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HGY. BY A SZóLóBBN 
Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik: minden hó 28-án. 
Előfizetési dij : Egész évre 2 frt. 

Szerkesztö és kiadótulajdonos; 
CSOMOR KÁLMÁN. 

Az idei szölövesszők. 
Általános r. panasz, hogy az idén az ültetések nem sike

rültek. 
Azok, akik vásárolt vesszöket ültettek, ezen körülményt leg

inkább az eladók hátrányára tüntetik fel. ~lások az ültetési el
járás körűl keresik a hibát; végre vannak, de kevesen, akik ezt 
a mult évi rendszertelen idöjárás és peronoszpora föllépésének 
t ulajdonitják. 

Ha a gazda az igazi okot nem tudja, következetesen több
több hibát kö\'et el. Azért tehát minden hibánál az okot kell 
keresni. 

A szólövesszók eredésére nézve az amerikai vesszöket két 
osztályba kell sorozni. 

Az egyik rész rendesen ered, a másik rész nehezen. A 
gazda f(\hát midón az eredmény fölött wond itéletet, tudnia kell 
a vesszö eredési tulajdonságát. A nehezen e1·edö vesszök a direkt
termük között vannak. Ilyenek a Jaqnez. a Herbemont, s kevésbé 
a York-}ladeira. A többi direkttermós alanyuJ használni szokott 
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amerikai szölóvesszók rendes viszonyok és kellö gondozás mel-
lett elég jól erednek. , 

A jó eredés elsó és fóföltételc az ~gészséges szólövesszö-
nek; azután következik: a. k~zclés, gondozás és elbánás. . 

Egészségtelen vesszövei bujlódani nem érdemes; rnel't . :u 
mát· a halál csiráját hordja magában; s mielótt hivatás~zcrúen 
életre kelne: elhal, de ha életre kelt is, cscne\·ész lesz, hitvá· 
nyan tengódik, végre mégis elhat. 

A mult évi idöjárás hazánkban kevés kivétellel olyan ab
n orrnis volt, hogy a me Ilet t a szölóvesszö Le érését vánli alig 
lehetett. 

A vessző beéréséhez állandó mch\g napos időjárás kiván-
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tatik. Ez azonban a llltilt ~rl1en hiúnyzott. Ellenkezmeg örökös 
csapadékos idónk volt, s öszsze} níra_tlanul .korán köszönt~tt be 
a hideg, mely igaz, hog,v csak t")gy p~~~· naptg tartott, ~e epp.e.n 
elég volt arra, hogy nz érctlen vess,zot megr:?ntotta .~ tgy t~tj~t 
á.llta annak, hogy az esetleges hosszu, melcg osz, a l11anyt Beml-
leg pótolta volna. 

A'l. igaz. hogy az (iszi ft-IP:.Y HZ (1 JHC]kedctt helyrn ]eyii vessz,'). 
ket nem rontotta u1eg, s az ösz llt~lllilPg pótolta. HZ érés hiitn)·át, 
s az ily helJen trrlllclt jobb eredményt is atlolt, tie a Iaposabb 
helyeken a vesszöket teljrscn tönkre tette. 

Legi u kál, b ár t ott a lel pos liOlll Ok 011 le v ö curópa i szólófajok-
11 ak, de árt ot t ál tn lá L~ll! w ind en fajnak, a me ly nem légúra lll
latos emelkedett hel_y<'n volt ültetve. 

Eme rrndszertl'll'll idójún1s szaporitotta a rendkiriii nagy 
mPrv ben fö11<~pett prronospúrá t, lll cl y ro w bo ló ha tásánd a szt)lö
tókét levelétől mrgfor-;ztotta. ~live! pedig a h•galkalmnsabb itW
járús srm l\l>pcs fll('gt.\rlPiui a f'.l'.i,lö Júj:ít. ha az lt~\'t1 1étől megfosz
tatik, aunál ke,·ésLé érla•til.; lJe a csapadékos idöjánis !!!ellett n. 
levelétól megfosztoU szölövrs~zö. 
· Tehát a mult éri szölö\'csszö hibás~ágára vezethet() vissza 

azon silúny eredmény, me ly n z idén a szöWültetéseknél tapasz
taltatott. 

A j~.·lcn év azonhnn egészen ellm.téte a mult érinrk. Az 
állandó melPg, fllOildhatlii forró idbjánis egyáltahihan nPm adott 
tápot a J•rrono~poníwtk. Abol fPilt~pett, még ott is Ph'Pszett s 
igy a. szt.lütö teljt·s düs' lcr•~lz<·tt.~rel fcjWtlött. A kedvező idő
jánis me!lt.'tt a szölű Ye~~zlijc wúr eddig E:z~.ipen Leérett s elmond
hatjuk, hogy a .jelen é\·ben l:azánkban ig<·n egészst.1gcs szólö
vesszbket nyerünk. 

Ezen körülrul>llj't kiváuúm tisztPlt olrasóim bt·esrs figyel
mébe hozni, s :ljáni:1Hi, hogy Hki n szDlöszeltel kiritu foglalkozni: 
a j c l c 11 é v i, l: :1 z á nk b a ll t c r me t t sz H l ö\' <·8 8 zök ke l 
i p a r k o tlj é k a. z ü l t " t t'• s t. t t' h e t s é g c- t'• s s z á 11 d t\ k á h o z 
l\ é p es t l e h e t (',l P g: n a!-!; .Y }, a 11 lll e g ke z d c n i a\' n g y {o l y
tatni. 

Az iartclmc~st!g, józansúg sok csetlJcn a szerenesének nhtp· 
küvo. Alig lehet lla~o·oiJJ, szf'r(~tH·se a szölösgazuára, ruint az, 
h~ szölöjo az clsb csztcndúben jól hc~t.ll. S nlig lehet uagyouh 
szercnesétlenség, ha az {•Ist) é\'i foga.mz:is silány s nl ültetés 
h~zagosan cred Illeg. • 
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Az öt·ökös foltozlis még az eur,)pai szőlófajoknál is nagy 
La jjtd j ü rt. V égre ott 1uég is esak me nt. De az uj szölökulturá
nál egész nHÍS viszonyok vannak. 

A di1·ekttermök azok ahogy még foltozhatók a második 
harmadik évben, de a későbbi években ez is nehezen megy; mert a 
dt1s lombozatú szőlőtök között a. bujtás alig alig marad él<,tben. 
Csak is ott lehet később foltozni, ahol a sorok és tökék távol
sága leg:.iább l méterre van ültetre. 

Ott, ahol egymás mellett 5- G bujtás tétetik el, a szükebb 
ültetésnél is lehet eredményt érni el. De ott, nhol egy, esetleg 
két töke hiányzik, akkor midön a tö~ék lombosoliása Leállt, felet
tébb nehezen megy a foltozás. Tehát a jól beállott szölö meg
fizethetlt!n ; s igy oda l\cll törekecini, hogy szólöink elsö évben 
jól beálljanak. 

l\Ii vel pedig a sikerhez első fóföltétel a vessző teljes beé
rése, nwg kell ragadni a kínálkozó alkalmat s ültetni akko1·, 
midön arrn alkalmas jó beét·ett vessző áll rendelkezésünkre. 
llintl1ogy ptdig a jelen é\' a vesszőt· hazánkban teljesen beérleli, 
ujból és pedig egész melegen ajánlju!<, hogy aki az uj szólöszet
tel foglalkozni su\ndékozik, azt a j(llen l\edvezö évben termelt 
vesszövei ültetni cl ne k éssék. 

l{íin a szölöben. 
Ott honi a tiloxf'ra még f'l nem jutott, ott hol a vétlekezés 

idciekorün megkf'zdetett, - ott, hol a homoki Indtura legalább 
3-4 évvel ezelütt megkezdetett: a szüret beáll, ha már akkorra mire 
ezen sorok vibigot látnak Le nem vl>geztetett. Ideje tehát, hogy arról 
egy l\isl"lé beszélgel"lsiink és értsiik meg egymást .... 

Ha valaha figyelmesnek, kiirültekintönek kellett lenni a sziiret
nél, ugy most az meghatv<inyozúdik, mert a szö1ö leve ma aranyat 
ér, mert a must illetült'g a IJor jól fizetett és keresett ezikket képez. 

Ki kell használni tehát annak telj<•s <~rtékét, és észs?.el pénz?.el 
kell a bormcnnyiséget szaporítani. 

Ha a szaporitás észszeriien történik, nem ke11 félni, keresett leAz 
az és jól tizetik; mcrt a szülük ld veszésével az izlés is sokat enge
dett. S ami eddig másodbor név alatt volt iRmereft's: a .z ma n a p sá g 
a n a g y fo g y as z t ás t á r g y á t k é p c z i. 
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Nyiltan kimondom, hogy jelen viszonyok küzütt én nem törek
szem arra a kiváló nehézségü fekete borok elöállítására mint ezelőt; 
mert tudom, érzem, hogy a nehéz borokra nines vevö, ellenben a 
könnyü bornak van vevöje. 

Amint az én })inczémben vevő nélkül áll a nehéz bor, ugy van 
általában. Ellenben könnyü asztali bort: azt bármely órában elle
het adni. Tel1át az ész azt 11arnncsolja, lwgy ne a minüsl~g, de a 
mennyiségre dolgozzunk. 

De ez a nóta. nem áll az általánosságra, mert a lwmoki bort 
például nem csak hogy nem szabad szaporítani, de hogy a kellő 
qualitást elérje: j1n-itani kell és }JCdig a következőképen. 

Szüret alkalmával mielött a must forrásba jönne megmérjiik 
például Klosterneuburgi nmstmérövel. Ha az 16 fokot mutat, belöle 
jó, könnyii asztali bort várh&tunk. Ehhez nem kell azután semmi 
~egitség. 

De ha a must csak 8-10 fokot szó,·al J 6 foknál kevesebbet 
mutat, addig kell ~ün•g fl'lu~rczukor hozzá:tdásával javítani, mig a 
16 fokot el nem érte. 

Egy KlosterneuLurgi fok emelése egy hektoliter mustnál két kilo 
czukor által éretik el. Ha tehát a must 14 fuk, akkor adunk minden 
hektoliterhez négy kilo czukrot, s igy amit a természet töle megta
gadott: mi hozzá adtuk. Ekk~nt. elölett állitva a rendes rptalitásu 
asztali bor. 

Ha p~ldául tiz fokot mér a must, akkor hogy hat fukot nyerjünk, 
hozzá adunk tizenkét kilo czukrot, s igy toYább. 

A czukrot RJ,rÓ darabokra türYe meleg vizben teljesen feloh·nszt
jnk s ily meleg állapotban a czefrére öntjiik. 

A homoki boroknál igy járunk el. 
A hegyi szölöknél egész más eljárás kö,·etendö. A l1egyi szülöt 

elöbb megöröljük, megtapossuk s levét huszonégy óra után róla 
leszürjük. 

Ebből nyerjiik az igen keresett v i l á g os v ü r (js v a g y i 8 
si ll e r b o r ok a t. Ha tt~t~zik fehérbort is ~zürhetünk és petiig ugy, 
ha levét azonnal ]('szilrjiik. Ily eljárással jó fehérbort nyerünk. liost
már a többi t.örkölyt újbó], de igen erösen széftapossuk s azután 
ugyanannyi vizet mint leYet róJa leszürtünk öntsünk reá. Ekkor 
megmérjük 8 úgy fogjuk 1 a]álni, hogy a must vizzel y(' gyi t ve alig 
6-8 fokot mér. Ekkor minden fok e]öállitá8ára 2 kilo, forró vizben felol· 
vasztott fel1ér czukrot veszünk, s azt majdnem forróan bele öntjiik a vi
zes ezefre közé, 8 hagyjuk most már, hogy az egész m(•nnyisl-g együtt 
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ösezeforrjon. Ha törköly ét föl n~ tett~, uj ból és uj ból leverjük mindad· 
dig, mig csak a forrása meg bern áll s a törköly leülepedni a lé pedig 
felülre ktt'ekedni kezd. Ezután leszűrjük s nyerünk egy jó könnyü· 
itaiti másodbort, mely manapság 18-20 frtjá,·al ét"tékesithetö. 

Ha a bor megtiszttÜ s ugy tapasztalná.nk, hogy az gyenge: 
finomított, vagyis tisztitott szeszt adunk hozzá. Az első lehuzásánál 
egy keveset ; már amint az okos gazda a?.t. jónak látja. 

Ez a hegyi szölökben termelt borok ez idő szerinti helyes 
elját'áP!a. 

Következik azután a harmadik eljárás az ugynevezett szölő· 
nélküli borkészités, pancsolás gyalázatos és bünös mestersége, mely 
manapság hazánkban annyira el \·an terjedve, hogy a nagyközönség 
80 °/o·tólija ilyen pancscsal él. 

Ehhez nem értek. De nem is ki"vánom megtanulni. Mert, hogy 
valaki ilyen csalással keressen családjának kenyeret, ahhoz g y o .. 

-m o r ke ll. · 
De kolönösen okoskodni kell az Othelló, Jaquez és Herbemont 

szőlö szflretelésénél. 
Ezek a fajok, liiilönösen az első rengeteg nagy termést _,.ad ; 

de '·estag héja és húsosságánál fogva a tartalma saját leve által 
belöle teljesen nem vonható ki. Ezt, illetőleg ezeket magára hagyni 
nem lehet. Ezeket vagy homoki borok hozzáadásával kelJ, vagy ha 
az egyáltalában nincs : viz és czukor hozzáadásával lehet és kell 
elsziiretelni. 

Az eljárás itt is a~. Elüször a saját levét kell leszl\rni, azután 
tígy kt~sr.itsünk másodlJOrt, mint egyéb hegyi szölőknél. 

A vörösborok mustjába nem szabad kénszeletet használni. 
Egy igazi szürctclési eljárás annyi sok kivánni valót tartal· 

maz, hogy annak minden irányban megfelelendő kis lapunk 3-4 szá· 
mát lehetne vele teleirni. 

De hát még most az uj szőlökultm•ának hajnalán nagyon ne· 
V(>tsé cs nrról beszélni, hogy a szőlötörköJy miként használható el, 
mint állati takarmány? mert nincs ... meg hogy a 100 hektoliteres 
3 !enl'kli kádnak a fenekei miként állitassanak össze stb. 

:Most elégnek tartunk ennyit. Ha élünk: lesz aJkalmunk bőveb· 
b<'n beszélgetni, c8ak az legyen : ak i h a ll g ass o n l 
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~lik or íiltessiilí a szölövesszüt '! 
Többfelől azon ].;:érdés intéztetett hozzánk, hogy a z ü sz i \'a g y 

t a v as z i ii l t e t és. e előnyösebb ? 1\Iintán e tekintetben a nézetek 
eltérök, s miután ·ez solmkat érdekel, nézetünket lapunk terén a 
következökben mon<ljnk el. . 

A felvetett kérdés általánosságban lévén megtéve, arra első 

sorban mi is általánosságban v{tlnszolunk. 
Az iiltetés minden körülmények között alikor legnllmlmasnbb, 

midön a beültetett vessző a szőlöben nem vesztegel, <le lehetőleg pár 
nap alatt életre kel. Például: ha tavaszon alkalmas idüjárás melleU 
ép, egészséges gyökeres vesszőt filtetiink, pár nap mul va lirömmel 
látjuk, hogy megimlnl. - Ez az eljárás a leghelyesebb. Itt a siker 
a legjobban van biztositva. 

De hát sokszor a l.;:ürülmények parancsolnak, még az emberi 
nyughatatlanság is sokszor eltérő eljárást 1\:ih·et. 

Igy sziilemlett az őszi iiltetés, melym~k vt~delmére az í.ozatil~ 
fel, hogy a vessző elhullatván levélzetét: nyugszik, nem vegetáL -
1\Iire a tavasz beküvL•tkezik: a téli hó\·iz az Í5znpot gyökereihez 
mosta, s kikeletkor a föld fül melegedésL·\·cl (•gyidt>j iileg a vcssző is 
(•letre kcl. Hát kérem ebben is sok igazs;íg rPjlik! 

..\liYel mind a két nézetLen valú:;.;ág rPjlik, t;imatltak az őszi ~s 
ttn-a:-:zi iiltl't•'·~Pktwk v•'·diJÍ. lmd.tai, vir-:zont P11en~l-p;ei i~. 

Hogy mo:-0t 111<Í t' r•'·:0:zh·t e~en hozzászlHha:o:sunk, o,;;sznk az iilte
tenllij :-:zülíjn·:'!:-:ziikl·t k•~t részre {·s IH' dig s im a {· s g y ük e r es 
v es:-: zök r e. A J..:t'otf{·le vesszök elj:\rása {•s crednJ{•nyc l~üúitt sze
riutiink igen-igen nagy Jdiliiru IJsrg van. 

A :-;ima Yesszö iiltetés{·n~l elsö ~s föel v az~ l10gy a vcst5ző lehe
tüleg aldwr vágassL·k le a törül. midőn arra sziil.;:s{•g van, azaz iiltctni 
aka~juk. Ezt azon'Hm igy e~ak is azok eszl.;:ijzölhctik, akik t·l~g clűrc
lütúk voltak ~zijJüil~et oly helyre iiltetni, ahol a n·sszö a t~Ii fagy
nak uincs ldt{·,·e. 

Em('lkcde~t. ll-g;iramlatos l-jszalii ~zelt·l~1lil Yc.~·dctt hcgyultlalakon 
tcr·mp)t ·;t•sszüt IPgt'Zl·lszl't'iiub li int, amint mondaui :.;zoktúk nz a n y
j <Í 11 h a g y n i, H tavaszon az ültet{•::; el<itt h•nígni s uzonnal 
elUltet ni. 

Ez a legtermé:szeteHebb, l<'guagyúhb sikert lJiztof'titú eljárás. 
A gy iH\ er<'~ vcs~zük iiltetésénél is legi id vÜ:-;l·bb, Ita az a fültlLül 

ta\·a~.zon aldwr ~zt•dl•tik~ mi•Wu azt azouua] iiltetni ukar:iuk 
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De l uH kevés e:u ber nm úgy berendezve, hogy ezt igy a leg• 
tcrmészete~cbben eszközölhesse. Soknak szőlötelepe Ircpos helyen van 
ahol a tóll•n át kiinn maradt vessző több esetben elfagyásnak van 
kité\·e. Ily esetben itt az észszeriiség azt parancsolja, hogy a szö16· 
vesszí)t nem szaball az anyján kivUl hagyni s az eshetö fagyás káro
sodás~ínak kitenni. 

Legtöbben még teleppel sem rendelke-'!nek, s igy kénytelenek 
a vesszőt nu\shonnét, sokszor túvol rsű vidékről megrendelni. Ezek 
telait a fünncub lcgtcrmészeteseblmek mondott elj~irást nem követ
hetik. 

A~ ntóbLralmál ezen nggodalom i::; (•s lledig joggal támad
hat : vajjon a vesszü télen át gon(los lwzclé~IJen részesiiit-e? Ha te
hát valaki idegen vásárolt vesszűvel szándékozik szölöt telepiteni, 
helyesen eselekszik, ha oly helyről tesz benisárlást, ahol a vessző 
kczelé:o;t személycsen figyelemmel kisérheti; ha ezt nem teheti, a leg 
nwgnyugt aM hb, ha a vesszőt őszszel s zerzi be s télen át maga gon-
dozza. .· ·· 

A levágott sima vrssző egy az anyj~ítól megfosztott saját vö
gyérc, lwlére ntnlt m~yagré8z, mcly gondos árolás mellett egész télen 
üt kúr nélliiil szintfn eltartható . 

.1\Iost már nz a kér<lés: helyesebb-e azt őszszel ar;onnal ki ültetni, 
vagy helycsebb-e a pinezében vagy veremben gondozni. 

A vessző a veremben a nedvesség által Ó\·atik meg a kiszikka
dc-istúl. Az a l,:érdl-s tehát oz elfiltetéssel mfg lehet-e óvni a vesszőt fL 

~zildmdii:;;t ól ~ 
Ha a sima vesszü, ldilönösen erősen kUtött talojLa vas~ml til

tettetik s kellüli:ércn Le nem isutpoltatili; a vessző egy iires lyukba jön. 
Ha nz [·sz hofsn't ú::. S'-nraz; az i.ins lyukLan levő levegő mcgrohadt, 
me ly a vt-sz(jn l~en(·sz alnkl nn jrlrr.tkezik. Ezen penész a vessző 

héj1lt megrohnsztja, s vele a vessző Lct<'gedését idéú elő s állandó 
éle1ktlJl'8~~~gétül megfos?.tja. Ilyen üszi i.ltetéstől ovakodjunk, s ha 
nincs hatalmunliban az eiültetett szölön'!SS7.üinket li:ellőképen beisza
poini: aldwr ~z ültet·~s eshetőségnek van kitéve. 

1 le ngyanezcn E.'ff't ~111 be a n'SSí:ő bevermelésénél is, ha az 
ft·ktetn•, csomagosnn rakntili le, s a föld vngy homok közé be nem 
is~wpoltatik. A ves~zG közé jutott len'gő itt is megromlik, s a. vessEÖ 
}ICUéH.~l'!lt'·sét idt~zi elő. 

Az ü8;'.i iiltctés <'gyik főkelléke tehát az, hogy a vesszü rnimle· 
11 iitt nelh-cs fi.il(ltlel érintk::?zzék Ha az igy csszközöltetik: az iiltetés 
t•gyil\ \"l':-:zc(h•lmc a pen{·:.;~wtlé~ ld n\lt Z<irva. 
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A második nem kevésbbé nngyfontoságu kérdés, a \·es~zönek 

állandó ned vességben tartása. 
A pinezében yagy veremben elrakott vesszőt hatalmunkban áll 

állandóan nedvességben tartani. Tehát ennek hiányát csak a hanyag
ság érezheti. De az a kérdés, hogy az őszszel beültetett ,·esszőnél 
beáll-e ennek szüksége? S ha igen: lehet-e azt eszközöln i. 

A jtil leiszapolt szölővesszö a nedveBséget egy nagy ideig 
megtartja, mert az a. fölfl nedvessége által is nagy mérvbf'n bizto· 
sittatik. S mig a veremben a gyakori locsolás szüksége be áll, itt az 
nem válik annyira szökségessé, ha csak valami rendkivül hoBszó 
száraz meleg ösz vagy száraz tél nem következik be. Az előbbi 
esetben lehet rnegöntözni, az utóbbinak a téli nedvességet ugy 
biztositjuk vesszőink részére, ha a beültetett vesző előtt egy kapa 
földet kivesziink, s igy ott vizfogót készittink, mely a legkisebb 
nedvességet is felfogja s a vesszőhez vezeti. Ily eljárással az őszi 
ültetés részére a nedvességet is biztosíthatjuk. 

Most következik a téli fagy, rnely a szőlővesszőt mint élettelen 
testet könnyen megfagyaszthatja. Ez ellen azonban védekezni eléggé 
lehet azzal, hogy az ültetett vesszőt magasan, kis dombocska alak· 
ban felfedjilk, betakarjuk. Oly esztendőben, rnidőn az egerek nagy 
.számmal nem uralkodnak, igen iid,·ös dolog a vesszőre elöbb egy kis 
pelyvát, vagy töreket szórni. A jelen évben azonban midün a száraz
ság oly sok egere' nevelt, ezen eljárást azért nem lehet ajánlani, 
mivel ott az egér tanyát üthet, s a szölörügyeket lerágja. 

Tehát okkal-módllal a téli fagy ellen is lehet eléggé ,·édekezní. 
Kö,•etkezik az őszi iiltetésnek egyik legnagyobb ellensége, a 

hosszas esös ösz ; lágy, saras tél ; avagy a hosszas tavaszi csö1 idö, 
mely mellett a vesszö szölöszeme sok esetben lepállik. 

Ez ellen egyedöli óveljárás, ha szölöinket menedékeiJ helyen 
ültetjük, ahol a viz lefolyik. Lehet ugyan tavaszon korán kitakarni, 
·ez esetben azonban kivagyunr téve annak, hogy egy hidPg éjszaka 
a télen át védett szölövedszöt elfagyasztja. 

Ez a legnagyobb kalamit ás, nJnh·el ~zámo1ni kell; t•JJakhogy 
e~en eset ritkán fordúl C'lö. Mint. az elésoroltakból látható~ az öszi 
ültetést a káros cshetöslagek ellen okkal-mvddal Jn('glehet menteni ; 
azért tehát aki saját olyan teleppel nem rendelkezik, ahol a ·,.e8szö 
L a\·aszig károsodás nélkül küntartható, legokosabban eseJekszik, ha az 
ültetést őszszel megkezdi. . 

De van sok eset, alwl az öszi ültetés megkezdt>ndü. Például 
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Yalaki nagyobb teriiletet szándékozik beültetni, ott meg kell ragadni 
az időt és alkalmat, hogy a szándék keresztül vihető legyen. 

Szóval ha az ösz alkalmas s az ültetést rnondott körülmények· 
nél fogva eszközölnünk kell: egész bátran fogjunk hozzá, de ~ kala
mitásokra nagy figyelemrnel kell lennünk, s azokhoz alkalmazkod· 
nunk kell. 

Hasonlóképen áll a gyökeres vesszővel is. Ez if.!, rnint a sima 
veszszö őszszel is előnyösen ültethető, különösen árok- vagy gödörbe, 
mely esetben gyökerei nem vágandók vissza, de jól beiszapolandók 
s a téli fagy ellen befedendök, valamint a téli nedvesség biztositása 
végett szintén egy kis vizfogóval ellátandók. 

A kézben eszközölt fás, de egybeforrott e meggyökeresedett 
ojtványt nagy értékénél fogva sokkal okosabb dolog tavaszezal szedni 
ki és ugyanekkor iiltetni; de ha kényszerülve vagyunk, azon eljá· 
rással, mint a gyökeres vesszőt, szintén elültethetjük. 

De nem igy a sima zöldojtványt. Azt semmi esetben sem 
tanácsoljuk, hogy őszszel a töröl lcvágassék és állandó helyére őszszel 
elültetteesék. 

Nem, mert először is szintén nagy értéket képvisel, s ha a 
szem akár elfagy, akár le]lállik, akár az egér tönkre teszi: vele sa1w4i 
vesztct1 ünk. Legokosa bb dolog a ziildojtást a töröl őszszel nem \'tigni_ 
le, de a fagy ellen lehúzni, s földdel kissé emelkedetten taklft'Íli. 
'I'avaszon aztán, ha a forradás tökéletes, le lehet vágni, s ukár elő· 
gyökereztetni, akár azonnal kiültetni. 

Ezek ami nézeteink az őszi és tavaszi ültetést illetőleg. 
~liután oh·asóink közütt számosan lehetnek az uj szölöszet te• 

rén egészen kezdők, ezek érdekében jelen értekezésünket megtoldjrik 

a következökkel : 
Eddig tárgyaltuk azon fnjokat, melyek simavess1.öröl könnyen 

erednek. Ilyenek a Ripáriák minden változványaikkal. Ilyen a Viala, 
Rupestris fajok s a direkttermők közül az Otlaelló. 

Ellenben egészen más elbirálás elé esnek azon fajolr, melyek 
sima vesszőröl felettébb nehezen fogarnzanak. Ilyenek a Jaquez, Her· 
bemont és York-Madeira. 

Ezeket azért emlitem fel, rnert ezek őszszel és tavaszon is 
oly nehezen fogamzanak, hogy ezeket sima vesszővel állandó helyükre 

ültetni nem tanácsos. 

... ~~-='--"------=-- -•- ---
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A második nem kevésbbé nagyfontoságu kérdés, a ,·esszőnek 
állandó ned vességben tartása. 

A pinezében Yagy veremben elrakott vesszőt hatalmunkban áll 
állandóan nedvességben tartani. Tehát ennek hiányát csak a hanyag· 
ság érezheti. De az a kérdés, hogy az őszszel beültetett ,·esszőnél 
beáll-e ennek szüksége? S ha igen: lehet-e azt cszközölni. 

A j61 l:eiszapolt szőlővessző a nedvességet egy nagy ideig 
megtartja, mert az a fölll nedvessége által is nagy mérvbrn bizto· 
sittatik. S mig a. veremben a gyakori locsolás szüksége be áll, itt az 
nem válik annyira szökségessé, ha csak valami rendkivül hosszú 
száraz meleg ősz vagy száraz tél nem következik be. Az előbbi 
esetben lehet megöntözni, az utóbbinak a téli nedvességet ugy 
biztositjuk vesszőink részére, ha a beültetett vesző előtt egy kapa 
földet kivesziink, s igy ott vizfogót készittink, mely a legkisebb 
nedvcsséget is felfogja s a vesszőhez vezeti. Ily eljárással az őszi 

iiltetés részére a nedvességet is biztosíthatjuk. 
Most következik a téli fagy, mely a szőlövesszöt mint élettelen 

testet könnyen megfagyaszthatja. Ez ellen azonban védekezni eléggé 
lehet azzal, hogy az ültetett vesszőt magasan, kis dombocska alak· 
ban felfedjiik, betakarjuk. Oly esztendőben, midőn az egerek nagy 
.számmal nem uralkodnak, igen iid,·ös dolog a vesszőre előbb egy kis 
pelyvát, vagy töreket szórni. A jelen évben azonban midön a száraz
ság oly sok egeret ne,·elt, ezen eljárást azért nem lehet ajllnlani, 
mivel ott az egér tanyát üthet, s a szőlörügyeket lerágja. 

Tehát okkal-módllal a téli fagy ellen is lehet eléggé ,·édekezní. 

Következik az őszi iiltetésnek egyik legnagyobb ellensége, a 
hosszas esős ősz; lágy, saras tél; avagy a hosszas tavaszi esv8 idö, 
mely mellett a vesszö szölőszeme sok esetben lepállik. 

Ez ellen egyedöli óveljárás, ha szölöinket menedékes helyen 
ültetjül\, ahol a ,·iz lefolyik. Lehet ugyan tavaszon korán kitakarni, 
·ez eset ben azo ll ban kivagyunk téve a11nak, hogy egy hidE> g éjszaka 
a télen át vérlett szölöve~:~szőt elfogyasztja. 

Ez a legnagyobb kalamitás, amind 8zámo1ni kell; t'8akhogy 
e~en eset ritkán fordúl <'lö. llint az elésoroltakból látható~ az őszi 
ülteté8t a káros eshetőségek ellen okkal-méddal meglehet menteni ; 
azért tehát aki saját olyan teleppel nem re11dclkezik, ahol a ,·esllzö 
l aYaszig károsodás nélkül küntartható, legokosabban cseJekszik, ha az 
iiltetést őszszel megkezdi. . 

De van sok eset, al10l az őszi ültetés megkezdendö. J>éldául 
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valaki nagyobb területet szándékozik beültetni, ott meg kell ragadni 
az időt és alkalmat, hogy a szándék keresztül vihető legyen. 

Szóval ha az ősz alkalmas s az ültetést mondott körülmények· 
nél fogva eszközölnünk kell : egész bátran fogjunk hozzá, de ~ kala
mitásokra nagy figyelemmel kell lennünk, s azokhoz alkalmazkod• 
nunk kell. 

Hasonlóképen áll a gyökeres vesszővel is. Ez is, mint a sima. 
veszszö öszsze} is előnyösen ültethető, különösen árok· vagy gödörbe, 
mely esetben gyökerei nem vágandók vissza, de jól beiszapolandók 
s a téli fagy ellen befedendök, valamint a téli nedvesség biztositása 
végett szintén egy kis vizfogóval ellátandók. 

A kézben eszközölt fás, de egybeforrott s meggyökeresedett 
o,jtványt nagy értékénél fogva sokkal okosabb dolog tavas~l!lzal szedni 
ki és ugyanekkor iiltetni; de ha kényszerülve vagyunk, azon eljá· 
rással, mint a gyökeres vesszőt, szintén elültethetjük. 

De nem igy a sima zöldojtványt. Azt semmi esetben sem 
tanácsoljuk, hogy öszsze} a töröl levágassék és áJlandó helyére őszszel 
elültette8sék. 

Nem, mert először is szintén nagy értéket képvisel, s l1a a 
szem akár elfagy, akár lepállik, akár az egér tönkre teszi: vele pak•t 

ve~ztettfink. Legokosabb dolog a z(i]dojtást a töröl őszszel nem vágni. 
le, de a fagy ellen lehűzni, 8 földdel kissé emelkedetten tak..ml. 
'l'avaszon aztán, ha a forradás tökéletes, le lehet vágni, 8 ukár elö· 
gyökereztetni, akár azonnal kiültetni. 

Ezek ami nézeteink az öszi és tavaszi ültetést illetőleg. 
1\Jiután oh·asóink között számosan lehetnek az uj szölőszet te• 

rén egészen kezdők, ezek érdekébt'n jelen értekezésünket megtoldjrik 
a következökkel : 

Eddig tárgyaltuk azon fnjokat, tnelyek simavess~.öröl könnyen 
erednek. Ilyenek a Ripáriák minden változványaikkal. Ilyen a Viala, 
Rupestris fajok s a direkttermők közül az Otlaelló. 

Ellenben egészen más elbirl\lás elé esnek azon fajolr, me]yek 
sima vesszőröl felettébb nehezen fogamzanak. Ilyenek a Jaquez, Her· 
bemont és York-Madeira. 

Ezeket azért emlitem feJ, mert ezek őszszel és tavaszon is 
oly nehezen fogamzanak, hogy ezeket sima vesszövei állandó helyükre 
ültetni nem tanácsos. 
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- '1'. V. S. úmal•. -

Uraságod több ezer gyökeres Herbemont vcsszöt kér tölem, s 
azt monuja: e t é r c n n t t ö r ö s reméli i, hogy közs{•g<·lH·li lako
sok az önpéldáján oknh·a, ho?.?.álátnak az nj szölöszct hel,rrclilli
tásához. 

Ö.8zintén szóh·a (~11 azok ki);d• tartozom, akik k{•:-;zst~gg('l adnak 
túl eladni való tárgyaikon, s min•i gyiikcrPs {•s sima HPrbcmont 
vcsEzüim is nmnak eladt'•k, ü•h:ít Jl('lll :--zalnsztanám cl ar. allmlmat, 
hogy a Y('~szlíket pénzzel cs('f{•lj('m fp}. 

Dc hM becses lclkcsiilt soraiban l-ií'nlommal feruni hozz1im, 8 
azokbó l azt értem, hogy községében Ü ll a ld, ar az útWrés sz ercpérc 
vállalkozni. Ami dicsérendő és rnMtatandó, plane, ha az uttUrö egy
szersmin<! oly irányt követ, mcly az eddigi tapnsztalatok szerint 
ezéihoz vezet. 

1\lert ne feledje rram, hogy a sz(ílö csak évek muh·a hozza 
meg a befektetett Wkék kamatait! 8 ha ön 3 -4 év muh·a jobb hulo
másra jön, helyteleniteni fogja azon utat, melyen az 1íttürésre lépett. 
A közí}nség pc(lig, mel.v eliitt péld1l11l 1-.inin haladni, az egyoldahí, 
talán nem is sikeriilö ft'jlödést láh·a, ked \'ét Ye~zti ; - c z p c d i g 
u a g .Y. b a j ! n a g y k 1Í r a z ii g y r c, d c k á r ö n r e i s ! 

Osmcrked.i.~k meg eWbb nras:ígull az ellcnbUló 8 teny{·sztél-Lrn 
levö fajoldml. 0:-:merk<'djt'·k mPg :u~on tn1njja1, melybcn ld~{r]e1<'~n 
akar. K<'·s?.itscn <'P:Y lte1yes tern•t f'1m<'·l<'1Ltn. ~zcn·zzen tapa~ztala
tokat vagy a kü?.elt~IH• f'sü ü1lnmi ~znld-.<izeg, vagy m;Í:-; ('ldH•7. <'·rtií 
em1J('rf'1dül. .·\ Yagy ('ZC'k lti<íny{lhat~ fölyanw(ljt'·k a :-::za ld n pol..: hoz, s 
ha u zu hín t']dd·ut ti.-;zt:'dm .i<itt: ~Zt'llt ftl mPgYagyok gyüzíilh(•, ltogy nz 
nj :::zlilülmltnr:ít 11 e lll <'g y e d ii l a H L' r h e 111 u n t t a l 1-. P z d i me~
.. .Féh·c ll<' {•J·tst>n, tll'lll azt akaJ'otn jci<·H soraimm:-tl Plt.'·rni, lwgy· 
4 ~~~ "l i í t t a H e rJJr•m on tot, lll i u t egy <'•rt t.'• J..: tt• l <'ll sz ö löfa j t t ü 11 te:'~em fl'l. 
Oh Hem, ltiszc•n a. H('J'LPmout a ll<·ki all-.alma:-; helyt•n, Htiut az L'(llligi 
cre(bu(•nyck mntatj~ík, elégg<'· elleut ~i.) j jóll Íl'l'l'lll, s uora ft·lt{•I'J'c i:-; 
sziírlwtö s el{·ggé {·l \'('zhrtií. 

Dc azt akarom mondani, hogy a Herhemont egyedül JH'm al ka]. 
m::~s arra, l10gy az Pp;yrs Yidt.'·k új :-;zü!é:-::zl't{·t nH~g' akkor i:-:. ha a talaj 
e]t.'·ggl- ked\'t:"ZÖ és allwlmns: a z 7. a l r <• ko 11 st r ll ti l j ll k. 

Ha mimlenáron direkttermökkd ].;i,·<iu 1-.i;-;él'lctd t~·urti, 11gy h•:-:
~{·k az Othcllót, a .hupwzt é:-: HL·rl>en,oHtot alkalmazui. Xt'·rut>lyek 
Hj<ínlják a. York-::Hallein'tt, t'-n is tPftelll \'l'le l\ist.'·•·lt•tl't. 1\iiz\'etlPn 
~zom~z{·domlJan Ynn 4 t'·\·es York-:\l:llleira. l~n :-:zPtr.IH•n azold-.al, akik 
\ogig magasz1alj:ik, ldjcll'nt('m, hogy Ju•m tal(duk lwJlllC s<•mtui olyan 
tlulgot, amic.'·rt nagyon lelkc:--iillii tndut'·l;:. • 

. rrclnH lm eJtgem l\L'I'dL'Z t. HJ'a:dgod~ l'll :\7. t'lllllliHlott Inirom faj 
d1rclütermüt aj<ínlom. 

Egyiucjiileg aj1iulum azt: hogy az ojt y:·II,,Yol\ ir:'1t1t is tt•f.;:-5<'·k 
erö~cn t:~rucldödcll i. 
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J{érdl·st tct~zik hozzám intézni, hogy rendelkezern-e ojtványok· 
l\ al. ,.~llaszom re~l.: igen; és nagyobb mennyiséget adok is el. Dc hát 
kérem a lH~sz ojtványok nagybani beszerzése felettébb költséges·, figye· 
lemuc véve különösen azt, hogy azt. ön mint néptanitó, állásánál és 
hivatásánál fogva is kísérletre kisebb mérvben maga elöállithatja. 
~atp:obb .~Iö.úllitha1fisra pedig embereket. könnyen képezhet. Lévén az 
OJtast el.Jaras nagyon egyszerü; hozza csak 11edanteria szorgalom 
és kitartás kell. 

Tessék tehát a direidtermők mellett alanyúl szolgáló ripáriát 
is egyidejiileg ültetni, melyböl késöbb telep is lehet. Az a kellö 
vesszömcnnyiséget clöszolgáltatja s egyszersmind tetszés szerint be 
is ojtható. 

Habár eladó ripáriáim is vannak, de e tekintetben azt ajánlom: 
forduljon a község elö1járósága a magy. kir. Földmivelésügyi .Miniszter 
tírhoz, s k(·relmére nemcsak alanynl szolgáló ripáriákat, de direkttermő 
fajokat is kap dijtalannl, sőt még ojh·ányokat is szerezhet be a köz
ség, melyet aztán önnek mint néptanitúnak tenyésztésre bizonyos 
föltételek mellett által adhat. 

l\liPlütt azonban a vesszü iránt lépésrket tenne, vizsgálja meg a 
föld talaját, ha az mcszes, akkor ott az elmondott fajokkal nem sokra 
megy. 1\lert az elmondott amerikai szölövesszö fajok a meszes talaj
ban nem igen díszlenek. Egyed hl a Rnpestris az, melynek jövöt júsolnak. 

Ha ezzel tisztában van, akkor aú ajánlom, oly lapos helyekre, 
ahol a tavaszi fagy m('g sz ok ott rekedni am e r ik a i v ess z ö t n e 
i g e n ü 1 t e ss e n. l\I('rt az amerikai szö1övcsszö az európainál sokkal 
lwráLban fejlödil~: s felettébL könnyen elfagy, mert a direkttermők 
ott ucm érnek be. 

Dc nem érik lJe nz ojtníny scm, mert oly rendkivül lhísan te· 
rí'm, s fiirtjcit oly tömijrP-n hor.za, hogy azok csak emelke<lett, kiilö
nö:;;en clt'·lnek fl'kvó helyeken értH·k Le, s tulnak jó bort. 

Ezek a füdoloook, nu:lyet a kczdülmek Rzem elöl téYeszteni nem 
n • } zsabad. Vclln~zomat igy a nyih·;ino;-;s~íg előtt adom nwg, lehet, wgy 

ez másoknak is iutclmül szulg,í.l. 

Kérdés: H. l\ri oka· nnnal\, hogy az ojtninyok még 3--5 éves 
korukLan a ny ü r folyamán i:-; mitlön. fürtökkel terhel ve vannak, el· 
n•:-:r.twk? Lehet-c ezt mcgakadályozm. P. G. 

Felelet: Az ojtv;íny chcszt'·~ének töhL. olm ':an.. . , 
El\'e~z az ojh·;iny az Plt-Jíí éYLcn a .?yuk{~!· tJ~:~zhtas utan akk?.r 

tndtJiillik. millün alatJJ'llYHl lJ('lll forrott ossze t•s a nemes galy gyo· 
kL•rl'irül t'·lt. 

El ve~z nz ojtní.ny, lHt a f'orrad:\H grenye volt s daezára annak 
:i.llandú helyérc kiiiltcttctett, ott vegeh\1, JObban mondva nyomorog, a 
mig vt'·gTe ehmt11ynl. 
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Az azonban, melyet a kérdést tevő úr emlit, midün ti!ár 3-ö éves 
dtis fejlödésü tr.rméssel rakott a töke s ekkor következik be az el-
halás: egész más okból származik. . 

Ezt az elhalást g u t a ti t és n ek nevezzük, s ezen hirtelen ha-
lálnak okát a gondatlanság idézi elö. 

Ha ilyen g u t a ü t ö t t tökét kivesztink s ho 'sz ában ketté füré· 
szelünk, tapasztalni fogjuk, hogy ott az ojtás helye tt>1jesen tökélete· 
sen össze van forradva. Tehát első sorban is tisztában vagyunk, hogy 
a g u t a ü t é s oka nem az ojtástól ered. 

Első sorban is ezt kell tudnunk, hogy a ferde elöitételektül men· 
tek legyünk, s a bajt ne az ojtás természetének hátrányára ir· 
juk fel. 

De tapasztalni fogjuk, hogy az alany nyakán a vessző kérgének 
folytonosaága meg van szakítva, azaz más szóval : az amerikai vesszü 
fás része látszik ki, mely meg van feketedve. 

Látni fogjuk, hogy az alany héja körül meg van taplósodva, ab
ból hiányzili az élet, s ezen taplósodás átmegy o. nemes gally 
héjára is. 

Ha most egy éles kést veszünk, s a taplósodott l1éjat kezdjUk 
felülről lefelé tisztitani, látni fogjuk, hagy az egész addig levezet, ahol 
a vesző héja folytonosságának a megszakitása, tehát a seb kezdődik ; 
még alantabb egész ép egészséges zöld héját Játjuk az alanynak. De 
tapasztalni fogjuk, hogy ott hol a vesszü héja elszáradt : e z e 11 s z á· 
r a d á s á t t e r j e d t a v e s s z ö f á s r é s z é r e i s. 

Most már miután tisztában vagyunk, hogy a baj nem az ojtá!· 
tól származott, kere8siik meg az okot. 

Először is azt kell tudnunk, hogy az amerikai vesszü vl>kony, 
sovány héjjal bir s fája sokkal keményebb, mint az európai ; t1 

igy ebből az okból is a rajta éles eszközzel ejtett sebeket nem heg
geszti be oly könnyen, mint az európai ; vagy legtöbb esetben lJe 
sem heggeszti. 

Ha a ripárián s rokonain éles eszkö2zel seb ejtetik, az a helyett, 
hogy magát kiforná: a 8 e b h e l y e n a h é j e lk e z d sz á r a d n i, 
s ezen száradás nem áll meg, egész addig halad, mig a ve~szö héjait 
el nem tapló8itotta, el nem 8záritotta. 

Ahol a vessző héja taplósodik, ~zárad: ott vele szárad a fás 
rész is, s igy ha a héj, körül elEZEárad: elszárad vele a fás rész i8, 

Ezen sebet ejti a gondatlan mnnkli8, midün a riptiriát mt•g az 
tiltetés évében vagy a második, harmadik évéLen is, miclött a vesszü 
héja megkérgesedett : a k a p á l ás a l k a l m á v a l h a p á j á v a l. 
h o z z á k ö z e l j n t é ~ m e g s é r t i. 

A töke az igy nyert sebbel Hokszor :l- a é\·ig is elél, mig végre 
('gyszerre elvesz. 1\'Iert a seb eleinte kis részen van, s a tü nedvkerin
gése szabadon folyik. 

. Tudjuk jól,. hogy például ha gylimülcHfitiJik hl-jait a nyúl meg
rágJa 8 ugy rÁgJa n.<>g. hogy a ht·juak e~nk egy rl"ekély t'olyfonos
f;Ága van : a fa é l; elh.·nbcn ha ngy nígja n:Pg! hogy" a héjnak a 
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folytonossága megszakadt s a nedvkeringést továbbitani nem birja: 
akkor a fa a benne levő éltető nedvtől ápolva él 
u g y a n ~ g y . p á r n. a p i g, ? e m i g v é g r e e l v e s z. 

Itt Is m1g a héJak elszaradása össze nem ért, s csak egy 
c~ér_naszál ~lö .h~j van, ~ely e ned' keringést bár lazán ugyan, de 
ncmtleg tovabbitJa: a d d 1 g é l e t v a n. Amint ez megszünt: jö a 
nedvkeringés megakadása, az ugynevezett g u t a ü t és. 

Ebbül látható, hogy ezen betegség a gondatlanságból ered s 
gondossággal kikerülni lehet. 

Ha tehát a tökék gutaiitését kikeriilni akarjuk, paranc~;oljunk 
m unkásainkra, hogy a kapálás alkalmával a sz ö l ö t ö t n e sért
s ék me g. 

Származik még az ojh·ány elhalása másból is, mely második 
esetben ismét magunk vagyunk a baj okozói. 

Ha ~tz alanyvesszőt jtgverés éri s a helyet, hogy az ejtett seb 
hűs időjárás mellett lassan kiépülne, hirtelen forróság éri, a j é g
v c r é s h e l y é n s z i n t é n b e á ll a fe n é s e d é s. 

Vagy ha az alanyvesszőt karó nélkiil neveljük, mely esetben 
a vessző a földön elnyulva fekszik. Ekkor a vessző felső része, 
mely világosságot, meleget és levegőt nyer, érett piros lesz, a földön 
fekvő rész fehér érctlen marad. 

Ott hol a vessző héja érett, némileg kövérebb, ugynevezett 
szalonnásabb; - ahol a földön fekszik vékonyabb. Ha most már egy 
az ideihez hasonló forró napon, például a déli időben a vessző vagy· 
szél vagy munkáskéz által megfordittatik s az éretlen vékony héj a 
nap felé esik; a z a h e l y e t t, h o g y b e é r n e: n a ps z u r ás t 
ka p, s a h é j a v ess z ö r e r e á s ü l s b e á ll a h éj b e t e gs é g, 
m e l y e 1 t a p l ó s o d á s a l ak b an j e l e n tk e z ik. 

Ha most már ilyen beteg vesszőt ültetünk, beviszük a beteg
s~gét a tökébe, me ly a héj taplósodásával tovább haJad, m i g a 
gutaütés be nem következik. 

A jégverés, a vesszühéjának reá sülése könnyen fölismerhetö, 
azért tehát ha a vesszön ez van, a vessző felvágásánál ezen részeket 
ki kell ejteni, s ezzel egy későbbi biztos haláltól megmentettük 
szőlöinkct. 

:Mint ha hallanám: a z I s t e n g y ö z i e nnek a so k ok os· 
k o d ~i s n a k e l e g e t t c n n i! 

l\lár kedves barátom ezeknek és más köriiltekintö eljárásnak az 
ujszőlöszet terén e!eget kell tenni, külömben az egész pénz csak ki 
lesz dobva! 

Aki érzi magában, hogy szorgalmat és nagy gondosságot nem 
képes kifejteni, az m a r a d j o n cs ak ~ s a ~i r ek t t e r ';ll ,ö k ~é l. 

De épp ebben lesz meg~zeh·e. a, faradsag, rnert _az OJtas siker
hez vezet ugyan. de gondossagot kn·an. 



Erdei és gyümölcsfacsemeték, ojtóvesszök, dug
ványok, szőlövesszök stb. vasuti szállitása tekinteté

ben érvényben levő kedvezményes dijtételek .. 
Ezen növényszállitmányokra a kUWmuözö l1azai vasutak legnjab

ban a kUvetli:ező kP<ln•zményrket engedélyezték. 
l. A kereskt'<lelcmiigyi magy. ld r. miniszter f. évi F:zrptem h:r 

l11í l-én o5,5fl1.1 IY. sz. a. l\<'1t rewlell'te t'·rtelmt'·bt•n. a mag~·· kn·. 
államvasutak vonalain: • 

a) erdei fa('semeték, szrdrrfacsemeil·k, va(lonczok, t~lü gyümölcsfa, 
gyiimiill'sfn-ótninyok és ótón•:..;szök, továbbá szölíivesszGk és 

b) komlódng,·ányok sz~:illitá~:ira m'·zve a magy. kir. üllamvasntak 
helyi (lijszabása JI. r{•szében foglalt XIV. kivételes dijszabás jön al
kalmazásba, melynek értelmében tetszés szerinti mennyiségben gyors
vagy teheráruként történő szállítás mcllctt az 

a) alatt felsorolt czikkek után a február hó 1-töl november hó 
végéig terjedő idöszakokban az A) osztály díjtételei; a 

b) alatt felsorolt czikk után 1)edig az I. osztály díjtételei alkal
maztatnak kedvezményes dijszámitás gyanánt. 

I. Az aradi és csanádi egyesült vasutakon : 
n) farsemetékrc -- tetszés szerinti mennyiség fela<l<í.sánál a ]dilö

nösen mérsékelt gyorsárlHlijtételek - legalább 5000 Idiogramm felallá
sánál 11edig a teheráru A) osztály dijtételei, mcly mellett c szállitás 
gyorsáruként történik ; 

b_1 szölü,·esszök teheráruként feladatott belföldi vagy amerilmi 
szölövesszöldihleményekre az A) osztály dijtételei, gyorsárnként való 
feladás esett:·n pedig a ll. rendcs tehcr<iru osztály dijtételei. 

II. A cs. kir. szab. kassa· oderbergi vasuton: 
a helyi (lijszaLtisban foglalt XXVHI. ki,·ételes dijs7.abtis szcrint: tet
szés s7.erinti mennyiségiJen gyors<1rnként, azonbau tehertí.ru fuvarle
velekkel val6 feladás esett:•n: 

a) erdei farscmeték, szederfa-csemctt'·k, vadonczolc t•lö gyümlilrsfa. 
stb. után a felJrnár hó 1-töl november hó végéig terjedő idöszakok
ban az A) oszblly llijtételei; 

b) szülih·esszök nbin a ll. oszt:íly dijtt'·tclei ; 
c) a komlódngványok után az 1. oszt:ily dijtételei. 

lll. A györ-sopron-ebenfurti vasuton: 
a helyi dijszabáshoz tartozó fiiggelék szerint, ugyanazon dijke(h·ez
mények, mint a melyek az aradi és csaná(li egyesiilt vasutakon al
kalmaztatnak. 

l Y. A cs. kir. szab. déli vasuton : 
a) gyiimi)]('sfákra, a lH·lyi dij:.;zab:tf-:ban gvorsárt'di:ra néz,·c fog

lalt 5. sz. liivételes díjszabás szcrint, a mersél\"elt gyorsáru díjtételei; 
b~ szölövesszökre néz,·e, a ltil'd('tt'·~ 11tj~:in fcnn:illó lw(hezmények 

és pedig: gyorsárllkf!nt való sz;íllihts l'SC1t'•n a tt•lJer;trn JT. sorába, 



i11eh·c ott, a hol olcsóbb! az 5. ~;,.. kivételes díjszabás dijtételei, teher
árnl,:,~nt való s.r.úllihís csctén pedig a teheráru X. sorozata. 

V. A szamosvölgyi vasuton : 
a helyi dij~zabás XXII. ld vételes díjszabása szerint: 

rrcts?.és ~zeriuti menyiségben, gyorsárnként, azonban teheráru 
fnvarle\·eleklwl való felad<ís esetén a gyors-áru-szállítási határidők 
betnrhisa ir:ínti kiitelezettR1'·g nélkiil : 

rt i e1,<lri fite~wmc>h.'di:, szederfa-csemeték, va«lonczok, él ö gyii
mijk~fit sth. nt:in n.r. il) o~ztály dijtétrlei; 

Ú) kondúdugnínyok ub\n az I. osztály dijMtelei. Szölövesszökre 
n{•zn~ a f. (·v v{·g{•ig terjetlű hntálylyal kihirdetett 100 kilogramm 
és l kilométrrenként i 0·32 krajczárnyi m(·rsékelt egy.~égtétel + 6 kr 
krzrlL·si illeték (lOU kilogrammonként) nyer rovatolás utján alkal-
maz:íst. 

VI. A n:ohács-pécsi és pécs-barcsi vasuton: 
a helyi dij;;;zaL~1s VIII. illch·e XVIII. kivételes díjszabása szerint: 

u) fae:-:cmeték, nemesitettek és vadak után, mint gyorsáru, tet
~z és l"!zcrii•t i mL'Imyist·g feladásánál a mérsékelt gyorsáru, kocsi- és 
fuvarlevelcnld·Ht legalább uOOO kilogramm feladár:,a esetén az A) 
os.dilly· tlijtL•tpJci. 

b) · komlöclngninyok után, mint gyorsáru tetszés szerinti meny
nvisl-g fl'ladás<buil az I. rendes osztály dijtételei. 

"' ~zlíli)n'sszük után a mohács·l·écsi Yafnton az előidézett kivételes 
tlij:.:zab:1s ~zPrint, teherárnké1li való felathís csetén tetszés szerinti 
JL< tmyi:-t~g ~,.:11litnPf1mU a.r. .A) oF-ztá]y dijtételci, a p{·cs-barcsi vasuton 
prtlig royatol:ís utján a f. éY végéig terjedő én·énynyel, tetszés sze
riuti nH·nnyi~{·gl•cn gyors-áruliént való feladás esetén az A) osztály, 
h•h(·nínllil-nt Yalú fela(~ás csct{n pedig a "C'" osztály dijtételei alkal
:naztatuak. 

BwlapcstcJJ~ 18D2. szcptembe-r hú 11-én. 

l. 1000 dh. 
auou db. 

:!. 40000 db. 
~;o\:o dh. 

30000 db. 
100lJ0 db. 
lUOUO db. 

Földmivelésügyi magy. kir. miniszterium . 

• r 

Eladatik: 
L'g'· én•s o·.}·iil.;eJ'PS n·n·yL·:o~ UitHí.ría, <'zrc 

" b ~t. 

sima Y<'p;ycs Hip:íria, e.r.rc . 
Eladó a Vl':58ZÜ cgL'8z:.:l-gt>L'l't ~zavatol. 

e];:;ü rcndíi :;;ima Ja,pwz, L'Zt'e 
<·bü rendü hcrbcnwnt, ezre . 
:\I n:-;to:-:-fL•hér, ezre . 
Ola ..... z rizling, ez1·e . 
gyi)kcrcs Hip<í.ria, ezre . 

f'rt. 30. _, 
frt. lU.--

frt. 12.
frt. 12.-
frt. 8.
frt. s.
frt. 30.-



152 

Az összes vesszök permetezettek ; az europaiak ojtványokról 
szedettek. A vesszök őszi szállitásra alkalmatlan idö csetén ta
vaszra értetnek Csomagolásért ezrenként 00 kr. fizetendő. 

3. 40000 db. sima. Othelló : 
els ö osztályú . frt. 20.-
második osztályú . . . • . frt. 12.-

4. 20000 db. bor- és csemegeszölő gyökeres fásojtvány, 
· ezre . . . . . frt. 150.-

5. 6000 db. külömbözö faju zöldojtvány, ezre . frt. 100.-
6. 100000 db. gyökeres kadarka, ezre . frt. 12.-
7. 40000 db. sima k~da:rka, ezre . frt. 6.-

Kerestetik: 
1. 1000 db. gyökeres York-Madeira. 
2. 1000 db. sima York-Madeira. 
3. 1000 db. sima Olasz rizling. 
4. 2000 db. Muskatal. 
5. 2000 db. Bakator. 

Hogy előfizetőinknek hasznos szolgálatot tehessünk elhatároz
tuk, miszerint lapunkban ezen állandó rovatot nyitjuk, amelyben az 
eladásra szánt és bejeJentett vesszömennyiségek fajok szerint állan
dóan közététetnek. Valamint közzététetnek a venni szándékolt kere
sett vesszömennyiségek és minöségek, hogy igy az adásvételt meg
könnyithessük és elösegithessük. 

Megkivánjuk azonban, hogy aki közvetitésünket igénybe venni 
szándékozik: előfizetőink közé sorakozzék. Nem előfizetőnek közveti
titést nem eszközlünk. 

Ha az eladásra szánt vesszőre vevö jelentkezik, úgy a venni 
szándékozónak : az eladó nevét és lakását levél utján tudomására hoz
zuk; egyidejűleg értesitjük az eladót a venni szándékozó lakásáról, 
hogy az adás-vételt maguk között tetszés szerint eszközöljék. 

Az ilyen értesitéseket b.~végzett üzletnek tekintjük s az állandó 
rovatból lehagyjuk. Ha azonbim az adás-vétel nem történt meg s cr
ről értesitettünk: mindkettőt újból az álandó rovatba felvessziik, s 
kereslet csetén a vevővel az eladó lakhelvét és nevét valamint az 
eladónak a vevö ne,;ét másodszor is tudatjtik. 

Ezen esetleges négy levél irásért, a rovatban leendö föl~·ételeért, 
könrvezésért · s. a t. a ·bejelentés alkalmával 2 forintot kérünk bekül-· 
d em. Ha az eladás vagy kereslet az ·öt ezer szál vesszőt meghaladja, 
mindell további öt ezer szál után egy-egy forint elöre a bejelentés 
alkalmával beküldendö. 

Levelezésünk fáradságunk \'agy más czimen többet vagy eladás 
százalékot nem követelünk. · · · · · 

Nyomatott Herzog Ernö ·Ármin k6nyvnyomdájábRJl Uy6ntry6sön. 
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