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Lapunk érdekében. 
Engedj~k meg tisztelt olvasóink, hogy lapunk ~rdek~ben 

~gy :p'r sz6t s~ólhnssunk. 
Olyan kis szaklapocskák, mint a mienk is, fenáJihatásukra 

azt az eljárá~:~t azokták követni, hogy a régi elóiizetöknek a 
lapot mindaddig, mig azok azt viaszP. nem küldik, megszokták 
küld~pi, Feltt1telezv~n azt, hogy többen eiőfizetéseiket nem 
ttzért 11eui ujitották meg, mival nem kivánják a lapot továbbra 
is megtar.tani. De k~nyelmi szempontból; meg az~rt is, mivel 
hozzánk hasonl6 kis szaklapocskák, sőt még a Iutgyobb és 
gyakrabban megjelenő ~zaklapok i~ ugy járnak el, hogy nem
csak a régi előfizetőiknek, s6t az általuk ajánlottaknak is 
állandóan miudaddig megkiildik !apjukat, mig azok vissza nem 
küldik ; s kés6bb, ha a lapban tett felsz6litásra az ellHizetési 
dijakat be nem küldik: posta-megbizás utján szedik be. , 

Es a t. közöns~get ehhez teJjesen hozzá azoktatták ; mivel 
ieltették és pedig jogosan, hogy annyi m~ltánylással van a 
közönség, hogy önzetlenül, jövedelem~rt nem do1goz6 szaklapot 
ha megtartja később előfizetnek, illetiHeg a küldött posta
megbizást kiváltják. Akik nem akarják megtartani a lapot egysze
•·iien visszaküldik ~s nem fogadják el; éq ezzel a lapkiadót mi
heztartás v~gett ~rtesitik · - ki is az illetiSk neveit törli. 
Valamint felteszik azt is, hogy azok, akik a lapot nem küldik 
vi~sza, megtartják: ha bár kés6bb, de ellSfizetni fognak ~s az 
esetleges posta-megbízást beváltják . 

. Mi is ezt az eljárást köv~tjük lapunk els() éve óta; s igy 
mivel 1·égibb el()fizetőink ehhez szokva vanna.k: ez évben is 
halonlóképptm fogunk eljárni. 

Felkérjük tehát miodazoknt, akik lapunkra ellUizetni 
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illetőleg a küldendő posta-megbízást beváltani nem hajlandók, 
lapunk jelen szá.mának visszaküldésével azt tudomásoukra 
juttatni méltóztassanak. Mely szivességért már ezuttal köszöne
tiinket nyilvánitjuk. 

Ell~nben azokat, kik jelen lapunkat vissza nem küldik, 
lapunk rendes elő.fi?.etői közé sorozzuk és kérjük, hogy az 
előfizetési d i ja t 4 koroná.t. beküldeni annál inkább Íl'l szi ves
kedjt•nek, mert amely előfizetés jövő hó első felében be nem 
folyik: nzokat a hó tnáAodik felében posta-meghízás utján 
szedjük be. 

Sziikségesnek és illőnek tartjuk ezen eljárást az illetők 
becses tudomására hozni, nehogy ugy tekiute~siink, mint aki 
a lapot Yl-1 laldre reá erőszakolni aka rjn. E~ rosszul esnék, ha 
az előfizetési dijnk heszed(.se esetén br>nnünket i~ ilyennel 
vádolnának. 

A szakla.vok legtübbjének czeu eljárá-HH mi is dfogadt.uk, 
és igy ezt olvu~óink tudomására hozni kötelességiiHkneK 
tartiuk. 

J 

A szerkesztö- kiadói hivatal. 

~ téli fagy káros hatása. 
Lapu11k mult számában már vmlitést tettünk arról, hogy 

az idei t ~h: u át vol t nagy hid~g a szőlőver;Hzők rii~yeit meg
fagya ~z t otta, elrontotta, töukre tette. 

l\lo~t t.•z(~ll kL;rdést:~el behatóan kivánunk foglalkozni. 
A t(.J htgya. rtndesen akként tesz károkat u szőlővesszők 

ri.igyt:i hu1, hogy a zúz a veEiszők · rügyeit belepi, me ly 
uzutá11 uapküzt felolvadván: a rügyekre száll, ott reá fagy és 
i~y a rüf.!yekd. megfagyasztja. 

Az idti fugykár nem igy történt; hanem egyeneseu a 
nagy hidL·g hatott a rügyekre kárt~konyan; az fagyasztotta 
meg ~ rügyeket. 

Es az n sajátsá.gos, hogy má~kor rendszeretien a szőlő
vesszők felső részein levő rügyek fagytak tneg, az idei tél 
hidege azonban a szőlővesszők als6 rügyeit a hó felett, külö
nösen az öregeb b tökénél ott tette tönkre ahol rendesen ter-
mésre metszeni szoktunk. ' 

Az újab b szőlőkolturában. a szől6tő term5csapjai maga-
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sabbra esnek, mint a multban, s5t egyesek azt tulmagasra is 
metszik, s igy a fedés által nem igen lehet a magasabb, külö
nösen a csercsapos csapokat befedni, földdel takarni· különö-

, . ' 
sen a csemegefaj-szőlők, mivel azok rendszeresen is magasabbra 
m6tszetnek, az idei tél fagyától több helyen felette sokat 
ezenved tek. 

Az én szőlőim legnagyobb részben magas hegyoldalban 
feksze1~ek, ahol évtizedek alatt nem igen fordult elő téli fagy
kár. Es most kivéve néhnny szőlőfajt: a szőlőrügyek ott, 
ahova éppen a termő-rügyeket kellene meghagyni: 
nehény faj kiv€?telével tuiud l'lfagytak. 

Elfagytak azon a helyen, ameddig a hó ért; tehát köz
vetlenül a hó felett fagytak e! a riigyek. A vesszők felebb 
es{) n~~zein r. rilgyPk épek. Eppen ez igazolja azt, hogy az 
idc>n nem a zúz fagyasztott, mint más télen, de a hideg, 
nwly rPndesell a hú ft>lett legjobban szokott. lerakodni. 

A fa~y<ís lehet többfrle. Elfaf!yhat a termő-rügy, elfngyhat 
a vessző, és van e~et reá, ho~y nemcBak a termő-riigyek, sőt 
még az ugynevezett fiókszem ek, fiókrügyek is eit agy n nk. 

A termő-rügyet hogy elfagyott anól lehet megösmerni, 
hog·yha a termő-rüg-yet lec~ipjük, nincs bennök semHÚ zöldség, 
semmi élet, hanem olya11, miut a tapló. Az elfRgyott vesszőt 
arról lehet megösmerni, hogyha a felső héjat leh~1ntjuk: az 
alattR H•vő él(lnk zöld szin heJyett bágyadt sárgába áttörő 
barna szint látunk. A fiókszem és fiókrügy eJfagyását arról 
öamerhetjük meg, hogyha a fiókszemet, az alig látható rügyet 
leves8zük: ott sem lehet látni semmi zöld élénk szint. Az egész 
egy elbaruult réFlz. 

A gy~1korlatlan emberek nem igen tudják mekülönböztetni, 
hogy me ly esetben van elfagy va a termő-rügy, és me ly esetben 
van elfagyva a fiókrügy. 

A felületes szernlélő levesz egy rügyet fiókrügyestől, s ha 
zöldr~szt lát benne, rá rnondja, hogy nincs a rügy elfagyva. 
Pedi~ csalódik, mivel a zöldség, az élet : nem a termő, ae a 
fiókrügyben van. 

Azért tehát aki vh:gá.lja, annak jói meg kell figyelni, 
hogy melyik a termő- vagy ugynevezett anyaszem, és melyik 
a fiókszem. 

Azt a szőlőves2zőt, amelyen CMak a termő-rUgy, anyaszem 
van elfugyva éR a flóksze1n él: még ellehet husználni, Inivel a 
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fi6kszem rende~en még pedig nagyobb erővel hajt ki. Az a 
vessző ahol a fiókszem is elvan fagyva: csak tüzre való, 
valamint az is, melynél a vessző van elfagyva. 

Ezt a három megkülönböztetést jó megtauulni. 
A tél fagya tehát a szőlő-rügyeket a hegyeken ha elfa

gyasztotta annál inkább elkellett fagya~ztania a lapos helye
ken. Ha' azonban ott is csak alul, ott, ahol a hó végződött 
vannak elfagyva, és fölleb b nincs hiba: azt a vesszöket 
egész bátran lehet felhasználni, ugy, hogy az elfagyott 
részt HZ ültetés alkalmával vagy az ojtá.s luttználatánál el
távolítjuk. 

Ez szóljon a veBszőkre nézve. 
Most térjünk át arra, hogy az idei téli fagy tett-e és 

mily károkat a szőlő terméaét·e nézve. 
A fiatal szőlök ben és azok ban, mel,Yek tő kefe jmüvelés 

mellett kezeltetnek, szóval ott, ahol a tőke fejezetét egész 
addig, ahol a termőcsapokat meghagyni szoktuk belehetPtt 
fedni: nincs semmi baj. De az idő~ebb ~zőlőkben. ahol a 
csapok már rendes magasságukban vannak, vagy a tulmagasan 
eszközölt metszéssel, ahol n~m lehetett H termő-rügyeket heta
karui, különösen olya11 helyeken, ahonnét a szél a havat 
elhordotta: bizóny ott, nagy haj van. - Ott a termő-J·ügyek 
mind eltag,ytak. Es ha a gazda nem végzi a ruetszését a 
mondott körülrnények figyelembe tartásával, de minden egyéh 
számitás uélkül szakottan metsz: ott ez évben szomor11 lesz 
a szü1·et. 

Az a kérdés tehát, hogy az adott viszonyok közütt mi a 
gazda teendő je? 

Első teendője a gazdának az, ho~y vizsg·áljH meg kinyi
tott szőlőjét, vajjon tett-e benne a téli hideg kárt? Ha nem, 
ugy vágja félre u kalapját s v~gezze azokottan a metszést. 
Ha azonban ugy találja, hogy bizony-bizony megégette a 
hideg a szőlő-rügyeket: akkor a metszéssPl ne siessen. Vára-
kozzék addig, mig a szőllS-rügyek megindul nin látható lesz az, 
hogy melyik rügy fagyott le, és tnelyik menekült meg a 
halált61. És aEután a metszést ahhoz alkalmazza. 

Ha nincs elkerülhetlen szüks~ge lSsszel a termésre : akkor 
a jelen ~v nagyon alkalmas orra, hogy az esetleg rossz met
szés vagy tőke rossz aövekedése folytáil eitorzitoU metsz~sü 
tökéjeit minden feles csapokt61 megtiBztithaesa s ugy mond-
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juk, megfiatalitlila. M~rt azt sem t~veaeze szem elől, hogy ez a 
tisztogatás a j<)vő évben a termés hozam't l!lzaporitja. 

Ha azonban a termés jövedelmére elkerülhetlen szüksége 
van: akkor azután térjen el a l!zabálytól, messe a vesRzŐt Qly 
magasra, nhol 'l{) és termő rügyet taliíl. 

Igy azohín a történt károsodást teljesen helyre hozhatja. 
Az igaz, hogy azután az igy gazda:;ágQsan történt metszéiJ 

uémelyek által kritika tárgyává tétethető, de r.~ak a jelen 
~vben, mivel a jövő évi metRzéssel az egész dolgot ismét 
rend he hoz?. a. 

El kell tehát tűr11i n(!mi alakiságot azért, hogy szüret 
után és a jövő évben ne kelleRsék a kölcsönért mások ajtaján 
kopogtat ni. 

A gHzdng ember ugy cselekszik uho~y akür, a szt:>gény 
szőlész pedig ahogy lehet. 

1\'lost, mikor a téli fagyk:í ro kat igy szomoruan kell ko us
t atálnunk, egy ezzel ka pesolatos ferdeséget is igy alkalmilag 
meg· küll emliteniink. 

EmMkezzenek csak vissza tisztelt Hzőlősgazda társaink, 
hogy mily nagy foradalom iparkodott felszínre hozatni a 
~zőlők m~tszése terén ! . . . Emlékezzenek csak vissza, hogy 
ueháuy évvel ezelőtt mennyire iparkodtak a szőlészeket az 
t1gynev€zett Dezimeris-féle szőlőmetszésre reá birni. 

Százezer példányokhan rajzhan küldötték szét a boldogit6 
mets1.é~i m6dozat mint.ázatát. N ll p tárak, hirlapok hasábjai tel
tek meg vele. 

Már akkor kimondottuk, hogy az egé8z piktura, az egész 
metszési rajz, mely szátküldetett, nem egyéb káros sE:mminél r 
oly theoria, mely nem a gyakorlatban, de a zöldasztalnál 
Ilyert életet. 

Már akkor felemeltük szavunkat ellene; már akkor ki
mondottuk, h olly egy !-:agy téli hideg eae té n az egé~z meeter
t-éges szarvakkal ellátott tlSke lefagyhat, és évek kellenek 
u hho~, hogy azok termő-állapotba jöhessenek; ru ert legnagyo hb 
a·űsze a term6 .. rügyeknek elfagyhat. És igy nemcsak azon 
évi termés semmisül meg·, de sok esetben az ojtyány is, mivel 
tőkefej nincs és igy nincsennek ah·6 szemek. Es ha talán az 
els{) t1vi alv6' szem valahol előtörne is ée ftZ ojtványtőke ki
ha.jtnna : évek kellenek ahhoz, mig a tőke teremni fog. Ez 
~setben a kihajtható tőke 2- 3 évig nem hoz termést éi a 
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legnagyobb része pedi' az ojtványoknak el vesz. 8· igy azután 
lesz egy felette hézagos ojtványszőlő, melytől minden felebará
tomat mentsen meg az I1ten. 

Most szeretn'k azoknak az uraknak a szemébe nézni ás 
megkérdezni, kinek van igaza? Kinek adott a tél nagy hidege 
igazRt! 

A nevezett wet~zési módozat abból állott, hogy a mát· 
két éves fiatal tőkét ugy idomitot.ták, hogy évenként mindig 
magasabban hozzák ki terrnésüket.. 

És ezzel a metszéE:i m6doznttal azt érték el, hogy a 
termő-rügyek évek multán egész magasan felhaladtak, melye
ket solut 8em lehet ugy befedni, hogy a term~st hoz6 riigyek 
föld által takarhatók legyeuek. Jön azután erry az ideihez 
hasonló tél, és az összes termő-rugyeket tönkre teszi, PB hozzá 
ráadásul az ojtvány tökéket megsemmisíti· 

Af é~ az általunk alkalmazni azokott me1 szési eljárás 
mellett is kárt tett R téli fagy, pedig mi ugy metszünk, 
hogy a tökének két ellentétes oldalán fejlődött csapon két 
rügyecskét hagyunk meg, és a másik két oldalon két idei 
vesszőt egy-egy szemre metszünk; mégis megtörténik, ho~y a 
csapokon levő rügyek egynémelyike oly magas, hogy be nem 
fedhető, é~ az idei tél elfagya~ztotta. D~ C8Rk egy részével 
történhet ez, mig a másik rész megmarad; sőt hrt bekövetkez
nék is, hogy mind a két csapon lévő rügyecskék elfagynának 
ia, a tőke ellenkező oldalán lévő kis egyszerneR csapocska, 
mely miuden körülmén_yek között földdel van takarva és a 
fagy ellen véd ve van életben marat1. 

És ha R csapocskán levő n~egha~yott 2-2 termő-rü~y 
elfagyna is: okos ruetszéssel H veszz{)n fötuwhb levő sértetlenül 
maradt termű-rügyPk közül meghagyhatll annyi, mennyi a 
termés hozama a t őke erejéhez képest elégaéges ; és a másik 
két szemea csap esztendőre, a rendes termő-csapot meghozztt. 

Tehát a téli fhgy esetén mig egyrés·,ról a termést is 
meglehet tartani, más r~szről a jöv{) évi termő-csap bizto
sitva van. 

Az idei téli fagy tehát tanitsa és győzzQ n1eg a Kazdát 
arról, hogy a hangzJt.tosan ajánlott Dezimeris-féle metszéatől 
óvakodjék és fogadja el azt a rendes metszési ru6dozatot,. 
melylyel t6kefej k~pzl>dik, melylyel a tlSke erej P: kim~ltetik éa 
melylyel a táli fagy ellen is elt1g oltalmat tal'l. 
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téli fagykárokat behatóan tanulmányozva azt 
hogy nem minden szlH6faj ezenvedett egyenl6 

Páldául a mázes-fehP.r, mustos-fehér, fehér kadarka, s6t 
még a nemes kadarka is erősen szenvedtek, addig a rozsdás 
n1uskola.t, burgundi és egyéb pa.rázsabb vesz6jü fajok egy é1 
ugyanazon a helyen kevesebbet szenvedtek. 

De n1ennyire más volna a fagykár, ha a mult évi időjá
J'ás oly kedvező meleg és száraz nem lett volna F. szőlő-riigyek 
bf-éré'Jére. De a mult évben a sz()ilSrügyek teljest:n het1rtek. 
Pánczéluk, melylyel védve vannak oly erősek, miszerint csakis 
annak köszönhető, hogy R?. összes rügyek a vessz5kön meg 
nem fagytak, és igy az összes termések és vess5k tönkre nem 
lettek téve. 

Mint jó gazdl~nak számolni kell a körülményekkel. Es 
most az a kérdés: vujjon a tél kegyetlen tartós hidege az 
orf-lzágban áltulá.nosan tett-e károka t? Vagy csak egyes vidé. 
keket érte R csapás? 

Erről pár hét alatt értesülni fogunk. Ha a kár országos: 
ukkot· az idei szólőtermés egy része elveszett. 8 igy nem lehet 
at-ra számitani, hogv a mult évi közepes mennyiségü termést 
pótolja. 

Ebből a1. a konzekvenczia, hogy a már eddig azép keres
letnek örvendő borüzlet nem fog visszaesni, és az eddig szép 
magasra feljutott borárak sem fognak alá szállani. 

Ezzel a körőlménynyel i~ kell a szőlősgazdának számot 
vet.ni. 

Aggodalmak. 
(Folytatás.) 

A gazdának tehát eszén és résen kell leuni, és a szőlőtelepi
tést a legjobb megfontolt terv szerint kell eszközölni. 

Tudatában kell lenni annak, hogy csakis a jobb minösegi\ 
borok lesznek azok, melyekben a tultermelés nem fog bekövetkezni. 
~!ert ha egyszer-másszor várni is kell a vevöre, de az mindig illő 
árért lesz értékesithető. 

Azért tehát a költséges ojtványszölöt csak oly helyeken tele
pitsen, ahol a jobb borok termésére kilátás van Es csak oly fajo
kat ültessen, melyek jó borok adására képesek. 

Ezért tehát helytelenül jAr el az, aki sik területen, ahol silány 
borok szoktak teremni, drága és költséges ojtvány szólót tJ.ltet. 
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Szintén helytelenül jár el az, aki hegyi területen, ahol jó bo
rok teremnének, sok borladó oly .szölöfajokat ültet, melyek nagy, 
de silány termést adnak. 

Gyenge borok elöállitására alkalmasak a homoki szölök. S 
rniután egy hold ojtványszölő bármily zsugori kalkulus mellett is 
belekerül, mikor termő lesz 2400 2800 koronaba: ez már nem ver- ~ 
senyezhet az olyan homoki szőlökkeJ, melyeknek holdja betelepitve 
sem kerül többe 400 koronánáL 

E mellett még egy köriilménynyel kell a szőlősgazdának ti.-;z
tában lenni; azzal, hogy erPjét borszölőtelepitéssel tul ne terhelje; 
még a hegyeken sem. De szölöjéhcz mérten ha a sz&lö a vasuti 
vagy hajóállomáshoz közel van : csemegesző/őt is ri/tessen. 

Tekintve azt, hogy a csemegeszőlőn~ naponkint nagyobb pia
czunk lesz; s tekintve, hogy az árak manap~ág oly magasak, hogy 
ha abból engedünk> mé~ akkor is kifizeti magát, oda kell töre
kedni, hogy a csemegeszölök termelésére is kiterjedjen figyelmünk. 

Ha az elmondottak 1-=zerint járunk el: nem lesz okunk élrek 
multán sem panaszkodnunk szőlöink jövecielmezősége e llen. 

A szőlö ültetéséről. 
Az uj szőlő kulturával már anuyira hnl~dtnnk, ho~y teljesen ön

tudatosan sikerhez vezetőleg tudunk eljárni. Es aki a ""zabál) ok:~ t be
tartja : az czélt ér. 

A flí dolog az iilt.et~s. A ki az ültetér.;nél Lib:it kii,·et el: azt évek 
mulva sem igen birja hel .. :vrelwzni. Sőt sok el!!etheH soha sem hoz
ható helyre. 

Az els{) főkellék, hogy forditott ta:ajha ültessünk. A második az, 
hogy a talajt melybe ültetni akarunk meg tudjuk határozni, hogy nbhan 
mif~le sz6llífaj fog dioszleni? 

Az uj szőlő - legkedvezőbb le~rendszeresebb - ültetése az, hogy 
ripária portálisra nemesitett ojtváuyokat ültetünk. Ez a rendszens ülte
tés. Vannak :tz<mban tulajok, ahol u r. portális nem diszlik, l'~ igy a 
szükség \·isz rá bennünket arra, hogy máR alany,·e~szökre nemesitett 
ojtványokat ülte8sünk. ~s ezen szükstsg szülte esetekben előfordul uz is, 
hogy az ojtv~iny ültetések mellőzésével európai sz{ílőves~zőket ültetünk, 
és azt szénkéneggel tartjuk fen. 

Ha a talaj eni'yenW mészmentes akkor ott nincs mit gondolkozni, 
ott ripária portális alanynak alkalmas helye van. Csak egy esetben nem 
alkalmas a r. portális sem : ha a talaj vizes esetleg vadvizes. Az ilyen 
vizes vadvizes talajban a szölő levelek előbb lliegfodrosodnak később 
tönkre mennek. 

Hat a talaj száraz márglfs meszes és emelkedett helyen van ; 
akkor ott a rupestrisnek van a helye. 

Ha a talaj agyagos meszes és eMg nedves, akko1· ott a szolóniaz 
loglaljon helyet. 

' 
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Lapos rneszes margá:s talajban ninc~ hP.lye az ojtványoknak : ott 
eur6pui szölővesfn.öt kell iiltetni. 

Ez a szabály. 
Sok t11laj nzonhan válto~ó kevert: Példiiul R vörösbarna területen 

vannak egyes feh"r agyagos, meszes margáR foltok kisebb nagyobb 
mértékben. 

H~ a foltok kicsinyek egy-két k\·adrát ölet tesznek ki: akkor 
legokosabb onnan azt a talajt elputtonozni a szőlő végére vagy az utra, 
honnét azután a megfelelő 1 a lajt helyette be hordjuk. 

Ha a foltok oly nagyok miR>zerint azokat. elhordani nem lehet, de 
azért még sem tul~ágqs nagyok: akkor legokosabb dolog arra alkal
mas és pedi~r, ha sz:1raz meszes margáA rupestris - rnuntilmla, ha 
agyugos nedves M.zol6nisz alanyon nemesitett fajokkal beültetni. 

Ha nem rendelkezünk megfelelő ojtványnyal, éB nem akarjuk az 
íiltetést egy~hb fajjal l\everni : akkor egyszerüen ültes.:;ük sima vagy 
gyökeres vesi-lzÖvei a foltokat, melyeket azuMn ké!ll{íbb a megt(del{í fa· 
jokkal benemesithetünk. 

A fol tok a t csak azon edet ben iil tessük be eur6pai hasonl6 fajjal 
lzenkénPg abí, ha az nagy híLlákban van. Mert je~yezzük meg, hogy 
esek él y kis foltokat u em érdemes szénkéneg alá te lepiten i, mivel az 
felette költséges. 

Egy szénkéneg fecskendő 52 korona, egy métermázea szénkéneg 
hordóval eg-yütt 60 korona; s igy bárkinek is szénkénegezésért egyszerre 
112 koronát kell kiadni. Ez pedig sok! 

t:sak azon esetre ülteidünk ~zénkén~g alá, ha a teriilet lapos, a 
költsé~es ojtványtelepitést nem birja meg, és ha nagyobb a tábla. Meg 
ha a terület oly helyen \'an, ahová u trágyával könynyen hozzá lehet 
férni. Mert a szénkénegezett. sz{)löt gyakrabban kell tt·ágyázni, sz6val 
tehát a szénkéneg alá val6 ültetés csak végső e~etben alkalmaztassék. 

Az ültütéaról lévén szó megkivánom emliteni, hogy az othell6 nem 
túri sem u meszes, sem a nedves talajt, mert az othell6 is ripária vál
tozvány és egy benne is megvan a ri páriának a mész és tulned ,·esség 
elleni természete. 

Némelyek a meszes talajba ültetett bEteg szlSilSvesszlSket vaegálicz
czal azokták gyógyitani ; IZokták úgy, hogy a töke körül gödröt ásva ol
dott vasgáliczot öntönek be ; ~~wk ták ugy, hogy a tök át metsz~skvr 
vaegálic, oldattal bemázoljuk. De hát hogy ez mitlem ~r: gyakorlatból 
tudom. 

A nedves talajt aláazoktak csövezni és a vizet ugy leereszteni. De 
e& is felette k.ölteége111. S kérdem nem oko1abb dolog-e az, ha az ülte
téan4l \'agyunk ovatosak; és nem kell káaöbb esperimentailgatni? 

János gazda. 
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A metszésröl. 
A metszés idejének megválaszttísáról felette sokat irtak, és hGgy 

m4g mostan sincsen rendes megállapodás abból látható, hogy a metszést 
egymást.ól eg,szen elt~rő időszakokban eszközlik .. 

Vannak akik ősszel metszenek ; vannak nktk kora tavasszal met
szenek és azután a megm3tszett tökéket földdel uj ból beta.karják. V un
nak részint, akik eg~sz későn metszenek. 

· Most maír az a kérdés: az elmondott metszéseknek mi a hátr6nya 
é~ mi az ellínye ? 

Aki ősszel metsz azt azért teszi els{) sorban, hogy a tavaszon a sok 
munkát61 megszabaduljon és hogy a szölő vesszeje tavaszon nedvet ne 
bocs:í~son és állitása szer!nt. hogy a szőlő előbb beérjék. - Aki kora 
tavass,:al metsz, és a metszést betakatja azért teszi, hogy a metszés után 
kitünő nedv hideg fagy eset6n a rügyeket megne fagyassza, és a ned\· 
a rügyeket esetleg me ne vakitsa. Azuz, hogy a betakart föld a ned
,·et feligya és a szőlőrügyeire kártékony hatással ne legyen. 

A ki késlSn me tsz azt azért teszi, hogy ek km· m;\r látván a faka
dásokat elé tör,·e : biztos termésre mets:~.hessen. 

Az {iszi metsz~5 hátrányát azon tökéknél, ahol u csapok mugusak és 
azok befedve nem lé,·én e téL·n elfagytak : eléggé beigazolják. - De 
megtörténik az is, hogy a sok esős sárban a rügyek lepállanak, vagy 
f!Zál·az időbeo a rügyeket 3~ egerelt lerágják. 

Ez évben a hideg tet.te sok helyen tönkre n rügyeket, azért most 
az őszi metszés káros hatásu. Az hogy a tavaszon ldömlő nedvesség 
a tőkét ezerfelett elgyengitené, egészen ez sem áll. Mivel igaz ugyan, 
hogy a tlSke nedvet. ereszt, de hát a kifolyó nedvvel a től'e élete csak 
egyidőre gyengül meg, mhel a hiányt a talajból pótolja. S a~i éltető 
táplálékok vannak a tökében azok ismét a földbe jutnak. 

Akik kora tavasszal metszenek mint mondám és metszet.t a tökét 
ujra betakarják, hogy tulajdonképen mit akarnak : én igazán nem tu
dom mégérteni. 

Miután az inditó helye okát nem tudtam felfogni, hát k~rdést 
int4ztem az illetlSkhöz kik ~zt eszközölték, hogy hát mire jó ez az el
jaírás? lik azt válaszolták, hogy igy a metMzésen kiömlő nedv nem fagy 
a csapra és nem fagysaztja meg a rügyeket. 'fovábbíf, hogy a kifoly6 
nedvet a föld felfogja és ugy a szemek nem vakulnak meg. 

Nohát édes barátom ez nem egyéb •nesze semmi fogd meg j6h
naíl. És ezen uj divat6 metszés ismét nem egyéb mint valami zöldasz
taindi kieszelt theoria. 

Ne\'etséges azért metszeni, hogy a nyitott szőlőt a fagy és nedv 
által okozható kdrosodaís kikerülése végett ujból hefedjük. lidt akinek 
sok a pénze : az ki is nyithatja be is fedheti azután czifrázhatja ;. 
de haít ezt a majmolaíst az igazi szlSlész meg ne kibért.se. 

Metszen akkor, midlSn ideje van. Ha akkor metsz: akkor ninca 
oka sem a fagytól, sem attól hogy ·a kifolyó nedv a rügyeket megva
kitva félni. 

A metszés rendes körülmények között akkor eszközlendlS, mid5a 
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már a nyitás bevégeztetett ; az idő kelllii<épen fel melegedett és a rügyek 
duzzadni kezdenek. ' 

A duzzadó .riigy a kifolyó nedvtől meg nem vakulhat. De egyéb
k~nt. n.evetséges ts attól félni, hogy a rügyeket a ki folyó nedv meg
vakltJB.. 

Először is az~rt, mivel a met~zés alkalmával a vágást u~y lehet esz
közölni, ho~y a lefolyó nedv •t rügyekre ne folyjék, másodszor azért, mert az a 
k~ir, amit a kifolyó nedv a rügyeken eszközölhet: elenyésző csekélység. 

Ha. azonban olyan rendkivüli körülmények között vagyok mint 
most, am1kor télen át li rügyei{ elfagytak. akkor roatszünk később, akkor, 
midf{n a t·ügyek már elétörtele 

Az idén kései metszést u rendkivüli fagy követeli. De hát végtére 
nincs miért ulyan nagyon megijedni a kései metszéstől. 

M~ir egyszer emlitem, és most alkalomadtán ujból felemlítem, hogy 
én a mult évben egy csatormít n szőlömet megforditottam. 

A fonlitá:-~ alkalmával az első át·okból kidobott föld a tőkéln·e hul
lott, melyet nagy elfoglal ts1ignn k mellett e sa k npril hó vég~ n hordat
tn nk el. 

Per~ze ekkorra a földdel tak11rt sz{í]őtfJkék vesszejei felül leveleT-
tek, dc aluh·61 ahol a föld takarta a rügyek aluJtak. 

~!ost. azut1in u tökéket meg-metszettük. És mikor a l<éső metszett 
Wkék vi1·ágzani kezdettek : a t,öbbi tökéken a bogyók nagyserét uagy
SI'Íguak voltak ; s ime szüretre m~gis beértele 

A metszéssel tehát ne komédiázznnk, hanem metszünk ugy és ak 
ként. amiut azt a régi tapasztalt öregek tették, akkor : mirlön a termé
szet azt legalkalmatosabbnak jelzi és az öntudatos gazda azt megállapitja. 

A rnetszésnek a nyit:1s után, ha a nyitott föld kissé megszikkaclt, ha 
nem tapossuk nagyon le, és ha a tll kezd életre kelni, azaz· ha a rügyek 
kezdenek elétörni : akkor nm a metszésnek helye PB ideje. Csak az 
eset ben Y an az {ísszeli metszésnek helye : ha a ve~szöket ért~kesités czél-
jából kivánjuk leszedni. Ez esetben azonban a lemetszett Wkét nem egy
szerüen fedni de körül kell hancsikolni. 

Tudvalevőleg a tökén lev{í legfelsőbb rügyek szoktak legelőbb 
hajtani. És ha ezek hajtani kezdenek: még akkor alulról habár duz
zadni, fejlődeni kezdenek is a rügyek de nem pattognak. 

Ig-y azután lehet látni, hogy mely rügy termő, és termésre lehet 
vágni. Hogy a nedve ne folyjon a riigyre ezen nines mit aggód~ni, mert 
az ügyes metszö mindig a rügygyel ellenkező oldalon eszközh a met
szést, és a váglapot ugy eszk(ízli, hogy a lefolyó nedv a rügyre ne folyjék 

Apróságok. 
A rúgós szólő. A mult évben mint már egyszer ernlitettem is 

ei'Y tapasztalatra jöttem. Ugyanis a mult év telén egy csatorna 
sz;ölöt megfordittattam és a forditás alul kezdetvén meg: az alatta 
levő csatorna fejezetére hányták a földet, mely 12 soron át a töké
ket ucy ugy eltemette, hogy csak a f~tlsö rücyek látszottak ki. 



Május hó elején a földet a tökéről elhordattam, s at. igy ki
bontott tökéket megmets~ettem. 

A többi szölőbogyók olyanok voltak már, m!nt c~gy nagy 
serét, mikor már a késő metszettek virágoz t ak S ime szüretre 
ezek is megértek. 

De nem ez volt a tanuság, de az, hogy a későn metszettek 
között volt két tőke Madelina angevina. Ezek a szőlők legtöbb 
évben teljesen rugtak ugy, hogy alig volt rajta teljes bogyó; nagy 
ritkán féhg volt telit ve a fürt rendes bogyókkal ; és ime most a 
késő metszé~ folytán a bogyók teljesen l{ifejWdtek, é~ a rendes érési 
időnél alig 8 nappal értek be későbben. 

Ebből azt következtetem, hogy a késői metszés, állandóan 
meleg időjárás mellett rendszere'ien virág1ott el. 

Eddig csak azt állitottuk, }tOgy a rugós szőlöfajok önmagukban 
nem termékenyülnek meg; ezért azt1tán oly fajok közé ültettük, 
melyektől megtermékenyülhettek ; és ime mégis mi történt? az, 
hogy legtöbb évben rugtak. 

Mo"t ugyanazon fajok között későn metszve nem rugtak. 
:Megengedem, elhiszem, hogy a fajok sajátságában is rejlik a 

rúgás, hogy az illető fajok önmaguktói nem termékenyülnek meg. 
De most azt is látom, hogy a terméketlenség és rugás P-gyik főoka 
az időj{,rá'\ban van. 

A Madelina angevinának kevés ;dőre van szüksége, hogy az 
beérjen ; és mi ezt a fajt korán akkor metszük, mikor a többi 
szőlőt, és igy akkor virágzik, mikor az időjárá~ virágait elrugatja. 

Tegyünk kisérletet vele. Metszünk egészen k~sőn, ugy hogy 
a virágzása későre, akkorra essék, mi~őn állandóan egyenletes 
meleg idő van; lehet, hog-y czélt érünk. Es ezen kisérlet bennünket 
a rúgós szőlök termelésénél egy az f!ddigiektől eltP.rü keze
lésre vezet. 

• * • 
A sz61ök fedéséröl. Az eddigi födés abból állt, hogy szüret után 

a sorokat ~zéthuztuk, s igy a tökéket befedtük. 
Az idei hideg okozta fagykárok arra tanitanak meg bennün

ket, hogy különösen ott, ahol csapos müvelés~el k(tzeljük a szölő
ket: többé nem fedünk; de a tökéket egyenként oly magasan. mint 
az megkivánja, behancsikoljuk és tgy védjük meg a tökéket a téli 
esetlel'es nagy fagyok el!en. 

... . • 
Kénporozás. A lisztharmat az utóbbi években bár szórványosan 

kezd föllépni, s igy ellene védekezni kellvén: az iroda1om is beha
tóbban kezu a védekezédsel foglalkozni. 

Most legnjabban egy neves szakember azt állitja, hogy a 
liszthrmat a télen át a szőlőtlSkéken él, s tavaszon ott életr& kelve 
keldi meg pusztitását. 

Hogy valahol él a liutharmat 2'omba télen át is : azt elhisszük. 
,Mert ha kihalna nem volna többé. Azt is elhisszük, hogy a t6-
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kéken él. De azt a tanácsot, melyet e véd~ke1és ajánl, legalább még 
most nem fogadjuk el. 

Az illető nagy szakférfiu azt ajánlja, hogy kora tavasszal a 
metszés után azonnal porozzuk be a tökéket, kénporral. És igy ál
junk utjába a li~ztharmat föllépésének. 

Hát igy elméletben szép dolog ez: azután lehet hogy késöbb 
ezen tanács is jónak bizonyul; de mindamellet mi nem ajánljuk, hogy 
a sok mindenféle védekezés és dolog között, a kiadást é; munkát 
még azzal is szaporitsuk, hogy a szölötökéket vagy kell vagy nem 
tavasszal metszés után megkénporozzuk. 

Minek kénporozzon az a szölőjében, ahol a lisztharmat még 
nem lépett föl. Azután ha d. lisztharmat olyankor lépne is föl, ami
kor porozm kellene, miután a kénpor a lisztharmatut kiöli, és miután 
a lisztharmattól megtisztitoU szölö rendes4in fejlődik, addig mig a 
betegséggel teljesen tisztában nem vagyunk: nincs értelme a kiadás 
szaporitásának. 

A szövetkezetről. 
lgértük, hogy a borá.szati-szőlőszeti szövetke?.et alapsaabá

lyait lapunk ban közzé tesszük. 
Eddig erre nem volt terünk. Azonban tovább halasztani 

azárt netn akarjuk, hogy szölőszeink idejekorán hozzá foghas
aanak a szövetkezet megalakitásához, hogy igy szüretre már 
n1egalakulva legyenek; - s annak jót,kony hatását élvez
hessék. 

Az alapszabályt lehet a helyi viszonyokhoz mérteu mó-
dositani. 

A ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------c 

szövetkezet 

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 

alapazabálytervezete. 
l. Fejezet. 

1. §. A szövetkezet czélja; a szölök jövedelmezőségének bizto
aitása és fokozása, a szölőtermésnek eg-yüttesen borrá való feldol
gozása okszerü kezelése, a borok ea-yenlösitése, s azoknak, valamint 
esetleg a csemegeszőlőnek s a szöl~ mellékterményeinek min~l elö
nyöaebb értékesitése. 
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E ezétok elérése végett a szövetkezet - a szükséghez képest 
közös présházat, közös pinczét, !\zőlőcsomagoló helyiséget, ~?r

kölypálinkafőzőt stb. Jétesit, illetőleg tart fenn, a borkezeléshez szuk
séges gépeket és eszközöket (szőlőmalmok, prél\ek,. hordók, káda~, 
borfejtő-gépek stb ) szerez be s végül tagjainak, ktzárólag szőlőmt
velési czelokra, kölcsönöket en~edelyez és szőlő-, illetőleg mustter
mési~kre addig is, a mig azt a szövetkezet értékesithetné. előle-
get nyujt. . .. 

Ezen kivül a szövetkezet müködését kiterjesztheti a tagok szo~ 
lői egyéb termékének (u. m szőlővesszö, szőlöoltvány, gyümölcs stb.) 
közös értékesitésére, továbbra arra is, hogy tagjai részére a szöJö
miveléshez és a szölöbetegségek ellen való védekezéshez szükséges 
gépeket, eszközöket és anyagokat (pl. szénkénekfecskendőket, per
metezőket, szP.nkéneget, rézgáliczot, mütrágyát, szölővesszőt, oltványt,. 
karót stb.) közösen nagyban, megbizható forrác;okból és előnyös áron 
szerezze he, s esetleg a védekezési munkákat (szénkénegezés, per
metezés stb.) az egyes tagok szölőiben maga a szövetkezet hajtas&a 
végre. 

Az előző bekezdésben emlitett feladatokat a szövetkezet oly 
egymá"'utánban va lósitja meg, a mint azt a tagok igénylik és a mint 
az a szö\·etkezet igazgató!'ág-a - az Országos Központi Hitelszövet
kezet előzetes hozzájárulá~ával - elhatározza. 

2. §. A szö,retkezet e.z 1898: XXIII. t. ez. értelmében alakult 
és az Or~zágos Központi Hitelszövetkezet rendes tagja KÖzé belép. 

3 §. A szövetkezet czég·e -------·--------------------------------------------------------------· 
szövetkezet, mint az Orszá~os Központi Hitelszövetkezet tagja. 

Az igazgatóság a szövetkezet czégét akkép jegyzi, hogy leg
alább két tagja a czéghez aláirását csatolja, Nem irásban tett nyi· 
latkozat érvényéhez szintén két igazgatósági tag együttes hozzájá
rul4sa szüksf.ges. Hirdetményei egyszeri beiktatássat az Országo'\ 
Központi Hitelszövetkezeti Ertesitöben s esetleg egy helyi lapban 
tétetnek közzé. 

4· §. A szövetkezet székhelye -------------------------·-------------- müködése 
ki terjed -------·-··--·------------------------------------------------------------------------------------ . ____________ ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------- k ö zs égek re-• 
5· §. A szövetkezet tartama a bejegyzéstől számitott ___________ .. ______ _ 

-------------------- állapittatik meg, me ly időtartam azonban a közgyülés ha· 
tározatával meghosszabbitható.*• 

II. Fejezet. 
6. §. A szövetkezet tagja lehet minden szölőbirtokos vagy 

bérlő, a kinek az :,. §.-ban emlitett községek valamelyikének hatá-

* A~r. 1898, XXIII. t.-cz. 7 §-a értelmében a szövetkezet székhelyét képulS 
közsó~en kivül, a szövetkezet müködbét csak azokra a községekre tet:ieaztheti ki 
amelyek ugyanazon. vagy a szomszédos körjegy1öségbn tartoznak, vagy k6zvetlenöl 
hati.ro1ak. 

•• Ba a :szavetkezet határozott id6re alakul, a1 25 hben állapitandó me1. 
Alakulhat azonban hátárazatlan idöre, mely eaethen ezen §. "mely id6tartam stb ..• , 
meghouzabbitható" része törlendö. 
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rában szőlője v~gy kipusztult szőlöterülete van, ha az illető teljes 
korú és vagyo~~:-felett szabadon rendelkezik. 

A szövetkezet tagja jogi személy ts lehet. 
A szövetkezet igazgatósága kivételesen megengedhetí, hogy a 

szövetkezet iránt érdeklődő oly egyének, vagy jogi személyek i'5, a 
kiknek, illetőleg a melyeknek a szövetkezet müködése terütet~n 
~zölöjük ugyan nincs, de e területen laknak vagy müködnek, a szö-
vetk~:tzetnek tagjai lehessenek. · 

7. §. A szövetkezet megalakultnak tekintetik, ha __________ üzletrész 
jegyeztete~t s az alakuló közgyülésen az alapszabályok véglegesen 
megállapitattak, továbbá a szövetkezet a kereskedelmi ezég-jegy
zékbe bevP-zettetett és ez szabályszerüen közhirré tétetett. 

E .. l . . . 'k * l , gy uz etresz erte e __________ azaz ...... --------------- 'oronaban álla-
pittatik meg. 

A tagok kötelezetts_ége korlátolt, a mennyiben minden tag az 
üzletr~szenként befizet~ndő .......... koronán felül, még ennek ötszörö
séig felelős.** 

8. §. A tagok belépése a 8ZÖvetkezet megalakitása végett a 
szi)vetkezet alapszabálytervezetének sajátkezü aláirása által történik. 

Ha az, a ki belépni akar, írni nem tud : kézjegye két előtte
mező tanu által, kik egyike az illető nevét is aláírja, hitelesítendő. 
Ha pedig -;em írni, sem olvasni nem tud, vagy az alapszabályszer
vezet nyelvét nem ért1, még az is szüks6ges, hogy a jelenlevő ta
nuk az alapszabályszervezetet mind maguk ismerjék, mind a belé
pőnek az általa értett nyelven megmagyar~zzák, s hogy ez meg-tör
tént, az alapszabálytervezelen bizonyítsák. 

A szövetkezet megalakulása után a tagok belépése kP.t tanu 
előtt sajátkezü aláirással vagy kézjegygyel ellátott Irásbeli nyilat
kozat által történik, mP.lyben a belépni szándékozó egyúttal elis
meri, hogy az alapszabályoknak a tagok jogaira és kötelezettsé
geire vonatkozó határozatai és a szövetkezet \·agyoni állapota vele 
közöltettek. 

A belépés elfogadása irant az igazgat6sá&" leg-később 30 nap 
allatt kött:tles határozm, ellenesetben u belépni szándékozó nyilatko
zatához kötve nincs. 

A belépés elfogadás~ról az illető értesítendő s neve azonnal 
a tagok névjegyzékébe, a belépési nyilatkozat, az elfogadás és az 
trről szól6 értesítés keltének kitüntetésével bejegyzendö. 

A belépő a belépés elfogadásával tekintetik a szövetkezet 
tagjának. 

· 9. §. A belépő tag tartozik __________ O-öl, vagy ennél kisebb sző-
lővel beültetett terület után egy üzletrészt, az pedig, a kinek enné] 

• L~tgföllebb 100, legalába 50 korona· 
•• Az 1898: XXIJI. t.·ca· 16. §-a szerint 11 & tag a 11övetkezet kötelezettlései

ért üzletréu • aévértékének öt11lSrls Guzegéig felelös; az alapszabályokban azonban 
az üaletrélz • névértékének tizsztres összegéig terjeszth, tő feleUSaség is megállapitható. 11 
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naayobb beiUtetett szölöterülete van, annyi üzletrészt jegyezni, a 
hányszor nagyobb beültetett szlSlője van ---------- D-ölnél. Azok a ta
a-ok pedig, a kiknek bt'ültetett szölőjük még nincs, vagy egyálta
lában nincs szölöterületük a szövetkezet müküdési területén, legalább 
egy üzletrésst tartoznak jegye1ni. 

Arra az .esetre, ba a tagok belépése után beültetett szőlöik 
területe növekednék, az illető tagok által megfelelő számu újabb 
üzletrészek j~gyzendök. 

Az üzletrész ..... 0 /,J-a az üzlett'ész jegyzésekor azonnal, a többi 
pedig az igazgatóság rendelkezése szerint, legkésöbb azonban egy 
év alatt befizetendö. A hátralékos részletek után s0/o kamat fize
tendő. 

Ezen kivül minden egyes tag a belépés alkalmival a tarta
lékalap javára ··---·korona belépési dtjat tat'toztk fizetni. 

1 o. §. Az üzletrészek névre állitandók ki s azok névértéke a 
szövetkezet fennállása alatt sem fe] nem émelhetö, sem le nem 
száJlit ható. 

Az üzletrészek a tag tulajdonát képeztk, de el nem zálogo
sithatók. Atruházá~ csak az igazgatóság engedélyével történhetik. 

Az üzletrészek után kamatot fizetni nem szabad, s azok köl
csönök biztosítékául el nem fogadhatók. 

FolytatáR következik. 

Hirdetés. 
V an még eladó : 

Sima ripária-portális, 

Sima othelló, 

Sima csemegefajok, 

Gyökeres ripária-portális 
és 

Sima zOidojtvány. 
Az árak lapunk legutóbbi számában feltüntet

tettek. Ezuttal nem akarjuk azok ismétlésével a teret 
elfoglalni. 

Tisztelettel 

Csomor Kélm6n. 
Nyom. Sima D'vid könyvnyomdllj,ban Gyöngyösön. 
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