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A SZÓLÓBEN. 
(Ezelőtt: "Egy év a szólóben. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Me g j e le n ik m i n d e n h ó 28-á n Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

Előfizetési ctij . Egész évre 2 frt. CSOMOR KÁLMÁN. 

T. olvasóinkhoz. 
Nem vádolhatnek bennunket azzal, hogy kis lapunkat 

saját reklamunkra használjuk fel. De éppen a lapunk érdeké
ben kell, hogy alkahnilag egy kis tért foglaljunk el. 

Jelen számunk ez évben negyedik. Az eddig megjelent 
számokat netncsak azoknak küldöttük meg, akik előfizettek, 

de Inindazoknak, akik a tn ult évben előfizetőink voltak, sőt 

azoknak is, akiket e ezéiból előfizetőink ajánlotta}\ azért, hogy 
lapunkat megösmertetve, ha tetszésüket megnyerik, előfize

tőink~é legyenek. 
Oszintén szólva, lapunkat nem akarjuk senkire tukmálni, 

ép azért tisztelettel kérjük mindazokat, akik lapunk előfizetési 

árát beküldeni netn hajlandók, hogy azt a jelen szám vissza
utasításával hozzák tudomásunkra. Mert akik a jelen számot 
megtartják: az előfizetők sorába iktatjuk, s amennyib~n az 
előfizetési díjat május hóban nem vennénk; szokottan posta
megbízással szedjük be. 

A azerkeaztöaég. 

A szölök foltozásáról. 
Számosan intéztek hozzánk kérdést, hogy miként lehet az idősebb 

ojtvány szőlőben levő üres helyeket befoltozni ? 
Bármily gondosan ültessünk, valamint a multban, ugy az uj kultu

rában is: fognak tők0k elhalni. Ugy kezelni egy szőlőt, hogy abból 
töke ne vesszen el : nem lehet. 

A tőke elvesz azért, mivel a munkás a kapával megsértette ; elvesz 
azért, mert ültetéskor a penész a tőkéhez bevitetett. Elvesz mert valami 
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féreg elrágja, és esetleg a \·illám sujtja. S:-:c·,val. sok dc'í nem sorolható 
ok miatt a beültetett ojtványok l<tizü! a tükék kisebb nagyobb számban 
pusztulnak. 

Ha a tőke hiány nagvobb, ha egy hel_,·cn :~--:3 vagy több töke 
hiányzik, és mellette nincsei1 vad, mcly /ölde11 heojt\·a vele a hézag 
pótolható lenne: akkor minden további ok\):;kudús nélkiil n;;, üsszes :~--4 
vagy több tőke helyén gödröt kell ásni, s o~.la er,1s gyökerlis ripúria-por
tális vesszőt kell ültetni. A ripúria-p,,rtalis vt·getúcziúja nagy, két é\· mulva 
zölden beojtható és eldönthető. 

Sót nem is kell mind a 3-4 üres helyet beültetni, teljesen elég
séges 1-2 vessző, mert ennek Jus hajtásain töbh zöl~lojt\·ányt lehet 
esLközölni, és azt az üres helyekre széthuzni. 

Ha azonban csak egy vagy két tükc hiányzi!{, s mcllette ojtványok 
v.1nnak: akkor már oda iilldui .~J'ÖÁ'tTL~.·> t•,·ss::ál IIL'IIJ /,nuk~'os. lVIert n 
sürün ültetett tőkék között a tiatal ültetl!s nem fejlt'íJik. 

Ezen üres helyek pótlása sokaknak nagy fejtiir~st csinál; söt még 
a tudományos szakférliiak is nagy dolognak t~lrtjál\ a~t, ilyen üres helyek 
pótlását. 

Ezen kérdés elől iparkodnak kitérni sokan. Ha \'álaszolnak is ugy 
adják meg a választ, hogy : hát ezt igy ajánja Francziaországban egy 
jeles szőlész és igy jár el; de hogy tulajdonkép~n miként javasolják Jk 
az eljárást : kifét·uek előle. 

Legutóbb egy ilyen kérdésr~: egy nagy szaklapban azt tanácsolták, 
hogy az üres helyre, a szomszéd ojtvány ti)ke nemes hajtásúról kell a 
foltozást eszközölni ugy, hog_\· a t(jkén két erc')s szál europai \·csszőt 
megkell hagyni, azután az egész tc.ikét clkcll lWntcni. 

Azt állitották, hogy ha az igy eldöntiitt tlikének tH::ncs hajtásából 
származott tőke hajszál gyökt:rci dtisztitatnak: t'lkkor tl tökthz,·k ucm 
árthat a filloxera; mivel a tükének nemes gyiikerei nem les"?:nek, s 
igy a filloxerának nem lesz mit elpusztítani. 

Nem szándékozam a czikket irt\ képességet birálni, ,Jc minJen sér
teni akarástól menten kimondom, hogy :1 j.tz',l.-;u/1 ,·Uárlís 11.:111 jtí, nem 
vezet eredményhez. 

Ha azon elmélet helyes volna, hog_\· az dta\'Oiittatott nemes haj
szálgyökerek folytán a t1lloxera nem bir a szcílc'i\·el: kt'illii_Wbb 1111111ka 
volna az uj szölö kullzwa. 

De hát az csak elme/d, ,:,.; lzallom,isból uycrl j~·/fo.~ás. 
Ha kiveszünk egy tőkét, melyet a tilluxera m~gtámadott és a gyö

kérzetét beh ltó vizsgálat alá vesszük, ugy fogjuk találni, hogy a tHloxera 
nem egyedül a hajszál gyiikereket támadta meg, lumen1 a vastag 
anya gyökér héjai alá vonul ; ott tanyúzik szazeival ezrével, és azt tel
jesen tönkre teszi. 

Hanem ha csak a hajszál és szivó gy,··kl:rzctet tenné tönkre : akknr 
kártékonysága tzem vulu~l n/y na.~y ~ :\li\ d az ép egészséges anyagyökér 
az elpusztított hajszál és sziv•, gyiikerdo\ hdyett m:isolmt nevelne ; rnint 
nevel akkor: Iza azuktt.l /,·z'á.~juk; nli1 •t nevel akkor is, lia a p,yük,.,-cs 
vesszőt iiltetésekvr gyökereitől 11lt"gfos::tjuk, /i,z a:t viss::.m·út:}llk. 



Tehát azt ajánlani, hogy a hiányokat ugy pótoljuk, hogy a szomszéd 
ojtvány tökének két nemes hajtását meghagyva az egész ojtvány tőkét 
eldöntjük, és a két nemes hajtásokból eszközöljünk két tőkét : helytelen 
dolog., 

Es azt mondani, hogy az igy eldöntött ojtványból eszközölt 
tőke bár azoknak a földben levő részei európai szőlőfaj,. - és ha 
ezek harmatgyökereit eltávolitjuk - tartós lesz: merészség. Es ?.z edt1igi 
tapasztalatoknak egyenes ellenmondása. Akármelyik franczia tudós ta
lálta ki : nem czélszc:n'í, uem hclyc:s; - mivel az ilyen tőke a filloxera 
támadásának szinte ki lesz téve. 

Az ilyen üres helyek pótlása egészen egyszerü, egészen könynyíi, 
s igy nem érden· el oly nagy fejtörést. Csak akarni kell és könye1t 
pótollzqtó. 

En a hiányzó tökéket a következőképen pótolom. 
Ahol az üres hely van, a szomszéd nemes tökének l -2 L.öldhaj

tását kora tavaszszal npária-purtalis zöldhajtásával rekcnőjével zölden 
beo j tom. 

A sikerül t zöldojtás hajtása, j unius hó vége felé, ha a talaj jó, a 
tőke erős : megnői 1-2 meterre. Ha deg hosszura megnölt : akkor a 
ripária portális zöldhajtásait ujból nemes galylyal beojtom. 

Ha ez si~erül és beérik: akkor ősszel az ojtványt az il·res helyre 
elbujtásolom. Es igy a tőke helye ripária-portáhs alany on levő ojtvany
nyal pótolva van. 

Azt hiszem ezt mindenki jobbnak tartja, mimha az európai vesszőt 
huzzon a föld alá, és azt a tilloxera pusztításának kitegye. 

Ha a beojtott ripária portális nem nőlne oly magasra, hogy ez 
még junius hóban benemesithető lenne: akkor a jól beérett ripária
porlális 'l'essző a reá köv:Jtkc:ző év ta'vas:;án magasau párosit·va beojtandó, 
letakarandó tS ha megeredt őszszel eldöntendő. 

Igy lehet minden nagyobb okoskodás nelkül a hiányzó tökéket 
pótolni. 

János Gazda. 

A szölök ültetéséröl. 
Ha valahol nagy figyelmet kell forditani a munkára, ugy az ültetés 

az, mely e tekintetben: dsü izelyre lzclyczendő. 

Akinek az ültetése sikerül, annak a szőlőszetében nyert ügye van. 
Akinek az ültdése az első évben jól be nem áll, hosszu évek sora kell 
ahhoz, hogy a hiányok pótolhatók legyenek. 

Nincs nagyobb szerencsétlenség a szőlőgazdára, mintha az ülteté
sébl..il sok elmaradt. 

Ez ál! a kész ojtvány, az alanyvessző és az europai szőlő vessző 
ültetéséuél egyaránt. Ha az ültetés az első évben iegalább jól be nem áU, 
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ugy annak foltozása nagy id6t, sok költséget ~~s fárndsftgot l<iván, mig 
az telyesen beáll. 

Évek kellenek hozzá, s akkor is a Wkék nem lesznek egyenlőek. 
De meg az a legfőbb baj, hogy az ellombosollott t\)k~k között nehezen 
él meg az ujonan ültetett fiatal tőke. 

Azért tehát minden igyekezetünket arra forliitsuk, hogy ültetéseink 
jól beálljanak. 

Az a kérdés : lehet-e az ültetést ugy eszközölni, hogy a:. tdjcscu 
beálljatt? •.. vagy az a véletlen az időjárás esélyétől függ ? .•. Szóval 
rendelkezhetünk-e oly módozattal oly eljárással, amelylyel az ujültetés 
sikerét biztositani lehet ? 

Tévednek akik azt hiszik. hogy az uj ültetés biztos sikere öntu
datos eljárással nem érhető el ; és akik azt hiszik, hogy az az idő
járás és annak esélyétől függ. 

Az ültetés sikerére feltétlenül szül<séges az, hngy az elültetendő 
szőlővesszők telyesen életképesek legy,;uek. 

Aki a veszőket amint levágják avagy amint az eladó megküldötte, 
egyszerüen neki áll és ülteti : a:.. csakugyt.w a: ,:sllch'>s~.:.~- elölt áll. Az biz
tosan nem számíthat. 

Már az első kérdéssel nincsennek sokan tisztában, hogy miként 
ültessenek. 

Vannak, akik az őszi ültetést ajánlják, mások ismét a tav~tszi ülte
tés mellett fogla!nak állást. 

Sokan azok közül, akik a tavaszi ültetést c:-zközhl.;, minden eWze
tes megállapodás nélkül amint az idő enge~..li: ii/i,·lll,'k. 

Ültetnek már február végén, vagy már~zius th·, ekjén, amint a 
föld beveszi az ültető vasat, vagy amint a ftilJet ásni lehet. 

Hogy azután az ilyen munka sikere eshet,'ílcges : az már hiz()nyos. 
Lehet jó, lehet rossz sikerű. Nagyon természetes ; ;ucrt az ilyen mun
kánál az öntudatos eljárás hiányzik. 

Áz öntudatosság abban rejlik, hogy tudni kell mindenncl< az okát 
és okozatát, hogy minek mi lesz az eredménye? 

A szőlőtelepités kérdését, hogy az teljesen mcgvilá~itható legyen, 
több részre kell osztani. · 

Első nagyjelentőségíí kérdés az: ősszel avagy ta\·aszszal lehet-e 
nagyobb sikert elérni az ültetés körül ? 

Soks?.or vitatják azt, hogy az ültetés úszszel sil<eresebben eszkö
zölhető ; azt állitják, hogy a beülletett sima, vagy gyöl..:eres \·esszt>khez 
a tél yize: a földet oda t's::apolja. 

En az őszi ültetést csak is t1. gyökeres vcssz()knél mon~..lom alkal
masnak, de ezt is csak ugy, ha az ültetés kora ősszel eszközültetik 
ugy, hogy még a melegebb őszi napokon az cltiltetett gyökeres szőlő
vessző életre keljen ; s mint élő, habár szunyaJó szől,'ítú foglal a földben 
télen át helyet. 

A sima szőlővesszők ültetését bizom·talan sikcrünek nyiivánitom. 
Ha a szőlővessző élettelenül van: a· ft>ld rncgemésztíi rombolé. ha

tásának van azért kitéve, mivel a szabaJban lévií föld legtöbb öszszel meg 



'61 

koratavaszszal is sok mondhatni feles nedveséget foglal magában, melytől 
a vesszö eWször is me~zabálhat, s azután a viz és a föld enyésztő hatása 
kárté'wnyan hat reá. 

Ellenben ha már életre kelt s bár a vegetáczió felette csendes, 
még is elö test, mely a feles viz részt, ha felvenni kényszerült is, de 
elpárologtatja, s igy mint elö anyag az elromlásnak nincs kitéve. . 

Tehát a sok viz a;~, élettelen szőlőtőre különösen a sima szőlővesz
szőre kártékonyan hathat. 

De állhat a dolog megfordítva is. Megtörténhetik, hogy a tél tel
je~;en száraz és hú nélküli, mint a jelen évben, és akkor az őszszel el
íiltetett szííWvessúí a lyukhatt szárazsághan vesztegel. A vessző mellett 
levi) húzag nem töltetik ki, s az üregben penész képződik, melynek ká
roshatúsa nem . mam d el. 

Ezek szerint ííszszel Clltetni lehet ugyan, esetleg válhatik is belőle 
valami eredmén_v, de biztos siKerrm, melyről czikkem bekezdésében szól
tam ·- bes-::8ui ctllllLÍI kc1•ésbt: azt uarni, re1nélleni nem lehet. 

Hr1 a·wnhan vataki gyökeres vesszőjeit még is őszszel akarja el
ültetni, és a Icgilntudatosabhan szándékozik azt eszközölni a következő
képen járjon cl. 

Oktúlx~r hú músodik felében, midőn már az őszi hüves idők a 
szííliít{) levdeit megérlelték, esetleg megperzselték : a gyökeres szőlö
Vt'Sszőkd ki kt•/1 s:::t·dui /-; a.:.okttl a.:.mmal el kell ii/telni. 

Némelyeknek az a szoká.sa, hogy a gyökereket egész rövidre 
visszavagjn, ~ vas által szurt kibővitett lyukba berakja, és igy ülteti el. 

No hát ez csak olyan kegyelemból történt ültetés. 
A szlíltit{í gy<>kereit hacsak azok nem oly tulságos hosszuak, hogy 

a t() ré-;zére kiásott gikliirben el nem férnek, elvágni, annál kevésbé a 
vessző hajtásait visszav;>.gni nem szabad. Ez valójában bm~bár eljárás. 

A szií){)tlík h~lyein elég nagy és elég mély gödör ásandó, mely
nek fenekére a föld felső porhanyos részéről legalább 2-3 újnyi föld 
helyezendő. 

Ha a porhanyos föld a gödör fenekére elhintetett a gyökeres szőlő
tőt balkezünkbe vesszük, beeresztjük a gödörbe, és megállapitjuk a fe
jezet magasságát. 

Ezután jobb kezünkkel a gödör mellett lévó, e czélra már előbb 
összehuzott porhanyos földet, a gyö:cerekre reá huzzuk ; a gyökereket 
előbb volt állásuk szerint lehetőleg elhelyezzük, s a jobb kézzel a földet 
a gyökerekre állandóan huzzuk; - balkezünkkel pedig a tót állandóan 
rázzuk. Addig tesszük ezt, mig a gyökerek elhelyezkedve és a gyökerek 
teljesen he vannak földdel takarva. 

Ha ezzel igy készen vagyunk, akkor a gödörbe annyi vizet öntünk, 
amennyi a behuzott földet ellepi. 

Ha a tőke gyökérzete nem nagy, akkor egy zsindely darabbal a 
vizet a földdel péppé keverjük ; ha azonban a gyökérzet dus, és azok 
szertelen összekuszálásától kellene tartani : akkor egy-pár:;zor a gyökeres 
tő t mi 'l t elóbb táe,~rázzul{, s ezzel a gyökerek az iszapban el helyez
kednek. 
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Amidön ezzel igy készen vagyunk, a még felmaradt ürt trágyával 
kitöltjilk. . 

Ha igy járunk el: a gyökerek az iszapha behelyezl<ednek, s rajtuk 
penész nem képződhetik. 

Ha az ültetést október hó második felében, vngy alkalmas idöhen 
november hó elején eszközöltük, az 6szi meleg napokon a tő életre 
kel; bár csendesen, de vegetál. Sőt ha a:l idő kedvczö, még a t ön lévő 
levelek is megmaradnak, mely azt jelzi és tudatja a gazdúval, hogy a 
tő az ~iltetést nem sintette meg, hogy észre sem vette. 

Igy és ilyenkor lehet a gyökeres st:.őlövesszőket ültetni: de sima vesz
széit ültetni őszszel nem tanácsos. A szőlővesszö ültetésének leg~lkalma
sabb ideje a tavasz ; és ukkor is, midőn a föld már eléggé átmelegedett, 
hogy a beültetett vessző sokáig tétienségre ne legyen kárhoztatva. 

A gyökeres vesszöket tavaszon is éppen ugy kell elültetni, mint 
előbb az őszi ültetésnél leirtam. 

A gyf•keres szőlővessző nagy sikert ad, ha jól bánnak el vele . 
alig 1narad el belőle valami. 

Amde nincs mindenki abban a helyzetben, hogy gyökeres szölő
vesszőt ültessen, igy meg kell elégednie a sima vesszővel. 

De hát ez nem baj, mert tudvalevöleg jól kezelve: a sima vess::ó, 
is na,gy moudhatni tdjcs sikert ad, Iza az e~észségcs és élderős. 

A szőlővesszö vékony héjú; a héj a földben a vizet felveszi A 
felvett nedvességet a fásré.;;znek által adja és igy élteti a vesszőt. 

Téved aki azt hiszi, hogy a szőlővesszii pusztán alulról, az elmet
szés helvén. a va-aag bélen át veszi fel a kellő nedvességet. 

l1111ét van az. hogy <lZ egyik faj vesszö könnyebben, a másik ne
hezebben ered, amily v~.:kouy, vagy L•astag, tömör, vagy laza szövetű a 
vessző héja. 

Aki a szőlészettcl foglalkozik, annak tudni kell. hogy ezen tulaj
donság, hogy egyik vessző felső héja keményebb és tömi'lrebb, a másik 
lazább és vékonyabb: nagy befolyással van a elsö táplálkozási képes
segére és az eredmény sikerére. 

Ezt a magyarázutot könnyen megérti, hogy egy-egy szál ~-zolónis, 
jaquez, ripária, avagy európai szál vesszöt vesz kezébe, és elkezdi 
kézzel annak a héját kaparni. Tapasztalni fogja, hogy a szolónis, a 
jaquez ve~sző héjai tömörebbek és keményebbek: a ripáriájé lazább és 
vékonyabbak, mig európai vesszője kHiönösen a kadarkáé a legvéko
nyabb. 

Ezt tapasztalva tisztába lesz magával, hogy azért van az, hogy 
mig az európai vesszők, sőt a ripáriák is könnyen fogamzanak, addig a 
jaquez és szolonis nehezen ered meg. 

Beigazolva látja azt, hogy a keményebb és tümörehh héjak kevés
bé és nehezebben szivják maguk ha a '"iil, l ncdvess<..!gét; mig a vékonyahb 
héj·uak nemcsak kön\,·ebhen veszik fel a ncdvessl:"et söt a füldben uyor-J ~ , ~ . 

san lehamlanak, s igy a;~, alsó héjat a ziild részt a nedvességgel köz
vetlen érintkezés he hozzák és a sikert hi;~,tc 1sitják. 
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Ennek a magyarázatnak megfelelő tehát azon eljárás, hogy az ül
tetés előtt a vessz{j héját leszoktuk kaparni, hog)' igy az alsó zöld hé
jat gyorsabban hozzuk a füld nedvességével érintkezésbe . 

..-\ megeredés sikerére szintén nagy befolyással van az elültetendő 
sz<ílúvessziínck klilöniisen azon riigye, melyet fejezetnek meghagyni kell. 

Legtöbben ezen kiiriillllényt figyelembe scm veszik ; s ültetnek oly 
szöliivesszőket, melycknek fejezetre szúnt rügyei nincsennek, levannak 
törve. 

Küliinösen a ripáriáknál fordul ez elő. 
Az igaz, hogy ha az elsl"í ugynevezett anya rügyek vagy szemek 

levannak ts törve : legtöbb esethen kihajt a fiók szem. avagy fiók szemek, 
mert egy anya rügy mellett, több nem látható fiók szemek vannak. 

De hát mig a vcsszfi életmíiködése az ilyen fiók szemet életre kelti. 
abba töbh idő telik hele; s igy a vesszéi a héjai által felszivott tápnedvet 
nem tudja gyorsan továbbítani. Innét van a lassú fejlődés; ennek követ· 
kezménye sok esetben az elmaradás. 

De meg sok esetben a tlók rügyek a nyár folyamán nem értek 
eléggé be : s akkor meg pláne az esély nagy. 

Ellenben ha a vesszö rügye kidomborodott, sőt fejlödésnek indult! 
a legkisebb vegetáczió mellett kihajt • .-\ kihajtott rügy a vesszőbe a fel
szivott tápnedvet fogyasztja; igy a vessző a földből többet kénytelen 
felvenni ; t:>nnek folytún beáll a nedvkeringl;S. Melynek folyamányokért 
nemcsak a felső, de a többi alsó riigyek is életre kelnek azzal, hogy 
mig a felső az ég felé törve lombosodik : az alsúk a földben gyökerré 
idomuluak. Ezen kürülmény folytán a gyökeresedés csakhamar beáll, s 
igy a siker nemcsak biztositva van, de a tőke erőssége is kellemesen 
fokozódik. 

A harmadik lényeges dolog az, hogy a bedugott sima vessző, min
den részében közvetlenül, a földdel érintkezzék, és hogy a föld kellő 
nedvességgel birjon. 

Önmagától ertetödik, ha a bedugott és alsó izületén már megkapart 
vessző nem érintkezik a földdel, nem képes a kikapart részeken nedves-
séget felszh·ni. · 

Ez okból az eiültetett vessző mellél<ei az üregek, homokkal vagy 
ha ez nincs porral kitiiltendéik, és azután hogy teljesen a vesszőkhöz 
tapadjon vizzel megöntend•'ík. 

A viz a port vagy honwkot a vesszö mcllé viszi ; ha azután egy 
hosszu vékony fúvai a lyukat körül megtemjük: a nedves földet a 
vesszöhőz nyomkodjuk; ezen eljárással a feJszivó természeti tulajdonságát 
a siker érdekéhen cl•'ísegitettük. 

Ezek eléírebocs:'tjtúsa utan elmondom, miként tanítom én ültető 
munká.saimat a helres iiltctésrc. 

Vegyünk példinti egy tnagyar hold szőlöt, melyet ripária alanynyal kí
vánunk beültetni. 

Elöször egy igen ügyes embert kiválasztok a többi közill, s ennek 
a következ() utasítást adom. 
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Ime itt van egy dézsa vagymás edény lj~ részben vizzel töltve. 
Végy egy kéve ülterésre szánt vesszőt és allitsd bele. 

1\fost ülj mellé a földre ; végy a kezedbe egy metszö ollót, éles 
kést, és tégy melléd törött ablaküveget 

Végy ki egy szál vessziít. Nézd mag nincsen-e rajta jégverés? nin-
csen-e rajta oly hely, a hol a héj a vesszőre van reá sülve? 

Ha nincs akkor nézd meg, a vessző felsö rügyét szemét, ~ogy 
egészséges-e ? nincs-e leverve ? · 

Ha nem egészc:;éges ::t felsö <:;zem, avagy Ievan \'erve: akl<or nézd 
meg a felülről levő második rüg~'et. Ha az ép, akkor a; lesz a fdsö 
szem, a felette levöt vágd le. Ha peJi~ hibás, még a második ves~ző 
szem sem egészséges, és a vessző még mindig elég hosszu: a ltarma
dik szemel alkalmazd a felső s:::cumek. Ha rövid alü;:or tedd le, és ha 
elég vastag: jó lesz beojtani; -- ha vékony jú lesz o-..lwlába. 

Ha azonban igy sikerült a felső szemct megallapitanod, akkor nézd 
meg az alsó szemet vagy is rügyet, s ha ugy vnn elvágva, hogy a rügy 
alatt az izületböJ csonk van : akkor ·7.•edd ,z;; olló! és ·págd le a rügy 
alatt levő izületet részt; rnivel a legerösebb ugy nevezett talpgyökerek 
i U képződnek. 

Nagyon fontos doiog ez, mivel a rügy alatt lev{) rész mint élet
telen test a földben elkorhad, és a töke alsú részén múr kezllethcn egy 
db. holt rész van, mely a gyökérzetnél rohadá-;ával alkalmatlan, s sok
szor a rohadás a rligyre innét föllehh a~ izületre és igy tovább 
halad. 

Igy azután megtörténik, hogy a vcssúí kihajt ugvan, a fclsö gyö
kerek tápláljak, de alulról egy haldokló késí5hb elhalt és továbh tcrjedö 
elprandosodott tőke keletke;dlc Mely rövidségénél fogva soiHsem lesz 
tartós tőke. Sőt ha még él is, a föld felsó részében élven, szúrazság idejé
ben, kellő nedvet nem bir ván a Wid !llsú részéhől felszivni : '' ...;:ö/ö bn
gyóin Jog a káro~odás jdt:11lkez1ti. amennyiben a sze:nck apról,, vastag 
héjnak kevés lcvüek lesznek. 

Ha pedig - amint ésszerü - a felsö gyökerek cltávolitnának. 
hogy tőke életmüködése alóira szoritassék, mivel az alsó gyükerek, a bütyö
kön alul támadt korhadás által tönkretétettek : a tőke semmisülne meg. 

Ha a vessző alsó végét a rügy alatt vágtuk el, a rügynél cl()türó 
nedvkeringés folytán dudorodás áll be, rnely a seb~t beforrja, s a dudo
rodásból gyökereket bocsájt. 

Ha az el vágást eszközölted; vedd a kést, vagy helyesebben az üveg 
darabot, és vele a vessző alsó izületet Impard körül. A kaparást ugy eszkö
zöld, hogy az izület közepén kezd fölfelé és innét-onnét lefelé Ezzel a 
héj fele részben alulra, fele részben felülre bokr•,sodik össze. Egyidejig 
ez a bokrosodott héj is felveszi a nedvet, s a ves~zón levő héjra adja 
át. Tehát a vessző táplálásához részben ez is hozzá járul. 

Ha igy készen vagy, tedd a megtisztitolt vesszőt egy e czélra mel
léd helyezett szintén 1j 4 részben vizzel töltött eden y be. 

Ez a te dolgod; ezekre figyelj, és amint monJottam szorosan 
tartsa meg.! 
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Az elültetést vas szúrása után zsinór mellett a következőképen 
eszközölt ettem. 

Ismét kiválasztok egy ügyes emhert, mclléje adok egy kevésbé 
ügyes de erős embert, és egy gyermeket. 

Utasításui a következöket adom: 
Els() sorban nézzétek meg azt, hogy az ültetendő terület csator

nájai miként vannak beosztva. Ha a terület emelkedett helyen van, és a 
viz járás nagyobb, akkor arra vigyázzatok, hogy a csatorna fejezete 
magasabb legyen mint a felette levő csatorna alja. Ha egyenl{) magas, 
akkor a csatorna alsó rész ~nél két tőke hosszan a földet szedjétek fel, 
és rakjátok az alatta lev() csatorna fejezetére. Ha er. eWbb igy nem ké
szült, addig nem szabad az ültetést megkezdeni : mi,!.[ ez reztdbcu uincsen. 

Az igy készitett csatorna a fejezetén a viz soha sem tör át ; de 
a csatornán át a kiásott verembe fut. Teh:ít a viz kárt nem tehet. 

Ezután a csatorna fejezetének két szélére, oda ahová az els{) tőke 
jön: szurjatok egy-egy karót, és ezen az ültető zsinórt huzzáto!;: vegtg. 
Ha megtörtént : karóvat a zsinór mellett karcz• ,J játok ki a jelet. Ezen 
jel fogja jelezni : a csatorna fejezet első tőkéjeit. 

Ha ezzel készen vagytok, hasonlóképen a csatorna két szélső so
rát igy jelöljétek meg. 

Ha a fejezet igy meg van jelölve, akkor mérjétek ki a csatorna 
fejezetén a t5kék sorait, minden sorra egy-egy nég~·szögletű karót tegye
tek; hasonlóképen rnérjétek ki: a csatorna alsó végén a tökék helyeit. 

Ha ezzel készen vagytok. A két szélsf) sort ültessétek he a szőlő
vesszővel. Ha ez készen van, fogjátok a zsinórt és feliilröl ·-t két szélső 
sor második tökéjéhez szurva, a zsineg mellett karóval léniázzátok meg; 
és igy folytassátok Je az utolsó tökéig. 

Ha igy ki van léniázva, kezdödjék az ültetés Hogy könnyebben 
menjen és kevesebb '!'Unkás kellessék: egyszerre két zsineggel. 

A zsinegeket a csatorna fejezeten két egymás mellett lévő töké
~ez szurjátok be ; a csatorna alján ennek megfelelő két t{)kéhez huzzá
tok ki, verjétek be; de ugy hogy a zsinór szorosan álljon. 

A sor hosszában levő zsinor a keresztben eszközölt léniázásnál 
jelezni fogja a tőkék helyeit. 

Két zsinórba 3 ember és 2 gyermek elég. Egy en3s ember a lyu
kakat szurja. Két ügyes ember a vesszőt ülteti; két gyermek a homokot, 
trágyát és a vizet hordja. 

Most kezdődik a munka. 
Az ültető-vassal dolgozó munkás a lyuk szurást a következőképen 

eszközölje. 
Tegye a vashegyét azon helyre, a hol a zsineg és a léniázás ta

lálkoznak. De ne nyomja egyszerre bele, mert ekkor a lyuk alul szük 
lesz és felülről sem lesz elég bő. Hanern egyik oldalról a másikra tolva 
nyomja be. Ekkor a vas ide-oda himbálásával a lyuk altllról is kibővül, 
és felülról nagy lesz. 

Ha a lyuk igy kivan szúrva és tágitva, nkkor az előre megvizsgált 
megtisztitoU vesszőt helyezze bele, s állapitsa meg a fejezetet. A fiu 

• 
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szórjon a vessző melletti lyukba homokot félen, azután öntsön rá vizet. 
Az ültet() ember pedig, egy e czélra készitett vékonyas fával szórja a 
vesszl"ihöz a homokot, ha ez meg van: az üres rés;~. érett trágyával be
hintcndü, s az elültctl!tt vcsszii homokkal hcsirkézendií. 

Ez a simu vcssztí helyes, nagyeredményt adó iilktésc. Fáradsúgos, 
költséges : de aki igy júr cl. örömét leli az ültetésbcn. Egyszer költ, 
egyszer dolgozik ; és ment lesz az öriikös foltozástóL 

Ugyan igy kell ültetni a sima zöldojtványokat is. 

Abo11yi. 

Künn a szölöben. 
Május hóban a szőlőben felette sok a tenni való 
Először jön a kapálás. Nem szabad megengedni azt, hogy a szőlő 

megfüvesed jék. 
:\Jiután a szőlőtők rügyei most fakadoznak, a szél által eldöntött 

karók verésével fel kell hagyni : mig a fakadások meg nem er{)södnek ; 
különben ll verés által okozott rengésben a rügyek lepattognak. 

A szőlőfakadások ellenségei is föllépnek : a cserebogár és a sáros
hátu bogár. Ezek pusztításáról sem szabad megfeledkezni. A cserebogár 
pusztítása könnyen és kevés fáradsággal jár. Amint a nap feljön és erőseb
ben süt: a fi-ikadásokon huzza meg magát, s rágja a fakadásokat Ilyen
kor a tőkét megkell rázni, és a cserebogarat zsákra összeszedni Meg
égetni, vagy megölni. 

A sároshátu bogár bár kisehb, de szintén jelentékeny károkat 
tesz, amennyihen a fakadó rügyt>k közepét székeit teszi tönkre. Kárré
kony műkö·lése leginkább estefelé nap le~ent ut,ín, és reggel napfelkelte 
előtt történik . 

. ·\ nap melegét61 kergetve földalatti repedésekbe vagy a tőke mel
lett lev6 kövek gazok alatt huzza meg magát. 

Ennek irtása nagyobb nehézséggel jár; kártékonysága is kisebb, 
amennyihen addig ta. t, mig a rí.igyek l.;:i nem fejllidtck. 

Ha a levelek elég nagyokká lettek, jön a fényes hátú ugynevezett 
\·inczellérhogár. 

Ez a leveleket szivar,...lalmra sodorja, s igy a tőkét a lombozatitól 
megfosztva fe.Wídésében hátrúltatja. 

Ennek rusztitás.t szintén könn.ven me gy. Az ('lsszesodrott leveleket 
leszedjük és megégetjük. 

Egyidejiileg fiilléphet a tortrix-pillériana vagvis a szúliJ-iloncza. 
Hála aí'. Istennek, ez a veszedelmes nagy kúrtélwnysé:tgot cJI)idézü hernyó, 
egy . id~·í úta n:•gyobb számhan nem lépett fel 

:\lindamellett ezt a veszedelmcs cllenséget jú lesz tigyclcmmcl ld
sémi, s ahol füllép pusztítani. 

A tortrix-pillcriana aprú hernyú olyanféle mint a selyembogár her-
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nyoJa ; a fakadó rügyek hegyeibe vonul, ott a levelet szájából kibocsáj
tott pókhálószerű szálaivat összehuzza és fejtődésében hátráltatja. 

Betebujik a fürtöcskékbe is, és azokat tönkre teszi. 
Most tép fel a szőlőmoly is, mely azonban jelentéktelen káro

kat tesz. 
Ha május hava elég meleg, a peronospora is kezd életre kelni. 
Sokan május havában nem látják szükségesnek a peronospora 

elleni védekezést. Pedig a termést illetőleg a legnagyobb kártékonyságot 
most teheti : amennyiben a fürtöket még virágzás előtt megtámadja, el
S7áritja, s igy a termést tönkre teszi. 

Azért lehet a permetezést a szólő virágzása előtt már eszközölni. 
A sok baj után következik a legnagyobb baj : a fagy. 
A fagy ellen védekezni egy módon lehet : ha a szólők szélein 

szélellenes irányhan korra reggel midőn a levegő annyira alászállott' 
hogy a fagytól félni lehet - tüzet rakunk és füstölünk. 

Füstölésre alkalmas a nedves pelyva, gaz vagy tőzeg. Külömben 
e czélra kész tüzelő anyagokat is árulnak. 

Ez azonban csal< ugy volna czélszerú : ha a szőlőgazdák tömege
sen füstölnének. 

Elérkezik majdan az idő, hogy a fagy elleni védekezés is általá
nos lesz. 

Ezek után térjünk át más tenni valókra. 
Akinek dönteni, bujtásolni valója van: az még -mindig eszkö

zölheti. 
Most van ideje az ültetésnek is, mely egész junius hS 20-dikáig 

eszközölhető. 
Most van valódi ideje a tJárositás és azok oskolázására. Még min

dig lehet helybenojtást is eszközölni egész május hó 8-1 O-ig. 
Szólövirágzása előtti idő, alkalmas a rugós szőlőfajok megterméke

nyítésére is. Ez abból áll, hogy azon hajtásokat, melyeken fürtök van
nak: a fürt alatt megg\·űrőzzük. 

A gyúrőzés abból áll, hogy a vesszön késsel gyűrő alakjában a 
héjat lemetszük. 

Etérékezik ieeje a zöldgyomlálásnak is, mely abból áll, hogy a 
tőkékről a felesleges hajtásokat eltávolitjuk. Ezen munkálatot azonban 
csak ügyes munkásokkal kell végeztetni, akik a gyomlálás alkalmával a 
tőkén a szükséges hajtásokat fölismerik ; s nem szedik te azokat, melyek 
a jövő évben a metszés aikalmá val szükségesek. 

Itt lesz az ideje annak is, hogy a zöldojtásra szánt ripáriákat meg
gyomláljuk, s csak azon fakadásokat hagyjuk meg, melyeket beojtani 
akarnak. 

Ezek számát a tőke erejéhez kell mérni. Többet meghagyni, mint 
amenyit erösre hir nevelni, nem szahad. 

Ezen gyomlálással elérjük azt. hogy a megmaradt hajtások erő
sebbek les:mek ; gyorsabban fejlődenek. Ez pedig igen el6nyös ; mert a 
korai ojtás a legczélszerübh: amenyiben legnagyobb perczentet ad, s 
legtöbb ideje van teljesen beérni. 
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Aki szenvedélves szőlész, és tanulni akar, ni ég egyéb tennivalót is talál. 
Kuporodjon l~ az illető a megmetszett s fal{adó töke mellé, látni 

fogja azt, hogy ahol a tő, az elsö három évben tökefej metszéssel kcz::!l
tetett: ott a rl'tgyclmek kifogyhatlan tárbúza van. 

A rügyek a tökefej különhözö részeiből tömegesen törnek elő. 
:\lig ellenb~n oly müvelés mellctt, ahol tf)kefej nem képeztett : ott 

alulról nem törnek elé fakadások 
Ezen látottak nagyobb tanulságot nyujtanak az illetúnek, mintha a 

hasábukra terjed1'í czikkeket olvassa; és mcggy,·í;dk arról, hogy a szö
liímetszés csak ugy ezélszedi: ha eli)bb túkcfej képc;detik. :...; azokat 
tapasztalva: metszését igy fogj:l irányitani. 

De :i ,ég más egyebet is l út. 
:\ züldojtásokkal telepitett sú)i{ík közütt látni fog olyan tökéket, 

mdyeknck feje;,etük egy oldaiLL Ezeknek eg_v oh lahn vannak a hajtások, 
mig a nü-;ik oldaJún csupasz. 

Ha ezen tökék nyakait vizsgálja, azt fogja látni, hogy a nemes ré
szén az elh tit f~j~zet alatt fü·~~élye" aLü;:b lll t:~\' cs:ttornác..,k:t van. H l ezt 
késs~l megkararja látni fogja: !tn.!..'Y ol/ 11 f(ís rt:S:: s:::LÍraz. 

Tehát eze1 1 töke fejezete a7.ért féloldal u, mivel alatta a tőke nyaka 
függélyes alakban· el van száradva. 

Ez az elszáradás azon vigyúzatlanság- és gondatlansúghól eredt, 
mcly"'t a ziildojtás készitésének eltiadúsa alkalmával clmondattunk, s 
melytől uvruk szőlész társainkat. 

A hihús eljárás az, hogy a zöldojtás all-i:alm[tv.ll azokból, hogy a 
heojtott nemes rész a n tp mclegének tovább ellen;ílljon, cl ne he:-vad
jon · többen fftsuló kemény gallyak:tt alkalmaznak. 

:\z ilyen fásuló nemes gallv, ha az alanynyal összeforrott: már 
elt'íhh térfogatúhól vesztett; amennyiben a fás rostok iisszehuzódtak, s 
igy a fás rostok össze huzóJ;'tsa folytán a gallya-:ska h ~j:t! tá.~ lt!tt, és 
ránczot vetett. 

A rán .... ·z ott képzöd{itt, ahol a nedvkeringés gyengébb, az az a 
fakadással szemben levő oldalon. S mire a zi)ldojtván_v beérik : a ki-; 
csatornácsim már látható. 

Ez kés{) bb eWidé~i azt, amit mnst a Uíkc nyakán elfásoLIVa látn i 
lehet. Ezen töke nyakán levú fásodás pc~.lig minél előbb a töke halálát 
idézi elő. 

Most mikor még a tőke nyaka a nyitás után szabadon van, mikor 
még a lombok s a beomló föld nem takarta el: ez látható. 

Aki fáradságot vesz magának, s az ily beteg tőkét ;-negflgyelí : 
sohasem fogja a zöldojtványt előbb elültetni, mig azt egyenként meg 
nem nézi; s ha olyat talál, melynek nemes részén, a hajtással ellenke7.Ö 
oldalu függélyes alaku csatornácsim van: nem fogja elültetni. 

De vigyázni fog arra is, hogy az ojtók fásodó nemes gallyat az 
ójtáshoz ne használjanak. 

De látni fo~ja azt is, hogy némely ojtvány tökénél az alany, dac7.ára 
annak, hogy a tó ép, egészs.J g cs: kitnjtrJtt. Tch:'tt intézkcJ'l i fog, hogy az 
onnét eltávolittassék. 
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Levelezés. 
l. 

Tek. Szcrk. úr! 
1895. évben ültettem 2 hold területet kész ojtványnyal. A szőlő 

délkeletnek fekvő emelkedett partos helyen v~m. Az ültetéssei a terület 
felső részén nagy sikert értem el; a szőlő aljában azonban 2.)00 drb. 
kész gyökeres ojtvényból 980 drb eredt meg, holott a terület felső 
részén alig maradt el 5°/o toli. 

Az 1896 és 1897 évben ujból beültettem a szőlő alsó részében levő 
hiányokat, és ismét nem voltam képes beállitani, sőt ami. beállott: azok 
közül is több elveszett. Mikor kiszedtem, akkor láttam, hogy a gyökerek 
elvannak rohadva. 

Megfoghatlan előttem az, hogy a terület felső r esze soványabb, és 
az oda ültetett szőlőtők mind disztenek ; az alsó része a szőlőnek pedig 
tul kövér és benne az ojtványokat beállitani nem vagyok képes; sőt ami 
beállott 2-3-dik évre, az is visszaesili. 

Kérdem : mi lehet oka ennek ? Es leltelJte-e t·a.fta segiteni ? 
Visonta. S. F. 
Felelet. Amit ön alig képes felfogni: ez egyszerit és nagyon termé-

szetes. 
Az ön szőlő talaja az aljban szerfclett kötött ; s ha bár fölszine 

barna vagy fekete is, de az alsó ta!aj valószinüleg vad vörös vagy sárga 
agyag. 

A szőlő felső részében összegyülemlett viz az aljba fut, ott az 
agyag talajban megkötődik, s igy a talaj tul vizes. 

Viz nélkül a szőlőtő nem élhet meg, de a tul vizbőség megszUnteti 
a tőke életműködését azért, mivel elzárja a győkerektől a levegőt, s igy 
a tó gyökerei egyenként elhalnak ; mig végtére a tőgyökér is elhal és 
elkorhad. 

Ez áll a már beállott szőlőtőre. 
Az ültetés sikertelensége pedig abban kere~endő, hogy az eiültetett 

gyökeres ojtvány gyökerei állandóan ne~lves talajban állván : a levegő 
sz:;intén el lert zárva a gyökerektől ; s igv ott vesztegelt. Mig végre a 
viz és sáros föld romboló hatása, miután életre nem kelhetett : tönkre tette. 

Ebből azt a tanulságot tessék levonni, hogy a tul nedves talajban 
szőlőt ültetni nem tanácsos. 

Egy kis kitérés. . 
Tessék vissza emlékezni, mit mondottunk ez ültesésnél? Őszszel 

ültetni azért nem tanáasos, mivel a föld nem melegedvén át : a talaj 
vizzel megtclik, s a tJI/cuiil áll<) beiilletdt s:ölővesszö köuztyeu tö~tkre 
me/zet. Kiilönöseu, Iza oly lalajba jöa: ahol a nedvesség naltY és 
állandó. 

Még egy kitérés 
Kezdetben a filloxcra ellen, illetőleg kiirtás \ra azt ajánlották, hogy 

a terület vizzel nraztassék cl, azért, hogy a levegő a talajtól elvonatván: 
a filloxera kiirtassék. 
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fér a levegő. . 
bizonyos vizi növények 

Az állandó ne\.!ves talajhoz_~szintén nem 
Ahol pedig leveg{) nincs ; ott csak 

élnek meg. 
Valamit lehet ugyan segiteni az ön talaján, - ha a fáradságot és 

költséget nem sajnálja. . 
Tessék a tulvizes talajból a vizet levezettetni, s akkor a legdusahb 

fejlődésü szőlője lesz a momlott területen. 
A viz levezetése nem is oly szerfclet költséges mint gondolja. 
Tessék minden 4-ö-dik szölö sorát kiúsni, hogy ott legalább egy 

láb széles, három láb mély árok legyen. , 
Tessék az igy kiásott árkot patag kővel kitölteni : s kcsz a ·i•t: 

levezető csatorna. 
Az igy készitett vizvezető csatornák ki>z<>tt levő földből bár lassan, 

Je biztosan a viz a kővel Idrakott csatornába jut, honnét 1zután a 
szőlővégén eltávozik. 

Igy a szőlő területét megjavithatja. - Ha ezt nem teszi: oda 
szőlőtőt ne ültessen. 

Il. 

Tek. szerkesztő lÍr l 

Szőlőmben nagy bajt tapasztalok. Szólőtőim növekedése szerfclett 
buja. A hajtások egy-némelyike 3/-t hüvelyk átméröjü; a lombozat oriási 
s mindennek daczára, termés ,wti fődolo,g lclw~.·: íl:. J.:c~.·és. 

Sziveskedjék értesiten i, mi a nézete? miért oly b u ják az én . szőlő
tőkéim? miért nem teremnek azok megfelelőcll- avagy helyesebben 
mondva miért adnak oly csekély termést ? 

Mellékesen megjegyzem, hogy nálunk az closlwlázott ojtványok 
is az első évben már erős, dus hajtásokat hoznak . 

.A rad, /{. A. 
Felelet. A tőke hajtásainak bujaság:t két okból származik: egyik 

a talaj nagy tápereje, a másik a szőlőtő fajában van. 
Vannak szőlőfajuk, melyek rendkivül llus, nagy és vastag vessző

ket hoznak. 
Ilyenek: a gazda bolondító kadarka, ilyen a hajnos és a bakator s. a. t. 

Legtöbb szőlőfaj, mely rug : erösebb hajtásokat Izo:. Ez egyszerü és na
gyon tP-rmészetes, mert ahol a bogyó nem fogyasztja a tő erejét : ott 
az a hajtásokba megy át. Tehát minden rugós fnjszőlű többé kevésbé 
erősebb fákat nevel. 

Ezt kell tudni. S amint aggodalmat kelthet joggal a tul erős vege
tácziója a tőkéknek, mely a termés hátrányára van, ép ugy ne aggazs
szon senkit az, ha nagy terméssel rakodott szőlőtójeink fajai uem w}/uek 
Iul 1tagyra; mivel itt a fiirtök emésztik fel a töke erejét. 

De hát térjünk át a dologra. 
Az amerikai alanyokon nemesitett tőkék jú talajban, egyáltalában 

dusan fejWdenek. Különösen a 3. 4. és ;,_ik t:vben ; mig a terliletet a 
gyökerek be nem hálózzák s a táprészeket föl nem veszik. 

Később azonba··~ bármily dus legyen is a talaj: a uövt:kc:dés alá szál. 
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Önöknél a talaj felette dus, legvalószinübben öntvény, azért a fe
lette d us vessző hozam. 

De pompás dolog lenne ilyen talajban ripária-portális szőlötelepet 
létesiteni ; vagy ojtvány kés?.itéssel foglalkozni ! ... 

A telepnél a vesszőhozam adja meg a jövedelmet, az ojtvány pe
dig az ilyen helyen nagy vegetúcziót fejt Ki; s amily nagy a hajtásol< 
fejlődése: azzal áll arányball a forradús Iraladása i.'>. 

De hát ei'. mellékes. 
Ön a szőlőfürtöl< nagyobb mérvü szaporodását és nagyobb ter

mést ugy állithatja elő : lla a lőkékel fokozalosali jobb,m reá mcts:::i. 
Például egy tökén meghagyunk két ellentétes oldalon két termő 

csapot. Rendes viszonyok között reá metszünk 2-3 szemre; ön mctsz
heti 4-5 szemre. Ha (~y melszi nagy lesz a termés_. lús,·bb a lombo:::al 
fejlödésc. 

Egyes fajoka t, melyek apró fürtöket hoznak rnetszheti lu1rik,í ra 
is_; de a nagy termő szölőket, például mint a nemes kadarka: t'ihí,~,.h·l 
sem mels;:e karikára, nze1·t lesz u.gy,w sok fiirlje, de va ... ;lag)1éju, ke·i•és 
le·vii ; aztttáu elmomllzatja: adtál uram termést, de nir.cs köszönet benne. 

Különfélék. 
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik lapunkat megtartották, hogy 

előfizetési dijaikat beküldeni sziveskedienek. 
Eladó szőlűvessző még van: 
Mézes fehér, nemes kadarka. l{ozdás muskolat. Kiváló csemege 

fajok. 

HIRDETMÉNY. 
Gyöngyösön Blatniczky Imre késesnél, ulin

llen a sz{)l{)szet és kertészet kiirébe vág·() 1níí
szcrek, eszküzök, külünüsen ojtö kések tne1Hz{) 

ollök stb. nagy választékban jutányosan bPsze
rezhetök. 

-- Ismételárusilók kerestetnek. -
Meg·keresések 

Blatniczky Imre mökésesbez 
Gyöngyösre intézetulök. 
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A ZALATRNAI KÉNKOVARD IPAR .i 
i 
i 

l 

~ 

BRASSÓI KÉNSAY- ÉS MfiTRAGYAGYÁRA 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

~ ~ánlja ~ 
l l 
i a s z {)l {) á l t a l i g· é n y e l t t á p a n y a p; ok a t ; 
t 

Inag·ában fog·laló 

l szölömútrágyáj át l 
i 5°/o légeny, 6°/o vizben oldható foszforsav és 1011

. o : 
l • 

' tiszta káli szavatolt beltartalon1mal a t. ez. szülőbirtoko-

sok figyelmébe. 

Felvilágositásokkal és árajánlatokkal készséggel szolgál a 

KÖZPONTi IRODA: 
l 

i B U D A P ES T, IV., Béest-utoza a. szám. i 

K , . l l epv1se et: l 

IOV ÁCS BERlANNÁL IISKOLCZON. 
-----------------

-- - ----------- --~ 

~ 
---

Nyomatott Kovács és SchimmerUng könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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