
V. évfolyam 1896. 11. szám. Gyönovöft, november 28. 

A SZŐLŐBEN 
(E:r.elött: "Egy év a szölöben") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 
---------------;;------------

Megjelenik: minden hó 28-á.n. Szerkes:r.tó és kiadótnlajdone»•: 
ElöfhPtési díj: Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

A müborokról. 
Olyan intézkPd~s, n~P]y Rok (.nlf'ket kiván kielégíteni: 7'en

de:;en nem 1-·rílik be. 
·1· "'.", t k ' l k "' " " é 1"' • á "' .. -~ . gy p1r un ~ n me;;;ter~:<-·w·s 10ro ~ g:yartasat s e arnsit sat 

hdilt/, ti·,rvén,·iinkkel is. 
-\. ti)rvf.ny meg:tlkoüisíit. a 11a~yközönség évek ótn sürgette. 

E~yik r{:-:zE· m~Í'J t, ho~y n 1wgy fárndPágp:al és nagy költRéggel 
l,c:íllitott -z{í][íj(-~ tPrm{•JiyC.t, l,onít f.J"tékesithcsse; - másik rész 
a z(. rt. hop:y n lll ííl,or ;.}y(·zetft{)] meg~z:d>nduljon. 

1\liJl!knki ildviizi"tlt<-· n ti"tn·(.nyjavaslatot, búr már a cseme
t•:n JIH'gl.tt~zott, hogy sok f.rd(·ket kiván kielégiteni. S igy már 
:1 kk or a~·p:oda lnwk tánu11ltak n siker tt:·kintetében. 

Tiirvl·nynyC. vált: :1z ag·godnlmak heigazolódtak; mert nem
t·~nk a nap:yJ,;·,ziim~fp; Jl('lll tapasztalja a törvény jótékc,ny hatú
:-:át (·gé~z~~~Ó :-;zE·mponthól, nem h:tnk a hortermelők nem tapasz
t al ják lH1raik kl'I"é~et~rgC.t, de maga n kormány is tisztáhan 
Y~m n·IP. l10~:y a kivánt ezél nem lett elérve;- hog·y kár volt 
:1 í't~rt :1 l1n~ZIIII~:.ld, dolop;ra fonlitható idő{rt, nwlyet a törvélly 
i:tY:r~lnt túr~val:Í='<ÍYnl t•ltültiittck: k:ír volt azon drága időC.rt, 
.l • 

lllf·lyt·t :tz or...:z:íg-~·yl'í]E~~ \"PlL· t·lti">lti.,tl. 
H('hizonyodott. hogy nz <'~~~~z Jl!'Ill q!yt-b, mint f~íb6l ké

. .:.zült ,.,,_.:.kuri/,·a. 
l>t> It(!t n~gi ki.,zlltond:í:-:, hogy kC.t únwk nem lt·het szol

,,·álni. A ti",rH-:11, n IHll'kE·n•:-~kl'dt)k f>rdek<>it tágtm v~dte, s igy a 
,.... ·' 
tPI"Ill('l: k l-rdekJt lit' lll úvtn JIH'g. ]~y törtrllt nz, hogy nw...:t 
m:í r a korulitil v e cr,· UJ. a h h türn~nvJ· n\' aRiaton dolg·ozik, melvhPl 

.. ~ILl .. .; ., 

hi:-~zi: az el:-~D alkalommal i~ kitíízött czélt elérlv!tŐnek. 
Cdvözölnünk klll n kormányt, hogy a hibákat JH:'Rlcsnk 

f,~}ij:;;mertt·, de azon :;eg;ÍtPni i~ ~zá n d?kozik. Csak hogy, ha a 



.,kecskt· is j/í /11kjo.t é$ o k ipuszt" 1: . .:. '"''f/lll!t/'(uljun" (·h·n'íl IP Ilflll 
mowl: i:-;mrt lll'lll fog eztolt t'•rJli, Í8nH:t marad minde11 :1 rl>gi 
álla pot hun . 

.:\ mtdtban azért kc;Rzit<'tték, azért. éJ'lt~kl'sit.dt(.k ;J mt'íhurt, 

mert '''''9 colt ''''.qedn); mo:o~t az(>rt kt~:.;zitik t:s ért~·ke,..;itik a 
műhort,. IJif)i'l nu)_q ,.,,ll tiltru. 

Ug,·-p hoo·y mulatR:ío·o~ l'!.!'Y :íll:tiHlt ~! .. 
..._.. t"". r"""" '-"• 

~Iikor szahad nllt l10rt g-y;írtalli, ;dig fogyott t•l ti·d,h 

panes. millt mo~t. 
H.tt lll' Lll ig-a ~ol ja-f' ezt a jdt_•ll (>v i kiiriilmé11 Y~ A _.;zol nk 

rohnd:í:-" mintt kt-n':-'d tl.>l'ltWtt.ek. A Jl'g az or;o;z:íg· s~~·íl.-
jf\n('k 1 .• n~~zet Pln'rtt·: ntilldt•Hnek d:lezáJ'<I ncnw~ak hogy nill
~':-"en :Ín'melkt>dé:-". sút a k(•n•siPt Sl'lll (.lé11k a v:tlt'1di hornk 
ir:lllt. Hát hogy Í8 lt:>~.'·t•JI, mikor képP~t·k ~'gy h<>ktolitt·r ft·hér 
hor -- pa1w:;;ot - akkor midt'í11 m:ir lq!<tl:íl,h h-fi kt-rPskt_•do kt·z(·n 
kt·resztül ment. 1-t lf> frt.ért ad11i ~ ... 

. A .. z a körülmény. hogy l.>gyt•:-;ek ho!'aikbúl p:ír ht·ktolitPrt 
jnhh árhau Plhirtak va~y hirnak értékt~:-:itPni. llllll's lll·folyás:-:al 
a borkere~k{-'del(·mre. a horárak j:n·it:i:-;:í ra. 

De pzeu állapotoll nines mit esuthílkozni. Kérdezzük oh·a
~óinkat: hol hallották. va~y hol olnt~ták, hogy a törn~ny élet be
léptr 6 ta nt laki t, vagy val:; kiket, a kár a míi hor gy:htása {'rt, 
akár :-un w k tntlva h•vő árulásaér·t megbííntettek volrm ? 

Én c~ak olva~~atok, lehet., hog); figyelmemet kikPrülte : de 
ilyen büntetést nem olvasta.m. 

Azt olva.stam, hogy Bpeste11 egy szegény munkást, aki 
hogy gyermekeit, az éhenhaláHtól megmentse, egy pékt{)l egy 
kenyeret lopott, s a sok enyhitő körühnények figyelembe vétde 
mellett, meg az itéletet kimondó hiró részvétele mellett: a legeny
hébben ugyan, de szabadság vesztésre itélték. 

Ha valahol gyilkosság, rablás, lopás vagy csalás történik ; 
a törvény emberei készen állanak, lótnak-futnak mig a tettea 
kézre került. 

Egész nagy apparátu~::~ áll a rendelkezésre, mely a törvény 
elleni ilynem{i hünök elkövetőjeit még a földalól is kifiir
készi, kik{-'l't8Í. 

Azonban azt és azokat, aki a törvény ellenére, hami" bort 
készit, és árusit, daczára annak, hogy a törvénysértést követ el, 
daczára hogy az emberiség egészségének megkárositáeára törek-
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szik ; daczára annak, hogy (~Ralást követ el : azt hogy ezeket 
kutatnák, hogy ker<·Fmék, hogy üldöznék, éppen nem toposztaUuk. 

Az nyilvánv~-tló dolog, hogy az országban rendkivül mtgy 
mennyiségií pancs bort, tiltott italt áru~itanak el. Tehát a té11y 
be nu1 igazolvH ; c~ak az volna n kutatandó, hogy hát hol is 
ké~zitettrk azt a bornevíí kotyvalékot, vagy hát hol is árusi
tottnk ~ En azonhan vnjmi kevés helyPn, hogy ne mondjam, 
sehol Rem kPresik. 

" C zik tehát mPst<·nrgt,kc·t sza bado11; kiját:;:zák a törvl>nyt 
hííll tt:>lf•Jl íí1, R agyo JI nyomoritják azt a szűWkulturát, melyet a 
konwÍIIY mlllyi atyai támogntáf'áv~tl igazáll mondva elhalmaz. 

~J i he n kE'rPSl'lld{í t<'lüít enw V('~zélytelen bátor, mondhatni 
vHk lll' r{í vi:-:f'1~1f·l~~? abll~lll, hogy az (·1lf·nlírz~s lanyha, s leg
nn~Q·obh r(>sz a nagy küzönF-légre va11 bízva. Aki viszont a dolog 
tudat<'íhall sem kiván vádnskodni ~ mPrt esetleg azok utó-
kiin,tk(·zmény<'iil<'k nem akm·ja magát áldozatúl kitenni. 

l:ejlik ahban, hog~· az P~<'tleg felfedPzett visszaélés ll'g
inkáhb pénzhiintPtvR:-;<·1 sujtHtik . 

..\z é~ azok, akik ilyem1Pl tudva foglalkoznak, nem azok 
kijzt~ tartoznak, Hkik eR(·tlf'~<'~ fülfedezés eset~n az ért gyalázat 
folytáll uwp;ukat szégyPHPljék. .. 

EzPk nem {>ndk anunk nyomosztó sulyát. 
A pénzbirság, az reájok nézve nem nagybüntetés; mert már 

annyit csaltak, hop:y ha a kiszabott büntetést lefizetik is: még 
akkor is számadásuk uyereséggel zárul le. 

A törvényjavaslat ujabb átdolgozáí'ánál tiszában ket_ 
lenni azzal, ho~y a viRszaf-l~R nwgtorláR;Íra oly mérvíí bünte
tÉ'~t kt·ll ki:-;1:thni, nwlytúl az illet()k irtóznnk. ~l(.g ekkor is 
fordulnak l'lú e:·wtek; dt· nkkor gyérPbhek les-znek, mert a 
szi~oru büllktt~H húriikt->t t'>rintn~n, uéwi.'eg tar~zkod6k lesznek. 

l\liutá11 a rf.gi id{)k kalodáit, botbüntetéseit a haladó huma
lliSillu:-: t•lmo:-;tn, lwgyott mégfell oly Iwmvt a büJ1tetésnek, melyet 
pénzzp} kif'g·yt>nliteni nem lPhl't. 

Azokat, akik hol't hami8itanak 
egyeue:-:ell ,~ . .:.,dóknak tekinte:o;~euek, 

árultut k. 

és tud va ily eu t áruaitanak: 
mert mást adnak~ mint 

llüntettesse11ek sulyos Lürtönnel. Hagy üljön a bünös 6-12 
hónapot a bor hamisitásért. Ha ez igy történik, akkor lehet 
csak remény arra, hogy H míibor készitésének és áruaitásának 
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eleje vétetik. ~gyébként uem! l\Iert ha a képYiselőltáz törn~nyt 
hoz a valódi bor vt-delmére, tizszer anHyi pedig azon gondol
kozik, miként lehet azt :;aját érdekében kijátszani. l\h~rt hogy 
kijá.t~zák : azt a lrtezö állapot egész ./f: u.'Jesr-nt ,; [}'lZoljr1 

Védelmet tellAt a val6di bornak. böJ•tünt a csrdók11ak ! 

A csemege szölökröl. 
E s.z~izad m:isodik feléhen haz:inkhan mindink:íhh nag·,,·uiJh mén·et 

öltütt a eseme~e szíílíík ült.etl>se. 
A n;~ihh itHíkhen a ('scmeg·c :,szDWk idnt :íltal:íba11 nem \·olt. ll:ti?;.'' 

a fio·,·elcm. Egves sz\íl6szek imitt-amott m:ii· ekkor is t-nlckWdtck a 
1:'. • 

csempo·e :,.;z(í\,';k sz:t}HH'it:ba ir:ínt, de a nm.!.Y kiit.(insl;g" neh:inv ré~.ri faJ'ból 
b O o OJ O '"' 

csak annyit termesztett : m11enii.'JI házi .o.;ziiks/}!'l'fh·e elt~gst:ges volt. A 
··t"\. l l l' ' "l ' It escmt'~L' :-'ZI' • .r; 't> re:-: H'l t:st'l'o szo sen1 y o . 

~lid•'ín azonhan a küzlckcdé:-:i cszk<"•ziik, a Y:tsutak kczdcttrk befutni 

az orsz:igot, vette kezdctl't kerrskedcltni szt·mponthól a esemegc ~z~;Jő 

ternwlést•. 
A e:"elllq!'l' EO~,·í),'ík az llttíl.l.i (:,-t izt•dt·ld•t•n kezdt<•k baz:ink :"z/í\,::-zt•-

t~hl'll tért hódit:tni: ,·.,. ezen uj _j;·.,."delnti a~· ntiHdink:íl•l• l.;itei:jt·dt: r; 

mo11dhatni matt:ljt!'<íg· tdj(•:" ll'tllliilt"ll't \'t•tt. 

.Ez erednH~ny<·ztt· a t':-'t'tllt'g·t• :-'Ú;)/;k n·n~dt·g· ~ok titj:ínak ~zaporll

d:í~:ít. 

Eleint<· e:.;·,·<·:-: fajt:íkat hoztak IH~ az c·\,·;rc•ltaladt franeziaor:.;z:íg-i 
szííl(í~zctekh\íl : Htanap~:íg· m:ír n:ílunk i:-: ujal•b l~s ujabb fajokat :íllitanak 

ellí, (~:,.; pedi~ kt·I·c~ztt~z,:" :íltal. 
Ha egyes na~yuhl• sz\í\(.f-;zcti :írjf..•gyzt:I.,;ek kerülnek kezeink ki'•zé, 

ol v ti'•m(.rdck fa ·1, •kat l:ít unk ott felsoroh·a, hoo·,· mt~!!. a :-;zakr-rt(í súíiC.szek 
• • t". '' 

is alig tudnak a r<·ng·eteg fajok ki'•z<itt eligazodni. A kevésbé szakt~rt··; 

yagy épen kezd,·; sz(í\észek pedig:, cgy:íltaláhan nem tuduak meg:lllapodui 

a fajok megv:\laszt:ís~iban. 

Aznhín ugy tal:\lotura 

benyomása alatt nHasztanak 

elégítik ki a gaz<l:\t. 

te:-;zik a megrcmlelé~t; vagy azon die:-;én;s 

füjokat, mclyek azuh\n kés{íbh sokszor nem 

Én egy:Htahihan nem találom l'5Zerencsés dolognak azt., ha a 
csemege szőW termelés oly quodlibet tarka-barka alakban indul meg. 

Különösen meg kell külömböztetni azt, hogy mily szándékkal le~~ 
a csemege szül6 telepítve. 
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Ha valaki saját czéljára passzióból kiván ültetui fajokat, vagy 
valaki szt'íl«'ívesRzli termelési és értékesitési szándékhól iJ dul ki : egészen 
mrís elbircí.lds alá eaik és kell ef'lnie, mintha valaki kereskedésre czélozza 
a csemege R:d)Wket termelni. 

Aid kicsinyben sajtlt passziójára ültet., az ü!tessen sok fajt, annak 
ebbíH alig lesz luítr~ínya; sí)t ()t·()met szerez a külömböző fi1jok termelése. 
De aki kereskedésre szám it, un nu k arra. kell törekednie, hogy szállitásra 
képes éH allmlmus fujh6l sok legyen iiltetve. 

A régihh idííhen a hortermell>snl-1 is arra törekedtek a vezeWk. a 
tantícsa<l<ík, hogy a tcrmeWk eg) enlíí alkalmas sz{)Uífajokut nagyban ter
meljenek, hogy igy ttllundóan egyenlíí fajborokat állitsanak eW; s igy 
egyes \"iclékekul-1 a hor jelleg(>t meg1íllapitsák. 

Az u horkereskedíí hirt a régi idííben is reuzálni, aki egész é\·en 
s(ít állandóan eg-\·cnlíí hort. hirt. ltrusitani. Mert az c•gyszer megis
mer-tetett b01·okat; nem kelle ff uj bot és uj ból ajánlani, 

Igy intézkPdik a kormtíny leg-njahh rendeletében is, midí>n a szlHő

fujokat egyes hor\'idékekre meg1íl.lapitja. 

Amint 1íll ez u hormíl, husoni6J.:c~pen kell állani a szíílíínél is. 

A termel{) c:-~ak ugy hir ~mande) vev{ít szerezni csemege sz{)l{ijének, 
ha dltandóan egyenlő B?ölöt képes szátl.lttmi. 

A tömeges ter·melf.snC::l nem kell tehát a sok fajra fektetni a sulyt, 
de arra, hogy alkalmas fajhól sok legyen. 

Lehet azuttín a sok küz(~ egyes kiváló fajokat is ültetni olyant, 
mely a hccsomagolt szíílőnek vagy dis~, vagy zamatánál fogva kiváló 
keresettsr-get ·ad. 

Úl'lszel van ideje ~wnuk, miszerint a gazda a felett elmélkedjék, 
tulajdonkl-pen milyeu !-iZíílíí fi1jt íilte~~en? ... 

Ezek ellírehocstí,jtá~a nt:ín :ítt,;rhetünk arra, hogy me]y fajok azok, 
welyek a kereskedelemre alkalmasak. 

A kereskedelemt·e azon fajok alkalmasak, 
melyek zamatosak, és melyek díszességüknél fogva, 
sitései elkeríilhetlenül szükségesek. 

melyek szállithatók 
mint a ~:többiek éke-

~:l1ílliMsra umk alkalmusok, melyek vastag héjuak, s a szállitáll 
alatt nem törödnek i>ssze. 

Azok al~almasok, melyek nem tulságosan nagy fúrtüek, mert ezeket 
könnyebben lehet csomagolni. A keresked{) is alkalmasabban birja áru
sitani, s a vendégWsök is kilnnyebben birnak a közép nagyságá fürtök
b{)) kiszolglílni, mint esetleg a felette nagy fürtökbőL 
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A tul na(1'\' fürtii ~úíl,'ík szt:lH'k l<'hctn<·k a :-;zernrrPk az a,.;ztalon ~'s l"', 

H ker(l:o;k<·delmi kirakatokhan: dt~ h<'liíliik sokr·a nine:-;en ,.ziik~<~g-. 

A legalkalmasahh esemeg·e szt'ílfí a J't•pog· <Ís fdu:,. •::-; piros ( 'h:u!"ele
Bek, azaz l!·yöngy ~úíl.ík . 

.:\ Chass<>i<•sek az ojt:\st eg(~sz jól f(,!!j:ík. Ha jól kt•z<·'tf't.n<•k tar·
t6sak is. 

Azonhan sz:ímtalan ojt\·:ín.v Chasselas szt'íJ,·ít IPhd l:ítni, llll'l.\'(•k ne-
bánv éve~ kol'llkhan t•lest•nen:sz<~,.<·dnt•k, ,·issza<',.ll<'k. 

" 
Ennek oka ahhan ket·t~Sl'n<hí, 111<'1'1 nt;tutdn•k a Cha ... sPit>s :-;úíl/íke t 

több esapon term<>lik: azaz tök,:jiikt·t ":!'.'' nwtszik. ho.!!'.'" a !t'ín ti·d,J, <':"f'r 
csapot, néha 4 H-ot is meghag·.nwk, .;,. ('sak kt::-;t'íld, ,ii'•nnt·k r·t·:í, ho!.!"." a 

Chasselesek az ih· en rnetszési elj:ír·:íst nem t iiri k lll q!·. ~ok, d t· g·.,·•·nge 
hajtást hoznak; kt-siíbb kP\'eset ter<·mrwk, mi.!!· ,·t-gT<· ,·isoz:w~n<~k. 1·:,. ha 
ideje kor:ín a töke letisztitás:l\·al nem segitünk rajta: ueluill!J 1;v alatt 

fll"'gsemm isiiln•·k. 

A Chassela~ fajok 
rnint azt, hogy a ti)kén 

Ezt ovatosságb6l 
m1mdani. 

inkább ~ltürik azt, hogy lugu:;an rnih·t.Jte,.;:-;enek 
sok c~ap hagyass0k meg-. 

és miheztart:ísn'>gett itt i:-; hely{>n látjuk el-

Tehát elsii sorbaB fehér éH piros Chassela:; tajokat ültessünk. Ez 
képezzP- alapját és tömegét a kereskeuésre sz1ínt csemege sziHű terme
lés~nek. 

A Chasselas fajok kellemes izüknél, és ozép kiilsejüknél fogva 
mindenhol keresettek. A Chaaselesek Hz:ímos fajjal bírnak, de legczél
azerübbek az ugynevezett Croquaut vagy ropog6s fajok. 

Ez után következnek ali.: illatos és zamatos csemege szölők. 
Ezeknek ismét több faja van. 

Ezen sző]íik nem annyira szép külsejük, mint rendkivüli kellemea 
illatuk és zamatuk miatt keresettek. 

A sok között most is legnemesebb és legjobb a reg1 eredeti faj 
ftHtskolal. Ez az, ami hazánkban századok 6ta műveltetik. 

Igaz, hogy a rendkivüli esős idő miatt ez évben rohadt, de ez ritkán 
ff>rdul elő. Ezzel szemben rendkivüli előnye : finom zamata és illata. 

Ez lévén az alap faj, ebben benne van az illat, a kellemes iznek 
teljes mindensége. 

A külömböző elnevezts alatt álló mu111kolatok: ez és más fajok 
keresztezéséből származnak. S igy önként következik, hogy a többiekben 
a keresztezésekben, az alap faj összes illata zamata sé finomsága nem 
Wte.1ik ; azokban csak részben van m_,g, s igy nem is olyanok, mint 
u eredetiek. 
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Lehetnek szebbek, dnsabb fürtüek, de az eredeti régi magyar 
muskat alt, v11gy mint fn nevezem roesdds muskatalt nem közelitik meg. 

Legut6hlJ Molnár István gyümölcsészeti kormánybiztos tír, a Mus
kolat s.z{}]{)ről irván, {)t réndkivüli illata és finom zarnatámít fogva VaniliG 
muskatalnak nevezte. 

Elmondásáb61 azt látom, hogy ő a vanilia muskolat alatt azt a fajt 
érti, melyet én rozsdás mnskolat név alatt ()~me nk. 

Ő azt mondja, a vanilia muskolat eredete ösmeretlcn, val6szinű, 
hogy a Muskat lunel blank, és a Chaeselas Croquant keresztezése folyt:.ín 
származott. 

Ez okból franczia neve, mely eredetét mutatja: Chaeseles musque 
bianc Croquant. . 

Ha a vanilia muskolat faj alatt a rozsdás muskolatot érti, akkor 
származ~\sára nézve aligha nem téved ; mert a rozsdás muskolat nem 
származhatott a Muskat lunel és a Chaeseles Croquant fajb6l, rnivel a 
rozsdás muskolat hazánknak századok 6ta termett s létezett szőlője. Már 
akkor ettE>,k íiAeink rm~l'dáA mnF&kat.aly sz{)){)t, mikor még a franczia Chasse
h•seknek t;!" l\1 Hl"lo\at luncleluwk hazánk ban hire sem volt. 

Lelwt, l w~ y eH.•ch•tt-lH'n í'Z~ízmlolua vissza menve a muskolat egy 
faj volt, rm·ly mint fcleite édes zamatos sz{)){;, a?. ösmert világ ré
szek heu széthordatott. Dc tény az, hogy 300 évvel ezé Wt t a rozsdás mus
kolat, az eredeti muskolat, melyhől a többiek származtak, honunk
ban diAzlctt. 

Bi:wnyitcíkkal birok erre n~zve. 
~:n a t~o:r:sdás muskolat s?.liWt, a gyöngyösi szent Ferenczrend kolos

f<,rának kertjében levíí, több sz~izados lugosr6l szedtem és szaporitottam; 
s tugy tudom, a ~zerzet legtöbb házának kertjéhen hasonló rozsdás 
mu~ko:at ~zíílíí Ingosok vnltak eg~sz nz nt6bhi idííkig, a filoxera puszti
tás~\ig- tal:ílhatök. 

Tcluí:t ez nem lehet, a sokkal késlibben behozott Chasseles ~s mus
kat lunel kcat·c:-:ztezéz;;c. 

A ntg·y holl'\' sz~t:.mclol.;:kal ezeWtt keresztezték volna és hozták volna .. ' ,..., 
be, az c.~;ak akkor volna lehetlí, ha a Chaeseles Croquant ily régi s.zölö-

nek Ö!-~mertetuék. 

De h:it nem ezélom ,·itatkozni ; nem is tart 1zik a dolog érdemére. 
Csak annyit akarok elmondani, hogy a muskolat fajoknak zamatra él 
~dességre a rozsd~(s mnskolat a királya, és hogy az századok 6t.a honi szölönk. 

Ha ez neveztetett volna vanilia muskolatnak, készséggel elfogadom; 
mert a czim a n~v maga azt mondja, hogy az a szlHő, mely igy nevez~ 

tt•tik : zamatra és illatra nézve az első helyet foglalja el. 
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E kis kitérés után f(llyt.atólag oda kell t eireked ni a gaul:1nak, hogy 

a muskolat fajokat ~ kiizt.c eme kitiinííséget. elég nagyhan t.CI·melje. 

Ezt két okból tegye. Elih~zör mert akkor érik, mikor· a ( 'hal'l~elcs 

fajok már meg(>rvc clcírusit\·a nmnak: l" igy alkalma \'an a gazcl:ínak a bekc7.

dett sz~íllitást, a mu8kolat.ok sz:íliit:\s:h·al f(,lytat.ni. De azért il-l t.ermclj<•, mi,·el 

keresetségénél fog-\·a johban fizetik, mint h:h·mcly m:ís csemegel'\t.íHíít. 

A muskola~ faiok áh1l:íhan lup:os miíYelt"~u·c Yolnának alkalmasak. 

De h:ít szi)liíin .. ne•n ugy \·:mmtk hl'l'CHdezn•, azt;r·t teh:\t. a mw·•kolat si'.ií. 

löket szintE'n tí)kén termcljiik. Arr·a azonlnw figyelniink kell, hogy a l'ok 

csapot .·; sem tííri a t.ííkén. TeljcsPH ell-g, ha i-~ el'apot hag·yunk meg 

egy críí!-' tiíkl-n: s ha a tííkc t:Í\'oii'\~Íg:, \'alamint a fiild h•rmíí Pr<>jc meg
engedi: ink~íbh cgy-k(>t :o;zemmd metl'úik magal'\abbra a (':o;apokat, mint

sem több esap meghMg.,·:íl':i\·al törckedjíínk na~·yohh ll•r·mél' clt~l't;l'i,;J.e. 

:Mint mot11l:ínk a 11ag·y termelt;l'\l'l', a piro~' ,;~" tch,;r· Cha8l'lela~. Yala

mint a mnslwlat f~tjok, kiizte kiiliin(i:-;en a rozl'd:il' mu:-~lwlatok alkalma

sak. :Sem !1-zahad azonhan mc~f<'l<'dkezniink arTtíl ~em, lu~y t·~emege 

sz{íi()ink kilz()tt \'annak ev:ye~' fajok, nwl~·ek ha m•m Í~": ntlami rendki

villi zamatosak l'l'Ö illatosak, d<· oly :-;z,;pek, hog_\· aí'.:nk a tiibhi esemego 

szőWk közé ke\·en·c ru~ lk ii liin(',zhet len ck. 

Például eg~· ö kilos kosár· kiiir.ept;re, t<'tejt~r·c egy pár rcn1lkivül 

szép sz{)líífiirt Yalódi kill('l'Ct kt-pcz. \lt•rt h:it a tinomahh izll-s a Si'.cmro 

is sokat ad .. \zért telHít ilyen t~tjokat is kell termelni, hanem rs min{)

sége é~ nagy termés hozama miatt., dc azért., hog_\· vele a töhhi 

ékc~itessék. 

Ilyen szép, mondhatni legszebb szíílíí a Chasseles Napoleon, vagy 

fehér Xapoleon. 

Ez tulajdonképen Chasselas faj. ~jnnek egy keresztesére. Eir.t rga

zolja leYélzetc is. 
Le,·ele a Chasselas le\·eléheí'.: hasolit. Cs~khogy karéja mélyebben 

be van \'ágva. 

Ösmert.etíí jele az, hogy levele kedves sárgás szinű, különösen 

midőn kibontakozik ; és a fiatal hajtásai viaszsárgák. 

Az ojtást egész jól fogja, növekedése közepes. 

GyümölcsJ rendkivül szép. Fürtje közepes nagy, bogyók legna

gyobbak, szép sárgás átlátszók. 

Alig lehet szebbet gondolni, mint egy fehér Napóleo11:fökét ! ... 
A hugyók bár sárgák, de a napsütötte oldalon néha apró rozsdákat 

kapnak. Melyek még inkáhh ékesitik. 
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Met~7.~s«"nél ugyan ugy kell elj~írni, mint f't)nnehh moml 11ttam a 

Chasselasut-1. A sok csapot ez sem tííri; mert \'isszac~ik. lnk~\bh Iugos 

míh·elést tíít·, küWnöReu ha a tííkék eg:ym:í~töl t:Í\·ol \'am1ak, eg,·ébként 
v~Otozö eHet·esapo~ mÍÍ\'elt~s mellett is jöl diszlik. . 

A feht-1· Xap6leouuak az a hio:ÍJH \'an, hogy nÍÍ\'ir~íga ,·an, s némely 

é.d>~n l~e"•'ss6 l'llg:, s igy fíirtjei nem eg·yenlt~te~ bog~·ójuak. Ez azonban 
ritkan fordlll cl«'í. Kiiliinii:-;cn akko1· rug ke\·t~Hlu', ha nem rug1) fitjok kö

zöt.t. \·an ültetn•. T<·t·tut>H hozama l'CIHles kiil'iilnH•ll\·ck ldizött clé(J' dus . ~ . 
Ize hasonlit a Chasselashez, ntlamin~l tt•lidcbh, azonhan íí inkább 

l'entll<i,·ül szépsége, min<l nag: tl'l'ntt':-;c miatt iiltctcndíí. 1\•luít ezen faj, 

inluíbh disznek szolg:íln1n: belííle ar·~íll.dagm;an kc\'e~whb ültetendG. 

A mily sz(.p és diszes szíílrí a fehér ~:,Juíleou, lw:-;onl6 t:írsa a pi
ro~ Xapóleou. 

E füh.:t'ges szt~p súíliít néml-l,,·ek l:umonnínak ts hiYj~ík. De én 

esak i'" a f111"0-i _._v,, lJ'' ·Nm IH•,· nH·IIt·lt ll.wt·aclu.i.c :\1:\r azért i~, mh·el szép-

8(og-re t'pen ol.'· kin\l_,·a a <"scmege '"zc'íl/íkuck a pit·o:-;ak kfw;iitt., m;nt a fehér 
XapoiPt~H a fah•'t'Pk kiiziit t. 

Lt~\'tqzctc na.!!y: du:-0, mt~udhatni \·astag szii,·ctíí. lnluíbh km·ek, mint 

km·t~lyu~. Úsmc1·tetíí jele siitl>t barnas:íg-a, és az, hogy a le\·elek a nyel
nl-l e~!'." nuí~ra haj !anak. 

EzPn f~tj rcndkidil könnyen fi.,gja az t~jt~\st. Rendki\·ül buján nő. 
J"elett<• nag\' lombozattal mch· ki)ziil az a : gTenge róz~asziníí, telette . ' . . 
nag"~· bog-,,·ójú sziil·kés hanl\·al h01·it,.tt sziílíífiit·t ugy lesclkNlik ki, hogy 

az ember ali~ bit· meg,·:ílni annak Itt;zt~~t•tiíl. 

Ennek ~~ meg-nm nz a tulajdos~íga, ami a fehérnek. Hogy 
ke,·f!s~-;é I'Hg. 

Eg·y~bkl>nt fiirtje kiizép nagys:íu;Ct és s;r.ámos. Szine mint mondám 

gyen~t-n rózsapit·os, amelyet még szebb~ tesz a bogyót fetW ~zür

kf>s ham\'. 
Eg_v ily fiirt szíílíí a fehé t· X apolcon mellett, a csemege szíilök te

tejl>n: f'Pjedelmi di:"z az rualttlo''· 

Ize gyeng('n Kavauyk:í~. De luít íít, nem is annyira izeért, mint 

gyünyüríí külszinePt"t kell tiltet 11i. 
Mint ilyen szint(>n nem iilteteudí) nagy mértékben, aránylag csak 

a többi diszit~st>t·e. 

Piros szííWrtíl 1~\·én sz<í, e;r.nt~\n kö\·etkezik a 'l'okai angevma. 
E~ nem nagy hogyój(t, nem Yalami nagy f'ürtű, de ez is kiválóan 

szép szinü szőW {>s ami t!í, felette h•'ítL·t·mt'í i~. 
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Szintén Chaeselas faj lévén, levele ahhoz sokban hasoulit. 

De kiválik azon tulajdonságával, melylyel egyik csemege szölö sem. 

különösrn a piro~ s~íílé1k k<hött nem di~z<'~k<'dik. 

Kiváló tulajdonsága az, hogy vihígm; piros szine van, H a bogy6ja 

lftlátsz6. Egy sz~pen kif{•jliidütt füJ't ugy néz ki, mint hft iiveg

ből volna. 
Ezen t lJ hljdonf:ágnrl't a lrgFz(•lJ h Hííliík köziitt fogiul h(• ly et. 

Az ojtást., művelt:ist, a nwtfo;~(st illd(íleg, ugyan azon követelmé

nyekkel áll eW, mint a Chasselef'ek. 

Miután ennek az ize i~ kell<'mefl, fiirtje b~ír közép nngyságti, de 
dusan terem: ehből aránylag már több ültetheW. Mert <'?. nemcsak ke

verésre (\s diszit~~re is alkalmns, dc ön:íll6nn is cf:onwgolhat6. 

}'fost térjünk ~ít ism~t a fch6r Ütj sziílííkrc, lwgy egy gyüuyöríí és 

dusan termő l{ellemes znmatú fl?Jí)íífitjt a t<ihhek l•özött meg említsünk. 
E z a Dnrunskusi 'ri11U~kclaf sz{í){í. 

A dnmaskusi muskólnt mint neve is mutatja, részben a muskolat 

fajokhoz tnrt0zik. 

EJi::-zt"ll· Íl" az ojt:í!'t pomp:ÍI":tll fi,~ja. l\loudhatni az iisszt•s Ütjok 

között UJÍilt njtY:ÍJIY a lq!·<·rí;!'l'ld·<•JI dií'zliJ..: . 

. A l<·n·ll' mi11t a lllll~l"o!:ll•; c·~jl,ld:t(•tt. ('f'ald·o~y l.;nrélyai uagyobhak, 
R a Jn·d f'í't. ,·..tc· Y!lf't:tl!abi,. 

X (}\'(•kl'd(~c· óri:í~i. 

GyiimüleFP a J'(•ud(•fo;JJ{o) mtgyohh ho~yt'íjn, R~rp sárga szinű. Ezen 
tulajdnm:íg:ln:íl t()g\"a t(il,J, h(•lyett rn'tlll.'l ... z(j/(iw·k is hi,·j:ik. 

Fiirtje \':íllafl, n:t~y. Soksz111' <'g·_,. fürt eg~· fél síít egéRY. egy kilo 

sulyt is l'l6r. 1\letf'?.t>f-;rP ur-~\'(' cs<•rc·:-;alu's míí\'(•l{>s mellett r·erhlkivül disz
lik, ~okat h•J'('Dl. 

Á'l. az egy hihá'j:t, hogy lw:-;arakhau nem lehet ezélszel'Ííen csoma
goini; },ülönöHen ha fürtjei na~yon uííltek. 

Ebbí;J aníuylag m:ír ti',hhc•t lc•het tcot'HH·lni. ~lPrt ngo~· i?.e, mint Rzép

sége miatt kt•l'('t"<'tt ,:!-' rnint:íu :-;ukat tc•rc•m: '"'!f'ton lot'eOJzili ""'!!"'· 
De a gazd:íuak <'ITl' a 1itjra 1elett•qll, \'i!!_v:lími ),<'ll. Ha az ctit.v~íny 

nemes rl-HzP <"sak a l~gkevésbé is a t'tildhc kerii l: azmnu1./. .(/.tjökerer hn,_jt. 
Mely oly rohamm;an megovaHtagoRzik, hogy nwlh•tlf~ a \'ad alany elcsene

vészedik, s igy a nagy tííkéket uc•,·el\'(~11. ha a raernes gy<ilwrck kés{)n 

távolitatnak el: a:r. alan~· !-IOk~wr nem kt-pe~ m~got:u·ta.ni a Wkét, s igy 
fejlődésében nagyon visszaesik. 

Hogy jelen czikkünkkel a csemeg'e 111zíílíí fajokról kimeritiien érteke
zünk, miután a csemege R~íHíí fajok ecf,]i~f'l(> a;r. ezer fajt mo.jdnem el-
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~rik, síít az :íltalnnk nem iismertPk azt is föliilmulják, egy kissé tekintsünk: 
küriil, (s t>mlt;kPzziink meg azokt·<íl, mt-lyeket mi mint jó term{í és szél, 
fajokat ;· ... mwmüuk. 

Le_gal<ilJlJ némi utbaigazitást tahllnak olvasóink a esemege sz<'íWfajokra 
nt-z\·, .. E~ igy midiín a snk szár. és R'l.<Íz fajt ,,!,·asll:tk, s rendelni akar

nak, lt·~·al:íhl• t11dj:ík, 111ely fajok :tzt~k, 1111.· n·k l•izto;-;au kitizetik n1twu-. ~ 

kat, é~ az ültdt;sl'<' <:nlenH·;-;t•k. 

~ettl azt akatjuk ttiOtHlani, l1og·y az :íltaittnk t•lésoroltakun ki\"ül 
llÍill",...l'IIIIL'k jtí f~S ,.;z,•p fa.ju\.;, lllt'l'l h.ít :IZ ;·,s,...z<·,_ fa,iokat mi !-iCln Ösrnet:jiik, 
de a;1 llllllldjuk. hu!.!·.'· :11. al:íhh ~<•t·ultakat tPI'Ill<;siikl•en ismetjük s azokat 
tl•J'JIH·l··~n· ,:, . .J,·Bws IH·k ,:~ llH~It<Ín:tk tahíljuk :tZC•k l't;szére különösen, akik 
u ..... ,,!.; ra.il•:tll !.!'\";·,ll.'"i'•rki"•tllld•. 

E.t.<'k a IJ•,·etk.-z,;k. 
l. Cl/ft.' _ _,.f, .o; lJ.: t~ Ilk. Cro<Jwmt. Fürtje nagy, sz i ne sárgtiszöld szép át

látszó, felette bt'ítcrmíí c~eresapos míívelést kiván. 
2. Cllflssele.~ F'ontainebleaudu1·e. KortiB termí), nagy bogyójú, arany

s~rga :'7.iníí ~zíílíí. Metsz~snél a tiibh szenu·e dgást is elbírja. 
iL C.:ha.o;,.,,..,:,,... mu,q" nup"rtttl. Nagy fíirt.íí. Hogyója JHros, ugy 

mctsz1•mW, mint a 2. sztím alatti. 
-l. Cha~~elel'l • .J.Iexa11de1·. Korán ér{í, nagy fürtű, fehér bogyójú. 
:>. Chassele/'i rtng~'VI1lfl. Gyönyöríí sárga bogyojú, közepes f'úr

tt>ket terem. 
t). ChaH~i,.les aufidus. Sárga bogy6jú. muskatály izű. 

7. Chasseles .Jud", Közép nagy fürt ű, sz in e világo~ p1ro!S. lgea 

bi..íven terem. 
K Chns.'lelas Foutaineblau rou,qe. Olyan mint a 2-dik szám alatti, 

·csakhogy piros. 
9. Chttueles lmpet·ial. Felette korán érő. K agy rozadás sár~a 

hoJly~j6. 
10. Ch,lsseteH Queen F;ktoria. Nagy sárga bogy6jú. 
1 l. Chrts,elas ::it. Aubin. Igen vállu~ fiirtű, felette szép nagyszem:i 

Lugyója \'an. 
12. Chtl~selas St.· Piakre. Nagy terméseért, aranysárga bogyój~ért., 

nagy fürtjeért keresett. 
lB. Clwsxelas Zsidó·Ol'szági. Bőterm{í, rózsasárga bogyójú. 
14. Jluskolat Ale~ander Violet. Igen gyönyörű faj, s e mellett 

igen bőven terem. 
lb. Muskolat Bovood. Felett~ bőven terem. 
16. MV~kolat Croquant. kemény héj(i, ropogós, erő! mu&kolat izi· 
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17. Jlu."~~·olat nr. flo,q,q. ~ag:~· nílla!o! fiirtiiket tcren1. Hcndki,·ül 

bőt.ertw'í. Monuhatni elHíí rau~·(1 ~;ú;!l). 
1~. JiuNkat Qu{'((/r'í'. Ol~·au :illásu, mint a pupsipka. Egyike a 

legz:tlllatosabb ::::ztílij fajoknak 
1~. J/u.'lkolat St. Aiban. Ez zamatra és édc8ségre leg·johban meg-

közelit i a rozsthis muskolatot. 
~O. Czif1'01lelle. Középna~:y~:íg(t fürtíí. Igen szép, s elt~g du~an t.prem. 
21. Corintlmsi • .Ez azért nevezetes, mert magja nincse11. l;:s enwlldt 

mint k ülönleg-el'l, eiég hi>ven iH tet·em. 
~2. Gr",Ji.,ka. Aranysárga, nagy fiirtű 

23. Mr'fl"'jih1 ~Vikifa. Bngyója nagy. Inkább züld miut stírga 
Felett(' b(íterrUt·;, 

24.· Fe1·e b1tpt'l'inl. Szép stírga nagy bogyójú. Tartós sziíW. 
~:>. Malaga Ro.<~eo. Vörös nag-y hogyójú, kemény hú:o;ÍJ, t ,lJ'tÓ~ fitj_ 
2t). .llalak".fj'- Usum. Bogy•íjai igen nagy husszukás. ['j t:1j. 
27. J/(1(/elina ..t n gP v ina. Ezt csak azért érdemes emliteni, mivel a 

Jegkot·:íbban érik és, 
28. A Poco.~,., a mcly szintt-n korán ér{í. 
Egyébként teHyl;szteni nem .,;ruemes. Különösen a 27. ~l-ám a!ut.tit 

mind nGvir1fga lé,·éu, felette könnyen rug. Ha ültettetik ts, csak UJ{Y 

lehet vele valamire haladni: ha egyéb jobb fajok kal vegyest ültettetik 
Ezeken kivül szt"pen díszlenek még: 
28. f;pa11,1JUl t:Öl'ÜS, 

29. A n gáriai pil·os. 
HO • .Aiweria. 

a l. Hmn ó u,. ,q 811 m p ion. 
a~. Fa ph l. 

i1a. DPs MirnldPs Gandia. 
H-!. Courtiller 
;1r). }'eh~ r A. 1- c~kfcs~s. 

at). Piros RecskeCSf.S, ée végre 

H 7. A .l-e1·siai ó1·iási, vagy mint sok helylitt hivják ökörs1.em vagy 
ezilva szőlő. 

Ezen utóbbi a fekete fnjok ){()zött a legnagyobb bog-,,·•í.iú, s külö
nösen nag~· N•:m,·tor:-:z:í~han hefőzóst·e vásárolják. 

E.1.en fitjukat miut termeléRre érdemes fajokat emlitjük. 

Em litjük aY.ért, mivel az ország nevezetesebb azőWteh~J"'i t 
b~járva, ezen tajokat láttuk igazán diszleni. Melyekből azut.:in 
részére is szereziünk he, s itt nálunk is rendkivül bevállottak. 

t.übbször 
telepünk 



TöL h Ütjt Hzercztünk ugyan be, u melyek azuttín nálunk nem ,·:íltak 
be, azokat ka~sz1Htuk. 

A kik tehlít csemege szíílőket kereskedelemre ki nínnak termelni, az 

eWbb felsorolt fajokmíl maradhatnak. LegfölJebb az utóbbiakból ,·ehetnek 

c~y Jlllr f':tjt hozz:l. 

.A kik Yiszont :mjlít czéljaikra passziójuk kielég·itésére kininnak tele

piteni: az,>k heclégedhetnek a felsorolt fajokkaL Ezekben mindcn fele 

szl!pt-~C.g· t~::-; jóH:ÍI!, mcly a c.;;emcg:c szíHGkultnra tct·én létezik, lc<Ymw,·obb . e e. 
r~!':t.t IH~nfoglaltatnak. 

A szölöfelújitására nyújtandó kölcsönökröt 
~\ :-:zliliík felítj i t:í::-;:lra vona t koz<'i tül'\·én y t, íiold'éleképpcn úrtelmcz ik ; 

sokan sokfelekt~ppen magyadzzák. 
Ezen kíilöuböz{í nézetcket mo:-;t tPlje:-;cn helye~ n;edcrlJc terelt<:. a 

fi', ld niÍÍ n·l<:sii~·.,·i rnini~ztPJ' urnak Zem p lén nírmegyc g·azdas:ígi cgycsiilt•rc 
által tdt kt~J·d0~J·c vontkoz<Í feh·il:í~·~,,.;itó leirata, meh·et :-;z6szcrint kö,·t·t-
kPúíkl,en ki",zliink. . · 

.Fuly,í t~,·i noY<·mher hó :!-:ín 614 t-<Z. a. kelt fcltcrjeí5ztl-Hére érte
t-<itt·m a !,!'azda..-:ígi <~gyc:-;iiletet, h11!.!'." a tiluxéra :\Ital elpuszt.itott szi)léík fel
(tjit:Ít-<:íuak t•li'nt..,zdit:Ít-<:íníl szóló l,.;!lt): \~. t.-ez. cgy:ílt.al:ínnem rendeli azt, 
ho!.!-y a "tlíli'd-. fdítjit:í~:ínak ki.dt·c)la~ az egyik nti!Y m:i~ik t·cndszer 
alapj<ín 1,:"11 ti'•t·ténnil•. el;enkezlíl1·:.!.· a tiit·v,:uy szabad tért eugetl a helyes 
t'Plújit:ít-<i uHídok h:íl'lllt'h·ikúnck alkalmaz:ís:íra. 

· A ht'ly(·~ ft•lújít:f~i nHíllok tndvale,·,·ile~ a till~.~xt~r:ínak cllen:1lló 
Hlll('t'ikai fajt:íjlt alanyokun kt:t-<I.Öit ojt,·:ínyok iiltct.6se, toníblní huzai 
f:•,ita,iít !'ziíl,'ív,·~z,'ík iiltl't,:,.;e a p:,,.,;I'Ítl~:-;i dj:ír:í~sa! ntltí fl•ntarhísra, to< ,-,~

trííl a t-<úíllínck l'i:ít·as;r.t:Ít-<:ÍJ'a ndtí l•t>reudt•z,>t-<c, 
,... :\linth(ll!." a tiir,·,:ny n ~·a az etltlig:i he.'I.'JÍ szíilök fclújiüis:ínak 
el··;llli•Zdit:í~:ít l'cndeli t•l, az utóhJ,j uuíd, t. i. a t:zlílínmt•k ehíraszt:'Ít-<1':1. 
val1í heJ'I'tHit·z~:~l· vao·,· ('~·v:íltal:íu lli'IH, ,·ag\· t•sak nagvoll ritka csetekl•t'll 
lt•t-<z :likalmazható: cli,·td,;·u a m:í~ik kt:t fe.lújítási m~;l, t. i. az ojtn(nyok 
iilt!'ll:~, .• ,·a~y a honi fajt:iknak a 1-!'.n:rih;si clj:ír;ísra alapitoLt alkalmaz:ísa 
ki',zííl mindt'll ~zfílíí hil'ttlkos azt v:ílat-<zthatja, u mcly az adott \·iszonyok 
kt'1zt az t.Í <!Zt;ljainak iuk:íbh mec;Ji•ll'l, illetc'ileg a melyrc clpuszt(Ilt szm(í-
j4ítu·k talaja a'lkalma~al,b. • • 

. .\ tÖl'\'t~ll\' \'(~U'J'l'ha)'t:ísa idnt r l~. szelltember 2ö-én 60HOO :;z. a 
• l"' • 

kiadu!l rendeiN semtiltja a g-yéritt::-~i elj;ír:\!'lra alapitott felújítást, síit erre 
a g-~·t~r·itési elj:ír;i~, \'ag:y » szC.nk,:nq.!:<•zt't-< '" kifejezések emlité~e nélkül 
ug-yan, dP hatiÍI'ozuttan rt•:\ utal a ti. ~· uttíl!-~ó bekezdésében. (Hogy a ta
riilct, a meln'n annak hit·tokosa elpu:sztÍllt. szlílííjét kölcsön segélyével 
t'elít.iítallt ki~;ínja, a t'tdú,ií(,:\st·a alk:dma:i-C vagy -scm valamint, hoy.'l a 
t"tlújitd:n' t•eud.~Zf'l' szerinf, fenti \t. i. sziíl{í ojtványok alkalmazásra \'(Inat-



koz6 a lapelvétiJl való Pltérésnek illetiJ/eg más felújítási mód alkalmazá-
sdnak, nlikm· hol, és minli kih·ülmén!J"k közt !ehef hel,11e. stb.) . 

Hoo-v n vl'!!TPlw jt:1~i r<'nd(•let H. §-:ínnk utol!'6 eliítti h<'k<'7.<lr.~~~hen 
ar. mon<h7úl,," hog·y "Ar. clpnsr.tult s1.6llík fclujit~ís:ínak rendsr.cre a 1iloxe
rának ellenáll6 anH'rikai alandajt:ík vessr.Gin készült ~ziílííolt\·ányok 
ültetéséte vnn nlnpitva, illetMeg hog-y ar. oltványokkal val6 telujitás 
m6dja van c!{!tl-rbe h('lyt':t.\'(', ennek csak az az oka, kogy közüt~St~~~ink 
eWszeret<'t<' tulnyomó:m nn~yohh réfl:t.hcu. ar. olt\·áuyokkal val6 teiUJitás 
felé hajlik. 

1\z t·i•n·diili i(·]u'lit:í~i mtíd •. a nwlvre köler-;iiu llPm vehet{í io·C>nvbe - . e . ' 
a y(~rt·lw,ir:;~i n·ttdt·l<·i 1i. ~-:ín:~k nlol:o;ó. el{itti ht·k<•zcll-sc sr.eriut oz eddig 
l.~,,, 1 :ill!tJil.:t! din·t·t tt·m,c ~;1c li:Jiljt:ík ültet«~~w 

:Ert·kht·/ 1-t]·c~t lt:l:t·~ ],:/:11'\:t,·lw~y :lí': :1 :-zllíbirtokos, ;:).;j,./pu.'~z
fult. ~ríl.-;,d ''\"tlill:-i <·l",:•t:i:-:-:11 ntltí hllt:trt:í~tn holli !'í'lil«'diljt:íkka) 

• l'". • • 

kiY:ÍII,Í:i f,.,,;.:,.,,,, Jt:, :t ~i'iiJ,:-, ~(·:-; f<·ltt·tt·lt·k l'f!.Yt J,}.;t·Jit je)(•ll VaillHlk, 
kül<·~i'~J• hl' u n :-/t·:-ii l l~«·~~~·tl. 

lb :ti' t~; 11:111 :1 g :t r d :1 ~:í l! i q.! ye~ii l <'t ft.• It (•J:if'~-'Ztl~!-0(' bt• J,, :1 . llt(•l )'P knck 
erre \'llll:ttl·, ;.-,, 1 c.JI'.::• t1i1tc-:- ~'~!' ~í'l'll Yil:í~ol':tll ~ziin·g<'1.Ye, :~ kC>rdt>st 
akl,,~Itl 1 Itt J.•. JI,~-~· :1 J',:',.:-,, r:1 :;Ital Uf/11''11 fl,rgfrí'fii(Jdutt, de t•l •nem 

JW·"::..tul. t( l.:ít l•< 111 11.i:.t, i"1:t• l(·tt:' lt:tll('lll régi iilt<•tt~l'iiJt)dwn !'?.énké
ne!-!·~<'1 ft Illtlnrlcdt :-i'(!,], hirtnkt~:-::i i~ r• í'í':f'l'lilt<•H•l'II(·).; kiill·!'i',Jtb<·u, (Igy 
ki ],ell i<·lt·Itll·tlt 111. l"'t!' 'ITI' :1 ('ZI'II':l a ti'"''t'll\' ,·rh·lm<~lt<'ll kiii<'~Üu uem 
adh:,tlí 'nH 11 :: 1i·,,' 111.' · n·J.dt :1-:l·í't 1-l·i kir:íníia~: ·a tiilox<•ra :íltal t·tjm . .,zti
foti szííJí;k Jt·llli• tJ.-,;1" \'Olt:ttl,ozllak !-' a tür\'l:ll.\'llt'k JH·m nz a ezélja, 
hogy a !":t.Íílí·l•irtt~l.;ut. hitt·! al:,p,i:íY:í. lt:tll<·nt az, JJ().!. y <tí': <·lpuf.:ztult 8z{í)6 
fel,~jitrí.•ri' :llln:~l.; :t lJirtt~}w!-'ll!ti.;, a }.:i <'1'1'<' (int·n·.khíil uen1 ).;(.pes, lel 1e
tővé tt.,o-,·e 

1'-. 

Kelt Budnpcsten, 18Hö C>vi november h6 H-én. 

Darányi 8. k. 
Ezekbí.H látható, hogy a szíílíík i(•h1.iit:í:o-:ímtk módozata a gazdtíra 

van bi1.va. 

Teh:\t. ültethet ojtvú11yokat, telepithet hozz:í s zűlűt szénkéneggeli 
kezelésre, kölcsönben részesülhet. 

A mütrágyázásról. 
,J1'olytatás.) 

A lomhozat remek sz(>p iid<'?.öld volt (~s ntiut:íu l'<•udsr.<•J'efwn három
szor permetezve ,·olt, seiJlntiii;l(• lt<•t(•~f'(;l!.m•).; It\'onw sem mutatkozott. 
az üdezöld szint hutározottun :~z al.kulmazott nditnígJ1ínak vél(•m betudni: 
a termé~. azonban cflekély volt, :m11 rt?. iilt('t\·(ony fintalságá'nak tudhat6 
be. A titkéli nu~):rr.sz(' nt~~f!.' methlíí volt. ( H,.iwrich . '.) 

12 .. Pest-P1hs-Solt-K1s-Kunm. Puszta-Alsó-Délegyháza. A kisérlet két 
helyen huJtatott végre. 



l. Dl-l-kelet ftdt~ l t"-os hajl:isu,O·ll 11/ 11 f(,,.;:din·sa\·at., 0·03''/u k:Wu
mot, O·OH':/11 ni~t·o~t~nt, 0·4"/0 . nws~et, (}14"/, mugnéziumot tut·talmazó 
homoktal:t.J!Hl l!'tt~sttett :\I:ulelatllc t·oyalc-ültetvém·. A talaJ· 18UI) " .. :; 
~o ·1 · 1, . . . . os~en 
u em. Ille \TC I'tgo o:~.tat.utt c•s tt·:t'-"\':it. e~ideio· Ilelll l··tt•"tt ~.· ,. · t''l • -.. ' ~':l \.< Ju • 00 - ('S () \.C-
tfívol::o;:lJ! l 111. 

• J l. Sild'cl~ \'6lSÍÍ, kev~s ag·yugot tartalu.azó humó~us homoktalajon 
4 t'Ve:o; ~ladtdallle royale-nltetv,•ny. 18U '· év {íszén 66 cm. mélyre rioo
l6z,·a, tdgy:\t. :íltal:ínosan nem kapott, de a mnlt évi l[()ntés alkalm:í~al 
a dönt,;~ IJ.'Öt}r,•hen ~~rctt ist:íllótr:ígya kc\·ertctctt a földbe. Sor- és Wke
t~.vols:\g. l. m. A_ par~~zell:~k .. nagys:íg·a t~o.:.:. m. Április első felében •neleg, 
k~:r.~pt' telt: t'sel.;t·l~· (~l~1r, ~mlou~~cn m~leg ulliJ:i~·:í~ nral~01lott. Május 13 -15 
kozot.t lllllltllllllll +u ( . JumulS hoba11 maxunum 14 - t8 11 C. minimum 
10--- 1fl'1 C ... ~l:íjns n~:íHo(~ik fel''~!e.~l . l's juuiushau elegendő' csapad1~k. 
Rohamo~ Ho\·ekPdf>s folytan a k.ot,(m•ssel nem lehetett egészen lépést 
tartani. :\,>mi k~it· a gyeng·c ha.Jtasokat. kicsavar i szél kii,·etkcztében 
lS volt. 

A termé~ volt : l. 

( lldrtí Rfldrnssevich 'i') 
Il. ------ ------- ------..... ----fürt mu"t fü1·t mnst 

l. Tr~így:ízatlan ll H·4 kg. H3.5 l. 171·0 kg. 81 l. 
2. Fosdin· 11~)·0 » 1)5·0 » 177·0 » 84 » 

3. Fosztor+k:ílium 125·0 » 70·0 » 191·0 » 1tU » 
4. Foszfor+k:ílium +-nitrogén . 133·2 » 74·o » 201 5 • 137 » 
f>. Xitrogén . 120·2 » 67·4 » 176·0 » 83 » 
fi. Tr~i:gpizatlan 121·4 » 68·f> » 174·0 » 82 » 

Mind a két kisérlet azonos eredményt szolgáltatott. A.;~ egymagában 
alkalmuzott foszforsav ~s nitrogén a termést csak léoyegtelenül fokozta. 
A folilzfi.,rsav káliummal együtt már határozottan növelte a termést, a leg
nagyobb többlet azonban a mindh1írom tápanyaggal trágyázott parezelián 
mutatkozott. 

Különfélék. 
Kérelem. Lapunk cWfizcWit midőn lapunk te1jesztésére fölké1jiik, 

egyszersminrl i~érjiik, hogy iparkodni fogunk elvállalt t.iszt.ünknek eleget 
tenni. S ugy fo~unk intézkedni, hogy a jövé) évben a lap rendes idi)ben 
jelenjen meg. 

Tudomásul. Többen rekla&máltak egye• lappéldányokat, azokat most 
együttesen int~ztük el. Akiknek .. lapunk ':alamely száma hi.fnyoz~ék.:. tessék 
írni, !l mi addig mig rendelkezunk, a hulnyzó számokat megkuldJuk. 

l.• 
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Eladó szölövesszök. 
Si mák. 

J\ em es Ku<brka HOO ezer . 
l\[ézes fehér :lO » 

Hozs<Ms ~l us ko lat. 1 O >> 

Vegyes cscmegék a legfinomabbak 1 O » 
Hip~íria ~z<'lektn l-s{í n~zt~íl.v 

ojt~ÍSI'll \':li<Í 

l I. o:-Ozt:íh- iilt etni 
III. >> osJ<.,J:\ha 

< )t.hcll<í I. ,, 
ll. ') 

80 ezer . 
val640 » 
val6 ;)o » • 

l O ezer • 
» 

I. » ojt:ís:tl:ínlló 40 ezer 
20 • l r. '> 

Herbemunt I. 
]f. » 

fl ezer . 
~ :t 

.. 

ezre -l fl·t. 
:t D frt. 
:. l:! f'l·t. 
:t 1 ;, fl·t. 

» i 2 fr t. 

" l) fl· t. 
» 4 fi·t. 
» 1 ;, )) 

» )O )) 

» 10 " 
» :l >> 

» )() ,. 
» ;) >) 

X <'m<•:;; K :1 da d.: a 
Hip:íria sze!d.:ta 

Oyökeresek. 
20 e?.er 
40 )) 

ezre 1 O frt 

l . , t ... l ... 
• O!-'Zt. ojhtsn, \'::.o • ;w ,. 

JnqnC'z 20 ezer . » no » 

Ojtványok. 
1\h•:..;z<·!-' t:da.it'a alka!u1a"' jaqncz alanyou 
Ola:-:zrizling-, ~ ezer . eZl'(' l;~.) r,·t. 
Hip:íria :dnn:·~>IL :\l I;Z<'S fehér, k(íyidinka, Fehér és vörös 
Cha:-:!-'el<'!-' czr<' 1 ~~·l >> 

Állami ti.·lii!!.·.' ,.],'í :dtnl felülvizsl!,':ílt fajtiszta ripaíria portaílis j6táll:ís t:.•· · ·t t 
~it11a ,.lső oszt:ílyu flO ezer . ezre :!ti ;·t·t 

lll:Íi'od oszt.álvu 30 • » 111 
~\ ,.,.:.;:.;ú;k 50 cm. ··hi .. .;szuak, épek egászságesek. Perouoszpol':l ,.~~~~n 

védYe, jl-g·e:-;,·; nem érte. 
A uwgrondelésnél 2.-, 11/ 11 -toli előleg küldendö a többi nt:l'H\'1;! "'ik 

egyszer:-;mind a vasuti leadó :íllom:ís bemondand6. 

(iyöngyösön, 18!11i. október ló-én. 

Csomor Kálmán 
szőW-birtoko~. 

·-----·-·~------------Nyomatott Kohn L. könyvnyomdájában Gyöngyösön.· -·- -- · ---
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