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A SZŐLŐBEN 
(Ezellítt: "Egy 'v a azlílöben") 

HaTI folyóirat szölösgazdik szimira. 

llegjelentk: mtnden hó 28-án. 
Ellífizetési díj : Eg,az 'vre 2 frt. 

Szerkeutlí h kiadótulajdonola 
OSOM:OR KÁL]I(ÁN. 

Borászatunk érdekében. 
A műborok gyártását s a borok pancsolását eltiltó törvénye

ket az országg}·űlés meghozta, az szentesitve életbe lépett, s ime 
azt tapasztaljuk, hogy a kivánt eredmények alig vagy éppen 
nem lettek elérve. 

A nevezett törvények életbeléptetésének czélja az volt, hogy 
vele a· szölötöke te1·mékei nagyobb keresletnek ürvendjenek, hogy 
a nagy befektett!sekkel jár6 uj szölökultura kijir.esse magdt, hogy 
iqy a nagy köz.önség a. költséges felujit6soknak megnyeressék s 
ezz.el az. elvesz.tett javak visszasze1·eztessenek. 

Ha a törvény életbelépte óta e tét·en észlelhető különbö
zetet keressük: alig taldlj·uk meg a kitüzlitt czélt, sőt nyiltan 
szólva: alig van külömbözet ... 

Mikor országszerte }áthatni, hogy hirdetik, miszerint egy 
lite1· j6 bm~ á1·a 20 kr, azt kérdezzük: miként lehet az akkor, 
mikor tnaga az italmérési külömböző adók egy hektoliter bor
nál legkevesebb 6 forintot tesznek ki. 

Ha leszámolunk 6 krt az italmérési ad6kra, 2 krt a korcs
mai csurgás-csepeg~sre, marad a borm,rőnek egy liter borért 
12 krja.. Most már azt kérdem, hol lehetett azt a bort besze
rezni, n1elynek literjét 12 krral elárusitva, mellette tesztességes 
polgári hasznát megtalálhassa? ... 

A vagy tegyük fel másként a kérdést: Lehet-e manapság 
hazánkban oly árért venni tiszta bort, hogy azt a bormér6 
haszonnal 12 krért értékesithesse, mérhesse? 

Az lehetetlen ! Ha tehát nem lehet : miblJl dllhat az, amit 
a korcsmdkban ily dré1·t mérnek ' 

Olasz bor talán?! N o hát kérfm a tisztességes olasz bor 
loco Fiume 14 -15 forint ; hát még a szállitási költs,g. 
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Az nem lehet. De lehet Yalami silány olasz kotyvalék vagy 
hordó mosadék, s a törYény ellenére előállitott egész8égrontó ital. 

l\Ii oka annak, hogy ez igy lehet? Az, hogy az illet()k, 
akik az elleni:Jr·zést gyakorolni volnának kötelesek. ezt ne·rn telje
sitik, hogy esetről-esetre nen1 veszik vizsgálat alá azt a hornnk 
nevezett kotyvalékot, n1elynek élvezetétől az illető ne1n élénkül, 
de elsntnyul, elbutnl 

És azután ez a n1ulasztás az uj 8zőWkulturának van hát·· 
rányára; mert a na?.'/ keltséggel előállitott bort nem bi1·vtJ u kellü 
képen ét·tékesiteni, pénzltiri·nyában szenved. 

De mit is beszéljünk az illő értékesitésr{)l, mi<l{)n az ország 
több részéhűl érkezett pmu:.szok után határozottau Hzt modom: 
leh.et jó hor, de nincs kere Jet; - borvey{) nem is jelentkezik 
s igy a boríízlet pang. 

Nohát emH."'k azután, hogy ez igy vau, nem a törvC.nyhozi)
testület, n~m a nUtgas kormány, dc mi magunk vagyunk 
az okai. 

Igen is magunk vagyunk, mt•rt saját jól feHogott érdeke
inket kelW energiával nem védjük, me1t ha ugy járnánk el 
amint azt érdekeink kívánnák, a 20 kro~ borok ncn1 rontanák 
a nép egészs<'>gét, nen1 rontanák a tiszta borok értékét 

Saját érdekünk paranc·sára hallga:;~unk tehát, s ahol ily 
olcsó gyanús bormérés létezik, vegyünk bel{)le mintát; s azt 
vegyelemezés Yégett kühljük fel a türvény által e ezéiból kije
lölt helyre ... A .. zután ha kidl'riil, hogy hiba nut a gréta körül, 
tegyünk egyenesen feljelentC.st :tzok ellen, akik meggazdagodási 
ezéiból az egészséget és l)()rárakat igy rontják. 

De ne csak a 20 kros borok iránt legyünk éberek, de a 
czifra köntöRbe öltöztetett hutellás horok aem képez1.enek kivé
telt, Inert az egyszeri palóez azt mondotta: »Nem esak lcut 
de fent is vannak hunezvutok«. 

Egészen tőlünk függ a létező káros állapotot 1negszüntetni, 
mert ha egypár ily emberen elverik a port, a többi azután 
majd okul rajta. 

Ezzel nem denuncziálunk, hanem mint tisztességes emberek 
járunk el, midőn a bíínökről a lepeit lerántani ti-lrekszünk. 

-·J.· 
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Az ojtvány visszaesésének még egy oka. 
Legtöbben azt állitják, hogy a legtöbb visszaesés a zoldojtvá

nyoknál t::rténik. 
Innen van azon sokak által hangoztatott állítás, miszerint zöld

ojtással nem érdemes telepíteni. 
Viszont vannak igen sokan, akik azt állitják, hogy egyedül a 

zöldojtás ad állnndö és biztos sikert. 
Az ily két egymással ellentétességben levő állitást midön fel

vetjük s azokról értekezni kívánunk, ki kell terjeszkednünk arra 
első sorban, hogy a zöldojtásnál a forradás tökéletes-e? 

Hogyha tökéletes, melyek azon okok, melyek mégis előidézik 
azt, hogy a. zöldojtással e:;zközölt telepítésnél sok helyütt oly nagy 
és tömeges vir:.szaest~sek vannak? 

Legkevésb('• sem lehet csudálkozni a felett, hogy a jól össze
forrott zöldojtásoknál általában nagyobb a visszaesés, mint a jól 
összeforrott fásojt1~soknúl, ha tekintetben vesszük a következöket: 

Ha a zöldojtás alanya nem érik jól be, ott a zöldojtits 
is értéktelen, mert habár látszólag j<'.1 is, de kiültetve rövid életü. 
Ha a z()ldojtás nemes része kül()nösen a töke képzésre hiYatott 
als() rügy teljesen be nem órik: a zöldojtás értéktelen, mert az éret
len fejezet t~letképtelen. 

Ezen két eset a Hsojtásnál már ki van zárva. Tehát a zöld
ojtás visszaesésnél már ezen két ok külünüsen ahol reá kellő figyel
met nem fordítanak, előidézi a zöldojtá!'> visszaesését. 

Ezen két okon ki v ül még egy harmadik ok is és pedig nagy 
szúmban fordul elü, amely a zöldojtás tömeges elhalását idézi elő, 

· melyet azonban legtöbben máig sem tudnak. 
Ezen ok a következő : l\Iikor a zöldojtás az uj szölökultura 

terén helyt foglalt, az illetök azt ajánlották, hogy az ojtáshoz oly 
nemes gallyat alkalmazzanakamelyik nem fás, a melyik nem katyma 
vagyis tul gyenge. 

Igy eszközölték a zöldojtást a régi időkben is. 
Az 1 85o-es években egy úrnő jött Baranya megyéböl Pestre 

lakni, ki is a szülészettel foglalkozván : a zöldojtást eszközöltette . 
.:\z ugyan ezen időben megjelent hirlapi czikkben, - melyet alkal
milag annak bebizonyítására, hogy a .töldojtás régi keletü, egész 
tcrjedelmében közlünk, - szintén azt mondja, hogy ugy az alany 
azon helye, ahol az ojtás eszközöltetik, ugy a~ ojtó gally, mely 
használtatik: fris ne, de 1"u,qrmyos legyen. 

1\h.rnkásaink azenban, akik nehéz és gyakorlatlan kezükkel a 
zöldojtást kezdetben sikeresen keresztül vinni nem birták, s miután 
legtöbb nemes gally, kül()nösen a nagy hőségben azonnal elhervadt, 
azt állapitották meg, ha olyan nemes gallyacskát alkalmaznak, 
melyek a hőséggel tovább daczolni bírnak, azaz nem hervadnak el 
oly gyorsan : akkor a siker nagyobb lesz. S igy lassa-las.sa.n a dolog 

·-
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oda ten~lödött, hogy legtöbben a zöldojtásnál többf:! nem ruganyos, 
de kissé kemény az~z kissé fásodó, söt némelyek pláne jobban fásult 
gallyat is alkalmaznak az ojtáshoz. 

Ennek azután megvan a nagyon káros utókövetkezménye, mely 
abból áll, hogy a fásodó nemes gallyacska, igaz ugyan hogy tovább 
daczol a nap hősége ellen, mint a ruganyos, és nem hervadván el, 
nagyobb százalékot ad, de az is tgaz, hogy a legtöbb esetben 
mielött a forradás beállana, a fás részecskékből a nedv részben 
elpárolog, s igy a vessző belső szervezetében némi összehúzódás áll 
be. Ez azonban nem akadályozza a forradás beállását s annak 
következtében a nemes kifakadását. Söt nemcsak Összeforr, de sok
szor erősen ki is hajt, mindamellett a halál csiraját már magában 
hordja, mely öt azután évek mulva megöli. 

l\Iidön a forradó nemes gally a nedvesség részbeni elpárolgása 
folytán alig láthatólag de összehúzódik_. ez úgy történik, hogy a 
nemes gally azon részén, mely a hajtással ellenkező oldalon \·an, 
hosszában t>gy kis csatorna képzödik, s miután a ned,·keringéA az 
ellenkező oldalon Jevö fakadás folyton ugyanazon oldalon folytattatik 
erősebben, a mondott kis csatornácska mindinkább nagyobb lesz, mig 
végre őszre egész tisztán látható. 

Ha most már őszszel ezen csatornácskát hosszában késsel végig 
metszük, ugy találjuk, hogy a csatornácska alatt a vessző, bár 
vékony an, de el van hal va, szóval egy czérna vagy spárga vastag
ságú vonal látható. Ez az ojtvány halál csirája. 

Ha az ilyen ojtvány a földbe jön : él, söt dúsan is fejlödtk és 
nagy termést is hoz. Amde a fásodó vonal nem szünik meg, sőt 
mindinkább nagyobb tért ölt a nemes részen. 

Amily rrértékben halad a fásodás területe, melyet azután mi 
fenésedésnek nevezünk, oly mértékben esik vissza az ojtvány fejlö
dése; mig azután végtére az egész töke nyakát körül futván, a töke 
halálát idézi elö. 

Az elmondottak után azután tisztában lehetünk, hogy mi okozza 
azt, hogy a zöldojtásoknál néhol aránylag oly nagy a ,·isszaesés. 

Tehát aki a zöldojtást akarja sikeresen alkalmazni, a mondott 
következő k()rülményekkel legyen tisztában és pedig: 

1 -ször, hogy a zöldojtás alanya tdjesen beérjen, 
2-szor hogy a zöldojtás nemes része teljesen beérjen és 
3-szor hogy a nemes gally, valamint az alany azon része ahol az 

ojtás eszközöltetik : a nemes 'részszel eg !Jen l (jen '1'11 gan !JOB de fds ne le,rJYen. 

A ripária portális. 
Emlékezhetnek reá tisztelt olvasóink, hogy kezdettől fogva azt 

hangoztattuk, miszerint azon hirdetések, melyekben tiszta ".,pária 
po1·tdlis megvételre ajánltatik, nem egyébb humbugnál; - nem 
egyebek azok, mint a jobbfajta válogatott ripáriák. 
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Azt mondottuk, hogy ha a vegyes ripáriák közül az apró 
növekedésü apró levelű kidobatik, s a nagy levelű dús növekedésü 
megmarad: az eddigiek szerint kész az rt 1'ipá1·ia porláli•. melyet 
egyesek búsás árban elárusitanak. . 

Ezen nyilatkozatunkra azon körülmény birt bennünket, mert 
ösmertünk megbizhatónak jelzett forrásból származott ripária portális 
t.elepeket, és ösmertünk kiválogatott vegyes ripáriából ültetett tele
pet: s mi azok között feleffe cs~kély, ú,qyszólván semmi killömbséget 
nPm fflfJ''·"Zfaltunk. Mert jó talajban mind kettő egyenlően jól diszlett, 
silány talajban egyenlően gyenge fejlödésü volt. 

~egyedik éve hangoztatjuk ezen nézetet. ~em egy ellenséget 
szereztünk azok k()zött, akik tiszta ripária portális vesszőt hirdettek 
eladásra. 

De meg őszintén szólva sokan vagy helyesebben mondva ahg 
ösmerte valaki a valódi portálist. Ezt igazolják az alábbi soraink. 

Nem szégyenljük bevallani, hogy mi is a szakférfiak munkái 
(~S elíJadásai után Ösmértüt~ és ösmerjük a ripária portálist. 

l )e hát nem is lehetPtt ez másként, mert ök keresztelték el, 
f·~s ö nf~kiek kellett tudniok, melyiket kereszteltek el portálisnak. 

:\Iost hogy Rácz Sándor úr szőlöszeti felügyelő vezetése alatt 
e hó 26-án nagyobb számu szakfediakból és szölészekböl álló társaság 
látogatta meg Gyöngyijs városának, Saár és Visonta községének 
határában nehány nagyobb kiterjedésű szölöojtvány s amerikai 
sz()lőtelepet, kör-ötte a város két tagban levő mintegy 16- r 8 holdas 
amerikai anyatelepét is: a riprí1·ia portális i1·ánt évtk óta elfogln/t állds· 
ptmtunk i,qrtzs'í,qáf, a következök bizonyitják: 

A nevezett nagy számban levő társaság a szölök megtekintése 
előtt egy rövid értekezletet tartott, melyben a ripária portális kér
dése kerülvén .szóba, Rácz Sándor igazi szakértelemmel és valódi 
szőlészeti bölcsesf~ggel tartott t~rtekezletében a következöképen nyi
latkozott: .,.eghz bátran é.<; lw.fározottan kijelentem, hO.fJ!J tüzta portáli1 
tel,.p n z egész országban u em létezik~. 

E nagy jelentőségű enuncziáczió erős feltünést keltett s a nap 
folyama alatt nem kevesebb érdeklődés nyilvánult az iránt, hogy 
a megtekintett ctmerikai anyatelepek közül, melyek eddig portális
nak neveztettek ~ megfelelnek-e nevilkuek, a valósdgnak. 

A v:íros egyik nagy telepére, mely ripária portális név alatt 
érkezett és pedig az államtól, kimondotta, hogy benne portális csak 
imitt-amott található. Valamint egy másik és harmadik dús fejlődésü 
szintén ripária portálisnak ösmert telepre hasonlót jelentett ki. 
S midőn ama kérdés vettetett fel, hogy a vesszők az államtól lettek 
beszerezve, tiszteletreméltó őszinteséggel kijelentette, hogy a portálist 
csakis az utóbbi időben ösmerték fel teljesen! 

Tisztelettel hajlunk meg Rácz Sándor őszinte nyilatkozata előtt. 
Ez az arni bizalmat kelt, 

..:\.z ilyen őszinte szavak képesek a bizalmat felkelteni megnyerni 
a hallgatót ugy, hogy rninden állitásf. nyugodtan e'Jogad. 
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Mi is elfogadtuk a tett őszinte nyilatkozatot, mert az általa ri pária 
portálisnak bemutatott tőke csakugyan más, s a többitől teljesen 
eltérő külsővel bir. Melynek nemcsak a fejlődése kiválóan dús, de 
magán a tevéizeten is az őserő látható. 

Az általa bemutatott 1·t'pária porfáli.<; következő : 
Fejlödése dús, ízületei hossluak; levelei nagyok, csaknem oly 

szélesek mint hosslúak s ama sajátosság jellemzi, hogy azok les zá
mitva a két szélén és közepén levő kis cslpkéc;hegyecskét : mo11dludni 
négyszöglelíiek. De még ezeknél is jellemzöbb tulajdonsága az, hogy 
a le\•él bordái között levő szövet, mint az ernyő - kidomborodik 
ugy, hogy egy tekintetre látható; de külömben az egész le\·élz et 
a dús fejlődést jellemzi. 

Míkor azután átnézegettük az eddig portálisnak ne\·ezett tele
peket : ilyeneket el vétve találtunk ~'gyet ketfül. 

Xagy örömünkre az általunk ez év tavaszán ültetett fiatal 
telepünkre mondotta azt Rácz Sándor ur: »hogy még ma rtnn:;i por
táUst, minf e fir~fol telepben L'an. nem ldtoff, azokal. megjelölvén, ajtín
loUa, hogy a töbMt dobjuk ki, .<; azok vesszüivel folfrJZ/Ja áll ifsuk e/,; n.. 
a tiszta portríli.'l telepet.« 

Ezen állitásunk valódiságát a nyilvá.nosság je11emezze. 
Ezek szerint igazunk volt, midön az eddig portá1isnak nevezett 

vesszők mellett nem ütöttük meg a nagy dobot; mert azok csaku
gyan nem voltak mások, mint a ripáriának kiválasztottaL Aminőt 
bármely ripária-telep tulajdonos elöállithatott. 

Az eladókat sem lehet félrevezetési szándékkal illetni, mert ök ts 
azon a czimen vették. Ök félrevezettek másokat szándéktalanul. ..-\ vers 
vége az, hogy a /,.,,több jJ'Jrfríli:m•tlo, hi,·detett ripárirt nem IJOlf porfá,:iN. 

S mivel mi, a jó fejlödésü ripána s az eddig hirdetett portálls 
között nem láttunk külömbséget, s mint bebizonyodott, hogy nem 
is létezett: e,qész lelkiúmlerettel fo.gfalttmk tilltist tt ltirrletf;ff port dl iN 
ki11álúsríga ellen. 

l\Iost azonban a midőn Rácz Sándor szülüszeti felügyelő úr 
bennün~:et azzal megismertetett, ellenállhatlanul beösmerjük, hogy a 
bemutatott portális igen is külömbözik a többi ripáriától t~s az eddig 
portálisnak nevezettőL S nemcsak mi határoztuk el magunkat, hogy 
a mi fiatal telepünkre \·onatkozö tanácsát elfogadju~ és a nem por
tálist a telepből kidobjuk s igy tiszta portális telepet létE!Sitünk, de 
melegen ajánljuk, hogy ki-ki lehetősége szerezzen he igazi ripá1·i•t 
portatist olyant, minönek azt Rácz Sándor ur bemutatta, s azt jövő 
szölöszetének fejlesztése érdekében nagy gonddal kezelje. 

Mi pedig Rácz Sándor úrnak nyilt szavaiórt -- midön a régi 
portális iránti ellenállásunkkal felhagyva az ujonan bemutatott por
tális mellett állást foglalunk - felvilágositásaiért magunk s szőlüsze
tünk jövője nevében köszönetet mondunk, ki,·ánunk az államnak 
sok ily szakközeget, aki szakértelemmel párosult nyiltságá\·al a 
szölészben a már szunnyadoz() bizalmat felköltse. 
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Az Engelbrekt-féle szlilőmetszés. 
::\iikor Engelbrekt Károly úr ez év tavaszán a ~zőlökmetszé

sére vo~atkozó t~p~sztalatait Bpesten az O. m. g. e. által rendezett 
felolvasas?k egytken bemutatta s előadta azt, hogy a szőlőtök helye
sebben mtként metszendük: úgy a szakértők, mint a dilletansok 
érdeklődését nagy mértékben felköltötte. 

1'Ii is foglalkoztunk vele, s ama körilménynél fogva, hogy azt 
borászatunk egyik legelső helyet elfoglaló szakférfiu ja mutatja be és 
tanácsolja, ujból 'tanulmány tárgyává tettük s végre ama meggyőző
dés érlelődött meg bennük, hogy a bemutatott metszési müvelet 
némi módositassal egyes helyeken és fajoknál igen is alkalmas lehet, 
de úgy általánosságában mmt odavetve van: nem helyess több kárt 
okozhat mint hasznot. 

Ennek mi lapunk ez évi 3 számában kifejezést adtunk, elmon
dottuk egész terjedelmében nézetünket. Elmondottuk, hogy mi töke 
nélkül, alvó szemek hiányában nem képzeljük jónak a bemutatott 
metszést ; mert ha maga~ voltánál fogvaa szemek elfagynak, sakkor 
az alsó szemekkel telitett töke menti meg az ojtván életét, biztosítja 
a termést. 

F1mondottuk, hogy vannak fajok, melyek a nvezett magas 
metszés nélkül is dúsan teremnek; vannak fajok, melyek éppen nem 
tűrik a magas metszést. 

Elmondottuk, hogy az ilyen reá metszés a fiatal tökének elsat
nvulását idézi elé. 

· Mondottunk még egyéb okokat is, melyekben azt igazoltuk, 
hogy a fajra, d.Z időre, a helyre való megkülönböztetés nélkül aján
lott metszési müvelet ugy amint van: nem lesz áldásos a seölészetre. 

Elmondottuk, hogy a Dezeimeris-féle elméletnek kevés értelme 
és jelentősége van ugy annyira, hogy ha valakinek kedve van egy 
pár tökén azt érvényesíteni, azt teheti, de nagyban általánosságban 
nem kivihető. 

A f. évi augusztus hó 26-án (-i-yöngyösön megjelent nagyszámú 
szülészek, midün tanulmányutjokat téve értekezletet tartottak és ezen 
kérdés itt felvettetett, az általunk mondott nézeteknek adtak kife
jezést, s ama megnyugtató megállapodás jött létre, hogy eme nagy 
appara tussal előadott és sok ezer példányban kinyomatott müvelési 
müvelet nem hagy nyomokat, sa közönség felette napirendre tér. 

Ezekből ]átható, hogy ezen kérdésben is teljesen igazunk volt. 
Süt a dolog illusztrálására azon esetet is elmondjuk, melyet a 

nevezett értekezleten K. S. egyik fejérmegyei nagybirtokos tiszttar
tója felhozott ugyanis. 

A szőlőkezeléssel megbizott egyén az Engelbrekt úr által tar
tott értekezletre felküldetvén, midőn haza érkezett, a kezelése alatt 
álló szölőket a felolvasott és feltüntetett rajzok értelmében és alap
ján megmetszette. 
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April hó vége felé jelent meg a telepen egy másik szakférfiu s 
midön a metszést látta: a sz.IJll#áblának ftz.mma.li ~~j ból i megm"t szését 
lwzfn jmNslafba. Melynek folytán a szölö akkor már mtdön hajtott: 
újból lett megmetszve, s igy lett ez évi termés megmentvP. 

Ezen elmondás által nem akarjuk a nagy gonddal dk('~szitctt 
müvet nevetségessé tenni, és inkább azt hisszük, hogy az ujonan 
megmetszést a nevezett szölész helytelen értelmezése idézte elő. 

Mert az Egelhrekt-féle metszés igen is alkalma'\ lehet, d,-! ugy 
és akként s ott, amiként azt mi nevezett számunkban elmondottuk. 

Ezt állitásunk igazolására és azért hoztuk fel, hogy kiki ebből 
magának megállapodást szerezzen. 

Tanú;máyi út. 
Az Országos l\Iagydr Gazdasági Egyesület által ret~dezett 

tanulmány-út alkalmá,·al a kirándulók Ci·yöngyös \'árosa szölöszetet 
is megtekintették, mely alkalommal a »Gyöngyös- és gyöngyös
vidéki szölösztti Egyesület« a gyöngyösi nagyobb szölötelepeket 
leirva, kinyomah-a bocsájtotta a vend(•gek rendelkezésére. 

l\Ii szölötelepünk Jeirásával elkésvén.. külön nyomattunk egy 
kis ösmertetöt~ mely a következőleg szólt: 

Tisztelt uram ! 
Azon köriilm<"nyn(>l fogya, hogy sz(jJíítelcpemct felkercsni, s me~

tekinteni szi\·eske(lik, annak iismert.ctésére vagyok bátor a kü,·etkezíjket 
megjegyezni : 

l. A szGlőtelep, melyet itt leír·ok, a gyöngyi",s-visontui, s küz,·etlen 
E:zomszédos gyöngyiisi határLan van; ll) hold:.; kt~t dhh(íl 1lll, egymástcíl a 
Slu1ri k()út válusztja el. FekvC::se d(>lkeleti, emelkcddt. Talaja felííl teketc 
erc'ísen kötött hum us Jus; alulról 1-3 rnéter·re ,·ür(ises fehéres <"s nH~~zes 
agyag, részben humokos keverék. 

A telepítés 1885-ik évben kezdetett legnagyobb részt vegyes riplí
riá,·al. Az ujMsuk eddig- gyakorlathan levií minden neme lett alkalmazva. 
A nemes fitjok vegyesen lettek ojtnl, azonhan a kiililn v:íla:.;zthat:ís, faj 
egyöntetűsége végett: a karók jegyekkel vannak elhítnt. 

A telepen sokféle kisérletek kiilönbüzií iJőhen lettek alkalmazva, 
a lényegesebbeket ösmemertetés végett a következökben mutatom be. 

l. Az ojtások e<ldig gyakorlatban )e,·c'í nemei eszk<izöltettek. Ki 
lett ültetve angolnyelves párosítás, uzonnal és összeforrva. Hasonlókf!pen 
zöld-, ék- és szemzés ojtás. Eszközöltetett helyben ékojhís, valamint magas 
fás és zöldojtás, melyek helyLen el is döntettek. 

Vannak ojtások, l évWl egész H évesig 
II. Lett alkalmazva száh·esszéís, csapos és cw~resapos metszés é~ 

pedig fiatal valamint idéís tökéken. .A fiatal té.íkén eszközölt szál vcszős 
metszés kar6s nyomai most is láthat6k. 
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III. Vannak forditott, van gödrözött, van árkolt és \·an forditatlan 
·talajba iiltc>t.ett ojtványok és dit·ekttermGk l-től egész 10 évesig. 

IV. Vannak et·Gsen, \'an ke,·ésbé tr~így~ízott és vnn eddig trágyá
-Jmtlan talaj han eszközölt ültetések, 

V. Vannak fenyé>-, tölgy-, bikk- és ak~íczfa karók. a, 4, 5 é~ 6 
sukkos21k. 

VI. Van 3., 4 és 9. éves othelló iiltetés, melyek egész máig disz
lcnek, a filloxera pusztit:ístínak ellemlllanak, s minden évben dusan teremnek. 
Az othcll6 bora igen j<l, felette csekély mellék i:~:zel. Borát megizlelés 
végett bemutatom, hir.ílat alá b~aran bocsájtom. 

VII. Van 9 évl's jaquez iiltetés. Hajta a filloxera pusztitáf:lának 
semmi nyoma. Bora kitiíné.S. Birálat ahí bocsájtom. 

VIII. Yan 9 é,·e~ Herbemont. Hajta a filloxera pusztitásának 
semmi nyoma. 

IX. Van 4 éve~ silánv York-madeira. 
X. Van mintegy 45 f~j nemes sz{)lő, melyek között a nemes kadarka 

és a rozsdá~ muskolat tíínik ki, mint olyan, mely rendesen és dusan 
terem. 

XI. Mult é\·ben a peronoszpóra ellen nem történt védekezés, az 
idén is egyszer eszközöltetett a pumetezés, s igy nagyobb összeg meg
takuritása mellett, a szíilíí eléggé .jól megmentetett. 

XII. A hi~ínyok p6tlás:íra, a magas tiísojtás eszközlése, czélszeríí
sége hHható. 

XIII. . .-\ lejWsebb tet·iiletea az esííviz-k~írok megakadályozása \'égett, 
a tányét·ozott kapáhís alkalmaztatcJtt ; és végre 

XIV. ez é\' ta,·as/.~Íu négyezer neh:íny sz~íz sima zöldojt,·ány ültet
tetett ki, a siker rendkivüli. Alig maratit el 40-50 db. 

Ha t. uram az elsorolt.aK köziil valamelyik iránt érdekWdik, ugy 
azt s egyéb it.t elé nem sorolt, de l•Stező dolgokat ~észséggl bemutatom. 

Van ezen ki viil a gy .-piispiikii hu.tát·ban egy t1\bla hasonló idíi:-~ 
ojtv~íny telepit~s; a gyöngyös-habíszi hat:\rban egy ki~ebb 2 éves ripáriu. 
telep {>s Et•tlí>-Telck hat:ídba 20 hold-! é\·es homoki sz{:)Wm. Ezek azonban 
az útidnyból kiesnek s igy ösmertetésük felesleges. 

< ryöngyüs, l ~U ö. augusztus 25-én. 
Tisztettel 

Csomor Kálmán. 
A helyben megjelenő Ht-ees111"9!1'd L~tpok a szőlők megtekintésér6l 

B kö\·etkez{í czikket hozta: 

Szölöszetün~ megtekintése. 
E b6 26-~\n este mintegy 25 tagb6l ~ílló úri társaság érkezett várö

sunkba azon czélb6l ho(J'y \'árosunk és vidéke uj szőlőszetét megtekintse. 
A nevezett ve~déJ!~k legink1íbb Komárom, Fejér, Pest-Pilis és Solt 

megyékblH valók voltak és legnagyobb részben oly egyének, akik a sztí
löszettel foglalkoznak. Ezek vezet{)je Rác, Sándo,. állami szakférfiú, 
azőlészeti felügyelő volt. 
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Vasárnap este a "~inkler Lőrinc?. vendégU)jében volt az ismerke
dési estély. 

A programm az volt, hogy bétfőn reggel 8 óra~or ind~tlnak, nz 
egvre szakadó eső azonban ezt nem engedte meg, s •gy a k1rándul6k 
átálakultak értekezletté, melyuek elnökévé Bm·anyrti Géza komái•om
megyei nagy birtokost választották. 

Először is Z1·ublat Peren ez vetette föl azt u kérdé'st, hogy m i 1 .'· 

:ílláspontot foglaljanak el a sz()lészek a mésztalajjal szemben'! 
Erre Rácz .Srindo1· kimeritő szaktanácsot a(lott azzal, hogy a mesr.(•a 

föld trágya vagy egyéb anyaggal festessék meg. 
Csomor Kálm.ár& megjegyzé, hogy a mi v~(rosunk tcriiietén ninos 

általánosságban fönt mész, csukis egyes kisebb területekeu vannak ,·i~
lemosások folytán eWkeriilt mészrétegek, melyek feltöltéssel vagy kisl'.c
déssel csekély költséggel eltávolithat.ók. 

Ezután Q,·módi A do :f int~Y.ctt kérdést, hogy mi a néze te az érte
kezletnek az J!.-..,."qelbrekt-f'C>le metszési mííveletct illetmeg? 

V álaszul eWbh R.rcz Srinr/or fejtegett.e u Deze,~me,·is-féle mctszl-l!lt, 
azuMu bozzt\ sz6llottak az l.:n,qelln·t!kt-féle metszC>shez t 'tmmor Kálman, 
Klimó P~íl s többen a vendégek közöl, melyek alapján kimondutott, hogy 
az általáuoss~ígban nem ajánlható. 

Ez icW alatt az es{) elállott s u hírsaság programmj~íhoz hííen a 
szőlők megtekintésére indult . 

.Először is megtekintették a vtírosi két telepet s lwnstaMltatot.t, 
hogy Ripltria-Portális az egész telepen csakis eh·étve találtatik - s hogy 
az idei kézben ojtás gyenge eredm~nyt adott. 

Innen elmentek u Zrubka Pereucz sz:urdoki sz{)lötelepére s konsta
táltálhík, hogy a fordibtlan mldben eszközölt telepités, egészen júl néz 
ki s hogy rajtu a termés igen szép. 

Innen a társus:íg Saára rándult ki, ahol is konstahílták, hogy a 
Honák Kolos szőWojtvány-iskohíja minden tekintetben kiell-gitő ngyany
nyira, hogy annál jobbat és szebbet kh·ánni sem lehet. -- Megtekintett~k 
a már betelepitett szőlőjét s ugy találták, hogy kiilösen a jelen év tavaszf(n 
elrakott kész ojtványok igen sz:épek ; a régi ojtv:ínyok dúsan vanunk 
fürtökkel megraln·a és hogy a Ja«tuezon eszközölt z(})dojványok hámu
latosan erősek. 

Hanák Kolos azon kijelentését, hogy azon n~pnek, aki az ojhtsaal 
foglalkozni nem hajlandó s alkalmas teleppel rendelkezik, a Ja(1uez h•r
melése igen ajánlatos, - tudomásul vették. 

Ezután megtekintették a Griiszner Salanl01l szőlötelepét, ahol min
den kellék megvan arra, hogy az minél eWbb ojtványnyal legyeu bete
lepitve. 

Innen a társaság Vozáry Tamds telepére vonult, ahol a házi gazda. 
lobogókkal diszitett horháza előtt fogadta a Mrsaságot s kitün6 sajdt
termelésíi konyakkal, cseresznye-likőrrel stb. vendégelte meg a társasalgot. 

Vozdry telepének egy nagy része 5-6 éves Jaquezzal van beCll
tetve, s ezen idős tökéket ez év tavaszán ékre beojtatta s bár kon~tta-. 
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tl(ltator.t, hogy a nemesek gyökerei eddig nem szedettek el, az eredmény 
kitünö. 

1 
'~'oyt~bbá rnegtekintetté~ a Vozáry (u· Hipária-telepét, r:nely eddig 

l ortáhs hirében állott, s a Jelen volt Rlicz Sándor állami szakférfiu 
konstatálta, hogy htír igen jó minőségíí Rip:-íriák, de benne csak elvétve 
találhatók Port.áiisok. 

Ezzel egyidejüleg konstatálta azt is, hogy 1dncs az egész ort1zágban 
"'.g !J tiszta Po1·talis-tel• p Hem. 

Innen a társaság Cson,or Kálmán alsó-visontai szölőjébe ment. 
Eiöször is egy idei ojtvány-ültetést vettek megtekiptés alá, ahol 

konstatálták, hogy az csekély kivétellel - teljesen és igen szépen be 
\'an állva s · rniután meggyőz()dtek, hogy azok nemes részeiről a gyök erek 
ntár letisztitattak, s miuMn a gazda kijelentette, hogy e táblában fordi
tott földbe va8 után simu zöldojtványok lettek ez év tavaszán elültetve: az 
~redmény tlltahlban nagyszerűnek konstatáltatott; valamint helyeseltetett 
az ott látható tányéros alakít miivelés is. 

Ugyanitt Rácz .':Nildo1· egy e1. év tavaszán ültetett anya-telepett 
vett birálat alá s kijelentette, hogy ezen fiatal telepen oly nagy számban 
van a Porftíli.-;, hogy ilyet még a mai napon nem látott s figyelmeztette 
Csomor Ktíhmín tulajdonost, hogy a telepen lévő csekély számú nem 
Port.ális Wkéket dobja ki, f; a hiányokat a Portális tökéin lévő vesszök
kel pótolja s igy l'sakhamar egy kit·álú értékü teljesen tisz~a Po1·fdli.'l
'e.lepet knp. 

Innen :ítmentek a kiizel szomszéds:ígban lev{) s ugyancsak a Csomor 
Ktílmán tnlajdom\t képez{í nagyobb kitetjedésű régi ültetésíi szölőbe, 
uhol JS eWbh egy 9 éves ojtványtábhít tekintettek meg, melyet terméssel 
megrakottnak s egészségesnek konstatáltak; ezubín 7-8 éves ojt\'tínyok 
közt haladtak tov~\bb; mig ,·égre a gazda egy kisebb oly területre vezette 
6ket, melynek talaja próbaképen nem volt megforditva, B mégis dús 
növekedésli lombozattal és terméssel birt. Itt konBtaMlták, hogy az ojt
Vtínyuk között, még mintegy 400fn-tóli Rip:(t·ia lehet s ha ez is, mint a 
nagy telep Wbbi rC.sze, meg lett volna fordit\·a, ez i~ eUibb lett volna 
beojtható. Tuv:íbb halad nt, megtekintettek egy kisebb t.ábla York- Mrzdet-
1·át. meh·et sihlnynak tahíltak, tov:íbh:í egy 8 é\·es Herbemont B egy-e;.ry 
ugyanol~: idfis Jntju.ez és Othel/,; tlíbhít, melyek mind hosszu üde zöld (~S 
szép fejWtlésíi hajt:ísokkal birnak s melyeknél konstatáltatott, hogy a 
Jatpwz (>s Herbemont kevés, - az Othelló azonban igen nagy termC.st 
hozott. 

Ezut:in megízlelték az Othelló é~ Jattuez 1894. évi termésű bort\t 
s az Othelló bor:ít egészen jónak, a Jattuezét pedig igen jónak találták. 

V t"gül Csomor Ktílm:ín tulajdonos bemutatta az ~o tala alkalma~~~ u 
foltozási eljár:\st, mely abból áll, hogy a szálvezszőt tavaszon ékr.~ beoJtJa, 
s az ojt:íst azonnal füld a~tí bnjtatja. ho~, :~zt.tín az gyökere~ ver, oss~eforr: 
sőt sok esetben még az OJtás évében szolot ts hoz. Ilyen OJtványa ( .. sorom 
Kálnuínnak ez idén is több ezerre tehetlí van, mely elj~írás nagy ugy es
ségre és s1.akértelemre vall. 

.A leírtak uMn tltment a üít·saság a Klimú Pál szőlőtelepére s \t 
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alkalma volt meggyőződni arr61, hogy ék«~jtással mily szépen lehet a s~ö
líít telepíteni. 

A sz{)lő két részre oszthat6, egyik rész(íben kitünő talajjal, ahol iR 
az ojt\·ány tábla igen szépen áll s terméssel •lúsan megrakva van, - n. 
máBik részében azonban némi meszes ,·egy ülék taMlható, miért is it t 
gyengébb az eredmény. 
· A telep nngyrészben csemege sz{íWre van ojt,·a s azok is igen d(J t 

termést hoztak. 
Itt n hi:1nyok zöldojt:íssal fohloztatnak ; ez é,· ben is Whh ezet· zöld

ojtás na~y eredml'nynyel készittetett. 
Az idí) ellíre halud,·:ín, a tá1·sas:íg déluMn ö órakor a """inklt·t· 

L{írin<'z vendl'gliíjébe kocsizott., hol u programnu;zerinti t:1r:o;asebl>d tartu. 
tott, mely kC>síí este n~·ert. befejez{>st. 

Az els{í felküs~önWt Herics Márfon asz:lt i pleln\nos momluttn, mel,v
ben megköszönte Gyön~yi)s \·áros ki)zi>nség(>nek a szives f(>~adtatást. s 
annak jelenvolt kép,·iselííjr.t, a polg:írmcstert (>[tette. 

Ezut:ín Csomo1· Kálmdn monclott kü!"lzönWt, melyben annak adott 
kifejezést, hogy ha a sz{ílííszcttl'l f(,glalkozott köz:-;{>g-ck papjai oly eliísze
retettel ,·iseltetnl'nek a Hzííl{íszet iránt, miut a fcl~z6lal6 Herics Márton 
plebános, akkor a nép a jó péhlát kü,·ctnl> H mielííbh felujnln:ínak nz 
elpusztult hegyek. Pohar:lt Heries pleb:1nol'lPrt enlCil>. 

Késiíbb Klimó Pá~ a filloxera :íltal teremtett nyomort festette, 
kijelenh·C.n azonban, hogy bizik a j<h·{íhen s az Httör:íl~t~rt s azok egyik 
jelenlev{) kC.pviseliíjeért, H:ícz ~:índor feliigyelííért iit·itettc pohar:ít. 

Végül Jh1krrt o,;zq emelkedett fel hclyl'rlíl s lendületes szavakhem 
a »Szőlő~zeti Egyesület« ucvt-bcn köszi)nte. meg vendé~einknck szi\'eB 
fáradozásaikat s azon j61 e:o:l'í figyelmüket, hogy ut.i programmjukba Gyön
~vöst is föh·ctték . 
._ · Ezekut:1n a t:írsas:íg egy rl>sze pihen{) re tért, a másik része pedig 
"Vozáry Tamás vendégszereHí h:íz:ín:íl folytatta a jól indult ketlr.lyes• 
kl'dé~t . 

.A vendégek másnap hajnali 4 órakor indultak tovább ..:\radrn,. 
a hol szintén a sztíWszetct togják megtckinteni. -a.. 

Kérdések és feleletek. 
157. Kérdés. Halottam a fehér-török sz()iőt dicsérni. Kérem ~;.i

veskedjék velem tudatni, mi eWnye és hátránya van·? htíven terem--e, c!a 
hol, mi árban szerezhető be? 

N.-Kanizsa. S. J. 
Felelet. A fehér-török vagy fehér-kadarka, egyike a legdusabb 

termő szőlőknek. Soha nem rug, mindig teljes tömött iürtöket hoz. Ezel6tt 
azért nem kedvelték ezen fajt, mivel ha az ősz es()s volt: renelesen meg
rohadt, megpenészesedett. Mivel azonbaa az ojtványok alanyuk tulajdon-
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=saígánál fogva korábban fejWdnek, s igy korrábban éruek is meg: az őszi 
robadást eWbb kikerülik. 

Azt hiszem, ezen faj tlltaláno:~an nincs sehol sem elterjedve. Inkább 
elszórtan található. Például a mi vidékünkön is lehet kisebb mennyiség· 
ben lmpni. 

A tőke éppen úgy fejlődik, mint a nemes kadarkáé, levele 3 karaj os 
hosszúkás, alulról lemezes, vesszője fehér. 

Azt hiszem száz~ít l forintért lehet kapni. 
158. Kérdés. Azt olvastam, hogy a ripária felső gyökereit le kell 

tisztítani. 1\'J.iért kell azt tenni, eWnvös-e az? 
1\'liskolcz. • lJ .. J. 
Felelet. Vannak akik a tőkék alanyának hajszál gyökereit letisztít

ják, teszik pedig ezt azért, hogy ez által a töke lábgyökereit fej
lesszék. 

Ezen eljárással elérik azt, hogy a tőkék nagyobb szárazságot is 
kibirják, amennyiben a gyökerek mélyebben lévén ott akkor is tahiinak 
bedvességet, mikor már a felső rész teljesen kiszáradt. 

J<~n azonban ezt is a zöldasztalnál kieszelt okoskodásnak találom, 
amely a gyakorlatban kivihetetlen. 

Ki volna képes arra, hogy 10-15 hold terjedelmíí ojtvány táblá
jában a tő alanyának felső gyökereit évente legalább kétszer tisztitassa, 
pláne oly kötött talajban, ahol ha csak egy kis szára:t:saíg is van csá
kánnyal lehet a vályok fi)}det felv~ígni t 

Szervus az ilyen tisztogattísnak! A kemény földből kiugró csákány 
ugyancsak megtlézsmd:lná a drága ojtv~\nyt, azuttín meg az 1lyen nagy 
munknnál a munkns lelkiismeret is csakhamar kitárad . 

.Annak a tökének, mclynek fels{) gyökerei eltávolitatnak, s igy az 
alsó gyökereiről táphílkm:ik az a hibája is van, hogy sokkcll kéllöbb ket 
élef1·e Nagyon természetesen, mert a föld oly mélyen késöbb melegszik 
át. A tr,igytízással i~; nehezebben érünk czélt, mert a mély gyökérzet 
késíibh veszi tel. 

.A7.ért tehát az ily nagyban kivihetetlen dolgokat hagyjuk azoknak, 
akik kis területen experimentálnak ; mi pedig elégedjünk meg azzal, ha 
a nemes gyökereket rendesen letisztítjuk a többit pedig bizzuk a bölcs 
természetre. 

159.Kérdés. Szűlűtalajom fekete humu~ dus, kevé~sé emelkedett. 
Bele direkttermű ( >thell6 szülő,·esszűt kinínnék telepiteni. Legyen szives 
ért.esitcni, mi az ára a gyökeres mi a sima othell6nak ezrenként. S ha 
8000 tlbot '·ennék részesülnék-c kedvezményes árban. 

Kiv~\nmím tudni azt is, hogy feltétlenül kell-e gyökeres vesszőt 
ültetni, avagy sima is jó t Tovt\bbtí forditott talajra van-e feltétlenül 
szükségc és lh.gy mikor jobh ültetni, őszszel-e avagy tavaszszal; azután 

miként a gyökeres, miként kell a sima vessz{) ültetni'! . 
Tovtíbb~\ mikor lenne legalkalmasabb a szerk. ur othelló telepét 

rnegt.ekinteni, s bor~(t megízlelni '? 
T.-Eörs. G. J. 
Felelet. A vessz{) árak lapunk mat sz~í•míban van feltüntetve. 
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A gyökeres ,·css.r.íírwk mintlcnesetrc nagyobb és gyot•sabh nö\·eke
dése ,·an· mint a sim:\nak, aí':onban az othell6 sima vessz{h·íH JS Jgcn
ió tfikad. 
· Az ültetés őszszel és tantszszal egyaránt. jó, Az őszi iiltetésnek eltí-
n'\'e az }t,,o-y olcsóbb a nallsz:\m s kevesebbe kcriil. 

• ' 1":1. 
Forditott füldben hat:\rozottau jobb, mint a forditatlan földbP.n, 

mert gyorsabhan tcjWdik. Azonban bár·mily humus dns lc~J:ycu is taln,i·t 
az~rt a tr:\g-n\z:\st el 11e mulaszsza. 

Az Öt.iwlló szííll'ít mint csemege szííWt m:ír szcptcmher l11'i közep,:tl 
kezdjük :-;z:\llitaui, azért ha m:\r ily nagyobb tclC'pitést akar e:-;zközölni, 
ue sajn:ílja a fiírads:ígot s ne hallgasioion senkire, jííjjün el s 11ézze m<!g 
a mi othelló szííWMbláinkat. Itt l:lt.ni fi.1g H. 4. és ~1. éves othellót rend-
kidíl i:'Zl~p, dus termésben. .. 

)-Ja azuftÍn ldfjtt hi.n.1j'jen i'rrjdf s.u•ntehtek ~Íet·t mint. m:ír On is 
tudja, az ot helló ~ok helyütt, a neki nem alkalmas talaj bau sinyWdik, 
De h:H azt is tapasztalhatja, hol!y ugyan ig:y sin~·líídik a neki ncru alkal
mas talajban az e~yl~bkt-nt teljesen ellcn:illó rip:ír·ia is. 

160. Kérdés. Ta!uÍt.slllja-e t. szeric úr, hogy a hm·hemont t~H ja1p1cz 
szíílíít a tiil.l.i ojt\":\n~· sz(ílííkkPl eg~·ütt r.;zedeR~l'lll t~s mustj:ít. egyiitt szíír
jem ('J"! 

X. \~:irad. U. S. 
Felelet. )liut:\n nem ll:Ja, hogy az ojh·:ínyok tchú-c :l\·agy vöri"•s bor 

tenuíí súílíík, igen bajos igy felelet.ct m:\!:lként mint a köYetkezűkhcn adni. 
A lh•rbcmont fehér hort ad, s a fehér hor ~zíHííkhiiz eg·t~sz bátran 

közé sze1lhetíí, mcrt nem :.Hl senuni mcll(ok ízt. .A jaqucz \"Ürös hort ad, 
a \'Örös bor kiiz0 cgl-sz b:\tran köz(>. szcdheHi, mert. az scm ad semmi 
mcllék izt. .Mi,·el a~onb~m a fürt koe!l:írjaiban némi Yadság van, aj:ínlom, 
hogy elííbb szíílíírostán a bogyl'ikat roshílja le, és csak azt ke,·mjc jól 
kitapos\·a a többi közé. 

161. Kérdés. ~t.i\·eskcdj~k engem olv helyre utalni, ahol Pn tiszta 
port:lli:.; vess1.íít kaphatnék. 

v ~ 1 
Lge~ u, ~ . 
Felelet. Lapunk mai Ripária portá/is czimíí czikkünkben olntsható, 

Htícz Sándor teliigyelíí 6.r azon nyilatkozata, miszerint tiszta por
tális telep egész orsz:ígbau nem létczii\., miut:(n a ripária portlllist csak 
is az ujabban üsmert.ék fel, én azt ajánlom, hogy ne j:hjon rip:íria por
t:ílis után, mert legfölebb azt éri el, miszeriut a nílogatott vegyes ripári:tt 
jobban megfizeti. Ha pedig telepet kiván beá1litani, akkor most nézz1m 
utánna, s csak is nagyon megbizható helyen szerez.r.en be nnnyit, meu.,·· 
nyit bir. A rip:íria port.ális leirása ugyancsak a fentebb emlitett csikk
ben olvashat6. 

162. Kérdés. Vialia alany Yesszővel reodelkezem. Ajánlja-c t. szerk. 
6.r, hogy ezzel telepitsem szőlőmet, hogy ezt basználjam alanyul ? 

l\liskolcz. G. J. 
Felelet. A Yialla változván y, tehát nem bir oly teljes ellenállóság

gal mint a ripária. Hogy a Vialia meddig fog cllenállani, azt eddig meg 
nem állapitották. Tehát ellenállóságát teljesen nem ösme1jük. 
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lm 
. Ös~ncrünk 5 éves. Vialia táblát, me ly szerfclett szép. Mindamellet t, 

ri páriával. re~delkezak : annak tessék adni az elsőséget. ' 
163. Kerdes. Kaphatnék-e önöknél jó üo-ves vinczeliért 240-250 

évi IJérért. o. ft-t 
N.-Kaniz~a. 
Felelet. Olyan emh:r, aki az ojtás mindennemét érti, 

megkeres egy év alatt 2::>0- 280 f't·tot sőt többet is. Azért 
:vinczellérnek. 

D. G. 
itt helyben is 
nem ~egy el 

Egy alkalmas vinezeBér lak1íson kivül legalább 300 frt évi fize
téarc tart igényt. Annyiért tudm}k cm!Jcrt rendelni. 

Kün a szölöben . 
.-\ki jól \·etett az már kezdi az aratást . .:\.k1 csemege korán-érő . . ' 

szölőtajokat oltott, az már értékesitheti. Es a fődolog ennél az, hogy 
rnielőbb a piaezra viheti, annál nagyobb jövedelmet képes ellöállitani, 

Tehát a. korai csemegeszölök értékesitése itt van. 
Ezután következik s a mint a jelek mutatják, a szüret megle

hetős korai lesz, azért csakhamar itt lesz ideje annak, hogy ki-k1 
átnézze szölöje tábláját, s a benne található rossz vagy egyébként 
alkalmatlan fajokat jegyezze ki. 

A kijegyzt!s úgy is szokott történni, hogy a szedö utasításui 
nyen, miszerint a rossz fajtákat szedéskor törje meg. 

Ez azonban nem helyes eljárás, mer a szedőnek sokszor rossz 
fogalma van arról, mely1k a rossz fajta. - De meg a "visszatördelés 
sokszor zavart idéz elö, azért legalkalmasabb, ha a rossz fajták 
karújai például veres olajos festékkel megfestetnek, vagy ha a szölö 
nem volna felkarúzva, maga a szt,lőhajtásai festetnek meg a \·örös 
festékkel. 

.:\ honlúk, a káclak elükészitése is sorba következik. Itt Is 
gonuot kell arra forditani, hogy a hordók teljesen egészségesek 
.legyenek. K_ülöni)sen a dohos vagy büaös hordóktól tartózkodjunk, 
azt leginkább arról ösmerjük meg, hogy ha az égő gyertyát .a csap 
lukába te~szük, s rögtön elalszik. Az ilyen hordót azután legjobb 
elöbb forró vizzel és lánczczal kimosni, s ha ez sem használna, ken;.s 
spiritu-.;zt kell a horJóba önteni, s kiégetui Ha ez sem használna: 
legokosabb az ilyen honlót tüzre eJadni. 

A szedésnél szem elött kell tartanunk a czélt, hogy fehér, siller 
.vagy vörös bort kivainunk-e szürni? 

A febért bort nem szabad a törkölyön erjedni hagyni, mert 
szép zöld szinét elveszti s inkább sárgás lesz Azonban az .illatos 
horokat, mint a muskolat és rizling, pár napig a törkölyön kell 
hagyni, hogy az illatok feloldódjanak, s a mustba felvétessenek. 
, · Szokás a kadarka szőlöből néha fehér bort is szürni. Azt ugy 
érjük el, ha a levet azonnal leslürjük és azt fehér bor törkölyére 
öntjük, s itt 2 4 óráig pihenni hagyjuk. 
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Többszöri lefojtás után fehér bort, legroszabb esetben igen 
gyenge szinü .. siller bort. kapunk. .. . . . .. .. .. . 

Ha a vorös bor faJokat egy rovtd tdetg a torkolyon hagyjuk, 
ez siller bor lesz, s annál világosabb rninél kevesebb ideig volt a 
törkölyön. 

A ,·örös bort ugy á11ithatjuk elő, ha a szőlőfürtök teljesen 
érettek és nem rohadtak, ha azokat erősen összetapostatjuk, s a 
törkölyö.n legalább 5 napig hagyjuk. 

H,._z időjárás hideg, több ideig kell a törkölyön hagyni, mert 
késöbb melegszilfl-át; ha az időjárás kedvező és meleg: akkor 
hamarébb beáll az erjedés. 

Eladunk. 
100 ezer válogatott ,·egyes sima rip~"'ift. 

(\jtás alá való ezre 
ültetni való » 
oskolázni való » 

20 e?.er g-yökeres rip~íriát 
ojtás ahí való ezre 
ültetni ,·aló » 

f>O ezer suna jaquezt 
ojtás ahi való ezre 
ültetni való » 

10 ezer sima berbernontot ezre 
elsíí osztáh· . 
második o~Y.t:\ly 

2 ezer gyökeres othellót, ezre . 
20 ezer sima othellót, ezre 

• 

• • Hl frt 
8 ~ 

4 • 
30 • 
20 lt 

12 :ll 

6 a 

12 a 
6 a 

30 a 

els{) osztály . 20 :. 
másod osztály 10 a 

Aki otheUót rendel egy két Ü\·eg othelló bort díjtalanul kap. 
uOOO gyökeres ojtványt, ezre . 130 • 

N em es vesszők : . t , .-1· 
Három mag(i nemes kadarka válogatva ékojtáshoz ezre 10 frt 

• » ll • páros i táshoz » » 8 • 
ll )) ll » vegyesen )) n :t 

l'nozsdás muskolat válogatva ékojtáshoz ezre lf> ,. 
» » » párosításhoz • 10 • 
• 6 » vegyesen » 8 » 

Más nemes borfajok ezre . . . 6 • 
Csemege szőlővesszők ékojtáshoz sziÍza 3 frt k1·. 

• ll piÍrositáshoz ,. . 2 » bO ,. 
» » vegyesen » • • • • • 2 » - a 

A megrendeléseknél kérünk 25°/0 -tóli előleget és egyuUal körülirni, 
hogy hol van a vasuti v~ hajózási leadó állomás. 

Hozzafnk intézett levelekhez kérüDk l db ó kros bélyeget csatolni, 
a azonnal válaszolunk. 
-r-- ---·-

Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 


	HU_b1_FM3-7387_00223_2R
	HU_b1_FM3-7387_00224_1L
	HU_b1_FM3-7387_00224_2R
	HU_b1_FM3-7387_00225_1L
	HU_b1_FM3-7387_00225_2R
	HU_b1_FM3-7387_00226_1L
	HU_b1_FM3-7387_00226_2R
	HU_b1_FM3-7387_00227_1L
	HU_b1_FM3-7387_00227_2R
	HU_b1_FM3-7387_00228_1L
	HU_b1_FM3-7387_00228_2R
	HU_b1_FM3-7387_00229_1L
	HU_b1_FM3-7387_00229_2R
	HU_b1_FM3-7387_00230_1L
	HU_b1_FM3-7387_00230_2R
	HU_b1_FM3-7387_00231_1L

