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8serke11t6 '• klad6tulajcloae•• 
OSOKOR KÁLMÁN. 

Tisztulnak ·a fogalmak. 
Most, mikor llZ uj szőlőkultura kezdetleges gyümölcseit 

kezdjük élvezni, állju•1k meg egy pillanatra az~rt, hogy gondol
juk át azt a már feledésbemenő nagy aggodalmat, kétkedést ~s 
kiizdelmet, melyet a fiil"xera vész után kiállottunk. 

A legelelS védekezési t~nyünk volt az ellenség kipueztitása. 
Ezren és ezren tettek különböző- kisérleteket a filloxera 

kiirtására, de hát az sem akkor sem azóta, és most sem volt 
elér h ~t6. 

Egyben kezdetét vette az ellenség pusztitása és ez a liZ~n

kénegezés volt, mely máig fenu áll. De e~ csak gyéritéQ, meg
keveshit~se az ellenség l~tRzámának. 

Midón azzal tisztában voltunk, hogy a filloxera kiirtására 
nincs m6d, ninc3 eezköz, és anyag, vette kezd~tét oly növény 
kerea~sre, mely a filloxera pudztitá.sának ellen áll, e mely a mi 
becses sz516inkkel ojtás utján párosul el és termést nyujt. 

Ekkor kerültek ie)azinre a a számtalan alany-fajok. V égre 
azzal is tisztában lettünk. A talajokhoz mérten 6 alanyfajban 
állapodtunk meg. 

A kövecses szára1 meszes hegyoldalokra a ru pesztris, a 
meszee, agyagos és igy nedves talajra a szzloni1, és az egyéb 
t.alajokra ide nem ezámitva a homokot: a ri paris portalis bi
zonyult alkahnasnak. 

Az alanykérd~eeel ie teljesen tteztázva lett az e1zme. Kö
vetkezett az ojtás kivitelének mikéntje 
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Számtalan neme ajánltatott a nemesitéenek; s manapság 
tudjuk, hogy minden ojtási m6dozat beválik, ha az teljesen 
egybeforrott. 

V annak 15-16 áves helyben eszközlött ékojtásunk, p'ro
sitásunk; vannak kész gyökeres fis és kölönböző eljárással 
eszközölt zöldojtások. 

Ma már tudjuk, hogy azon körülmény, miszerint a neme
sitt~snél a bélciatorna megaértetik: a tőke életre ~s tertnősé

gére nics káros befolyássaL 

Az uj telepiUsnel most már nem azért válogatunk az oj
tási rendszerben, hogy melyi.k ad tart6s tőkét, de azon okos
kodunk, hogy melyik nemeilitési eljárással lehet szőllSinket czél
szerübben betelepiteni; mái sz6val, hogy melyik eljárás ~árja ki 
a hézago1:4 ültetést, azaz mely eljárás és elbánás mell~tt lesz 
teljesen lehetőleg egys,.erre betelepitett szólőnk ? 

Tisztában vagyunk azzal, ho~y at gyökeres fásojb"is~al ki
tünően, hibátlanul lehet Szőlőnket betelepiteni. C~akhogy R gyö
keres fásojtások sokba keriilnek. Ez okból folyamodtunk az 
olcsóhb sin1a zöldojtáshoz, - mely jól kezelve szintén kitünő 

eredményt adhat. 

Ugy látHzik kutatásunk a zöldojtvány telepitésénél állott é:-~ 

erősödött meg; t5 ugy látszik : ez lesz az uj azőlőkultura jövő 

eljárása az~rt is, mivel a zöldojtál:i k~szités felettt könnyen el
tmjátitható, és nagy sikerrel et:)zközölhető. 

Az, hogy melyik eljárással nemesitsünk zölden, már tul
haladott álláspont; mert tudjuk, hogy mindenik l'gyformán jó. 
Csak legföllebb az jő számitásba, hogy ki rnelyik eljárással 
t u d számszerio ti nagyobb sikert elérni. 

A telepitési m6dozattal is tisztában vagyunk. 
hogy csak a forditott talajban lehet siker; forditatlan 
manapiág öntudatos ember nem ültE-t szőlőt. 

Tudjuk, 
talRjba 

Azzal ie tisztában vagyunk hogy a gyökeres vesszőket 
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6azszel is lehet sikerrel ültetni, a sima vessző pedig csak is 
tavaszori ültetendő. 

El lett oszlRtvs azon aggodalom i•, hogy az ojtványtőkék 

nem tartós ~Jetüek. A most is dusan fejlődő éa nagy termét:t
adó 15 -16 (.veR tőkék megnyugtattak arról, hogy az ojtvány
tőkék tartós életüek lesznek . 

.Nié1l egy kérdés maradt eldöntetlenül: vajjon az ojtvány
szőllSk adnak-e olyan minőségü értékes borokat, mint a régi 
szőllSk? 

Ezen kérdésre a jelen év teljesen megadta a választ. Az 
idei kedvező száraz meleg őszi időjárás mellett egész vidékeken 
a lehető legjobb minősé~ü borokat értünk el. 

De még jobbakat. is lehettek· volna elérhetők, ha a julius 
és augusztus hónapok melegebbek lettek volna. 

Tehát az is be van hizonyitva, hogy az ojtvány szőlők épp 
oly jó b0rokat képeBek ter~mni, mint a régi szőlők. Sőt még 
talán jobh11kat is. 

Ekkép az uj szőlőszet terén nemcsak a fogalmak egészen 
megtisztultak, de még a legtnrtózkodóbb embert is megnyug
tatták arról, hogy az uj ~zőlőkulturn iránt bizálma álland6 
legyen. 

Itt az ideje tehát, hogy rninda.zok, akik eddig is valamely 
ez irányhan kétkedtek, megnyugo(ljanak, és az őszi, valamint 
téli id/)t a szőlő telepitéd előmunkáhJ.taira használjuk fol. 

A zöld ojtvény összeforradásáról. 
- Tudományos szempontbóL -

Elösmerőleg kell nyilatkoznunk a ma g as kormányról azért, 
mivel a szől{)k felujitása érdekében leginkább az utóbbi idők
ben sok j6t és helyeset cselekedett. 

Ezen t~ren egy ujabb tényével tahilkozunk a fö1dmüvelti8-
ügyi miniszter urnak, Rmeunyiben R mngyar királyi központi 
sz{)l{)szeti kisérleti állomást létesi tett, melynek feladata lesz: a. 
í-!-z{)]ük f~l1ens6gtit ~~ betegségeit felüsmerni, azok ellen orvos-
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lást keresni. - A szőlőmüvelést tőkélete~iteni, --- rs ezzel kar
öltve a RzőllSk jövedelmezőségét fokozni. 

Fel \ld a ta lesz továbbá, a szőlőu. u st erjedés~uek ~s hor 
fejlődée,nek természettani folyamatilt tanulmányozni. S mind
ezen tereken elért eredményeket és sikereket, a gyakorlati 
életre alkalmazva, a czélra vezető utakat megállapitani ~s azt 
n'pszerü módon leirva, a izúléazközönsfg tudomására hozni. 

E ezéiból Budapest határáhan egy kisérleti központot 
lt1teiitett, s mind igéri : a vidékeken i~ á.llit fel kis~rleti te
lepeket a czélból, hogy a közönségnek alk&lma nyiljék az ott 
elért eredményekről közvet.lenül meggyőződni. 

Ezen intézet megkezdette működé~ét; s ez eddig elért 
eredményt·kről egy folyóiratban számol be. 

A folyóirat czime: :.A n1. kir. központi szölőszeti ki· 
sérleti állonuis Rmpelologiai inté?.et közleménye. c: 

A folyóirat első számát' megkaptuk. 
A nevezett folyóirat első számábun Dr. K. TomJHi Arthur 

'rtekezik: A szólő zöld ojtványainak összeforradásli val, 
növény boneztani vizsgálatok alapján. 

Értekezésében elsorolja a szőlőojtás multját: a r~gen mult
Lan. Felemliti azon irodalmi adatokut, melyek a szőlű-ojtvá
nyok ösazeforadásáról szólannk. 

Elsorolja azt, h~gy mily módszer GB eszközökkel lehet az 
anyagokat meghatározni, éa végre attér: A szölö zöldojtvá
nyainak összeforradására. 

Ez a füzet legérdeke~ebh r~sze, ez Rz ami leginkább a 
ezőlészeket érdekli, az erről irt részJet az, melyet a sz6lészkö
zönség azivesen meghallgat. 

Azért tehát a folyóirat ezP.n részét, mint közhaszn6 '• 
a szől~szet érdekébe vágot: teljes terjedelmében a következők
ben közöljük : 

A szöló zöldoltványainak összet·orradása. 
Az oltás mUveletének v•ihezvitele folytán a sz~lőhajtások mctsz~st 

lapjainak azövetei k~tf,le erlS behatálának vettettek alá : el!lSattrban a 
metaz's aikjába ealS sejtek öaszefügi~•ükben megiZakitva r4azben átmet
uettek, részben pedig a~4troncaolódtak; azután pedig az alkalmazott 
k6Waael a kát hasonló m~on megaebbzett felület szövetei azorosan egy
máahoz azorittattak. 

MiuWn azonban az oltó k4a alakjának ~~ 414nek tök~letlens4ge foly-
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tán nem képes a sejteket egy ideális sikban ketté választani, természe
tes, hogy a metszésen kiviil mág tépéa, zu~ódás és szétroncaolódás folytán, 
kisebb-nagyobb üregek é~ hézagok keletkeztek a metszés sikj!Íban. Ennél
fogva ezen metszési felület korántsem oly 1ima a valóságban, mint a 
hogy azt puszta ~zemmel látjuk, hanem kiemelkedéseket és bemélyedéseket 
mut.at6 hullámos sikot alkot. 

A mint m1ír most az oltvány szoros összeköteMse által, a két met
széslap egymfshoz lesz szóritva, e két hullámos felület eredeti alakjában 
az egymásra sajtolódás fúlytán változás áll be. Természetes, hogy a met
szési lapok azon részletei nyomulnak és lapulnak leginkább össze, hol 
két kiemelkedés esik egymásra. Ott, a hol az egyik lap kiemelkedésével 
szemben a másik lapon bemélyedés van, ott ezek már kevésbbé sajtol6d
nl\k össze. Végül ott, hol mindkét metszési la pon bemélyedések kerülnek 
egym1íssal szembe, ott közvetlen érintkezés nem áll elő, hanem hézag 
marad fenn, ngy, hogy a szövetek itt már c~mk az oldalnyomás hatása 
alatt álinak, de egymásra .oem snjt<itlódnak. 

Ezen 1íllapotokat tünteti föl a négy napnál nem idősebb oltványok 
legnagyob része, néha még az idGsebbek is, (ugy hosz-, valarnint kereszt
metszetben vizsgtílva). 

)'Jikroskoppal vizsgálva az oltvány, a metszési vonal környékén leg
szélről az oltókés által kettészalt és azétroncsolt sejtek sorai foglalnak 
helyet. ~lindkét n()vény kettészeit sejtjei kiömlött tartalmukknl, össze .. 
esett sejtfalaikkal egymáshoz nyomva egy átlát!--?atlan sötétszinü réteget 
képeznek. Ezen r~teg mint egy ~;~~rgás, néhol olajzöldes bt~rna szinű vo
nal v~lltozó va~tag·8~Íg1íLnn huzódik nagyobblíra <!Z egész metszeten keresztül. 

Azon pontokon, hol a met~zés f(>lytán támadt kiemelkedések nyo
multak egym:ísra, nemcsak u szélső kettészelt, hanem n közvetlen alattuk 
feKv{) sejtek tübh-kevcr;ebb sora is, mely klilönben a metszés által 
nem érintve épen maradt volna meg, :lz összenyonuísnak nem tudván 
elleut1ilhmi sútlapul, 1?!11 tömötten egym:íst·n ~ajtolódik. Ezek a részek 
hciyenként a sötd ~~rintkezé~H vonal mcntén szélesebb csomószerü fi>ltok 
gyam(nt mutatkuzuak. 

Az összf~Jlle~zkedési. vagyi~ met:.;zési vonal ke:;~kenyebb a.íwn helyeken, 
hol az egym1ís~nl Hzemköt.:t feln·{) szövetek kiemelkecléset bemélyedésel<kel 
tuhílkcznak. Ezen helyeken az összeEoJzorit1ís folytán a szomszédos szövetek 
Hzt)rosan ~rintkeznek egymássui annélkül, hogy a mélyebben f'ek v{) sejtek 
nagyobb nyotu:íst61 :;azell\·ednének, alakjukat Vlíltoztatu1fk R tiinkre men
nénelc 

Ott, ahol két bemélyed~t! kerül egym1íssal átelienhe, eHiáll azon 
eset, ltol!'Y az i.isbzckiltésblíl ere<W nyomás ellenére sem kerülnek a szem· 
közt feln·ő ~züvetek egymás mellé. Ilyen pontokon kisebb vagy nagyohb 
h{>zag támad, mely az összeilleszkedés vonalát megszakitja. Ezeu hézago 4 

kut kiirnyező sejtek nem szorittatnak egymásra, hanem 4rintetlenül ma
radnak azon 1lllnpotban, a melybe a metHzés f(Jlytán kerültek. A1. alattuk 
fekvf) scjtrétegek, ugyancsak nem lévén kitéve az összekötésből eredő 
uyomiÍsn~k, nem ueforJmílódnak, hanem eredeti alakjukban meg·maradnak. 

Az ult\·1ínynak ezen fent Vl~z6It állupotát L. Daniel, ugy értelmezi, 
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bo~y a iz~troncsolt sejtek turtalmiiból és kitíramló nedvek keverékéből 
képzödl) egyesitlS anyag kötné össze az érinth:ező feliileteket: 

Ezen anyag az, a melynek vvnalszeríi képe hu1.ódik azbín (hézagok 
aíltal megszakitva) :t metsz~s irányálmn végig. Ezen t·agasztó-auyag k~R<Sbb 
felszívódik mire a legsa:élső ~p sejtsoruk falaikkal szorosan egymáshoz 
tapad,·a tUunek elő s ez felelne meg azMn a Dtíniel :.íltul ideiglenes 
egyesülésnek elnevezett sttidiumna~. . .. . . 

Vizsgtílatnimat most nem terJes~tettem kt az osRzeiilflszkndé~I réte-
get alkotó anya~ok mivoltának kutatns;íru, s ezért pusztlín cRak azt a 
megfigyeiést. akarom itt felt>mlit.eni, hou-y a valós;í~ban :it laK u tizedik 
naptól kl'zdiidiíl<>g, lle igen gyakran csak kt:!'!íihb, a metHzés lapok ériut
kező sikj:ibun helyl't f(,glaló s fent emlitett. barn i~ :-:ziuíi sötét csík hcly
lyel-kön:el , .• ~kouyódik, ~zakadottá Ynlik s a fel~zi,·ód;íH pontjain r<h·idebb-· 
ho~szabh idő muh·~t (1ítlag 25-30 Ililp alatt) tf'ljesen eltünik. A k(.t 
nih•ény tizéh•() s<>jtjl·i azut.;íu itt közvetlen ey.ymúshoz forrudva ma
radnak. 

Ezen :íllapot az, a m~díín a kH uii,·éuyi test összufüggt::-4(' <•lt:t·i azt 
u ftlkot, ho~y al!whullal keYer\'e uem ,·,llik széjjel. l1"'1·iss auy<~g-l!a: ntl6 
folytonos összt•l~a:oouhtá~ alapj:ín igazolhatom azon Daniel ;íltal i:-~mertetett 
körülnH:nyt, lwl!)' 5---6 napos olt\·;by Í!! 90 °/o alkohollal kezeh·p k" It é 
,·á"lik. E~ész fiatal, c:-~ak n~lt:íny nnpos oltványok a helí~yaz:ís ,.~~hez
vitell>re nélkülözhetetlen viztelenit{í elj:\r:í~ :\latt, a leg~undmmbh kezel0s 
mellett i;; gyakran széjje\y;~ltak, A vizt<·lenitér', a melyet millllinldhh 
concentdit alkohul ~egélyé,·•~l t'riiuk el, a ~zö,·t>tek ki:-~ebh-nagyobb m(.r
tékben \'aló zsugurod~ís:lt \·onjn maga ut:\u. Az ebből ~z:írmazó l\ iiliim biizű 
feszültsége a ~zö,·eteknl'k elegendíi arra, hogy a még gyengt~ll egynuíshoz 
tapalM fiatal olt,·;iuyok egybefüg~é~tSt meglar.itsa. A fent t:ít·~yalt ~t;ídi
umban lev(í olt\·:ínyok :;z~;mban u viztelenité~ alatt Hem V1íluuk ~zt>jjel, 
fö~téYe, hogy a gondo" btinásmód mellett eríí!:!zako~ kiilu<'h:tt:í;.;tól meg-
védetnek. 

A szön·tek közn·tlPu fiJir~ul;\!:~át. tuiut l:ít!ul.;, Illlgt·lí)zt az t;riut
kez~si '·"nnl mf'ut(on !evö sl'jtek ös~zctapaszt;í~a, a fent leirt siit(>t szinii 
változó Yustagságu FOZÜ\·etk<izti réteg 1iltal. 

Ebblíl uz következik, hogy a metszé:-;i lapok legszéh•{; HtAjtei csak 
ott egyesülhetnek küzvetlenül, hol ez a tupad1ísi c~ik kik(.pzlidött, nug 
ott hol hézagok mnrH<ltak fönn, kezdettíll fogva a mctl'zéH! yonal men
tén, ott a tupad:í~i esik uem kel~tl,:ezhetett s a h~zag níltozatlanul meg
marad mf.g akkor i .. , midőn egy(>bütt rntir a tapadási c8ik eltiinté\'el a 
!.'!ejtek közvet len ül össz{'u{)ttek. 

Emlitettern volt elibb, hogy nagyobb hézagok a metszési \'Onal 
ment~n bármily ~zövetbeu is támadhatnak az oltókés éMnck tökélet
lens4ge következtében . 

. A legjobban és frissen kifent oltókás ále ugyanis még mindig pa
rány• csorbákat és egyenetlenságeket mutat, valamint hogy a legélesebb 
borotva <ile is mikroakop alatt, - erlSs nagyitás mellett, egy fürész k4-
p4t mutatja. 

Ezen parányi egyenetlenségek elkerülése nem áll hatalmunkban. 
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Jóllehet a gyakorlat szcmpontjúbcSl ezen mik1·oskopikus csorbák nem 
jöhetnek tekintetbe, de mikroskop alatt a szövetek sejtjeinek tépődésE> 
világoBan elárulja jelenlétüket. 

Ezen hézagok eliilSsorban akadályozzák meg a közvetlen forradást; 
ámde ezeken kivül is vannak pontok, hol minden nagyobb szöveti z1izó
dáll1 vagy ronc&olá~ nélkül sem tapadnak a szembefekvő részek egy
má!hoz. 

E helyeken a tapadási réteg egyáltalában nem, vagy pedig nem 
közvetlen f~lytouo~:~ságban képződik ki; ennélfogva sejt és sejt között 
közvetlen érintkczéts és összenövés ~em jöhet létre. 

Ezen uiyszólván rmü;odlagos hézagok fönmaradásában bizonyo& 
szabályszerüség mutatkozik. Ugyanis mindenütt, hol a metszési vonal 
mentfn a sz6 szoros értelmében vett tázlálkozáE~i functiókat (nedvek, 
tápanyagok ~;zállitását, UJ szövetképzést stb.) nem teljesítő, tehlít inkább 
védő és erőt~itéí szereppel 1Jir6, sz6nd mechanikai szövetel~mek foglal
nak helyet) ott. mindig hézagos marad az Öfls?.ctapadás. 

E h~zagok kiWltése vagy közvetett utC'n megy végbe k~sG)bb, vagy 
egytíltah1n nem is jön létre. 

Ilyen hézagok mllrndnak fenn tehát az epidermis, a skl€renchym
és hár:.csrost- nyalábok között. 

Otszáz darab zöld ojtn1nyhól készült több mint ID1ísfélezer mikros
kopi ké!-!zitményem átvizsg:\h\~u alupj11n ~lllithatom, hogy a fenti szöve
tek az oltv1~ny ös~.;zcfurradáAában :-Oelllmi kimutatható tevékeny szerepei 
nem j11tszanak. 

A fentebb ismertetet t ftHTatl1í:;i folyurnatot u f<n·radás ml\sik m6d· 
jaítól vagy !-lzaka~"Zllt61 való Dl(•gkiilönböztetrs czélj:íh6l 

1. közvetlen {or, adásnak nevezem. Ez a közvetlen forradás nem 
kövct,d·zik be a külöuböz() ojtv:ínyokn:íl ugyanegy idő eltelte alatt, va
lamint egy olts1\nynak külünböz{) !-!ZÜvetci kc)zött Bem jPlentkezik egy
szel'l'e. Ez kültmben természetes kifoly1Ü1a ama sz:írutnlan tényezőnek, a 
mely az oltás müvelete alatt, valamint azt megelőziHeg az alany és olt6-
galy megválasztiÍI'IItiUil Ö:.;s:~:ejMszik, dc a melyeket p<:mtosan felismerni s 
megllllapitani nem áll hatulmuukb.m. Mimlazon!iltal b{)séges anyaggal 
d<,lgo1.n\n, bizonyos szabüly~zeriil"(.get n•ttem é~-;zt·e a közvetlen forradás 
folyamatában. AbbHn nyinínui, hogy legkor!íbban 

l. a camhium, azután 
2. :1 puhaháncs (.s 
3. a fu test, s végül 
4. n kérej!purechyma-szüvetek közt jün a közvetlen forradás lé,J·e. 
A bélpurenchymtíban közvetlen furrach\s b1\r nincs kizárva, mégis 

legritkáhhan f:.:;rdul elő, H az oltványok leguagyubb részében azt talál
tam, lwgy a bél k<»zvetlenül num forrad ÖAsze és ugyanabban az olt
ványban kéRőLb e~yesül egy, a fentitől eltérlS forradási m6ddal, amelyet 

11. közvetett forradásnak nevezele Ezen közvetett fcrradás érdemea 
arra, hogy részleteaen foglalkozzunk vele. 

Mélf mielőtt a közvetlen forradás folyamata befejezést nyerne, te
hát 12-18 napo~ ojtásokon azt tuláljuk, hogy a kéreg- tib háncs-paren• 
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chymasejtjei bizonyos pontokon meriBt.ematikus tevékenységet kezdenek 
k:fejteni, a mennyiben két vagy több sorban a sej tek periklinfalakkal 
osztódni kezdenek. 

Ezen sejt&sztódlís góczpontjai először az oltásvonal hossz1íban, azu
tán pedig az ahhnz közel fek v{í háncsrostok környékéu mutatkoznak 
mikro1kópi vizsgálat alatt.. 

Különt;een figyelmet érJemel az<m köriilmény, hogy nagyon suk 
esetben nem c1mpán a;r. oltómetszés Rikj:íba eső r6~zc n h1íncsrustnyalá
boknak, hanem ezeknek távolabbi pont-ja körül helyet foglaló IHíucspa
renchyma sejtek iR oszlan i kezdenek. 

A h:íncsrostnyaltíbok között1 parenchyma <'zen oszllísi tevrkenp;rge 
annyira fokez6dhatik, hogy az egt'Bz parenchymaszö,·ct núntegy uszl6szö
,·etté n\ltozik. Ez az eset azouban csak a lllíllc"rost()knak az olt6n.1•tszés 
vonal1ínak közvet ll'll közel l~ ben fck,·éí részlet<· körül észlclhet<í, mig a 
töt b i hi\· ola b b fck\·fí hlÍIJC~rostokat kr,ruyl'zií parenchymu nagyobbrészt 
változatlan marad, 

A ~zóbau f(,r~ó utóla~os m;zló-E~zövet képzíítl~se és !-H•jtjeiuck növe
ked«S!"e íulyt:ü, hd)~i térfogi\t Hagyubbod:ísuak kell elC:íállania. Enn0lfogva 
a háncs és kl-rl'g· izÖvl'tr~te~l·k az olt:ísni!Jal meut~n ki tcJjed(>sükben 
ID(•gna~yol,Loduak Ez :;zab:td szemmel :s I:Hhat6 az o)t,·:ínyokou, mint 
gyönge ajakE~zerii kidudorod:í~ a forrad:1~i von:d két olrlal:í11. 

A ,, :ís1k következménye e Jllf~ristt-matilws müködés :Jkozta trrfugat
nagyohbod:1snak azon, a mi !-lzempvntunkból sokkai fontusabb kürülm(.ny, 
ho~y milllh·nütt, a hol a met~z(.si nmul mcutén nugyohh }J(;za~uk ma
radtak feun, a hul tl•luH u szemhefekdí szövetrés.t.ek :tz l):-;sz<·i.;ütiizözés 
el('nPr(' :-:em (rintk('zhettck (;t-i igy küzvetlcuiil nem i:-: fl)rradhattak Ö:"st.e 

egyrn:í~sal, a miigüttük levő szövef(•k oRzl:ísa f(,lyt:ín eg~·m:is mcllt-; to
latnak. Ily módon eg-yrészt a mé~ feumaradó h{ozagok tiinnek el, 
m~i:-on;szt az ériutkczíí sejtek ÖRszdorrad:ís:íra a lehet{;:-,~~~ 111eg- nm ad va. 

l<Wsebb oltváuyokuál tapa:-:ztaljuk is, hogy a fentirt folyamatuk kö
vetkeztében röviJebh-hosszaLL id{í n uh·a a Hzt",,·etek :;zéiei t"g_vrwí:-::-;al 
valóban Östizeforradnak. 

N agyo bb hézagok kitöltétJére n~ ha nem clc~edíi a ~zr.lsí) részeknek 
az uj képletek képze. ésc fulyt:íu okozott Öf-1:-;~-·nyollHII:í:-a s ilyenkor ellí
fordul azon eilie., hogy cg_v trivola b hi ponti·ól meginduló oszlószö\·et 
tömlőszerüleg nő bele a két növény küzti nagy héí'.:agba, é!; azt teljer-H 11 

kitölteni igyck!Szik. 
Fentebb hnn~sulyoztam, hogy ezen lwlyi meristeml'k kt-púídése, 

fiatal és még zöld l1ajtáaokmíl ~ mondot kivételeket les;,,~hnitvu, b:írmely 
azövet sejtjeiben keletkez{) oszlás folytán bekövetkezhetik ; ez pedig 
azért fonh~s, mert eddigelé különöseu a gyakorlat emberei ugy a forra
dáat, mint egyéb, sejtosz!áson és uj SEÖvetképzéídésen alapuló életjelen
ségek eredet't is pusztán csak a cambiurngyürü teTékenységável hozták 
kapcsolatba. 

(Folyt.köv.) 
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A kOvidinka. 
Sokszor megtörténik, az, hogy a szőlőgazdák egynémelyik 

szőlőfajról sok dicséretet hallanak, s anélkül, hogy a dolog érde
mében to\• á bb érdeklődnének; az agy on dicsért fajt beszerzik, s 
cs~k is későbben tapasztalják elég kellemetlenül, hogy az agyon 
dicsért szőlőfaj nem vált be. 

Igy vagyunk a kövidinkával is. 
A kövidinka rengeteg termést hoz, de egyes vidékeken felette 

ké~őn érik ; ugy, hogy mikor a későn érő kadarka szől6 teljesen 
érett, sőt töppedni is kezd: a kövidinka legtöbb esetben ugy néz 
ki, mint az egres. 

Láttam kövidinkát sik homokon, láttam könnyü és keményen 
kctött talajban magas délnek fekvő helyeken ; és egy sajátságos 
tapasztalatra jutottam. 

A ~ik homol.;on a kövidinka a kadarkával ~~gyidejüleg érett be ; 
mig a magas d~qnek fekvő de erősen kötött talajban még teljesen 
élvezhetlen egres volt. 

Hosszu gondolkozás után arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy az erősen kötött talajban a kövidinka egészen későn oldó
ber vége felé érik be. Mig a kevésbé emelkedett helyen, de 
könnyü talajba ültetett kö\·idinka október elejére már teljesen 
érett \"Olt. 

A mi vel azt tapaszlaltam, hogy a kövidinka a sik homokon 
is egy:-.zerre érik a kadarkával, azon megállapodásra jutottam, 
hogy a szőlőbeérésének, idejére nag-yobb befolyással van a talaj 
kötött vagy könnyüsége mint a fekvése. 

Ezek után az a meggyőződésem, hogy kövidinka csak könnyü 
talajban ~rik be, erősen kötött talajba pedig ké_.,ön énk. 

A kövidinkának két kiváló jó tulajdon:-.ága van. Egyik hogy 
sokat terem; a másik, hogy bora felette könnyen ttsztul. 

A kövidinka felette nagy termést ad még akkor is, ha ko
pasz fejre míívelik. Ha a metszés rendes csapokkal eszközlik: akkor 
egy magyar holdra egészen könnyen lehet 45-55 mrn. szőlttt 
számolni. 

Saját~ágos jó tulajdona az, hogy ·d. bora daczára annak, mi
szerint bogyójai pirosak: szép zöld szinü, s igy a kereskedésben 
keresett. 

A kövtdinkát azonban egyáltalában nem szabad más fajokkal 
keverten ültetni; mivel ha a többi megérik, sőt ha leszedik: a 
többi szőlö mustjának czukorfokát is szerfelett alá szállitja. 

Azért tehát, akinek szőlőjében elszórtan kövidinkája van, és 
szőlöje erősen kötött talajban van ültetve, legokosabban cselekszik: 
ha a közé ültetett kövidinkát kérlelhetlenO.l kiirtja. 

Magányosan tisztán ültetni kövidinkát igen előnyös és hasznos, 
különösen pedig kötött talajra kell magányosan ültetni, mert itt 
szerfelett kc.sőn érik. 
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Aki kövidinkát ültet, vagy akinek kövidinkáj:1 van, egy kö
rülményre felette vigyázzék; arra~ hogy azok lombozata felette nagy 
gonddal legyenek megpermetezve. 

1\fert a kövidinka mint mondom későn érő, s mikor a többi 
faj szőlők megszedetnek: neki még pár hétlg érés végett a tökén 
kell maradni. ~Iivel pedig ekkor m.~r a szőlö levelei kezdenek 
hullani, nagyon iparkodni kell arra, hogy ezek levelei megmentes
senek. l\{ ert ha érése előtt lehullanak: a kövidin ka termése egy 
értékü az egresseL Az egresért keve~et vagy s .. :mmivel sem adnak : 
hasonlóképen a kövidinkáért sem. 

A kövidinkának azon ki\·álö jó tulajdonsága is van, hogy 
nem rohad. Dt! hát nem is rohadnak, mivel bogyójtJ~i kemények, ~ 
igy az érés be\·árása \'L'gett tett~z,.·s szerinti idmg a tDkén hagyható. 

:\Idnek könnyü, nem tu lk 3tött talaja van, és a ki a könnyü 
fehér bort szereti : ültessen de t~gy táblába egyedül küvidinkát, de 
vegyesen ~~c:mmi körülmények kijzött sem, süt ha szőll>i~be el v~tn~ 
elszórtan \·an is kövidinkája, azt vágas~a ki. 

Erős kura., de llllszrws! 

Apróságok. 
A gyükel'ezés. Aki a szőlöjét minden l>vben rende~en nem 

gyökerezteti: nagy mulasztilst követ el; s kárát \·alJa. 
Az el nem t<.t\'Olitott 1:emes gy(jkerek elhatalmctsodnak, s ezzel 

szemben az alany gyöken=·i elmaradnak ; "' igy azutún, hogy egyszer 
csak mégis bekün .. tkezik a gyijkr-~rP.zt'•s: a tuke már nagy fejjel, sok 
boggal, az alany pedig csekély gyökt~rzettel bir. Igy azután az alany 
gyenge g-yöi .. érzete nem kt'·pes az eF~regedett fejezettü töke lombo
zatát tú.plálm, s ig·y a lombozat silány, vbszaesett lesz, nt'~ha még 
el is sárgul. 

Azért tehát az ojtvány tökét minden évben őszszel vagy ta
vaszszal: de gyökerezni kell. 

A gyökerezés alatt azt értjük, hogy a nemes részből előtörött 
gyökérJetet kell tövön elvágva eltávolitani. 

A gyökerezé~hez Jegczélszerübb t->gy eczélból készitett gyi)kerezö. 
Ez áll egy 40 eméter hosszu vasból. melynek egyik végén 

~gy kis ásu alaku kivert vas van, melylyel a töke ti)vétül a földet 
eltávolitjuk. A másik végén egy kis csákány alaku akotmány. 

A gyökerezésnél arra kell vigyázni, hogy a talaj tul száraz ne 
legyen. Különösen az ~rósen kötött talajnál kell erre figyelemm~l lenni. 

~lert az erősfJn kötött talajt csak nagyobb csákány csapással 
lehet a tő től eit á vo li taní. 

Ha pedig a talaj kemény, a nagyobb bevágásnál a 'C-;ákány 
elugrik: és a töke nyakát vágja el és sérti meg. 

Azért tehát kötött talajban ~záraz';ágban gyökerezni nem szabad. 
Ha száraz az ősz, inkább gyokerezzünk tavaszszal metszés után. 

* * • 
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A döntés. A döntés ideje is elérkezett, mihelyt a szölö levele 
hullani kezd, meglehet kezdeni a döntést. 

Előbb is meglehet kezdeni, de csak olyan tőkéken, amelyen 
egy drb. ojtvány van, mely ledönthetö. 

Sőt már az egye~ ojtványt október elején is lehet dönteni. 
Ahol több ojtvány van 'azért nem lehet dönteni, mert ha a 

feles ojtványokat levágjuk, miután a csendes vegetáczió még tart, 
könn y en megromol hat. 

Megtörténik, hogy a talaj felette száraz, és <lkkor a dönté~sel 
lassan lehet haladni. 

Ily esetben legokosabb, ha az össze~ ojtványok a szőlö sorá
nak hosszában L!huzatnak, befedetnek és azután a döntés tava
szon eszközöltetik. 

A tavaszon fele költségbe kerül, és jobb is, mint az őszi döntés. 
... ... 

* A. csuclu~zőlő . .", csudaszólö ez é-vben is csudadolgot müvelt. 
:Fürtjei hallatlan nagyokra nő· tek, /!s a bogyók oly szépen kifejlőd
tek, hogy a chasstdeseknek mit sem engedtek. 

A termés minőség megérthetőségére a következőt mondjuk el. 
A ta vaszon eldöntött zöldojtványok közül, tehát az első é''es 

döntések k()zül a csuda na~y terméseért egyet kivágattam, melyen 
6 fürt sz ölő volt és mért az eg ész 8 kilot. 

Ez a tőke szölöfürtöstől a borházamban van felakasztva, bárki 
megtekint heti. 

A szólóve~szó vásgrJók es ültetök ii~yelmebe. 
Év(•kkel ezeWtt annyiféle alanyvessz{)t aj~ínlottak, hogy az ember 

igazán nem t u d ott be WI e eligazodni. Ez azután egy Chaot zt te1·emtett, 
melynek eredm~nye a rengeteg sok csalód~í:s lett. 

MunapA~íg nincs 30-40-f~ile ulanyfaj; a tapasztalatok, a sikerek, 
- u talaj minlbégéiwz k~pest - három alanyfajt állapitottak meg. 

A nem mes,.es, nem tul nedvcEl tulajra a ripáriu-portá1is, a meszes, 
ag:yagos nech·e~ talajra a szoloniszt, és Vt~gre a meszes márgás valamint 
a kavic~os é~ kc)ves sz~íraz talajra, a rupP.ntri• montikuln találtatott alkahnus
nak. A riptíriának sok vtíltozv1ínya van. Ezek között azenban csak a 
ripáfia .pui·t:4-!iHzszal lehet nyugodtan telepiteni. 

Azért tehát, a kinek barnás, ,·öröses vagy egyéb szinii, de nem 
meszes talaja van: az caak ripária-portálist ültessen. 

Meg kell uzonban jegyeznem, hogy a ripária-porbílis tul nedves 
t8lajhan kisárgul s a töke előbb-utóbb elvesz. 

A ripáris-portállst csak is a lombozatáról lehet megösmerni. Gyor
lan ée hosszura hajt. Levelei nagyok majdnem n4gyszögletüek nem fé
nyeaek, inkább matt és kevéssá gyenge sárgába áttörő szinüek. 

Legfőbb ismertetlS jele az, hogy a levél szövet, a bordák között 
kidomborodik. 

Ebből a valódi ripária-portális tajból van elad6 elslS osztályu sima 
ve11zö 40 ezer, ezre . . 22 korona, 
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Európai sima vesszők. 
Borfaj ok. 

14 
40 

Nemes kadarka. Olyan helyeken, ahol a ~zőW október1·o beérik, 
ez a legáldottabb faj. Nagy termést a(l. Ha n csapokat a tél hid ~ge, 
vagy a hif;ry sáros tél a rügyeket tönkre teszi, a vagy ha uz e~ér a rü
gyek~t ler:igja : még mindig Je f1et közl:lpes te1·mést várni, mivel a 
tökén termárügyek is vannak raktározra. 

Az ojtást jól fogadja és tartós Wkét ad. 
A karlarkának több ,·áltozmánva vun. Ezek között legjobb az ugy

nevezett nemes kadarka. Ez a többitííl lcgfclismcrhetőhben azzal külön
bözik, hogy vesszeje az izületen fehéresbe megy át, rövid izíiletii. Lev~l
zete finomabb; fOrtjei közf.p uagys:1guak, t~~ a legfőbb ismet·t .. tfí jele az, 
hogy a hogyóban 3 mag van. 

A ncmt'R kadaJ·ka s1ma vel'sz{ínek ezre 
Ríp;l'ria-porMlison eszközölt zöldojt:is ezre 

8 korona. 
1ö0 korona. 

A nagy burgundi. Korán ér{) sztílfí, s •~ry csemege sz{)lűül is 
haszn:lljtik. 

Sima resszö ezre 
Oportó. Külünii!=H•n az ojt\·:ís1yon nagy 

sző!{); kor:ln érik, Pzért csemege sz(ílfínek is 
ára 

Olasz rizling. Sima Yessz{í czt·e 
Gyöker(•:-; 

.Jlézes fehi>r. Sima \'<'H!'ző (•zt·e 

fej líídésü é A 

ha!i!Zillílj:ík. 

Rip:íria-port:íl<un eszkiizi))t ziild ojtv:iny ezre . 
Fehér kada.rka. Hcndki\·iil htaerm!í sz{)!(;, Simavessző 
Jiustos fehér Hendki,·ül nagy termést, dc gyenge 

bort adó !"zííWtaj. Sima ,·essző ezre • 
T:~öridinka. Ez i~ egy nag'Y tf'rmő F~zőlőfaj. Sima 

vesszfí l' z re 
lhtkatnr. ~ima ,-e~f'ZŐ ezre 

12 korona. 
dnsan terml> 
Sírna \'CAszfí 

~ korona. 
~ » 

2: 
8 

160 
8 

8 

8 
o 10 

:t 

korona. 

Rajn1ii rizling. Ezre a sima ,- ... ~sz!ínek . . 10 korona 
Rozsdús rnw-•kolnt. A mi a Tok .. j vid,:k<>n a turmiu, Erdtqyuen 

a le:ínyka : az Illiium a rozsdús- muskolut. Ezt a sz{)l{)f~ljt sokan ii~Aze
tévesztik egyéb muskolat fajokkal Nagy illa,ánál fog\·a némelyek yani
lia-muskola.tnuk is Hc\·ezik, pedig ez nem Francziaorsz:ígból imporbílt
kincs, de 8z:izadok óta hnz1l'nk kineBe volt. Csakhogy eze]{ítt e~yedöl é1 
kizárólag lugn~on mii\'elt+"k, mi~ moHt tííke miivelés mellctt a fiirtök 
illeWJeg: a bogy6k, nemes tulajdonai azon k<iriilmr.nynél fogva. mivel a. 
fürtök a földhiJz közelebb \':IDnak :jobban f(•jlíídnek. Innét van az a J'end
kivül finom illat és zamat, mely egyetlen sz{)}íífajn:11 sem találhat6. 

A fürtüket nem lehet monduni \'a Iam i Az6p kelemünek, de olyan 
mint a madarak köú•tt a fiilemüle, hogy egyAzerü saiirke ruhájában az 
éneklő madarak király1ínnk moudható. 
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Ez mint csemege1zlSiö is knllemes, de én ma{r nagyban termelem, 
és igy a borfajok közé sorozem azért, mert nemcsak kivafló finom ilJatu 
tüzes bort ad, de alkalmas idöjtira{s mellett a bogy6k megaazal6dnak, · 1 

igy a világ legjobb aszu borát adják Mivel ez is szeptember hó vég4n 
·~ rik, csak délnek fekvő hegyoldalba ült .. tendö. 

Az ojtásnál a sok csap•t nem töri, mert ilyenkor caak gyenge haj
~ást hoz, leghelyesebb öt szintén 2 csapon 2-2 szemt·e metszeni. 

Caemege szöl6k. 

A csemege szíHöknek rengeteg nagy az szf..na, de van is azok 
között sok oly semmitevíi rug~s faj, melyet egyáltalában eem érdemes 
termeszten i. 

Én éveken át na~y utánnézéssei gyüjtöttem Öli!sze a fajokat azokat, 
melyeket ~veken 1\t tett kisérleteim jónak, czélszerünek találtak. 

Nem azt akarom mondani, hogy ezeken kivül nincs egyébb jó faj, 
de azt tWitom, hogy az ahíbb sm·oltak mind megfelelnek a czélnak. 

Eladó sima vesszök ezek : 

Muskat Alexander. Ennek a tulajdon~ága az hogy, a 
busa kemény. Eléggé illatos, zöldes sárga szinü. Igen jó faj, 
ezállitásra igen a~ka'mas. Érik szeptember hó végén. 10 drb. ára -.50 

Muskat Bi.ffer. N em kemény h6s6. ~"'inom zamatú, igen· 
bő termiS. Nagy hogy6kkal s apróbb fürttel szeptember hó kö-
zepén érik. - 10 d1 b ára . • -.80 

Muskát Bolvood. Hasonlit a muskaU-alexanderhez. Fe-
lette nagy termást ad. Husos, tehát szállitásra alkalmas. Kiváló 
finom izü. Érik szeptember végén. - 10 drb ára . . . 1.20 

Muskát Bl. queen Viktória. Igen kvra{n, már augusztus 
hó végén érik. Rendkivül nagy fürtü. Ha megérik a bogyók 
rozsdás stírgafsak lesznek. Szállítáara alkalmas. - 10 drb ára 1.

Muskát Czitronelle. I17en za.matos. Sárga nagy boayóju 
~rik szeptember elején. Szállithat6. - 10 drb ára 80.-

Muskát Croquant Egyike a legédesebb sz5llSknek, szine 
zöldes-sárga. Érik szeptember hó elején, szaíllithat6. - 10 drb ára 50.-

lluskát Damaszkusi. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 
ojtványon rendkivül buJán él, diszlik és tartós. Fitrtje nagy, 
bogyója igen nagy, zöldes fe bér. Kiválóan kellemes. KéslSn érik. 
Szatllitható, 10 drb ára . . • . . • • • 60.-

Jluskát de Nantes. A pa1satutihoz haaonlit. Igen korán 
tb·ik, szállitha~. Ropogó• sárga Rzemü. - l O drb a{ra . • -.60 

Muskát Herczegovina. Korán érő nagy fürtü, közép nagy-
bogy6ju, zamotos, azállithat6. - 10 drb ára . . • • -.50 

Muskát Génuai. Fürtje igen nagy, s'rgáa bogyóju. Igen 
finom musk~Wiy izü. A. virágúsban néha rug, azért más kés6n 
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4rlS fajjal kell keverve ültetni azért, mivel ez is késl\n érik. 
Sza(llithat6. JO drb ára • • • • -.80· 

Mu•kát dr. llogg Róbert. Kiválóan bő termő, majdnem 
megszakadásig terem Nagy fürtü, fehér zöldes bogyoju. Finom 
muskatály izii, vastag héj u, kéa5n érti. Szaliitha tó. - drd dra · l.--

Muskát Frontignan rouge. BogytSja nagy piros, gömbölyü. 
Későn ~rik, szállitható. - 10 drb :íra 60.-

Duskát frontignan blanc. 14'ehér bogyóju, mint az ellSbbi 
szeptember végén érik. Szállitható. - 10 drb ára . . • -.50 

Muskát Ottone]. Kiválóan érdekes. Korán 6rő muskolat 
szlSlő. Közepes f'tirtöket de sokat terem. Fő az, hogy nem rohad. 
Szállithat6. ····- 10 drb ára -.60 

},fuskát Passantuti. Nagy fehér bogyóju, kellemes mus-
kolat izü, korán érő. Szállithat6. - 10 drb :\ra • -.60 

Muskát Royal. Fekete nagy bo~yóju, ritkás fiirtü. Korán 
~rö. Sr.á1Ethat6 - 10 drb ára -.80 

Jfuskát Szt. Aiban. Az előbbihez hasonló, csakhogy na-
gygbb, közép érő muskattíl izü. S?.állitható - 10 drh ára -.60 

Jluskát Tokaj'd Jardens. Nagy vil:lgos, piros bogyóju, 
igen bő termés közép erő. Sz:íllitható - 10 drb ára -.80 

Jluská.t Vaniliás vagy Rozsdás muskolat. En ,ek kiváló 
nemes és jó tulajdonait a borszőlők között is felsoroltam. Szál-
litható - 10 drb :íra • . -.60 

Cllasseles angevina. Korán éző nagy fürtü S:írga na!!y 
átlátszó bogyója, bőtermő, Sz:tllitható. -- 1 O dd> :í ra -.50 

Cl1as De angeres. Sárgu-zöldes bogyóju, bőterm{), közép 
érő kellemes izii. Szállitható. - 10 drh ára . -.óO 

Chas Bltwc. Ez a közönségcs koránérő, bl5ven term{) 
ismert t~tj. Sz:illithttó - 10 (hb ~íra • -.30 

Chas. Ponteneble. d'or. Igen nagy fejü. Sárgás husos 
szemü. Korán érő. Szállithat6. - 10 drb ára . . . -.60 

Clu1.s de Judee. Nagy fiirtü. ZöldeR-sárga szemü, bőterm5, 
szeptulll>er ,-~g~~vcl érik. Szállitható. - 10 drb ára . . -.80 

Chas. lmperit~l bla11c. Fehér, nagy bngy,íjn, igen nagy 
fürtü. Koi'Hil t-r·íí. Szállítható. - 10 (lrh :íra . • . . 1.-

Clms. Jer·uzsBlem . .Nagy fekete hogyóju, kor:\n érll. Kiv:i-
lóan fiuom. Sz,ílJitható. -- 10 drb <Íl"a -50 

Chas. Németpiros. Gyönyörü piros bogyóju, bíaermő. 
Szállit.haM. - 10 drb nra . . -.tiO 

C has l\lut hias. Kor:ín ér{) na~y fiirtü, bogyójai fehérek, 
barna t(,]ttal. - Szállithutó. 10 drb · . . . . . 1.-

Clws .i.Yapoleon. Hitka nagy fürtii, óri:ísi nagy arauysár·gn 
bogyöju. Kellemes izü aHztali disz A 7. a lú h<íja vau, hogy n~ha 
rug, azért ké:;{ín ér{) fajok közé kell iiltetni s lllkkur pornp:ísun 
terem. Későn érő. Yalódi kinc~. - Sz:lllithat0. 10 drb ára . -.80 

Cllas. Piros-Z.lt~poleon. Bo.gyoja fellette uagy és gyi>nyörü 
rózsapiros, :; bamvas~Ság:\mO 1ogva mc~lcpíí szí;llí. Kit'Hé 1o1avany-
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kád. Hanem disznek felülmulhatatlan. KéslSn érik. - Szállit-
hat6. 10 drb , • . -.80 

Ch as. Gueen Viktoria. N agy fürt ü, sárga rozsdás nagy 
bogyoju. SzeptCI.oberben érik. - Szállitl:at6 10 drb . • 1.20 

Chas. TeneriR'e. Sárga nagy fürtü, nagy bogy6ju, középérlS. 
Szállithat6. 10 drb -.60 

Chas. rouge. Gyönyörö világos piro1 szinü. nagy termlS. 
Kivál6an alkalmas a szállitásra. - 10 drb -.20 

Chas. rouüe royal. Sötétpiros sz~nü, gyöngyörü szőlő Fe-
lette nagy termő. Augusztusban érik. - Szállitbat6, 10 drb . -.24 

Chas. Szt. Fiakre. Igen nagy fürtü, sár~a levesszemű 
t·endkivül bőtermő. - Szállitható. 10 drb . . -.70 

Ch as. Tokaj a.ngevina. Gyönyörű hal ván y piros. fellette 
dus!ln termelő kellemes izü sz<Hő. Szállitásra pompás. 10 drb . -.60 

Cha.s. Zsidóországi. Cseresznye-p~rcs bogyoju, bőtermő. 
Kiváló finom csemege. Középérő. Szállitható. 10 drb -.80 

Chas. Almeria. Nagy fürtü, fehér bogyoju, bőterm5, Kö-
zépérő. Szállithat6. 10 drb -.80 

A l b i 116. Rendkivül szép télre eltenni való szőlő. Fehér 
bogyoju. Nagy fürtü. - Szállithat6. 10 drb . . . 3.-

B u z e ll o t 6 r i ás. Óriási nagy fürtü és bogyoju. 
Szt\llitható. l U urb 2.-

G h a r m o n d r o u q e. Sötét-piros szinü. N agy fürtü 
nagy bogyójú. Kiv:íl6an finum izü, relette bőtermő. Leg;szebb 
csemeg-e sz{í)ők egyike. Középérő. Sz11llithat6. 10 drb - 2.-

C H o d a s z ő l ű. Az összes sr:őlők között a legnagyobb 
fürtii. Vannak ll/ 2 kiló sulyuak is. SokBzor oly nagy termést 
hoz, hogy .neg kell rit.kitani, S"hasem rug-. Borszőlőnek fellette ki
fizeti muu;1ít. De csemege szűlőnek is használható. ·- Szállit-
ható. 10 drb . 4.-

Clwrnichon Blanc. Nagy fürtü, nagy husos. S~:írga bo-
gyoju, el:;{írangu csemege, egészen kort1n tirő. - Szállitható. 
10 drb 1.20 

Clwrniclwn a grappes collosales. Igen nagy uborka alaku, 
B<irga szemü hu:-;os, pompás izü, e:sőrangu csemege. - Szál-
lithutó. 10 drb 2.-

Duchesse of. Buckleuck. Zöldes·sth·ga, nagyszemű, muskotál 
izíí. bötermii, Kiváló faj. 8zállithat6. - 10 urb ára -.80 

Ezredéves Jlagyarország. Ez a mai szőU>szetben az el-
hirhedt legértékesebb szőlő. Mint kiv<ílóan szép, finom csemege 
faj. Sz:íllitható. 10 darab 1íra 3.-

Fürj tojús. Hoppant nagy fürtü, nagy bogyoju, fehér 
szemü szőlíl. Középerö. Igen értékes, csakhogy más hasonló 
időben érő fajjal kell keverve ültetni, kOlönben magában néha 
rug. Sztíllitható. 10 drb ára -.80 

Kecskecsecs, Van kétféle, pH'os és fehár. Későn érő téli 
szőlő. Sztlllitható. - 10 drb ára -.40 
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Kos~uth Lajos. Na~y fürtü, nagy sárga bogycSju. Felette 
korán érő. Szállítható. - 10 drb ára - .80 

MalakoR uzum. Ig~n nagy hosszaH, ritkas fürtü. Piros 
gyinyörii szőlő. Télen át eltartható Sznllithat6. - 10 drb .ára 1-.20 

Madleine angeviná. A legkortíbban érő szőlők egyike. 
Fehér nugy bogy6ju. Az a nagy b:tj, hogy sokszor rug, : zért 
ezt is más hasonló időLen érő fujok kö1.é kell ültetni. -
Szállitható. 10 drb ára -.~O 

Niája. Egy igen becses nagy bogyóju sz(ílő. Szállítható. 
- 10 drb ára • L-

Perl imperial. Felette nagy hog-y6ju, fehér szemii, finom 
izü. Szállítható. -- 10 drb ára . -,70 

Prekocié de malinque. Felette korán érő, fehér bogy6ju, 
kellemes iző csemege sr.őlő. Szállitható . - 10 drb --.50 

Spanyol vörös. Gyönyörö piros bogyóju, nagy fiirtii, 
nagy termésü, korán érő. Szállitható. - 10 drb ára -.60 

Riese de Ct:tlabre. Mint a neve is mutatja, rendkivül nagy 
fürtü, nagy bogyóju, fehér édes szemű, igen EJzép szőlő. Érik 
korán. Szállit ható. - 10 drb :\ra . . -.60 

A megrendelések alkalm:\val az érték egynegyedét előlegül kérjük 
és tisztán olvashut6 nevet, laluíst és vasuti leadó állomást. 
N agyo bb megrendelésnél árleengedés törtC.nik. 

A vesszők jól csomagoltatnak; a csomagolásért mérsél.- eit d: j 
számitta tik. 

Gyöngyös, 1900. j lllius hó. 

Csomor Kálmán 
szölö nagybirtokos. 

******~~*~~~~~~~*~**~*** 
Kerestetik 

egy czirka 40 holdnyi sz{í}ő Psctleg pinezekezelésre kerestetik egy kezeleJ 
tiszt. Évi fizetése 1200 korona, két. szuba, konyha, fáskamra. Tov4hbá 

kerestetik 
egy nagyobb faiskola, gyiimölc~os és 8 holdnyi szőlőkezelé8ére egy 
vinczellér. Évi fizetése 600 kGrona, lakás, fdt~s, egy kis föld és tehén 
tartás • 

.Ajánlatok a szerkesztliséghez intézendők. 
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