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VIli. évfoyam. 1899. 

SZÖLÖBEN. 
(Ezeli5tt: ., Egy év a szölóbcn. ") 

Havi folyóirat szölösgazdák számára 

Me g j e l e n ik m i n d e n h ó 2 8-á n i."clclős szcrkesztö és kiadó-tulajdonos 

Előfizetési dij. Egész éne 2 frt. CSOMOR KALMÁN 

Lapunk előfizetési ára egy évre 4 koPona, mely ösz
szeg Csomor Kálmán lapszerkesztö kiadó nevére Gyöngyösre 
küldendök. 

Az év végén. 
Nem mondhatja senki, hogy az egész év alatt csak egy

szer is foglalkoztunk lapunk anyagi érdekében. Nem csinál
tunk semmi reklamot. Nem \·ontunk el erre semmi tért kis 
Iarunkból. 

Dolgoztunk ugy~ ahogy tudtunic Nem verbuváltuk az 
előtlzetőket: akik jöttek azokat szivesen láttuk. Gsakis annyit 
tettünk. hogy azoknak, akik előfizetőink által ajánltattak, la
punkat megküldöttlik; a más szaklapok által is követett azon 
el járást fogadtuk el. hogy az illetőknek postai megbízást kül
döttünk. 

Akik kiváltottük: azokat rendes előfizetőink sorába iktat-
tuk: akik visszaküldötték azt törűltük. De tovább senkinek 
alkalmatlanságot nem esináltunk. 

Daczára ezen elfogadotí. tisztes eljárásunknak, előfizetőink 
száma oly nagy, hogy egész bátran ujitjuk meg előfizetési 
fe i hi v ás un kat a jövő évre, ~ egész bátran jelentjük ki, hogy 
lapunkat a jövő évre is fentartjuk. 

Erre biztosit a lapunk irányában tanusitott támogatás; 
hátorit az, hogy 8 évi fennállása óta előfizetőink szama fo
kozatosan szaporodott. S manapság egész önérzett~l elmond
hatjuk. hogy az ország szőlőmüveléssel foglalkoző ,·i dékein 
mindenüft vannak előfizetőink. 

Reméljü l<, hogy lapu nl\ jövőre i~ élni l"og, men nlint 
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hozzánk érkezett s.zúmos nyi latkuzat mond ja : éln ic kell azért. 
hogy legyen Iegalúbb egy ki~ org-anum. mely a gazda küzün
séget az uj kor pé n z~zerzé~i lll ü \"t~ letérc fip;yclrneztesse, és 
károsódástól megmentse. 

l\Ii eddig sem c~inúltunk hurnhugut. nem adtunk tért a 
szőlészet terén előforduló értéktelen. de külhéges Idadúsokat 
szülő reklúmoknak. sót mindig tartózkudú. lic hat:ú·ozott úllúst 
foglaltunk el; s jött búrhonnét a szcrintünk mcgkr'tro~itó kez
deményezés: vele bútran szembe szúlltunk. 

A felszim·e került dolgok Ichettek 11éha a nemes jóakan~t 
törekvései, lehettek haszonlesés müvci. S mig (IZ cls<'ivel 
ha nem Júttuk helyesnek, kiméletesen búntunk el, az utúhhi
nál néha egy kissé erős hangot is ha~ználtunk. S mint az 
eredmények n1utatták: igazunk \'Olt. 

A sok közül csak azt ernlitjük fel, húnyfélcképen ki
~szelt ojtógép előzte meg a Kröszer-féle ojtógépet? s különösen 
az utóbbinak, mily nagy reklámot csináltak ? :\li ezelőtt 8 
évvel kijelentettük, hogy legjobb ojtógép az emberi kéz. S 
hány gazda bánja ma napság, hogy a különféle drit.u:a ojtó
gépeket beszerezte; 111ert manapsúg a~~ok m i n d feleslegesek nek 
nyilvánultak, és a púrositúsukat szahad kézzel végzik. 

A sok dicsőitett szer küzüi csak az .;\zurint e:nlitjük fel. 
Mily hasábokra terjed<') reklám úllt védelmére. S ime manap
ság az is letünt; és a pcrmctez~:-;t egész e;!yszcrliclr és _il', J 

rézgáliczoldattal végzik a szúlészek. 
Hogy c~ak egyet em l i h ünk me.~~·. rnanapsúg az .\ sl:hcn

brandt-féle por mellett ütik a nag\· dobot. Lcgutf)bh szúzakra 
menő nyilatkozatoklt flizet ;dakjúban ktild()z.u;cttck szét. ~lin
ket azonban sem az cl(')ú) rL·klúm. Sl':n a szúzak :iltal tett 
nyilatkozatok nem birnak mús clhatáruzúsra mint arra, hogy 
a peronoszpora ellen a rézgúlicz més7.szel, a Iisztharn"!at ellen 
a kénpor mészszel keverve biztos olcs ú óvszer lévén, ~sak 
akkor állanánk az Aschcnbrandt-féle por dicsőiti)i közé, hogy 
ha· az jobbnak olesóbbnak bizonyulr~a. Dc mig ez be nem 
következik, óvjuk olvasóinkat a feles nagy kiad:ístó1, az 
Aschenbrandt-féle por heszerzésétől. 

Igy jártunk el a multban, igy júrunk el a jövőben. 
l\lert magunk is szőlészek vagyunk. érezzük, tudjuk mily ne
héz helyzetünk van, s l:sckély jüvedelmünk nem engedi a 
drága kisérl~tezést. Tegye az állam, tegyék nagy birtokosok, 
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addig pedig maradjunk a jónak bizonyult olcsó eljárás meliett. 
Különösen oly esetben kétesen kell fogadnunk az ujszert, 

midéin az nem egyéb mint a régen is használt szerek össze
tétele. 

Ha jónak bizonyul aÍ'~ összetétel, tegye azt a gazda maga, 
s ne fizesse meg méreg drúgán az összekeverés munkáját. 

Hivatásunkhoz képest örei tanácsadói kivánunk lenni 
szűlésztúrsaink, és egyes esetekben tanácsadói azzal, hogy a 
sz6lőszet felujitasa terén nyilvánult előnyöket valamint mu
tatkozó hútrúnyokat közzétesszük. 

Jly hü igazsúgos örei és tanácsadói kivánunk lenni a jö
n')ben is. Azért tehát azzal zárjuk sorainkat, hogy becses 
túmogatásukkal szerencséltesscnek a be:lllott évben is. 

Az el('ifizctési ár a régi : egy évre 4 korona, mely lapunk 
szetkesztője ne\·ére küldendő be. 

A fás ojtásokról. 
Egy évtizedJel czeWtt, miJőn az uj szőlől<ultura nálunk bölcsöjé

hl'n ringott, csal.;: a fásojtásokkal történtek a kisérletek a felujitások. 
Elsü sorban is a kézben eszközJött fásojtások foglaltak hetyet. 
Egészen uj fogalom volt ez, hogy l<ét egymásba illesztett sima 

sz,.jif.)vesszfiböl : egy gyökeres egybe forrott fásojtványt lehessen elő· 
ú i litani. 

S ime az eredm~ny megmutatta, hogy lehet; csakhogy az eddigi 
1\isórletek móg mindig, nvmdhatom legtöbbször silány eredménynyel 
v égz{;d tek. 

:\z a kérdés tehát, hogy lehetne-e az eddiginél nagyobb eredmé
nyeket elérni? és ha igen: miként lehetne a nagyobb sil<ert biztositani? 
Szóval milyen eljárr\st, elbánást kell l<övetnünk, hogy a fásojtások 
nagyoiJb sil.:erét biztosithassuk? 

A simavesszöket kézben szoktuk nemesiteni, és pedig lapozott 
vagy nyelvezett párosirássaL 

Ezeket kultiváltál< szerfelett nagyban ; ezel< eszközl~sére alapitat
tak nagy tőkebefektetéssel nagy terjeJelmü szőlőtelepel<. Ezek támoga· 
tására vúllallwzott a magyar kormány és ugy, hogy bizonyos megha
tározott segdyt nyujtott. 

t•"rancziaországban l.;:ét évtizeddel ezelőtt ezzel kezdették meg a 
szőlúl.;: ~elujitását; ezen eljárással létesitettek rengeteg területü szőlö fel
ujitások. E7.en eljárás volt nálunk is leginkább kezdetben tulsulyban; 
s daczára annal<, hogy két évti7-ed kisértetei gyal.;oriatai állna!~ ren
dell'e"-éaünkre; ~ tére" Ttaz,,dás aliR és:lell&etö. 
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Ma is ott állunk, hogy a kézben cszk<"izlött párositásokkal: k,·//ii 
t:J'etlmcu )'ckd n.-m t'<l~Tilllli k,~JYS, k eh: r ni. 

~ém csak az e;,.\·esek nem \'ul t ak képesek ekg sikert elérni, de 
a nagy szölóte!epek,0·s~·)t az állam ~~lt:tl nag_\·b<~n ~egélyezett pau_lis
bamczkai szőlőtelepek scm voltak kq"'csek fennallant. A legodaadohh 
fáradtság, a renJelkeúsét'L! áll\) ttagy anyagi er{)k tn~llert. sem \'oltak 
képesek oly eredményt elérni, lwgy ~t ?efektdés polgári l~asz~ot hozott 
volna. Sőt az évenként megujuló ddicztt oly n:1gy volt, tmszennt a kor
mány nagymérvü áldozatni sem :·oltak képese:, , azt ii~emében fe~ntar~ 
tani. Igy szünt meg a nagy remenynyel, nagy aiJozattal, pagy allamt 
támogatással létesitett és fenntartott l'lizkcreseti társaság. Es végered
mény az lett, hogy a tarsaság feloszolvim : az egészet az állam vette a 
kezeibe. Xem azért. hogy (i is ji.i\·edelmet produkúljotl ; dc azért, hogy 
a· hazai szőlőszet fejlesztése érdekében élekt nyert, és eddig is a szi)
lészetre hasznosan müködött sz<'ilíítelcp tov:1hhra is hivatását állami tú
mogatás mellett teljesithesse. 

A nevezett paulis-ba1·a~skai telep töbh évi müködése azt igazolta, 
hogy fásojtások készítése olyan feltételek alatt minl ott is eszközöltetett : 
lzas:o111tal u~m jál, hogy az nem fizeti l< i magát. S igy azt igazolta, 
hogy fásojtásokat jövedelmezöleg egyeseknek sem lehet eszközölni, és 
pedig azon oknál fogva, mivel emlitett rendkivül nagy befektetésekl<el, 
és minden szükségesekl<el rendelkező nagy telep h~ nem volt képes pol· 
gári haszonnal még a nagy segélyezés mellett sem fennállani, ugy az 
egyesek által kisebb és gyengébb eszközökl<el : Jppe11 lit~ lll la rtlt,ztja _{t·/ 
111agát. 

Ha igy vetjük fel a kérdé st és az t'tlta!ánosságban ily értelem ben 
biráijuk el: a megállapodás az lehetne, hogy ily form:.in ,z fás(~jt,ísuk 
ké~·zitésével járad11i nem méltó ut:m /rdl·mes _; llli\·cl a kiad;isok nem úl
lar:~ak arányban az eredményel<kel. Es ennek következményekért a kéz
ben eszközölt fásojtások túléltek magukat, és ezzel foglalkozni e gyáita
ban nem fizetik ki magukat. 

Ha azonban mélyebben hatolunk he ezen kérdé~be, és lm tigyei 
lembe vesszük azon k<>rülményt, hogy nemcsak számosan foglalkoznak 
mai napig is a kézben eszközölt fasojtásokkai, de eladús ~~zélj:'tból egt~sz 
üz1etek vannak berendezve; s ha vesszük, hugy ezek évek ,·,t,t fenu
állanak, azt következtethetjük, hogy a kézben eszközölt párositások 
illl:$ ár mellett még is csak kifizetik m'lgukat ; - még is csak lehet 
velük eredményeket elérni; telzál Ili' lll lelte!, lit' lll _.,·:,.bad fc:ldliik a Jzahíl
hara1lgot meglwzu i. 

~em szabad, nem lehet kijdenten i azt, hngy a kézben eszki.izliitt 
fás()jtások készitésével fel kell hagynunk. 

Nem szahad azért sem felhagymmk, mi\·el bibizuny.,sodutt az, 
miszerint a jól üsszefonutt fúsojtváuyok tartús életü szülŐtöl<éket aJ~ 
nak. Bebizonyosodott, hogy az ilyen tőkéknek termés mennyisége ellen 
sem lehel jogosa11 kifogást teuui. 

Altalában el van ösmerve az, hogy a kézbrm eszl<özijlt fásojtások 
tartósak és semmi kivánni valót nem hdgynak. 

Igy tehát, habár az államilag nagyban segélyezett paulis-b ara~zka 



ojtvány-telep nem is fizette ki magát, még mindig nem szabab a kézben 
eszközJött szőlővessző nemesitésekkel felhagyni ; de keresni, kutatni kell 
azon oko!< at, melyek a nagyobb sikernek az utjában állanak; és keresni 
kell azon módozatokat eljárásokat, melyekkel lta,Ryobb siker, több ered-
11tbty leuut: elérhető. 

Erre bátoritnak erre jogositnak azon esetek, melyek egyes alkalmakkal 
a szőlészeket meglepik, melyek az eddigi általános eredményeket nagy
ban felülmulják. Erre bátoritnak azon jelenségek, midőn a kézben esz
közölt fásnemesitések között : feltünően eltérő eredmények tapasztalhatók. 

Nem egyszer van eset arra, hogy az oskolában elrakott ojtvárijok 
közül egyes sorok, egyes fajok kiválnak ; és siker rekintetében a többit 
nagy mérvben felüimulják 

Nem ritkán megtörténik az, hogy egyes fajok egész elütően síke-
ri.ilnek, mig mások feltünően visszaesnek. · 

Ezen jelenséget a szőlésznek meg kell figyelni, és ha ezen körül
ményt behatóan megfigyeljük, bizonyos következtetésekre jövünk. 

A következtetést követi a kutatás, ezt a siker. 
S ha ilyen uton haladva bizonyos megállapodásra jutunk, már 

credmbtyiizzk már vivmánytt11k van, mely további kutatásra alapul 
szolgálhat. 

A további kutatás szintén megállapodáshoz vezet. A siker vagy ~i
kertelenség sz ül i a gondolkoz: st a következtetést a megállapodást. Es 
végre az ilyen kisérletezés és tanulmányozás elvezet ahhoz, a mit 
keresünk, mely a szől6szetben áldást!wzó leend. 

Az egyes helyeken feltün5 sikereket és sikertelenségek okait ha 
keressük, akkor a dologba méiyen be kell hatolnunk. · 

Nem lehet nem szabad a legkisebb körülményt sem figyelmen 
kivül hagynunk, mert néha egy egészen csekélynek látszó körülmény 
akadályozza a sikert, okozza a kárt. 

Például az én tapasztalatC-im ezek : 
Azt tapasztaltam, hogy az egyenlő körülmények között a fehér 

faj szőlők, de ezek kö~ött leginkább az olasz rizling az, mely fásan 
kézben párositva nagy sikert ad. l\Iig <t fekete fajok, közöttük különösen 
a kadarka az, mclynél a siker a leggyengébb szokott lenni. 

Ha most már csak ezen körülményt mérlegeljük és tudjuk azt, 
hogy mind a két szőlőfaj egyenlő körülmények között egyenlő .. el
bánásban részesül, - s midűn mindkettőnek az alanya egyformán riparia
portálís, egyszerre megállapítható, hogy itt az affinitás kérdése áll 
előtérbe. 

Az t. i., hogy 111ég az olasz rizling a ripária-portálissal jobban
egyezve biztosabban forrad egybe, addig n kadarka hasonló körülmé
nyek között felettébb silány eredményt ad. 

Most már keressük Initassuk mi az ok, honnét miből származik a 
kiilönbözet az okozat ? 

Először keressük a kadarka és rizling vessző között a különbséget . 
.Mindkét faj egyenlően későn érik : tehát ~~ fejlődés egyenletes. - En
nek tehát a különbözet nem tudhatú be. Es mivel az alany és elbánás 
egyenlő, a fellünő különbség a nemes vessző tulajdonságában keresendő. 
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Ha a kadarl<a és az olasz rizling szőlővessztít \·izsg:'t]juk, a különbség 
egyszerre feltünik. A lwdnrka b[) völgyü, lc.skeny, ritkás . fás rész
ből áJi · micr az olasz rizling vessze bele vckonyabb, fas resze vas
taoabb 'parázsabb; s igy a két faj ve..,sz{í egymústúl nagyban eltér. 

t:t Most már az elmondott két különbüzctet ha tlgyeljl.ü::, és a na
gyobb sikert az olasz rizlingnek. adjuk, ker7snü11k kell. ~t z ok~t. l'~gyik 
különbözete az olaszrizlingnek a veknnyabb belcsatorna. h.erllezzuk : nem
e az is hozzá járul a sikerhez, hogy a vékonyabb és türnürehh hélesa
tornán nehezebben illan cl az ojtógallyacskában lev() nedvesség, mely őt 
áletrekelteig táplálja? 

Hogy ezt megtudhassuk ugy kell eljárnunk, miszcr·int az elrakott 
kadarka ojtványok egy részének felső végeit viasszal bekenjük. 

A viasszal bekent nemes galyacskának béll'satornájában levő 
nedvesség, mely a gallyacskát éren tartja : ig\· nem illanhat 11l.\' kün~·
nyen el. 

Kisérletet tettem ezzel, s azt tapasztaltam, hogy a uekenett ne
mes kadarkák valamivel nagyobb sikert adtak mht azuk, melyek be
kenve nem voltak. Tehát ez már egy uk ; de még mindig nem lett 
elérve egyenlő eredmény a rizlinggeL 

Igy tehát még más ok is van mely a nagyobb sikert adja. 
Hosszas gondolkozás után arra jöttem, hogy ez, a rizling vesszú 

tömörségében és a kadarl~a vessző fájának ritkaságában találja megfej
tését. Mivel a ripária-portális is tümörebb a kadarkúnál, igy az olasz-
rizlinggel jobban egyezik. .: 

Eme tapasztalat egy megallapodást nyujt; nyujtja pe.iig azt, hogy 
az egyenlő szövetü vesszőknél a forradás biztosabb. :\livel pedig ;r ti
pária tömörebb mint a kadarka: igy Ll: oh1sz ri:li11g vcss-;(J_j~L·el 
uagyobb a:: ajfillttás. 

Tehát a sikert, az alany és nemes \·esszük sejtszüveteinek meg-
közelitő azonossága fokozatosan emeli. 

Ebből is lehet tehát egy oldalról a sikert kö,·etkcztetni. 
ne gyerünk tovább. 
A siker biztositására szolgál az is, ha a llt'mes ,!f,zl/yL~t·skLl a,/dig 

tartja ki életét: mig az alauy éld re kt?l. 
Azért tehát arra kell törekedni, h~gy az alany vczszú életre kclése 

gyorsittasék; s a nemes gally éJetképessége fenntartassél\. 
Ezen alapszik a sirkézésszei'ü oskolázás. 
Ha a páros;tott ojt\'ányt, vassal, lapos egyenletes füldbe ültetjük, 

ritka esetben ad oly sil< ert, mintha ha azt sirkézetreu ültetjük, ill~tőleg 
Richter-féle eljárással oskolázzuk. 

A Richter-féle sirkésen oskolázott ujtványok végei kevés!ié méh·ed
nek a föl.dbe; ha~em a. sírkében vantwic Aú~rt tehát a nap m~lege 
~r~~san eletre ~elt1. Tehot ezen eljátns a/. alany fejlödé"ót sietteti. Kü
lonosen akkor ali be a fejlő ... lés gyorsan, ha a sirl\ék délnek vegy dél
~elet.nek fekszenek; s különöscn nkkor: ha a talaj b<~rna v::tov fekete s 
lfjY .JÓ meleg vezető Azért tehút a JélnPk vagy délkelctneltfekvö bo;na 
talaJ az alanyt gyorsabban készteti életn·. 



A sikerhez azonban feltétlen kellék, hogy mig egy oldal~ól az 
alany éietre kel: '" 11emc:s .:;-ally i.-..· k..:::(Ut' mc:.~ természeles ntiiködését. 

Legtöbb sike1·telenség· abból úll, hogy a nemes gally akkorramire 
az alany életre kel, lús::il-tktld és i.:;J' l;lclképlclcrt. 

Egy kevés gondolkozás megállapítja azt, hi>gy a forradás csak 
két éli> fás rész küzött történhet, és pedig ugy, ha mind kettő közösen 
küzrcmül\öJik az egygyé funadásban. 

~ézzük, hogy veszi kezdetét a funaJás, l1ogy fejlődik és hogy 
eriisödik meg ? 

Először is az alany \'CSSL.Ő : a talaj nedvességét szivja magába ; 
ezzel az életképesség fentartatik. 

Ha a talaJ átmelegszik, a vessző felsó rügye Judorodni nölni fej
lődeni !<:ezd. .-\ fejlődés első stádiumában az éltető nedvet a vesszőből, 
illetőleg a \'essző beléből veszi. 

.-\ szőtőrügy magaban hordja egy szőlőtő teljes kellékeit ; éppen 
ugy mint a buza, kukL'ricza avagy egyéb gyümölcs mag. 

A buza a i<ukoricza a gyümölcs mag előbb megd·agal\ és a meleg 
által a benne levő életanyag folytán életre kel. -

A szőlőrügy hasonlóképen rendelkezvén a szőlötö összes kellé
keivel, a nap rnelege által életre keltétile Csakhogy mig· a ma~vak a 
nedvet a talajból veszik, ők ezt a szölő beksatornájában levő nedvekből 
veszik fel. 

Ez a szúlőrügy fejlődésének kezdete. Hogy eg,y szőlőojtványnála; 
forradás kezdetét vegye, első kellék, hogy a rügy életre keljen -

~l ost már HZ a kérdés, melyik kel elóbb életre, az alanyvesszö·e,' 
avagy a nemes gallyacska ? 

Ha az alany,·esszű kel eWbb életre, akkor az alanyon levő r'ü
gyecske kifejl·5dik, s igy a nemes gally érintetlenül hagyásával is élő· 
testté fejlödik. 

Innét van az, hog,y a me ly ojtványnál a forrad-ls nem áll be, és ha
az alany vessző ép egészsége,: 11 !t·gfdsöbb riigyeiból kihajt. 

Hn a nemes rész e:őbb n.Ljt, akl~=Jr következik a rendszeres forra'.:. 
dá~S. Azért, m1vel az alany nedve az é:etre kelt nemes csapocska által 
felvétetik, s igy az összeköttetés az alany és nemes rész között beállott. 
:\z ilyen ojtvány forradása a legtökéletesebb. Ahol az alany kihájtott, 
még mindig lehet jó forradás, de olyan soha, mint ahol az ala.r:ty nem 
hajt ki, ahol az alany teljes ereje a forradás tökéletesitésére fördittatik. 

Ebből látható az, miszerint arra kell törekedni, hogy a nemes 
gally minél előbb életre keljen. . 

Az összeforradás akként következik be, hogy az alany és a ne
mes gally között a nedvkeringés összeköttetésbe jön. Az összeköttetés 
folytán a nemes rész a tápned,·ct a talajhól az a!anyon át veszi; s 
midün a nemes hajtás végeig jutott; s ott a leveleken a légből szükséges 
aikatrészeket fölvette : a levél likacsain cl nem párolgott éltető nedv, a 
tőhöz és pedig most már nem a béksatornán, dc a vessző rostjain a 
héján visszajut 

A lefelé toluló éltetü nedv folytonossága a sebelméi részben meg~ 
HkaJ, a léggel érintkezik; ez kepc::i a fot-r,lll)'l. 
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Az ujból meg-meg ismétlődő nedvnek lefelé a héján történő uta
zása minden alkalommal hizlalja a metszlapok széleit ; rnig végre a két 
idegen testrészt összeragasztja. Ez! llet·c:z::iik forra~tá:uak. . 1 

Ebből az a tanulság, hogy a nemes gallyboi t~ dul .kl a forTany, 
igy tehát első kellék, hogy a nemes gally élete a~dtg. nug, a~ alany
nyal a nedvkeringés folytán összeköttetésbe jön : clelkc:pcssegebc·ll fell-
tartassék. 

Ezt kétféleképen lehet biztositani. Először ha a nemes gallyat le
hetőleg akknr szedjük le a tőről: amikor a párositást eszköz?ljük.; .. é~ 
akkor szedjük midőn a rügyek észrevehetőleg nagyobbodlll feJl0J111 
kezdenek; mert ekkor már élete a bélcsatorna ncdvességét fölvéve, azt 
uj nedv fölvételére serkenti. 

l\lásodszor ha nemesítés alkalmával az oskolába a~onnal clrakjuk, 
' és ott arra, hogy a nemes gally életképessegél fenntartsa : kiváló gon-

dot fordítunk. 
A nemes gally élete a nedvesség . .:\li helyt a gallyücskából az él tet~ 

nedv elpárolog elillan: az életképesség megszünik ; runint a haldokto 
embert életre kelteni nem lehet : ugy egy sziklmdó nemes gallyacskát 
sem lehet töbdé hivatásának megfelelő helyzetbe hozni. 

A szikkadás pedig két ~ton következik be. Ha az ojtvány száraz 
talajban van,- és ha az a szél Jltal kifuvatik. 

Arra kell tehát törekedni, hogy a benemesitett elo''kolázott nemes 
gally állandóan földdel takarva legyen, és pedig oly földde!, mely nem 
repedezik meg; hogy igy a levt.gő, a szél a gallyacskához ne jusson, 
és az ki ne ~?.ikkadjon. 

Ez okból az oskolázást ugy kell a sirkékben eszközölni, hopy a 
sirke teteje ne legyen keskeny. :\1ert hn l<eskeny, a nemes gallyat kevés 
földrész takarván : az kömtyeu kiszikkad. 

A sirkének fe!ülr~l legalább 4-5 ujnyi szélesnel< kell lenni, es a 
nemes részt teljesen takarni. 

Kiváló gondot kell forditani arra, hogy a sirke ha eső nincs : min
d~n nap reggelén öntöző kannával ugy nevezett rózsás l<upával g~·en
gen meglocsoltassék. De csak annyira, hogy a talaj ned,·es legyen. 

Az ilyen nedves talajt a nar melege fölmelegiti ; a nemes gally 
rügyeeskéje a melégágyszerü földben meg"!uzzad, élett·e kd. A tápned
vet első sorban a nemes gally bélcsatornájából felveszi. AL', alany bél
csatomája a nemes bélcsatornájával ösezeköttetésbe hozat\·án, felszívó 
képességénél fogva az alany bélcsatornájában levő nedvet szivja fel. 

Az alany bélcsatornája eszerint az éltető neJvtől megfosztatván : 
azt a vessző végén, részben pedig a lehámozott vesszőbeján veszi fel. 

Kevés éltető nedvet vesz fel elhinte a fejlődö nemes rügy ; annyit 
az aiany képes, a taiajból pótolni. Igy kezdődik az együtt rnüküdés, 
melynek eredmenye a forradás az együtt élet. 

Ezekből tisztán látható, hogy a két idegen test egybeforradásának 
első .röl,tétele a két, él~tképes vessző ; és az, hogy ezen· életképesség a 
mUkodes megkezdese1g ha kell rresterségesen fentartassélc 

Fentartani pedig a kioskolázás után csak a nemes részt kell : te
hát mindcn figyelem erre fordítandó. 
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A sikert mint mondánk a két teljes életképes vesszli biztosítja. 

Csak is az mondható életképes vesszőnek, am~ly az anyatöről vágatik le. 
. . . Azért tehát aki biztus sikert akar elérni, ha tehetségében áll, ugy 
JarJon el, hogy ugy a nemes gallyat mint az alanyt, mint fennebb 
mondám: akkor vágják le a töröl midön azt nemcsiteni szándekoznak; s 
a nemesítés után azonnal ültessék el. 

Igaz, hogy föllehet tartani a vessző életét télen át is el vermel ve. 
Ez is. él, mivel a nedves homokból riedvet vesz fel ; s hogy meg ne 
zabálJon : a felső végén kileheli. De ezen élet, a tökén folyamatban levő 
tlikc életével nem hasonlitható egybe. 

Az ilyen vesszükkel is lehet párasitás ojtást végeztetni, csak a 
siker sohasem oly biztos. 

Csakhogy ha ilyen vesszünk van, és az télen által nedves ho
mokban volt: tavaszon egy kissé meg kell koplaltatni, s az eloskolázás 
ellitt legalább 24 ó1·áig árnyns helyen, a levegőn tartani ; ne hogy a 
vizzel telitett vtssző a nedves fúldben megzabáljon. 

Tchút a kézben eszközölt ojtás sikerei érdekében midőn nézete
met elmondottam, még azt kell ujból felemlit1~nem, hogy a külömböző 
nemes fajok külömböző sikereket szaktak adni, Azért azután egyenlő 
eredményt várni kivánni nem lehet. 

A párosirás ldvitele teljesen ösmert, azt nem tárgyalom részlete
sen. Csak azt jegyzem meg, hogy az angolnyelves párosítás legczélsze
rübb. Raffiával kötni a legjobb; és az ojtvány helyét jól kígyurt ti2zta 
agyaggal kell bekenni. 

Agyaggal azért, mivel az agyag a nedvességet nem bocs~1jtja át. 
S igy a nemes gallyb61 lehataló nedvesség~ a metszlapoknál meggyülik, 
s igy az alany vessző rostjaival felszívódik. Mig ha agyaggal bekenve 
nincsen: a lefelé folyó m:dv a metszlapból a talatha jut, s ott ellillan: 
s igy az alanynak kevés jut belőle. 

l\lég az van hátra : mikor kell a rárositást eszközölni ? 
A párosítost akkor kell eszközölni, midőn remény van reá, hogy 

tétlenül sokáig nem vesztegel a földben. Al<kor kell eszközölni, mikor 
azonnal el lehet oskolázni : mikor a talaj már átmelegedett ; s igy kilá
tás van reá, hog~' a rligy mielőbb életre kel. 

Ily eljárás ily kezeiés mellett a párosítás a nemes gally sajátsá-
gához képest: kellő sikert nyujt. 

Az a kérdés. hogy manapság midőn a zöldojtás készítésével a 
szőlészek oly1mnyira előrehaladtak : érdemes-e .l fásojtt•,í1ly készitését'el 
joglalkoz11i? 

Az igaz, hogy a zöldojtvány készitése szerfelett könnyebben vi-
hető kereszti.H ; az igaz, hogy az kevesebbe jön ; az is igaz, hogy a 
zö.dojtvány is hasonlóan állandó tökét ad ; tehát ily körülmények között 
mégis mi haszna van a fásojtasnak? 

A fásojtás tartóssága már hazánl<ban is be van bizonyitva. 
A fasojtás akkor készithetö mikor a zöldojtás még kezdetét sem 

vette. A fásojtás gyökeres lévén, a beállása biztosabb, és egy évvel 
elóbb terem. 
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De meg mit cdnáljun•{ a termelt alany ,·essz<ivel, ha az telepitésre 
már több~ nem szlikségcs ? 

.-\ fásojtással egyszerre lehet a fajul\at nag~· mennyisGgb~n tenyész. 
teni: mig H zöldojtúsn:íl é\·ekru \·an szüksé;.!, lw:...:y cg_\"L'S faJul{kal na
gyobb táblákat lehessen bl·allitani . 

. -\ francziák fúsujti.s~al teiepi:ctték be szütcrületeilwt; a fásojtás 
hazánkban is nagyobb lethitiletet vesz, h:1 a:wn clj:'trásokat múdoza1okn.t 
fouJ·uk tudni és befu<rJ'úk tartani : mclvcld\cl a sikert fokozni lehet. 

t> ' o . 
Abouyi. 

Apróságok. 
A lis::tltLlriiiLÚ dh:ui i.c.:dd .. 't·:.c.;sl mi ugy találjuk helyesnek és czél

szerünek, ha most idejelwnín beszerezzük a kénpot t. 
.-\ kén~.,o1·t a legsürübb szitún útsziti'tljuk, és Int \·annak l'L'llrre na

gyobb darabok, a melyek a szitán felül nwntdn.tk : nzokat muzsárban 
,·agy ha kézi kis úrll)gé~.,ünk ,.,111 megürüljük ós ismet megszitáljuk. ]gy 
a kénporunk a lehetü legjuhban ,·an mcgtön·e, l~y azután nem kell 
félnünk, hogy az nagy darabokban hull a szúW lumbozatút•a. 

Hogy azután a lomb(lzatra hullott. puro~skúlwt a lulllbozat.ra ra
gaszthassuk, veszünk ugyanannyi meszet, mint amennyi a kén por, s 
azt szintén n~.,rúra tön·e mcgszitáljuk: s if~~- együtt t·,ssze ke\·erve poro
zunk \·ele. 

Ha l<isebb területet ld\·únunk bepuruzni ; ugy a kis kénporozó ké
szülék is elég alkalmas, azzal a szé,l{J üsszes lombozatahoz eljutunk. 
Ha nagyobb táblát kell beporoznunk; akkor ahhoz gu·1~micsövel ellátott 
fujtatót haszná l un le 

.-\ fujt~~tún leg:dább egy 111éter gummics(í leg.ven, az! meghajlitjuk 
ugy, hogy a cső üres vége, ahol a kéu-mésZl'or 1\ijut: fülfele legyen . 
.-\zután a meghajlitolt guiiimicst'",vet a t!)ke alá helyezzük, ugy fujtatjuk 
l\i a port, hogy igy az felfelé j11tvún: az !'.~Js: lombo;,zlnl .fiir/i.i/ 
meglepje . 

.-\ porozást a ,·irágz:ís utún azonnal eszl\<iztiljük. 
A mész a lcvélzctcn és a kis bogy6n a rcggcii hannattal fl!loldú

dik, és a 1-\énport a ~eriigziti, illctölcg oda ragasztja . .:\hol azután l\én
oxyddá \'ál\· án : a lis::llht r mal .f!nmbdit l.·iöli. 

Ez a legolcsóbb eljftrás, s egyt.:l<'ire, mig a g\·akorlat teljesell meg 
nem tanit okosabb oksúbb eljárásra: lt:Ut.:scu j() ·I·d .. ldmi es::kö::. 

* 
A mels:ésröl. Sokan azt úllitjn k, hogy .a~ úszi mctszésnek annyi 

előnye is V P. n, hogy a szűl<') el ú h b h: ér il\. Es ezen teldntetböl is esz
közlik némel\'ck uz űszi mctszést. 

J:t~n a~t .nem tapasztaltam eddig, hogy az iíszi mets~és c}ijbh érlelte 
volna meg a sz{Jlöt. ~ICI't az l":szi és tavaszi mets~és az én tapasztala
taim szerint a szülű é: és i idejét semmivel sem siet tele', és nem l.:ésleltc. 
Minden szölő akkor érik, akár ússzcl akar tavaszon mctszik a mikor 
annak ideje elérkezik. ' 
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.-\z áll, hogy a tavaszon eszközJött korai metszésnél némely eset
ben van valami érési küli_inbség, de ez is nem mindig következik be. 
Mert. ~ szDI.iibogyó érésének bizonyos idő mennyiségre van szüksége. 
Az er~? g.ed1g a.kl~o.r .v:.szi l~ezdetét: midfín a bogyó teljesen kifejlődött. 

lehat az erest 1dut mógröviditeni llCII1 lehet. 
A bogyó fejlődés az id{íjarástöl függ-. I fa a1. idő száraz lassabban 

fejlődik. Ha nedves korábban. :'..tivel a Üjhb lápnedv jobban fejleszti a 
bogyócskúi<at. ' 

Dc az időjárás is hozzúj árul. He az id t) \·áltakozva nedves és me
leg ugynevezett nevelő idlí, a bogyó előbb fejlődik Azért tehát a sző
lők ko.lábbi érésére a Yirágzás utáni kellemes és alkalmas időjárás nagy 
befolynssat van. 

Az azonban elvitázhatlan, hog~· a tavaszi késői metszés az érést 
hátráltatja. 

Azért tehát leghelyesebb a szöWket rendcs idejében akkor met
szeni, mikor a rügyek 111ár kissé duzzadni ~le nem fejlődni ){ezdcnek. 
:\live! az ősszel metszctt szt'ílő scm fejl<ídik előbb mint a tavaszi rendes 
metszesi időben metszett sz,'ílő : azért 1z 6szi mctszés nem igen befolyá
solja az érés idejét. 

* * ... 
A mJs:: befolyás,z az alany fajokra- - Ha a rupesztrisz monti-

1\.ula. a szolónisz és ripúria-portális fejli.ídé-si hajlandó~lgait a különböző 
összetételü talajokban vizsgálat tárgyá\'Ú tcsszl'tl\, tisztában leszünk 
azzal, mily befolyása '.'Rn a mésznek az alany fajokr·a. 

Az aJar, a kiindulósi pont a vesszö fejlcJdt!,.;e, és azon anyagok, 
melyek azt természeti fej!{)d~sükre megki\'ántatnak. 

Azon növények, melyek dus:m fejlődenek magasra 1Jf.ínek, legtöbb 
nedvességet kh·ánnak. Ha az a t;llajban megvan: fejlödésUk rendszeres; 
ha nincs: akkor gyenge a fejlődés, és <l növeke~h~s lassan halad. 

:\ézzük meg a fen_yőfát, a nyirlút, a \'izi súst a nádat s. a. t. 
.\ fenyőfa a csapad 2 kos vidd~ekcn fejl{ídik. Példúul a l\lagas-Tátra 

vidékén. Itt is mit látunk? azt, ha a fenyőfa a patal<hoz küzel esik: ak
kor naggyá, sugárrá nöl. S'>t mL·g az sem ritkaság, hogy a csergedező 
patak szélein, ahol a g~·ükerek vizben állanak, nőinek legmagasabbra. 
Szóval itt fejlódik ki teljes erejével. 

Ha azon fenyöfajt száraz vidékre, alFJl a csapndék kevesebb, vagy 
éppen nem elég ü!tetji.ii{ el, él ahogy-ugy, de nem közeliti meg 
azt, amelyik a neki nwgkivántató talajba helyezkedett. llyen a 
fű, ilyen a mús sok nedvességer gyüjtö fa s. a, t. 

·Nem akcí.rván a hasonlatokkal a lapot tölteni ; most már nézzük 
meg a ripária-portálist; ez szintén kifutó dus niivési.i szö\öftj ; tehát 
fejlődéséhez ennek i~ megkivántaló ncdvess0gr~ van szüksége. Azért te-
hát ha a talaj száraz: ott ö uem fo.!f dis::!.-ni soh.r. . 

.-\ r·upesztrisz montikuln boko1·-növósii, ez nem fut ki; ennek nm
~sen szül<sége annyi nedvcsségre, azért tehát ő a szárazabb talajban 
eléggé jól talá~ja rnngát. . 

A szolónisz szintéu nagy fcjl{íd~sü; azért ennek is nedves talaJ 
kell; de nem lévén oly dus fejlődésü mint a ri párin-portál is, tehát ő 
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kevesebb nedvvel is megelégszik. ő tehát e tekintetben a Hpária-portális 
és rupestris között van. 

A mész a vizet felveszi dc csakhamar el is párologtatja ; tehát 
száraz talnj. 

Például ha agy darab mészre Yizct öntünk az_t tapasztaljuk, 
hogy az a vizet magába veszi.. a mész. elporl~d, d~ .. a VIZ eitHan , ~~y, 
hogy ha az elolvadt meszet, a melyre a VIZ _reaontet~tt m~gm~rJuk, 
ugy tal.:.íljuk, hogy a mész alig sulyosabb valarmvel, tehat a vtz ehllant. 

Ezen tulajdonsága a mésznek van befolyásui az alany vesszök 
fejllSdésére. 

G szöuet~ezésrö1. 
A bevégzett szüret után, midőn az iJei hortermésünket beplncz.éz

tük, az orszég legtöbb vidékéról azon álta'iános panaszt halljuk, hogy a 
borokra vevök nem jelentkeznek. 

Sokan aggódva 1\:érdik: mi lesz a szőlészet jövője, ha most, mil<or 
még kevés bor terem, még si111.:s semmi kereslet ? 

Igazán megdöbbentő jelenségnek mondható ez, és ha keressük az 
okát: egészen könnyen meglalálltatjttk. 

Az első és - legnagyobb ok az, hogy 
jrágaság egyik ok, amelyiknél még nagyobb 
reslet nem nyer kielégitést. S igy a kétszeres 
azt, hogy ~·ásárlás u cm förté11ik. 

a pénz felette drága. A 
baj az, hogy a hitelke·· 

baj együttvéve idézi elé 

Másik ok az, hogy bár a felügyelet az ellenő1·zés szigorubb volt : 
de ezért még mindig nagy mennyiségü müborok szerepelnek. 

1\Jegengedjük, hogy a nagyobb városokban, ahol a felügyelet erő
sebb, ahoi az érdekelt ivó nagy közönség nagyobb intelligencziával bir, 
kevesebb mübor van a forgalomban. De a községekben, a falusi korcs
mákban: mél! mindig ua~!!Y lllt:llll)'ist=,l!el fo.~y,ls:hwak. 

A harmadik ok az, hogy az olasz borok még mindig nagy meny
nyiségben importáltatnak be. 

S igy nem csoda, h~ az ilyen viszonyok között a töke tel'lnékei 
a pinczékben hevernek. 

1\linden szőlész egyhangulag azon nézetének aJ kifejezé5t, hogy 
ez a he!yzet tarthatatlan, hogy ezen segiteni kell. 

A segitség két oldalról várható. A kormány férflak tegyék meg 
kötelességül<et, és a lehető elsö alkalom•mtl oda türrkedjenek: hogy az 
olasz borok heho::alalál Iza 1lt'lll is ahldcilyo::ltatják meg, hát udzezitsék 
meg. 1\Iert az nem elégséges, hogy ellátják a szölészcket buzditással, s 
szakférfiak által jó tanáccsal, kölcsún pénzzel a telepitésr·e : ha egyszer 
a terményei< értékesitésének akadályait el nem hárítják. 

Nagyobb szukség van erre mint arra, hogy bennünket n telepítés 
tényére magta:1itsanak. 

Eljutottunk mi már odáig, hogy a telepitést öntuJatosan tudjuk 
végezni. Ha azon javítani való van : ,,,.,.,l is mc.~lauil mhzkel a lYa
korlat. 
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. Ezen a. téren ~zivcsen fogadjuk ugyan j1) tan{tcsokat; de sokkal 
sztvesebben fogadtwk: lht ItTlllell s:·ö/öiult és bnraiuk ~..:rléllesitésére 
u._yilu,íuak alka.lmakal. 

. . Ezt kér·jük. ezt kivánjuk, ezt óhajtjuk mi manaps~íg, a tübbi ne
hezsegekkel maJd megküzdünk magunk is 

. Jelen nyom~sztö viszonyaink közütt egyetlen utunk van a szö\·et
~<e~es. E~ az, amthe~ folyamodnunk keil. Ennek birtokában azután egy 
h.le1g elva1·hatunk, 1mg a kormány bölcs intézkekéseivel a léted) nehéz
ségek elháritatnak. 

Ösm:rjük t~ i népüu~. gondolkozási módját; és tudjuk, hogy ná
lunk e szavetkezes cszmeJe nehezen honosul meg. 

Sokan félnek t~le. - Pedig az. a jelen körülmények között oly 
egyszerü oly konnyü, hogy csak egy kis komoly go:1dolk.ozás jóakarat 
é~ kezdeméuyezési hátorság kell : és .... ·:~~~feleli ki.imzyen kercszéiil·vilzelö ; 
és jótékouy Iza/ása, áldásossága uem marad el. Keresztülv ihettJ falun
városon, még a legkisebb községben is. 

Jclt:n czikkünk czélja a szövetkezés létesitésének, kivitelének meg
üsmcrtetése. 

A szövetl<ezés segitséget nyujt a termelőnek; i<edvező helyzetet 
teremt a keresl<edelemnek, bizttlmat a bevásárolóknak ; és végre jutéle
mény a fogyasztó közönségre. 

Ki volna tehát oly ferde felfogásu egyén, aki ezt nem óhajtaná!? ... 
Megvagyunk győzi>dve, hogy ha szőlésztársaink átértik : 11em fo,!!·~ 
uak késui a szövetkczelek me,gúllapitásával ltJtreho:.Jsával. 

Sem kell ahhoz nagy t1')1<e nagy pém~ áldozat ; csak egy lds cle
\'en felfogás : és az eg/-;z c<~)·s:erre megtcremtltelű. 

A szüvetkezet eszméjétől legtöbben azért félnek, hogy az nehéz
séggel, nagy áldozattal . s esetleg megkarosadással jár. Pedig nem 
ugy van. 

Vegyünk például egy küzséget, ahol 30-40 szőlőtermelő van, 
egész könnyen létesithetik a szövetkezetet a következőképen. 

Etöször is jöjjönek össze és az értelmesebb emberek, magyarázzák 
meg, hogy aki a szövctkezetbe beáll : annak nem lesz oka szüret 
után vevöért sopánkodni. ~em lesz üres a pénztárczája, és nem úJ
tétlenül íires bugyelárissal bora mellett. ~lert :1 szövctkezet az egyesek• 
től átvett borok értékének bizor.ayo!) hányadát, például G0-7i>0/lt-tólíjilt 
szüretkor azonnal kifizetik a szövetkezet pénztórá~ól. 

S mig egy tészről bora árának 60-i5 °/o-tóliját készpénzben 
megkapja, más részről borának jobb értékesítésére teljes jogos reménye 
van. 

Jobb árt kap a boráért azért, mivei a borvevő nagyobb bizalom-
mal veszi meg a bort a sz~.Netkez~ltől,. mintha a~ egyes gaz?a pit~czél 
jében van, már azon oknál fogva '-~~ m1vel a ma1 . a pancso~o VIlágban 
nyugalmat megbizhatást talál a szuvetl;ezet kezelesben. S 1gy a vevő 
is hamarább jelentkezi!<. . 

De nagv előnyére van a borvevőnel< az JS, hogy nem kell neki a 
borszenzál áital hurczoltatva : pinczéből-pinczébe járni-kelni. Mivel egy 
meunyiségben több egyenlő bort talál. 



:r:s véoTe mivel a ga~~l<~ :nost mar bora úrúnak egy részét kész
p~tlZben ke;éhez vette : könnyebben elv<~.rhat a még esedéke~ lodsebb 
<·;s~zegért ; s igy borát illetve a bort a szo~etkezet nem lesz ~enytelen 
elpocsélwlni ugy, min~ a~ egyes ~~zda, aktnek szorult helyzetet a bor· 
kereskedők sokszor ktzsakmanyolJak. 

Azt a kérdést vetheti fd valaki, hogy honnét vesr. a szövetkezet 

pénzt-? .. . . 
Ez errészen e:4·z~zerü. Ifa a szo,·etkczet megahümlt, alapszabalym 

jt'J\'á V<\011;!\: hagyva, be lép a B pesten léte ú) a kormány által is támo
·ga tua ,, Urs::á<i;tus A..<">:: polifi S::ö·7•cflú·::dbt.~." 
· .-l.:: Ors:Ligus A .. r"i::pullli S::ül'<'lkt.·:;d, a Jttegalakult pineze szövet
kezetnek a létez{) legolcsóbb karn~t mellet annyi p~nzt a-i kölcsön : n 
húny üzletrészt a tagok aláírtak. Es olyan összeget, amennyit az ali1't 
,·,zletrészek ötszöröse kiwsz. 

Példúul ha <l szi..)vcti-~czeti tago!-: lOD üzletrészt egyenként ;->0 ko
ronával aláirtúk, s igy az alúirt ü:dctrész ;A)l)t) koronút lo\itesz . ennek öt
~zörö3en megfelel() összeg pén:~t, az<lZ :!.> ezer koron ít nyernek kölcsön 
fejében, mely azután annak módja szerint a borok eladásához mérten 
lesz 5°/ o kamataival visszafizetendö. 

25 ezer korona pedig oly::m összeg, amellyel sok szőlésznek ne
héz hely::eten segiteni lehet . 

..:\. szövetl\ezetnek azon előnye is van, hogy tagjainak, az év 
f,>J\·ama alatt, a szőlök munkáltatás:íra is adnak a nwguk között 
rnL:gállarithntó összeget; kinek-kinek annyit: mennyit a szövetkezet tag· 
jni helyesnek jónak tabinak oly értelemben, hogy az adott köh~sön az 
illeWI\nek egyéni és vagyoni garancziája mdlctt is biztositva van. 

Tehát a szövetkezd az év l\:özött is segithet a tagjainak nehéz 
helyzetén; és szü1·etkor pedig a beJdott bora értékesnek megfelelő 
ii:--szegr~ biztosan számíthat. 

Kérdem: van-c ép elméj ü szi)l,·)sgazda, aki ezen helyzetet ugy a 
111:tga, mint társai résúre, mint arsai r~s~.-:ére. ne ipal'kodnék mt!gteremteni ? 

:\lint mondánk pedig ehhezt egyéb nem kell : mint egy )\is jóaka
rat, és egyes értelmesebb emberek faradsága, akik a kev~shhé értelmes 
tarsaikat fel\·i úgositsá:, és az e-;zménck megny':rj~k. 

A megalakulás :lb húl ali, hogy elh<ttároz;~áio\, miszcrin t al<i a szövetke
zetbe áll: az köteles annyi üzletrést jegyezni: amclluyi /told szölöje va u. 

Az üzletrés~ egvenl\:ént f>O vagy száz koronáha állapittatil< meg, 
111cly havi rátákban 2 év a!att is bcfizethetö. 

· A befizetett üzletrésJt. mindig az alái1·ó üzletrészes tulaj'Jona melv 
, w 

n:ún 5°/okamatot élvez: s ha valamikor feloszlil< : a pé11z ismét az alá
irá iizlefrészes tulajdouába esik. 

És ha Valo~l\:i iJ,·)Io\:izi)tt mcgszünnék sd)lt5Szcttel foglalkozni, vagy 
bármi okból kiakarna lépni a SL:ÜVetl\czetbéil : a lllt.'f!lz,ztározott iaőbt:u 
fdmoud, s a lr::járalkor a be_tb.;telt öss::t'gd .. i.·iss::,lk,lpja. 

Az üzlstrész l\cpezi az alapot. a biztositekot. :\li11él több üzletrész 
j.·gyeztetik elő: alltzál uagyobb összegil kölcsöut 11yer a s::övefke::et, az 
Országos központi hitelszövetkt:zeitöl 1\:l)Jcsönkt~pen. 

TehM ha Itisebb szá:nu a szövctker.ot, kisebb a szül\sé~let,. kisebb 
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a nyerendű kölcs<·)n; ha nagyobb, akkor ni:lgyobh a nyerendö kölcsön
összeg is. 

Az öss;.eúllott SZ<.i\·etkewti tagul.::twk az alaps1.abály készítésé-
vel sem kell fáradni. lrjanak fel Budapestre az ( Jrs::Ú,s{us kii::pu11ti s::ö·7•ct
h·::etuek, ahonnét a kész alapszabály-mintút készséggel megküldik. 

A szövetkezet teljes megnyugvást nyujthat mindenklnek, mivet an
nak vezetése és kezelése feletti felügyeletet ugyancsak az Országos· kö.-:
puuli szövetkezet teije~iti. Sőt még az alakitásban is scgédkezet JJyujt, 
amennyiben az alakul,) szövetkezet megalakülású.t keresztül viteté t is tá
mogatja a: () rs.::ú.~·o.': hi:.:po11 t i ki lt:ls::r}vcfl<e::d azzal, hogy az illetők lev é I
heni megkeresésére, egyik közegét az illeté) helyre kiküleli ; aki IS az 
alakulókat további utasitásaival ellútja . 

.A megalaku't szövetkezet elsö kötelessége arról gondolkozni, hogy 
szüretre egy alkalmas bo!'házzal rendelkezzék, ahova a szövetkezeti ta
gol' szőlőtermésüket beszállítják: Ahol ez u tán e czélra közülök válasz
tott ahhoz értö egyén által : a szűlő borrá ji:ldolgoztatik. 

A szövetl<ezet ÜJyeit maga intézi, s e czélra kebelébíll egy igaz
gatóscígot választ. 

Ez állapltja meg a beadott szől<'í értékét. Ez vezeti a szövetkezeti 
ügvekct. Ez szavazza meg a beadott szőlő után esendő hányad össze
get; és ez szavazza meg, az évben eg~resek által kérelmezendő előleget. 

Tehát a \·ezetés teljesen megnyugtató, mert az illetők mag:.:k kö
zl'll v~í.lasztják ügyeiknek elintéZtíjét, boruk nal< l<ezeléj iét értékesit<')jét. 

V.'lnnak sokan, :tldk csaki~ azért nem hajlandók boraikat a szö
vctkezetnek beadni, mi\·el boraikat ki\·úlóan j{,nak találják és félti!<, hogy 
az m{ts borával összevegyitt1•tik. 

Ez Rem k{•pezzen akaditlyt: ezen is lehet nagyon kiinnyen 
senitPni· b 

Osszák két részre a LloJg,,t. :\!;:ik a szölö he~..·i;árával meglesznek 
elegendöve; azok adjúk sz{j!títerrn(•süket: hi:D:·; kc::el~·srt'. :\kik pedig erre 
nem llaj~andük ~ r,zklá ro;::, ik be bon:zi11kt.Zi a s:öuelke:eti pillt'":t.:_jélh' . 

• -\hol azután a beraktározott bort kezelik. és fél által megszabott 
árért értékesítik. ~liután ezek bt>rai is ben vannak: a fi0--75o o-tó/i 
e/óle.ifet erre is megkapiák. 

Ho av az elmondott elűnytikiin ki v ül I nég mennyire jótétemény a 
b. 

közös kezelés a küvetkczőket látjuk sz likségesnek fölemliteni. 
Hogy mily nagy gondot kiván a boroknak rendes l<ezelése: azt 

miuda11uyiau tttd_juk, 
Hanyc;:zor megtörténik, hogy a legjohb borok is elromlanak a rossz 

l<ezelés miatt. 
Némelvek a borok Jehuzeisára kcv~s figyelmet forditanak Hányszor 

mecrtörténil\. ho<n· a pinczébl!n a bor . meg;.avarodik, megdohosodik, 
b l OJ 

megeczetesedik. , . . . .. . 
Hánygazda v.Lll, aki a boros nordok h1batt nem ?s.mert fel. Innét 

van azután az, hogy a vevő a borokat betegeknek talalJa, s nem haj-
landó megvásárolni. 

Oe meg mennyi buj van a t~·ltüget~ssel ; - szóvRl a borkezelés 



a uazdának nacrv crondot ad; közös kezelésnél : ettől a sok gondtól, 
~ b. b 

cshető bajtól betegségtől meg van mentve. 
Nagy dolog ez tisztelt szőlész barátaim ! 1\lár ez maga is megérdem-

lené, hogy borainkat közösen kezeltetnők. 
De meg azután az öntudatos borhezelés a bor tisztaságára és 

szépitésére is nagy befolyással van. Hány gazda van, aki nem képes 
borait megtisztitaní megderíteni : J't'dif{ a lis:lilás derítés ,~, bor értékét 
t'me/i és keresd/é teszi. 

Ezekhez az eszközök egyes esetekben drágák, hogy azol<at külö
nösen a kisebb gazdák nem szerezbetik be. A szüvetkezet közös erővel 
rendelkezvén : e:t mhzd megteltcti. 

:\1indezekből látható, hogy a szövctkezés hasznos előnyös nemcsak 
Je áLlásos is. L)~ m~g az igazat mondvét, a mai viszonyokat teldntve 
elkerülhetlen. 

Mint az elősoroltakból látható a szövt!tkezetet felette egyszerüen le
het megalakitani ; csak al<arni kell : és az faluu-városou lélesithetö. 

Az egys7.erübbek kedveért még azt is helyé!1 Unjuk megernlit eni, 
hogy a szövetkezés eszméj~ a honatyáktól az országgyüléstől eredt : és 
a1. törvenyhe van iktatva. Es létesült azért, hogy ezzel a szőlősgazdá
kon segitve legyen ; s ne legyenek kénytelenek boraik mellett nyomo-

. rogni avagy potomárért elpocsékolni. 
Az Országos Közpo1tli Szövetke:ct állami intézmény. - .-\ szi.iksé

ge~ pénzt az állam által bocsájtatik rendelkezé~re oly olcsón, mivel egyet
len pénzintézet sem versenyezhet. 

Az állampolgárok érdekében lett a:.~ alkotva, legyenek tehát oko
sak az állampolgárok! és a kinálkoú1 cUinyiiket a saját résziikre sze
rezzék meg. 

y.-l. 

V e g yes ek. -
Felkt:rjük előfizetöiukct és olvasóinkat, hogy a vidékükön lakó 

szíílőbirtokos névsorát összeállitani és beküldeni sziveskcdjcnek, mi azok
nak mutatvúnyszámot küldünk. S azon bcküldö, melynek ajánlataiból 
legtöbb előfizetőt nyerünk, annak 5 szál csudaszölü ojtvá11yl és 15 szúl 
t~gyébb legfinomabb csemege szö!ővesszőt küldünk. 

Aki 10 előfizetőt gyüjt, azt is l O szál csudaszúlő zöldojtváuyban 
részesitjük. A ki ;) elő!1zetőt s7.erez, annak ;-, szálat, szóval rninden elő
fizető által szerzett egy második elötizető után; egy-egy drb csudas:ülü
:.öldojtváuyl killdűnk. 

Előfizetőinkhez ha netalán volnának előfiizetőinl\ közölt olyanok akik
nek lapunk valamelyik száma nem érkezett volna kezeikhez és a lapot be
kötetni akarják: az előfizeté:i alkalmával legyencl\ek szivcsek azt velünk 
wdatni, és a hiányzó számát azonnal meg kld jük. · 
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