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(Ezclc'ít: "Egy é\· a szc'í!()hcn.") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára. 

Megjelenik minden hó 28-án l 
Előtizc::tési dij. Egész i·vrc ~ frt. 

Fclt:l•'ís szcrkesztD és kiadó-tulajdonos : 

CSOMOR KÁLMÁN 

Szölövesszö adás-vétel. 
~l ire jelen soruk ol\·asóink kezeibe kerülnek, a szőlő

vesszők és ojtványok adás-vétele l end ületet ve~z, s igy elér
kezik ideje, hogy kiki s::iikségletének bes.zer::éséhez tásson, s 
akinek eladó szőlőveszője van: a:: a::t ó·tékesitse. 

Tapasztalatból tudom. hogy sok helyen a gazdák a leg
szebb és legnetnesehh \·esszók értékesítésére nem gondolnak, 
hanem azt egyszerüen figyelembe sem véve: kéz·ébe kötve, 
tiizre suinjtik. Holott épen azon fa.i vesszőket mások keresik, 

s tisztességes árért mcg\·úsúrolnák. 

Vannak ismét többen, akik azért nem kininják nemes
szőlővesszőjüket eladásra bo~sájtani. tni\·el azok kevertek. 
Gondolván, hogy igy nem találnak keresletre. 

I\lások a ri pária solu nis, \·agy rupe_stris, jaquer~ herbement, 
othelló \·agy egyéb vesszőjükkel vannak ugy, hogy nem bo
csújtják áruba. llulutt szép pénzt kapnának érte. 

Legtühben pedig azért nem bo~sájtják áruba: min:l ke
n_:_ .. ;sd n:udt:lkt.·:: Jlt.'k. Szóval sok \·esszlít lehetne értékesiteni és 
abból szép pénzt hevenni: Lllili ch:$)· ltdytcleuiil tii:.:rt: ken'il. 
\"iszont sokan szerezhetnének be jutúnyosan vesszőket, ha 
volna egy oly üsszekötó kaptl~s. mely az eladót a vevővel 
összehoznú. 

Előfizetőink irúnti tekintetből erre akarunk mi kisérletül 
ez évre vállalkozni, hogy az adás-v-ételt megkönnyitsük. 

Ezért fordulunk előfizetőink azon részéhez első sorban~ 



--- 15·1 --

akik bármi faju szúlóYessző\·cJ rendelkeznek, -- legyen an1e
rikai avagy nemes vessző, ke\·és vagy sok, ha eladni akarjúk: 
ezt Jw:::dnk a j~zj. ,7 uzozll)'!St.',~ es t~:.. ,ir JJl(~jdöl/'c.:z,d jdenl-

sék be. 
Csak egyre arra kérjük a bcjelentökct. hogy a vesszúk 

azok legyenek. amit bcjclentenek. l\livcl a türvényszcrinti 

szavatüsibúg eladott vcss~öjükért likct illeti. 
\"iszont mindazokat. akik venni szúndékoznak fclhivjuk, 

hogy szándékukat núlunk irúsban jelentsék be. 
Elefizetőink részéri)l a köz\·ctitésért semi jutalékot nern 

kérünk, csak is egyedül azt. hogy le\·cl ükhüz legalább l db. 
5 kros postabélyeget csatuljanak, hogy az últalunk küldcndő 
leYél portója ez últal fcdcz\·e legyen. 

Azt hisszük, ezzel ~sak hasznos szolgúlatot teszünk elő
fizetőinknek, amiért is saj,íl ch·dt:kiikbcn Ll bt.'}dcnlc.: ... ,.c:k me,gtéte
ldre ujabbúu felkt.:ljiik. 

A s:erkes:töség. 

A döntésröl. 
~lióta a züh.lojt\'ányol< készítése tért húditott, s11kan ug~· telepíte

nek, hogy a zölJojtványokat ős:: szel eldi'•ntik. 
Ezen eljárással feletle kiinnycn lehet a súílt.íkct heállitani, csakhogy 

a döntésre nagy gond foJ\.titnndt·,, 
Ha a döntés nem júl vitetik keresztül. tartús crlís tt'íkék alig kép

ződnek. 
A Jöntést szokták kapá\'nl, szoktúk úsú\·al teljesíteni. 
A kapá\·al ugy, hof~Y a tlíl<e mcllett egy kis güJrüt úsnak, s a 

zöldojtványt abba buktatják be. 
Ezen eljárás felette kétes sikerü eredményt a~ t 1-~i.ili)nösen az en' í

sen kötött talajokban pláne akkor, ha a munl·ait szakmiun·ban végezik 
Hogy a munkás tiihhet l<ercssen: kis gi'•dri'•t ás és a zülJojt\'áO y t 

belecsömöszöli. .-\z igy hccsömösült zül,lojt\·ú.ny rug~.-~konysá~ilnál fog\· a 
a fejezetet sokszor fc h •l ja, s igy az egyik haj he ú ll ; me rt a magas 
nyaku ojtvény sohasem les~- erc'is fejh'ídésü tiil<c. 

De az is hiha, lwgy a kis, nem eléggé mély güdürbcn a gyökérzet 
egesz felül esik. Igaz, hogy az elsö években a füldfelületéhez közeleső 
tőke gyökérzete gyorsabban fejlődik, de az is igaz, hogy ha szárazság 
van, a kihajtott gyökerek nem l<apnal< elég nedvet, és a szölötők 
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~. ~~üm.?lc.~öt kell.í5képen n~m táplálván : sem dus lombozatot, sem fej
lod~tt fu~tu bo.gyokat nem _tgcn adnak. Különösen a kötött talajban és 
pedtg azert, m1vel rendszeruH augu::;z.tus hóban a nagy szárazságban a 
föld m~grep~~..l~ziket, s a levegő a gyökerek, különiisen a hajszál gy0ke
ret el 1s szantJa. 

Az~rt tehát h.~l már. _a szűlűt zöldojtványnyal döntés utján állitjuk 
he, legalabb arra torekedjunk, h(lgy azok jó mély és tágas gödrökbe 
jussonak. 

E ezdból legalkalmasabb, ha a munk.át napszámosokkal készitel
jliK és megrende!Júk, hogy a ti)ke mellett a gödröket ásóval készitsék. 

Az ású könnyebben hat le mélyen, és vele szabályosabb gödröket 
lehet késziteni. Igaz hogy többe kerül, de johb munkát kapunk és na
gyobb lesz az eredmény. 

Ha az összes tökéken vannak zöldojtványok, akkor egész könnyen 
lehet az egész területel bcdöntt:ni, hogy hiún y ne maradj( ,n. De ha ~kár 
hi ányzanal\ a tókék, akár ~)edig egyik másik tííkén nem sikerültek a 
úildojtványuk : akkor már nagyobb tigyelem forditandó a teljes betele
pitésre. 

Ha az ojlványuk elég magasan nemesitettek: a Következő hiányt 
lehet ugy pótolni, hogy a szomszéd túkén levlí feles ojtványt az üres 
helyre döntjük. 

Alant eszközölt nemesitéssei azonban ezt elérni nem lehet ; mi
\·d nem ér el a szomsz~~l től\:éig 

.Némelyek ugy segitenek rajta, hogy oda egy szál sima zöldojt
ványt helyeznek be. 

Ez nem igen vezet czélhoz, :\live! a ueJünti;tt tökék közé 
betett zölJujt\·únybúl sol\: kimaraJ. lúiliin('ísen ha az ííszszel eszközültetik. 

Többen még azt is megteszi h:, hogy ha a szomszé~l al anytúkén 
nincs ojtvúny, az alany vagyis a n1d túkét kid,thják, és helyette a szom
szed tűkén lev('í ojtvanynyal odadüntés által pútoljuk. 

Ez helyes eljárás ; de a va~l t,·)két ki~lubni, és a helyet sima zöld· 
ojt\·ánynyal pútulni h~lytelen dL1log. 

lnkábh hagyjuk meg a \'<.hl t('íkét: ojtsuk be zl.ilJen a jlivl.í évre, 
és akkor Jömsük el. 

~levtünénik néha, hogy a vad túkékhlíl egymás mellett tübb 
:~--4- -;-, 0 is hianyzik, és ezeket nem lehet a si:nrnszúl t\íkén levlí züld
ojt\'ányokkal ~.k1llks últal pútulni. Ily L'Seth~n ugy ján~~1k ~l,. hogy ha 
marad oly feles t\íkt.:Ilk, melyen :l-·! d11 ekg !_wss~u zolduJt~ .. my .~·at~.: 
azt teljes tiivével kivesszlik: az iires helynek kt~zepen egy mely gudrut 
ásunk, iegalább ;u ~zerHimeterre, s a t~l,együ~ér~et~t a mély ?lidör~~ 
helyezzük. S NtiJI.ín igy behelyeztük, a raJta le\·u ujtvanyo~at az, ures to
kék helyeirc beosztjuk, azután ahhoz alkaln_~a_zv~ csato_:na_kat asu,?k,; .s 
igy egy nagyobb üres lwlyen, egy torol 3--4 sot o- 6 toket IS 

lehet pótolni. to'"bo"l ) 3 
Az il ven feles tó két ugy állitjuk elő, ~a egy :.. -: v_~gy 

több ojtvár.1y van, a3okat szethuz~uk, ~ o~i_a ts alkalma~~nk ,belole toke
keJ, ahol egyebként D-4 vagy tobb zolduJtvanynyal bt_ro tŐKe_. v~n. 

Ezen tokeket azutan kiszedjük : ezek lesznek a teles tokek, me· 
yekkel iz üres területel<et betclt:pitjük. A. E. 
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A beállott szölök foltozása. 
Lett legyen az a szőlőtelepítés bár mily nagy gondllal és nagy 

sikerrel keresztül vive, mindig befog küvetkezni az, hogy egyes lökdt 
kivcs:u,:k. 

Annak, hogy a már beállott sú>Wtlík ldvesznck, sok oka van . 
.Jelen czikldlnkben az olwkat nem t:í.rgyaljuk, de arról mint idííszerinti 
dologról értekezünk, hogy miként tehet a hcúllntt szíil{íkhcn le\·,·í hiá
m·okat {ísszel a legczélszL'rübben pótolni? 

· Nem arról akarunk szúlani, akik :1 nyúron a hi:í.nyz,) tiíke mellett 
zöldujtást eszküzöltek, mcrt a megeredt ziildojtványt egyszerüen ledönt
JÜk : és készen vagyun~.- e fultozússal. 

l )e oly kész ojtványoldmi tele pitett szölűkrt'íl szí,lunk, ahol a ki
m.lradás nagy és egyes helyeken :!-:~ sőt Whb túke is hiányzik. 

Az ilyen hiányokat leghelycschh kész g_\'iikerf•s ojtványnyal pó
tolni. 

Csak az a kénlés: milwr, {íszszel-e avagy tavaszszal kell a pótlást 
eszközölni ? 

E tekintetben a nézetek eltér6k. Egyesek az {iszi, músok n ta\·aszi 
foltozást ajánlják a nélkíil, hogy az olwkat elmondanúk ·,·agy tuJnák. 
~legelégszenek azzal, hogy valaki a sikerre \·agy sikertelenségre hivat
kozik; és ezen hallomások utún haladnak anéll~ül, hogy a dolog mé
lyébe pillantanánuk. Pedig ez igazán megérdemlené, hogy vele bővebben 
és behatóbban roglalkozzunk. A gyökeres ojtvány vesszük lisszeli ültetése 
egyes esetben teljes sikerre ,·ezethet, más esetben azonban csekélyebb 
sikert adhat. , 

A gyökeres \'esszők tavaszi ültetése szlntén hasonlóképen \·an. 
~utatni kell tehát az okokat, melyek adják a teljes, és melyek a 

kisebb sikert. 
l I ogy az okokat megtalálj ul<, a növény életét kell figyelembe ven

nünk, "ugyanis. 
Egy szőlőtő, legyen az fiatalabb \'agy idösebb, minJaddig mig a 

levélzetét le nem vetette: zzeJt·keriu,~·dsc: ds i.~J' dele is rendszeres. Ha 
azonban le\·eleit elhullatta, ak kor a 1 endszeres te111póban folytatott nedv
keringés megszünik, s beall a stagnálás, paraszt, 1san mondva a tó é 
ugyan de als::ik-pilze>u. 

Ha tehát a gyi:,keres \'ess~··; akkor rakatik cl a fi·hlbe, amikor a 
levélzet teljesen lehullott : akknr a tó a télen át mint egy idegen test a 
földdel szerves összefüggésben nith.:s, s mint ilyen u fükl viz és sár rom
boló megsemisi tó hatásnak nm kité\·e ; me ly s• 1k esetben külünüsen, ha 
a tél felette enyhe sáros \·agy vizes : köziilc soka! 11/c',g"űl. .-\zért tehát 
késő ősszel, a levélzetét(il teJjesen megfosztott gyi)l<eres szDlőti.it elültetni 
nem tanácsos. Legokosabb dolog, ha állandó helyén marad. Ha pedig 
bevásároltatott, és már elültetni nem czélszerü; olyan hdyre kell el
vermelni, ahol a közé rakott föld megnedvesitése tőlünk függ; és nincs 
tul nedveségnek viznek kitévé. 

Ha azonban a gyökeres vessző akkor ültettelik el, midőn még a 
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levélzet nagy részben rajta van, és az ültetés alkalmas módon mint 
alább leiron~ eszküziiltetik, és az idüjárás kedvezö meleg napos : aklto ,. 
a lotubo,::tlltllAI.I beiilleldl .~:)'(.ikt·res s::./í//jf(j ualLÍit)' llttpra beáll; a lehajlott 
levelek felélénkülnck, mcly azt jelenti, hogy a töke a fülddel szcrvcs 
öss·~eki>ttctésbc lépett, más szúval tt:; iii/dell ,:,:yii!.:cres vt.:ssző bt.:álinll. 

I la beállott, akkor télt.!n át mint éW tü szintén ~.:s,~!.: alszik · és a 
, ' 

nedvcsseg a sár neki kqrt keveset vagy egyáltalában nem tehet. 
Ezc.k után kimon~.lhatjuk hogy a gyökeres vesszőt csak akkor 

czélszcrü ültetni, mikor ,~, tombo:.:at lt:ga,ftíbb rJs:.;bcn még ra}ht v,z.u. 
~liután pedig a lomb<>Zat a teljes beérés, vagy az ószi fagy után 

lehul, ünként következik, hogy a gyökeres vesszőket eg,ész korán legké
súbb november hó elején kell ldültetni. 

Hogy a czélt teljcsen elérjük, hogy a korán ültetett gyökeres ve
ssző még az <')szszel heálljon, a l<:övetkezőképen kell eljárni. 

~Imdcnekelött ·a gödröket kell kiásni, ahova a gyökeres vesszők 
rakatnl fognak. A gödör legyen l<:ét láb mély és körben egy láb átmé
rőjü, hogy benne a gyökerek elférjenek, s ne kellessék azokat öss::.c
uynmui; mivel ez a töfejlőllésért! káros befolyással van azért, mive( a 
gyökerek táplálják a t(íkéket, ha a gyökerek szabadon szétterjednc!(: 
lht,~yobb tr.5rt lláh)::;uak bt:, és ua.!.Jyobb tJrröl vdzctik fd ,r, tápucdvct. -
Ha pedig a gyökerek Ö3szecsomósittatnak, kis helyük lévén : ucm vesznek 
clr.5l láp~..,-öt; innét van az. hogy némely szölő bámulatosan fejlődik, mig 
a másik egyenW viszonyok közi>tt visszaesik. · 

Ezért látJuk azt, hogy a sima vesszőr{)! ültetctett szőlő általánosab
ban dusabb fejlúdésü, mint az, melynek gyökerei egy kis gödörbe be 
erőszalwltattak. 

l Ja a giillür ki van ásva, akkor lássuk cl magunkat porhanyós 
földdel, mely szárazsúg esetén a tűkék között levő föld felső részéről 
összegyüjthctő ; nedves öszszcl azt be kell szerezni. 

Azután kell() vizről gondolkozzunk. 
Az ültetes alkalmával a gyökerclwt ne vagdossuk vissza, mint azt 

némelvek elé .. · helvtelenül tenni szokták · hanem balkezünkbe véve he-
• l"> - ' 

lyezzük a güdi)rhc, melybe tllúr előbb legalább 2--3 ujnyi vastagságban 
porl1ányos föld szúratott a fenekére. 

Ekkor azután a gyökeres vesszőt vagy ojtványt beállitjuk figye
lemmel a fejezetre, s kezdjük jobb kezünkkel a porhányos földet a gyö
kérzet minden oldalára egyenlő an·myban szórni, persze balkezünkkel a 
gyűkeres vesszőt mindig rázznk, hogy a por a gyűkérzet küzzé jusson, 
és a gyökérzet a porhányos füldben elhdyeztessék. 

Ha a 1rödör joy jóformán megtelt : akkor azután annyi vizét ön
tünk rá, ho~y a gö~iörben megálljon, és a viz jobb befolyását elősegi
tendö egy rácskával lyukakat szurunk. 

Igy a pur péppé iszappá válik, a gyökérzetrc reá t~paJ és a t~ 
be,ill. Néhány napra reá a lehajlott levelek felélénkülnek: es ukkor a. to 
betí/l olt; me ly a tél viszont.lgságaival megküzdeni képes. Sőt ha hosszu 
kelleme::! öszi napuk kc.'iv~tkeznek, n6mi piczi 1\is hajtásokat hoz: 

J la azulún azt akarjuk, hogy az igy elültctctt avagy foltuzasra al-
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kalmazott tő gyorsabban fejlődjék, a gödör tetejére mielőtt betakamánk, 
egészen érett por trágyát, avagy mütrágyát teszünk. 

Ily eljárással lehet hasznosan sikeresen foltozni oly szőlőket kész 
ojtván~·okkal, ahol a hézagok nagyobbak, ahol több t0ke egymás mellett 
hiányzik. Ahol azonban egyes tőkék hiányzanak, s a szomszédságban 
nincsen ripária illetőleg zölden beojtható alanytőke : off csak is gyökeres 
alauy vesszőt·cl lehet folto::tti, melynek ültetésénél éppen ugy kell eljárni, 
amint azt fönnebb elésoroltam. 

Ha azonban az idö őszszel előre haladt ugy, hogy a mondott el
járással foltozni nem lehet, akkor tavaszra kell hagyni; és a gyökeres 
vesszőt vagy ojtványt az oskolában befedve hagyni. 

Sima vesszövel, vagy sima zöldojtványnyal hiányokat pótolni : 
sem őszszel, sem tavaszszal uem czélszerii. 

. .. y 

Veszedelem. 
Szándékosan használom ezen szót, veszedelem, hogy igy ezzel 

olvasóink figyeimét egy veszedelmet rejtő körülményre felhivjam. 
A lisztharmat betegség amiről már értekeztünk, ez évben a szo

kottnal nagyobb mérvben lépett fel. 
Csak az volt a szerencsénk, hogy ősszel lépett fel, amikor már a 

szőlóbogyók kifejlődtek, s igy a már szines~dő bogyókban nem igen 
tettek károkat. 

A lisztharmat sokkal nagyobb veszedelem, mint azt némelyek hi
szik. Ha tavaszszal yagy nyár elején lép fel, addig mig a szőlők bo· 
gyójai ki nem fejlődtek : azt fejlődésében megakadályozza, amennyiben 
az egész bogyó t egy lisztnem u por hint i be, mely reá száll a fürt szá
rára a le\·elekre és a hajtásokra is. 

Ez ellen védekezni kevesen védekeznek ; pedig sLerfelett könnyü 
és nem is nagyon koltséges azzal, ho~y egy e czélra készitett fujtató
val kénport hintenek a fürtökre és lombokra. Ahova a kénpor eljut: ott a 
lisztharmat megsemmisül, és a bogyók felszabadulván az öket takaró 
fehéres szinü portól tovább fejlödcnek. 

A lisztharmat nem csak a bogyókban tesz kárt, de kárt tesz a 
szőlőhajtásol<ban is ; amennyiben azokat belepi. Ahova a lisztharmat jut, ép
pen ugy, mint a peronaspora gombácskái a hajtások héját tönkre teszi, 
ugy hogy az ilyen beteg szőlővesszö egyáltalában nem alkalmas az 
ültetésre. 

Ez éyben a lisztharmat ősszel lépett fel, s a bogyókban nem 
igen lehetett kárt, legföllehb a másod termést a 1\larton szőllöt tette tönkre. 
De kárt tett a t.'íkék fiatalabb hajtásaiban. 

A lisztharmat a fásodó tfjkén semmi kúrt nem tehet, de kárt tesz 
a fiatal hajtásokon, melyek még nincsenek megfásodva. 

Ebbül következtetve, az alsó, korán kelt hajtásokat az idén scm 
~ontott~ meg, de megrontotta a fölebb esi vékunyabb hajtásokat, mclyek 
ugy neznek ki, nlintha azok barna festékkel lettek volna befccs
kendezve. 
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Kötönösen a fehér fajoknál jelentkezik erősen, ezek között is leg
inkább a mézes fehér, ezerjó s. a t. Továbbá az oportót, és a kadarká 
szőlőknél. 

A lisztharmattal meglepett vesszőket nem szabad elültetni mert 
ez_ekből ép eg~_szs~~es tőke sohasem lesz. De hogyan is lehet go~dolni, 
m1kor a vesszo h ep fol tonként tönkre van téve és a héja a lisztharmat 
alatt eltaplósodott? ' 

Azért tehát aki ez évben európai szólővesszőt szerez be, akár ül
tetés, akár •1jtás czéljából: azt jól megvizsgálja ; s ha azokon apró kisebb 
nagyobb foltokat lát: azok mind a lisztharmat okozta fo!lok, melynek 
elüJtetését01 valamint azzal való nemesitéstól tartozkodjek. 

Apróságok. 
A magas fásojtás. Aki a jövő tavaszon magas fásojtást akar esz 

közölni, az most őszszel készüljön el hozzá. Akkor, amikor a ripári
vesszők levágását eszkuzli. 

Hagyjon meg minden tökén 3--4 szál .) m. méternél vastagahb 
vesszőt 6U-70 c. méter magasan. Azután ezeket kora tavaszszal, midűn 
a nedvkeringés megindult : egészen magasan ojtsa be párositva, és a 
szőlő oromjába buktassá el, és tegyen felül melléje egy kis karócskát. 

Ez a csekély fáradsag az, mely magát legjobban kifizeti. Az igy 
eszközölt nemesitésből alig marad el valami, mig a kézben eszközölt 
nemesitésbúl jú esett : ha 0U"/o-tóli sikert ér el. 

Elön.vösebb a züldujtas készitésér1él azzal, hogy a jégverésnek 
nincs kitéve. X ern kell aggoJalmaslwdni a beérés miatt; - és ami 
legfőbb akkor lehet készíteni, amikor m~g mnknás kéz jobban kapható, 

Lehet ezen eljmással egész szőlűket beállítani, lehet-e a hézagok
ban levó vad vesszöket henemesíteni. 

Egy munkás ember april havában, midűn ezen munkának a leg
főbb ideje van, benemesit egy nap :!00--:J,)U diJut, ugyanezt egy ember 
elbuktatj<l. Mivel pedig legkevesebb 70')/u-tóli sikerre lehet számítani, két 
ember lllondjuk ~( 1 lu napszá:n mellett, tehát l frt GO krért készit 140-180 
db. ujtványt. Ennél nagyobb juvedclruü foglalkozást képzelni sem lehet 
a kk· ,r, mikor száza az ujtványnak 13 -15 fr t. Igy ezen eljárás azon
ban még nem zárja ki, hogy az ilyen tűkén még mérsékelt számb1n ne 
lehessen züldojtványol\at készíteni. 

A rossz fajok /.:úrf,t ..... ,,. A legjobb felügyelet mellett is megtörténik • 
hogy n ,ss z fajo l( vagy ul y an fajok kerülnek a szőlőbe, amilyeneket nem 
akarunk. 

S igy megtürténik, hogy faltiszta sz()lűtáblánkba néhány idegen fáj 
keveredik. Ha akarjuk, czckt{)I egészen e~yszerüen megszabadulhatunk 
a l\uvctkczüképen. • .. .. .. 

A rossz vagy idegen fajt minJencsetrc ha szüret elott kiJeloltuk 
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okosan tettünk, hanem akkor nem most tegyük ugy, hogy azokat erősen 
torjük vissza. . 

Ha szöll)inket most öszsze! mctszük meg, akkor ezen rossz fa1okat 
metszetlenül hagyjuk, azután tav-tszon a küvctkczű~'épen bánun~ el vele. 

Ha a t ú ke már több éves, ugy, hogy az o lio cl nem fogJa, a~kor 
veszünk egy fürészt, és az ojtús helyén clfürészcljük. Után1~a .. pe~il~ a 
tőke körül egy kis gödröt ásunk azL·rt, hogy az alany eletoreset 1gy 
elősegítsük. 

Ha azután. kihajtott, annak idejében zölden bcojtható és őszszel 
elJöntetvén, a szőlő renJbe van hoznt. " . . 

Sokan ugy is tesznek, hogy a levágott toke _nyal~at ekre. benel~.le-
sitik. Ez ámbár csak akkor vezet sikerre, ha a toke llatal, mncs tobb 
~ évesnéL Dc ha a töke id()sb -1-G vagy több éves, akkor azt ékre 
beojtani mé,r csak be lehetne mc'r is ercllhctne s ha a szomszéd tlikék 
nem volnán~l{ cllombosollva l~i is fejlődhetne, dc hát ezek nl..!m engedile 
Azért tehát sokkal okosabb Jolog zöldojtványnyal dolgozni. 

* 
Bdojtás. Sokzsor mcgtörténik, hogy a ripária oly vastagon fejlődi!\, 

szerint az sikerrel alig ojtható be. Ilyenek a 10-1 ~ m. m. vastagságot is 
meghaladó vesszők. 

Az ilyen \·esszúkkcl a k<.·,vctkezűképen járunk cl. 
Először is alulról elvágjuk a vcsszt.')t a bütyök alatt, hogy a talp

gyökereket rendcsen hajtsanak. .·\zután a kellő magassúghan a ripúria 
vesszőt éppen olyan metszla~'pal vágjuk el, mintha párositanánk. Ezután 
veszünk egy egész vékony -l-,) m. vastag európai \·esszőt, és azt a 
rügy átellenes ul dalánál levágjuk ép ugy, mintha púrositanánk, dc azután 
laposra, vékonyra és oly hegyesre vágjuk, hogy az alany bélcsatorná
jába bctolhassunk. 

Ha a bélcsatorna elég bő, ugy hosszabb Iap b vágható, ha pedig 
vékony : al,kor rüvíd. · 

:\ főJolog az, hogy a nemes gally ugy vágassék és tétessék a 
béksatornába, hogy annak bele fedve legyen, és hogy a rügy közvetlc
nül az al:myhoz essék. 

Ez tavaszon készítendő, aztán mint az egyéb nemesítés oskolába 
rakandó. 

Ez egész uj módozata a ncntesitésnck, nem is fog nagyban elter
jedni; mert a vékony alanynál ki\·ihctetlcn. 

Ellenben a vastag alany, mely sikert másként éppen nem ad : ily 
elbánás mcllett kellő cr~Jm.ényrc vezet. 

Az igy eszközölt nemesítés eléggé beválik ; a nemes megeredvén 
kiforrja magát, s forradása alkalmával a vastag npana küzötti hézagot 
teljesen kitölti. 

Különben ez nem UJ eljárás. A régi üregek ha a rossz fajok~t 
irtották ugy pótoltak mással, hogy az elfürészelt túkc nyakúba flll·óval 
lyukat furtak, s a jó faj nemcsét tneghcgyczve beletulták ; s kész volt a 
mestcrség. 

Itt két különbség van; egyik az, h1 •gy az alany sima, a másik az 
hogy az alany ri pária sürübb szövctü. JJc azért a mult évb cn tc, 
kisérletem elég sikerrel járt. 
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Levelezés. 
T. Szerk. ttl'! A szőlő kuszó növény lévén, a1.t hiszem, nem helyes ha 

annak hegyétjulius !tó vége előtt ds:e<Uiik. A szf)l(jmunkás pefiig azt mondja, 
hogy ha erőteljes tökét akarunk nyerni, akk0r a lujhísohtl t'SLlk a lur
ntadik evben kell IIU~~lttlJfYiti, a:: c.:l.~ü Js második C:l;bcu pedi.~ viss::.,a. kell 
törni. 

~Io!it az a kérJés : melyik a helyesebb? Én az elsüt ki)vetem ; azt 
mondják: ezeu eljárásomm,z,l csak kdsőbbcn kúpok tökét és (~y mc,~fele-
löeu termést is. -

Szölőmet 4 év előtt kezdettem ültetni, és pedig kéziJen ojtattarn 
gyökeres ripária-port:ilis, vittla és rupcstris ruonlikulúba; továbbá ru
pestris mctalica és szolonisba . 

. -\z ültetésem most 3 éves, elég szépen áll ; de a jégverés fulylán 
kevés volt a termésern és tartok tőle, hogy a jövü év is hasunió lesz, 
mert egyes tőkék is kihaltak. 

Mivcl talajo:n ~8nio-tóli mcszet tartalmaz, múr a mult évi ültctést 
hazaival folytattam, mel_yck közül a borszölűk s::t-:pd~, -~le a Cllassdcs 
fajok ~yeugt.:bb UÖl'ekcdésl umtc~tn,-"k. Ha bár a tllloxcranak nyomai még 
nem láthatók, dc azért ar. ősszel szénk{!negeztettcm. 

Kérdem tehát, helycsen cselekszem-e, hogy a túkék hajtasait julius 
vége előtt nem kortitatom vissza ? és hogy a jégvert szülűvesszókből 
hagyott hajtásokat czélszcrü lesz-c őszszel eldönteni? 

Budapest. S. Gy. 

Felelet. Azon állítás, hogy ha a szűlű hajtásai az elsú és másu~ik 
év tavaszán julius hó elült visszakortitatnak; kés/J/l k~.tp töka c:; lermesl, 
- mesc: bcs::éd. 

Hogy jobban megértesscm magam, eg v !ds bevezetést kell írnom. 
A szólő elültetésének első évében züldhajtúst huz . .-\ másudik év

ben, midőn az e~y esetleg két szemre mchzctctt: <l lll<~-Jzt~.~yott e.f!.Y-kCf 
szemct ktJ'l-·::.ö kis cs,z,pot:sktz al,zJ~i,z, "' ll)kt.:lld .. ·. 

A hajtások visszakurtitása által a nedvkeringés kisebb térrc szorit
tatván, nagyon természetcsen --a kis egy-két szcmcs, a L('}kc alapját ké
pező csapocska v,z,st,zgodik, erősödik, dc a nH.:ghagvott két rügyecskénél 
több, Iza m~.:~ u,z:y erősödik :·s, az évbCit nzjl~.t ucm tac:siil. 

Elérni csak azt lehetne, ha egyébként tcrmészetszcrült;g is el nem 
éretnék vele, hogy a csapocskákon elétörött hajtások alsó rügyei telje
sen bcérnének, cs a borszőlők a harmadik évre .~yii11zöh:st'i/ lzo::udu~.--z.k. 

De ez egyébként is cléretik, mivel a hajtás\ 1k különöscn aLó rü-
gyei jú kezelés és rendcs clhánás mcllett, ilyen alatt értjük : a jú 
munkát és rendcs pcrmctczést --- teljcsen beérncic 

Tehát azért visszacsipni, hogy a tűkc crDsüdjék, és hugy előbb 
termést hozzon a h)ke: <:.:y,zltllhíb,w uiiLL'SCil L:rldlllc.:. 

A hajtások korai visszacsípésnek ott Yolna a helye, ahul a vesszü 
bizonyos okoknál fogva gyengén hajt. Dc hút ennek sincsen érldme ; 
mivcl rendcs köriilményck között a tű hajtása nem lehet gyenge ; -- ha 
gyenge : ,lllJhlk vkáuak kc:ll lcuui. 
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Az ok pedig vagy a táplálék hiány, Vi.tgy a tökén levő b:!tegség. 
De ezt a két alapos okot korai visszacsiréssel gyógyitani nem lehet 

Jobb érthetés végett elmondjuk, hogy a korai visszacsípése alatt 
a korai hajtásoknak idő előtti, tehát juliu3 hó vége elc3tti visszacsipését 
törését értjük. 

A tő rendes körülmények · közl>tt akkorr<l, mikor neki tetmészet
szerüen gyümölcsöt kell hoznia, miuden fors:iroz.í..; 11~~/kiil icUesen meg 
erősödik. Nincs arra szükség tehát, hogy az emberi kéz a term~szet 
bölcs munkájába belekuntárki ".ijék. 

A természet végzi a maga 1\lUnkáját az önt.udatos gazda csak ter
mészetes munkájaban segitheti el«') a sz,'}lőt6t. E-; ez a jó segitsé:~ : a 
jó munka, a gyakori kapálás, mely által a föld megforgattatván élenyül, 
és a gyökerek a tégben lev.) széncnyt szénjavv.i átváltoztatva fölveszik 
S továbbá ha hozzá meg is lrá.~y,í..:::ttk: ,zkkor teljeseu dvsegitettük ,~ 
erősödését és a .~yt'imölcs lwz.í m lehetősc.:.~Jt a7.t, hogy a tő előbb hoz
zon gyümölcsöL de csak a szólőfajokhoz lü~p~st. ~lert ha minJen
nap kapáljuk is, és ha agyon trágyázzuk is: ,~ s:,ölö_t~~;ok 1tem lzozzák 
meg egys::c.rre tcrmesiikd; miután ,l::o.~ !L:rmdsJh~~=. ,l töke fc:jtádéséuek 
kit/ön stádiuma kell. 

Azon szőlőfajok, melyek termésüket csak csapos vagy csercsapos 
vesszékön hozzák: későbben l!!remuek mint azok, amelyek termésüket a: 
egy éves vessző riigyeiböl is kilzoz::ák. 

Tehát azon állitás, hogy a hajtások korai visszatörése által a tő
kék elóbb teremnek : általánosságban mond,·a nevetséges és olyan, mely 
körültekintés nélkül mondatott és állittatot 

A borfajok leginkabh, de ezek között is nevezetesen a kadarka, a 
mézes fehér. oporto olasz rizlj,,g s. a. t. egy é\·vel előbb, tehát jó kö
rülmények között múr a harmadik évben hoznak el~g szép termést, mig 
ellenben a csemege szölők általában, amet1nyiben azok csapon vagy cser
csapon teremnek: c."·sak a ue.~yedik éz·bcu kezetik lermdsiikel lzo::ui ; s igy 
egy évvel később adnak termést. 

Ezek után az a kérdés, hugyha nincs haszna és eu;nye a hajtások 
korai visszatürésének : !tát ráuyos e a:: t1 ü)k,:re? 

A természetes fejlt'ídés akéh.iályuzá-;a, minden kürülnu:myck között a 
tő rendszeres müködésénck hátrúnyitra ti)rténik; s i.~Y ,,~ u::m is lz,ls::lws. 

Ha tehát a hajtásuk korai vbsJ~.atiirésc nem szi.ikséges, kel/-,~ késöbb 
visssatörui a /z,~;hisokat, és lzt~. i.!fett : llzit;rl Js mikor? 

:\ tő egy szerves test, mclynek réslei annak élete fentartásához 
fejlődéséhez közre müköJnek. 

A gyi} kerek szivják a nedvet, a hajtús« •k vezetik a:~.t le és fel; a 
levelek veszik fel a levegi)bí)l a szükséges szénenyt, mely a tl.íke élcté
hez és fejlődéséhez elkcrül~ICtlcnül szükségcs. Tehát ez~n részeLskéi a 
tökének, haP!~onikus összefüggésben müküdnck a tljlw élete fentartá..,ára. 

A gyömölcs azonban nem azok közé tartozik. <~ylirnöks nélkül a 
t«:J elélhet, de gyökér hajtás vagy levélzet nélkül mcgszünnék élni. 

A gyümölcs az, mdy cs,lk f(lgy,z.•;::/: és a szlíl«ítü vs.:5ze!l müküdé
sének erejét jó részben felhasználja. 
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Ha a t5 n~gyobb múködési erőt fejt ki, a gyümölcs töhb táp
anyagat nyer, s tgy na~yobb lesz a termés. 

Ezekből az következik, hogy különösen a későbbi években mikor 
a. töké~ ~ 3-4 évet m~ghaladták: karos a tőke hajtásainak idő, előtti 
vtsszatorese; mert ez altat a t6 müköd() részei idö előtt kevesbednek 
s igy a fejlődésnek induló bogyócskák kevesebb táplálékot nyernek. ' 

De meg azzal is tisztában kell lennünk, hogy a hajtások korai 
visszatörésével : a tökél mtwká_iáball mt!gzavarjuk : · s több napi id 6 kell 
ahhoz, hogy rendes fejlődési állapotát, amelyben volt visszúnyerje. 

Ezen állapot legalább 8-14 napot vesz igé!lybe, amely idő alatt a 
tőke a rajtalevő bogyók~t nem fejlesztheti, s igy a fejlödését, és vele a 
beérését is hátráltatja. Es ezen csekélynek látszó körülmény, lényeges 
befolyással van a szólőfürtök beérésének idejére is. 

Ebből láthatjuk azt, hogy külünösen a 3-4 éves, és ezen időt 
meghaladott, szőltikben a hajtások idö előtti visszatörése felette hátrányos. 

Legerősebben beigazolva hítjuk ezt ott, ahol a tőkék hajtásait 
zötdojtványok készítésére éveken át leszakták szedni. 

Az ilyen szőlők sohasem néznek oly szépen, sohasem fejlődenék 
oly erősen, sohasem hoznak oly termés, mint azok, ahol a szőtők haj. 
tását idejeelőtt nem vagdossák le . 

.1\lost meg arra felelünk meg: kell-e késöbb a hajtásokat visszatönzi? 
ha igeu miéf·t és mikor.? 

Igenis visszakell a hajtásokat törni azért, hogy a szőlőtő gyümöl
csét mindinkább megérle!hessük. Ha a szőlőtők dus hajtásai teljesen 
!neghagyatnának: akkor a szől6 egy t~ljes erdős bozótot képezne, a 
hova a nap jótékony hatása, a fürtökhöz a bogyókhoz be nem jutna ; s 
ekkor a szölőfürtök he nem érnek. S az a ezét, amiért a szölőtó tenyész
tetik és g"ndoztatik: uem le11ue elérve. Tehát a ezét küveteli a hajtások 
visszakortit4sát még azért is, hogy a szülőtők között kellő légáramlat 
IP. gy en. 

A visszatörést akkor kell eszközölni, mikor a levélzet és hajtások 
önműködö ténykedésükkel a szőJijk bogyójait már eléggé kifejlesztették, -
és akkor, midőn a tő ,gyors fejlőddse lass~lbbodui ke::d. midöu a ued-z· 
siiriísödui, s a::ok ,z riigyck termékeuyité .... ,-~._;,-c és ,z ho,[fyók fejlődésérc 
lzasz~táltall~tlk fd. 

Ez az időköz : julius lzó vége. de iukább tztt,~tts;;lus /ui eleje. 
Ekkor igen is vissza kell törni a 3 -4 és több éves szölőtők haj

tásait. 
A fiatalabo plane egy éves tök hajtásait visszatörni nincs értelme. 
l\liért azt visszatörni ? Hiszen az nem lombos, hogy a levegőt elzárja : 

!:o nem kell aggódni, hogy a fürtök nem érnek be. . ., .. , 
Azért tehát a szőlötók hajtásait sem korán, sem keson az elso evben 

visszatörni nem szabad: a második évben is csak aldwr kell kellő idéiben 
visszatörni ha azok felette bujál<, és azt a szél ellen óvni kell . 

.Miután tudjuk, hogy a vi'iszatörés a f~jlűdés~ egy rövid időre 
megakadályozza. ~1inek azt ok nélkül megakadalyoz:11. 

Most már csak azzal vagyunk még adósok, hogy miként lehet a 
szőlöt Jusabban termésre hozni ? 
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A rügy termékenysége - mint már sokszor elmondottuk -- a termés 
alapja ; ahhoz hogy a rüg_v termő legyen, a t6 ereje szintén erősen 
közrem üködik. 

Az elütetett sima sz<Hüvesszű cls,·í évben hajtéíst hoz ; a nlásoltlk 
évben már csapokat, a harmadik évben ezen csapon hozott rü~yel~ nnr 
meg,·annak termékenyiilve, ld Í<.; hozzák terml!síikct, s ha a W ~yi>kér
zete elég erös, s a talaj tiipllus: lll(l[ is la.rUák, lit<~· is h-telik. S il v 
esetben a gazda múr a hanna~.lik évben cll!ri öntullatos munkájának 
gyümölcsét. 

Ellenben ha sovány a talaj, nincs benne dus tápanyag, legtobb 
tőke elrugja termését. l\lert mint mon'-iom : a szc')lűfürt nem életkelléke a 
tőnek, s nem járul hozzá a tű életmüködéséhez : csak fogyaszt, s igy 
ha nincs elég tápláléka : :1 tűrt)l leesik, mint mondják elrugja magát. 

Ha tehát azt akarjuk eiérni, hogy a borsz{)}ő fájai m<i.r a harmadik 
évben jó termést adjanak : akkor ne a hajtások korai visszatörésév~l, 
de azzal iparkodjunk elérni, lzo,:;y ,z. szölöt két ch·~s kor,ílMu IIUtlhahz.lla
nul trdgyJ:tassuk 111eg. 

Kérdésében azon aggodalmát is fejezi ld, hogy mig a borszőlűk s7.é
pen fejlúdenek, a~idig a Chasselcsek gyengébbek. 

Egyenlő viszonyok közölt levó ezen európai fajoimái a Choneseles 
fajok, l~ülönöscn az első években, nem mutatnak oly lombos Jusasságot, 
mint a borszűlők. 

De hát ezen is csak a táplálással lehet segíteni. Ahol gyengébb a 
fejlődés: több taplálékot kell ,z.dm: ,z/tol ~ri>sc.:bb, kt·t·,·sebb is dé,l{sé,f!cs. 

Azon kérdésére, hogy a jégvert szűlövcss:újt tanácsos-e elbujtá
soini ? a válaszunk a kö\'etkcző : általánosságban erre nyilatJ.i:o~mi helye
sen alig lehet, mintha azt kérdcznúk : a csatában megsebesült katonát 
lehet-e még a 1\atonai szolgálatha használni? 

Van aki oly erős sebet kapott, hogy képtelen szolgálni, viszont 
van akinek csekély jelentéktelen sebe öt a szolgálatban nem akadályozza. 

Igy van a szűlűvcsszű is. • 
Ha a jégokozta seb kksi és azt teljcsen bcforrta : ugy az hasz

nálható. --- Ha azonban a jégütés oly sebet ejtett, mcly nemcsak a 
vessző héját, dc a vesszü rostját, fás részét is megsértette : akkor az 
használhatlan; mivel a vessúí fas részén az ütés helvén elhalás történt, 
mely többé nem szünik meg, dc tPváhb fcjlc'}dvén, ;l fr')kc detd 7'cszé
lye::leli. 

Künn a szölöben. 
Elérkezett az iJő, miJön a szi}lósgazdának teendői a szölőben meg

szaporodnak. 

~lust kiivetkezik az állahinos munka "· J~·cf/..;: dc ezt snl\ cgvéh 
munkának Illeg kell elűzni. 
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A legelsö munka legyen n karók rendezése. Ahol el van dülve, 
azt helyére kell verni; ahol pedig hiányzik, azt pótolni kell. l\lert ha a 
J'arók fedés előtt nem rcndcztetnék, ket hiba származhat belőle . .'\z egyik 
az, hogy ha liatal a szőlő, a fedü a földet a fiatal tőkére reá dobhatja 
és hitlli_l!c'll c!WrltL·/i; tavaszon pedig a nyitú a !<'>kéL kh•ághalja, mivel 
nincs elc'íttc a kan\ mel_r \'édné, és a munkást figyelmessé tenné. 

A szúlííknck gyiikeres vessziivel való foltozásának is most van 
ideje. 

Hogy miként kell a foltozást teljesíteni, azt mai lapunkban a ,,Beál

lott :·;::ü/ük follo::ása" czimü czikkben találja az olvasó leírva. 
A hajtások és a zöldojtván.vok elrakodását is fedés előtt keil vé

gezni. 
Csakhogy néha megtörténik, hogy a zöldojtványok lebuktatását 

egész korán nem lehet eszkiizölni, oly esetben, midön a tőn nem egy 
a lebuktatandó, Je több zöldujtvány is van. És a többi le nem döntött 
züldujtványt pedig a törő! eltávolítani nem lehet azért, mivel még telje
sen nincsenek heérv~; vagy ha bevannak is érve, de a nedvkeringés 
eros. 

Ez esethen megtörténil<, hogy a \·árakozás között egy hirtelen 
jött fagy a földet elfagyasztja, é~ igy a fedést nem lehet, avagy csak 
nagyon roszul eszközölnl. 

Hogy ezen eset be ne álljon, tanácsos a szőlőt befedni; ott azon
ban, ahol zöldojt\ ányok vannak, nem l<ell fedni. Hasonlóképen kell 
tenni a foltozással is. 

Tehát ha a karók rendezése megtörtént és nem szándékoznak 
őszszel metszeni : a fedés! a:.:ornhzl mt::g"lelzt:l ke::deui, mihelyt a levelek 
sárgulni kezdenek s az erös vegetáczió kezd alászállani. 

A fedés után az elsLí dolog a vermek tisztítása, hogy- az 6szi esök 
a füh.iet külünüsen a partos helyekr(íl le ne hordják. 

NO\·ember hó elején, ha a szé.ílőtók levelei vagy érettségüknél 
fugva kezdenek sárgulni és lehulni, \·agy egy éjszaki hideg a levél ko
csonyáit megfagyasztja, melynek folytán a levelek lehullani kezdenek : 
meg lehet kezdeni a súílfívesszók szcdését . 

. -\ki a nemes ,·esszöt értékesiteni akarja, és a téli fagytól félti, az 
megkezdheti a \'esszúk leYágását azonnal, mihelyt a levél megsárgult; 
ha egyébként a \'esszú teljesen érett. Nem okvetlenül szükséges várni 
a levelek teljes lehullását. ~lert ha a levelek sárgulni kezdenek, akkor 
azok müködésüket is beszüntetik, melynek folyománya, hogy a tő 

nedvkeringése is megszünik. 
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Ha a fásgyökeres ojtványokat most őszszel akarjuk ültetni vagy 
pedig értékesiteni; akkor azokat november elején már kilehet szedni. Ha 
pedig tavaszszal akarjuk elültetni: al<kor azok szintén befedendők. 

~legtörténik, hogy a zöldojtványokat munkás hiány vagy egyéb ok 
miatt a tön akarjuk hagyni : akkor azokat szintén föld alá kell takarni. 

A takarúst kétféleképen lehet eszközölnl. Az egyik mód az, hogy 
az ojt\·ányolwt a sor hosszában letfektetjük és kapcsocskákkal a föklhüz 
ert1sitjük, és ha ugy le van erósitve: al<kor befedjiik. Hogy pedig ta
vaszszal a nyitús alkalmával a munkás benne l<árt ne tellessen : minJen 
tót, amelyról a zöldojtványok levannak huzva, meg kell jegyezni, h . ..1gy 
tavaszon a munkás azt felösmerve, nyitás előtt ·röiszedhesse. 

Ott hol a tolvajkezektöl tartani nem lehet : ez a legjobb és leg
biztosabb módja, a zöldojtványok elteleltetésének. 

Akik tavaszon akarják szölőjüket sima zöldojtványokkal beültetni, 
és e czélra maguk készitettek zöldojtványt, legokosabban járnak el, ha 
a züldojtványt nem vágják le őszszel, de a mondott eljárással teleltetik 
be. Tavaszon felszedik, és mikor ezután kezd hajtani, levágják és elül
tetik. Ez a legnagyobb sikert adja. 

Van eset rá, hogy a zöldojtványok bizonyos okokból nem ernek 
be. Ha az ilyen esetben az ojtványokat levágjuk ős7..szel : egyszersmind 
a tüzre is dobhatjuk; mivel a levágott zöldojtvány használhatlan. 

De ha a kevésbé fásódot zöldojtványt a mondott eljárassal fedjük be : a 
föld alatt nem hibázik meg. Tava~zon ha felbontjuk csakhamar beérik és 
sok esetben még iiltetésre is alkalmas. Ha azonban ültetni nem akarjuk, 
akkor porbujtást csinálunk belőle : és Dszszel l<ész gyökeres zöklojt
,·ányt nyerünk. 

Ha azonhan a züldojtványok őszszel teljesen he vannak érve, és 
nem akarjuk egészen fiild alá huzni, és nincs mit félni a tolvajkezel<tól, 
akkor legokosahh, ha ugy ral{juk el, hogy a l<arútól eloldjuk, a h~ke 

mellett egy kapa fi)ldet felemelünl<, a züldojtást az ojtás helyén oda 
lehajlitjuk és a kapa füldet reá tesszük. - A kapaföldet az ojtáshelyét 
és a nemesr~!bzt adJig, meddig reá szükségünk van, betE•karja, és a 
fagytól megóvja, 
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Szőlővesszö eladás. 
Fajtiszta ripária-portális sima és gyökeres vesszőket bo

csújto,k áruba 140 ezret, melyeknek valódisúgaért kezeskedem. 
E~ek. óta. nag~· gonddal válogatva sikerült egy ilyen te

lepet letesttcnt. Akt tehút valódi ripúria-purtúlist akar \'ásá
rolni, azt nálam beszerezheti a következő {u·akon: 

Első osztúlyu sitna vessző ezre 22 frt. 
Másodosztályu " " " 12 frt. 
Sehol nem üzetik oly visszaélés, mint a ripária-portális 

szőlővessző eladásánáL ~1iutún a hevüsúrJók ripária-po~álist 
keresnek, az eladók azt hirdetnek, holott a legtöbb igy hir
detett vessző nem ripária-portális. 

De ezt nen1 lehet félrevezetésnek tekinteni, mivel a ri
pária-portálist még most is kevesen üsmerik. Ök is igy n@
vezve \'ették, és ily név alatt adják tovább. 

A ripária-portális \·esszőt, fás állapotban teljesen felös
merni nehéz. Ismertető jele az, hogy az ízülete hosszus, és a 
bütyök nincs erősen kidudorodvn, sőt a nem t'ligyes két ol
dalá:l: kevesebb etnelkedés látható. Szine vilúgos kávé-barna. 

1\:fig a tökén van, felette könnyen. séit egy tekintetre fel
ö~merhető. 

~övekedése eltér a többi ripáriától azzal, hugy mig azok 
bokrosan fejlődenck. ez múr az első éves kurúhan kifutja 
magát, hosszu hajtásokat huz, nagy terjedelmcs levélzetteL 

Levelei n1ig fejlődik. egész szcptemhcr hó közepéig nem 
sötét zöld, hanem gyenge sárgúba útmcnő: ha azonban az 
érés stadiurna bekövetkezik, teljes zöld. 

Ez onnét van, nü\·el rengeteg dusfcjlődésü, s nincs reá 
elég idő, hogy a levélzet zord szinné festessélc 

A levél szine soha scm fényes. hanem inkúbb matt, s 
fogásra nern érdes, de húrsonyszerü. A levélzetben levő erek 
nern dun·úk nem vastagok. 

Legkülönösebb ismertető jele az, hogy a levél szövete a 
bordázat kuzött, mint az ernyő: kidudorodik. Ezen sajátsága 
n1ár tiatar- növekedése korá b han is jelentkezik. 1\Iint rnondátn, 
a le\·él rendkivül nagy. s mig a többi ripáriáknál a kerélyos: 
a ripúria-portálisnúl csak alul van egy rö\·id kiszögelő csúcs, 
n1clvct ha a hajtásig vissza hajtunk~· a levél négyszögletü alakot 
nyei·, s sokszor ezen négyszög inkább hosszukás. 

Ilyen a valódi ripária-portális. Ilyent árusitok én. 
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Eladók 20 ezer gyökeres fásojtványt, 
melrnek egy jelentékeny része a következi> csemegefajokhúl 
úll :~ :\luscút Bilfcrc, m. Ottoncl, m. Hercegovina, n1. 1\oyaJ, 
rn. Frintignan bianc, m. Bowood, 111. Dr. Hogg, m. ( :royuant, 
m. ( 'itroncllc, m. Black L}LH~n Yiktória, ( 'hasseles német-piros, 
chass. Tencriffc. chass. Angevina, chass. Tokaj des Jardens, 
chass. des .\ngcrs. chass. lmperial, chass. St. Fiakre, chass. 
~-\lexandcr, chass. l~uugc. ch ass. St. Aubin, chass. ?\l usque de 
:\antes. chass. ~lathias. chass. Jerusalemi, Almeria, Perl Jmpe
riúl, :\lalaga L~ózea. Korinthusi magnélküli, Csuda szőlő, ~la
lakoff-L' z um, l~ i ese de Ka labre, ch ass. fehér és piros, továbbá 
jeles rozsdás muskalat. damaskusi muskalat és ezerjó. 

~-\ tübbi ojt\·únyuk a következő borszőlőfajok: Nemes kadarka, 
burgundi, upportú, mézes fehér, olasz rizling és ezerjó . 

. -\ burszólő ezre 140 frt 
Csemege szőlő ezre vegyesen . 160 frt 
C semege sz ölő né\·vel ellátva száza . 18 frt 

Ezenkivül eladók 10 ezer drb zöld ojtványt. 
Sima kadarka ezre 
Gyökeres 

70 frt 
120 frt 

1\lindaznn csemege és borfajok, melyek fönt az ojtvá
nyo;\:núl elé~oru!tattak, mint eurúpaiak núlan1 beszerezhetők 

ugy si111án, Jnint gyöke:re& vesszőkben. 
Ezeknek úrait a megrendeléshez mérten a lehető Iegjutá

nyosahban úllapiturn meg. - Akik tehát európai, bor vagy 
csemege fa.iukat kívánnak beszerezni, a minőség és mennyiség 
feltüntetésc me ll ett fu r d ul.ianak bár levéli leg hozzám . 

. -\ megrendclé:-;nél az üsszeg 25".u-tólija előlegként bekül
dendú. ~l i n den ezer dr bért ,-:-)o kr. csomagolás i dij számitta tik. 

.-\ megrendelé:-;nél a czim és lakhely, valamint a vasuti 
állomás tiszhn ul\·ashatúan kiirandó. 

A szúllitús ősz~zel történik; tavaszi szállitásnál 5° o-tóti 
kezelési dlj számittatik. 

Gyöngy.ös, (He\·esmegye) 18\JS. szeptember 30-án. 

Tisztelettel 

Csoinor Káltnán 
nagy-bortermelő. 

---------- ------
Nyomatott Kovács éa Tárea könyvnyomdájában - Gyöngyösön. 
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