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Az idei borok. 
, 

Evek multak el de oly egészséges borok nem voltak, 
ruint ez évben ; ott nevezetesen: ahol a szüret eső nélkül ment 
T égbe. 

Az idei borok ha nem is birnak oly nagy B?.esztartalom
mal, mint talán egyik vagy másik évben, aminek oka az, 
hogy a julius hó hüvös volt és a szőlőfejlődése elmaradt, 
mind amellett - kiválóa n jók le~znek ; mert a bogyók épek, 
egészségesPk volta.k. 

Adja az Isten, hogy a jövőben is ily J:J.lkalmas idő legyen 
a szüretre I De hát a multak tapasztalatain elmélkedve ritkán 
van ily kellemes id{) a szüretre. 

Az idei borok tehát épek, jók, egészségesek ~ igy a .. után 
erős a ren.ényünk, hogy habár a vevők még most nyomják is 
az árakat, de a valódi árak min61 előbb bekövetkeznek. S igy 
azt tanácsoljuk, hogy a gazda. ne siesen borán hirtelen potom 
árért tuladni. Lám erre_ JI z 7 _e.s.f_tre is, milyen áldott a szövet
kezés. Mi Oyöngyösön szövetkeztü.nk, szőlőinket beadtuk a 
Azövetkezetünk b~, ahol megbizottaink azt borrá feldolgoztatták, 
bepinczézték, és mindanyiunk kikapta beadott borának 70 
száztóliját. 

Ezzel magunkon segitettünk, boraink pedig várják a biz .. 
tosan bekövetkezendő illő árakat. 

Ezt a szövetkezés dolgát csak azért vágtam ide közbe, 
hogy szőlész társaimnak ismételten bemutassam a szövetkezet 
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előnyét, s {)ket saját érdekükben a szövetkezésre reá birjam. 
Ez okból a szövetkezet alapszabályait jövőre közzé teszem. 
Tehát joggal várjuk a borok illlS árát. És ezen remé

nyünket a következökre állapitjuk : 
1-ször. A jelen év tavaszán a fagy a szőll) termésekben 

országszerte tetemes károkat tet, s igy a horroennyiség kevesebb 
lett. 

2-azor. A borhamisítás meggátlására vonatkozó intézkedé
sek a lefolyt évben sok helyett érvényesültek, s számtalan hor
hamisító büntetését vette. S igy sokaknak elment a kedvők 

a borkészit~stől. Amiért is ezek szükségleteiket a bortermelöknél 
fedezik. 

3-szor. Azért lesz az idén a bornak illő ára, mivel a kö
zönség figyelme is nagybau felélénkül, PS.:~ a borok élvezeténél 
figyelemmel van a minőaégre, mely a kereskedőt és bormérőt 

/ 

jobb borok beszerzésére serkenti. Es végre 
4-szer azért, mivel a valódi j-6 egészséges és finom borok 

a pinczékből elfogytak. 8 igy tehát a jelen év kedvező ter
mésével iparkodnak piuezéjüket megtölteni. 

1\lindezeket összegezve az az erős reményünk, hogy az 
idei borainkat illő árban fogjuk értékesiteni; azért tehát aki 
teheti ne siessen az eladással. 

A zöld ojtvény összeforradásáról. 
- Tudományos szempontbóL -

Il-ik folytatás. 

Már, pedig ha a cambium, a saját sphaerájában az uj szövetek 
képdeén alapuló közvetett forradás kiinduló pontja l~het is, t~le Uvol
fekvts s mechanika szövetek által elszigetelt réazek (bélszövet, k4re~r
parenchyma) sejtjeinek oszláai tevékenységével ezerves okozati öalzefüg
B'•be nem hoztatcS. 

Esen helyi oszlószövetek míí.ködéae azonban nem tart hosszu ideig, 
'• ez kt1pezi a másik jellegzlS momentumot, az állandóan meristematikus 
cambiummal szemben való megkülömböztetéare 
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A rnásodla~ oc:; oszló<~?.Övetek o~zláaa ugyani~ megszíínik, mihelyt a 
f(n·rauás vonalábau fekvő hézagok kiteltése a két növény ezerves össze 
növ ése egygyé forradása megtörtént. 

Természetes, hogy ezeu idlSpont egy és ugyanazon oltvány kölön
böző rész részeinél sem egyszerre követk6zik be, hanem előbb vagy utóbb 
aszerint, hogy az oltási vonal mentén a sebzések roncsolásek kiseb
bek nagyobbak vültak, közvetlen egyesülés e)ött vagy utóbb avagy 
egp1ltalán nem jött létre, ugy, hogy egy ás ngyana~o!l oltványnál 
egy időhE-n tahtlhatnnk részeket, melyekben a sejtek oszlása és szaporo
(Msa még tart, mig más ponton az oszlószövet, mint olyan már jelleg't 
eh·eo.dettz, a mennyiben st:jtjeinek további oszllisa megszünt. 

A szóban forgó utdlagos oaz)ószövet, (mely az összeforradás egyik 
legfontossabb faktorcllév4n, heggedőszövetnek is nevezhet<>) utólagos osz
tási mükődés4nek megszünte constutálható az által, hogy az oszlási 
folyamat nyomában elmaradhatatlanul bekövetkezlS helyi térfogat nagyob
bodás, s igy a szövet megfelelő részeinek kidudorodása megszünik. 

Minden kétséget kizárólag mutatja ezt azonban, az, hogy ezen uj 
szővetképletek jellegöket elveszitve állandósulnak, és azt a szö
Tetet, a mely tJket körülfogja, s amelyből voltaképen eredettJ.ket 
is vették, hasonló elemekkel gyal'l:~pitják. 

Ezt ugy kell értelmezni, hogy ezen e W bb oszló szövet sejtjei, osz
Ic\ si mííkódésiik befejeztével, differentiálóduak és a ~:~ejtek a környez~ 
sú>vetek megfelelő elemeivé alakulnak át. 

Pm;ztán a heggszövetnPk a két növény carobiurna között fekv<S 
részlete tartja meg eredetijelle~ét és marad meg változatlanul merist(má
uak, mint a mi tulajdonképen a cambium maga is. 

Ezáltal a cambium-gyürri folytonassága helyre állt és igy 
a további vastagsági növés föltételei megvannak adva. A két 
növényrész most már egy vegativ testet alkot. 

A fent eWsorolt szövetekkel szemben a köz\·etlen forradásban sze
repet nem jtítszó háncswst és kéregsklerenchym-nyalábok csupán azon 
szövetalakok, a melyek sem oszlószövetté tít nem alakulhatnak, sem 
heggazövet által elemeikben nem gyarapittatnak. 

A mikor a tor~·adási folyamat erősségének ekkoru fokára jutott, 
hogy t. i. a két növény közti heggezövet teljesen átalakult és átformá
lóuva mintegy beleolvadt a környező szövetbe, akkor mlir a két növény 
közti határvonal elenyészik, és azt erős nagyitás mellett sem lehet látni, 
ler.feljebb a sejtsorok irányából és elrendeződéséb61 lehet fekvésére kö
vetkeztetni. 

Dániel az ojtvány forradatsának ezt a stádiumát tekinti ttz ideigle
nes egyesülés tetőpontjliul. Szarinte ugyanis a sikerrel nem oltható, é1 
egymással tillandó symbiosisba nem ho~hat6 növények között végzett ol
tások, fejlődésük optimumaiban sem jutnak ezen stádiumon tál, hanem 
az oltógaly fej lőflésében megakad, rövidebb vagy hosszabb idő mulva 
elhal és az alanvról leválik. 

A sikerrel"' oltható és tökéletes symbiosisba léplS növények ferra
dási folyamatR azonban még ekkor sinos befejezve, hanem a heggezö-



vetben vezető edények kikt'>pz{)dése által u tök~1t·tesebb, ezerinte a \'í=g:
leges egyesí\lés felé halad. 

Meglehet., hogy u Daniel által vizsgált növények zömén az oltvány 
megfogamzásltnak sikere vagy elmarad1ísa, u f(>rradás ezen studiomántil 
dől el ; az én vi?sgtílatuim alapját képev..ö Vitisen azonban hasonló élettani 
határvonalat itt nem vonhattam meg Azon bő~éges anyag, mely rendel
kezésemre állott, oly uJ2p, mely följogosit arra, hogy állitástit a V. \'i
nifera és V. riparia o1tv1íJJyait illetmeg módositsam. 

A szóban forgó stádiumb3n uz oltógaly már túl van azon a pou
ton, hogy 87 összeforradás hiányoss1ígánál fogva fejWdéséhen visszama
radjon P.s elpusztuljon. 

Ennél a két fajnál a széjjelválá..;, s az oltógaly elpusztulása jc;val 
eldbb történik : a forradásnak még azon st.ádiumnban, mikor a két nö
vény érintkező felületén a tapadási réteg fOllépése elmarad vagy csak 
hiányos. Ilyenkor \JJ!yanis közvetl~n forradás és ennek következtében a 
két növényi t.eMt ),;.özötti folytouot!~:íg nem jöhet Mtre. 

Ebben az esetben ugyun szintéu keletkeznek a környező ~:;zövetek
ben sejtosztódás folytnn helyenként új k(pletek. Ezek szerepe azonban 
nem egyesitö mint a heggedősz<h·eté, hauem ezek a sebzett. területnek 
az ép növ(>uyi testtől való elszigetelésére hivatottuli. 

Kés(íbbi stádiumban az egész oltt\s,·onal menti szövetrészletek, rne
lyek egymással közvetlen forradá8bu lt'pni nem voltak képest·k, degene
rálódnak, elhalnak. 

Enn~k kö ;ctkeztében az oltvlíny elpusztul s az elhalt oltógaly az 
aianyról leválik. 

Az alany metszési felületét u később elpar:ísod6 lu:~gedőszövet tel
jesen beborítja s a \'egetativ életmüködés oldulhajMsok erl)teljesebb ki
fejlesztésére irányul. 

A közvetett forradás folyamattibau eddigelé két fl) mozzauatot kü
lönbö.ttettünk meg u. m. l. helyi oszló éH képzőszövet keletkezését 2. 
ezen képzlSl!lzövet differentiálód1Ís1ít és állandósul á!=!tit. 

Láttuk, hogy ezen helyi képzőszövetek teljesen függetlenül a cum
bialis meristem szövet rétegétlSl, önkéntes sejtosztód~ís f~lyttín jönnek 
létre. 

Rendeltetásük az, hogy a hézagokat kitültsék, s a közvetlen for
radáira nem képes ezövetelemek körülnövése által, a szöveti folytonos
ságot és szerves kaposolatat a két növény kö:tött létrehozzák. 

Láttuk tovább, hogy a szöveti folytonosság még teljesebb' és köz
vetlenebbé válik az által, hogy ezen helyi oszlószövet vagyis a hegg
szövet, tenyésző müködésének megazöntével difl'erentiálódik s a környé
kezlS ssövetek elemeihez hasonlóvá válik. 

A közvetett forradás további folyamatában egy harmadik főmo
mentummal találkozunk s ez abban nyilvánul, hogy az áthasonul6 ée ki
dift'erentiálódó uj 1zövetekben iaed,nyek és szitás csövek alakulnak ki, 
a melyek a kátn6vény megfeleilS szövetr4Sszeihez caatlakozva a legtö
kéletesebb ezerves egyesülést h~tesitik. 

Noha ezen három jellegzlS momentum a forradási folyamat egymás-
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után következíí stJfdiumait jelzi, m~~sem kell azt ugy k~p1:elnünk, mintha 
e folyamatok időbeli sorrendben is 'lesen elkülönüln~nek. 

Nf.'mcsak átmeneti alakulások egyesitik e atádiumokat, hanem 
kezdő éR végpontju;k is mélyen átnyulnak egymásba. 

Term4ezetes, hogy a szitáscsövek kialakulása akkor kell ho~y kez
det~t vegye, mikor m~g a heggedlSszövet teljes differencziálódása nem 
fejeződött be. 

Hasonlóképen a leendo tracheák nyomai már fultünnek azon hegg
szövethen, mely más részén még nem szüntette be maristematikus te
v~kenyeég~t. Az állandósuló heggszövetben a kivetkezlS szövetelemPk :6. m. 
faparer)('hyma sejtek, tracheák, tracheidek Hbriform rostok, háncspa
renchyma sejtek, szitás edények, carobiform sejtek é• végül parencha
matikus sejt cemplexumok (sugarak), kialakuhísát constatálhattam. 

* * * Eddig sz61 a czikk a sz()} ő zöldojtványainak ösizeforradásár61, 
azután áttt1r a forradás részleteire és azokat négy pont alatt 
s a követ ke~őkben sorolja fel : 

I. Trachealis hegg·edő szövetek. 
II. Leptornalis heggedő szövetek. 
III. A ktireg h eggedő szövetek és vfgre 
IV. A bél heggedő szövet~k: 
Miután a tudományos szakfejtegetések inkább tudományos 

szakférflakot ~rdekelh~tnek, ezekből csak azt és annyit kÖz
lünk, hogy a gyakorhtti szőll)szeink ellStt az értekezés fonala 
meg ne szakndjon. 

De közölji1k azon r~szeket, melyeket könnyen megérteni 
s hasznositani birják. 

I. A tracheális heggedlSszövet többek között következlSket 
mondja. 

A irachealis heggedőszövet. 
A fatest beggedőszövetének typikus, trachealis kialakulása rövidebb 

vagy hosszabb időt ig~nyel és a· külvit!zonyok befolyásának van alá
vetve. Eztirt határozott idlSpontot erre nézve megállapitani nem lehet .• 

Az én oltványaim legnagyobb részében a 40-ik·-60-ik nap kösti 
tdőszakban állott be. 

A heggezövet tökéletes kiditferentiaílódásának azért tulajdonitok 
nagy fontesságot, mivel P. Viala azt állitja, hogy ~a fa nem vesz részt 
a heggszövet képzlSdésében, hanem továbbra is az marad a mi volt és 
nem ezenved semminemű differentiálcSdást. c 

Ezen 1íllitás után nem csadálkozhatunk, ha Vöc~ting Linket hiá
nyos ~szlelés szemrehányásával il!eti, a miért a fatest teljes egyesült1se 
után a forradást bevezető parenchymaszerü szövetnek nyomait sem tudta 
4szrevenni. 
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A leptornalis heggedőszövetekről többek között igy sz61: 
II. A i~'}Jtomalis heggedöszövet. 

Hogyha az Ödszeforradt oltvány luíncsszöveteit vizsgtíljuk, föl fog 
tünni, hogy a puhaháncsban (leptom) fell~pű heggedlSszövet kiterjedése 
viszonylagosan csekély. M~g ott is, a hol az oltás fol!•tán nagyobb h~
zagokat kellett a másodiagos oszlószöf'etnek kitöltenie, alig lehet a spj
tek néhány sorában az utókápződésű heggszövetet feiismernünk. 

A heggazövet átalal-ulása állandó szövetekké, tehát itt is korán 
áll be. 

Legfontosabb momentum ezen szöveti kiválásban a szitás csövek 
kialakuMsb. 

A puhaháncs beggedőszövete az oltás sikjának nem minden pont
ján termel cribralis elemeket, hanem kózbe-közbe nagyobb kiterjedésü 
parenchym sejtcomplexumokat i~ hoz létre1 a melyek később is, u:int 
sugarak, háncssugaruk maradnak meg. 

Ezen jelenség szintén teljes összhanghan \'an az1.al, hogy nagyon 
fiatal zöldhajMsok ht\ncsövében a parenchym sugarak nagyobb kiterje
déssei birnak, mint ugyanazon hajttís megfeleW fatestében. 

Ezen izoláló szövetnek rendesen t'.z oltási vonal és kéreg felé eső 
1·észe tömege8ehb, mint a legközelebbi szomszéd háncsrost-nyal1ib felől, 
ugyannyira, hogy igen sok az oltás által nem érintett rész háncsrétegé
nek v:tstagságát l 1/2-szer, kétszer i& fölülmulja. 

Ezen erősebben fejlett része a háncsmeueti heggedőszövetnek az, 
a me ly az előbb emlitett t~s a gyakor l:' ti szőlőmüvelők által callusnak 
nevezett szövettömeg külsé) részét teszi, mig a callus belső része a fent
tárgyalt trachealis heggedőszövetből áll. 

A kéregheggedl>szövetekről következőleg ir : 
lll. A kéreg heggedószövete. 

Két-három hónapos és idősebb oltványokat vizsgálva azt találjuk, 
hogy a primar-kéreg-parenchym sejtjein az elhalás jelei mutatkoznak. A 
A sejtmag eltünik, a plasma tömlő felszívódik, a sejtfalak megvéko
nyulnak és egymással való összefüggésük helyenként megszakad. 

A kéregparenchyma r~ sz lege~ elhahísa elsli stádiuma annak a jelen
ségnek, mely a legtöbb két~zinű növéuyn~l a vastagbágban való nö
vekedés elkerülhetetlen kö,·etkezménye. 

A fiatal hajtás elsődleges 1.-érge részben ussimiláló, részben mecha
nikai feladatokat teljesit. TevékenységélJen korlátozva, idlSvel más szö
vetekkcl pótol ta tik . 

.A kéregelemeknek a liánokra jellemző szalagos lehámlásflt a szőlő
növény tengelyszervein is föltalálhatjuk. A t~zőlőhajt.ásnak növekedése 
mellett mC.g körben mozgó nutatiója, valamint a negativ geotropismus 
által előidézett és ktaszásra, kapaszkodásra kivál6an alkalmas csavaro
dása, karöltve a vastagságban való növekvéssel, a kivül fekvő szövetek
nek különböző feszültségc~t eredményezi. Ezen feszültség az elslSdleges 
kéreg hosszanti felrl pedését okozza, - a tengelynek a második tenyé• 
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szeti évad elején hirtelen megindul6 vastagodástíval. Ekkor nyeri a köz
éh· then a két éves tcngf'lyképlet, kl>rgének megrepedezett külseje miatt 
a cser elnevezést. 

A s:t.űWh.tjtás elsődleges kérgének nylfr közepe felé arnugy is 
míndJobban satnyuló életmöködésére az oltás által eJtsidézett sebzés any
nyira bénitó h·1tással van, hogy a kéreg már nem képes az összeforra
dás és gyógyulás folyamatában tevélu•ny szerepet játszani. 

Erre a következtetésre kellett jutnom annak folytán, hogy a nyár 
vége felé leszedett oltványok ki vétel nélkül mi.nd azt mutntták, hogy 
az elsí)dlcg€s kéreg össze nem forrad, h.mem a szélső parenchymasejtek 
több rétegc elparásodik. 

Alkalmazkodaísi jelenséget láthatunk abban is, hogy a szlSlő azon 
szövetét, mely rá nézve kevés idő mulva ugy is fölöslegessé vaílik, ma
gától elszigeteli és azon szövetének fejlf1dését igyekszik elömozditani, a 
mely az előbbinek hiányát pótolni hivatva lesz . 

.A z összeforradás helyén a háncsparenchymából erediS cambiform 
heggedl5szövet az, mely éppen ezért mint előbb láttuk, gyakran széles 
kiterjedést ölt. 

A bél heggedőszöveteket a gyakJrlati szőlész teljesen 
megérti és erősen érdekli, azért azt teljes egészében közöljük: 

Jl7. A bél heggedószövete. 

A szölő fatestének, cambium-gyürüjének és háncsrétegének teljell 
összeforradlísával az olbís eikere, s a két szölönövény jövendő teny(lsze
tének minden szövettani feltétele el volna érve, a mennyiben ugy lát· 
szik, hogy sem a közpúnti bélparencbyma, sem az elsl5dleges kéreg el
maradása az oltvány összeforradásának folyamatában és a növény to
vábbi fejWd~sében nem okoz nevP.zeteseub zavart. 

Az elslSdleges kéreg életmilködése, mint láttuk ugyis befejez~st 
nyern~>, a mi pedig a sz(Sl() bélparenchymáját illeti, arról is általl,nosan 
ismeretes, hogy az első ten_vészési idöszak befejezésével, legkésl5bb & 

második alatt szintén befejezi életmüködését elhal, és a növény további 
fejlődésében nevezetesebb szerepet nem visz. 

A növény teny~szetének szempontjából tehát a bélszövet okvetlen 
összeforradására nincs szükség. 

Ámde azért a bélRzövet is képes az öss~~eforradásra. 
Minél fiatalabb az alany és olt6galy az olMs idejében, bélszöveteik 

közelebb állván az ös meristema állapothoz, annál könnyebben, közvet
lenebbül és rövidebb idő alatt forradnak össze egymlfssal. 

A bélszövet összeforradásának folyamatában bizonyos elt4dseket 
véltem fölismerhetni a szerint, a mint az oltás alá kerül(S zöld hajtás 
fejlettebb vap;y zsengóbb volt ~s a mint a sebzési vonal ment4n a bél
szövet nagyobh vagy kisebb roncsolódást l!zenvedett. 

Zsenge oltványban me~lehetfS1 sima metszési felület mellett l~ 
nappal az oltás utaín, sejtosztódás és ierületnagyobbodás folytán telt k! 
u két növény bélszövete kö:r:ötti hézag, u~y azonban, hogy az eredet1 
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metsdsi vonal a szélső sejtek megfelelő falainak \'astugabb volta foly
t"n tovaíbbra is láthat6 maradt. 

A bélben utólagos oszl6szövet keletkezése a többi hegged{)szö\·et-
t()l ugy látazik teljesen függetlenül jelentkezik. Fejlődése a következX 
m6don megy végbe. 

A sebzési felületen fekv{) egy-két sot·a a bélparenchyma sejtekne..k 
változatlanul marad, hanem a rajtuk belül fekvő Pejtek ó-6 sora osz
lani kezd. 

Az els{) kettéoszlás majdnem mindig tangentialis (periklin) fallal 
történik. 

Az üry előállott k~t Bejt közül u belül fekvő vagyil!l a sehzL~si fel-
ülethez közelebb levő radialis (untiklin) vála8zfallal ujb61 kett~ oszlik. 

Ezáltal már mest az initialis sejt9n belül luirom kisebb sejt b•let-
kezett. 

Ezek mindcgyike m~ír mo,:,t ugy radialis, valamint tangeutialu~ nt-
laszfalakkal tovltbb oszlik s az uj sejtek növekedésnek indulnak. 

Az ilyen bélparenobymáb61 keletkezi> oszl6szövet ennélfogva hn
sonl6 képet mutat mint egy téghíkból fölrakott falazat. 

Az initialis sejtek hatszögletii és gömbölyíí volta magával huzza 
ferde és a symmetrikus v~ilaszfalak képzését, minélfogva ezen heggedő
szövet l!!ejtjei nem annyira egyformák és ~;zabályosan négyszögletesek, 
rnint például a paraszövet Hejtjei. 

Az uj sejtek növekcdéi6ből kifolyólag a sebzési vonn) mentén 
fekvő sz~ls{), változatlanul maradt purenchyma sejtek rUege kifel~ toló
dik windadái~, rnig a tár~növény b6lszövetét el nem éri. 

1\likor ez megtörténvén, a két növény beh! közötti hézag eltünt, 
akkor az előbb emlitett szélről fekvő s~jtek mindink~íbb összesujtol6d
nak, elhalnak, és felszivódnak. mig a m<>göttü~ fekvő ujul:b keletti 
bélsejtek a társnövény belének sejtjei\•el összeforl'Udnak. 

Ez a teljes képe a bél összeforradtísának a legkedvezlSbb esetben, 
vagyi~ ukkor, a midőn igen fiatul zsenge bajtásokat oltunk egymásru. 

Idősebb és fejlettebb hajb\sokból készült oltványoknál is meginelul 
néha a bélparenchyma sejtek osztása és heggedőszövct kápződése, de ez 
akkor már nem képes a sebzési hézag te~jes kitöltésére és a forradás 
létesi tésére. 

Az oltv,nyok belánek összeforradása ked v ezD bb viszonyok között 
és id<Ssebb oltványokban, az eWbbitöl elh~rő módon megy le~g~·akrab
ban v~gbe. 

Ilyenkor ugyanis nem a hajtások bel~nek központi réezéu támad a 
sejtoszlá~ és kt!pződik a heggszövet, hunern a bélkoronának és a bélsu
garak kiindulási pontjának közelében, vagyis at tL u. : hélhih·elybeu 
indul meg a Hejtek erlSteljes oszlása. 

Az itt képződő heggedöszövet helyzeténél fogva a trncheális heg
gedl5szövettel kapcsolódik össze és azzal egybefoly, de mig a tracheális 
heggazövet rövid idlSn belül elvewzti pareuchymatikus jellegét és álJan
dcSaul, addig ezen bélh.üvely eredetfi heggszöTet par.;nohymatikus jellegét 
és oazlási tevé kenység4t tovább is megtartj a. 
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Ez a heggazövet már anost növeked~s~t a k~t növény bele közt 
v~gig" hdz~dó. sMeb~~~i ~ézag fel~ ,.~szi, abba t~~W- vagy !epényalakulag 
beleno, azt kttol b es tgy a k~t novény belét osszeforrasztJa. 

Ismételten meg kell jegyeznem, hogy jóllehet ugy a bél központi 
részeiben, valamint a bélhüvelyben keletkező heggedszövet a j6l készült 
oltványok legtöbbjében kiképz6dik, de már julius végén \·agy augusztus 
'lején a bélszövet életképess~ge és míiködése megfogyatkozván, a heg
ged6szövet is megakad t0vábbfejlődésében. A ltél forradása ennélfogva 
vagy csak ré;;zleges marad, vag\· egy~íitalában létre sem jöhet. 

A fent ellSsoroltakat összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy jól 
készült zöldojt\.ányok belében a közvetet· összeforradás kezdő stádiumai 
megindulnak. 

Minél zsengébb és fiatalabb hajtásokból készült az oltvány, annál 
tovább halad az összeforradás folyamata, s minél id6sebbek az oltásra 
haszn~flt hsjMs<.k, annál hamarabb akad meg a bél életmüködésé,·el 
egyidejüleg a forradás folyamata is. 

Összefoglalás. 
Az előz() fejezeteken részletesen előadutt \'Ízsgálatok e redm~nyeit, 

az aláhbiaklmn fog-lalhntjuk össze!: 
l. A Vitis riparia éli a V. vinifera zöld hajtásai abban a k~rban, 

midön zöldoltás alá ke,·iilnek, anatomiai alkotásukban meglehetős meg
egyezt~st mutatnak. 

A lufnos ~s fa szöveti szarkezetében mutatkozó eltérés a zöldoltás 
itWpontjában nem oly nagy, hogy az összeforradást :~kad~ilyozná. Az 
egyes szö\'etelemek még fiatalok abban az értelemben, hog-y csak rövid 
idő óta Jifferentiálódtak ki az ősmeristémából. Ezt igazolja azon jelen
R~g, hogy könnyen t.~ímad bennünk ujolag osztó lis a heggedőszövetet 
képző meriHtema A legnagyobb eltérés a főként mechanikai szereppel 
biró szövetekhen mutatkozik. A vitis ripáriában erősen kifejlett háncs
rost-nyalábok :és kev~ssé fejlett kéreg sklerenchym-nyalábok vannak, 
mig a Vitis viniterában ellenkeziileg er{)sen fejlett nagy kéreg""llyalábo
kat és kisebb háncsrost-nyalábokat találunk. Ezen mechanikai szövetek 
mindkét f8jn~ll csuk ideiglenesek és réezben (péld. a háncsrost-nyalábokJ 
folytonosan ujakkal pótlódnak. 

2. A zöldoltás folytán, a V. ripariánál, valamint a V. viniferánál: 
a cambium, a fa test, a háncs é.·. a bél forrad össze. A háncs alatt itt a 
cambiumtól egész az elslSdleges k~reg parenchymájáig terjed() rész érte
tlSdik, a báncsrost-nyalábok kivételável, a melyek nem forradnak, hanem 
a forrarl6 ezövet által körülfogva, elszigetel5dnek. 

Az els6dleges kéreg csak ré~zben forrad össze, összeforradhat 
ugyanis legkedvezőbb esetben a hipodermiális assimitáló parenchyma. Az 
epidermis és a kéreg-sklerenchym-nyalábok nem forradnak. Helyüket az 
összeforradt k~r~gp1uenchyma és a legkülslSbb hánosparenohyma szélső 
elparásodó sejtjei foglalják el. Ezek k'pezik azt a keskeny 'rdes var
azerü kidudorodaíst, mely teljesen összefort és már néhány hónapos olt
ványon a körülfutó oltási vonal mentén l1Uható. 
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3. Az oltás utján egyesitett szlSllShajtaísok összeforradásának folya. 
matában két. fő momentumot különböztethetünk meg: n közvetlen és 
közvetett forradást. 

a) Közvetlen a torradás akkor, midőn a két növényi ré~z egymlts• 
sal szembe fekvő legszélső ép sejtjei falaikkal egymáshoz tapadnak. Ez 
átlagban az oltás után két-három héttel, a sz~troncsolt se·, tek marad vá
uyainak t~ lj es fölszivódnsa után szokott bekövetkezni. Közvet len forradás 
a szöveteknek mindig csuk kis részletei között s aránylag ritkán követ
kezik be, minthogy ez c~ak igen kedvez{) sebzési viszonyok közt léphet 
föl. Közvetlen forradli'~t a fatest, n cnrnbium és a leptorna par('nchym 
szövcteihen észiclbettem. 

a) Köz,·etet.t forradtís úgy jün létre, hog-y az alanyn~k, valamint az 
oltógalynak az oltási vonal mentén fekvő sejtjei intensive oszJani kezde
nek és egy beggedőszövetet termelnek, mely a metszési felülctekWl kép
zett sarj- vagy begged(í~zövet ~ejtjeinek összcnövést'lt közvctiti. Ez, a 
heggedőszövet közvetitésével létrejö.tt egyesült>s a )pg~íltalánosabb és leg· 
gyak0ril.b módja a forrllldásuak. még azokon a pontokon is, hol belyen
kéut közvetlenül is forradtak a szövetek össze. minhín a közvetleo for
radás nem terjed ki nz egész metszési sik minden pontjára. Az oltókés 
által elmetszett &ejtek környékén mindkét részről képz6dií és egyesül{) 
beggedCbzövtt teszi teljessé a forradlít~t. Köz\·etett forradáR által az 
ujonnan képzett heggedőszövet. az egyesülésben tevékenyen közre nem 
müködíí elemeket is gyakran körülnö·d és mintegy bcforrasztju. 

4. A közvetett forradást létesit6 begged{íszövet. legnugyobb részben 
nem a cambium osztásából sztírmazik. Kialakult és tíllano6sult szövetek
ben ilyen cz~lból meginduló oszlás~a a ISejteknek és a heggedőszövet 
képzGdést a ealllbiumt61 függetieHnek talllltam: 

a) a fatestben, hol a faparenchymá1,6l indult: ki a legb1Ij~íbb fejlő
désü he~gedősYÖvet, mig kis réf!zben a hél~ugár parenehym szövete is 
hozztijárult hegszövet képzé8hez; 

b) a ieptolllban, hol a camhiform-sejtek oszk\ttak a lcg~léukebben 
e mellctt a h<inc~parenhyma is tevékeny részt vett a hcggedőszövet 
képzésében; 

7) a kéregparenhymában, hol igen kedvezö esetben az esdek nagy 
számában, egész az epidermis alatti sklerenchym paizsokig élénk meris
temamüködést ~s tÖB.életes forradást találtam ; 

8) a bélparenchimt1ban, hol Lár csak részlegesen é!-1 czak zeenge 
oltváuyokban, de kétségbevonhatlan biztonsággal mutatkozott a heggedő
szövet ·átalakulása. 

5. Mihelyt a két növény heggedőszövete teljesen egyesül, ezzel 
együtt a heggedlSszövet jellege is me~változik. Ezen másodiagos kidiffe
rcntiál6dás igen hamar megy végbe. Találtam 4-6 hetes oltványokat, 
hol a heggedőszövet, mint olyan már nem volt fóliemerhetlS. Legk~slSbb 
8-10 hét elteltével a szövetekben a forradás helye is alig vehető ki, 
annyira állandósultak a hegyszövet sejtjei. 

(Folyt. köv.) 
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A téli szőlő. 
A téli szőlők alatt azon fajokat értjtik, melyek Ieszedve felkötve, 

vagy szalmára lerakva télen által elállanak, s igy kedves csemegéül 
Rzolgálnak. 

A szőlőknek télen való eltartásáról sok tarka-barka dolgot mesél
nek, javusolgatnak. 

Tantícsolják, hogy tavaszon dn~juk be a még nem is virágzott 
iürtöt egy üvegbe, azutt\n ott kifejlődik, melyet őszsze i lekell vágni : az 
üveget beduzni, s igy a1.után eláll a sz<>lö egész télen. Szervus tanács l 
szépen néznénk ki, ha igy akarnJk téli szőlő szükségleteinket fedezni l 

No de ha~yjnnk fel ezzel ~a nagyban kivihetetlennel. 
l\lások azt tanácsolják, hogy fürészp01·ba kell a "zőlőfürtöket el

l'akni. Ezt me1.'engedem, hogy heválik, ha egyébként a szőlő nem rohad. 
Azt is tanácsolják, hogy tojás fehérjét vizben olvasszunk fel, és a 

fürtöket mártriuk ezen oldatha B hagyjuk megszikkadni. Ez azon alap
szik, hogy a tojás fehérje be\·onván a bogy6t, a levegG a bogyókhoz 
hozzá nem férkőzhe~ i Ic 

Ezt is meglehet kisérleni. 
v un azonban egy m-fő dolog, ami a szőlt1nek elállását biztosítja, 

az tudniillik : ha a Hzőlőt eső előtt szedjük, aztán száraz, szdlős helyen 
kiapasztjuk s csak azután kötözzük fel. 

Ami azután rohad, azt eltávolítjuk, a többit egész bátorsággal fel
köthetjük és eláll. 

V i..nnak azonban speczialis téli faj szőlők, melyek csakis télen át 
élvezhetők. Lehet ugyan előbb is élvezni, de akkor válik kedves&é, mi
dőn a többi szőWfajok már elfogytak. 

Ezek a következők; 
Pankota vagy bakator. Ez a legrégibb specziális magyar téli 

szőlő. Azért helyezem én most is első sorba ezt, mert jól el áll, és édes 
sz0lő. Mig a többi téli szőlők többé-kevéshbé savanykásuk. - Csakhogy 
ez magában rug s igy má1 fajok közé ültetendő. 

Keeskecsecs. Kecskecsecs van fehér, piros és fekete. Ez is ki
tünő téli szőlő Magas metszés mellett terem jól. 

Damaskusi Jluskolat. Gyönyörű téli szőlő. Szintén magasabb 
n-etszést kiván. 

Malakof-uzum. Ez egy uj faj. Gyönyöri\ nagy~zemü szelö, de 
azintén rug, az~rt más fajok közé ültetendő. Ha azt akarjuk, hogy jó 
termést adjon: _lu~osra kell müvelni. . .. .. , , 

Persiai orias. Roppant nagy fekete boyóJU. Koznyelven tok-szölő 
vagy szilva-szőllS néven is neveztetik. Közép metszést kiván. 

Muscat ottonel. Apr6 fftrtü eMggé kitart6 téli szőlő. Magas csa· 
pos müYelés mellett igen jól terem; de a Iugos mü vel és t is el birja, végre 

Az othel16. Ez egyike a legjobb t'li elálló szőJlSknek. 
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A szölőfajok megválasztása. 
A szlSWfajok helyes megválasztáBa biztosítja a gazda jövedelmét. 

Ha egy talajbau nem alkalmas szlSlőfajt telepitünk; évről évre csaló
dásoknak lesziink kitéve. Azért tehát. most ősszel midűn a szőlővesz
szók beszerzéliJe felett elmélkedünk : minden körülmQnyt meg kell figyel
nünk; s csakis az összes körülmények megfigyelése után lehet öutuda
tosan l~pni a szőlészet ter~re. 

A gazda1ág egyik leglényegesebb része a szőlö ültetés. Ha itt té
vedés hiba tö: ténik : évtizedekre vonatkozólag boszulja meg magát. 
Más :Sga a gazdaságnak szintén er6s megfigyelést ki,·án, de nem olyant. 
mint a s~őlő telepités. l\Iert ha az őt~zi vagy tavaszi vetét~ nem sikerült, 
egy év haszna bánja meg; és jövő évre ujra és helyesebben lehet a 
vetP.st ültet.ést eszközölni. 

De a sz{)}őnél csak évek muh·a látjuk meg u baklüvést, s hogy a 
hibát helyre hozzuk, évek és nagy kiadások kellenek. Azért tehát aki 
telepiteni akar, j61 meggondolja; milyen alanyra nemesitet és miuő faju 
ojtványt ültet. 

A Yidék, a szőWföld fekvése 1 eudkivül nagy sz(·repet jnh•zik a 
szőlászet terén. 

A szelek járása oly nagy hefoly:ís."al \"au a sziHőszetre, hogy uzt 
némelyek el ~em képzelik. 

Ha azonhan figyeln esek lesznek: azzal könnyen megösmerkeclhet
nek, s ct:uk akkor látják azt a rendkivüli külömbséget, melyet a ~:~zől6-
b eérétiére é~ igy a bnrminős{ gére gyakorol. 

Az éjszal.;i szelek amk, melyek a szőlészetnél erŐliiell figyelembe 
jönnek. Ahol az éjszaki szé! feltutt6zhutlanul fuj : ott a tavasz késöbb 
veszi kezdetét : ott a nyári és őszi esték hidegebbek. - Ott 
ahol n sz{)}őföld n~ éj1:1zaki st.elektiíl egy el6tte áll6 dombbal vagy hegy
gyel ,·~cive ,·an: a l1ó előbb elolvttd, a vegetáczió előbb veszi kez
detét, - ott a nyári és őszi esték éjszakák melegebbek, s igy a föld 
bő sugarai is j6ték~nyabhan hatnak a szőlőbogy6k beérésére. 

Az ilyen védett vidék a tavaszi f1tgyokt6l is jebban mentve van. 
Az éjszaki szelektől védett helyek igy ősszel a legegyszeröbb ész

lések által is felösmerhet{ík arr61, hogy mig a la pon oz ~j szaki szeleknek 
kitéve lévő szőlő levelei lebulanak, mikor még az emelkedett és az éj
szaki szelektől védett helyeken épek. 

1\linél későbben hullr.ak le a szőlő levelei : annál alkalmasabb a 
hely a lilzőlő ültetéRére. 

Tehát ha a szőlőfóldeket osztályozauk akként, hogy hol teremnek 
a legfinomabb értékesebb bornk: akkor az elsőséget az éjszaki szelektlSl 
v~dett emelkedett helyeknek kell adni. 

Az ilyen helyek i1letve azok talajai rendesen vagy legtöbbször in
kaíbb szárazak minrl nedvesek. Sokszor köves vagy legalább alant fek
szenek a kőzetek. Ha még ehhez azután márgás éi igy m's• 
tartalmuk is nagy: akkor ott cnk is a rupe1tris alany válik be 
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Ez saj1Hsá~oA, hogy a rupestris ~integy. reá termett az ilyen he
helyekr~ és. talaJQlu.a. Reá termett, miVel az tlyen száraz talajban ml.kor 
már a r1 pána-portáhs hullatja levelét : ö egész üde zöld és ezzel az je-
lenti, hogy még vegeb\l. ' 

Az ilyen helyeken és tulajban perlig csak is ért~kesebb faj b0ro
kat lehet haszonnal termelni. Az értékesebb bortadó szölök pedig akkor 
felelnek meg a hozzá fűzött reményeknek : ha bogyók teljef!en beérnek 
sőt megtöpcdnek. ' 

Hogy összejátszik a rupe~ztris alany ezen czél elérésére. Óssze
~~ítszik azzal, mint fónneb mond:ím, hogy a ripáriánál tovább végetáL S 
1gy a további \'égetáczió folyhín a szöWbogyót ('rleli és érlelni képes 
addig, amig az érési fukának legmagasabbját elérte. 

Ha az alany vefilszőjéu a végetáció megszünik vagy l!yengül: a reá 
oj~ott nemef! fi1jok leveleit• megszüntetik sőt megsziíntetik müködésüket ; 1!1 

nu vel a levél m ü);;ödt>tH-;nak eredménye a bogyók teljes beérése illetőleg 
mega~zudása, igy c:"ak is a rupeszt ris alanynyal érheti ük el hegyi sző
lőnk bogy6jainál teljes sikert. 

Igaz, hogy uémely hegyoldalban a ripária elég szépen díszlik. de a 
rupesztrist azon t ulajdons!ÍI.Tánál fogva, hngy tovább végetlll : az elsőség 
illeti. e 

Az emlitett elsíí oszt~ílyu helyeken, hogv sikerrel dolgozzunk: csllk 
il:) fajborokat lehet haszonnal termelni. Mert a nevezett helyeken a leg
dusabb term{) szőlők sem adnak oly termést, mint a tápdus kisebb-na
gyobb dombokon ,·agy sikon ; azért tehát az elF~ő osztályu helyen ilyen 
dusan termő fajoknak !.incsen alkalmas helye. 

Oda olyan fajokat kell ültetni, melyek ha keveset is de kiváló 
fujborokHt adnak, hogy a mennyiség hüíny, a minöségben kárpótlást 
találjon. 

A rnpesztri~ ezen kívánalomra egyáltalán alkalmas. A rupesztris 
soha sem fej llidik olyan du san rnint a ri pária, s igy kevesebb táperő
vel is megelégszik. 

Szóval a rupesztris a hegyes száraz talajjal és a kevés termés ho
azonnal teljesen egyez. Azért tehát azt lehet mondani, hogy a rupesztris 
alany, a hegyi finom borok el6állitására mint alanyfaj egyeneBen predesz-
tinál va van. 

Ha ruost már ezt megállapitottuk; haladjunk tovább és vi."sgáljuk 
milyen európai fajok telepíthetők haszonnal a nevezett első osztályú 
helyen és talajban ? 

Legfinomabb, legértékesebb borok az aszuborok. Ezek kétfélék: 
fehér és vörösborok. 

A fehér aszut adja a furmin, a leanyka ~s a rozsdás muskolat, slSt 
a muskát ottonel is. 

Aki tehát illa tos aszu bort akar termelni, az muskát-ottonelt ás 
rozsdás-muskolatot ültessen. Aki csak aszubert akar, az elslS sorban 
furmin szőlővesszlSt ültessen de sok esetben aszubort ad a leányka is, 

A furminra nézve me~ kell jegyeznünk, hogy van jó '1!1 van?~r~ssz 
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furmin is. Rossz furmin az, mely virágzásában 1ug, s 1gy rongy szölőt 
terem. Azért tehát aki furmint szerez be, erre sulyt fektessen, s a fur
mint meghizhat6 helyrlSl vegye. 

A legfinomabb fehér borok közá tartoznak még a rujnuh·iz!ing és 
az olaszrizling. Különösen az első az, mely kivál6 kellemes illatával 
él!! rendkivül nagy szeszfokával tünik ki. Az olaszrizling is kiv~\ló jó 
bort ad, de az bő,•en is terem, azért azután az els{) osztályn vidéken, 
helyen és talttjban nem éppen alkalma~; füj. 

A rajnai rizlingnél csak azt kivánjuk megjegyezni, hogy az gyü
mölcsét a ''essző közepén hozza ki; azért tehát azt nem ~zubud csapra, 
de száh·esszi5re kell metszeni. A szlíh·e~~zőt 1lzután \·agy karikába kell 
kötni, vagy pedig a szomszéd j ökéhez kel! huzm. c~akís igy ad 
megfelelő termést. 

Mint mond1ínk, vörös aszubort is lehet eW:illitani. De erre csak a 
kadarka nlkalmas. Azonban rendkivüli idő kell ahhoz, hogy a kadarka 
asznv:í érjék : azért az első osztályn helyen ink:1bb expcrimenMczió. amit 
kerülni tanácsos. 

A m:ísodik esztályu helynek nevezhetjük az emelkedett hegyolda
lokat, ha azok nem éjszaknak fekszenek. 

Az ilyen helyeken ha a talaj nem mt·FOzeí', és igy nincs kényszerítve 
a g:'zdu, hogy mésztth·5 alanyokat haszn:lljun. a rip:íria-porMlis találjq, 
jól magát. Az elég tapdús talajhan kitiin{íeu diszlik, és nagy t2r
mést ad. 

Ilyen helyekre alkalmas els{í sorban a kadarka, a burgundi és 
hogy teljei'en vörös szint nyerjen a bor: az t>p8rtó. 

Ha ezen luírom fuj egyiitt s1.üretik el: megvan a kiv~ínt vörö~; bor. 
A harmadik osztályban jönnek azuhín az asztali borole 
Itt az elsőség viszont a fehér boi é, elv· tve keresik a sillcr bort. 

A nagy közöu::ég a gyenge i\eztali borok között a fehéret fogyasztja. 
Ezen czélra azut~ín rengeteg suk fajunk van, u. m. szlunkamenka, 

ezerjó, mézesfehér, lisztes-fehér, mustos-fehér . csomuri ko, fehér-kadarka, 
a külömböző dinka-fajok; é~; végre a nemeskadarka stb. 

Ezekből l:Hhat6, hogy ugy megkedvelés ~s esetleg tahllomra ültetni 
szőlőfajokat nem tanácsos. 1\Iert miu{) IH:•\·ctségeo kontrasz lenne az, ha 
valaki az általunk harmadik osztálynak jelzett talajLn furmint, vagy 
rajnai rizlinget ültetne, viszont megfordítva ha az elsű osztlílyu talajba 
ezlankamenk:ít, mustos fehéret ültetne. 

Igaz, hogy itt is, ott JS megteremne a szőlő, de mindegy ik e a nek1 
való talajban adja meg a fáradság gyümölcsét. 

Apróságok . 
. Bur.gundi szölö. Aki minden körülmények között fekete bort akar 

ellSálhtam: az föltétlenül ültessen nagy burgundi szlSllSt. 
A !lagy burgundi szölö előnye az, hegy az ojtlist kitöntsen nem

csak fogja, de rendkivül szépen diszlik a ripária alanyon. Korán érik 
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~s nem rohad. E mellett elég bőven terem, s bora kellemes izü. De 
még kellemesebb a bora ha karlarkával együtt szürik. 

Met~.zésére nézve csak azt kell ~~gjegyeznünk, hogy minden csap 
egy-egy rugygyel magasabbra metszheto mint a kadarka. 

* * * Döntésröl. A döntés ideje az ősz és tavasz. AmennyilJen tavaszon 
a napok hosszabbak: u döntés tavaszon keve~ebbe kerül. Azouban dön
teni líszszel is lehet. 

A dönt(.st kapával és ásóval is szokták eszközölni. Ha a talaj nem 
1·égen_ l:tt n~;gfordit\•a : a . döntés kis. kapával egésszen könnyen 
eszkozoll1eto. De ha a talaJ esetleg ford1tatlan, vagy már régebben volt 
forditva : ugy előnyfisebb ásóval dönteni. Az ásóval való döntésnél meg
azokott történni, hogy az ásó munkás az ojtvány főgyökeret elváe'ja. 
Erre szerfelett v!gy;izni kell. A döntést igen előnyös trágyával eszkö
zölui. De u trágya ne legyen friss szalmás; és ne essék u trágya köz
vetlenül a g-yökérzetre, vagyis a vesszőre. ~Iert a friss trágya hős.S
get fejleszt, és u szlílövessző hajtásait leégeti. EWbb földet kell a vesz
szőre huzni ; és chak azután helyeztesElék reá a trágya. 

* * * Az öreg telep ledöntése. Sokan ugy szukt-ák, hogy u telepet egy-
ideig vesszőtermelésre használj~1k, é~ azután zölden benemesitik, s íigy 
döntik et. 

Ezt én nem tartom ezéihozvezető eljárásnak. Az öreg 6-8 éves 
alany vessz{) nyaka már vastag, tőkéje nagy; s igy az eldöntés nehéz
séggel jár. A uüntéshez csakis a fiatai 3-4 éves Wke alkalmas. Amelyik 
könnyen hajlik. 

De azért is nem alkalmas a1 öreg tőkék eldöntése, mivel az öreg 
fejezetből satnya gyökérzet fejlődik. Meg azért eem alkalmas, mivel ha 
a2t eldönteni akarjuk, azt a gyökérzetet alig lehet törés nélkül meghaj
litani, és hogy ha leh6zható, sokszor egyedül a sziv gyökereken vagy 
oldal gyökereken kell meghajtani. 

Akinek ilyen idős talaja van, leghelyesebben cselekszik, ha tava
szon a vesszöket egy méter magasságban rajta hagyja, azuMn magas 
fásojtás~al benemesiti. Ezenkivül az elétörött hajtásokat zölden beojtja. 
Igy azután öazszel nagy mennyiségil gyökeres fás és zöldojtásokkal ren
delkezik, melyeket 6szszel levág, a tökéket kidobatja, a földet megfordi
tatja és tavaszon tetszése szarint gy(jkeres fás vagy z6ldojtással 
benemesiti. 

A nyert ojtyányok adnak annyi hasznot, hogy azok jövedelméblSl 
a ft>rditás ültet4s költségei b<Sven kitelnek. Es azután kap tökéletes 
azépen beoltott nagy termő szől0t. 

Mert azt tudni kell, hogy csak a kész ojtványokkal telepitett 
az<Sl<Sk lesznek rendesen beállott nagy termő szőlők. 
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Eladó. 
SO ezer darab zöhlojtv•íny. ~IézefehP.r, kal·•rkll, 

oportó burgundi ~s csemege fajok. Alnny ripária-portális. Ezre 140 kor. 

10 ezer darab gyökeres ftí:mjtvány, oiasz-

l'izling, szlankarnenka, 1\:()\·idinka 6:01 egy~h ft~hér fajok. Alauy ripária
portális. - Ezre 240-280 kor . 

100 ezer darab • s lm Cl ripária-portális fajt is?.• a elllő 

osztályn ve~sző ezre . 
másod otlztá!y . . . 

22 kor. 
14 kor. 

SO ezer darab gyök. ripát·ia port1His ezre 40 kor. 

10 ezer gyOk. rupentris-montikula ezre . 40 kor. 

16 ezer 
Európai 

sima 
sima 

rupentri~ montikula ezre 16 kor. 

U()r~z{)}{íve~szők kadarka, burgundi, op-

portó, m~zesfehér, kövidiuka, olaszrizliug, mustosft:hér sth. 
8 kor. 

16- ~4 kor. 
ezre 

Csemege fajok u létezíí legnemesebb fajok valamin~ 
ezred~ves magyarország és Csuda-sz(;Jíí - juhínyos árban. 

16 kor. 
32 k 

30 ezer sima ot hell6 ezre 
20 ezer gyökeres othrll6 ezre or. 

Megrendelésnél az összeg 114 előlegül kéretik. 

Megrendelő neve, laká~a és a vasuti állotnás tisz

tán, olvashatóan kiirandó. 

Levélheni megkeresésre válasz azonnal megadatik. 

Gyöngyösön, 1900. év november hó. 

Csomor Kálmán 

fNyom. Sima Dávid köny\'nyomdáj,ban Gyöngyöaön. 
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