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A SZŐLŐBEN 
(Ezelőtt: "Egy ~v a azölóben") 

Havi folyóirat szölösgazdik szimira. 

Megjelenik: mlnden hó 28-an. Szerkeaztó h kia.d6tulajdonoa: 
Elófizetési díj : ~ész évre 2 frt. . ' CSOMOR KALilAN. 

A törvény megszavazva. 

A szőlők felujitását tárgy}1zó törvény javaslat az ország· 
gyülés á.ltal letárgyaltatván : elfogadtatott s ig,IJ az ige testté vált. 

Ha valaki a szőlők felujitása körül elismerést érdemel, ha 
valakinek a szőlészek köszönettel tartoznak : az elsiJ so1·ban 
Dr. Dar6.nyi Ignácz földmívelésagyi Miniszter urat illeti meg. 

Bár az elődök kezdették meg a nagy munkát, de hogy 
az megoldás elé kerii lt: oz ö er·ös akarotónak eredménye. 

Vannak, akik politikailag a törvény javaslatot kifogásol
ták ; hát hiszen mi is jobban ezerettük volna, ha ugy alkotta
tott volna meg, hogy az Első /it év kamatait az állom viselte 
volna. 

De hát ha ugy nem lehetett : ig'!J is j6. 
J ó, pedig azért, mert minden kipusz~ult szőlőterület feluji-

tására Adnak kölcsönt, ha bár más ad6ssógokkal terhelve van is. 
J ó, mert nem kt>ll a tőke fizetés miatt aggódani, az rész .. 

letesen történik. S mi hisszük azt, hogyha a kormány látni 
fogja, hogy az évi ráta-fizetések terhesek, egy ujabb törvény 
javaslattal a határidőt megfogja hosszabbitani, s igy a fizetési 
ráta összegeket kevesbiteni fogja. 

Jó azért, mert a betelepitett szőlők értéke meglecnd, mivel 
az eladásnál a vevő, a hátralevő terhek viselését is elfogadja, 
mely körülmény a szőlő értéket emelni fogja. 

Jó végre azért, mert a törvényben kifejezés adatott annak is, 
hogy a felujitás alatt alló szőlők is fognak az előnyben része .. 
sülni. 

A dolog ilyetén állapotban a gazda alkalmazkodjék az uj 
helyzethez. 

Iparkodjék alkalmas alany vesszőket termelni, mert ez év 
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őszén s a jövő év t<tvaszán keresett lesz. Készitessen ojtványo
kat, mert ha valaha volt vevő reá, ugy az a jövő évben meg
hatványozódik. 

Miután pedig a törvény életbe lépte után az Agrár-bank 
is megkezdi a szőlők felujitása tekintetében a működést: eze
ket a kliriilményeket, a gazda most mdr j6l gondolja át, s saját 
jól felfogott érdekében alkalmazkodjék hozzá. 

Tavaszi fagyok. 
A sz()lős gazdát örökös aggodalomhan azokták tartani a tavaszi 

fagyok. 
Ez az amitől, különösen azon időtől fogva, mióta a sz(i}íiiiltetések 

a sik, lapos helyeken is eszközöltetnek - a gazda fél. 
Iparkodtak is ez ellen, ugy a tudomány, mint a gyakorlat terén 

védelmet találni. De őszintén szólva: még b1ztos eljárást felfedezni nem 
si került. 

A tudományos világ megállapította, hogy borus időben nincs annyi 
ok az elfagyástól tartani, mint a tiszta derült éjszakákon. 

Ezt a gyakorlati ezőltísgazdák is tapaszt.alták. Ezzel tisztában 
vannak. 

Az is elvolt fogadva egy ideig, hogy ha szél f6j, a fagy nem tesz 
oly erős károkat; ámde ezen elmélet megtört az 1876 évben; amidőn 
is május hó 23 és 24-én éjjel dühöngött nagy szél nemcsak a lapos 
helyeket., de az egyébkor ment, partoldalokon levő szőlőket is a szó szo
ros értelmében tönkreiette. 

Azon körülményből kifolyólag, hogy a borus éjszakákon a fagy a 
szőlőkben nem tesz oly kárt, mint derült éjszakákon, azon megállapodásra 
jöttek, hogy természetes felhőket kell a szőlőterület felett előidézni ; s 
ez fiist képzés által érhető el. 

Ezen elmélet azután több helyütt gyakorlatban is keresztűl vitetett. 
S nem éppen eredmény nélkül. Hallottunk, olvastunk oly eseteket, ahol 
a gondos gazda a füstöléssei eléggé megmentette szőlőfakadásait a tavaszi 
fagy tól. 

Ezen modozata a védekezésnek, ott ahol keresztűl vihető : nem 
megvetendő, sőt ajánlható. 

Amde a legtöbb szőlő a legtöbb helyen ugy fek1zik, hogy a füs
töléssei az egyes gazda nem érhet czélt. 

Legtöbb szőlőterület keskeny és hoaszant nynlik fel a hegyoldalo
kon, oly helyen egyes gazda nem érhet czélt. 

Ilyen helyen csak ugy lehetne czélt érni, ha az egymás mellett 
levlS szöllSk t\llajdonosai, oly területen, amely a ezéinak megfelel: egye1ül
nJnek, Egyesülve állnának a védelem terére. 

Ez ~ég .. nálunk ki vihetetlennP.k látszik ; de az öntudatos gazdáiko
k od~, maJd ossze hozza az embereket a közös védelemre. Különösen 
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remélni ]ehet azt ma napság, midőn a hegyközeégek megalakulásával, sok 
oly dolog fog val6!inlni, melyre eddig ösmerve az emberek sájátsaígait, 
mosoly nélkül gondolni sem lehetett. . 

Ott ahol a szölők nem keskeny hosszuak, hanem inkább négyzet 
alakuak, leginkább sik helyen, ahol a védekezésre leginkább is van szük
ség: igen is lehet a füstöléssei védekezni. Igen ajánljuk, tegyenek vele 
kisérletet. Különösen pedig kertekben igen czélszeríies lehet védekezni. 

Az eljárásra nézve sokféle tanácsot ]ehet olvasni, sőt az élelmes 
emberek már kész olcsó f'üstölő anyaggal is szolgálnak, persze jó pén
zért. Pedig hát ezen utóbbira alig van elkerülhetlen szükség. 

Egész olcsón lehet szalmás trágyával vagy egyéb gazzal füstölni; és 
pedig a következőképen : 

A légáramlat tavaszszal kiilöuösen leginkább éjszakkelet, vagy 
éjszakról jön; tehát ugy kell a füstülésre szánt szalmás ganajt vagy gazt 
a szőlőben elhelyezni, hogy ha bármely oldah·ól fuj a szél : ott meg
gyujMara kész alkalmas anyagot találjon, egymástól 30-40 méterre 
rakva. 

A fagy leginkább hajnal felé szokott bekövetkezni; - s nem jő 
oly hirtelen, hogy a figyelmes gasdát kéazii.letlenUl találja. 

Először is a levegő hűvösödik le, vagy szél, vagy eslí következté
ben. Ha a levegő igy lehűvösödött, embereket kell készenlétben 
tartani, akik is éjieintán egy már kész tíizrakás mellett álljanak. 

Kéznél tartandó a hévmérő, s ha látják, hogy az alá száll : akkor 
késedelem nélkül kP-11 a szalmás ganajrakásokat vagy gazt azon h·ányon 
:r:neggyujtani, ahonnét a légáramlat jő, s éleszteni a tüzet addig: m1:g a 
nap fel nem j lJ, más szpval : mig a hévmérő nem kezd emelkedni. 

Ismételni kell ezen elját·ást hajnalonként addig : mig a leveg/J fiJl
nem rnele,qszik. 

Igaz, hogy ezen eljárás nem annyira költséges, mint fáradságos. 
De hát azon nagy érték, melyet vele megmenteni lehet, megérdemli, hogy 
a gazda vele foglalkozzék. 

Van egy más eljárás is, amelylyeJ némileg a tavaszi fagytól véde
kezni lehet. De csak a korai fagytóL Es ezen eljárás a tavaszi munka 
beosztásában van. 

Aki korán kezdi a tavaszi szőlőmunkát, annak szőleje korábban 
fejlődik. Tehát olyan helyeken, ahol a tavaszi fagvoktól félni lehet: nem 
kell a tavaszi munkával felette sietni; különösen a szőlőtő meg
metszésével. 

A fagyok leginkább május 1-10-éig azoktak fellépni. Van ugyan 
eset, hogy május hó vége felé is törtönik fagy; ez ellen már a metsz~s
sel védekezni nem lehet. 

A szőlő megmetszése után rendesen 6-10 napig könnyezik, mig a 
könnyezés tart : a rügyek nem törnek elő. 

Tudni kell ezt, hogy a szölőtő, ha megmetszve nincs : a vesszón 
levő legfelső rügyek törnek először elé. 

E két körülmény figyelembe vétele mellett a metszést a nevezett 
veszélyes te1·ületen april hó vége felé kell megkezdeni. 
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Az ápril hó vége felé, igaz, hogy a vessz{) fels{í rügyei némelykor, 
különösen mclegebh idiijár~ís mellett, kezdenek hajtani, de az is igaz, 
hogy az alsó szemek, mely~k a t~rn~ést hozni hiv~tottak,. még a_lszona~. 

X o most m~ír, ba a tokét a ho végén metszuk, m~ÍJUS eleJén fill
lépni szokott fagyok még nem találnak kihajtott rügyeket; s igy ha ntn 
is némile()' kihajtva . de aa egész nincs, a fagy.:.kdr ís kuebb lesz. 

Eze~ körülmény is igazolja, hogy az őszi met.szés némely tekintet
ben nem előnvös. 

A legjnl>b védekezési mód az, ha az ültetésnél tesszük meg a ta
vaszi fagyok elleni védekezést; ha olyan lapos helyekre, ahol a tavaszi 
fagyok e~ldig is k:írokat tettek : ne felepitsünk uj, kiJliséges sziJlöt. Hanem 
olyan magaslatokra foktessük be pénzünket : ahol elvéfve, nfka esetben. 
szokoft a tavaszi fagy kdJ·o~at okozni. 

~em vagyok j6sl6, ne is legyen igaz a j6slatom; de az 1896-ik év 
tavasz<ít6l félek, mert a 6-os sz~ímn év tavaszi fagya már nem egyszer 
tette egészben vagy részben tönkre szGlőfakad:ísainkat és termésünket. 

Ezen aggodalma.mban foglalkozom a tavaszi fagy kérdé~ével. 
Abonyi Erneszt. 

-----

A jaquez jövője. 
Kis lapunk mult é\·i 12-ik számában egy czikk jelent meg, mely

ben az lett bemutatva, hogy Francziaországban a jaquezt elég nagyban 
haszná}ják alanyul. 

En is tanulmány tárgyáv~í tettem a jaquez szőlővessző tulajdonait, 
s azt tapasztaltam, hogy az sokkal több figyelmet érdemel, mint azt 
nálunk eddigelé az általánosságban részeAitik. 

Nem tart6zkodom kijelenteni, hogy én a zaquezt felette sokra és 
nagyrabecsülöm, s én annak nagy jövőt j6solok. 

A jaquez egyenesen választott faj arra, hogy hazánk nemes borait 
továbbra is termelhessiik. Mert legtöbb oly magas hegyteWk, oldalok és 

· dombok, ahol azelőtt a legnemesebb borok termettek, a jaquez által 
egész !>átran betelepithetök. 

ÜRmerek meredek, köves, ösmerek meszes hegyoldalt, ahol a jaquez 
ll év óta diszlik. 

Tizenegy év elég idő egy talaj tulajdonságainak felösmerésére. Ha 
a sziklás, szátaz, ha a meszes hegyoldalban ll éven át vigan élt a jaquez, 
akkor az ő jövőjéhez nem fér szó. Ilyen helyekre egész biztosan lehet a 
jaquezt akár direkttermés, ·akár beojtás tekintetéből telepiteni. 

Ellenben a jaquez tdtkötött fekete vályogban nem a legjobban 
diszlik. 

Rendeltetése tehát az emelkedett, délnek fekvő száraz, köves, eset
les kevésbé mészkes talaj, ahol a ripária nem találja jól otthon magát. 

Ha ezt a tíílajdonságot elmondottuk, most még egv másik tulajdor,-
ságról kell megemlékeznünk. • 

A másik tulajdonsága az, hogy a reá eszközölt nemesités nem hoz 
annyi termést, mint a ripáriákon eszközölt nemesités. Igy tehát ref€ 
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észszerürn oly európai faj nemrsitcnclő, mclyekn61 nem a mennyiség, de 
a midlíst:gre fektetjük a msulyt. 

Ha elmélkedésiinkkel i<llíig elértünk és megfigyeljük azon körül
ményt, hogy mely fajok <liszlenek a d~lnek fekv{) hegyoldalakon, vagy 
tetéíkön é~ mik azok tnlajclons~ígai, akkor ILfrom szGltífajt lwll megnevezni. 

1-iir a furmint. A furmin cptantmu tcl'lllClésre nem alkalmas, mivel 
nagy termést nem ad; ama kiníló j6 tnlnjdonságllrt heesültetik, hogy 
aikalmaH helyen, alkalmas idííhcn nemcsak hel'J·ik, ele meg i~ t<iped, 
mely köriilml"nynél fogva a borok ldralpít állitja elé. 8 igy min{íség~ben 
pötolj:t mennyiség,~t. 

2-sÍ'.or. A rajnai rizling hazája a Jflnek fck\·{í szát·az talaj. Itt tel
je8ell be(.rik, síít a nemes rohad:ísha is ~ítmenve, oly illatos és szeszdns 
hort ad, mely minDségét tekintve kiv:ll6, mondhatni a második helyet 
foglalja el Ezen súílíífitj nctn ter;m sokat, de j6t. 

i3-szor. A rozsd~\s muskolat. A rozsdás muskolatnak meg van ama 
tnlajdonR:1ga, hogy mint a furmint alkalmas helyen és id{íben {í is meg
tapad. Igy tcluít min{ísrgben a fnrmiunal \·cteke(lik. ~{)t abban, hogy 
kellemcs illata is vnn 0H dnsan terem : azt fclülmulja. 

Ezen felsorolt három taj termésénél nem a mennyiiéget, de a minő
sr-get kereE.:sük, 1'1 azt. alkalmas helyen meg is tnl:lljnk. 

~[i\·el pedig a jaquez oly hely(•kcn iH <lif'zlik, ahol ezen nevezett 
fajok bogyójai megtiipiicln<"k, illctiíleg lH!IIle!i rohadá~ha esuek ; azt aján
lom, hog·y akinek délnek fek\·i:; küves, e~etleg rt>szhen mcszes talaja van: 
ntt ja,pwzt tell•pitf;cn, s rc:í furmin-, rajnai l'izling- vagy rozsdás mus
lwlat titjolutt nemcsitscn. 

Ha igy j1ír el, lesz oly sz{)lűje, mely nemeHak a többi pinezében 
lcvG borok, r-s a gazda szGlészcti tekintélyét emeli, de egyszersmind dus 
jii\·cdelmct. is aJ. Mcrt bor lesz ezután sok, de igaz:1n kitűnő bor, mely 
a régi borok királprt mcgközelitse: minél kevesebb le8~. 

Erre is kell teh~í:t a gazdlínak töreketlni, s arra is, hogy egyébként 
nem ért~kcsithetíí talaj:lt értékcsitse. 

Dr. Kröczer-féle párositás. 
Legujabb idGben a dr. Kröczer-félc p~írosittís \·an napirenden. 
Ezzel foglalkoznak a szakfértiak, a szaklapok; maga dr. Kröczer ur 

pedig egész készséggel tárja fel az () titkát, az eljárását, melylyel eze
rinte lehet egyedül helyesen és ezélszerüen eszközölni a nemesitést. 

X ekünk is volt alkalmunk dr. Kröezer ur előadásait hallani és 
\·olt alkalmunk az ojtás készitését kivitellel látni. Igy azon helyzetben 
va~yunk, hogy róla elmondhatjuk nér.etiinket. 

Először is tisztelettel nyilatkoznnk dr. Kröczer ur nemes törekvé
seiről, még akkor is elismeréA illeti, ha csak egy lépéssei viszi elő az 
uj szőlőkultura még mindig elég nehéz szerepét. 

Dr. Kröczer ur elm élete a körül fordul meg, hogy az ojtványok 
készitésénél minél kevesebb sebet kell ejteni ; - hogy a metszlapokt61 
minden idegen anyag távol tartass~k. 
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Hát ez nem uj dolog. Ezt minden öntudatos szlHész hangoztatta 
már sokszor, számtalanszor. . . 

Ezen alapon kezdettek az angolnyelves páros1tással felhagym, és 
kezdették az egyszerü, nyeh·nélküli párositást e~zközölni. 

Sokan, nagyon sokan tettünk már ezzel k1sérletet. . 
Ami a metszlapoknak minden idegen anyagtóti távoltartás~t 1lleti, 

ez is egyik feladat volt. Ez alapon nyert életP-t az, hogy a pát·ositásn:íl a 
kötés előtt hólyagpapír-lapocskát használtak az ojtás helyének eltakarására. 

Voltak, akik a hólyagpapirt a raffiával történt összekötés után 
csavarták az ojtásra, mások ismét staniollal takarták. be az oJtásokat; -
mig ismtit némelyek hólyaggal csavartak be; máiiok Ismét hidegen folyó 
viaszt, egyesek pedig oly viaszt használtak, mely kihülés után mint egy 
védfal vette körül az ojtás helyét. 

Nagyban tért hódított ezután a parafának használata, ez mindazért 
volt, hogy a metszlapoktól az idegen anyagokat tá\·ol tartsa. 

S mindez arra vezetett, hogy a hol nagyban eszközlik az ojt:íst, az 
elmondott eljárásokkal és elbánásokkal felhagyva, a )egegyszerübb eljá
ráshoz jöttek vissza, s ott vannak- a mai napon is. Es ez az egyszerü 
eljárás abból áll, hogy a kész ojt\·ányt, n?. ojtás helyén, kevés marha
trágyával kevert agyaggal kenik be és pedig, ha az ojtásokat egyéb 
kalamitás nem éri: elég sikerrel. 

Mint mondám tehát, dr. Kröczer ur eljárása más kiadásban egész 
régi keletű. A külömbség csak az, hogy ő gummi szalaggal csavarja be 
az ojtványokat az ojtás helyén; és az, hogy ő a gummi szalaggal előbb 
csavarja be a sebhetyeket, azután ki)t. 

Hogy itéletet, érthet.ő itéletet mondhassunk, azt kérdjük: mit ér 
el dr. Kröczer ur a gummi szalaggal? azt, hogy az idegen anyagokat a 
sebhelyektől távol tartja. 

Részben még talán azt, hogy ha kötanyaga elrohad: a két össze 
állitott ves&zőrészt távol tartja, és hogy a gummi szalag egyenletesen 
szorit. De egyebet semmit .... 

Mit értünk el példa(ul az ojtóviaszszal? különösen azzal, mely az 
ojtványra kenve, megkeményedett ? Azt, hogy az idegen anyagokat M
vol tartotta, s ha a kötanyag elrohadt: •~r.ihírd tartalmánál fogva az ojt
ványokat összetartotta. 

És mégis elhagytuk. Miért? Az ~rt, mert azt tapasztaltuk, hogy 
kevés perczentet lehehetett vele elérni. 

Mit értünk· el a hólyagpapír használattal, ugyanazt, hogy az idegen 
anyagokat tá: vol tartotta; és mágia elhagytuk. Miért? csekély volt 
a perczent. 

Hasonlóképen voltunk a hólyag és marhabél alkalmazásával. Sőt 
ezen utóbbival még az is bekövetkezett, hogy az állati részből álló hó
lyag ás bél a földben feloszlott, és annak alkatrészei oly anyagokból 
'llottak, melyek a metszlapok széleihez, a vesszőhéjához értek s azokat 
életkápességüket tönkre tették s igy a forradás utját állták. 

. Na~ hühóval hóditott tért !l parafa; k~szültek a parafaköt6-gépek, 
s 1me ahg 3-4 év elteltével az 11 kezd a d1vatból kimenni. 
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N em szenveJgem azon tud ~Í st, hogy a gummi-szalag nem-e oszlik fel 
a földben ? mert kérem a föld mindent megemészt. S ha feloldódik : nin
csennek-e abban oly zeiros vagy egyéb anyagok, melyek a közvetlen mel
lette levö metszlapok szélére károsan hatnak. 

Ezt nem tudom, csak kérdem. De ha ugy történnék, akkor azután 
egyenesen a gummi szalaggal veszünk idegen alkatrészeket a metsz
lapokhoz. 

Dc ettől eltérve, ez sem zárja jobban el az idegen alkatrészeket, 
mint a viasz. S a gummí szalagnak az a kis hibája is van, hogy 
drága. Mint hallottuk, egy kilo 12 frt, melyből 2400 drb ojtvány 
készithető. 

Tizenkét frt áru víaszszal 40 ezer ojtványt is Le lehet kenni. 
Ez tehát a külöm Ls~ g ! 
A gummi szalag l~gmentesen zárja el a sebheJyeket. Ezt dr. Kröczer 

ur helyesnek találja. En pedig s velem nagyon sok s~áz szőléaz azt pa
rancsolja az ojtó embereinek, hogy a kötéseket ne ef:lzközölje sürün, de 
ritkán, hogy a forrany képződés, illetőleg fejlődésnek nagyobb és szaba
dabb tér adassék. 

N em magamról beszélek. Utalom olvasóimat a szaklapokban megjelent 
czikkekre, az ott közzétett rajzokra, mindenütt azt fogja olvasni s a 
rajzokban látni, hogy a kötés ritkán eszközöltessék. 

Pedig hát a rafliával is lehetne sürün és igy elég légmente
sen kötni. 

Ha már most az olvc1fló emlékébe idt-zi az eddig e tekintetben 
megjelent czikkeket és rajzokat s egybeveti azzal, hogy dr. Kröczer ur 
légmentesen zá1ja el a sebhelyet: egy egészen uj nézetet lát nyilvánnini 
és azt. kérdi : hát melyik az igazi? 

Dr. Kröczer ur sima lapokat és nem angolnyelves párositást ajánl 
és eszközöl. 

E tekintetben mi más nézetetet nyilvánitottunk, és a mellett fog
laltunk már tOJást. 

Mi az angolnyelves párositást az általunk elmondott okoktól eltér\'e, 
még azért is ajánljuk, mcrt munkásaink ezzel biztosabb sikert érnek el, 
mig a sima két lap közül durvn kezükkel legalább felét elcsusztatnák. · 

Azután ba az elcsu@zott mett~zlapokat gummival betakarjuk, ki tudja 
megítélni : mit takar a gummi ? 

A kötéshez egy gépet 1 kötésre egész· vékony pamutot használ. 
A gép csinos szerkezet. A varrógép mintájára van ; s mint az, ez is 

lábbal hajtható. 
Dolgozni elég jól dolgozik, de nem köt jobban, mint az emberi 

kéz s az ára 42 frt. 
Dr. Kröczer ur eljárását ugy taMltuk, hogy az egybe illesztett 

meszlapot, ha gummi szalaggal betakarta, a jobb kezébe fogva vitte a 
géphez, pamuttal leendő becsavarás y égett. 

Ebből és a körülményből azt látjuk, hogy amint az ojtYány gummi 
szalaggal becsavartatott, letenni nem szabad, de azonnal a géphez kell 
vinni kötés végett. Igy az ojtást egész tökéletességében egy embernek 



40 

kell n~gezni. Igy alig lehet többet elkészit.eni egy nnp al?tt 3f>O Jrbn:ll, 
pedig ennyit egy ügye8 ojtó sza.bndla~zzel könnyen elk6Rzit.. 

.A pamntra nézve is, a vékonyságát tekintve, egész hat:írozottan 
azt mondom, hogy az, ha az ojtás kor:ín, kirak:\B eWtt eszközöltetik, s 
egy p:ír hétig a nedvet'! homokban ~m: elrohad s az egész ·~tás szét 
esik. Hiszen kl~rem a>~:t volem együtt tapsztalták szőlész társaink, hogy 
mé(J' az cl6tr vastnO" spárga is elrohad l..J.-20 nap alatt a homokban. 

o .. '"' '"' l l l" l 1 l l Osszegczve, b:ír n szorgnlom C>s az c mé et c ott m a pot eme e i:, 
de azt hiszem, ezen ojt:ísi módozat felett is a gyakorlat rövid idG alatt 
napirendre t6r. 

:r::s (>n pedig maradok mmál, hogy ojtatok angolnyelves párositá8sal 
köttctt>k - ha kor:ín kezdem - megs(Hh·ott és megviaszkolt spárga
és hár,szszal, ha pedig azonnal eiültetem : tiszta rafl'iával, mclyet azut:ín 
ao-yao- és marhatr:ígya keverékkel m:ízolok be. 

o o -· 
Nem tollharoz-viszketeg iratta \·elem ezen czikket, - mert én dr. 

Kr<iczcr m· kutaMsa cllítt lmlapot emelek, - dc amit elmon<lottam, az 
az én mcgg~·()ziídésem. 

Az ültetés. 
A szMűk ülté:'ének ideje J'Ü\·iden elérkezik. Egész i(leje, hogy arr6L 

IS rÖ\'illen mcgcmll-kc.zziink. 
A fííszab1íly az, hogy n szt'ílíítííinknek magas nyaka ne leg~·en, 

de ezzel j1író szab1íly az is, lwgy az ojt:ís helye mélyen ne jusson 
a földbe. 

A magas nyalm Híke sokat \·eszi t (> leterejéből azon köriilménynél 
fogva, ha a tőke nyak1ít a nap süti, a szél éri. A mélycn elhelyezett 
ojtás pedig a nemes részriíl hajt gyökerekct. 

Ha 1m\r magas nyaku tt'íkénk nm, anunk erejét és élctét ugy biz
tosíthatjuk, ha azt földdel körül vcssziil\. A mé1yrc helyezett ojhísét ugy, 
hogy ha azt minJcn év tavasz1in a nemesbül eredt gyökerektől mcg
tisztitjuk. 

Hogy azonban ezeket a bajokat kikeriiljük, az ültetésnél ugy járunk 
el, hogy az ojtás helye a f'öldszinében legyen, ugy és akképpen, hogy 
~ppen ki ne legyen. 

Az amerikai vesszŐKet, melyekct telepnek akarunk használni, ugy 
ültessiik el, mint a régi európai szülőket, hogy a felső szem a por
szinével legyen. 

A tőketávolságot a faj, a hely, a művelési szánJék szabálym:za. 
Kövér, dus talajban, hol a növekedés nagynak igérkezik, nem elég egy 
négyzetméter távolság; legalább 120 czm. négyzetméter távolságra. ülte
tendő. - Emelkedett, kevésbé dus talajban, elég egy négyzetméter. 

Lugos műveléshez legkevesebb 150 czm. töketávolság és 130-140 
czm. sortávolság szükséges. Séta-lugosnál ennél is több kell. 

A vessző, ha sima, ulég jó, ha az vas után ültettetik. Gyökerei 
vessz lS nél már egy bövitö fa furó is használandó. 

A fő dolog az, hogy a vesszőt az elültetés alkalmával jól meg kell 
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földdel tömni, hogy le,·cgő ne szoruljon mclléje. Mert a levegő megrom
lik, s a m<~gromlott levegő a vessz{) megpen<;fw.:esed~sét idézi elő. A penész 
pedig a vessző héJ~ít megemészti, ahol pedig a vessző héja elromlik, ott 
a tő élete is rövid ideig tart. 

Kétszeresen kell vigy:ízni a gyökeres vesszők öltetésénéL Azért 
te4át nem lehet eléggé aj~ínlani azt, hogy a:~.: ültetés vizzel történjék, 
hog-y ~. viz pépet idézvén elő, az a legkisebb hézagokat is betöltse. 

Ultetni akkor legjobb, ha a föld már :ítmelegedett. A vesszGt 
akkor legalkalmasabb ültetni, mikor kezd életre kelni. Az életrekelés 
jele : a rügyek kidndorodása. 

At. eiültetett vesszőket nugyon helyes hehantolni. Egyes kis dombocs
kát kell esimílni földb{)] az eiültetett vessz{) felé, s kitakarni csak akkor 
kell, ha m:ír hajtani kez(l. 

Ekkor azután m:ír ki kell takarni, mert a hajt:ísok fehérekké lesz
nek; azut:ín ha az ilyen fehér hajt:íst kibontás után a forró nap megsüti : 
<>ssze ég, elfonnyad, elromlik; s a Wke pedig kénytelen fiók-szemet haj
tani ki. Ez azután a kérdés, hogy h<·L~rik-e? 

A síma vesszt'íket eliiltetés eWtt ezélszer(í egy pár napig \'izben 
:íztatni, hogy igy magát nedvessl-ggel tele sziv;Ül: egy ideig önmagából 
t:íphllkozzék. 

A sima vcsszG alsó izületén czélszerü a héjat felszakgatni azért, 
hogy ott a ne<h·ességet eWbb felvegye, aznt:ín a seb kiforrni akarván: 
forrany képzíidjék, mely kiindulási pontja leend a gyökérzetnek. 

A gyükeres Yesszők gyökereit, ha azok gödörbe iiltettetnek, nem 
kell Yisszakurtitani. De ha \'as után le:;zuek elültet\·e: vissza metszendők. 

A ~y<>keres yesszőt az ültetés után nem kell azonnal megmetszeni. 
J6 vele v:írni addig, mig megindul s ekkor metszen<IG meg. 

A si ma \'esszííket felette hosszura hagyni s igy ültetni felesleges. 
Elég 4ö-50 czméter. Ezen alul tmír csak késiíbb képződik gyökér, akkor 
is gyenge. Ellenben a fels(íbb gyökérzet idők mnlt~íval majd al~íhatol. 

E7.ek összc\·on\·a azon szah:llyok, melyekrc az ültetésnél figye
lemmel kell lenni. 

A metszésröl. 
Sok minc lent össze ol vastam a sz{)lők metszésérlíl, s sok kisérletet 

is tettem. Ös1:intén megvallom, hogy a sok kiilönböz{) nézetek olvasása 
s a sok kisérlet nem kis k~írommal járt. 

I;:n azt tapasztaltam, hogy aluíny ember annyi szokás, ahány szőlész 
annyift~lekép okoskodik a metszést illetőleg. Pedig a metszést illetőleg az 
aranyszabály az, hogy minden tőke ugy metszessék, s annyi~a termel
tessék, amennyit elbir. 

Például, ha egy tőkét a metszés ál ial erején tul hajtunk, mulhat
lanul megboszulja magát. Csak egy p~~r éyig lehet tul erőltetni: sa kime
rülés okvetlenül bekövetkezik. 

De vannak fajok, melyek a tulhajtást csakhamar megsinlik. 
Egészen más elbánás alá esnek a sétalugas szőlök metszései. Azok 
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l'itkán vannak ültetve, gyökérzetük nagy tet·űletet foglalnak el, sok táp
anyaggal és igy nagy erővel rendelkeznek: itt lehet a term~st erősen 
fokozni. De sorokba, egyenlő, például l m. távolságra ültetett szőWknél : 
egy bizonyos határt nem szabad tul lépni. 

Altaláhan azt az elvet \•allom, hogy sorokba, cgytmlő, egy méter 
vagy 120 cm. négyzet távols1ígra ültetett sz{)lőknél, a tökéket tul er{)ltetni 
nem szabad. 

En is hódoltam azon eszmének, hogy t{)kéimet tul erfHtettem, reá 
metszettem s az eredmény ma szomoru. 

Először is csapon c'apot hagytam s a vége az lett, hogy a Wkéim 
egész neki magasodtak. Es ma ez nagy baj, mert az ilyen neki maga
sodott tökéken az idén már silány vessz()k vannak. Sihi:ny vessz{) a Wke 
visszaesésének a jele. S most amely tőkét visszametszhetem, ott még 
némileg bizom a jüv6ben; de a melyiket alsó nyers vesszők hiányában 
vissza nem metszhetem, annak be·harangoznak : aktí r már most ki \'ágathatom. 

Kötönösen károsnak látom a reá metszést a kadarka Wkénél. Leg
jobban elbirják pedig a fehér fajok, közöttük nevezetesen a m~zes fehér, 
a fehér kadarka, nz olasz rizling, a damaskusi muskolat, a fthj tojás, ~s 
a többi csemegefajok általában. 

Mindannak daczára senkinek sem ajánlom, hogy ojtvtíny szí))őjét a 
metszéssel tul €rőltesse. 

Teljesen elég az, ha a fehér fajoknál : két csapon 2-3 szemes 
egy-egy termő csapot hagyunk, és rajta két, egy szemes egy éves csa
pocskát, mely majd a jö,·ő évre lesz mint csapos vessző t.ermésre hagyandó. 
A feketP. fajoknál különösen a nemes kadarluínál még a kisebb reá 
metszés is elég. 

Az oportó valamivel többet el bir. 
Ellenben a direktterm{)k közül a jaqueznál viszont az áll, hogy ha 

azt nem szál vesszőre vágjuk, hanem csapra: felette csekély termést hoz. 
Azért tehát azt leghelyesebb ugy metszeni, ha egy tavalyi csapra egy 
szál vesszőt meghagyunk s azt karikába kötjük. 

Ez a jaqueznál nem tul terhelés, mert ez a sz{)lőfaj terméseit a 
vessz{) felsőbb rügyein hozz:l ki. 

Szóval a metszésnél nemc:iak azt kell nézni, hogy ez évben sokat 
teremjen; de azt is, hogy a tőke sokáig éljen. 

7'ehát jusson is és maradjon is. Egy öreg szölész. 

Kérdések és feleletek . 
. 188. Kirdé1. A lapokban olvastam, hogy igen jó eredményt lehet 

elérm a szemzéssel, ha azt ugy visszük keresztffl, hogy a fás nemes 
gallyról a rügyet egy kis fás részszel levágjuk, és azután az alanyon is 
hasonló területen a héjat levágjuk, s a nemes rügyecskét a lappal együtt 
az alan>:on metszett helyre kötjük. 

M1t mond ehhez t. szerk. Ur? tett-e már ilyen ojtáasal kisérletet 
1 ha igen milyen eredménynyel? ' 

F. G. 
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Felelet. Az az eljárás, melyet kérdésttevő felernlit: fás szemzésnek 
neveztetik, s annyit ér mint a körösi szentelt viz. Nem érdemes vele 
sem foglalkozni, annál kevésbé kisérletet tenm. 

N em ad sikert, mi vel a nemes rügy et az () kis. lapocskájánál fogva 
nem lehet az alanyhoz kötni. De ha még oda lehetne is kötni, akkor 
sem adna sikert. 

Nem mind szentirás ami a papiron nyomva megjelenik; azért tehát 
ebben az uj szőlőszetben nagyon meg kell nézni, kinek a tanácsára lehet 
hallgatni és mely tanácsot lehet követni. 

189. Kérdés. A mult évben láttam egy öt éves othelló szőlő táblát, 
elbámultam annak rendkivűl nagy termése felett, elhatároztam, hogy én 
is ültetek: előbb azonban kérdést teszek arra, hogy alkalmas lesz-e neki 
a partos szőlőm alja, ahol legalánb l méterre a legdnsabb homokos vegyű
lékű tápdus talaj van? Ha igen, mit ültessek: sima avagy gyökeres 
ve~szl)ket, és milyen távolságra? 

Ideje-korán kérdem, lehet-e az othelló szőWtőt erdélyi karikásra 
vagy Ingosra művelni ? s igy kifizeti-e magát? W G. 

Felelet. A hegylábánál levő lankás fekvésű talaj rendesen dus ter
mésű azokott lenni, mivel pedig az otthelló eRakis tápdns talajban áll 
ellent a filloxerának : ott ~gé.~zen jól fo.qja, -magát érezni. 

Ha Iugos művelés rnellett akarja kezelni, akkor legalább két méter 
töke távolságra tessék a vesszőket ültetni, mivel szükebb területen ha 
kar;kásra vagy Ingosra akarja művelni: sok, de apró szemü fürliJket hoz. 

Az othell6 akkor kellemes csemege szőlő, ha a bogyók nagyok, s 
azok héjai a nap melege által, s a nedvesség hozzájárulásával lehetőleg 
megvékonyodtak. 

Ez pedig ugy érhető el, ha a tőkék közé a nap besüthet. Külön
ben kemény héju apróbb bogyókat terem., s izéből és édességéből is 
sokat veszit. 

Ha azonLan egy méter távolságra ülteti: akkor nem szabad Ingosra 
nevelni ; de lehet csapon csapokat hagyni : ugy is rengeteg termést hoz, 
ez az dldott sziJlöfaj, mely méltán megérdemli, hogy jó talajban, ahol 
eléggé ellent áll, nagy gonddal szaporittassék. 

190. Kérdes. Nekem van homoki talajba mintegy 10 ezer ripáriám 
eloskolázva. Már két évesek és elég erősek arra, hogy benemesittethes
senek, kérdem: alkalmas lenne-e azokat ott helyben benemesiteni s mint 
kész ojtványok.at kiszedni ? G. F. 

Felelet. Ha nincsen tul sürüen ültetve az oskola, egész bátran be 
ojthatja. Nem ártana azonban a különben is sovány homokot egy kevés 
ezuperfoszfáttal meghinteni. 

191. Kérdés. Jaquez-táblám beakarom ojtani, azt mondják azonban, 
hogy a japuez-alanyon eszközölt nemesités nem ad soha olyan dus ter
mást, mint a ripátia alanyon nemesi tett. Val6-e ez? Ha igen, milyen 
fajt tanácsol tek. Szerkesztö ur a jaquez alanyra ojtani ? Dr. B. J. 
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Felelet. A"' nuír meg van alapitnt, hogy a ja1lnez-alanyon az ojt
Y~íny hat:írozottan kevesebb termést ad, mint a rip:íritín. Ezen köríilmény 
és a jaqucz tulajdons~íga egész megjelüti az ir:ínyt, melycn a j:HpJCzt 
kezelni kell. 

A j :ll}lli'Z száraz, kiives esetleg ka vicsos hegy o Ida ln n le \'ÍÍ talaj ha 
jól díszlik, azért. teh:\t {ít ott kell alkalmazni. 

~[i,·cl pedig az ilyen helyeken a bortermétit illetiileg nem a meny
uyi~égct, dc a min{íséget kell tekinteni: ott oly f:tjokat kell ter.nelni, 
melyek nagyobb <~rtékíi bort adnak. Ilyenek a fimnin, a rozsd:ís musko
lat és a rajnai rizling. 

Azon köriilmt-ny, hogy ezekhííl a rt-g·i, lwhlogabh idííh n is az ih·en 
hl'lyeken ke\·cscbb termett, mint a t:íp1lus síkon vagy dombokon, meg
mutatja azt, hog~· a sz:\raz, kavie~;os, k<h·es hegyolda ban finom, 6rtt-kes 
borokat kell a jaquez-alanyon termelni. Kuliimbcn ezen kr.r1lt-sben a mai 
lapunk han eg-y t'zikket lwznnk. 

lD:!. ''érdés. Olnm h:\rom C.n~s bakator, olasz rizling t-s erdélvi 
f:tjokból :llló súílt'í ke~cl(~sr.re nt-z,·c kl>l'llek t{í}em tan:\esot; a me ly . a 
mnlt éd,en harmadik é\·e:-; kodhan, eríísen :-;z:\1 v.J:-;:o~zfíre, illetl'íleg kari
ldsra volt metl4zve; az illet<ínek igen bajos tan:íc~ot adni, mert ha azon 
utasit:ist adtlill neki, hogy a czd~zerii e:;;apm; nwtsz0~hez térjen vissza s 
adjon helyes ir:\nyt a fcjlíí1lésnek, nem fog·adja meg- tan:íe;;;omat, ha }H'(lig 
a ménesi karik:ísoz:íst í~,lvtattatom, i1l<í elfítt kimerül, visszaesik a 
d n í ga szőlc'í. · 

VidékünkLill sokan hozz:i kczdt.-:k tül,b én·el czelíítt a szííW-telepi
téshez, de leginldbb tapasztalatlan, tud:\kos Yinczcllérek kezelik, akik alig 
v:í1j:ík, hog~· a nemes ojtv:\ny egy eríítcljes a vesszíít hozzon, azt azon
nal meghagyj:ík sz:O-,·es:;;zíínck, illttfaeg karik:ísnak ; a m:íso(lik évWl 
pedig folytono!"an karildzz:ík, ha elég erííteljes a Wkc, a negyedik é\·tl)l 
kezeve nuír két sz:íl vesszőbGl alakitott karik:1ssal is, nem ügyelve a 
fajra, valjon szálvessző- vagy csapos m(Í\·elésre alkalmas-e; igy még a 
katlarkát is karikáira min,lik. 

Ha ezekről, illetőleg a szc'ílő hch·es metszés6rííl kis lapunkhan nta
sit:íst m6lt6ztatn(~k még eg~·:;~zer közzr" tenni, nagy köszönettel Yenném, 
igy tapasztalaton alapult tanács:ít az illetőkkel küzölném. 

M. E. 

Felelet. Dús talajban, ha a tökének feje már van, a negyedik, 
esetleg ötödik éYben, különösen ha a tőkék egy méternél távolabb van
nak eggym:íst6l, lehet karikára művelni, de nem minden fajt. Például a 
~ada1:ka határozottan nem alkalmas a karika művelésre. A rizling fajok 
1gen IB alkalmasak, melyek egyébként is kitünő és apró bogy6ju sz5lőt 
~dnak .. Még a b.akator is. megtűri a karikás művelést, csakhogy nem 
1gen ér1k be telJesen; a Jaquez pláne megkivánj a. 

Egyébként kérdésére lapunk mai számában hozott A BzlJliJk met-
szése• czimü ezikkünk ad bővebb választ. • 
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l ü 3. Kérdés. V an egy 3000 tökéből álló Hipária Portális telepem, 
a mely most már 8 éves ; az elmult őszkor midőn a vesszőket levág
tam, hagytam a Wkéken 1-2 szál szálvt•sszőt, amelyen a tavaszkor az 
ugynevezett kalapácsos zöld ojtást akarom eszköxölni. Erre vonatkozólag 
kérném rövid becies válaszát, hogy szabad-e egy tökén 2 drb szálvesszőt 
hagyni? 2-odszor, a Wke fejből előtörő hajtásokat szabad-e meghagyni 
és pedig hányat.? Továbbá a megengedett tőkefejből kitörő hajtásokra 
szabad-e !:!Íma zöld ojtást eszközölni? Ezen kérdésekre vonatkozólag kér
ném rövid válaszát, miután nem szeretnék ismét olykép járni mint a mult 
őszön. Ojtottam ugyanis a mult évben 4000 drbot zölden; az ojtványok 
remekül foguntak, de 6szkor azt tapasztaltam, hogy 2/ 3 része éretlen 
maradt, ennek oka pedig az volt, mert telepern vegyes Ripária volt, s a 
nem tetsző tökéket kidobtam hogy fajtisztaság kedvéért e jó Portális 
tökéket ledöntsem ; s minden jó tökén a melyen az ojtvány eszközölte
tett 1-2 szál vesszőt hagytam ojtatlanul döntésnek. Ezek a szál vesz
szök elvették a tőke erejét s ojtványaim nagyobb része éretlen maradt. 
Ennek okáért éreztem inditatva magamat önhöz fordulni becses tanácsáért. -Egyszersmind megjegyzem, hogy tőkéim rendkivül dus fejlődésüek 
az elmult évben csaknem 3 öles veszőink voltak. 

Siklós. S . .J. 

Fel31et. Abból a czélb6l, hogy egy tökén lehet-e két szál vesszőt 
kalapácsos zöldojtás készítése végett meghagyni, s hogy az azokon esz
közölt zöldojtványok sikerüln8k-e, először azzal kell tisztába lennünk: 
milyen erősek a tőkék, milyen távol vannak. 

Az ön állitása szerint a tőkék erősek, tehát igen is elbírnák két 
szál kalapácsos vesszőt; csakhogy a zöld ojt~isokat ne sűrűn eszkö,.;ölje. 
Egy szál vesszön elég 3-4 ojtványt eszközölni. 

Ha azonban czélt akar érni, s azt akarja, hogy a kalapácsos zöld
-ojtványok erősekké fejlődjenek s jól beérjenek: figyelemmel legyen arra, 
hogy a zöld ojtás elég légáramlatot és nap sütést kapjon. Szóval, hogy 
ne legyen a szomszéd tőkékkel beárnyékol va, ne legyen a légáramlattal 
elzárva. 

Külömben ha a szomszéd tőkék lombosak lesznek, ismét ott le!:!z 
ahol a mult évben, ismét nem érnek be. 

A tökéből előtörött hajtásokat e ezéiból szintén megkell gyomlálni 
e legfölleb b 2-3 szál hajtást meghagyni. Ezek szintén beojthatók; de 
iamétlen a fődolog az, hogy gyakran tisztitassanak hogy el ue lombosod
janak. Mert egy rókáról két bőrt. lehuzni nem lehet. 

Hogy sok vessző h~zam is legyen, meg a zöldojtások is megerősedje
nek és beérjenek : abból nem lesz semmi. 

194. Kérdés. Mi egy hektoliter Othelló bornak az ára? Vajjon az 
othell6t érdemea-e termelni. 

Zákány M. G. 
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Felelet. Egy hektoliter othelló bor ára 20 fi-t. Még van néhány 
hektoliter clad6. 

Én az othellót felette becses szőlőfajnak találom és ösrnerem. Ezt 
elmondottam már sz1\mtalanszor. S szemben most is bárkivel er6sitem. 

Azért, mert minden bajoskodás nélkül könnyíi az ültetés módja. 
Harmadik évre jól és késí)bb rendkivül sokat terem. Bora igen jó Sző
lője kellemes csemege szőlií. Gyönyörű hamvas sziníí, s vastagos héja 
miatt könnyen szállítható. J;=s ami fő alkalmas talajban ellent ~íll. ' . 

Nálunk tíz éve d;szlik. 

195. Kérdés. A kézben eszközJött ojtványok készités6nél lekel-e 
szedni az alanynak szemoit illetőleg rügyeit? Ha igen mi előny rejlik 
abban? 

G. A. 
Felelet. Miut~ín a kézben eszközJött ojtv:inyok ez időszerint legnagyobb 

részt Richter-féle orrnos eloskol:íztatásban részesülnek, s igy az ojtáshoz 
közel eső szemek csuk kev~s földdel takartatnak, ennek következése az, hogy 
a kevés föld gyorsan átmelegszik és sok esetben az ojtáshoz közel áll6 szemek 
kihajtanak. S igy nagyon termés1-etesen a tő müködése is megkezdetvén, 
ha ennek eleje nem vétetik, a reá alkalmazott ojtás elhanyagoltatik. 8 
amint crGsödik az alanyb61 előtürött hajtás, ugy satnyul el és esik vissza 
az ojtás. Ez okból azután ugy gondolják megakadályozni az alany 
kihajtását ha az ojtáshoz közel esé5 els{) és második szemek rügyet 
elt;\\·olitják. 

Ott ahol az alany vesszőkben er{5sen . bővelkednek, nem járnak el 
helytelenül, ha a kézben eszközölt ojtványok alanyain levő az ojtáshoz 
közeleső els() és második rügyct eltávolítják. 

Ellenben ahol drága pénzért szerezik be az alany vesszőket, B igy 
a gyökeres ripáriát sokra becsülik : ott nem kell a mondott két felső 
rügyet eltávolítani. 

De figyelemmel kell kisérni az ojtványok fejlödését, és ha ugy tapasz
talnák, hogy daczára annak, miszerint az ojtván y Ö!!szeforradása ker.detát 
vette ; s az alany még is kihajtott: ekkor egész egyszeriíen az alany haj
tálinH éles késsel a rügy teljes kimetszésével eikell távolítani. Ha pedig azt 
tapaeztalnák, hogy az ojtványnál a forradás beállására nincs kilátás: ugy 
az alany hajtását nem kell kivágni, mert abb61 pláne ha hoszszú, igen 
alkalmas gyökeres vesszőt nyerünk. 

196. Kérdés. Be kell-e, a kar6kat, az ültetés alkalmával egyidejü
leg az ültetéihez szórni? 

B. K. 

Felelet. A karóknak az ültetéshez való egyidejüteg történt beszur'• 
mellett az sz6l, hogy ez esetben a kapások a fiatal ültetéleket a kapával 
munka között nem sérthetik. 

197. Kérdés. Sziveskedjék velem tudatni, hogy a moet tavaszszal 
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forditott földben lehet-e a forditás megtörténte után azonnal telep czél
jából ripáriát ültetni ? 

C. M. 
Felelet. A frissen forditott föld nam alkalmas az ültetésre. N em, 

mert a föld darabos. Csak is oly forditott földben lehet sikerrel ültetni, 
amelyik legalább a télközepén lett megfordítva. 

Különfélék. 

Kériük lapunk t. megtartóit, hogy előfizetéseiket megujitani, akik 
pedig hátralékban vannak a hátraléki összeget beküldeni sziveskedjenek. 

Hipária Portalis. Aki egészen fajtiszta portalis telepet akar léte~i
teni, azzal tudatjuk, hogy egy uri embernél van 3000 szál fajtiszta 
'I"Ípária poJ•falis vessző eladó. - Ezrét 30 frtjával adja. A fajtisztaságért 
mi is elválaljuk a felelősséget. Aki meg akarja venni, az megfelelő előleg 
beküldése mellett forduljon hozzánk, s mi azt részére megszerezzük. 

Eladó homoki szellő. 20 magyar hold teljesen beállott, most ötödik 
évre fakadó, s igy ez évben már nagy jövedelmet adó, tisztán nemes 
kadarkából álló teljesen immunis homoki szőlő keJvező fizetési feltételek 
mellett eladó. 

. A sz<'iW a bpeat-kassai vonal egyik kiágazó szárnyvonalának egyik 
lndóháza mellett van; ugy, hogy oda a közleked~s könnyű, a termést 

pedig az állomásra belyezett vaggonban levő kádakba lehet egyenesen 
hordani, s igy bárhová olcsón szállítani. Bővebben a szerkesztőség. 

Uj földfuró. Blatniczky István gyöngyösi késessel fóldfurót kés~i~ 

tettem, melyet () azonban helyesen javított. Ezen fóldfm·ó az eddigi 
furókat oz én nézetem szerint felülmulja, mert vele a földet ugy lehet 
furni, mint a fát szokták. Miután pedig kisebb-nagyobb lyukú készittetik, 
különiJsen a gyökeres vessaök ültetésénél lehet czélszeraen alkalmazni. 

Darabja 7, 8, 9 és 10 frt. Az árak a furó vastagsága szerint vál
toznak . .A. legvékonyabb 10, a legvastagabb 24. cm. átmérőjű. Ha elő

fizetőink valamelyike ohajt ilyent birni, tessék hozzánk fordulni: mi az 
illetlJnek elkéuittetJ ük. 

Eladunk : 30 ezer válogatott vegyes sima ripáriát. 
ojtás alá való ezre 
ültetni való » 

oskolázni való • 

15 frt. 
8 ~ 
4 • 



20 ezer sima jaqnezt 
ojtás alá való ezre 
ül tet ni való 

8000 sima herbemont 
első osztály . 
másod oe;ztál y 

1 O ezer sima o th d lót, ezre 
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12 .. 
6 :t 

12 • 
6 • 

első osztály . 20 • 
másod osztály 10 • 

3 ezer gyökeres othellót, ezre . . . . . . ilO • 
A megr('ndeléseknél kérünk 25°/0 -tóli elöleget, és egy6ttal liörűlirni 

hogy hol van a vasuti vagy hajózási leadó állomás. Hozzánk intézett 
levelekhez kérünk l db 5 luos bélyeget csatolni, s azonnal válaszolunk. 

A Tokaj-hegyalj:íhoz tartozó t:íllpli lakos Boross József szölöbirtokos 
eladja saj:ít termésíí felesleges I. és II. oszttílyú gyökeres vegyes rip:íria,. 
I. és II. osztályú sima Vitis-Solonis vadvesszőt; gyökeres és sima fur
mint ojtványaimat; 88 évi sa j ·í t termésíí aszú borát, vérszegényeknek 
egyetlenegy orvosság; jó szam01·odni borát, kis üstön fGzöt.t szil va, és 
szőlő törköly páliokáját, olesó áron. 

Élősövény 
csemeték és szölöojtványok. 

Glediesia (koronatövis, Krisztus tö,·is vagy tüskéslepényfa.) Minden sövény 
növény között a legelső, gyorsav. fejlődik. nem esemeiézik és sífrű izmos 
tövisseivel ember és bármi állatnak ellent áll. Szőiők kertek udvarok, csíf
rök, legelők stb. körülkeritt:séhez a legalkalmasabb s legolcsóbb örökös 
sövényt képez. 1 OOO db csemete ára 4 frt. Elegend<> 100 méterre két 
sorral. Minden megrendeléshez rajzokkal ellátott nyomtatott ültetési és 
kezelési utasitás mellékeltetik. Ezeknek friss, csiraképes magvaiból is 

kiloszámra. 
Sz616ojtványok, európai és amerikai, gyökeres és sima szől6vesszlSkrlSl 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küld 

az "Érmelléki elsö szölöojtványtelep" vezetősége. 
Nagy-Kágya, u. p. Székelyhid. 

~1*** ~ ***,~A!~*A**J~--
Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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