, eritett mange~.
138 l\lusk. h•ontignan t•onge. Vörös, közép-

tt '

2-il szem
; l - 3 ~run en

3-4 szem
nagy rogyóiú. igen fitwm faj. bi•termö.
.
~$ - -t 9! ugen
138. mot9, mitte[beerig, fe9r feine tragbare e orte
139. 1\lnskat Golden Qut>en. Sárga, na.~y- , , Hos.szu' metsze'f"
1 hogyójit. csodaszép, lee-első rangu faj.
"

139. ®elb, fe9r grof3beerig, ruunberfdjön, aiTeteriten

.l

9lange~.

~anger 8dmitt

140. 1\luskat Escholata Superba. Fehér, iger:
nagy fürtü, és bogyójú, főktpen igen bőtermő, ujabb
faj, lP~P1~ö rangu.
140. ~eif,e, fefJr grof1e ~raube tmb ~~ecrt', Etorf

fe9r

fru~ltbar,

neuere 6orte allererrten manne~.
141. 1\luskHt Labnes pet·t'ectiouné.

2-3 szem
;~

.

Igen
finom, nagyszemü, bőtermő, terjesztésre ajánllta.tó:
fehér faj..
141. Ee9r fein, grof;beerig, 5ur fBerbreitung anem~

- ;;

~!llgen

2-3 szem

pfo~: en, rueif3e E orte.
142 ..lUusk. rouge hatif de }ladci'e. Közép-

~-3

nagy fürtü, középnagy gombölyü, vörös bogyóju, lPg
első ran~u csemPgeszőlö, igen Prös muskotályzamattal.
142. ~eerm rot~, mittelgrofi, runb ; ~rauben mitc

3-- 4

tefgro á, ftarf mu~3irt, aUererften 91ange~.
143. 1\lusk. Trouve1•en lgt-n uagy fürtú nagy-

~·

l
:,
~

21 ugen
szPm

3-4 ~l ugen

:
-~
~1

:;·1.·

,!
11

: Hos8zú metszés li
bogyójú, fpht>r, legfinomahb bú. t-'lsőrangu.
143. €;e~r grofie ~raube, groflbeerig, ruci \3 von feinftcm !

::.,,lj

®efd)mucf, erften 9langes.
144. Musk. Hamburg black. Ft'kete, igen nagy '

1

~annrr

6dmitt

r

il

fürtü, rendkivül muskatzamattal biró, laza, hosszúkás,
vékonyhéjú bogyókkal. Igen edes es kellemes csemegeszőlö. Szálvt-sszö mellett igen bőven terem, miért is terjPsztése ajánlható
144. ~rauben fc()ruar3, fe()r grof3; ~eeren auf;eror= J

'!
;j

,.

bentlícl) mu~3irt, locfer, Iönglic[J, feinfcbalig. <ime iel)r ~
füáe unb au~ge3cid)nete ~afeljorte. ~ei langem EdJnitte l
fe~r rei4Jtragenb, barum 5ur ~erbreitung fe9r anempfo9lrn
145. Magnitique de 1\ikita. Zöldessárga, igen
nagy bogy6jú, bőtermő, el~őrangu.
145. ffirünge[b, fegr groábrerig, reidjtragenb, ltitcn
!lange~.

146. Pellosa1•d blank. Igen nagyfürtú fehér '
faj, középnagy bogy6jú, igen édes ts zamatos.
146, ~tauben gros, roeifi ; reicr>tragenb. ~eeren mit: 1

ttlgtoa, fe~r fiiá unb seroür5t.

.l

2--4

~--4 ~un en

il

ll
'l
'l

l1

:l

"ll

i)-4 szem

;i
l,

2lugen

:l'l

ll

3-

-3-t-

~zem

-t

l

--·

/1

- -

Mets~~s- ~dJn~tt

. , !47. l~recoce fl p .Mal i n~rP. Fehér bogyojú ,,
toJa~formH, 1gen korán ~rü. első rang-u.
' ' Hosszú mP.tszés
147. mJei(>, ooalbeerig, fe9rfrügrcifcnb, erften~ange~.
~anger 6djnitt
l :38. P t• r) t~ lmJH~ t·i al e. Naayh0gyój u édes
kiss~ mu!'kotályizíi sziíW.
~
· · '
'
2-4 ~zem
148. (\J~oú.óccrige, füf~e, ctmn0 mu~5irte ~rauóe.
:~-4 ~!ugen
14 H.
ht_f'l' ett~ 1\la t•neeo. Feketekékes, igen
nagy hogyó.Ju, 1gen szép fiil'iÜ, els6 rangu.
2-4 szem
149. _6d)roarjb[ihtHd)e, fefJr groi;beerigc, fe[Jr fáJötte
Xtaube cr)tcn ~nnqe~.
'
'
:Z-4 2lugen
150. ~ehir·a-,lznnli. Fehtr, igennagy bogyójú,
:J-4 szem
legelsií raugu.
l :10. r~•eif;, .1e9r. ~1r_oi;beeri~1, nllererjten 9bngel3.
i'
;~-4 ~{ugen
151. l uskcs JHlfHl zamatos. Fehér, tojá.~forma
., 1geu
.
, szo"l"o.
' '
nagyszemu,
tarto:-:
15 l. ®ei [ie, ooalc, gro[ióeerige, fe(Jr (Jaitóare :traube.
J 52. 61•iási szölü. fehér, táros és fekete szinbeu. Búja fej:öd~~\iek, óriási nagy és hosszú fi.irtökkel. !l
Perzsia.i fajok, közép~résüek. Rüvid csapos metszést ':
kivánnak.
1\
~itfentrau6e, in meiüer, roHJet unb fdjmar5er ':
~arbe. UcppiqnHldJfenb, mit groüen, lan~1en CXtauóen.
~eriifdJe Sorte; mittelreifenb ..\\ur3er japfenfdjnitt.
153 . .Ez('l't\'('S (Millenuiumstraube.) Roppant ,
nagy 1/t- l kiló nehéz fürtü! igen nagy, gömbölyü,
aranysárga bogyójú rozsdá.~barna pettyekkel, czukorédP8~ levese:-, kivál(, tinom izü, llfllli rothad, télá.lló.
:l-3 szem
Luga~mívPlésre kiválúan alkalmas.(L:i.s,162--63 oldal.)
153. i'rauben cnorm gr oü, 1/ 2 - l Jtifogramm fdjmer; ~,
~eeren runb, nolbnclb, mit roftóraunen ~lecfen, 3ttcferfiif3,
faftig uon auüerorbmtlh'b icinem 0)efdJntad, fa urt nid1t, (lalt=
2-3 ~(ugen
bar. gür 6paliet fe~rempfe{Jlen!Smert.(6ie(le-5eite62 --63)
154. ))~Iaval't', lá~d 41. ol(talon.
~eCavart. 6id1e 41. 6eitc.
11
Az elöl *-gal jelölt fai Rup. Monticola, a **-gal jelölt fajok pedig
Solonis alanyon is kaphatók ugyanolyan árban, mint a Portalis aJanyúak·
;r-ie oorne mit * be5eid)nete 6orte ift aud) auf Rup. Monticola, bie mit
** be5eid)neten eortcn aud) auf Snlonis-Unterlage er(laltHc9, mit gfeidjen
~teifen, mie auf ~ortali~.
Csak az 1., 2.. 12., 19., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30 .• 31., 38.
számú fajok kaphatók sima- és dugványzöldojtványban, úgy Rip. Porta1is, mint Rup. :Monticola alanyon.
9?ur bie untet 9?ro 1., 2., 12., 19., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30.,
31., 38. uer3eidJneten 6orten finb .in 6c9nitt= unb '?tupfergtüneb{ungen fo
auf Rip. Portalis, roie Rup. MontiCoJa-Untetiage er~a(thcfl.
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1
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-
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Telepis1nertetés.
TelPpemet 1893-l,an ll'ft>l-ítethm. l\lagvarorszá~ ezert>Vt-:o' 't'nállásának PmlPkt>re lt~H6-han ,::Millt>mJínnüelt>p~':nPk nt>vPztt>m el. A két~záz
négy~zögillnyi ttlet'l!ól ma eg~· óriúi kitrqed~~ü, 300 kat. holdnálua~yobb
terjf'dt>lmü, úgy a beL mint a kiilfi"·kli"tn Í1"nwrPtt'S szö]()ojtvány- ~~amerikai
vesszőszapodtó-telt>p ft>jlőd()!t, me l~· az ár_jegJzék~m t-lej~~~~ bt' It-> vett ki!zjPgyzöi okiratok tanúsága Sí'~-'fÍllt üzemk~pé~s~g tekintetPbf'll Magyarországban ... Jsö helyPn áll. A l 0-11 millibuyi varlve~!':,.(). 7- H milliónyi
fáRoitvány, 2-3 millil·nd dn~vát1)' ~s nagym~"'HIIyistgÜ züldojtvány elöállit:'l:-:~hoz ~ll:.:~l'(ló~·JI

<J(Ifl--·

~OOO ntllt~1:·

"'!

f,,,_.j,.lkn?'tltl)l~.

""

';

~f: 93-b.an l Ptf-!'ít+-t.t ~-1\l i!IPnnium-tP ]q,·' fííhej~' a h.
~auptemgan~ be~ mt ~a{Jre. 1893 gegtünbeten "illitlleunium:~elep"
J .IQHHH ~.Ul3aK J ,,Mu.n•HHJ)M•Te.aen•' IIOiJ,HrHJ'C 18~3.

lntrarea priuci11ala la (CoJt,nia milenara) .Milleuniurn-teleJl"' infin1893.
"
in
tata
,. .Ezen kép 18~3,-l,an létt-~ített telept-m tőbf'iáratát tünteti teL .Az
el8o ev~.kben az o~tas1 munk ák itt. vtg-f'ztettek. Idöküzben a helyiségek. s.zuk~~n~k bJzo~~Jult&k,. n1a vmczf-'ll~ri lakokúl, vt-~szőti~zto~ató
helyJ.Segek ul "'S Vt8szon·J·mt-lok ül hii szuáltatnak.
-36-

,
. A z ~~j~ási .nmn~á~a!ok ma ki'! Hin e czélra épült 5-6 8~áz munká~t
b... t.o~~db ar t-t) .~P~ly JlH ~; ~ a~~a l bt-. rt-r ch-zet t ojtót fr n: f' k bf'n Hirténnc.. k, mely
"J.! ot f' l .mt- k b.-~ ak o, f' loha.Jta tó .,~ esoma~oló hfl1YJ8~gek kel ~ lianak ö8sze-

··-

kottPtf'~l··f-n. ~. ff-ln'l·l\ ii!Hff lií kitPt.if-iJ~j::lÍ \'f-J'UiPk, pif1 r.?f'k.

Oit;\t..,rn: r~· :-:z ld ;1 ('•·t y l~n-viiáe-it ;';:-:-,d.
<5· b! unn~~umneraht heil min mit ~lt~cttJlenbel eucbtung
,1.eo AtwpaHe aa Ka..ta.M.telbe ca aa~eTit..teH-ocne'J'.IelbeAI
Vu de~l ftt·tamt·nt. a ~alt-i de oltnit eu lumiua de acerslen.

1\~pünk ~gy

il)'f'Jl ojtóterem r~szlet~1; tünteti elő, ahol 4-es sorban kettiís a:-:ztalnál :~~O t•jtúmunkás ~ppeu Nagyburgundi ojtványok
előd.llititsával vau t>lfoglalva .
.Minden a.uyat!·, mitléit.t a beretva P1es~égü ké~ek feldolgozása ~alá.
kPrüh1e. egy muukásc~oporr ~Ital lt•sz elC:ikészítve. Eg-y ilyt-n körülbelül
200 muuká~ból áll<> eliikészitő C8oportot ábrázol a 3~. oldalon levö kép.
Ez"'n munkások egy--egy millió ojtvány befogadálSára felszereJt éb
~ízgözvezetékkt.ol U"'l't"'Bdezt-tt stratiticaló épiiletek f'lőtt helyezkedtek el.
A fajJuként kiilön-kiilöu beojtott ~zölöojtványok vizvezetekkel bereudPzt-tt ú. n. herakók ban nyernek elhel~·ezést.
'ruloldali al:-:ú k~piink egy ily berakó ré~zletét tiinteti fel.
Hogy ti~ztelt. l't'IHieWim t.hjékozá~t nJerjenek az őszi, de külöoöSf'n a ta.\'a:-zi ~zá.llitáosok {,riú.~i tt·rwdelm~röl, ft-lemlitem. hogy néha
2-3 va~~uurakomáuy ~zőlő~zt'ti tt>rmeuy le:-z napouként c:wmagolva é~
s:tállitva. Egy ilyen szállítást mutatok be a 39. oldalou levö képpe.J .ft.,.
Mindt-mf-> nmnkálatok beo~ztá:o-át. vezeüset. Pli.u~;rzesér. t'~ J.tlügyeletét saját magam g~·xk,Jrlom az Uff'l:.;(, kt'·pheu tt-ltüutt>tett irodai :ooze..
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Pa.-eHHilH-11 pe.l.VI'OTOR.,t,H•m

Elökeszitó munka.scs, 1·or;

G ru pa lt.crl'irorilor pregat itori.

~orbereíternruprc.

Vizvezetékre berendezett berakórészlet.
illlit ~affetleitung uerfe~ene ~in[egeabt(JeHung
Mec·ro da J.taa·:ut.e t:uarAeBeHo noAono~oM
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zettel, a telepeken alkalmazott telepvezetökkel, vinc7.ellérekkel és

~iömunkásokkal.

, E ké11 hátterében látható két óriási :·szölöfürt 4.j

~zusagban.
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155 Ri p. Portal is l Gloire dP .Montpellier)
15fl Ri p. Port 2 éy~-: 2 j iilu· i g157 Ru p. MnnticoJa 1 Rup. du Lot)
158 Vit is Solonis
159 GamayCoUih·rc \Colombea· ><Rup.)
160 Sulouis H.ohust a
161 Riparia X Solu n i:-;
162 Arramou Hu p Ua u:- i11 :?. ~z.
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11100
l' or.

163 Síma zöl1lojtva.ny - (~latte l~)rünebiunn
lOU
164 Gyükeresdu~vány ziildo 1tv.tnr- :Hemur~elte 5tupfer;b)timeb[unf1 180
165 Gyüker~s fásojtvá.ny -~emu r~. ~ol~eblun~ oon ~l ro. 1-40 ~t. a. lll ig 180
166
"
"
,,
" o on ~l ro. 41 -!">• 1 ~zá.mig :lOO
167
"
"
"
" oon 9lro. 51-tiO számig ~51)
168
"
"
"
" tlon 9iro. 61-15 ·! :szám. ;;l 10
fi!JO
169
"
"
"
"
~lro. 15i3 szám
170
"
Yegye:;en - ncmijd)t OOU ~.Hro. 41-J 5:2 ...:z;ttnÍg ~:20
11
{Eur~~pai
~íma.
.
.
~
gyiik . . re-.; Yt'~Sz(i taj szi-'dlli
171
~uropüifd)e 5d)nitt~ u. m3ut5dteben j~ nad) Sorte
;)-40
{II.
o:--ztályú
gyökeres
fá.~oj.tvány
172
~()

ll.

~L

berouqelte

.~ol3ebfung

y
.,

~okan a t. l'f-'nrlt-~ók k, zul luga~n,ín·IHhez különféle csemt•gét vegJP~f'tl n-·Jidt-lt:t-k. Az Ilyen n·ndP!{~.d n;ód. mhel a~ztali-~zölő n~·erés
ev.~ljábid r~I!df'lt("tnek, Dlt-gft-lt-lö i~. 'fekintv•', lwgy ilyen Jugasszö'löket
kü1ünftlt- faJokból keJlett ö~t.;zeállitar~om, olc~ól httn nem adhattam mint
IJ!yanazon fajokat f'aiti~ztán. Az apn) fajoknál a vefl~zö külön-küiÖn vág-atása, Vf-'rmeléiot>. ojtá~il. ültettSf'. kil'zedése t-h·ermelésf' 1'elzése expe''1'asa H>l>P(i nt l'O
. k gm1 dos és fárHdságos ,munkát okoz.' El':en 'munkád Ja
l&tok ~nigit_.iák az. ojtvánJo).; at il'. Hogy az olyan rendelők igényeinek
olc~ó anal 1s mf'gff'h•llw~~Pk, c~ena•gefajtáimat 41-J 52 számig vegyesen is ojtottam és így módjá han áll mindenkinek értékes vegyes gytij-

tf'Ditll)'"I

e 220 korona

á1 ban ~zt>rt

ai~t

\\

. .b_·.

.1·'
r.1

l .•

f'·

~

(í-me in m-urrer .Beit febr auigl'Ptiriene, birefttragenbe 6orte. ~an braud)t felbe angeblii{J

nidlt 3•' badrn, nodl beftrn nnb i!fn, tutber ••.••• 0u !elen, tueil fie íe~r fd)tvadj tröot.
llht bitjer eo It' !ll'hru dit' !Oie!e ani ben feim' IDegen ben oben augelJtiejmen guten (?) líigenjd)aften l tiiele
•ebrnbánb!rr madJt:ll nut ibr gutr illeidJaite meil iir mit !Jo!Jrn :mb üóetlJO{J~n $reifen biejenigen IBeingar..
teabtfi\ler brglüden, lll~ld1e ol)nt ~!r!Jrit un b o~nc ~ü~e (- un o benno cl} umi t~euere ®elb, tveil man ftcfJ
bodi um brm @rlbe audl ídlon !iblungrn anraufen fann -J 0u einetu lBeingarten fomUtett Illollen l So lliel
twbt bil ba to jeft,gbai) fit eine ~idjt~IVÜtOigt ~orte i ft, 6Uill.tl fie nid}t einmal bet aiUo1eta llliberj'te~t f
i>alnit 1dJ i~re ~inrnid1a!rrn je beijer fennen lernr, gab aud:J id) i~r einen $littl. 3~re !Reben bfinge etft
bllftn in ben ctfebr. rvenn icll au d} oute lif•genjd}aften entbetft roerbe ~aben·;roo~u j eb od) wenio (;offnung fleae.
3U

'

tehetni.

1n4. Ht>lllWll~'t', Ujabb idu'~en egy nagyon feldicsért direkttermő faj. Állitólag
um 1-:ell peimett-zll. ~em kapálm, sem kötözni és hóualiazni, sem . . . . szöre-te.ni, mert alig terem! Nagyon sokan lf:pre mf'nnt k ·~zen fajjal a, fenti jő (?) tulajMinságaitlfi.} fogva! A szölövesszr.knperzek jó iizletet iR , sinálnak ezen vesszőkkel,
mert magas. s(.,t tulmagas árakkal boldogitják az olyan szölöbirtokosokat, kik
manka nélkiil (- de mégis drága. pé zen, mert azok árán már ojtványokat is
lehetne be~zerezni -1 szőli•HktrtJe akarnak szert tenni! Annyi bizonyos, hogy haszontalan faj. mert még a. filoxerának sem ellentálUJ. Ho~y fajleir,sát minél jobban eltalélhaPI'am. én is 8Z~nt< m neki egy területet. Vesszőit csak akkor hozom forgalomba.
l.ta jó tnlajdoti~á[ait felfe•lezt~>m. - amihez azonba!! kevés a reményem.
~tla1D•rt·

~~

i~'t'll_ltu,

~'

. l
l•'

'l

,.

Sildo.itúJ:ummi. llwo~ .. ~IJ00-4öOO drh egy kilóban . . . . . . . 18-~0
kor.
Flzérben. tetl-1l'-éE~szeriJ•ti hn·.~zra felvág-hatil R000-10.000 drb eg-y tttlób. HO -.'l2
kor.
kiloJrrammonkint. :?O fillér levélbélyego bektlldA~e ellenéhen mintá.t köldök.
l\lillt>nninrntf'lt»p" p~"rmetezi). Le~könnyebben kezelhetö, elpusztith&tatlan,
T6rl\s r~zhöJ, er<•fl vas- éi"o aczélszerkezettel, tartós szélkazánnal, teljes felszereléssel,
feládáhan való csomagolá!'lsal 20 k o r o n a.
~odronvfonl\tuk. k··rtek b~keritP.~éhcz, t •tn ~~~zel'iu•i tH:!!\~~ Í.!. 1\r,tl{lJó~ég
bOMflzftság- és· dríoterósst>~vel a. legolci~óbban 1\llit·Hn elő hli.zilag. -Ajánlattal külön,
szolgálok.
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:Datum

be~

i3oftftempele.

t\ee{Jre mich meinen 9lebenfatalo~1 für i'erbit l ~l04 un b 1905 ~rübja~r
mit bem ~rfud)en 3u überfenben, benfelben tutfmerfiam burcb 5u fe {Jen, na r au~
~fa{Jrungen ~u id)öpfen unb ,S{Jren eut. ?Sebarf gefL be~ mir becfen nU moUe~.
6 eit nem Sabre 190 l gab id} feinen neueren .\latalog {Jer ou~. ~6 t ft
felbftrebenb, baá bie Slatafogfpeien, - befonber~ menn berfelóe in grot~er
mn~a{J( erfd}eint fe{Jr bebeutenb finb. 1:-iefe ~pefen l)at ~JCltlÖ{JnlidJ ber
~efteller 3u tragen in 'elem 6inne, baB ein :tlJeH ber ;!)rucffortenipeien
AU ben ~in{Jeit~pretfen ber nngefü{Jrten 9leóenpreifen geid)lagen mirb. Um bem
nor~ubeugen, ent{Jielt mid) óis{Jer uom .s)erau~geben eine~ neueren .Rataloge~.
SDaá meine t\efteUer tro~ aUbem bie ,8a[Jl ~aufenb fdJon meit iiberfd)reiten,
fann id) blo~ bern Umftanbe ~uid)reiben, bafJ id) meinen :J.~eftellern alle~ auf:
biete, mie e~ fid) 3u einern foliben unta gemiffen(Jaften ~robu3enten 5iemt.
~·· ~·i.tmaf> id) tro~ ber l)o{Jen '!)rucffpefen einen S{atalog bennod) ~erau~gebe,
belieben nid)t bem au 3ufd)reiben, ai~ roollte mit bemfelben ~uffe~en erregen,
ober belfen jtoften non meinen ~eftellern ein{Jeóen, fonbern ein~ig unb allein
nur bern Umftanbe, l'laá bie~ ber allgemeine ~unfcb unb 9lerlangen ntt•iner
bi~~erigen p. t. .(tunben nemefen, bie meine 9lebenanlagen fennen unb babei
bebauvten, baf> ich bie~ im ~ntereffe be~ rebenfetentlen i~ubfifum~ tl)un mun.
ID!eine ~reife iinb befien ungeachtet, mie 6. 3fl 40 erfidJtlid), febr miiáig.
~orneangefü{Jrte fönigl. ~lotariat~l'lofumente bered)tiqten 5ur ':llnna{Jme, baf3 meine
~ebenaniagen bie oröf3tcn unb feiftung~fa[JiMten :Hebenfdmlen Ungarn~ iinb.
(6ie{Je 6eite 4 u. 5.)
.Sur ~erau6gabe meine~ stataloge~ bemonen mic[) meine p. t. stunben
&efonbers mit bem illlotiue, roarum gebe nid)t ich einen .Ratalog ~erau~, ba icb
bocf) @roáprobu~ent bin unb ba~er non ))er CS3röf3e unb ber .~eiitung~fö{Jigfeit
meiner ~ebenan(agen ~eberman 6U jeber .Beit perfönlid} über~eugen fann, fo[d)er
geroiffenlofen 3leben~ánbler gegenüber, meld)e meber über ~utterjd}ulen nod)
über ~blung~fd}ulen, nod} aber über 6tupferfd}ulen nerfügen, bennoelJ mit
enorm groaem 2iirm unb ~ef(am ba~ Ieid}t glaubenbe rebenfe~enbe ~ublifum
1Jerleiten. <Soldje ~önbler - bie fid) bennotil al~ ~robu3ent girieren - ner::
Cl&fd)euen e~ nid)t, non SHeinprobu3enten 3u 100 -500=mei1e 5Utammengefams
melte 5!Baare l'lem re~eneblung~bebürftigen ~ublifum um t~euere~ @elb ana~&:
~iingen ! ! ~in jeber, ber über 3lebenfultur nur einen fleinen ~egriff befiQt,
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UJtO llieiic i old) e .0iino(er bie ~eidjtg[iiu=
nu~nut_;en! :!Bie fann ein io(c{Jer 9!eóen~iinbfer
fortenreme ?ll'bl'lt ltere~n, . md:iwr jelbit fein i5robu\ent ift, · ionbern fid} ba~
91L•bcmnatcr~ll[ u~rl)cr 1cll11!. be!orgt, bl'.oor er_ iid) 3ur 2ieferung uerptlid}tet?
(5taunen ttHr unoo ba h~ r lll~)t, me nn m1r non 1old) en ~rt.bu~enten c? J an ft att
Mu,;k. Luu--~1. O,h!rto, )~at: l... :.tda:·k~l, Clt;t:~:·Lt.:, ftatt Po!·LLii~, .Jaqnez er~a(ten.
~abe burcl)au~ ~tdJt .. bte ~!_blt~)t, . 1o(che .panbfer nam~ att 5u mad)en, ober fi e
31t entl~ruen, _ bt~~- uóerlane td) b~r aligemeinen '.JJCeínung, nad)bem id) üóer::
3eu9t bm, ba~) b~e!elben_ ebcnlo ratd) mom ,,)ori~onte uericf}minben, mie jie e~
ucrlu~ten, _~-tt ute[ ocrlPred)entlen ~eclarnen unD bunten ~[afaten bie ~ufmed=
famfett aut llCÚ 311 fenfen; begege ieboch nucf) fein ~erge(Jen menn id} einige
fleine (Slehi)icl)ten eqiHJfe.
'.
. 2~~eber ~1cit,_ 'ID übe ~od~ Spefen fparenb, fudjte tf)eif nleife fe[bft, tbeHroeife
mtt met~ten ~lnqet_telltt'll, Dte lOld)m :mt gr~8en :Redarnen aróettenbe ~robu::
~enten l}' un ter rremDen :ll amen aut, a(s 1of~f)e, oie iid) für ~ebenfu(tur in::
terefiieun._ ll:nter bem __'Bo_rmanbe, als fiimen mir illlutterid)ufen, \§bfung~fdju=
len, 6tupterldJUlcn beni)ngcn, als rooliten mir unieren eot. tJebarf an ~eben=
eblungen bei i~nt becfen : brnróten roir ben betreffenDen ~robuhenten in eine
erbiirmlif)e ~t1qc. eleine Situutiort murbt nod) bebauernsmert(Jer, als er un~
beibringen mo!Ite, bai) ieine ~{nlaqen uon feiner @emeinbe auf 10-50-100
!tm. meit entfernt, in ben (\)etneinben x y miiren tmb un~ ba~er biefe[ben
~u jeinem gröi;tt'll ~etlaut>rn nidjt ooqeigen fönne. :lluf uniere @rmieberung,
baf, wir amt qeneigt ieien, bei nem fd)on fo meít 3urücfgelegtem ~ege nod)
einige .Rm. ~Bege~ ~urülf;ulegen, iimu(ierte ber :Betroffene stranf(Jeit unb er::
fltirte, baf) er bie~m1! nid)t mit uns l)alten fönne, unb es fraqfid) 'iei, roenn
mir o~ne il)n qiengen, etmas fellen merDen, ba jein ~in;er nid}t ~u~aus uno
bie ~tnfage abndrerrt iit.
5e1Jr interl'ifllnt i ;t aulfl fofgenoe 0>eid)idjte: Sanbte einen meiner tln::
geftellten unter irembem ~lamen auf nie ~nfage bes S)errn ~l. ~t - ber
mebeneblungen unb :Delmoarereben lOO.OOO:meiie annon3iert unter Oem
~orroanbe, eine ~~eitelhmg aut 20.00') 6t. Uiancerebenebfunge gegen perfön::
lid)er un b fofortiger Uebernal)me 311 mac{) en. ~n bem 9!ebid)ufbeii~er (?) war
fo oiel 9loutine, bal; er uorerit nad) ben bebürftigen 6ortennamen fragte. 3n
meinem ~etrauten micoer mar i o ui e[ ~oriid)t, ba t~ er firn ü ber bie ~orriitbe
un n beren (S>röne in fortnieren liei1. ~rit Htlcú()er murbe btlS angebficf}e ®e:
fd)öft abgefdlloifen. ~([~ er bas ~lateria( befid)tigen unb übernel)men mollte,
mar 3um gröi;ten llnqlütft• meittt'~ Hetrauten:., je~oc[) ~~m ~rönten @(ücfe be~
~rot>u~enten, oer .\tt'lleridJtüifcf o~rloren (1l ~omtt muate bte Ueberna(Jme aut
ben attberett :!al' uerfd)oben lllt'tbl:'ll, bis entmebet ber !tellerfd)[üffe( 3Um ~or::
fd)eine fommt, o'oer aber nie ~eUert~üre erbrochen merben roirb. ~lad}~er gieng
mein ~eooUmiid1tigter in'~ .\)oteL (~)!oú mar fei~e _<:rntrüftung, ~r~ er beim
~benbmale fi~enb, oes tambour~ rofAenben 9lutrur ue~.f~n.ben ~orte: "~en
9l. 91. ift mieber einiger taufenb 91ebenet>lungen btbu!tttg, ~er nod) uber
fold)e oerfügt, trage felbe fofor~. l)in !" ~e-$ ~lo!genl8 gt~ng mem ~etrauter
3ur Ueberna~me. ~er Rellerlcbluffel mar lcbon ~etunben. ~m .Reller {agen auf
15-!lO ~la~en fleine- gröúere 9!ebenbünbel mtt ~lummern oerf~~en, ~roa~r=
fcbeinlid) bie -,Pau18:~lummern ber .ffleinproou'e.nten '· ~lad)bem. lt~ mem ~e.:
ooUmiid)tigter oon bl'r ~arbe ber ~riebe, oon ber i!age, tler @e)taft unb ~e~
Sd)u.pl>en bet ~lugen (.Rnofpen 1 über~eugte unn ma~rna~m, baf> Oort aUe0 let,
t".jr't'

fid) uoritcUen, .~~~i. nw! ctwr ~t rr

\.,__ tt ~cr 9l~'benbL'?t~rtttql'n
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:Vatum
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~ee()re mic{) meinen ~ebenfata(oq für f)erbit l ~l04 un b 1905 ~rübja~r
~rfud)en 511 überfenben, benfelben lllttrnerfiom bur(h ~u fe()en, barau6

mit bern

~rfa~rungen ~u

id)öpfen unt> ,S()ren eot. tie'Oarf geff. bei" mir becfen 511 rooUe~.
6eit bern Sabre 1901 gaó icb feinen neueren .Hatolog ()erou~. ~6 ttt
felóftrebenb, baa bte ~atafogfpefen, - befonl:ler~ menn bcrfelbe in groflet
~n3a()( ericfleint fel)r bebeutenb finb. :t;ide epefen l)at neroöi)nlidJ ber
~ejteller 311 tragen in 'tlem 6inne, boü ein '![JeH ber T'rudfortenfpeien
~u ben ~in()eit~preifen ber nngefü~rten ffiebenpreifen geic{J[agen mitb. Um bern
nor3ubeugen, ent()ielt mi(h ói6()er vom S.)erau~geben eine~ neueren ~ata[oge~.
i)aa meine ~efteUet trot aU'Oem bie .8al)I ~aufenb fdJon meit überfdJreiten,
fann id) b[o~ bern Umftanbe ~uid)reióen, ban ich meinen ~.\eftellern alle~ auf=
biete, roie e~ fid) 511 einem foliben unb geroiffen[Jaften \.l3robu3enten 5iemt.
;;· :.;it::Daá id) tro~ ber L)o[)en 'Vrucffpefen einen .ffatolog t>ennod) ~erau~geóe,
belieben nid)t bem 3u aufd)reiben, a[~ rooUte mit bemfelben 2luffe~en ertegen,
obet beffen stoften non meinen ~efteUetn ein()eben, fonbern ein~ig unb aUein
nut bem Umftanbe, t>an bie~ bet allgemeine ~)3unfdJ unb ~rrlangen mdner
bi~()erigen p. t ..(lunben nemefen, bie meine mebenan(ogen fennen un'O bobei
bebotqJten, baú ic{) bie~ im ~ntereffe be~ rebenfet;enben i3u(lfifum~ tlJun muú.
Wleine ~reife finb beffen ungeacbtet, mie 6. 3!) 40 eriidJtlid), fehr müfiig.
~orneangefü()rte fönigl. ~Hotoriot~t>ofumente órred)tiqten 5ur ~nna[)me, bafi meine
mebenanlagen bie nröfJtcn unb leiitung~fa()initl'll ~Heóenfdmlen Ungarn~ iinb.
(6ie()e 6eite 4 u. 5.)
.8ut ~erau~gabe meine~ stataloge~ beJUonen micb meine p. t. .«unben
befonbers mit bern >.motioe, roarum gebe nid)t idJ einen .\{ata(og ()erau~, ba tdJ
bocf) mroa:probu3ent óin unb ba~er non ~er C53röf)e unb t>er .~eiitung~fü()igfeit
meiner 9lebenan[agen 3eberman 6U jeber .8eit perfönhcf} über3eugen fann, fold)er
gemiffenlofen 3leóen~iinbler gegenüber, roe[d)e meber üóer ~utterjcl}ulen nod)
iióer ~blung~fd)ulen, nod} aber über 6tupferfcf}ulen uerfügen, bennod} mit
enorm gronem 2iirm unb 9leflam ba~ leid)t glauóenbe reóenfe~enbe ~ubrtfum
nerleiten. 6old)e ~ünbler - bie fid) bennoch al~ ~robu5ent gitieren - ner::
abfcf}euen ee nid)t, uon SHeinptobu5enten 3u 100 -500=meife 3ujammengefams
!~!elte ~aar~ t>~m re_óeneblungeóebütftigen ~ublifum um t~euere~ Welb an311=
~iingen ! ! ~tn Jebet, ber üóer 9leóenfultur nur einen f[einen ~egriff befiQt,
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fid) uoritcUen, .~~~i. nwlctwr :ltrr uno :!Bt>iic iold)e .\)iino(er Die ~eidjtgUiu=

t"- tt ~er :'R·.·benbt'?l~rtttqcn tlU~nu_gen_~ :!me fann ein iofc{)er 9lebengiinb[er
fortenreme ~tL'bl'tt lterc:n, . md:·her !elolt fein i]roou,ent iit, ionbern fic(J ba!3
:Jll'lh'ttmater~tll u~rl)cr ll'lbt~. be! ornt, be.oor er_ iicl) nur ~ieferung nerptlic(Jtet ?
6ttllliH'n nnr tm"' bnh~r llt~)t, memt llllt non )olct)ett ~rt.bu~enten f?J anftatt
Mu,;k. Lun·.~l. o,";rto, J~at: h.~.t•l.ll·k~'· Cha:~... l.t', ftatt Po!·LLii~ ..Jaqnf~Z ergaften.
,Pnbe burd)au!3 ~tdJt .. Dte ~~_b!t~t, 1ofcbe .\)tlnbler nüutfJatt ~u macljen, ober iie
~u entl~rnen, _ bt~~- uberla!)c Fh b~r ül(qemeinen ilceínung, nad)bem id) über:
~eU!Jt bm, ba~) b~t'!elben_ ebcn1o ra!c{) mom s)ori3onte uericf)minben, mie fie e~
uer)U~)ten,. ~.tt Ote( ocrtpucbenoen :Reciamen unb óunten 'l5fafaten bie Ulufmed::
famfett aut ltcb ~u fenfen; bege~e Jetloch nucf) fein ~ergegen menn id) einige
fleine <Sleil!)ic{)ten er5ii~fc.
·
'
. ~~~eber ~i~it,_ '!Dl übe t~Odl_ 3peien fparen?, iud)te tf)eif meife fe[óft, tgeHroeife
m1t met~ten ~lnqe1_telltt'n, öte Jold)m !mt nr?nen ;Jledamen nréettenbe ~robu=
~enten 1 ~J unter rremDen :llamen aur, af~ Jo(~f)e, Die iilf) für ;Reóenfu[tur in::
tereii~rm._ l~nter nem ..'Bo~manbe, al~ fiimen mir illluttericf)ulen, ~b(ung!3fc{Ju::
len, ~tupterJdmlen benj)ngen, al-3 mollten mir unieren eot. .Bebarf an ;Reóen=
eb[unnen bei. itJnt i:leLfen: bmrhten roir ben betreffenben ~robu~enten in eine
erbiirmlLúe ~llqe. ,Seine Situation murbl! nod) bebauern~mert9er, a(~ er un!3
beibringen molfte, bai) ieine :l{nlaqen non feiner ('3emeinbe auf 10-50-100
.«m. meit entfernt, in Den (\kmeinben x y miiren unb un~ ba{Jer biefe[óen
~u icinem gröi;tt'n ~eoau~rn nic{)t uoqeigen fönne. ~luf unfere @nnieberung,
bafl wir aud) qeneiqt fcit~n, bei bem fc6on fo meit 3urücfqelegtem ®ege nod)
einige .Qm. ~Beqe~ .)uriúf;ulegen, fimufiertc ber ;Betroffene Slranf(Jeit unb er=
f!lirte, bal; cr bie~ml( nicf)t mit un-3 l)alten fönne, unD e-3 fraqlicf) ·;ei, roenn
mir o{Jne ilJn qiennen, etma~ feben merDen, ba fein Win;a nicijt 5uyauo$ uno
bie ~tnfage abneipHrt ift.
5ebr interdTant i ft au d) fo(qt'llbc C~eL1Jic6te: 6,mbte einen meiner ?lln:
gefteUten unter irem'oem ;.Hnmen auf bie 2!nfaqe bcs S)errn ~l. ~L - ber
Slebeneblungen unb :Delmuarereben lOO.OOO meiie annon.)ierr unter oem
~orroanbe, eine ~~eitel!unq auf ~0.00') St. Uiancereóeneb(unge gegen :perfön=
litter unb fofortiqer liebernabme ~u mac6en. ,Jn bem 9leóidJu[óeiiter (?) war
fo oiei 3loutine, bali er norerft narb tlen óebürftigen 6orrennamen fragte. Sn
meinem ~etrauten micber mar fo uiel ~oriü{)t, bai1 er iirn über Die ~orriit9e
unb beren <Slröf1e informieren lten. (i:rit Tltlc6Qer wurbe btl~ angebltd)e ®e::
fd>iift abgefdlloffen. ~U~ er ba~ 'iJlateria( beficbtigen unb üóernel}men mo~te,
mar ~um qröi;ten llnqlütft' meint'~ .Betrauten, jebod> ~um .gröüten (S)(ücfe be~
~ronu,enten, ner .\(t'llcridlliiifc[ nt'rloren (1l Som it muf)te bie Uebern:1(Jme aut
ben anberen Xaq ncrid)oben merben, l'i~ entmeber ber steUerhf)Iüffei 3um ~or::
fd)eine fommt, o'ner aber tlie .Rellertbüre erórochen merben roirb. ~lad)9er gieng
mein ~eooUmiictJtigter in'6 .\)oteL (~)!oil mar fei~e _~ntrüftung, ~I~ er beim
itbennmale fit>enb, tle6 tambour~ rolAenben 9lutrut ne~.f~n.ben ()orte: "&;?ett
9l. ~t ift wieber eintger taufenb ~ebeneblungen ótbu!tttg, ~er nod) uber
fold)e oerfügt, trage ft'lbe iofor~. ~tn !u ::De-3 illo~genl8 gt;ng mem ~etrautet
~ur Ueberna~me. ~er .Rellerfcbluffel mar fd)on ~etunben. :Jm .Re_Uer lagen auf
15-~0 ~löt,)en fleine - gröflere 9lebenbünbel mtt ~lununern oer!~~en, ~roa9r=
febein Hd) bie ,Paul8=~lummern ber .Rleinprol:'lu,enten ). ~lad1bem. It~ mem ~e::
nollmiid)tigter von bl'r ~arbe ber ~riebe, non 'ber 2age, ber l~e)talt unb ~e!'
Sd)u.ppen bet ~lugen (.Qnoipen) über~eugte unb mal}rnal)m, baá bort alle~ let,
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nur bat nid)t, auf meld)c~ er refleftierte, mmi)te: ".<tetJrt ti·ud) !" unb liet4;,'
uerbfüfften S)errn ~~robtt3enten (r) ftdJen. .
.
.
.,
()ber aber, al~ idJ eine~ anben·n 9le{lfd)Ulbeft~er~ mniagen m ben (\)~;
meinben x- y beficútinen n,oUte, bort t9atfiidJlidJ lichtere ~Rebenfd,mf.en fan~,
auf meine %rage, wefd1e~ bie ~blunp~fdJu{en bes ,í)errn ~l. ill. Jeten, bte
~ntwort erbielt bau bier unb m ber Umgeóung ~n. '!Dl. meber uber ~er;
ebfung~fdJulen, 'nod) üócr Stuvferfdju[en ober üóer ill?utterfdjulen uerfüge,
fonbern biefe ~iAentl)Ulli be~ Gyorgye, Nicolae, 1\lak:-:za tmb Petru bilbett.
~ern er eqal)ften' mir bie Gyoqrye'~, ba ű fíe S)errn ill(. IDl. fennen, ber 5ur
geit be~ <i:bl~nA~uerfaufcs 9ier bei .i~ne~ .. u!lb . ~ei auber~tt _t;auernprob~5enten
~blungen aurfautt, unb wenn e-3 mtr netnUto t!i, audJ mtr tofd)e uerfauten.
~ie~ iin'o bie inferierten 9tcbfdJU[en be~ ~errn ~n. illt in ben ®emeinben x. ,. !
(tin intereffanter 6>rofn>robu5ent ift audj ~err x. y. ber iiil)rlid>
3 illHatoneu mcbeneb·ungen 5um Staufe anbietet, jcbt'~ ,Sa9r jebod) nidJt
me 9r nl~ l o- 15000 ~b[ungen probu3iert. Sur ::Decfung teiltes etm.
9.He9rbebarfe~ pffent er fid) bei .Rfeinprobu3enten mit .G ~{ron en 9lngnbe :pro
7taufenb 91e{letteblunnen 311 ficbern. ~aufen me~r ~ejtelfungen ein l~l~ nuf
1O- 15000 Et., uóernimmt er fo vie I ~tücf uon ben benngabten ~Rebeneb(mt:
gen, als er ebm nlt'l)r uerfaufte. 2aufen meni!J ober nar feine )!~eftellunnca
ein, fteat er bie 6eangaóten ~bfungen ben .~feinprobu5enten unter bent 'Bor=
roanbe - "bie 9leben feim nid1t ufanCl'ntüf)ig" - ~ur ~~ertügunn. :t'amit er
bennod) 511 feinem 9lut;en fomme, hiinnt er bent .Hlcinprobu5enten einen 6c[Jaben=
erfatpro5eü an. (SJ1eicnt'~ S!o~ betrifft Den, ber feinc burdJ i~n btangabte ~b:
Iungen, wegen uorgefdJrittener ,Reit weiterut'rfaufte, 11l1d)bem x. y. nach me~r~
maiiger ~!ufforberung bit' 9leóen nídH (1e5og.
~amit m eine p. t. ~eftcller jid1 tlott mcincr pünftlid)l'tt, fol iben, unb
gewiffen[Jaften ~ebit'nun~1 einen Regriff tdJaffcn fönnett, laifc ein fön. ~llotn=
tiat~seugtti~ folgen von meinen c::t'anf; 1mb ~lnerfcnnun~~fdJreiben (E:iie~c 5 8.)
Tie .Sa~ l ber ~ltH'rfemtung~= unD ~anfidJreiben iit itt.:.wHrfJcn ü b e r
i w e i t a u fe n b berangeruadJfen.
....,,~ ·
~on ber 91idJtigfeit unb 3n9I bt'r ~(nerfcununn~ichrl·ibcn unll 1'anfidJrei6en
faun fid1 ~ebermann 511 jeber ~eit itt mcincr "~cntralfan~ld ~u 'JillgtJ:tü über5eugm.
~efenne, baf3 fidJ l)ie unD ba auclJ ein ~'citl'ller tt·ifft, ber bie '!'ebie=
nung~mobahtöten bennitönbet, bin jebod_> oud: foldJen :t'nnf fdmlbig, nachbent
es mir nur fo möglid) ift, etmaiHen ~erHiumnifien uoqubcuqen, wenn idJ bieuon
in R.enntnif3 verietü merbe, ma5 óei fold) nrof;cm Untcnrel~men mand)lnn( trot}
ber grö_tten ~oriidJt nidJt au~gefcf)[ofien erfd1cint, ob,,wnr, 1uie idJ mich l)ieuon
felJon öttermal~ übcr~euqte, nicht to fe~r bir Cualitút ber 'l.~roDufte (~)efeqen(Jeit
gaó ~um mnftanbe, ionbern bie ltrfadje uielmdJr im unridJtil1l'i! SetJen unö
in ber unpraftifdJen :~~ehanblun~H~n1eife gelegl'lt mor.
·
stann e5 mit9in nicf1t unterlnffen, meinrn p. t ~{unben für ba-3 bis~er
~ebradjte ~er~r~uen meine_n 't·a11f au.Z.,)UhJreciJcn mit ba ~~t'riicherung, bajJ iá)
!tet~ _befnebt letn wer~-~' lOl~'O~f meine biMJerigen lll5 nudJ neuett .\lunben auf
na~ toltbefte unb geltltlfen{)nttelte 51t beDietten. 1'nrd1 bn~ ~tfd>einen biefe~
Rataioge~ treten aUe bi~l)erioe anbefl' t~rci~liftrn aui;er ~{raft.
.\) orf1a d)tung6u oU
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· -!!~.eine 9teú.!d)a(e murtl~ unter itaatHd)er ~ufiid)t unb mit ftaatUd}et
6ubuentton ~egrunbet, ba~er nu r t>em minifterieiien (ftfaá 60.900/1896 ent::
fptecf)enbe llJa~cereó:_n, Ú_eiUUrje[te SJof3ebfungen, g(atte unb ÓetUUf3t'[te @rün:
eb(ungen - (uber ~tuprereblungen i. Sei te 51) óemuqe(te unb mHbe mmetifa:
ner, t~ie audj europüifd)e 6L1n~itt~ unb ~uqerr:óen turhufe. ~erpf(id)te mic{)
31tt ~teferun.g uon nur anftanb~f ol em, getunbem ':JRateria(e mit guter O.uaUtat.
Sm lyalle ~eme fe~~ gee~:t.en _t~etteUer - mit annef)mbarer ~Hegrünbung - mit bet
~enbm!g !l t ef) t 3u.fneben tem l ~ll te~, ~r~(are mid) ber ett, meine 91ebenprobufte auf
etgene .Ho)ten 3Ut'U~5utte9men, leLbit b1e tel) on er[egte ~af)nfrad)t 3u uergüten, aóet
nur bann, t.oenn )ene teud)t unb wof)[oerpacft in gutem, jebodJ in unuetfe~tem
3uftanbe mtt ef)er ret.o~.trnier.t merbrn. 21uf bicfer 21rt ift jebet tn ber i?age, fid)
VOlt ber gutett Uualttnt mettter meben 5U ÜÓeqeuqen unb feinen ~ebatf mit
hem Atöüten ~ertraurn bei mir 3u becfen. .Jm Uebrigen empfe~(e óefonbet~
bei gröi;eren ~oiten Die perfön[id)e Uebernaf)me, mas in ?llnóetradjt ber biliígen ~abn,Jia[Jrt~farten umfo leicf)ter iit, nad)bem ber ~efteUer auf3erbem auf
meiner ~ln[tlge fo[dJe tS;rfa(Jrungen mad)en faun, mefc(Je hie ~a~nfpefen 3e~n=
fad) erfe~en.

~erfotabt~bebittgttttgeta.
~ei Q.~eiteUunnen iinb 10°/0 oc~ (5jefammtóetrage~ an "illliUenniumte(ep"
91agt)öf3 3u fcnben. 1;cr ~eitbetrag miro mit 91ad)na[)me einge{)oóen. ~ie
i!ieferung ift für midJ nur bann binbenb, faUs ic() bie ~efteUung an~enommen
~abe. ~~ ift empfeglen.Smert, bei ~eiteUungen 1-2 eíorten mef)r 311 óenennen,
harnit idJ bic euentueU fd)on au~uerfauften eíorten mit bieien erie~e, um fo ber
nielen 6chreiúerei oor3uóeu 1en. ~efaife mid) mit ber S)erbeifd)affung fofd)er
Sorten, bie bei mir fd)on au~oerfauft finb, nicfJt, ba id) bie merantroortung
frember ~robufte mit rul)igcm l5Jemiffen nid)t überne~men fann. ~ei fammt::
Iicf}en bemUt51'(ten 91eben ÓetedJne 2, bei q[atten meben l .Rtone an ~~etpacfunge::
foften ~ie ~erpacfung ge1 cf)ie~t forgf(iltig un b gemöf)nlid) in .Riften. ~afte
ttid)t für bie auf bern Tran~porte erlittener ~dJaben, ~edufte, merfaumniffe
ober anDeret ~lbAi1nqe. ~ür foldJe Sd)ahen iit bie ~a~moermaltung uerantmort:
lid), baber e~ gerat~en ift, bie angefommene ~Baa_re óa()namtlirf) aó!11ögen unb
bie euentueUen C'Jemid1t~bifferen~cn in ba~ l'()atbeuanb~protofofl autnenmen ~u
laffen. ~eine fammtridJe ?Jleóenprobufte [iefere mit ~Hgut, welebe 521eferung
nidJt t~euerer iit als ~rad)tnut, nnrf)bem ~ebenprot>ufte au!3naf)msruei;e mit
gűnitigerem Xariffabe bcförtlert roerben.
.
.
3000 6t. 9lebenuereb[ungen maqen tam nt t ~acfun~. CltC~ l 00 ~fl.
mie ~a~nfract1 t nndJ I oo .H n. 9lebcnp~obufte óetragt bts. 6~eqeb _ 86
i;)efier, bi~ ~ubapejt 201 .\)eUcr, bi~ 9Lagl)uarab 20 l .i)eUer, bts .Rapotőu~r
270 ~eUer, bi~ ~inqnem)eb 229 ~eller, bi~ ~a[affagl)armat. 277 ,PeUer, bte
~o~eOntJ 29G .i)c!Ier, bi~ E.=~L;Ujl)eh) 299 .\)eiier, bls Btfaf) 599 ~ellet,
bis Orfoua 1G9 ~)eU er.
itCtgtam•abrt"t ift: "iJliUennium" 9_~agl)=Öf3.
..
t!~ fommt oor, ba ö ~eftellungen einfauten o~ne. Unte~fd}tttt, fo(me ~e:
fteUungen fi nb natür[ id) ni d) t effeftuirbar, wes~alb tel) bet ~efteflungtn um
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a e n. ll e (ef e r r i d) t 91 b r e ff t' eriudH~ mit ~lnqabe be~ Wo~norte~,
ter ~o ft, Romita t, fomie bie 9iambaftmadmnn b c r li b g a b b a ~ n ft a t i o n
ev t. Eí dl i f f ft a t i o n.
.mefere frebitfa~i~en ~ercincn, .RörperfdJaften, (;S>enoffen;d)aften, Etabten
un b ®emeinben, ferner mir befannten frebitfö[Jinen ~ed ou cn, au ch ol)ne ~i ad):
Rab me. @ewöl)re au dl mit möf;iqem ,~in~fuf;e ~r e b i t a u f 2-3 ~ a 1) r e.
~ide ~eftellun~~ort ift bcfonbcr5 iofd)ett (\)emeinben empfo{J(en, in me(::
ruen iid1 bie ~evölferung nocfi vor ~luftretrn bl'r 'lHJt)llO!'l'ta au~fcbliefiHdl mit
2Beinbau befchiiftiqte, aber tfJeilmrih' an <S'rmangelung uon btl[)nbred)enhen
m:nfön~ern, tgeHmeiie an ~rmanqelunn von finan~ieUcn Opfern iid1 ber 9le::
fonftruftion entijaften. 3n foldlen t\)emeinben rat~e irh ha~ ~1ujammenrotten
von fiinf- ~e~n · ~erfonen, me! d) e ein ~lrmdnhtaftlid)eo$ unb qeqenfeiti~e~ (S}iro
üóernebmcnb, i~re 2Beingiirten in obcnenrölmter 9lrt neu anpflan~nt. ~Hn über::
~eugt, baf; firn biejeni~en burd1 l:liefe~ ~~orqe{Jcn ben :.t'anf il)rer (\)emeinbcmit=
genoiirn uerbienen. Eonte vom 2lnfe~en eine~ grőí;eren <!rrrains bie ~Jlebe
fein, (,in gcrne bereit mit foftenfrcien muffc{J[üffen, unb beim ~lniet;en mit be:
nJanberten morarbeitern gegen ;t'age(o~m 511 biennt.

tiUf)tnttitaes

~iffeaaetuerte~.

[n eine (i' b{ un nen iiub laut ~~ hbilbun n 2 ei te l 1 nacil 9lirht er'fdlt'n e uft em
verfdmlt, bnben fenÖtte ~riebe tmb qrfunbe. tgnqeL 'l;ie m;n. lHance fd1reibt
4 Hmte ~ht~1en r or. ::t'ie meiiten mrinrr ~lebenebltut~len l) aben 40 -liO l i dJte
~u~en, tmb be!: mpfe fdbe qeqen bie ~~Pronoipora allmödH'tttlicb t1urcfJ ~Jieipri~en.
IDleine <fhfunq' cóu!en hefinben iim auf leidJtem, maocrcm ~"\o ben, ba ber fel be
feine iiberfriift~ e, ü:ppige, abcr beito hürtere unb ~ellenreidJere Zríebe eneuqen,
roa~ bei mein"" ~bfunqen ein unüberfcbii~óarer ~~ortlJeif iii. vie ~Ouftration
S. 12 ~eiqt eine pbotograpf)itcbe ~lufnallme vom l O. illlai mit 5 roöd)entH:
men vcrfcóuften ~bfunqen. ~m i'intergrunbe linf~ mit Ri p. Port., red)t~
Viti~ R() 1 mli~ 'D?utterfdmlen. 1'ie ~lu~,en iiten in~beionDer~ beim )lu-5iprunqe
be~ strieóe~ bermaf1en bid)t bei_ einunber, baf1 bie uon meiner 6d]ule be,onc=
nen <:fbfunqen ein cm. ;urürrqeltttt)t, in ben tneiften ~öUcn mit ti--8 ~rieben
erfcbeincn. !la~ ~erle~en meincr ~ebidlu[e in maneren \!iot~en, qeid1oh bt'i mit
au~ ~erecfmunq oum fd10ll be~[Ja[b, wei( bie ~~u~en in feftem, itarfem t~obett
tr~eugter tmb iippi~V:'t CS"blungen meit uon einanber ftel)en, ~emöhnlicf)
1\icbt au~reifen, bei fuqem Sdmitte bfinb bfeiben un'o nhtt au~treihen,
b~i [anne;n Emn~~te h.it~ge~en ei~en . uninmmetrHmen, mwaffenben
Ropf
btfben. ~tefe ~orfommmfle tmb l1et memen fficbeblunqcn au~neidJ!oficn, ttnc6=
btm im meine Edmfen -- ~mar ~um :HadHl:Jeile lanqer l"ricbt•
nur tn
tnageren ~o'oen errimte. ;5n benielben fömten audJ tde frühen .~erhftfröite fei::
nett Sdiaben anrid1tcn, n1eH b~_re~. '1'rid1e un h ~tu nen ich on im ~(uquit unb
Septemóer nofifommen au~Brrent H nb, uon me! chrm llmitnnbc iidJ wer innHet
verfönficf) übeqeuoen fanu. ~geld)en ~ll11t3en {)abt• ifh benn eúle!ltltdJ non bt'lt
meterfan~en ~rieben, tt'eld1c iid) nttr ~um :l!ndJtlleilt' t'ler ~eUrnbil1Hhdt hitbe=
te~ unb bocó a(,~efd)mtten roerben '1 !'ie ~bitmn ~abe ~leltmbe ~tunen, lHance=
trteó, vollfommt>ne ~ernorbttn!l un!"! !ldun~e t~tunel.
~o~ im ~om tioben ~teiner ~bflltttNfchule enuöl)nte, bu~ielht itel)t aucf)
vom ~o ben memer ~lutterhtul en. '.!'itt fe in ~reunb uo n finget·oictcí't Unt et;
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foldje r~nnen nu r . ~n tiefgefe~enem üppigen, feuc'§ten ~oben entn..

berett .3eU.en lO au~gema)tet mtb groá ~nb, ba[J i9re m.Hbetftanb.0fü~ig... rett gegen ~r.ott unb attberett ~erfe~ungen niciJt fo groá ift jener mt<1en gegenüber, roe{dje tn magerem 'Bobett eqeugt unb ba~er arr bie ~ebingniife &e~~ett
me(dje 3ut <fr3eugung ge9lirteter unb [eben~fa9iger ~t'bftöje, b. 9. mit bidjte~
~dlengetue&e! uerfe9en ~nb ...~e&enebf~ng.en ~uf Unter[a~Jett mit bidjtem geaett•
getUebe gtbet~en tn. aUen ~o ben uor~ughdj, un mageren roie im fetten ; 9itts
gegen ~bfungen au r Unteda~1en .. mit aufgemMtetem ,8eriengeme&e, a[j o mit fe 9t
bt~en Unte~llLge~, tn nnbere. ~űben ue~pf{an~t, nur fümmerifdj uegetieren unb
mt1 ber jed llÓiteróen. illleme muttet)t}uten merbett mit ~e(egrafenftangens
fvftem (obett mit 9orifontafem ~ra~te) mit breier ~inbung, unb mit 6tangenf9fiem mit ui~rer ~inbuug gebücl}tet. ~erben ge9örig gefonbert, ge9eftet unb
fllrgfüftig gei~t (~ebentriebe au~gefd)nitten). ,S~entrie&e fommen ba9er uon
meinrr 9(tt(tlge nidjt in ~erfel)r. illlein ~eóen:nJteriat ift nidjt 3U uerg{eid}en,
fold}em ~nateria( gegenüber, 1Ueldje~ in um:igoUem, mit 6tangen unb ~ra9t
nid)t uerfel)enent unb in nidjt bearóeitetent faoben ge3üd}tet rourbe. 6o{dje
~eben fpitmm abnfidj toie ~rieóe ber jtüróiife unb 9Jle(onett frei auf bet
~rbe, tuerben ni.tt be~anbe[t unb gep~egt un'o gei~t. ,Sn ber ~ege{ b{eióen
fo[dje unreif, roei( bie 6onnenitra(Jfe1t aroifdjen biefelóen nidjt einbringen fön•
nett, baljer nidjt {Ja{ó fo gut au~reifen, a(~ biejenigen, roeidje {aut bem mos
bernett ~erfa6ren óel)an'oert merbcn. 9lt<t>t umfonit roürbe fofdje:a illlateriul ttns
neljmen, roelct)e:8 itt fump~gem, tiefgefegenem, majtigem ~oben, ober fürói~artig
auf bem ~o'oen rriecf}enb ge3iUJ!l't ~unrbe, wei( eritere 3u üppige!3 Beliengemebe
beiifJen, b.l9et gegen ~roft fe0r em~~nbricf) ~n'o, febtere jid) einfeitig entmicfe{n
tn 'oem Sinne, bafJ bie jUt ~Ö~' na9er [ie!Jenbe Seite ber 91eóe burdjau~
nicljt eine QuaUtat feitt fann, m [ ber entgegengefe~ten (Seite ber ~tóe, roe[dje
ber ~sonne ntdjt au~gefe~t, mit :L\fiHtern tmb Xrieófp;~en óeftlinbig óefc!jattet
ruar. <line jebe ~ffan3e, fomit au:~ o:e :Rebe iit 51tt uoiTfommenen. ~ntroicfes
[ung, 3ur g(eicl)mai1igen 2!u~ói; bunJ 'Dr r :3~!fen un':> ._ie:Ien')eme5e 2urt,_ 2idjteJ
unb ~ilürme bebürftig. T:ieje ~1ebingniii~ föntten. nur bei Xefcgraren unb
€ .mqenitJitem 3ur (~ .. ft:m~ neórncf)t merben. jum ~efucf)e meiner ~ebenantagt,
roeldje beqeit bie gröúte ~cljufe llngarn~ iit, fabe jeben ,Sttterenenten 9öfl.
ein. ~a1}nftation ift Nag-y-O.~z.
~in geneigt 3ttlll :~eric~m ber uon mir bej~;Jenen ~eóenebf_un9en au~
ClUf weit,, .':t <intfernungrn gt'üóte ZLl!Jfö9ner ~u tterren, w.t~ be,o_nber~ bet
fold)en ~~eitcrrern ein ;áJii~bttret Umfttmb ijt, bie mit b~m ~er)e~en uott
fiebeneb(ungcn gar ft'ine <Seit,an'llt0eit b~ii(}en. 'l]aiönlid) er1l{Jeinenbe ,Snteref•
fet1 ten (,e(e~re fof ort ben praftii d),•tt 2( tll at b_er :Re óen. .ueóerneljme audj baJ
!leuan{egen uon Weing\irten. 9luf ltttbere ~ 1 ftronett ert9,'t(e. redjt ge~ne taftenfreie ~lu~funft uno biene mit ~13eifun~ unb ~lltt9, me:m ~te aur 9bcfantrood
a6t§ige mriefmarfe beige[egt tuirb.
i,

llttittt Nebttatbltaaagen
fe~taa·~
~it biefer Jt'ltge mettbl?tt iicfJ ie9r uie(e att micf) ... ~~ ill gan3. ntttildi4,
·baf3 ber ~tttUuq,~ ber lfb(tu.taen, f.oJU~e au;v be,ren fp:t~~re3 ~ebet9en vom
~fdjtioen Setett a(,0:1nut. ~me unndjtta ge1e~te iJl~be ttetvt ga~ nic9t qtt, obe_c
-
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b r e ff e erfud1e mit ~lnAabe be~ 5llio~norte~,
ter ~oft, .Romitat, fomie bie 'iambaftmadJunn b e r ffi b g a b b a~ n ft a t i o n
evt. 6 cb i ff ft a t i o n.
. .
_ . .
..
Biefere frebitfö~igen ~errinen, ~örperlchatten, (S)e_!lOlfettldlatten, eta_bten
un b (,~emeinben, ferner mir óefannten frtbitfalJigen ~erl on en, au dl ol) ne ~~ad>=
~tabme. @eltlii~re aucll mit möf~igem ,Hinsfuf~e ~r e b i t a u f 2-3 ~a [J r e.
~ide ~efteUung~art ifi befonbers fo(d)ett C'>emeinbcn empfo_~Ie~,- i.n me~=
men fid1 bie ~evö[ferung nod) uor muftreten twr ~{Jt)lio!·era au~lcbltenlut nttt
2Beinbau óefd)öftiote, aóer t~eifmeift• an <.frmangefung uon bll{Jnbred)enben
mnföngern, t~eihueiie an ~rmanqelung uon finan~ieiien Cpfern . fidl ber 9le=
fonftruftion ent9aften . .3n fold)en t~)emeinben rat()e id1 ba6 ~utammenrotten
von fiinf-- ~e9n ~erfonen, me ld) e ein grmdnfdJafthd)es unb geqenfeitiges CS} i ro
übernef)menb, i~re 2Beinqörten itt obcnenröhnter 9lrt ueu anpffun~ctt. ~Hn iióer=
3eugt, ban fi cb biejenigen . . burd1 biefes [~orAef)en ben :t'anf i()rer \\)em ei nb em it::
genoffcn uerbienen. Eollte vom 2lnfe~en einc6 gröf;eren ~erraim~ bie 9'iebe
fein, óin gerne bereit mit foftenfrcien muffc{)lüffen, unb beim 2lniecen mit be:
Ulanberten morarbeitern gtgen ;t'agt(O~)lt 511 bienm.

a e n a u e l ef e r I i d)

t

~1

ID?eine trblun~en fiub faut ~tbbifbunq Srtte ll nacil9lirhter'fdJen iSlJftem
•erfmuit, (Jaben fcl1öne 'triebe tmb geiunbe ill.~uqeL ~ie min. llfance fdJreibt
4 fimte 9Tu~en r or. 't'ie meiften meinrr ~lebeneblunnen l)aben 40- (i O li d1te
~unen, tmb be~ mpfe feibe ~egen bie ~3eronoipora allmödwntlirh llUtch ~\eipriten.
gneine &bhmn' mufen befinben iim emf leid)tem, maoerem ~1oben, ba her felbe
feine iiberfröft~ e, üppige, abcr tleito börtrre unti ~eUenreidJere :triebe er~eugen,
ma~ bei mein"" ~bfun~en ein unüberfmiit3barer f!.~ort{Jeif i it. :Vie ~Ouftrati on
eí. 12 ~eiQt eine pbotograp~ilcúe ~lufnalnne llOnt l O. illlai mit 5 roöd}entli:
eben vertdmiten <!bfunqen. ~m .Dintergruntle linf~ mit Ri p. Port., recht~
VitiR S() 1 md~ muttet;dmlen. ?ie ~luqen iiten in~beionDer6 beim ~{u-5iprunne
be~ striebe~ bermaf~en bid)t bei einunber, ban Die oon meiner 6d)ule be~ogc=
nen <:fbfunnen ein cm. ,urücfQeitut;t, in ben meiften ~öUcn mit ti-8 ~rieben
erfcbeinen. ·!las ~erleqen meincr me bi cb ul e in manrrt'n '!l~ ot~ en, gei dla h bt'i mit
au~ ~eredmunq oum fd10n bc~[Ja[b, mei( bie ~!u~en in feftem, itatfent t\oben
tr~eugter tmb iippigrr lfblungen meit uon eittanber fte~en, qemöhnltd)
1\icbt ausreifen, bei fuqem Sdmitte hfinb bfetben unb nil'bt au~treiben,
llei fan!)em Edinitte hingeqen einen unfnmmetrHmen, mwafienben Ropf
bifhen. ~iefr ~orfömmnifie finb l1ei meinen fficbeblunqcn ausqeidJ[offen, tttlCÚ=
btm im meine @?dmfen -- ~lllar ~um :lladHl)eile Innner ·:tricbc
nur in
mageren ~oben errimte. ~n henieiben fömren aud) tde frühen .~erbftfröite fei=
nm Smal:len anridlh'n, nleil beren 'l'rid1c unl! ~~u~1en ichott im ~[uquft unb
Septemóer nofffommen au6tlereitt iinb, uon meldJem Umitanbc iirh ltler innner
l)erfönlim übeqeuorn fmm. 'Jgefd)en ~llnt3en {)abt• ifb benn eitlentiidJ non tlen
meterfanqen ~rieben, tl'e!rbc iidJ nur ~um :Hncht[Jdll' Der ~ellentlidlthdt bit be=
ie~ unb bocll abqefd)mtten roerben? !'ie ~bitm~1 ~abe ~ciuttbe ~luqen, lHance=
ttteb, nollfommenr ~ernarbunq unt~ odun!le 'l~~unel.
@a~ idi uom t'~oben meiner l5·D[UtllNldmle enuö~nte, tln~ielbe itcl)t aud)
vom ~oben meiner miutteddHllen. ~~in fctn ~reunb uon finget·oiden Untet=
-·-
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;"q~re6en,
, ~, beren

fo(tf)e fönnett nur in tiefge{egenem üppigen, feucgten ~oben entn..
.Seli_en fo au~gemüftet tmb groa ~nb, bajj i~re ~i'oetftanb~fö91g•
tett gegen ~r.ott un'o anberen ~edebungen ntdJt fo grojj tft jener ~h:len gegenüber, wefdje tn magerem ~obett eqeugt unb ba~er arr bie ~ebingniife óe~§ert
meldje 3ur <fraeuguttg ge9iirteter un'o Ieben~fü~iger :Rt•bftöie, b. ~. mit bidjte~
~diengetue6e, uerfe~en finb. 9le6enebfungen auf UnterlafJen mit bicljtem .Beaen•
gemebe gtbei~en in. allen ~ö ben u?qüg~üi}, .~~n mageren roie im fetten ; ~itts
gegen ~b[mtQen au r Unteda}1en mtt aurgema)tetem .3eiTengemeóe, afi o mit fe~ r
btcfen Unterl~tgen, tn anbere ~öben uerpf{an~t, nur fümmeri;cf) uegetieren unb
mii ber 3eit aójteróen. illieine ~utteri tu ten roerben mit ~efegrafenftangens
fvftem (oben mtt ~orifonta{ent ~ra~te) mit breier ~inbung, tmb mit 6tangenf9ftem nt it ui~rer ~inbuug ge~üd)tet .. ~erben ge~örig gefonbert, ge9eftet unb
forgfiHtig gei~t (3lebentriebe mt~geid)nitten). 3~entrieóe fommen ba9er uon
meincr 9( nfage ni d) t tn ~etfef)r. IDlein ~e óen :n:.lteriat ift ni elj t 3u uergfeid)en,
fold}em illlateria( gegenüber, tueldjel8 in unrigoUem, mit 6tangen unb ::Dra9t
nicqt uerfe~enem unb in nicf)t beatbeitetem ~oben ge3üd}tet murbe. So[li}e
~eben fpinnrn übnfidj mie Zrie&e ber Slüróiffe unb 9nefonen frei auf bet
<frbe, tuerben ni.vt óe~anbe(t unb gep~egt unb gei~t. 3n ber 91egd ó[eiben
fo[dje unreif, wei( bie Sonnrnftragfen 3roifdjen biefelóen nidjt einbringen lön•
nett, ba(Jer nidjt (}a(ó fo gut au~reifen, a(~ biejtnigen, meldje (aut bem mo~
bemen Q.Jerfaóren óe(Janbelt merbm. 9Udjt umfonit roiirbe fofcf)e~ illlatedaC ans
ne~men, rodd)e~ in iump~gem, tiefgefegenem, maftigem ~o'oen, ober fürói~attig
auf bem ~oben fried}enb ge3iUJtl't !u:trbe, wei( erftere au üppige~ 3ef!engeroebe
beiit}en, bil9er gegen Jroft fegr e!ll~~nb[icf) iinb, (e~tere ii:fj einfeitig entmicfe(n
in bcm 6inne, bafJ bie 5Ur ~r~,~ na9er Heoenbe 6eite ber ~leóe burdjau&
nidjt eine Oualitát feht fann, nu ber entgegengefe~ten Seite ber me&e, me(dje
ber Sonne nidjt au!gefe~t, mit t\filttern tmb Xrieófp;~en óeftün'oiJ &efc!jattet
ruar. <fine jebe ~f[an~e, fontit au:fJ b:e :Rebe iit 31tt uoiTfommenen ~ntroicfes
[ung, 5ut g{eidjmli§igen ~u~óiibunJ ber 3~tfen un) 3elen;Jemeóe 2uft, 2idjteJ
unb ~iliirme &ebürftig. ~ieie ~ebingnifi~ fönttelt nur bei :refcgrafen unb
E .mqmjl)item 3ur (~ .. ft:m!J nebradjt ruerben. ,gum ~efud)e meiner ~e&enan(agt,
roelc9e beqeit bie gröüte ~d)ufe Ungarn~ ijt, fabe jeben ,Sntereuenten ~öf(.
ein. ~u1}nftation ift Nagy-Ö~z.
~in geneigt 31tnt ~eric~en ber uon mir be3~!Jmen 9leóenebf_un)Jen auc§
ctuf weiL, .':t <intfermmgen gcüóte ~ll1Jfö9ner 31t ttellen, n1.1~ óelo_nber~ bet
fo[d)en ~eftellern ein fdJii~óttrer Umjttmb ift, bie mit b~m ~eqe~en uott
fiebenebfungcn gar ft'ine 6>ea,an~t9eit bcii~en. 'lJaiönlicf) ertd)einenbe ,Snteref•
fe11ten be(eyre fofort ben praftiic9m ~fnill~ b.er :Reóen. .ueóerne~me audj baj
!leuanfegen uon Weinglirten. 9htT tmbere '1ftrr.tfJClt ert9~'tfe. redjt ge~ne toftenfteie ~Iu~funft 1tuü biene mit m3eifung ttnb :H\tt9, m\!:m ~te aur 9bcfantroort
a6t~ige ~tiefmarfe beigcfegt mirb.

llltÍIIt

Ntbttttblllltl)tU

ft~ttl1
jid) fe 9r vide an mi~ ... ~~

IDlit biefer ~rltge ltlenbett
ill gan3. natilditO,
·baf3 ber ~nmudj~ ber ~bfungen, fomie au~~ beren lP~t~;re~ ~e.betljen vom
(i~tiom ~eten abyi1nut. ~ine unridjtig ge1e~te ~ebe tt·et.1t ga~ mc9t qtt, obe_c
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nad) ~lntreiben re~t &Clfb ~u ~t un be. ~iefert bmerfei 9le6enebr4,.
nen: l. bemuraerte ~or~eb(ungen, ~. g[atte mrüneb[ungen, unb s. bemuraelit
~rünebrungen (f ogenannte <5tupfergrftneb(ungen).
~ie 91ebenebfungen beaie~t man entroeber im &erbfle, unb uerfebt felbe fofort_,
ober fd)!agt biefe[ben ein, bttmit biefe beim ~rül)ia9r~anfa~ bet ~linben fei~
2fud) für ~rül)in~ri-!ieferung werben 91eóen beftellt. ~eim iinf~(agen ber int
,("~erbite befterrter 9le(,en befofge man fofgenbe~ ~erfa~reu: 3m ~reien, ober untn
:Dctc{J auf htftigen ~fü~en (~. ~.: Scf)eune, ~ref3l)au~, luftigen .Reller), awifcf)e~&
reud)ten Ennb, ober fleinförniger ~rbe (ege man bie 9leben in etwa~ fcgiefet Eagt
fo, bnfi 5roifd)en Den ein3efnen ~ünbeln, tuomögficf) audj ~mifd}en ben einae!nen 9leben 6nnb unb ~rbe einbringe. ~te m:\ur3efn ber <tbfungen foiien gegett
~roft mit einer 15-20 cm. biden ~rbe::: ober '5 .tbfd)il~te lJefdjü~t fein.
2rudj bie ~riebe bebede man fo ~odj mit ~rbe, bnmit nur beten Spiven
~ernu~fe~en. ~ei foldjem ~infdjfngen roirb 5mifdjen ben einnehten ~ünbefn, refp.
ben ein~elnen 9leben fein (eerer 9laum bfeiben unb bie 91cben fönnen emet
nidJt verberben. ~ie im ~reien eingefcf}fagene 9leóen braudje man nidjt au begie§en. SDie 1mter SDad) ~ingefdj(agenen nur bann, wenn man !ld) übeQeugt
~abe, baá ba~ (tinfd)fagemateria( trocfcn ift. ~n biefem .Suftnnbe b(eiben bit
91róctt bi~ 3Ut ee~5eit.
3m ~rii~ja~re fe~t man immer nur bann, wenn ber ~oben ge~ötig
aufgctrocfnet tmb erroarmt ift.
IDlan tJffanae nur immer in burd) 9Ugofen ge~örig vorbereitetem ~oben.
2Ber 9ier ftJatt, veriiert fein ganael &ei b, weH 9leben in untigolt em ~l· l' ett
nid)t gebei~en. mor bem 2lnfe§en tte~me bie 9leben von i9rem ~interpla§e,
fiu~e bie ~uf3mur3e[ ein wenig ein, barnit id) frifd)e 5d)nittf(ad)en er~nlte unb
nidjt, wie bie~ uiele emtJfel)len, auf 1-2 cm. i!iinge. ~enn e~ mögfidj ift,
befnffen wir bie ~uf3wur~eln, auf 10-15 cm., bie ~eitenrour3eln auf 1-~
cm. SDurd) ~e[affen bet rangen ~uáwur~eln er~ie(e idj, bafl bie verfevte <fb•
lung groae 2luffaugungjorgane befi~enb, bet 2lnroud)j fid)erer, rafd)er, uab b~
~rieb fiatfer roirb. SDal weitere ~erfa9ren befte~t barin, baa man ben Zrieft
auf ein Iid)tel 2luge surüdfcbneibet. ID?eine ~ta~il ift anber'~. ID?eine 9lt:benebfungen ~nben burd) bal, in meinen 91ebenfdjufen eingefü~rte Seeuerfa~rm
feljon am $laee be~ ~eruortretenben ~riebe~, 3Wei, brei lidjte mugen. iBiltbe
bie IDorfd)rift befofgen, fo müate ben Zrieb gan3 fura beim ~etl)ortreten, a!f•
gnn5 fnapp beim alten ~orae abfdjneiben, wa~ eine unricf)tige JnorberrihmB
n>üre. ~iefer '5c'(mitt würbe (aunen~aftem ~ettet &ufo[ge eintrocfnen, baJ
i!eben meinet 9leben foften. ~dj befd)neibe ben ~rieb meinet 91ebeneb!ungea
ftetl auf l cm. 2ange (an l cm. rangen 6tumpfen befinben fidj flet~ 5-l
Iidjte mugen).
~uf ~unfdj faffe fömmHidJe 9lcóenebfungen um ben IDle9rbetrag voa
2 .Rronen pto Xnufenb ~um 6e~en fettig norbereitm.
~uf ~unfd) beidjneibe 3u jeber Eenbung 5 Etücf af~ W~uftet.
~ie Se~gröben roerben vor~et mit ben 8paten {jergeftelft.
"IDHUenniumfe§fpaten" werben um 2 .Rronenpro<5tilcf
b e• ~b [u n g e n b e i g e v a ef t. ~a~ Ee~en mit bicjen 6paten gefd)ie~t mtt
óOOJ, .Seiterfparn~, unb fidjert einen befieren ~htroudj~ !U.
l. ~"e 5e,eu bet ~erour3e(ten ~olaeb(ung e•:
~en @SebRfCl~en lelffe in ~otm ABCD ~errid)ten (6. ~ig1n Eeite 14-1.)
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SDie uo.rbereitete @b(~ng fleiTe fo an bie m.\anb be! &rabettJ A. B. h
Jenfredjter 91td}tung, baá bte ~b{ung~ftelle E. tn eine mnie mit bet Dbtt~e
bel ~ob~ au fte~en fomme. 91ad)9er breite bie muraefn bet iblung fOft'
fiHtig aueeinanber, unb btftcle gute ®artenerhe F itt fdjitfer Slid}ttmg dn
bte ~b~ung. i)ann ge~e auf 6telle.. G 3-4 bovveU:~anbnoll gana au~gerriften
Etallbünger (weld)er te boá} ben illagrung~pro3eú überftanben ~aben mufi ba~~
A~fie~t wie ~rbe) fo, ban ber ~ünger bie 9lebe nidjt betill}re. ~ie nod)' 5-J ,
mt .• offen gebliebene ~rube H fftlle mi~ ~bt ~. ,SUm 6d}[uffe &ebtdt bie ;o
fetttg gefe~te ~b lung tn ~o tm "I 11 nttt frinfömiget ~r be.
~. ~a l 5 e ee n A[a t t ef ~b [n n g e u empfel)!e et.enftrlU mit 5pu:<
ten nor0une{)men, mit bem Unterfd)iebe, toie bíe~ andj ~gut II. 6eite 14 beweíft.
ban bie ~bhmg in ~orm e~e~ Gd)fittenfmtf~ abgebogen, in bie <Sruf>e gefegt
wcrb!. 2lm l'rufie bet 91ebe tft, oor bttn ~[egen in bie ~rube, ein frif~e'C
Sd)mtt unter bern [e~ten ~ge 3u macfjen. mie ~rbe muá ~iet &efonbe~ feft
cm bie mebe gebrücft roerben, bantit feiue [mm 6te!Ien entfte()en. ~~ 9)ün:::
gen, ba~ .Subecfrn bet (5Jruóe gdá;ieijt auf g(eidjer ~rt, mie uot~er. ~eirt
ee~en biefer 9l~beneb[ungen ad)te nuut genau, bafi ber g:u§ K ber ®rünet>_,
{ung (unterite Cfube) in ber 03ru(,e nm tief~en ~ üegen fomme, mei! roenn
er ~ö~er liegt, a(~ ber ~\un (2dJfittenóug), ber 2lmu~J emf'~ 5pie[ gef~t
roírb, unb geroöl)nricú fcmmtlidJe untere ~ugen oon ber mHhen Unterrage pmt
m:u!3treiben geamungen fiub. ~iQur IV. auf (5eüe 15 fleflt eine fo ~t:)
gefette ®rüneblung uor.
3. ~ e m u r~ e (t e (~ t ü n e b l u n g e n ((5tupferehlmtg) werben ebrni t1
gefe~t, mie bie qlatten, mit bern ltnteticf)iebe, baá man f}ier bet ~óettfftnqe
anpnffenb bie @rube [á.nger macf)t wíe bi~ ~igur III 5eite 15 3eigt ~e Sttn=
ferreben finb amrijü9rige 2But1e(reben mit já.~rigen ~b(ungen; (affe fotd}e erft
fett 2-3 3abren anfertígen. <.nfreuen fid} aber eittet foldjen ~e!iebt~, tta1~
idj benfelben eine groáe .Butunft aumut~. ~ei S)er~gabe bdJ Ufancegef~
roaren biefe ~b(ungen nod) nir.Qt belamtt, finb aucf) in het Ufance nicQt be~·
fdjrieben unb nid)t uotfinbig. ,3gr ~aupt=~ortgeif ift bet fidjere &ttro~, ba:
ljer ft~ aum ~Ius&eifern uoqüg(idj eignen, uermöge ~e!3 fiaden i==j~rigm:
:illuqe[ft)fteme6. ::Der ~rudjtanfLlq 5eiqt iid) fcf)on im 2=ten 3a!Jre. titittnem
un! oftma( fcf}on im erílen ~~lt[Jrc mit i(Jrm Irmtben. 3m britten ~te be:
aa~(t fie fcf}on reidjlicf) bie an i9r uerbracf)te 3dt utw Dpfer. (5. & 15.. )
SDiefe Wt~r~[grünebfunnen feien nid)t mit benjenigen mltt3f(grilnebúot=r
gen 8U uerroed)feln, roe(~e burd) ~n9iiufe[n ber ~uttme&en über ben Emr~
mer &U 2BurAe!reben gemorben iinb, an benen ftdj einige leid)te ~n~llar:
~nlitte 2llur0eldjen befinben ; llber aud) nicf)t mit ben Sta~egem, rodebe
ebenfaU~ nur mit fdjmal'l}cn ja9tig~n ~ur3eln ~rfe~ ~nb. ~f~ (~tóettct~~t=
ten amei Sorten fönnm oie ~~onfunenJ roel>er tm ~mft nod) ~ O~a(imt
mit meinen auf 5roeija9rigen ~u~efn fte9enben Stllpferreben w feutui.:t
~e~ie~ung oufne[}men.
~
•
6omof)L meine gfatten, roie nuLl) berouqe[ten ~rune Sttqtterebúmg~n.
rtnb mit fur3em, einfad}em .Ropufierfc(mitte_eqeugt, .mtt gatt3 ~ ~~:~
tuae bei ber weiteren ~ntroicfefung be~ i:::>tocfe-3 em .~auptuort~eü ijl, ~l ..
man einen fdjönen me&enfopf, eine f~öne un~ g~funbe ~o(u~~ n• óri mit fola.:"
ei ner IDlet~obe eraeugter ~b lung ~ ottett b~rt, to[cf}er g~gettuóet, ~tDe(~~ lent~~
~nffig ifl, babei mit .\~eireoeht ober nnt ~ereb(un~ m ben í5paU er3eu:,~
wurbe. )Bei biefen ift tie ~ernarbung ttit!lltll(~ UQUfommen. ~.Der ~~be1u~~r

.l•"
5U foTge fcittei Ittngr.n ~aiftB nientai~ fdjön gcfotmt. e ord)e t!blungcn werben
bei mir ttid}t l>tobu3iert.
:Berb[eiben mir bt'im Eeten. ~ie fflegcl ift, mie wir biee fci;on t,orf;et:
nmal)nten, über bie au~gefe~te ~biung lilit fcin sertf;eilter ~tbe ein fleittl'~
~ügeldjen 5u bereitcn. S!)iefe~ ~ügeid)en 6emies iidJ bei ber bie~jaf;rigen ~ro~en=
~eit n[j ungcnügenb, befottber~ bei ben gfatten Ü)rüncb[ungcn. mon glctd)cn
Scf,aben fattn idl midJ in .Sufunft nur fo fd)iircn, wenn iciJ meine ffie[,m mit
tinrnt gröúeren _ ,1el bebede. Eorrte im bemcrfcn, baf; ba~ 6rü(ljaf;r-5ruetter
gtl)örig feud)t ift, fcttm id) ben .\)üge[ uerminbnn. ~er t~ügel iit nacl) je~em
~egen, fafi:! bie crtbe ftdj furfiig gemadjt f;iltte, 3tt scrfrümmefn. Ter ~üge[
roitb wa~renb ben Eommerat·beiten (att~J vom fficgcn) immer flciner unb
f(eincr, bg enbHd) bie ~blung im ~ruguft fc~Jon frei baftcf;t. :tie jungen Zriebe
- oftmai~ 3- 5, - bred}en bur~ ben ~üge[ [;cruor, von mdclJctt id) 1obalb
felve eine ~ange von 5-10 cm. Hrcicljt ~a~cn, ben ft n' fftcn {1_cfafie, bie
Ud»rigen tttit bem magei he! ~inger~ entferne. ~n ber mcfld (,epröl)lt man
im etften ~a"(Jre nidjt. @5o[te idj bennod) bie ~fiif;fe ncic~J(agcn 1Ja(1Clt, fo
~te bttn befafi~nen ~rieb von ,8eit 51t ,Rcit an ben ~fa~f, bamit her ~\3inb
·fdbe nidjt ou~óree(le. Sjabe id) nidJt bepfiHJrt, fo neh me mir 1o uid 3cit unb
!Rü~e unb ftecfe 5U jeber ~b[ung einen ffciltcn Ed1iilH'r t91(1f)t, ~~utlH', S';anf:.
tlmgei, ~6fatlpfatn, an meld)en man bann bie be(ajjcne m~úe an~cfte. 3m
afitn 311"(Jrc t'taudJt man bie Zricóe nid)t ein5uituQen. ~cer gcnen ~~erono::
fpot4 mit eintr 1'/o::gen ~, ·rboer ~ö jung (1 00 r. ~ma fier, l fg. ~{upfervitrioC
l fg. ungelöfdjtcr ober 2 l· gelöfd)ter statr) ober mit "Vnic·um" Eprit.mta::
tma{ 0Profpeft umfonfl e19iHHid) beim <fr~ettger Majoros Anu:t.1 1 Budapest
C~engeri ntcza 68. I. e.} breintttf h!ampfcn.
SDet jungtn ~fautor· ltJl'tbe ba~ nöt9ige ~cfJalÍett 5tt fiJeH, mit grof,er
1f~tfamfcit barauf, bamit bie ~bfungen feinen EdJabcn et~ ci~rn. <fi n Utt!Je=
i~cfttr mrúeiter fann mit einern ein3igcn ~e[Jfüic[,e grof;en EcfJabe.l anridJten.
<U fomntt tJor, bafi ~, ~erten tmter bent ,Pügeíd)en an ben jungen strieben
S6.dbm anrid)ten, bir· i ft eine fe 9r geföf;rlidJe <hf :~einung. me i i oldJen ~af! en
öffne fcrgfan: ba~ tf1 (d}en, tf.bte bae Ungqit'fer unb úeotáe ncuerbittn~ bie
mebe. 9P.itte ~uli, an!ang~ muguft, entferne ben bttr~J 91cgen ttnD ~ommet::
nt~it nod} ni~t giin~lidj tH~tfdmllm~enen ~fige(, fdmcibc bie nm 6·bC:~or~e
IJefinbH4}en ettror1Hf~' m 5lliur5ein (foge11cmnte ~~amut•r5e() mit ein cm .dJarf~tt
!neffn ab. 9iaci} bi. er md,eit grnftgt c~, mcnn itt bie 91ebe nur fo tt1eit
ntit <!!be bebtde, hnfi bie merebfung~ftciTe r-on ber ~itc ber Eonne t,erfc{)ont
iti. ~iee ift ein midjtiget Umftanb, megcn ,Sujidjcrung be~ nadJitjö9tigen
Ztiwe~, eut. %nt4)t.
Sontit ~ötte fdíon aiTe~ nngefüf;rt, ma~ man beim ~1erfetcn ber 91e6ett::
ebiungen für bn~ :rfie 3a~t roiffm fo!I. ~m ~erófte bccfe ben m!eingartett
n.a~ bent 2IófaiTm ber mmtter ~u. ~eim Bubecfen fpielt e~ immer eine midj::
ttge »ioffe, htn 5Boben gut ~u l1ead,eiten, n1eil {1ci einern grünblidJett .Subeden
itd) bet" ~o ben f~ Ót'Lltbeitet, rra~ in ~irfung mit ri r em S';albbuno~ gieidJfte~t.
~e ~!n~e ber mcr ncen;ad;fencn Etöcfe úrnud)t matt nicl,1t ~u5ubecfcn. SDa~
llnlbeflent nof!ftredl im S)erbfte ober im nncl}ftc! ~rüf;jnf;re. itnten befdjriebe:
J-.d ~u~befjern emphf,fe (;efonbcr~ ar~ foi~r~, treld)r0 l1ei mir erprobt, auj
tr.ehte ~ml'f•~lung aul~l anbrtninrt~ nriibt, f:cf) DOröügiid) beroö9rte.
iin jebrr,_. ber ~eV jemal~ mit. ~L chlf'.nu [,ef oth', mcin, mcfc~e ~ore cn
t§m ba! ~lu~t~cnct·n bel: r.icl;t aan,ad;fencn ~einftöcfe t•nmjl1C~tcn.
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i'll! 2ru~f,dTer~ in ben aHen ®eingörten gef~a~ mitter~ ~tnreoet wat

~ct~ ,8wede aud) entw_r~'cf,eub tunr. ~erebefte 91eben fann ntah nicijt ei;[egen,
n1etl bfe .ebfen europmJctJet.t 91c~lett m3uy3ei fofjenb, ber ~~illotera aum Cpfe~·
faTicn, nnr ba~er uufcr ,8tei t~tdJt_ erretdJe!t·. ~ereberten ~eingarten fattn man
tmr mit verebeitett 91eóen au~ócflern. ID1etn IDerfa~ren ift folgenbej • ~m
Wfat;e be~ f.~~ren~en .5tocfe~ graóe eine 60-80 cm. tiefe ®rube be~ Um.
fumben oem~ú nnt em em ~urdjmeffer von 60-80 cm. ~ie au! einer ®ruóe~c~au~nenl~rt~ne cr:;be menge tmb um{Jacfe mit cinem f(einen .Roróe reifen

Tunger, bte telj beim IDerfe~en ber 91eóe verbraucte.
~ie <tbiung fe~e f'~ in bie ffintf,e, bnfi bie ~erebiungMteiie 3-10 cm.
fiii~cr 511 fte~~n fommt, mie gewö~nfidj. ~er ,8n1ecf ~iefe~ Sjü~erfe~en~ ift nur
tcr, ba~ meme 91 ebe nadj eittPnt tüdjtigcn 91cgen ni q) t eventueii tiefet~u ftc~ett fcnnne ar~ bie ~orfdjrift ift. ~!3 ift nümlict bcfmmt, bafi bie <hbe
hurelj ba~ ~ermt~{Jeóen berart gefocfert mirb, bafi ber erfte gttte 91egen bie
~rbe fmnmt ~~runq 8-10 (nt. tiefer fett. 91ad; biefem Sl)ftcme au$geóeffette
t·bfunnen mad;J<.n ftcljer tmb mcrbcn feDott im erften ~a~re l1ei ~alóroeg'l
putcr ~ffege 1 1/2-2 IDt S)öúe erreicfJett. 6ofdje <rbfungen finb auf einem
~riel1 311 fonbern, auclj fdJon be~l)aló, tueH ficf) ber fo óefaiTene eine ~tieb.
früftig enhuicfefn tvirb. ~itte fofd;' veriette 91eóe, - menn fie audj um 1-4
~al)re jiinger ift a[j ber @cittgctrten, - ttJitb in nrei ~a0ren fo ftnftig.
entmicfe(t fein, baf3 man fie von ben ürteren 6töcfen nidjt unterldjeiben fann.
3um ~(u~ócffern vermenbe matt immer nur berour5erte .s)ofJ~ ober h~
t1JUr3efte (~hünebfungen. ~~efonber6 gut eignett ficij au biefen ,SttJecfen meine
E tupferre ben.
st'ie ~meijiilJrine 9frbcit f'cginnt mit bem mufbecfen, menn bei irgenb.:
mdciJet 2Crbeit [~oriid)t geratúcn ift, fo ift e~ beim 2lufbecfen. ~urdj eine
~erlctung mit ber ~'acfe gcl)t meine <Ibfung ~in. ,Jn fe~t viefen %lif!en ift
e~ begrünbet,- beim ~1ufbe{ 'll mit ber S)anb nadj5u9effen. 2Bcnn idJ meinen
ruartcn aufnebeert ~abe, fo;gt ba~ ~epfüljfen, nümlid; bann, roenn idj bal nid]t
fd)on im eritett ~aúre gct0mt ~i1tte. ·~er ~fa~l mirb immet aur illotbfdte ·
be~ ~tocfes aut eine Chttjernung uon 10-15 cm. eingef~fagen. ~! íft getntcn, tlorúcr .2 öelj cr mit bem 6e~úo[Jrcr 3tt madjen, tvoburcij iá} eine fd)neire ·
~(r(1eit erreidJc unh babei meine ~fü~[e vom üheL .• liBiuen .Serfdjfagen f(ijone.
~\l~ ~~l'PilliJfcn folel,Jer ~(rt ift vie( Icic~ter ttnb biiiiger. ~~ ift prafti1dj. ben
~~ja~I itt tm eritett 5tvci ,Sa~rcn etmas 1qjief 311 ftellen tn fofcijem e>mne,
bafJ ;id) ba~ obere Cfnbe bel3 ~fa~re~ etwa~ nacij 5üben neige. SDaburcij er~
reiche id}, baü idj bie ~riebe ber <tbfungen, o9ne. biefefóen... ctV5U[li_~gen, f~~r
leidJt an ben ~fa9[ óinbett fann. ~ei fofd;em 1q}tefen ~epta~Ien tmb meme
[bfungen t~cihueiie auc9 gegen eut. i5rüúja9r~fröfte ober .\1age[ óefdjü~t.
5Dei ber erftjü9rigen ~e{Janbfung erwil9nte, baf3 _matt von ben 3-5
au~treibenben ~rie[,en tmr einen, 9ödJitcu~ ~mei Ldnfte. X'en fo .óefaff~nen
reív. oeiaffenc Xriebe (lcjd)ncibe im 31vdten ,Ja9re tt~te fofgt: ~et .. Stocle~
tn it ei nem ~ric be fdjttcibe emf 31rci 9!uqcn, (6.~· 1ö_ ~t gu-; V a.) bet Stocfen. mtt
ltvei Zrid1ett jeboclj nu r I-1 ~~tunc, (5. 5. 18 ~'!..Plt\ b.?, wefc9e 2lugen an e1:1em
li/t-2 cm. fangem Etlmn,fe tlorfinbig fillű. ~ei ew~m fofdjen ~cijnett>en
IViU iclj aroei früTtige 'rricbe n;iefcn. ~~ fommt trob .fofdjem Sdjnetben oft
tl~r, ban me{Jr ar~ 2 :.tri~bl', mandjmaf o~tcfJ 5.- 6 ~r~~be au~. ben í~fafen:s
ben 9fugen ~Ctt'Ol'(lredJClt ltlH~en, nrdcf;e ll~ llltt belit 9,agel ntet~e~ ~tngetl
oom <!ntirrittgtmn~orte au~ entfl'nte. ~ie 1t1dtcr~ ~e~lltt~Tung (1 ~11t'~t ~nt~ bent.

unb mefpri~ea. 9J1an &t~_rn"fe fo oft, ct{B fic6 Unfraut aef~t.
t3ei trodener Beit mirb her &ctden nicf)t te~r gt·aftg,_ roelcf)er Um~an.b ~tdj
nom ~r~aden bennocQ nidjt f~rnbalten fol!. ~er .8roccr ~e! ~c~acfenJ tft ntdjt

{)tfien,
ein~ig

!'e~adea

ciliein bal

~ertilgen be~

OJrafeJ, fonbern aud} bte

~ocfcrung

b~ ~o.

btr~: bamü berfdbe ber 2uft unh ben (Sonnenftmf}len an~gereb~ roerbe ;

l

l

l

ll

'

l
'

buTd) bit in hem ~oben btfinblimcn CSai5c tmb anberen 9la~r,toffe au 63unflen
meiner $Iantage venuert~et roerben. ~urdJ ba~ ~e~acfen fcr>ü~e andj ben
i\oben nom ~trodnen, nad)bem bie ~tapillaritiit (~aarrö()rd)en) 3erftört,
unb bo~ ~erbunfirn ber ~obenfeumtiAfeit uc-r~inbert mirb. illsetlll bie aufge$
qadte fube in 6tiiden im ~eingarten Iil'qt, fnnn matt immer ~n ein gute~
f'e~adrn fd)Hef3en. ~cb fa~ fd)on vide ~irretanten uon <5Jatt(;'Hk1tter, mr!cb,e
ben be~adícn ~'oben mtt bem Sled)en ebttl'lt, tie.3 ~3orgel)rn i it nu uermerft'tt.
!Ran tJergeffe nid;lt, ben ffiarien ~mdmal tief 3U ~acfen, im ~ri:~ia9re ttnb im
Somma. ~·a5 ~efvri~en oefd)ie~t vom 2=tcn 3al)re angcfanaen mit dner
»•/;,;gm .2Dfung í~u 100 2ittrr lli.~nffcr 2 fq. f.lupfcrnitrioi, 2 fg. ungdöfúJtcn
oba 4 fg. r.e~i:ifditen Stalf). ;Die 3Wcitjöl)rige ;t1earóeitung mirb ebenfaU6 mit
bem ,Bubroeu ber.nbet
..
s:~o:§ bri11j(i9r1~e 6dmeiben fü~re id) fofgenhe!maten au~: SDie im
poeitm ~5abn ge~ogenen 3roci 9t·?úen fdmeibe ein~e!n auf 3:t1ri mugen (Sie[Je
&ite 18, %igur VI. c.), mcburd) ic{) er~ide, bafJ mdtt 9'lwllod mit uiet ftliitt~
gm ~rieben 3u freiben beginnt; bie etm. anberen Xtic[~e bre4le mie fc~)On be~
f~ritben, aus. ~5 trifft ftd) mitunter, baá bie 9leben fh-ú im 5meiten ~n[Jre éi~
par fmgerbiden <5tiitfe entmiddn; uon folc~en lippigen Zríeben befdmcibe einen
emf 2r ben auberen auf 3 ~ugen. ('5eite 18, ~iqt t VI. d) 91ad) folc9en
tStöden wnbe id} im brittm Sal)re fel) on 5-6 ~ri ebe ge3ogen ~abctt. .Ru
ber brittjiil)rigen ~rbeit gc~ört nod} baf5 ~Frn, treicf)e6 bara u~ be~ebt, ba fi idj
bie Gli~ ben {\auvttriehen ~ercut:mndjfenbe 9tebentriebe C3rentrie[)e) fomeit
pv.ü~ boá felbe mtr 1-2 ~lötter bc~aiten. WHt bem .Subedett erreidjt
bit brlttj~rige ~rbeit itr lhlbe.
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IJOTa~get~t, ba~ id} iiber fold}en ~oben nerfüge, roeTcf}er im 9!ad}fom•
rigolt nmrbe, ba~er fcl)on genügenb gelagert ifi, unb id) ben 9lebenbiebs
ft~l nidJt befürd;te, ifl ein f.)erbitanfetwn angeratl}en. ~ri ,eerbftanfau laffe
bit 3ftben unbefd)nitten, cuad) biet befcf}neibe im ~~ja~re unb bede ben
Bltbftocf mieber ~u. 5ollte ~e&fta~le betürd)ten, ··,eldj in neuerer ,SeU ben
e<bTed ber Wnf~ bilben, ober mein }l)oben crft im ~erbfle unb ~inter
rigoU murbe, bann feie im ~~jaljre. 3m ~rü~ja~re febe man immer bnnn,
1Dmll ber ~oben fd)on ge~öriR ermármt ift. 3m warmen ~oben gepflanate
Ileben ttei&en fofort an. :
~ ift jebocf, ~ g~at~en, bie 9ie&en fd)ol\ im ~erbfle 3U beaie9en ttnb ltatV,
emf eeíte 50 be1d)nebeJaer ~rt úber 2Binter cin;ufdjlagrn. i)ie~ iA eiu
&ttf)eil bes ~cftellcr~, weil tr im gorU9ial}re feine !leben bei f)anben ~at,
ub ~ nnfeten f~ tutl!n er. bie Beit l)ier~u fitt günftig fíttbet. 3•
llt6tl6~11 fmm btr ~ertellet ote[ Ieici>tet 1-5000 (S:bfunoen über 2Btnter o~
fotgen, GU ber ~~o~upt, ber 9nillionm rinfdjliigt.
111tr
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~owo~( bei f~rift!ic~ctt af~ aucf) vei perjön(id'en ~efteliungett wetbe
of.tmar~ über ba~ betragt, ob tuogl bie ~of 0 ebfungen ~ber ®tünebfungen (1effet
fe tett ?
tr~ iit unm.ögli4J _biefe ~r age mit ei nem .~orte ~u óeantworten na4Jbem
au ber~.n. ~~ettr~~etfuno .. le~r vtefe, anbere Umftünbe in ~etradJt ge3ogen werben.. nmflen. ~te aiTcdur3efte ~httroort. wiire: "Si)ie ~of3eblung, ift gut unb bie:
ts>runebhmg tft gut, ..•.• wenn fte gut ift."
~Jte~men wir bie im aligemeinen i!eóen fo fe9r veróreiteten ~nftd)ten tn
9Iu~enfd)ein, ba 9at fotuofJ( bie eine <fbfun~~art ~ors unb 91a4Jt§eile, roie bie
~fnbere. ~er óerour3elten ~ofacbfunn unbeftreitóarer ~ort~ei! ift ber
vorau~gefc~t, el! rourbe mit erfter C.uafitüt 9teóett angefe~t ban wi~ mit
d nem ~bgange von 1-5% itt ben ~efi~ eine~ fer ti g eingefterrten @artcn~
ior.tl~tcn, ~efdJcr. tmter rcnerm~úigen UmfHin~en im 3WCiten 3a~re mit etma~
%cd;!ung, tm bntten ~a9re mtt gan3er ~edmmg bie auf i9n verwenbete 9Jlüó~
.S.eit ~~nb .~el~ tücfvergütet. ~ie .~:f~ntage ift ba9et ftocfvofl unb gleidjma§ig;
bt e~ tIt em mor5un. ~H~ 91adltf)ct L fönnte óf o~ ba~ ver3eidjnen, baá fie t9eue:r
H't tit, al~ bie ofatte (~rüncblunn.
~~eim ~!nfa~e uon gfatten Nrünebfungen, fefbfl menn biefefben mit ben
Spaten vcrfe~t n,urbcn, ift ft et~ ein ~!b gang von 15-25 Ofo ~u ver5eidjnen,
tlorau~geiet3t,
baf; el) 31cben roaren uon huta Qualitüt. ~iefen 2lógang
fann man im 5meiten ,Stltre nur mit ®uqelreóen au~óeffern. ~ie angeroadj:r
fenen 7 5-t 5 o;o úri ngen irn 2:ten ~af) re nodj feinen, im 3=ten einen IDlittels,
im 4=ten einen ~oUertrag. lli,!enn mir in ~etradjt 5iel)en, baf3 wir mit bem
2ru~brfiern audj 3-4 .Sutre ~u tOun l)aben, ferner ber @rüneb(ung biliigen
~rei~ ntit bern friHJer eintretmbcn G:rtrage ber ~o[aeb(ur.gen in ~ergleid}
ftelfen, fo mirb bie :t3ifan~ im 5=ten ~a~re unbebingt 3u tiJunften ber ~of3eb~
hmnen fprccf1en, felbft bmm, menn wir un~ bie illrüncbfungen um ben l)albett
~rei~ ber ~of5ebfungen (,eifd)Gff~n fonnten. (!\3 ift ZOatjadje, ban man beim
9tnic~t'lt mit glatten l'.lri'tneb!Uttlh'lt nidjt fo vie( @e[b auf eimna( au~geóen
·nmf;, a(,er mft bem viefen ~{u~brift't'll, .8eituerfuit tmb ~rtrag~bifferen3en im
fden ,Jal)re fd1on bort ~ttfte, ol~ f)iitte man mit bewurseften ~of3eblungen
augefc~t. ~Ul bieie Tatm föntten nur bann in ~{.letrac~t ge5ogen werben, mentt
uon gutcn, gfl1tten 63rütteblunnl'n bie 9lebe war. ~enn bie @rüneb~~ngen_ aud)
nm: in ffeinerem il1nf;itllbe fror"tffedig maren, t1ber attbere 9fu~tettung~tc9frr
[Jntten, welclje ~e9Ier nid)t einmn( ba~ geübtefte ~.~ge i~ ~tanbe ift, .. o9~1e
lltttcrfud}uno tnit bent iliciier ~u ronitatierett, b~nn t)t natudtcf) ba~ ~er9nftm~
ein lll1cf) vid unnünitiocre~. ~11 einen mang mtt bett v.~nm.r~erten &:Jof5eb[ungm
fin~ bie (1erour3elten Stupfergriinebfunnen 31t ftcl!ett, nc.mltdJ bmm, wenn Ic~~
te-re uoflfommen au.Sqercift mare1t.
.
~~ei ben .~ol3ebluttgen ;in b 2lu~reifun.o~fel)fer .au~~efdJfoff~. ID1e~ne
1t1ilbett ffie(,en fdmcibe im ~tiilJio9re. .Sur .8ett ber 2Bmtertröfte fmb meme
Jlilbcn 9leben nod) am etocfe. ~iSa~ uttrcife~ ill(atcria( tft, ~e(Jt brau~en au ®tun~e.
6oUte eine fo[dJe unreife 91eóe au~ [~erf~~cn .~ctmodJ emoeeb~ft roorben fet.n,
fo ~uirb mir ;elbe reinett slalht~ (~~a~1SJc{)ttJI.'tll) unb auq> fet~~ ~bfung. he.
fent, 10 eH felbe nod) itt ber Eeuicllllle 5tt_ (~)ru~ be ge9t. ~te ®runebfmtg fönnt•
bie Jlonfurren3 mit ber S.1of5ebhmg mtr 10 _autne(Jt!~en, we~n man bal iik~rig•
~tl(l ehtec jii9d~ett ~erfdJUhtng~proóe au~ l e~m wurbe; btel pf(egt m(tn iebocl..
l
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lvie rotitt <fattferattlllf) foU id)
nteittt Ntbttttblttltt)tlt ,·etjeat Y
~rrfllHtniiie mctúgd'cl!b.
af~ ~tocfmeite. t~f(an~enmcite.) ~ie

&irr finb immer bie fofll(cn

(\jcúrauclje innner
me it ere 9'leiycncn~~
fermmg beníí~e bei ben Eommernr(,eüen; niimfidJ (1eim j_ .tcfcn, ~ ittben un J
Spriuen. @ebe einem jeben 6tocre .Iieúer meyr ~(a~, bamir et jicf) au~breite:t
!önne, a{~ auf wenigem ~ra~e uiefe ~hfutt!JCH 3ufammen 3tt preffen. 3n [e(}te~
rem ~tllle merbe niemaf~ einen fc~önen 0jtuten er~alten. ~n gutem ~obe~t
fönnen bie ·5töcfe immer meiter ooneinanber ftef)en cúJ in j cf}(ed)tem. Um ~J
óerecfmen, mie uir( ~Hrf,itöcfe oter ~féi~(e idj pro lat. ;jodj bei uerfd)iebenea
~ei9en= uno 3tocfentfernun~eri benötyi~e, bebiene mic9 ber XabeUe auf 5eite ~o.
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fofd)e, wefd)e bi~fJcr in meiner l-'3encnb bie bellen roaren. ~afev
trau(,eníort•'tt reifcn überalf, mo ~Beiniorten gebl'i(Jett.
Unfer 53anb ift in 18 ill3emgegenben einqet~cHt. 3m unten angefüljrter-.
~apite( finb jene 6ortett angefü[)rt, me[dJe in ben ein~einen ~eingegenben 31&
· pf!an3en empfo9fen jinb. <fi ifl j eb od) nid) t au~geic~(ofjen, ba [J eine Xrauben"
forte ~· ~. bie "Kreaczn." ~~efcf~e in meiner ~Bein~egenö óefonber~ gut ge"
betyt tmb anempfe~fen~ ·rt9 ift, ltldJt audj in ber Xoflljer ~cingegenb mit
autem ~rfofgc grpffan3t merbett famt ; unb umgefe9rt eine Xofaier 6orte, iu
m"iner ®eingcgenb jíd> 1.an~ gut fn~r t.
-Z·iefe :llieingegenbm iinb ~rjíd)tlUJ auf 3eiten 21-22.

'

~it ~e,·d,t!eibatatg Jttatatett~Wtrtt;er
~rotabtttfurteat.

l. *) ~effd)- ·~urnng. (illrofirieHer) mit mittdjtatfem Z ri ebe. Xrau~~
'1nit~eigroú. tm? fe~~· ~cer en .run b, ge(b(id)grfm, roemt uoUfom ·neu reif, etmn,_,
tofitg. 91etfe~ett H'at, }e~r retájtragenb. m3eitt uortrefflidj, gejdjmal'fuoll. ~üttjll)t
fur3en Sttmtt.
2. *) ~önigfn. Üppig roamfenb, mit groflett ferten ;trauóen. 9'leift friiór

tieere lj~llgeió, faftig .~nb füfi. :(udj af~ :!afdtr~ube. fe~t gefud;t. ~Hei~trao~nJ~
tiefert emen guten ~tldjmettt. ~l'dlllt\Jt fur3m c(~mtt.
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~~·,_a~Aftrt~ti6 ~t~nrwi,\cf)fig. ZrauLe rau 11 Tidj. fen.· ~eeú'''i1 1 H1etgro!:

~rútt tt nb* ~l ttg .• IDltttd r~trmb. ~ein fein. meanfprud)t lur 3en ,8apfenf~nitt.
. 4:. ~tuu.uut . (9Ro{lfer, B~fner, Ge9ringer, CSJemciner, 6Hinger, @5miger.)C !arfnntdJ.ftg nnt m~tt<'f~Jro[Jen . ~ ~·aube.t~, weldje el)er (o efer, a.(~ feft finb.
~'~crr~n nttttd~roú Ia~gltdJ, .nrunltcf)roetp, tu enn voflfommen reif, ~oibgei&, alt
~cr ~ ommftfrt~e rofttg. ~etdjtragenb, m ber ~rüt9e et ma~ l)eif(id}. ~et fur·
~::n ,8apfenf~lJnttt fel)r rctdjtragenb. 9Jlittelreifenb unb liefert ben &e.:=t§mtett
x ofaver ~cm.
5. ~rbe~ (@afbtter mei[3). ~ucij~ Frnftig. Zraube wetá, groá unb fe~t
frrt. ~.eeren mtttef~ro&, runb un~ fe9r Jaftig. ID?ittefreifenb unb forbert gap::
t·::tfd}mtt. Eel)r retdJtragenb. ®em nu6gr3eid)net unb feueriq.
6. ~~'fstrjú (3ierfnnbr, .Rolmreiffer, 6d)einfern). Etatfmitdjfig mtt groám
~Z"'rnufien. ~,.eeren groB, 1t1eif1Iicl)griin, bHn~fidJtig unb ieljr füfl. ~rü(lreifenb
rnb fe~r ret~Jtrng~nb. ~·cr ~\:!ein Wirt fidj rafd), ijt feaerig mit et.em eigent :Jüntfidjcn G)cn1üq . .fiur5cr ,R11pfenjdmitt.
·
7. gltmifl'on tHauc. ?J!L;t,•hr·üd.:fig mit mittefgronen, e~er ffeinen Zra~
f ~n. ~etrett lilngli~~' fefl, ű~tc!h~, mit einertt feinem manHien:®emüq. 91eif~
t d t fpnt. ~erlangt eine s~te ~age, tra gt bei [llngent 6djnitt. ~ein a.u~gea

Fi~net

fdjmad'9aft tmb ttcrt~ooa.
8. ~ufc- Juntf. (~4nniic!cnbe meiáe, ~et)ter, ID'lufr. 9lijeroarte!.)
ID1ittelroltd}fie tzilt grünlic'(1en ~eeren, an ber Sommerfeite roftiggelb, fleif~t
~~P.td)tt·agrnb. ®irbt au~ne3eidjneten :Musc.at. mJein. ~rau&e au~ a.[! i:afeltra
renvert~hnr. merfan;1t fur5ett ,8apfcnfdmitt.
9. J.lnt•tn8féítftrigt. E.tarfwüd)fig, mit groáen, fdjurtrigen ~rou~m.
f' ecren fh-..!) nm b, gr oú, gelóHq•roeiá, getupft un b bet~a.ut mtt fe§t tei~em
C: ajt. B-ruyrcifeltb. ~ragt bei fur3em Sd)nitte teidj. ~ein tfl flad unb lleHe&t.
l o. ;s ufcat von J\rtxatt.btitu. Et:.i.tfrortd)nQ mit mittelgroáen i:ra.ullea.
lY'er.rcu mittcf~rof1, ~nrtit~alig, f!eif~ig mit 9FuffaH~3eroűr5. ~I~ ~a.feUrau&t
au~ gefucf;t. Epátreifenh. IDJein au~ge3eid)net unb geroürat. 2anger Sdjnttt.
ll. *~1utguttb~r tl'lrifi. ~!td'j~ mitte{jtarf mit ffeinen, bid)ten straubea.
!t eeren fi nb Hdtt, lúrvJlidJ, t~ITqefó, fein geütpft, tmb grau fiet~aut. 3n gut!"
~~obtn bei Inngpm Ect;nitte fr9r tra:_1bar unb licfert eitten au~ge3eid)neten 2Bem.
12. g,tebf~ilrer rot6. Etnrfltliid;fig, mit mittefnrof>en, bidjten straullea.
5.'' erren n:it tr!~Ho·f,, bicfí~:a!ig, n1ibrrfir~t ber ~liuhtiffe am lüngften. e~~
rdd)tmpenb ltnb t'rforbert fur3en Edmitt.
.
13. ~dt51'tw~~.
ErfJr ftarfmiimftg unb fe~r r.etdjtr~oenb mit
p·ouen sr-·rr.ut1cn. ~'eeun grof;, runb, gelblicfJ6raun, bünnfd)ahg. 9Jhtteltelfenb.
~ ei laugt.m Edmitt~ Iiefert einen gutett ~ijd)ludn.
14. ~d}ctffd)we~na. Eitarf~t~üdJiig, mit rinfadjen, fattgen, b~m eidjaffdjmtmet
r {mHd~rn 'lrauóen. ffieidítra(1ettb. ~rrren mittcfgrof>, runb, wemg getupft, bftnnf :.:ol~· tmb faftig. IDlitte[reifenb. ~iefert einen a.romatifdjen, angene~men unb
iaucriic9en 52i1cin. :l~eanfpru~t fur~en ,8apfenfdjmtt.
15. ~fiéíbd)tufrctuBt. Etatrroiid)fig, mit .!frinen, b!~Jten ~raubttL
!J~ittertro~enb. ~~ecun flein, n,ci[ifidJge[b. ~rü~rettenb unb ltefert etnen fett
aromatifd)en Wein. ~errangt langen Ecljnitt.
16. ~~U$Cctbcfl'e bt ~hlt'bCfdi5. ~tatfltlüdJfig, m{t gro.~en, a~igelt
~rauben. ~•rrrcn mittefnron, runb, burd)fidJtig, go[b~db, fe~r fuá unb Af"-'
1natif~. IDlittelrcifenb. m3ein fe~r aromntifdj unb bufttg.
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~rtntDer

6tarfwflc~rig,

bicr,ten~~

17.
gerD.
mit ncinen, cinfad)en,
ttn. ~eeren mittelgrof1, meiüficf)grau, im uifcn ,Ruitanbe burd}fid)tig, bü.mt
fc()aHg, faftig, mittefrt'ifenb. 6eflr reidjtratlt'ttb, cin Sto.f btingt 40- -50 Zraa::
ben. ~íinfdjt [anqen ~sdmitt unb guten friiftígen ~oocn.
18. **) ~tr8erwei~ gro~. Stadmiir:I>iig, Xrauben groá, öilig, mit gro{3en, runben, meiü unb fdjml1q getupften, bünnjd)arigen, faftigen ~keren.
(5patreifenb; míinfc~t fur3en 6cfmitt. Se[)r reidjtragenb, Hefert [eid)ten ~ein.
19. ~adiefauci~ C~reúcza). 6tadmiidJfig, frud)tbar mit groüen, ober
mittelgro~en, (tftigen, bidjten ~raubett, ~eeren mittefgrof;, ntnb, gdó, fafti~.
IDHttefreifenb, fmtft nicf}t. Se~r rcid)tragenb unb Iiefert einen au~ge3eiclm~tett
2Bt'in. .Sur ~eróreitung fe~r anernpfo9fen. 6e9r roert[)uoll a[5 ~n>orttra.ube,
4Udj über ~inter [)aftbar. ~eanfprud)t fur5en .Sapfenfdmitt.
20. g'):ttfe~ét. 6tadmüd)iig mit einfacijen ober üitigen %rauóen. t3eerm
mitte[grof3, runb, roeifi(idjgefó. ,Sn ber ~[üt[)e ein menin ~eifCid) unb tiefert
einen gutett ~rtrag in gemijr~tem ~nfae. .\!iefert au~ge3eidjneten ~ein bá
futjem .Sapfenfcljnitt.
21. ~emtttbriantt ntl'if!. StadJtJüdjiig mit grof>en ':trauóen. ~efrtn
fe~t gro[3, meii3fidJgeió, ffeifc~ig unb menn uorrtommen reif, ~anifimbuftig.
5pütreifenb, reid)tragenb, Hefet't [eidjten ;lliein. ~ünfdjt [angen 5,-f;nitt.
22. ~r,utJiameufil1 gtf6. 6tnrlmüdJiig, mit grof1en, á~igen ~ran~
~eeren grof3, lanqiic!), gelbHd)meiú, an ber 6ommerfeite roittg, bicffd)aíig.
unb fau(t nidjt. Spatreifenb. 6e9r reic!Jtragenb. ill~eitt leL{Jt. ~cdangt .RlúJ(•
f<f,;t.itt. 6 [a n l am e n fa r o t f}, meldje audj fef}r rrL!jtragenb ifi, abet
~rau&en unb ~eeren uic[ gröflct.
23. ~l)ClJaUtr tJrÜu. Wu~f}~ fá;roldj ; c:trnuben mittefg-roi~ ; ~~emn nmo,
mttte(groá, grün unb fd)mar~ getupft. 9leiá)tra~enb. ~n1f}reifenb. ~rfangt
Inngen .SapfenidJnitt. m!ein grünUd), au~ne~eidmet unb b!eibt lange fü}llid>.
24. iramintr tot~. ~ltci)~ fcl)macg ; Xrauben tnitte!qron. t~eeun léing=
Hel), tot~, graulid)bfau bet(Hmt, bicffdja(ig, aromatifcf). ~rügreifmb, tiefert
einen au~ge3ei Jneten ®ein m1b ift bei langem 6d)nitte rei~traArnb.
25. ~u!illafeitet tof~. Stadroüd)fiq mit grof.;en ~rauben. ~eeren groa,
tot~, bieff dJai ig, fd) reimig, mitt ef reifcab, ~ein uor3ftg l id). Bttpfenfd)nitt.
26. * un'o **) ~Rusfiafcfl'er gtiin Wud)! mittelfturf, mit grof;tn ~eeTm.
l:tau{1en [üng(idJ, gelbtidJ!Jtün, bünnfdJalig, faftig. 5el}r rci~tragrnö. il~itte(,
teifenh. ~ein feOr angeneOm. ,8llpfrnfd.mitt.
27. * tmb **) ~ei~tt [uad)gutcbeC. (Chassl. bl. cr.) 5tarlmildjftg
mit groüen <Xrau[,en. ~eeren nrof;, feft, f{eifáJig, fe~r füa, gelblidjmei[) unt»
ftnq,enb. <5egr reid)tragPnb. ~f~ ~~porttltfeftraube íe~r gefudjt. ~rü9reifenb.
itu~ iUt m!einheteitung neeignct. 58ei .Sapfenfd)nitt fe~r teicf}ttagenb.
28. • unb *'~:J ~ot~et ,.fttad)gutebd. (Chassl. rouge cr.) ~iefefbt
'figenf4Jnften mie ber uo~·~erige, Qltt aóer rot~e :trauben.
29. ~ei~tt ~USCl1tlt4d)gutebtC (Passatutti, Chassl musque bianc.)
~ affelbe mie <i9. bL cr oqu. ~eeren go(bgelb mit eittem fdjroa~en, fe~r at\1
8ene9men IDluffat:@eroür~. S')eute bie geiud)te~~ unb roertoollfte StafeUraube.
BO. *) .~nsc•d 0ttontt. 6tartmüc9fig mit einfad)en, mittetgronen :8eeren)8e_eten gelbrtc~grün, runb, an ber e\ommerfeite mit rofHgen ~lecfen, mit fe~•
·feinem IDlu~fat;(~eroüra. íJritgreifenb. 2iefert einen fetnen <irqut~Mlieia.
'le

lllt ••

teael~utten $otten flnb ClUtfJ AUf eotonll lll to&ea.
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81. ~potfo .(Yodu11i~rt). StorftuihTlii:1 mit bi,lett 9le&ett. i:tttu~e1t
unt ~llll~n~o~~el.t ~~~e\'ett. ~ri':f)rrift>nb. ~etn gut uttb geH\tbt.
Ucl,rrret'e~'o ro~tb ber ~\.•cm bttterHd}. ~U~ Zafeltrou&e aud} gejuc'f}t. )Bei fu~
tem Sdlmtt retd)tn1nenn.
3~. *) gcuOend frcute. w-lit f(~inen '!ranben. ~eeren flebt &tau unb
~artid;ofig. <!pii~reifenb. illiebt ei nm au~geaeicf)net gu ten 9fotgroein, 'a&et trügt
1\lenio. ~er ~etn tuhb auc!) aum aJerid)neibett minberroert()iget ~eine &ettü~t.
~onger 6d11titt.
33. ~'lBflltc. Uepp_igroad)ienb mit mttteioro~en, Hinnfidjen ~rauben.
~~ eeren bunfdbtau, ~arttd)alig. illiebt einen bun fe( n, früftlgen, allerbeftell
mot~mein. s.?anqer Edmitt.
3 l. JlfUlcuth :rJoud)d. Gfinc au~ ~ranfreid} importirte fe~t teid}tt"'
genbe, rot~iaftige un'o oroHe ~rnuóe mit iüúen ~eercn. :.Der ~ein tft bunfefrotg. ~rou('e au~ al~ ~afelobjt gefud)t. ~et ,8apfenfd)nitt enotm rei~
tragen '35.
o. ~\t. Jöduca (cÍ4Utt1t3ittau8e). 5tatfroüdJiig mit gto~en, l)l)tBPtibenfötmigcn, feften ;trauben. ~eere fdntara. ~rü~reiyenb un b teid)ttagenb.
@iebt feuetioen ~\.~ein. ~anget .Snvfenfd)nitt.
36. ~CauftéintHrcO. etarfmi\d)fi~ mit 'Otcfem ~o{~e. ~rauben feft unbgtoii. Scbttle hiel, unil roiherfie~t ber ~öulni0. !Reiit irü~ uttb liefetl einen
le~t guten totl:~n ~~!ein. ~1eicúttttp,enb. ~ettriigt gapfen lllt'o langen (Sd)nitt.
37. jh'te~mon etarfmüd1ii~\ utt'o enorm reid1tragen'o. ~rauben
fe~r gro\3, runb, bloulid)i~(nuar5. ~!dit ipLH, ~Bein iáuetlidj. .«uraen .Sllllten::

oon, bu~tfelblm~

fd)nitt.38. *) J't&tbtltftll 6Ciltt. m!udJ~ mittelftatf mit Aroúen VlJramibenfötmigen
~rauben. ~'eerett mittdgroü, tttn'o, bünnidJa(ig. m.;ein au~ge3eid)net. 5t~t
tei~ttagenb bei rur~em Ravfctlid)nitt.
.
•
39. ~nrot. Sttufm~.-.tJiig unb tru~.1~tóat, mit mitt,ef~rot)en, teften ~t~n:
ben. IDetren mitte{qrof~, nm'o, un'o ipútrehenb. ~einer 9.~em. i?anger E4>mtt.
40. *unb :t:*) ·~jutgttnbet t\to~. ~~ud)~ mittelft~rt. ~ra uben mi~teiQr.of~, feft,
blauHd)ldJmor~. mcerrn nm'o, frú{Jreifen'o. Ee~t ret~tragen'o. ~em tem (lto:::.
motiid} unb fiirbig. ~att,,et· Zd;nitt.
Eortenbefd;reibung ift rortgcie~t aut éeite 26.
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~~~ic!mutfen
lettbc \lJiufter.
~tronosporafprl''

.,~lillf'nniumtelep". i!eidjt ~~tnb{)ab(~ar, un\Jertuüftlid!,

~elln

•
stul!ferblt~, mU litfen•.

au3
i!u!tttfitl, \JoUfommtn au,grr!ijltt, in stiitr berpac!t 20 st r o n e n.

ftad~t
;1\!aQtgdrt~tt, ~um (!in).iumen t 0 ,1 OHrtcn, mit bcliebiger .l)ü{)e, i!dnge, Silratl}ftilde unb IJlaft{Jeno.
Itttilt !Jii: 11.1u·:·liifl ,,nrrt•iUii!it anferttgen, unb bicue auf iBun!dj mit Cjferten.
.
~nun• Otn lll Odtn: !Rali· ~!i~ntr unb brren liier, 18anater unb ll!Jl!thd)e
18\enen aut{J bneu.

t:ll'O

Etal:tr.,nitru!:it•n,

Rrrn~unoen, !8irnen"robufte, fitornll.. .. turtne, Orht,• unll ilenerlrauben, Uhtfe~ornlle,, tAnbtv. Saaen, l)o~lh
t:r~ r ll.!n·li!Ji~e ~onbtutfdjtvclnc unb bttrn nreulunl}m.
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Ma.aesa)yM·I'poa\e
Strugurele .suvenire de mileninl uugurese."

lntbte- llnfoge rm~ttte tm Sa~ re 1893. !B om
me •natfllltgtn r.anntr flt "tnillennfum•
ttie,• aur Irinunung Ungarnl taufrnbjll~rigrr
l1rflr.mtg. "tr urfpdlnglidj aoo Ouabratnaftrr
trote Btrtftf}ulr rntlvtcftlte fl~, tDie biri ~le tm
t: ortDette brUtatalogel tetcrfdiloffrne t. !lotartatlur•
runben beltitifen : 1ur rrftr.t unb arCuten Blebfd)uie
tlngcrml, wtldjr ~rute tm ~ctreff bon feiftungl•
f4~tgteit nad)brm ftlbe fdjon ilbcr 800 stat.
8ocflt groü i!l - bon feiner onberen ~ebfdjulr
tlbertroffen IVft'~tR tr-·n. .Sur Ch3eugung bon
10-11 lllinionen .atf}nfttreben, 7-8 llliUionrn
('ol&fblungen, 1-B llliniunen Stupfrrn, unb groüer
•nacrfll Clrilnrblungen befcf)4ftlge beft4nbig 200-tOOO
arbrtter. (S. !Bilb. S. 86.) "lefel \leranfcf)aulid}t
bm ,Oaulltetngang ber tm Sa~re 1898 gegrílnbeten
•nlage. Sn ben rrflen 3'a~rm tDurbc ~!er gerbelt ;
•tttlrrturile htDlcftn fid} bir (Jer4umígfeiten crii
flr 411 enge, unb btenrn ble Cllebdube ~eutr biol
IBinaerwofmungen, ali Blebtftlluú• unb fiin•
,Sa~re

•t•

h~laglofaltt4tzn.

"te fibiunglarbeiten werben jeút fd)on tn rioeni
a• birfen .Stuelfen ediautell mtt Vl3et~lenbeleud)tung
ttngtrid}tetrn iblunol6fmmem berfrrttgt, tnctdjr
dn6flne saarr aur Vlufna{Jme lion 600-800 Ciblrr
trot P.nb. "en 11~11-'tglaimmern fdjlieüen fidi bit
UtlltQ6imwer, ~am"faimmrr unb 'alfungllotalitllten
an, ntrt anbi~ 1 rn ~·· erof;tn le!lttn aum ~in•
~lqtac ~er fie!';:n~:~robufh:. Unfer (t;, S. 87) tBil':l
•nafcfloulidjt ríutJI feleiJen llblunglfaal mít &lvti
nf"~ lbtungltifd)rn, tDI 880 lfbler in bierer
lldflm eben ntit ber ~ertfgftcllung •on Groúbur•
pubn ebtungen llefdjdftigt flnb.

"tr fortentutffe tlngrebeíten llrlien b!erbtft flt
ben mtt IBaffetleitung •erfe~en~n ltnltQ6immera
•erforgt. llnftt tlil!: (S. S. 88) t!tronflf)aulidjt nae
Vllit~rilung tlnel foldJen ilnlrgatmmerl.
~amit mtfnt •· t. Jtunben fldl ftbtt blt .Oetbfl-r
tnlbrfon)ttl der illitt bie GStCüt ~er (fril~iaflrl•
encbitionrn nut t~e!Itue!fe Ittentieren !Bnnen, fil~r~
on, baü mancfJmal l1tgliciJ ll-8 IBaggon IReben•
proburtr gepadt unb in ben ~erfanbt fommen.
Iifint foid)e !Ualfungl• unb lil~tbition~gru~l:!e ber•
anfd)aulidjt un fer nlld)ftef olgenbto! !lHrb. ((5. S. 89.)
~af! ti bei foldjem grofien Unternti)mtn btd
3U fdjafftR gitlit, ift natürlídj : bet:nodj befotge
bit tlrbeitereint~eilung, i!eitung, bie ltontrotl~ unb
Vtuffltf)t felbfl, perfilnlidj mit mcinem im Ititen
llilb~ (S. S. 10) bargeftellten !Burraup~rfonale, fer•
ner mit ben ouf ben Vlnlagen angeftellten Vlnlageleltern, IBinAern unb ~ottltbeitern.
3m ,flintergrunbe bel filbe~ \leranfd)nulid}e &tvri
9liefentrauben, bie Cifine mit 45 cm., bir Vlnbtte
mlt 65 cm. i!dn~e.
~ie !13relfe mcinrr ~robuftt btfinben fid! aut
Stltt 99-40-U,

ee~r bitlt meinrr tDert~ell lunben beftellea
l!trfdjiebent gemlfd)te e~alierre{1en. llin fold)ra
l'eflenen tntfprid)t aucf) bem BIDccfe, IV ·nu id) ~rau•
ben aum eigenen Qleflrand)e {fit in btm Spalirc
tn \lerfd)iebrurn Sorten fed)frn !Din. 9ladlbem mtc
bal .8ufammenjtcllen foldjer gemífdJttn Sllalfn..
forten uitle lllü~e unb Vlrbcit brrurfad)te, tonnte
bie (;fbfungen nid)t 6iaiger geben, ar~ bitfelben tn
relneu eorten. 5Die Cifr3engung b~t fleinen ESortea
in reiner Oualitiít berurfud)t biele !llrbeít, nad)bem
bal 9r.atcrial ~itt3U fellarat gefd)nítten, gn .... t,
getbelt, berjdjult, elngefdj!agen, bil]lltttiert u~
~a.t•tltlflel tlebmatedal, litbOt ri unter bie
e,~ebirrt tverben muü.
~arfn Uritern au• murlier• ·ten stiangt, tui tb
JutrJ
rhttr Wrbriteralitl:)rilung \lorbeteitet.
Um mehten ~. t. ~unben audj in bieftr ~infl~t
~ar ftl(le eul tidA 1100 VItbeftern hfte~enbl
an bir ,eanb gr~rn unb um binigtl !Mclb feinr ESor•
~ortruttrrgru~4Jt •nanflflaulidjt bal euf @itite l l
ten liliern au rannen, rntfd)Ioflartid) meint ~valier
t•flat.tttte
Wdcfle •t~~lter fufl ur rhtrm 111ft
fortf!n •on !:ro ~1 -161 oud) eemijd)t au rbdnp
Daftt~baltlrthlna dngrri(ltetrm Etratifitationl•j ba~tt jebermann e:m~alidlr, fetnr, aemifciJte ~~~:er•
fo.all .-nq~~mtn, ~trtn jrber dn6tlnr ~tal aut
ftrttn um 110 Stnnen ~tt rauftnb at:f~olfen , ..
•"Jnolllt ••n rinn··efnrr IRUilon IJblunsrn aut t{t.
!6 nne..
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