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Havi folyóirat szőlósgazdák számára. f --· 
Megjelenik minden hó 28-án l Felelős szerkesztó és _kiadó-.tulAljdonos: 

Előfizetési. dij Egész évre 2 frt. CSOMOR KALMAN 

Elöftzetési ár egész évre a fp"t. ~~./·::-:ü.t,có 
..cK~WV-~ 

A szölök felujitása és az agrár kölcsb T~RA 
A szőtők feluji'tása érdekében alkotott törvényt a nagy 

közönség bár örömmel üdvözölte, mindamellett a kölcsönök 
igénybe vétele még máig sem öltött oly mérvet, mint azt föl
tételezni lehetett. 

Ennek oka abban keresendő, mivel a szőlész közönség 
a kölcsönügy apró részletével ne11tvolt ösnterős; és annak, hogy 
a visszafizetési föltételek valójában uagyon, terhesek és elvi
sel/tetlennek látszanak. 

Mert bár igaz az, hogy öt évig az adós semmit sem fi
zet, de azután évenként minden száz forint után mintegy 1 0°/v 
tőkét és kamatot fizet. Ily magas kamat és tőke törlesztést a 
szőlőjövedelme minden évben nem biztosit. S mi történik ak
kor, ha az adós ezen föltételeknek eleget tenni nem lesz 
képes? 

Ha a kölcsönző magány fél, vagy egy pénzintézet volna: 
alig venné valaki igénybe; mert inkább maradna a jelenlegi 
nyomasztó helyzetben, mint 5 év után, ugy a betelepitett alap 
vag:,von, Ittint az 5 évi lllztuka vesszen kárba. Mert hogy l 00 
adós köziU legluvesebb 50 igy járna az bizonyos. 

A jelen esetben azonban sem magány emberrel, sem egy 
nyerészkedő pénzintézettel nem állunk szemben. A hitelező 
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maga az állan zi; az agt·ár-bank 11ti1tt pénzintézet csak az üzlete t 

bonyolitja le. 
Mivel pedig az országgyülés előtt, mid0n a szőlőkfelujitását 

czélozó törvényt alkotta: a ezé! a.::: elvesztett neutzeti l'agyon 
visszaszerzése volt. 

Nem lehet netn szabad feltennünk azt, hogy a kormány 
ugy járna el, hogy a könnyen hozzáférhető kölcsönadással, 
az ugy is elszegényedett gazdákat arra birja, hogy vagyonukra 
kölcsönt vegyenek, 5 évig fáradjanak, és ha egyszer beállott 
a szőlő, de visszafizetési rátát törleszteni nen1 birják : akkor a 

birtok, a betelepitett sző.'ű ár1·erésre kerüljön. s a szegi1ty 5 évi 
fáradságot didozalott hozott gazda szőlő nélkül Inaradjon .' . , . 

Ezt teheti egy szivtelen uzsorás egy vampir, de még 
egy nyerészkedő pénzintézet sem járna el ugy ; anndl kevésbé 
jdrhat el magt-z az á/lant. 

Azért tehát, bár terhesnek látszik a visszafizetés, de az 
ne aggasszon senkit. Ha terem, és lesz a terményre vevő és 
lesz ára: akkor lehet a rendes lenniuust betartani. Ha nem 
terem: akkor sem lesz baj. A minden oldalról előforduló 

kérelmek meg fognak hallgattatni ; és a kormány találni fog 
módot és alkalmat, hogy ugy a s::/ilész közönség, valanúnt 
az álla1n érdeke is 1ne~óvassék. 

Akinek tehát filloxera ált.éLI kipusztított szőlője van, tele-
. ·-

pitse be agrár kölcsönneL 
Aki már eddig is telepitett és nehé;. helyzetben van : az 

is folyainodjék kölcsönért. 
Az eddigiek után azt tapasztaltuk, hogy a kölcsönök 

megszavazásánál a lehető legmesszehb terjedő határig elmen
tek. S alig akadt kérvényező, akinek kérelmét : hanem is egész
ben, de részben 1tc teljesitették zro/ua. 

Azért tehát akinek nincsen pénze és telepiteni akar, vagy 
már az eszközölt telepitésre ha volt is elköltötte, és most ne
héz helyzethen van, forduljon a legközelebbi állami szőlőszeti 
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f(:;iügyelőhöz, vagy az agrár bank által kinevezett kerületi 
biztoshoz, s ott megnyeri a szükséges utbaigazitást. 

Kivánatos, hogy a bekezdett nagy munkában senki sem 
maradjon:el. 

A szölok telepitéséröl. 
A sz.ől~k telepítése körüli eljárást mindinkább jobban felösmerjük. 

A, lefolyt evttzed. alatt szereztünk annyi tapasztal okat, melyekkel egész 
hatran folyt~thatjuk a telepítéS nagy munkáját. 

, . Ma mar .. vannak homoki, vannak hegyi uj onnan telepitett szőlőink. 
Latjuk munkamk eredményét. Izlelhetjük a termények minőségét. Meg
figyelhetjük a fogyasztó közönség kivénalmát · és a borkereskedésben 
~;Yilyán.ul? k~resl~tet ; szóval egy teljes kép áll 'elóttünk és itélhetünk. A 
JOVO kepet lathatjuk, s ebből levonva nézetet formálhatunk. 

Mikor a fllloxera vész rohamos pusztitása alatt tétlenül álltunk, 
midőn az ojtványokkali telepítés lehetőségében kételkedtünk, sokan a 
homokban kerestek és nyertek vigasztalást. 

Számtalanan ott hagyva hegyi szőlőterületeiket, a homokra vonul• 
tak : s ott telepitettek szőlőket. 

Tekintve, hogy a homoki szőlők telepítése kevés rizikóval és kevesebb 
befektetéssel jár: mondltatni elég nagy mérvet ölUJtt. S manapság, 
midőn a hegyi, az ojtvány szőlőkultura ol} nagy irányban haladt előre, 
az ll kérdés : helyes-e czélszerú-e továbbra is a homoki szólók telepíté· 
sével elóbbre haladni ? 

Sok érdeket sértünk, sok ellenséget találunk, ha nézetünket tapasz
talatainkat egész bátran leplezetlenül elmondjuk. De hát ezt kötelessé• 
günk írja elé. 

A homoki szőlő az lesz : ami a mttltban volt. Annyival lesz jobb, 
hogy a multban a nagy általánosságban ütötték-verték, - munkáltatására 
alig forditottak figyelmet ; az uj kulturánál nem részesülnek oly mostoha 
eljárásban ugyan : de azért a termés minősége; - bármint dicsérjék -
sohasem fog a hegyi szőlőkkel jogosan versenyre kelhetni. 

Az igaz, hogy eddig sok szép szó hangzott el a homoki szól6 ... 
kultura érdekében ; az is igaz, hogy a homoki bor felett is történtek 
dicsérő nyilatkozatok, - de az is igaz, hogy ha egy üveg hegyi bort 
és egy üveg homoki bort teszünk egymás mellé : a dicséretból a ho ... 
moki ~ornak is juthat, de a vendég mégis a hegyibort fogja fogyasztaNi, 

Es ez igy áll a nagy általánosságban l . . . A fogyasztó k~önség 
a hegyi bort keresi, s a homoki bor pihenni fog mellette. . ' 

Hogy eddig oly sok dicséret szólt a homok mellett, annak tulajdo
nitható : mivel hegyi borok nem voltak. 

Három féle bor szerepelt. A homoki, az olasz és legnagyobb rész
ben múborok voltak a forgalomban. 

Hogy ezek között az elsőség a homoki terméket illette, nagyoH 
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természetes. Mivel az olas?.: bor szájunk i:;lésének nem felelt rneg ; a 
csinált bor pedig undorító volt ; tehát az el'tőség : a homoki borokat 
joggal megillette. , , . . 

Ismételjük : akkm· meg nem volt verst~uylarsa, mert a hegy1 OJt-
vány szőlők oly csekély terméseket adtak, hogy csak a gazda vagy a ven
dég részére tartatott meg kóstolónak. 

Akkor még nem voltak_ biztosak az ojtvány szölők jövőjében. Igy 
ezen időben, ha mi is más is a homo ki l<ulturát ajánlották : me,~ 7.'011 

az értelme. 
Manapság azonban, midön a hegyi szölük telepítése rendkivüli 

nagy munkakedvvel és erővel történik, - manctpság midí)n a telepitési 
akadályok levannak küzdve, - midön a nagy küzönség az uj kultura 
minden részleteivel kezd mindjobban megöSJnerkedni, midőn a mun
kás kezekben többé nincs hiány, -- midőn az anyagi kérdés az ország
gyülés áltat megoldatott, midőn a nemzeti VHgyon megmentésére a szük
séges pénz a telepitöknek előlegezterik : mauapság a haHCoki szölök to
vább telepi/ésének csak kivéte/cs eselben vau Jrtdme. 

Ha a nagyerí)vcl megkezdett homoki szölök ültetése meg nem 
csendesül, ha az továbbra i~ nagyban ültettetik : ötmza,t;ának lesz ká1·ára' 

Ami eddig telepitve van, az még találhat iiJő árban keresletet De 
ha ezen mennyiség megsokszoroztatik : ,lkkor ö11magáuak csinál oly 
konkurencziát, mt:lyböl uiucs és 11c:m l~.·s:, dc 11cm is lelzel kibontakozás. 

A nagy mennyiség oly alacsony árakat fog elérni, mely mellett 
aligha Jogja magát kifizetni. 

Azt állitották, hogy ha tul termelés lesz : azok a kouyak fözésre 
fognak felhasználta/ni. Ez teJjesen igaz, a homoki borok konyak f(). 
zésre alkalmasak; de csekély szeszta1 talmul\ az árakat alacsonynyá 
teszik. 

Nem azt értem én az elmondottak alatt, hogy most már a beülte
tett szólőknek csákánynyal kell neki állni ; sem azt, hogy nem 
volt s nem lesz soha élvezhető bor a homokon ; -- de azt, hogy fe
lette nagy kár volna, ha az adott és eWrehaladt viszonyok között, a 
homoki szőlők telepitése továbbra is oly ve~emencziával történnék, mint
hogy ~ezdetét vette. 

En is ittam igen jó homoki bort, fognak is szürni ezután is egyes 
alkalmakkal elég jó homoki b01·okat, de azok : c.:sak egyes alkalmakkal 
lesznek. ~1ár pedig a kiadások minden alkalmakkal történnek. lllö vo!na 
tehát, hogy hasonlókét>en történjenek a bevételek is. 

A homoki szólők lllint csemege sz<'Slők c~.tdig is nagy jövedelmet 
adt.1k. Fö,· n is ~ll hat még néhány évig : , a~ t dig tudnillik, mig a hegyi 
kultura e teren 1S elég sukat proJukáL Es ha ez bckiivetkezik, mint 
ah c '8Y ?iztosa~ befog k?vetkezni : akkor ,~ fogyas:;ló közüusé.l! agyancsak 
a hegyt len-nekeket fog;a keresni. Azért, mivel ezek gyümöksei hason
líthatlanul jobbak, édesebhek, kcilemesebbek. 

A homoki szölökulturának ezen felül két nagy ellenséggel kell 
megküzdenie. 
. Az egyik a lavaszi }agy. Tudvale\"Öieg, legtöbh homok sik ; s a 

sakon hullamos. A zöldfagyok pedig eiőször is a sik vidékeket keresik 
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fel; csak másodsorban jutnak el a hegyes vidékekre. Ez az egyik kala
mitás. 

A másik az, hogy a szőlőfürtök a h om okon r':!ndesen későn érnek 
be. S igy hacsak kevéssé abnormális az időjárás: ·nem érnek be.. Ez a 
második kalamitás 

Még az is számitisba vehető, hogy a h om okon a peronoszpóra 
jobban terjed, s nagyobh védekezést kiván. Tehát mindezek együttvéve 
arra intenek, hogy csinyán a homoki iiltetésekkel, - nehogy a tulter
melés beálljon. 

Ha tehát a homoki szőlők nagybani telepítése továbbra nem ajánl
ható, azon kérdés merül fel. mely u.tak és módolt a leghelyesebbek a 
szólók telepitésére? 

A telepitésre a következő utak állanak rendelkezésre u. m: ojtvá
nyakkali telepítés, - a szénkéneg alá való telépités, - a vizeli elárasztására 
való telepítés, és a direkterrnők ültetése. 

Most az olvasó azt a kérdést vetheti fel : ezek közül melyik a leg-
czélszeriibb a legajánlatosabb .? . . . · 

A kezdetben, amidőn az ujszőlőkulturával nem voltak tisztában, ha
lotunk nyilatkozatokat, ösmertünk egyéneket, akik egyik vagy másik 
eljáras mellett szállottak sikra. 

Emlékezünk a kormány által tartott értekezletekre, ahol első alkal
makkal a jeles férfiak a direktermők mellet t joglaltak állást. Nem tartóz
kodtak kijelenteni, hogy jövedelmező szőlőszetet csak a direktermók 
adnak. 

Akkor ezen kijelentésnek követői nagy számmal voltak. Maguk a 
kormány szakközegei azonban nem bátorkodtak ezen kijelentés mellett 
vagy ellen sikra szállani. 

Nagyon természetesen; mert a direkterrnők már akkor egyeseknél 
csekély befektetéc;sel jövedelmet adtak, mig az ojtványszőlők proble
mllja nem volt megoldva. 

Ama sok oldalú nehézségek, melyek az ojtvány előállitása körül 
előfordultak, s a jövőbe vetett kétes remény : a komoly férfiakat is tartoz
kodóvá tette. ' 

Annyit tudott értett mindenki, hogy a direktermö bora nem az 
melyre egy szőlőkttltttra jö7.•ójét helyezni lehet11e. 

Elösmerték, hogy egyik másik ad élvezhető iható bort; de legtöbb~ 
jének borain érezhető volt a t•ad iz, melyet sokan különféle né_vvel illettek. 

Manapság tudunk annyit, hogy a nagyszámu különféle direkter-
mők közül a legtöbb hasznavehetetlen, értéktelen. · 

Három faj az, melynek bora illetőleg gyümölcse élvezhető, s me
lyek alkalmas helyen jövedelmetadólag telepíthetők. 

A jaquez rendkivül nagy széntartalmtt vörösbort ad, s mint ilyen 
értékes. Az első évben van némi vadize, de töbszöri lehuzás után azt 
elveszi ti. 

A herbemont igen finom fehér bort ad, melynek felette csekély 
alig érezhető mellékize van ; amit az első huzás után teljesen elveszit. 
S ekkor mint finom asztali bor egészen bátran helyet foglalhat. 

A harmadik az othelló. Ennek bora szintén bir némi mellP.kizzel ; 
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de ha szüret után szalmára rakatik, s csak azután szüretik el : 
minden mellékizét elveszti,· de elvesziti akkor is, ha későn szedik meg, 
és a bort többször lefejtik. 

Ezen szólőfaj azonban inkább mint csemege értékes. Értékes azért, 
mivel jól kezelve akár egész tavaszig el áll ; nem romlik meg. De mint 
leéső őszszel szállitható csemege szöló, nagy jövedelmet ad. 

A jaquezt a herbemontat manapság olyan helyen termelni, ahol 
az ojtvány kultura szépen diszlik: nincs értelme. 

A jaquezt olyan helyen kell telepíteni, ahol az o)tvány nem disz ik, 
vagy előállitani sok költségbe kerülvén jövője ne111 b1ztos. 

Tehát magas hegyoldalakon, sziklás altalajban, vagy meszes dél
nekfekvő talajokban : ezen két faj ültethető és kifizeti utagát. 

Az othelló szőlő rendkivül dús termékenység miatt csak . is dús ta
lajban ültethető; ott jól diszlik és nagyon kifizeti magát. Aidott egy 
szólőfaj •... 

Ellenállóságára nézve a nézetek különbözők. 
Az eddigi tapasztalatokból azt mondhatjuk, hogy ösmerünk 12 -14 

éves jaquez, herbement és othelló szőlőket, melyck a .filloxerának máig 
ellenállnak. 

Tehát ahol 'lZ ojtvány szólő nem igen ad jövedelmet, délnekfekvő 
hegyoldalokon : a jaquezt herbemontat ha szannallehet kezehzi : az ol helló 
pedig a dús talajban valódi áldás. 

A vizzel való elrásztás inkább elméleti dolognak vált be. Akinek 
volt alkalmas területe és pénze : a= telepithe/elL igy is szölőt. De bizony 
manapság azt ajánlani nem lehet. 

Mo&t következik a két fő faktor ~ az ojtvány kult1o·a és a szbzkéneg
geli tyérités. 

Ezen két módozat már kezdetben nagyobb figyelemben részesült 
Ezeknek is voltak ugy szószólójai mint ellenségei. Egyik egyik mellett 
a másik a másik mellett foglalt állást Ez nagy hiba volt, hogy a ket 
tót egymássa! szemben állitották ahelyett, hogy minr kellett volna : egy
más mellé helyezték volna. 

Ezen vita ugy nézett ki, mintha valaki a csuka halat a vizből ki
véve, batyut kötne a hátára, s a száraz földön utnak inditaná ; avagy az 
égberepülő sast elküldené a tenger fenekére kagylót szedni. 

A szénkénegnek is más, az ojtványoknak is más helye és rendel
tetése van. 

Sok szó mellőzésével röviden akként lehet nyilatkozni, hogy aikal
IDAS talajban a szénkénegezés teljesen siken·e vezet. Hasonlóképen az 
ojtvAny is ; de kiiliinösen alanyát tekintve alkalmas talajt kiván. 

A hiba ott volt eddig is, hogy a gazdák mindannyian ojtvány 
szőlót akartak; s akár volt alkalmas a talaj akár nem: azt erőltették, 
Innen van azután az a rendkivül sok visszaesett szőlőojtvány. 
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Hazánk sok vidék~>nek olyan talaja van, amel_vik egyáltalában nem 
alkalmas az ojt1.•ány kulturára; de azért még is o.1 ~ványt ültettek bele. 

A tudományos világ hozzá fogott az ilyen talajokra megfeleló ala
nyokat keresni. 

Sok talaj mésztartalmas. Keresték tehát a mészálló fajokat. 
. Ezen küzdelemben kidomborodott a szolonis, a ntpestris és a 

jaquez. 
Egész nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy szolonisra nem fek

tetek sulyt, mivel ezen faj csak is nedves talajban él meg. De tekintve, 
hogy legtöbb meszes talaj a vizet elbocsájtja : tehát száraz is, igy a 
szolonis nem találja benne jól magát. 

Egyedül a sárgás vagy fehéres anyag az, ahol a nedvesség meg
köttetik. Itt volna helyes, ha az ellenállóságához szó nem férne. 

Ezen ki~ül még azon rossz tulajdonsága is van, hogy elültetve 
rosszul ered En azt hiszem : a szol01iis mindinkább szükebb térre szorúl. 

A rupesztris a száraz meszes talajban is él. De csak él az Isten 
kegyeltttéból. A növekedése pedig sok esetben ugyancsak gyatra. 

Evek kellenek, mig az ilyen helyen oly dús hajtásokat hoz, me
lyP-k akár zölden, akár fásan magas ojtással beojthatók. 

Ez a filloxerának ellent áll ugyan, de őszintén modva: én nem 
sokra becsülöm. S igy Hem is igen ajánlom, mert ahova őt ajánlanám : 
ott a szénkéneg beválik. 

Egyetlen alkalmas és jó alany, az ugynevezett ripária-po1'iális. 
Igaz, hogy ebből a fajból, bárha mindenki hirdeti is : még kevés 

van. De hát rövidesen elfog ugy terjedni, hogy minden más ripáriát 
kiszorít. 

Ezen kitünő alany faj, a neki megfelelő talajban rendkivül gyorsan 
fejlődik. Ezen körülrr.énynél fogva : a telepítés vele igen olcsó. Jól ke- -
zelve ~eglepő kevésből lehet a szőlőt betelepiteni. 

En szentül megvagyok győződve, hogy a szőlőszet jövő zenéje 
ez lesz. 

Ez lesz addig, mig egy ellenálló direkletmófajt fognak feltalálni, 
melynek megtörténte után, az uj szólőkultura más irányt vesz. Addig 
peddig a ripária-portális lesz az egyedüli alany, melyet használni 
fognak. 

Ahol tehát a talaj alkalmas : csak ripária-podális alany haszná
landó. Ahol ez nem élhet meg : ott éu szeriutem nincs helye az okos
kodásnak, hanem európai szőlővessző szénkénegezés alá iilteteudő. 

A szénkéneg a föld alatt a filloxerát pusztitja. Ha tehát a szén
kéneg a föld alatt szét terjedhet : a talaj alkalmas szénkénegezésn. Ahol 
a szénkéneg nem terjed el a földben, de felül kirepül e!illan : persze ott 
nem tesz kárt a jilloxerában. 

Olyan talaj tehát, amelyik tulságosan kötött : nem alkalmas szén
kénegezésre, mert a leszurt vas által a föld, a vas szélén megkeménye
dik, ezen kemény falon át a szénkéneg nem terjedhet szét : felülról il
lan el. 

Oly talaj, mely nedves vizes, ahol az üres részeket a viz tölti be: 
szittléu nem alkalmas a szénkénegezésre 
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.-\lkalmas a szénkéneg ott, ahol a talaj vagy homok ve~yülé.kű 
vagy egyébként laza; alkalmas akkor is: ha ka~'icso~ köves, de ele~ '!'~efy. 

Ahol a talaj homok nélküli fehér agyag : ott btzolt !';em a rtparta
portális nem él 111e,~, sen·t a szénkéne,~ nem használható. Ott ~~het ki
sérletet tenni a szolonisszal. Ha ez sem válik be : akkor ott szolőt tele-
piteni ·nem lehet. 

Azt mondottuk, hogy a ripária-portális a legal~almasabb ala~~; . 
Alkalmas az~rt, mivel jó ered, felette dúsan es gyorsan feJlOdlk. 

Vannak ugyan egves jobb faju ripáriák, de ez elsőség a ripária-portá
Iist illeti. 

Ahol a föld nem nagyon messzes, - mert kevés mész legtöbb 
kötött talajban van, - s ahol elég föld talaj van, különö.;;en pedig a vö 
rös, és vörösbarna vasat tartalmazó talajban : a ripária-portális pom
pásan meg él és díszlik. 

Legyen az a legmagasabb hegytetö, a fejlődése teljesen kielégitő. 
Ezen tulajdonságánál fogva a reá nemesitett európai szőlő vessz.ö 

dúsabban fog fejlődeni : miutha ~·alami cziu,l[ár ripária va,(v e.~yeb 
ala11y fajra 7•oln.a nemesitve. S a fődolog, hogy a .fillnxc:rá1tak lt'ljeseu 
ellen áll. 

Miután mint simavessző rendesen jól ered: t•dc: a k.::beui ojtás ís 
siker,~cl eszközölhető. 

De különösen nagyon előnyös, ha azt mint alany vessz{)t ültetjük 
el, s később annak hajtásait magas fásojtással benemesitjük, vagy zöl
den beojtjuk. Ilyen eljárás mellett rendkivül olcsón lehet vele a szőlót 
beállitani ; ha az idő és a talaj kedvező s vele jól bánunk el : a beiille
téstól számított harmadik-negyedik évben, ha nem is teljesen beállitott, 
de kevés hiánynyal levő kész ojtvány szólől bírunk, mely már a har-
madik évben is, meghozza a m:tga illö termését és jövedelmét. · 

.-\ párositásra azt jegyezzül< meg, hogy az kellc3 sikerrel eszközöl
hető. Az igy nyert tökéletes ojtványok állandó tartó-, t6két adnak, vele 
tökéletes használandó szólőt lehet beállit<mi. 

Olcsóbban kevés pénzzel lehet a szőlőt beállitani akként, ha a for
ditott földbe a ripária-portálist elültetjük, három éve;.; korában a rajta 
levő erősebb vesszőket, magasan fásan párosítással benL"n:esítjük, sa szőlö 
oromjába lehuzzuk. 

Az igy nemesitett és lehuzott ojl ván y jól kezelve nagy eredményt 
ad. A jó egybe forrott ojtvány összel a töke h'Ciyérc bedöntetik, s fe
les ojtvány levágatik . 

Mi!ltán pedig egy tökén 3-5 dr b ilyen ojtvnnyt lehet l< ész i ten i, 
szép ~zammal, m.arad feles ojtvá11y. Mely azut!1n s:iiksé.~ltt:;; képest eliíl
tetheto. vagy ertekesithetó. 

Jly eljárás mellett negy~dil~ évben kész termő szöléink van 
Av~?.~· a __ kútéves ültetés hajtásait zölden Czeiner-féle eljárással 

benemesltjuk; osszel ledöntjük. Ez esetben ültetésünk a harmadik év
ben kész szőlő vé lesz. 

Határozottan hangsulyozom, hogy a Czeinerféle zöldojtási eljárás
sal, mert ez a legtökéletesebb. Kár volt azért a nagy harczért, melyet a 
mult évben ezen eljárás ellen folytattak. Nem érdemelte meg a nyomda-
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(estéket. Legfőlebb az idézbette elő, hogy sokakat ezen jónak hizonyult 
eljárástól egy id ó re eltántoritotl. Egy időre mondom, mivel késöbb sa
ját kárjtt,kon okulva viss~atérnek. 

A magas fá:; ojtási eljárással a negyedik, a Czeine1~-féle zöldoj
tással a harmadik é'vben nyeriink kész szőlőt. 

A fás ojtásnak bár egy évvel később ad kész szőlőt azon előnye 
van, hogy az ojtványok, sem a jégverés okozta kárnak, sem a be nem 
érésnek nincsenek kitéve. 

Összegezve : 
l. A homoki szőlőket továbbra is nagyban telepiteni nem tanácsos. 
2. A direkttermők közüi a jaquez a herbemont oly délnek fekvő 

emelkedett helyeken, ahol az ojtvány telepítés nehézséggel jár, s a nagy 
költséget nem érdemli meg : telepíthető. Az otl}elló szőlő dús vörösbarna 
vagy fekete földben felette kifizeti magát. Es megvagyok győződve, 
hogy mikor már nagyon sok uj faj megszünik : az othelló élni fog, s 
örökös szőlőnkké válik ez az áldott jó szűlőfaj l 

3. Ahol a föld nerri meszes és az altalaj nem vizes : ott csak is 
a ripária-portális mint alany foglalna. helyet. Szolonis csak is a leg
rosszabb esetben, a meszes agyagtalajban alkalmazható. S ha a talaj 
feher meszes agyag s nem akarunk szolóniszszal bibelődeni, európaival 
pedig beültetni a szénkénegezést illetőleg kétes : ott a szőlőszetnek nin
csen helye. 

4. Amely talaj meszes, homok vegyülékü szóval könnyü, ha ez 
alja sziklás is, de legalább 70 c. m. földréteg van rajta: a szénkéneggez.i 
telepítés foglalhat helyet. Ilyen helyen az európai szőlótők szénkénege
zéssel fentarthatók. Csak azt nefeledjük el, hogy oda a trágyát nehézség 
nélkül szállitani leltesse1t. l\1ert a szénkénegezett szőlő trágyázás nélkül 
nem él meg. 

Ezek a telepités körüli tudni valók az általánosságban ; - rész
letesen majd mindeniket a maga idejében mondjuk el. 

Abonyi, 

A szölöfdld forditásáról. 
Az elmult évben felette sok eső esett ; s daczára ennek, az lSszszel 

és a tél elején oly száraz volt külőnösen az erősen kötött talaj, hogy 
forditani nem lehetett. Azért sok helyen a fordítással várakoztak. 

Deczember elején beköszöntött hideg ídőjárás, a föld félső felületét 
ugy megfagyasztotta, hogy a fcrditást eszközölni nem lehetett. Es most 
sok szólősgazda aggodalmas, mivel eddig a tervezett forditást nem esz
közölhette. 

Sokan felvetik azon kérdést: lehet-e czélszerü-e február hóbaH 
szóló alá a földet megfordilaHi ? 

Sokan azon elvet tartják, hogy elégséges, ha a föld ültetés előtt 
4-6 héttel fordittatik. Ezen elv szerint a forditást még áptilis hóban is 
lehetne eszközölni, mivel a szölőve~sző elültetésére legalkalmasabb azon 
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dó midón a talaj már jól átmclc:geJdt. "Ez pedig május hóban követ-' . ikezik be. · . , 
Azon kijelentési, hogy elégséges idől<0z az, ha az ültetes es fordi-

tás között 4-6 hét van: álta/áuossá~b,m e~:o,~t~dni llt'm lc:lzd. 
Ez a (alaj minőségétc,i függ. 
Olyan talaj, mely homok ~együ,~ékü va~y plá~.e -~iszta ~o~~'k, n1.~0m"t kiván több idöközt ; de a kötött, sot az eroaen koLOtt talaJ tobb u 

kiván. 
Tévednek, akik azt állitják fel elvül, hngy a talaj annyi idi) alatt 

megszáll elé,mé leülepszik, s igy az ültetés befogadására alkalmas. 
' oo 'l . d k Mert a talajnál nemcsak az veendő tekintetbe, lwgy megsza !Jon, e so 

egyéb dolgokat kell figyelembe venni. 
Figyelembe kell venni, hogy az alulra került fölJ összeomoljék, 

és ne legyen darabos. Megkivántató~lik, hogy a felülre került föld ne 
legyen darabos; n~egérjen és porhanyuljon. 

Ha az alulra került föld darabos : azok kiizütt sok levegő b~szo
rul. Ha most múr a szőlő\·essúí vasutan ültet•:c bedugatik, és a vessző 
mellé levegő szorul, szó,·al ha minden hézag be nem töltetik : akkor a 
leg·uagyobb károsodás ,í/1 b~.-·, ,lmeuuyib,·JJ a h:i•t:gü mel;-romlik, e/öbb a 
vessző ltéját, elllzek folyhlfás,~kéul ü bdiltde/1 szülüvesszőt teszi lönk1·e. 

Ha esetleg megered is, az életet nyert gyükér-penész tönkre teszi. 
Hiszen mire törekszünk az ültetésnél? arra, hogy a vessző mellé 

annyi száraz port vagy homokut juttassunk, amennyi a vas által szurt 
és a vessző által el ném foglalt terl.Hetet lútöllse, hogy lzéza.IJ ne legyeu. 

Ezért szoktuk a berakott vesszőt, miJőn már porral vagy homok· 
kal körül megtemtük: vizzel megöntüzni, hogy a vi:~. a pmt vagy ho~ 
moko1, a még netalán üresen llHtrd~it hézagokba beiszapolja. 

:\z ültetés csak akkor lehet ~il-w r· ·s, akkor ad jó eredményt, ha 
igy járunk el. 

.Amint ez megkivántatik a sima vessző ültetésénél, még inkább 
megkivántatik a gyökeres vesszőnél is. 

A homok és homok-vegyülékü talaj, ha a fordítás és ültetés idő
között jó erősen megázik: 4-H hét alatt annyira összeáll, hogy abban 
iiltet11i egész bál raJt !eltel. 

De nem igy a kötött, ki.Hönöser~ az erősen kötött talajba. 
Hogy a kötött talaj alulról teljesen <> ..:.zcálljon : ahhoz 4-ü heti 

időné~. jó~al több k~ll._ Különö~en szükséges, hogy a felülre kerOlt dara
bos foldreszek J:tC.SfCrJeuek, s::etvmotj,zllak. 

Ezt pedig csal{is a téli fagy cs tavaszi eső idézi elő. 
A té_l~. fa~y a ~el~~inr~- ~~~rült földet útfagyasz1ja, s ha tavaszon a 

sz~l megf~JJ~ es . rea JO cso Jon : megporhanyul. Ez esetben a felszin 
szepe~ elsJmJthato. Ekkor van a felszinéli annyi pur, mennyi a berakott 
vesszok '!.lellett lev~ ~re~ségek betültésé1 c alkalmas és elégséges. 

, A ~ol~ megszalasa. megülepedé~e külüJ~ösen ott szükséges : ahol a 
dra~a o;tvaztfokat aka~')ztk diillelni. ~1ert ha a fölJ nincs megszállva: 
az ttltt.;tes utan mel:fszall, és akkor ojtványaink fejezete magas lesz. 
~ossz~ les~~ a, nyak~; m~r p_e,li~ a m~~~~{as fi.:je.-::t'lt'i /w.•.;s::rí uyakt( tök,·, 
sohas~.;m les.., alla1tdo tartos es ;u tenuo szőlü. 
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tgyik hib4ja az lesz, hogy a nap a magas nyaka~ megsüti, mely• 
nek folytán a tőke nyaka hosszában l·ttegreped. Az ily .;n tőke életének 
azután be is harangoztak. 

Egyébként is a magas nyakú tőke, sohasem fog dus fejlődést 
adni; silány fejlődés pedig silány termést ad. 

Ezek utá!l a forditríssal a dolog következőképen áll. 
A homok és homokos vegyülékü talajt a czélból, hogy ez év ta

vaszán beültessük, egész bátran lehet~fehruár hó végén sőt még már
czius hó első felében is :rorditani. De-:a kötött sőt erősen kötött talajt, 
ha február hó közepéig nem forditottuk meg : később azért forditaní, 
hogy azt ez év tavaszán beültessük : káros terv, és káros munka. 

A forditott földnek~mint mondám teljesen meg kell ülepedve lenni, 
s a felszinnek porhanyulni. Csak~ ez esetben lehet bele ojtványt ültetni. 

Ha a fötd január hóban eléggé megszáll ; s a felület nem porha
nyuJ meg, csak az esetben lehet sikeresen beültetni, ha az ültetéshez 
máshonnét szerzett: poros földdel és ltnmokkal rendelkezünk. 

Em ber tervez, Isten végez ! . . Sok dolog az időjárástól függ. 
Van eset néha, hogy a február hó első feléhen eszközölt fordítás 

felső része, a következő nagy hidegben átfagy és megporhanyul; de 
viszont van eset rá, hogy darabos marad. 

i\'lost már ha a tnvasz az ültetés ideje elérkezett : nézze meg a 
gazda: mily mtmkát végezell a természet és ahhoz alkalmazkodjék. 

Ha nem ojtvány szől15t de alanyvesszőt szándékozik ültetni ; és a 
forditott talaj ha megszáll is de a felső rész nem porhanyos, - és ha ül
tetni minden áron akar: akkor készitsen előre poros földet és homokot ; 
továbbá elég vizet, hogy a vessző mellett levő hézagokat kitölthesse és 
erősen 2-3-szor megöntözhesse. 

Mivel az alanyvesszőknél a fejezet nem~ oly Jelette fontos : ily fölté
tel mellett az ültetést eszközölheti. Ha ezzel nem rendelkezik ; inkább 
rakja a si:na vesszőt oskolába, a forditott földjét pedig ez évben hasz
nálja más czélra. 

Inkább várjon egy évet, minthogy kevés""' reménnyel kecsegtető 
munkát végezzen. 

Az elmondottak azt is igazolják,~ hogy nem:helyes az, ha az em-
berek az általd11o ... .- feltez·Jseken iuduluak. . 

Az embemek az általános megállapodásokat jó ugyan tudm; de 
munkájánál a körülményeket minllig figyelje meg, és öntudaton járjon 
el: akkor a siker ritka c:sdben fog elmaradni. 

A szölészet ellenségei. 
A régi szőlészel< szintén láttak a sző~őben külömböző b~tegsége

ket, de azok szórvanyosak voltak; nagy karokat egyszerre _abg _tettek. 
Ha a lassú fokozódó károsodás a szőlőt tönkre tette: balt~t csakányt 

fogtak. Kiásták; a földet egy pár évig pihentették, s végre UJra beOltet· 
ték. Az alapos kúrájttk ez ·1•olt. .. " , ..., . , 

Könnyü volt ez a multban. A szolok keves..,. ktadassal nagy jöve-
delmet adtak ; a betelepítés szerfelett könnyen ment. 



12 

A sok ellenséget, a sok gombát, a tücsköt-hogarat az ördö 
sem kutatta firtatta. A különböző káros gombákkal senki sem fog 
lalkozott. , d , 

Ma napság azonban, midőn az uj s.zőló~ultt!ra oly. n~gy fara sag-
gal és költséggel jár: kezdenek minde1t kts ht.ba es ba; trant _figyelme-
sek lenni. 

Ez a kényszerszülte figyelem és kutatás azután reá vezet a ba-
jok k~tforrására, melyet a védekezés köv:t: . 

Elmondhatjuk hát, hogy eddig a szaleszet a mostamhoz gyermek-
iáték vol; s a szőlészet ezek után egész mesterséggé még pedig egész 
tudományos mesterséggé válik. 

Aki azután legény lesz a talpán : szőlőjéből jövedelmet ~zerez; aki 
pedig a könnyebb végét keresi a szőlészetnek : amzak felkopik az álla. 

Elhatároztuk tehát, hogy ezek után egy állandó rovatot tartunk e 
czim alatt: .,szőleink ellensége" ; - s abban soroljuk fel mindazt, amit 
az öntudatos szőlőkultura felfedez. És elmondjuk azt is, mily eszkö
zökkel lehet az ellenségeket kiirtani. 

Ilyen ellenség a szőlőpe1tésl!. Ezuttal erről emlékezünk r,1eg. 

A szölöpenész. 
A sz/\lészek eddig csak azt a penészt ösmerték, amely ősszel esős 

időben a fürtöket megtámadta. A bogyókból a nedvet kiszivta, és igy a 
termést tönkre tette. 

A szenvedett kár nagyságát érezték, azonban felette napirendre 
tértek. 

Manapság revetik azt a kérdést: mi az a szőlőpenész? és van-e 
ezen penésznek a fürtökön okozott káron kivül még folytatása ? 

A tudományos világ azt állitja és ezt el kell fogadnunk, de ta
pasztalat is igazolja, hogy a penész nem egydb: káros lotnbákuál. 

Ha azt látjuk, hogy a szőlőfürtök csak is esős időben rohadnak 
meg, ugy tisztában vagyunk azzal, hogy ez a penész : gomba, melynek 
tenyészetet a nedvesség ad. 

Ezt igazolja az is, hogy oly helyeken, a hol a talaj nedves: meg
eső nélkül is képződnek és szaporodnak gombák, és a sz{)lőfürtöt meg
támadják. 

A gombát ösmerjük a peronoszpora pusztitásából. Ha a peronosz
pora gmbácskái elvitetnek a szél által, ahova esnek és a tárgy anyag 
alkalmas : gyökereket ·vernek és élJtek. 

A fürtökön levő gombák reá hulnak a szőlövesszőkre is, ahol azu
tán tanyát ütnek. 

Tehát a penész gombája a szőlővesszőt is megtámadja. 
Ha a szőlővessző künn a szabadban a tökén m~rad, alkalmas 

száraz. idő jártával, a vesszön levő penész gombácskák megszáradnak, 
valammt a tél nagy hidege is tönkre teszi, 

Ha azonban levágatnak s sötét nem ~ zelőzött nedves pinezé be ra
katnak el : ott a nedvesség által tápláltatva, a 1·ekedt /e'vegő és sötétség 
által éltetve tovább fejlődenek . 

. Az ilyen penészes gombával ellátott vesszők betegek. 
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Ha ojtásra használtatnak, s a metszlapok széleinél ilyen - szabad 
szemmel nem látható - gombácsl<ák vannak: a metszlap héjaiuál, ahol 
nedvesség nan, tovább fejlődenek. S rnit1tán ~ metszlap szélein levő hán
csot megtámadják: a forradás képződését hátrálta(iák. Különösen akkor, 
ha az ojtványol< elkészité'l után, kirakás előtt, még hosszabb időn át 
ugyancsak nedves f5ldben szellő:etlen setét pinezében helyeztetnek el. 

Hány gazda 'Zenvedett már e végett nagy kárt, holott a kár okát 
maga sem tudta.? .. 

Ha azután az ilyen nedves, sötét s~ellőz<:tlen pinczébe elhelyezett, 
s gombát kapott szőlővessző tavaszszal kiültettetik: magával viszi a 
penészgombát a földbe; s ha a talaj a gomba életének tenyésztés.>re 
alkalmas : ott to'vább fejlődik, még végtére a tőkét tönkre teszi. 

Hányszor hallunk panaszt, hogy egyes tőkék később egykörben 
több tőke elsatnyul ! ... 

Tudjuk, hogy az alany a filloxerának ellent áll ; -- tudjuk, hogy 
az ojtás jól vitetett keresztül; -- tudjuk, hogy a talaj alkalmas és még 
is számos tőke vesz el ! . . . 

Kutatják keresik az okát, és nem tudják megtalálni. Pedig ha jó 
vizsgálat alá vesszük, hát látni fogjuk, hogy a baj okozója : a penész, 
mely a gyökereken él. 

Persze ez a baj szorványosan fordul elő ; de még is kárt tesz, 
melyet kikerúlni okos dolog. . 

Megtörténik, hogy a leszedett szőlővessző ép egészséges volt, s később 
állandó helyén vagy az oskolábnn rajta penész keletkezett. 

A gyökérpenész vagyis gomba, sok esetben a beültetés után a 
földben nyer életet. 

A gyökérpenész a beszorult levegőn a nedves talajban képződik. 
A penész, pókháló vagy fonal-alaku hosszas lesz, rnely n gyökéren 

folytonosan terjed. Mivel a tőkék gyökerei a földben találkoznak, egyik 
gyökérről a másik gyökérre megy át. 

Aki már látott az erdőn borostyánt a n~gy fára felkuszni, látta azt 
is, hogy a gyökerét a fa héj 1 elá bocsájtja. Eletét a fa éltető nedvéből 
meriti, és azt annyira fogyasztja, hogy az ilyen fa előbb-utóbb de elpnsz
tul, kiszárad. 

Hasonlóképen végig futja a szől6penész fonal alakjában a szőlő
gyökeret, s nehány év után azt tönkre teszi. 

Egyik tőke a gyökérről a másikra szalad, és igy egymás után 
pusztitja el a tökéket 

Ez áll különösen a nedves talajokban. Ahol a gomba az ö élet 
föltételét a nedvességet megtalálja. 

Milyen hibás eljárást követnek el azok, akik a fél éréséhen levő 
istálló trágyának, közvetlen a tőke nyaka körül ásnak gödröt, és oda 
a korhadás állapotAban lévő trágyát beteszik és betakarják. , . 

A korhadásban levő trágyát ha felbontjuk, sok esetben latjuk, 
hogy azt nagyobb területen penész lepi. 

Az ilyen penészgombával megrakot t trágya, ha azután , nedv~s 
talajban a tőke tilvéhez jut : olt tovább él, a gyökereket megtamad;a. 
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S ekkor mit tettünk? tudatlan--ággat vittük be tökéinkhez a penészt, 
me'y ott csendesen bár, de káros munkáját állandóan folytatja. · 

Az igaz, hogy az ilyen hetegség nem pusztít. ugy mint a filloxera ; -
de ha bár szon·ányosan is de még is pusztít. Es e pusztítás kárt tesz. 
Jól felfogott érdekünl.;ben áll tehát ezen ellensL'get ösmerni, s 1lt'm eu
ged·ni me.~, hogy kárt tdtc'SSt'll. 

Amely szóWtőkét a penész meglepi, annak küls{j jelei a következők. 
Először is a hajtások kezdenek gyengülni. A levelek kisebbek 

lesznek. 
Az ilyen tőkék az első évben rendes~n sok fürtöt hoznak; de a sok 

fürttel a ha,itások nem tartanak. lépést. Es a fürtök az éréskor a töb
biektől azzal \·;'llnak ki, hogy a bogyók keményebbek, azuk héjai vas
tagabbak maradnak. 

A második évben a töke feltünően visszaesik. A hajtások kicsi
nyek maradnak, azok levdei egész kicsinyek lesznek, s némileg össze 
hajtódva maradnak, és a levélrostok durvábbak a levé! erezetei vasta
gabbak lesznek. A tőke· bokor alakuva lesz, és a tű~,ék gyökerei, azon 
részén felül, ahol a gyöküpenész van: számos gyökerd hajtanak; mint
egy természetszerüen iparkodnak magukat gyógyítani, s az uj gyökerek
kel fentartani. 

A második évben ehrétve talállwzik a tlikén egy-két silány fürt. 
Ha a tőkék idősebbek, akkor tovább élnek ; de 3-4 évet alig él

nek túl; mig végre elvesznek elszáradnak. 
Megtörténik néha mint fönnebb mondúm, hogy egymás mellett 

több tőke ves?. igy el. 
A gazda eZt lát\· a: aggodalmassá lesz Ok( •skodik kérdezősködik a 

baj okárol. 
Az egyik azt álli~ja, hogy a talaj soványsága okozta a visszaesést, 

a másik az ojtás nemében keresi a hibát, a harmadik a forradás hi
ányosságának tulajdo iitp e betegséget; mások az alanyfaj ellenállóságot 
okoz·~ák, mig végre olyan is találkozik, aki azt állitja, hogy a kárt a 
filoxera pusztitása okozza. 

Megkezdődik a találgatás, és a vészhirek szárnyra kelnek; megna
gyobbodnak; eljutnak :: szon~szédba, néha a hirlapoi< hasábjain az egész 
o~szágot befutj1'rk, s hangzi!~ sokfel{íl, hogy itt \·agy ott a ripária alanyra 
OJtott alkalmas talajba ültetett ojt\·ányok vissza esnek . 

. Ha azután találkozik, aki a gyökérzeten l'eresi a bajt és a tőkét ki
veszi, de gyökérpenész káros hatását nem ösmeri, t:s figyelmet sem 
vet reá.: legtöbbször nagy tévedésbe esik; mert az ilyen tőke gyökerei
nek vekony szálai, többnyire elvannak 'rohadva Sőt legtöbb eset
~~n,. a vastagabb gyöl.:erek héja i is levannak korhad va, és a legkisebb 
ermtesre leesnek. Sokszor hasonlóan vannak megtámadva a gyökerek, 
mint a Hlloxeránál. 

Ehhez járul azw1 körülmény is, hogy a bete~ tőkék sok esetben 
mint fönnebb mondárn: körben vannak, és foltokat képeznek. 

T::~.en jelenségek legtöbb embert ama kijelentésre birna),, hogy a 
fillox ... a pusztításával állanak szemben . 

.~~agyon figyelmes c !1 kell tehát megvizsgúlni a tők1.: gyükérzetét; 
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mert a gyökérpenész nl.!m winden 
mint a pókháló, vagy mint a pamut; 
csok alatt él ; és igy jelenléte csak 
het6 fel. 

esetben a gyökeren kivül fut 
de sok helyen a penész, a hán
is behatóbb vizsgálat után ösmer-

A fiiloxera puszdtása abban ny:'vánul a gyökérzeten, hogy a leg
vékonyabb gyökereken világos sárga szinű dudoradások vannak, a vas
tagabb gyökereken pedig duzzadások keletkeznek, melyek alatt rendesen 
tömegesen él a sárga és sárgabarna s:tinü filloxera. 

Az elmondottakból látható, hogy a gyökérpenész, mennyire félre 
vezetheti a felületes vizsgálatot. 

A szőlőpenész bár csak szorványosan lép fel, de sok eset b en ha 
ki nem ölik: fokozatosan tért hódít. A gyökereken élősködő penész 
gombák szaporodnak, és terjedésükben azon körülménynél fogva mivel a 
szőlőtők gyökerei a föld alatt egymással találkoznak : egyi!: gyökérről a 
másikra jutnak át, és igy a tökéket egymás után teszik .nkre ; és na
gyobb károkat idéznek elő. 

Elmondottuk a gyökérpenész keletkezését ; rámutattunk azok is
mertető jeleire és kártékonyságára, és még csak azt tes",zük hozzá, hogy 
a penész nem a tökén, de más növényen sőt a karókon is él és fejlódik. 

Alig van szőlész, aki ilyen penészt ne látott volna. Leginkább akkor 
látja, ha az oskolába rakott szölőveszöket kiszedi, vagy a télre elver
melt veszőket bontja ki a föld alól. 

Ha oskolázáskor vagy elvermelés alkalmával a föld darabos volt, 
s földben a vesszök kü:lött hézag marad : ott a · levegő megromlik, s 
ha nem is lett volna a penész bevive : ott képződik. 

Sok veszön fehér foltok vannak. Ezek a fehér foltok mindmeg
annyi számtalan apróbb penész gombákból állanak. Sok esetben már 
pókllálószerü vékony, vagy fehér pamutszerü foszlányokban csüng a 
penész; ez már kifejlett álapot. 

Ez a gyökérpenész. 
De eli ,fordulnak a penészek az ültetések gyökerein is, melyek 

vagy beviteltek oda, vagy az oda szorult lég megromlása folytán ke
letkezett. 

Azt is látja néha a gazda, hogy a szölőtőke. vagy az odaszurt 
karó mellett a gombák nagy számban fejlődőnek. 

Sokan erre figyelmet sem vetnek, pedig hát ezek is gombák, me
lyek hogy ugy mondjam elér ésök után szét hullanak; s a gombák ezer 
és ezer csirájait magvait rejtik magukban, melyeket a kapás munkája 
közt hord szét; s a hova ebből csak egy is esik, ha az időjárás csa
padékos vagy nedves : életet nyer és tovább fejlődve szaporítja az el
lenséget, melyből ismét gombák és föld alá kerülve gyökérpenészek 
képződnek. 

Az elmondottak után, a gyökér p .. nész által · megtámadott tőkét 
bárki is megösmerheti, s ez alapon a védekezést folytathatja. 

Elliször is vigyázni kell az oskolázásnál, teli elrakásnál és az ül
tetésnél, hogy létezésére és terjesztésére all<almat ne szolgáltassu~k~ 

Ha föllépet, aklwr pedig irtsuk ugy, hogy a megtámadott to kel ·t 
vágjunk ki, s helyére mást ne ültessünk; mert más tárgyon is megél; s az •t 
maradt penészgombák az ültetést ujból megtámadhatják 
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Ilyen helyre azután uj tót legalább 3-4 évig ne_ ültess~!'lk. 
Ezen penész, az ő gornbáival különböző elnev~zes a!at! osmeretes, 

és a szakférfiak czifrábbnál czifrább latin elnevezessel. lat,~a~ el. E~~n 
nevek leirásával illetőleg olvasásával nem akarjuk gyakorlati szoleszgazdam
kat terhelni. Csak annyit mondunk, hogy gyökérpeuész, mely kártélwny s ez 
eiJen védeezzünk 

Sokan azt mondhatják, csekély kárt tehet a penész ; - de hát a kis 
kárra sincs szükség ; meg azután tesz ő nagyobb károkat is, de meg a 
védekezés sem egyéb mint figyelmes körültekintés, mely pénzbe nem ke
rUI könnyen keresztUl vihető. Szóval penészes veszót He ül/essünk; s 
ha' tökéinken meg is jelenkeznék : pusztilsttk irtsuk ki. 

Apróságok. 
A szöl6nyitáaáról. A szőlő első munkája a nyitás, mely felette 

fontos munka. 
Előszór azt keU tudni, hogy a szőlőt addig nyitni nem szabad: 

mig a hidegek el nem mttltak. 
A nyitást a régiek József napja után kezdették ; ezt e:tttáu is be 

kell várni. 
Nyitni előbb nem szabad, mig a talaj meg nem szikkadt. Nedves 

talajban nyitott szőlőben az egész éven át rosz lntUtka szokott lentti. A 
nedves talajban nyított föld összeesik, összetapad, s benne az aszót
fü gyorsan női. 

A nyitás alkalmával a tökéket jó mélyen kell kinyitni, hogy utána : 
a töke harmatgyökerekiöl l<evés munkával megtisztitható legyen. 

Arra is kell vigyázni, hogy a nyitás alkalmával a föld röges ne 
legyen, mert a rögek a tőkék közé visszagurulnak. 

Vigyázni kell arra, hogy a nyitás alkalmával a kapa a tőke nya· 
kát meg ne sértsej mert a sértés helyén az alanyon a seb nem hegged 
be, de a seb befenésedik, mely ~után a tőkén fentarthattanul tovább 
fejlődik. 

* * .. 
A gyökerezés. A nyitás után következik a tőkék harmatgyökerei-

nek eltávolitása. 
Különösen a fiatal tőkéknél kell erre nagy gondot forditani : mert 

ha ez elhatalmasodik : az ojtvány arról él j és az alsó gyökerek nem 
fejlődenek, melynek következményeként a tőke nyaka egész vékony ma 
rad, mely a kifejlődött nagy tőke táplálására nem lesz elégséges. 

A gyökerezés abból áll, hogy a föld felső részén lévő nemes rész
ból kihajtott gyökerek, egész tőben levágandók. 

Ilyen kezelés mellett, az ojtvány szőlőtő az alanygyökereiről él. 
Azok megerősödnek, a tőke nyaka aránylag vele vastagodik s igy nye-
rünk erős tartós ojtvány tőkét. ' 

A szénkéneg alá telepitett európai tőkék, valamint a homokon ül
tetett szőlótők harmat gyökerei is eltávolitandók. 

Ha a felső illetőleg harmatgyökerek eltávolittatnak, s ha {)szszel nagy 
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szárazság van is, a szólö fürtök illetőleg a bogyók fejlődése és eré
se~~~: a~ a.lulról megerősödött gyökerek az alant levő nedvességet fel
SZIVJak, es •gy a fiirtöket fejlesztik, és a bogyókat érlelik. 

Ha valaki a fiatal től(ékról idejében nem távolitotta el a harmat
gyökereket, ugy most már csak nagy figyelemmel és ovatossággal pó
tolhatja a mulasztást. 

Ha a harmatgyökerek eveken át megerősödtek, s azok most egy
szerre eltávolitatnRk: szomoruan fogia a gazda látni, h•·gy a tökéjei 
nagy számban 'esznek el. Mert az elveszettek, csak is saját neRles 
gyökerekről élt~ 'c S vagy nem voltak jól összeforva, s a forradás to
vább nem hala<..·.. vagy ha összevoltak forrva is : az alanynak nem 
képzödtek gyökerei . 

Lesznek ismét olyanok, melyek jól ös~zeforrodtnk, s az alanyok 
gyökeret is vertek, de ha a kifejlődött nemes gvökerek eltávolitása után, 
termést ez évben még sem hozuak. ~ 

Legkevesebb egy év kell nekik, mig az alany gyökerei kifejlőde
nek : s csak azután hoznak termést. 

Az elmondottak elégségesek arra, hogy a gazdát a nemes gyöke
rek eltávolitására serkentsék. 

Kérdések és feleletek. 
l. Kérdés. A mai viszonyok at ra késztet nek, hogy !--z ől öm tt:rmését 

lehetőségig fol\ozzam. Ez okból fekete homokon felnr{) szé>lómet, mely 
kétéves, felét már istálló trágyával megteritettem ; a m<!sik felét műtrá 
gyával szándékoznám megjavítani Kérdem : minő műtrágyát használjak ? 
egy hold területre mennyit adjak? mikor és miként alkalmazzam? 

Nálunk egy kocsi trágya 60 kr; a kivitel 1 frt. Ilyen körülmén.' ek 
között takarékossági sz ~mpontból előnyös-e a mútrágya? Ha igen, az 
előnyösség melJett a czélszerüség el lesz-e érve. 

Esztergom, 0. F 
Felelet. A trágyázásnál első sorban a talaj t keJl figyelembe ven n· 
Homok talajra ha istáló trágyával rendelkezünk: csak is azt 

haszn/ ljttuk. 
Különösen akkor: Iza a homok futó homok. El..:lwr i: szalmás 

trár_,yát alkalmazzunk, nem pedig érett földesült trágyát. 
És pedig a:~é• t, mivel a szalmás trágya a futóhomokot megköti.; 

·- és másodszor azért, t!.ivel a szalmás trágya tovább Jdrart: amenuyt
ben a szalma e/kordástir,l idő s::iikséges. 

Különüsen a2 első években addig kell azt alkalnwzni, mig az ül-_ 
tetés beáll, és a tőkék megerősödve meglombosodnak • 

.-\z első években a futú homokori műtrágyát alkalmazni, egymagában 
nem czélszcrü mive/ a s:J/ a:;f a Izomokkal e.E{yiut elhordja 

Ha a hom~k megkötéséről nem l~ell gondolkodni : akkor érettebb istálló 
t1·ágya is haszuálltaló. , . , 

A homok szólőbcn az istálló trágyánál némelyeit azt hatraltat.Jak, 
hogy vele nagy mcnnyis~ghen visszük be a uilro<~énl, mcly a tökéket 
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felette bttja fejlödésre készteti. Én azonban ezt nem tartom hibának, 
kOlönösen az uj szőlőkulturánál, mivel itt a tőkék távolabb vannak; te· 
hát a lombosodás jobban is elfér. De végtere is, az erős fejllSdésü tő
kék érlelik meg a szólők rügyeit; s a beérett rUgyek biztositanak nagy 
termést. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az első trágyázás alkalmával, 
mely teljesen elég ha a harmadik évben történik : felette sok trágyát ne 
adjunk; mert ekkor meg a szőlőeyökerei nincsennek a talajbsA elter
jedve, s a feles trágya a homokban rsakhamar alá szivárog oda : ahoi 
gyökerek ttem léteznek. 

Egy magyar hold homok területre egyenletesen szétosztva 150-160 
mmázsa istálló trágya elég. Miután pedig egy rendesen megrakott ko· 
csin 5 mmázsa trágya van: .10-32 kocsi teljeseu dégséges. 

Ha önöknél egy kocsi trágya helyre szállitva -l frt HJ kr., ugy 
egy holdra \'aló trágya kerül 48 --50 frtba. Ez 3 évre feloszt va, egy 
hold homoki szőlő trágyázása ide nem énve a szét terigetést : 16-17 
forinlba ket:iil 

Egy wagyar hold szólöterületre rendszeresen szoktak adni 6 mm. 
mútrágyát, mely mint lapunk hirdetési rovatában látható, egy e czélra 
összeállitott s?.őlómütrágya mmázsája ez idő szerint 8 trt. Tehát 48 frt. 

Ezekben felelünk meg feltett kérdésére. Különbcn a trágyázás fe
lette érdekes tudás a gazdára. Erről rövidesen egész kimerítő érteke
zést fogunk tartani. 

2. Kérdés. Szólőm magas fensíkon fekszik. 3 éve lett megforgatva, 
s ekkor lett vegyes ripáriával beültetve. .Mivel azonban a mész benne 
20--24°/o·lit tehet: a beiUtetett vegyes ripária tö11kre mt:nt. Egyes t5-
kék vannak benne, melyek élnek és dúsan fejlödenek, de a legnagyobb 
rés?. silány visszaesett. 

A talaj nem száraz de nem is nedves. A kadarkán kivül minó 
európ~i fajt ültethetnék bele szénkéneg alá ? 

En Mézes-fehéret, Muskolatot, Oportót, Surgondit és Chasscles fa
jokat óhajtanék ültetni. Jók lennének-e ezek? vagy más fajokat és ha 
igen : milyeneket ültessek ? 

T.-Tamási. Dr. G. B. 
Felelet. Ime egy szomoru eset, melyből sokan okulhatnak. Ime 

egy szólösgazda, még pedig ügyes szorgalmas egyén, aki a magán ká
rán ~kult. Tanulság lehet abból nagy, és azoknak nagy orr; akik min
de!J ~ron csak ojtvány telepitést ajánlanak, mondhatni erös:akolnak a 
gM,dara. 

!3e van itt tényleg bizonyítva, hogy P. ripáriák egyes talajokban 
nem einek meg, még akkor sem, ha erősen trágyáztatnak. Mert mint 
irjlt : szlSlőföldjét meg is trágyáztatta. 

Szalgáljon intő például a szólé:;zgazdáknak, s ne legyenek szerel
mesek, sem erösz!tkosak az ojtványokkal ; mert ha nem megy: lzát 11em 
megy . • . Legnagyobb hatalom : a nem le/zet. 

. ~élni l~het, hogy ehhez hasonló pan.1szok számosak lesznek, s 
s. : Idonek es pénznek l\e1l még elveszni, mig a talajt a gazdák felis
ta.~mi fogják, 
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B?cs_!lnat a kérdé~t t~vó urtól a kitérésért; de ezt tennem kellett. 
~1elott az európat faJokra vonatkozó nézetemet elmondanám : még 

valamtt! 
Felette sajno~ az, ha valaki ilyen kárt szenved. Most már azon 

kell lenni! ~~gy !e?etne-e ez~n l< árt. enyhiteni? ha igen: miféleképen? 
A ltpana ktsargulása mmt eddtg tuujuk nem egy de két okból 

szár~nazik. 

Egyik o1 a mész tartalom, a másik ok a vas hiánya. 
Számtal<.. · eset fordul elő, hogy a jó ripária 20-250/o tóli mész mel

lett meg él: ht... abbalt elég vas tartalom ~'an. 
Az a kérdés merül fel : mi okozta a nevezett területen a ripária 

vissza esését és elsárgulását ? A mész magában-e, avaKy mellé csatlako
lOtt a vas hiányai is? 

Nagyon helyesen járna el a kérdéstevő ur; ha arra nézve legalább 
egy kis területen, nehány tőkével kisérletet tenne ; és az eredményről 
értesitene bennünket. 

Azt nem merjük tanácsolni, hogy az egész területet vegye kisér
let alá ; m~rt egy nemleges esetben nemcsak nagy költségét, de egy 
évi idöveszteséget vonna maga után. 

A vasgálicz vagy zöldgálicz tudvalevőleg igen nagy vastartalom
mal bir; vegyen nehány kilógramm vasgáliczot, s azt megtörve hintse a 
tökéhez, ugy hogy mindenikhez cirka 25-35 dgramm essék. 

Azután kisértse figyelemmel. A nagy részt pedig ültesse be euró
pai !~Zólővesszóvel. 

A mondott fajok mind igen jó fajok. 
A mézes fehér a muskolat mint c~emege szőlő értékesithető. Ha 

bornak szűri : egyiivé szii.rve pompás bort ad. 
Az oportó es hurgondi szintén elmehet csemege szőlőnek. Da az 

utóbbinak borai is kitünő. Az oportó bora keserü. 
A kadarka foglalja el az elsó helyet, awennyihen az a legdusa~l) 

helyre jöjjön. 
A Chasseles fajoknak van legalább l 00 vÉ1ltozványa. A fehére i: 

között a ropogós ugynevezett Chas, blane erequant ; a pirosok között .1 

a Chas. rouge inperiál a legszebb piros gyöngy szőlő. Valamint nagyon 
ajánlatos a Damaskusi Jrfuskolat. 

Tessék még Passatutit és Tokai-angevinet ültetni, s ezen néhány 
faj teljesen kielégiti a csemege szőló kerestetet .. 

3. Kérdés. A mult évben egy darab szólőt vettem, melyben tob~ 
szász jaquez és arra nemesirett ojtvány van. Ugy a jaquez, mint a rea 
nemésitett ojtványok ez évoen is szépek voltak és szép t~rmést adta,k. 

Miután sokan azt állitják, hogy a jaquez _a filloxeranak. nef!l at; 
ellen. az a kérdés : mit tegyek ? Megtartsam-e a J~quezt vagy ~IVá!pam · 
Azután ta.nácsos 1 esz-e a jaquezról lesz~dett veszoket .. b~n~~est!em ? 

Ha tgen, milyen metszest kell a Jaquezon eszkozolm. mtly~nt az 
ojtványon? 

A talaj sárgás Hgyag, mészszel vegyítve. Pécs, K. !'· 
Felelet. Amint ön is állitja, a jaquez a meszes agyagos tai~Jb&n 

egész jól él, s bár filloxera elleni ellenállósága nem , ~ly n~~y nunt a 
ripiria és rupesztrisze ; d~ " 11eki alkalmas helyeu sokmg meg el. 
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ösmerünk jaquez, táblákat, melyek 14-16 évesek, még mindég 
eléggé jól dis:1.lenek. Es a rajta eszközölt nemesitések is eléggé ki-
eléaitők. 

:-. Az amerikai szőlővcszők állandósága ; a talaj minóségétól fii~g. 
~fint a fönnebb számu kérdésb{)l is látható: vannak hllajok, ahol 

a ripária nem él meg. Hasonlól<épen áll ez a többi talajokra is. 
Nincsen egyetlen faj sem, melyre azt lehetne általáno~ságban mon

dani, hogy mindenütt ellen áll. A kisértet, az <.redmény a legjobb ta
n?.csadó. 

Az ön talajában a ripáriák al(i[ Ita me.s: é!tté11ek; a ntpeslris pe-
dig éppen uem fejlődene. 

Egyedül is a szolonis azon faj, rnely hasonlóképen megélhetne 
mint a jaquez. De hát a filloxera elleni ellenálJósága ennek sem biztos. 
Kevéssel több reményt nyujt min' az ott beállott és díszlő jaquez. 

Ha tehát a jaq11ezt föl akarná cserélni : csak ts ezzel lehetne ; de 
1zem tauácsos. Alig nyerne valamint a cserével; vagy éppt~IZ set14mit. 

Ily esetben ha ott ojt\·ányt akar : ugy a jaquezt tartsa meg Már 
be van ültetve, s a be nem ojtottak : még benemesithetők. A vagy euró
pai fájokat lehetne szénkeneg alá ültetni. 

Tartsa meg tehát a jaquezt addig amig lehet ; lehet hogy még so
káig e!Jent áll. Az uj ültetést azonban már e11rópai fajai eszközölje. 

En a jaquezt egy specialis szőlőfajnak tartom, amely olyan he
lyen, a hol a drága ojtványokkal telepiteni nem ajánlható: napos délnek 
fekvő magas hegy oldalokon, köves altalajal biró helyeken is, mint di-
1't!klermő kifizeti magát. Ahol azonban a ripáriák meg nem élnek, és a 
szénkéneggel haladni lehet : nit jaquez uc:m ldepilendö, de európai rit
lelendő. 

A jaquez csak ugy ad nagy termést, ha szálvessző műveléssel ke
z.ltetik. A jaquezra eszközölt nemesitésel<et ugy kellmetszeni ; amiJzt a 
ré~ifi nemesitdt európai fajok ki-vánJák. 

Kérdés. Sz61őm vörös-sárgás talaju, még igen jó karban van. 
A mult év összén már egyszer szénkénegeztettem. Kérdem: szzik

s:ge.s-e most ez b_, tavaszáJI ujból s::énkdue.s!~=ui? 
Szom széd Dobolyn k;·.?.ségéhe: egy · s?.őlő tulajdonos azt állitja, 

hogy a szőlőt elsó évben k3tszer: tavaszou é_..,· őss:d kell s::bzkbze,~ezui. 
Helyes-e ezen állitás ? 

6 azt állitja, hogy a szénkéneggel fentartott szőlöt t: inden 3-dik 
évben ~ell trágyá1ni .:\livel azonban az én szőlőm magosan fekszik', 
ahova tstáll··, trágyát nem lehet felvinni ; kérdem: lehet-e ott a szólót 
mútrágyával fentartani. 

, Milyen trágya, egyáltalábJtn jó· e a mútrágya ? Ha jó :· mivel ke\·er
tessek a mútrágya ? és mennyi adassék egy hold t~rületre ? 

Hol lehet és menn\'i árért beszerezni ? 
Baraxya, Béltek. · H. D. 

. . felelet. Nagyon okosan cselekszi l~, ha még jú karban lev{) szőlő-
Jet szenkénegezteti. Jól ke::t'lve az sokáig feuá/1, s jól t.Telll. 

.-\ S'lénkéncg~eli gyérités éw:nl~ént egyszer liszszel vagv tavaszon 
e~"!: .:özlendő. · 
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Ott ahol a filloxera már erősen föllépett : megengedhető talán a 
kétszeri gyérilés; de ön;lél, ahol a sző\ő még jókarban van : elég egy
szer szénkénegezni. Ha mult őszszel szénkénegezctt: össze/ kell ujból 
gyéritetti. S igy minden évben csak is egyszer. De mindig száraz idő~ 
ben őszszel vagy tavaszszaL 

A műtrágyát különösen a kötött t~laju szölőben, különösen ott, 
ahova istálló trágya nem szállitható : előny ·,s~n lehet alkalmazni. 

A műtrágya öss~;etételéhez nagy szakértelem kell ; azért legczél
szerübb egyenesen e czélra készitett és kevert szőlö műt' ágyát alkalmazni. 

Egy holdra legkeves~bb 6 -7 mmázsa veend('), és az a tőke nyaka 
kürül ásott gödröeskebe őszszel vagy tavaszszal egyenletese felosztva 
elhintendő. 

Egy métermázsa szőlő műtrágya ára az őszszel 8 frt vr •· Alig hi
szem, hogy most drágább volna. Beszerezhető pedig a Brassói kénsav 
és mütrágya gyárnál Budap sten, Bécsi~utcz t f'>. szám alatt, mint az a 
mai hirdetésünkben is olvasható. 

4. Kérdés, Mivel nálunk az ojtván tdepitéssel még most is a kísérle~ 
tezés stádiumában vagyunk, arra határoztam magamat, hogy 7 hold 
parlag hegyi meredek és sovány szőlőmet európai fajokkal ültet"m be 
és gyéritéssei tartom fel. 

A sor távolságot l méterre határoztam, a tök:! távolságra nézve 
nem vagyok tisztában ; az iránt teszem kérdésemet, hogy a tőkét mily iá
volságra ültessem 50 vagy 70 cmé•erre. 

Sz1ves válaszát kérem. 
Szegszárd, B. Gy. 

Felelet H . a nevezett helyen a talaj nem kötött: ugy európai faj 
bátran ültethető szénkéneg alá. 

A sortávolság egy méter : helyes. A töke távolság mivel hegyen 
van lehet 75-80 emé/er. 

Kün· ·a szölöben. 
Csak rövid időköz választ el bennünket, s a szőlőben a 

munkák megindulnak. 
Mint a jelekből látható, a tavaszon magas napszámot fo-

nunk fizetni azoknak, akik az uj szőlőkulturához értenek. 
Azért tehát a mi elvégezhető, most a télen végezzük el. 

Ha a sank vagy is a földfogó gödrök nem volgának kitisz
titva azokat mindenesetre ki kell tisztitani. Ha a szőlőben 

' földet vagy istálló trágyát szándékozunk hordatni : a1t1tak is 

itt van a ·z,~~.;sliidt:je. 
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A szőlőkarók készítését valamit at azok bekátrányozását 

is lehet végezni. 
Február hó második felében meglehet kezdedi a kézben-

ojtást. 
Azért jó lesz vele iparkodni, mivel a tavaszon alig lehet 

e czélra munkás embert kapni. Minthogy pedig valami gyatra 
munkássál ojtassunk, inkább folyamodjunk a gépek valamelyi
kéhez, a mitől ~~óvjon az Isten minden felebarátomat, mert a 
kézben ostáshoz legjobb az emberi kéz. 

Gátak letisztitására esetleg a gyümölcsfák tisztogatásának 
is itt van az ideje. A sűrűn benölt fák megritkitandók. 

Továbbá az összes~ szőlőszeti eszközök megvizsgálandók, 
s ha hibásak~kijavitandók. Nehogy tavaszkor kellessék utánna 
futkosni, s vele az időt tölteni. 

A takarékos gazda most szerzi be a permetezéshez szük
séges rézgáliczot, miután mamétermázsája 25 frt 50 kr., va
lamint a legjobb Eklair-féle permetező 20 frt ; - mig a rézgálicz 
a nyár folyamán 30 frt, a permetező 21-22 frt. 

Aki szénkénegezni akar, a szükségletet most szerezze 
be, nehogy tavaszkor reá várakozzék, esetleg a raktár kifogyjon, 
azután a szőlő szénkénegezés nélkül maradjon. 

Azután a jó gazda pénzről is most gonoolkozik, hogy 
tavaszon ne kellessék utánna futkosni, hanem drága munkásai 
között gyakorolja a felügyeletet. 

KUiönfélék. 
Kérelem: Lapunk ez évi első számát, midőn tisztelettel 

megküldjük, kérjük hogy az előfizetési dijat 2 frtot beküldeni 
sziveskedjék, Egyidejüteg arra is kérjük, hogy Iapunkat ösme
rősei között terjeszteni, egy névsort összeállitani és beküldeni 
sziveskedjék, hogy mi az illetőknek lapunkból mutatvány
számot küldhessünk. Mely szivességért előre is Jröszünetün
ket nyilvánitjuk. 
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Fel~iv~s. Mindazokat, akiknek eladó szőlővesszőjei van· 
nak felhiVJuk, hogy irják öss.6e, és az árakat feltüntetve küld
jék be. Előfizetőinknek igen olcs0n számitjuk a hirdetést. 

Eladuni< : Gyökeres szölöve&zök~t u. m. 
40 ezer Ripária szelektát ojtásra alkalmasat, ezrét 20 frt. 
l O ezer Rupestris-Montikolát ojtásra alkalmasat, ezrét 25 " 
5 ezer Jaquezt, ezrét 20 

" l O ezer dr b kiválóan válogatott nemes kadarkát, ezrét 1 O " 
Sima szölövesszöket u. m. 

50 e;·,er nemes kadarkát, ezrét 4 " 
30 " mézes-fehéret, ezrét 3 ., 
1 O " nagy burgundi t, ezrét 4 " 
5 " opportót, ezrét 5 .., 

100 " vegyes válogatott borfajokat, ezrét 3 " 
4 " piros Chasselest, ezrét 8 " 
4 " fehér ,~ " 8 " 

15 ezer különféle legkiválóbb csemege fajokat 50 fajban 
száza 3 ,, 

15 ezer I-ső oszt. Othellót ezre 15 " 
1 O " Il. " .. " 1 O ,, 

HIRDETMÉNY. 
Gyöngyösön Blatniczky Imre késesnél, min

den a szölöszet és kertészet körébe vágó mű
szerek, eszközök, különösen ojtó kések metszö 
oltók stb. nagy választékban jutányosan besze
rezhetök. 

-- Ismételárusilók kerestetnek. -
Megkeresések 

Blatniczky Imre 11ükésesbez 
Gyöngyösre intézend(1k. 
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BRASSÓI KÉNSAV- ÉS MŰTRÁGYAGYÁRJ 
.... -

, ~inUa 
a s z 6 l {) á l t a l i g· é n y r l t t á p a n y a g· o k a t 

mag·áhan fog·Ialö 

szölőmütrágyáj át 
5°/o légeny, 6° 'o vizbe "1 oldható foszforsav és 1011 . o 

tiszta káli szavatolt beltartalommal a t. ez. szőlőbirtoko

sok figyelmébe. 

Felvilágosáitásokkal és árajánlatokkal készséggel szoigúl a 

KÖZPONTI IRODA: 
B U D .A. P ES 'r, IV., Béosi-ute.za ll. •zám. 

Képviselet: 

l KOVÁCS BERlANNÁL IISKOLCZON. 
------ --

- . - . - --

Nyomatott Kovács és Schimmerling könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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