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RaTI folyóirat szölösga~dAk szAmAra. 

~------------------------~----·--------------------•egjelenlk: llllnden hó 28-lD. Sz~rk"ear.tö és kiadótuiajdonoer 
Előfizetési d{ Egész évre ! frt. 

, , 
CSOMOR KALMAN. 

Az eddigi tapasztalatok. 
Köztudomásu, hogy a filloxera először Francziaországban 

lépett fel, s ezzel kal'öltve a védekezés is ott vette kezdetét; 
és az eddi~ már gyakoritttha ment tapasztalatok, a zöldojtás ~s 
magas fásojtás kivételével: innét eredtek szárwaztak át 
hozzánk. 

8 i~y annélkül, hogy a magunk előrehsladását kicsinlenők, 
az ujabb vivmányokért rnég mindig oda fordulunk. 

Ilyen legujabb vivmány lapunk mai számában közzétett 
ládá~an hajtatott párositás vagyis ojtvány is. 

Tehát észPzerú és tanácsos dolog megfigyelni azt ; mit 
tesznek mit dolgoznak a trancziák a szölószet terén. 

Azt tudjuk, hogy évek óta azt hangoztatják a francziák, 
hogy a jövő szőlészet a hibrideké lesz. Azaz más szóval: 
fognak előállitani oly hibridet, mely nemcsak örökli a filloxera 
ellPnálló képességet, de a nemes szőlő j6 tulajdonai is egye
sülnek benne. 

Nem vonjuk ezt kétségbe, hogy new fo~unk oly faj bir
tokában lenni; s mégis kl~tlem : vajjon kiszoritja-e az a most 
m~h· jónak bizonyult ojtván y rendszert? 

En kétlem, hogy az ojtvány kultura felhagyastu~k még 
akkor is, ha ~llen és jó minőségü szőllSt és bortadó hibri
dek fognak ellSállitatni. 

Ezt azt1rt hiszem, mivel az ojtványok előállitása napon
ként nagyobb tapasztalatokkal olcsóbba kerül ; - és mivel az 
ojtvány szlSlője: a közönséges vagy öntermő szlS16nél jobb. És 
már eddig is be van bizonyitva, hogy az ojtvány jobb bort ad, 
mint hazai faj. 
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Nincs okunk tehát az ojtv_ány kolturát ft1lteni, mivel 
á francziák állitottak ell) ugyan _ m4r meglehetős hibrideket'; 
de még azok neJn olyanok, melyekre a jövő szőlőszetét álla pi-
tani lehetne-. -

Ezt ttbbél következtetjük, hogy a franczia élelmesség még 
nem hozott a piaezra teljesen alkalmas bibiideket; mert hP. 
ezzel rendeJkemének: ugy a nagy hire hozzánk is eljutott volna. 
Vagy legalább méltó éA hangos kifejezést adatot volna az el
~rt sikernek azon szőlészeti kongresszuson, melyet a francziák 
a mult év junius hó 13-án és folytatólagos napokon Párisban 
tartottak meg. 

Ezen szőlőszeti kongresszus azért iA érdekelhet bennünket, 
hogy az ott elmondott eredményekktl egybehasonlitsuk ami 
eredményünket, hogy az ott eimondottakkal egybehasonlitsuk 
ami eljárásunkat, s szerezzünk tudomást arról : va j j ou van
nak-e oly ojtások, melyek nálunk tnég nem ismertek? s hogy 
lássuk, vajjon a mi védekezési eljárásunk olyan alapokon áll-e, 
minőt Francziaországban követnek. 

K ézziik tehát ! Először is, ott is még mindig az ojtásrend-. , . 
szer pqa. 

A talajt ők is éppen mint mi három fórészre osztják ; 
és ahh~z alkttlmazkodnak a telepítésnél éppen ugy mint m i 

Nevezetesen: a meszes, kavicsos, száraz talajon rupet;zt
ris· moutikula alany t használnak; - a me~zes, ned ves. agya
gos talajon szoloniszt, és egyébb vörös-barnás talajou, amelyheu 
kellő vastartalom van, ripária-portálist, vagy szőrös-ripáriát. 

Sok mindenféle más alanyfajok is hozattak szóba; rle ezek 
a fent nevezettek mellett annyira elhalványultak, hogy meg·
emlitése is csak nyomdafesték fogyasztás volna. 

Az ojtványok minden náluk ismert neme nálunk is ké
szittetik. 

A szőlőbetegségek melyek ott honolnak : a blackrot ki
véteMvel nálunk is mindegyik jelentkezik. 

A lisztharmat eJlen egyedül és kizárólag 8 finom őrlésü 
kénport jelentették ki sikeresnek. A hírhedett Aschenbrandt
féle por ott nem talál oly nagy hirdető közönséget. Ezt a kö
rülményt becses figyelmébe ajánljuk annak a 300 gazdának, 
akik az Aschenbrandt-féle port 8 kiadott röpiratban oly na
gyon dícsérték, - s akik mintegy hivőnak állottak ki a h1rr.e, 



hogy dics~retükkel a 
pornak megnyerjék. 
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szőlészközönséget az Aschenbrandt-ftile· 

Há.t ha az a Aschenbrandt-féle por oly boldogitó szer: 
miér~. ne1ll . .. védte annak hirdetője a nevezett kong
resszuson, holott tudtommal ő is ott volt? . . 

Azt. hogy ezen port vn~y ő, Vflgy más a nevezett kong;.. 
reszszuson ajánlotta volna: nem olvastam. 

Azt hiszern ezen körüJményből a szőlészközönség le vonja 
a konzekvencziát. 

Ott igenis kimondották, hogy a lisztharmat egyetlen el
lenszerB a jól őrölt kénpor. -- Sőt azt is kimondották, hogy 
a kénmáj sem ér többet az Aschenbrandt-féle pornáL De an
nak is kifejezést adtak, hogy a hipermangan káli s~m al
kalmaH. 

l\loRt a védekezé~ idején tessék ezt 
lészközön~égnek tudomásul venni, és a 

a körülményt a- sző
lisztharmat ellen jól 

őrlött kénport alkalmazni. 
A nevezett kongreszszus 

noRzponít is legalkalmasab b 
metezni. 

azt is kimondotta, hogy a pero
mész és rézgálicz oldattal per-

Tehát sem a bordói por, sem az Aschenbrandt-féle por 
nem lett a nevezett szőlőszeti kongresz~zuson kitüntetve; s igy 
n1int ei/elejtett hatásos szer (!) hazánkban is enged vala
rnint a reklamból, s addig enged: mig a hasonló helyen agyon· 
dicsért száz féle ojtó~épek közé az ósdi vasak közé kerül. 

Ezeket azért emlitjük fel, hogy szőlészeink mindenről tu
dOJnással hirjanak ; és hogy a helyzet ismerése mellett lépje
nek a védekezés terére. 

Megemlitettük azért, hogy lássák azt, miszerint a fel
ujitás terén egésí:.en helyesen járunk el, s ebből bátorságot 
meritve folytassá.k a telepités nehéz és költséges munkáját. 

A viharág y u. 
A jégverés elleni harczot most a viharágyukkal kezdik meg. 

Hogy a viharágyuk bevállanak-e teljesen, azt előre megállapitani 
még most alig lehet. 

Legfölebb az eddigi védekezés eredményéről lehetne nyilat .. 
kozni, ha az eredmények, helyesebben mondva a sikereket egyenesen 
az ágyuzásnak lehetne javára beirni. 
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De hát még ehhez is sok szó fér. Mert az, hogy ott, ahol 
ágyuztak és ott jég nem esett, - lehet annak is felirni, hogyha 
talán nem ágyuztak volna, akkor sem esett volna. 

Azok a nyilatkozatok azonban, melyek a mult évi v~dekezést 
tüntetik fel, nagyon biztatök és kecsegtetők. Adná az Eg, hogy 
valóvá válnának ! . . . 

1\{indenesetre van jelentősége a vihará~yuzá'3nak. Mert mit 
érünk el a viharágyúval? Azt, hogy a robbanás folytán bizonyos 
magasságba felirányuló feszerő a levegőt mozgásba, hullámzás~a, 
mintegy gyürő alakba hozza. Ez a mozgás ha kellő nagy erővel 
lép fel., és az összetornyosult telbök közé jut: azt szétzavarja, 
szétkergeti, s igy tömörült sulyából sokat veszitvén, anélkül, hogy 
jégalakban leszakadna: tovább halad. 

Tehát csak azon esetben lehet sikerE" az ágyúzásnak, ha az 
oly erőt képes kifejteni, melylyel a felhökig feljut, és még ott is 
bir annyi erővel, hogy az össze tömörült felhöket szétzavarja. 

A terhes felhők tavaszon alantabban, nyáron magasabban 
járnak. S innét van az, hogy a tavaszi jége~és sohasem okoz oly 
károkat, mint a nyári. Mivel ki'3ebb magasságból hullván le, 83 

sés is kisebb. 
A viharágyunak főkelléke tehát az, hogy az erős lövést esz

közöljön. Ha a viharágyu gyenge lövést ad, ugy legföltebb a kora 
tavaszi alant járó felbök ell~n alkalmazható, akkor is az esetben, 
ha a Jll,ag-aslaton állittatik fel. 

Mivel pedig a jégesés ell~n nyáron is, sőt jobban kellend vé
dekezni: a létező legerősebb ágyúkat helyes beszerezni. . 

Ez idő szerint hazánkban négy viharágyúgyár van. Es pedig 
Emmerling·féle, gyárosa la.Kik Budapesten, Gróf Károlyi-utczában ; 
- A Fehér Ferencz-féle forgó-ágyu, lakik Budapesten a Lehel
utczában; - A Farkas és Faragó-féle, lakik Budapesten a J ász
utczában é~ végre a Szigethy-féle irányitható ágyú, lakik Kecske
méten. 

Az Emmerling-féle a legolcsóbb. Ez áll egy bangcsőből, 
melybe a kész robbantó patron egyszerüen bele dobatik. Ez a leg
olcsóbb. Egy ágyú ára 4-+ korona. Ennek az a hibája van, hogy 
az eső a csőbe beesik és benne marad. Azután kérdés, hogy a 
begyütemlett vizbe bedobott patron feJlobbaa-e ? 

Még azt is fel kell emlitenem, hogy a robbanó patronnal csak 
ügyes embernek lehet elbánni, mert ha késedelmeskedik: a meg
gyujtott gyujtó-zsineg a patronhoz ér s a robbanás a kézben is 
megt~rténhetik. Ez azntán a kezelőre véazetessé válhatik. 

Ügyes ember ált~l kezelve a veszély távol tartható. 
Hordtávolsága elég nagy, és igy különösen hegytetőkön sikert 

lehet vela elérni. 
A Fehér-féle ágyú kétféle. El{yik egy, a másik hat lövttü. 
A hatlövetü olykép van szerkesztve, mint a revolverpisztoly. 

Egymás után 6 lövést lehet vele tenni. 
Ezt annyira komplikáltnak tartom, hogy ez még javítást ki-



ván. S ha a ja vitás sikeres lesz: használhatóvá válik. Nagy 
eredményt lehet vele elérni annál is inkább, m;vel a töltés, ugymint 
a hátul töltö fegyvereknél hclyeztet1k el. Tehát könnyebb elbá
násu lesz. 

FehérneK az egylövetü ;rányitható viharágyuja abban külön
bözik a többttől, hogy a hangcső irányítható. Ezzal az czéloztatik 
eléretni, hogy a felhőt előre lehetne vele megtámadnt. 

A z t még nem tudjuk azon ban, hogy irányitott hangcsőből ki
törö lÖYeg hasonU., erövel és távolságre hat-e triint a füg·gélyes 
lövés? Ennek ára I 64 korona. 

i\ Sztgethy·féle ágyu hasonló a Fehér-féléhez. SLintén irá
nyithat<). Enm~k ára I 70 korona 

.:\ Farkas-Faragó-féle függétyesen lü. Eddig legjob ban el van 
terjedve. 

A szakk()z·~~gek azt állitják, hogy igen nagyhatasu; c~akhogy 
ennek az a hibája hogy drága: dar?.bja 2bo korona, 

Ezek b.~mutatása után még- most azt kivánern megemlitem, 
hogy az eddigi nyilatkozatok általában abhan nyilvánulnak, hogy 
a jól feláilitott vtharágyu:~J.:al a jegPsést meglehet akadályozni. 
Bár ezen nyilatkozat állandó lenne. 

A szölök permetezése. 
A szőlök permetezé!"e általánosan elfogadott eljárássá vált. 

Es már alig van szölősg-azda, aki a permetező anyagot helyesen el 
ne mdná késziteni. 

Akármíly ilagy hangon hirdessenek bárrotféle agyondicsért 
anyagot: a közönsf'g nagyrésze, azon része, akinek tapasztalatai 
vannak: u rézgcilicztól nem tér el. 

Csakhogy mt~g a szé>da és a mész kérdése sokaknál nincs 
tisztázva. Pedtg a tapa~ztalat eddig is beigazolta, hogy a mész ha
tározottan jobb a szódd.ná.l. 

Job'~-J azért, mivel jobban és tartósabban tapad. Jobb, mert a 
permetezf.s ki vitelét jobban meglehet vele i tél ni. 

A rnP.ssze1 keverl rézgálicz a permetezés után jobban látható, 
mint a szóda. S igy a gazda ellenőrizheti a munkát. 

A mf>sz a rézgálicz maró hatását jobban kö~ömbösiti, mint a 
szóda. Nem egyszer megtörténik, hogy a szódával kevert perme
tezés után a levélzet megperzselödött, mig a mészszel kevert per-
metezésnél az soha sem fordul elő. · 

A meszet azonban nem tanácsos ugyanakkor ojtani, mikor a 
keverés tört~nik. Leghelyesebb, ha az előbb 8--10 nappal ojtatott. 
Az ilyen ml:sz jobban tapad és jobban fel van oldva. 

A permetező anyag készitésénél némelyek azt tartják hátrá
nyosnak, hogy sokáig olvad el. S igy nem lehet vele sürgősen, 
azonnal permetezni. 
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S ezen hátránynyal szemben hozzák fel azt, hogy a bordói 
port csak bele kell önteni a vizbe és rögtön feloldódik. 

Pedig ebben nincs semmi rendkívüliség. Azért oldódik oly 
gyorsan, mivel finomra van őröive. 

Ha a rézgáliczet mi i~ megőröljük, vagy ha őrlött rézgáliczot 
veszünk : az éppen oly gyorsan fel fog oldódni. mint a busás áron 
hirdetett Bordói-por. 

A rézgáliczot őrölt állapotban is lehet beszerezni. Aki ezt akar 
használni, forduljon a Hungária mútritgyagyárhoz, onnét teljes 
garanczia mellett vásárolhat őrölt rézgáliczot, mely a jegeczes réz
gáHeznál 3-4 koronával drágább métermázsanként. 

A vagy ha ugy tetszik: töresse meg mozsárba, szitáltassa meg 
és készen van a könnyen oldhato rézgálicz, mely a vizbe szórva 
azonnal ol vad és használható 

De még van egy más módja is a rézgálicz rohamos feloUá
sának. 

Tegyük a rézgáliczot kosárba. Azt a kosarat mártagassuk a 
vizbe ;, a rézgálicz I és fél óra alatt elol vad. 

En a heten ugy jártam el, hogy 10 kosárba tettem IO-IO 

összesen 100 kilo rézgáliczot. A kosarakat a vizbe tettem. Egy embert 
rendeltem mellé, aki egyebet nem tett, mint a kosarakat egymás 
után a vizből fel-fel emelg-ette. Ezzel az eljárással I oo kilo rézgálic z 
1 és fél óra alatt elolvadt. 

Az oldatot azátan a p~rmetezö kádakba számítás sz~rint szét 
osztottam. Tehát gyorsan elbirtarn késziteni a permetező anyagot. 

A tapasztalat a'!t igazolta, hogy az első permetezésnél elégsé
ges az 1 6/ 0-tóli rézgálicz; de a tapasztalat az is igazolta, hogy a 
mészböl többet kell venni egy perczentnél. Hasonlóképpen a ké
sőbbi permetezésnél, mikor már 2°/0-tóli rézgáliczot használunk: 
akkor is többet vegyünk ugyanannyi mésszel. Legalább 3 °/o-ot. 

Az első permetezést azoknál, akiknek kevesebb szőlője van 
elég akkor megke~deni, mikor elvirágzott és mikor az éjszakák is 
kezdenek melegebbek lenni. Mert az egyenletes meleg kelti életre 
a peronoszpóra gombájait. 

Akik azonban nagyobb szőlöszetet visznek s igy félm lehet, 
hogy az első permetezés!!el elkéshetnek: azoknak, de csakis ezen 
okból el,)bb kell megkezdeni a permetezést. 

Ezek permetezhetnek már a virágzás előtt is. 
Fönnebb azt mondottam, hogy a rézgáliczhoz szóda adása 

nem előnyös. Ugy van l De van rá eset, mikor a körülmények 
kényszeritenek arra, hogy keverékül szódát használjunk. 

Ez azon esetben következtk be, hogyha szüret előtt auguaztus 
hó végén válnék szükségessé bármi okból a permetezés. 

Mésszel azért nem tanácsos ilyenkor permetezni, mivel a mész
szel kevert folyadék pettyei a szőlöfürtökön láthatók lesznek, és igy 
az élvezetnél kellemetlenül hatnak. Ellenben a szódával eszközöll 
permet alig, vagy nag}on figyelve és kf!resve látható aneg a 
u616k bzgyójain. 
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Fényes siker, 
Anayi rnindenféie ct~uda bogarakat összeirnak az elméleti szlSlészek, 

hogy egész helyes dolog. ha a közönség minden irott szót nem vesz 
készpénznek. 

Mi is a1.ok köz~ tflrtozunk, akik egy már létező és lega)a(bb csak 
középszerüen beváJiott dolgot, holmi hangoztatott uj dologért nem do
bunk el. 

Amint ezt t~ssziik magunk a szőlőszetünkben, hasonlóképen nem ke
lünk síkra nz ujonan hirdetett eljárnsok mellf!tt. 

Sokat hallottunk már a hídába helyezet.t ojtványokról, mig végre 
egy oly eredményt láttunk, amely méltán bámulatba ejtett. Láttuk azt, 
hogy ládába mohába rakott párosítás 3 hét alatt nemcsak kihajtott, de 
teljesen összeforrott. 

Jelen \·olt&m. a kirakás megkezdésénél, s egyik ojtványt szebben 
összeforradottnak láttam, mint a másikat. 

Találomra hudam ki a ládából 15 szálat, és ezek között egyet sem 
találtam, amelyek teljeRen össze ne lettek volna ~s pedig oly erősen 
forrva, hogy nagyobb eröfeszités kellett ahhoz, hogy a forrad<ís azét
nyiljék. 

Érdeklődtem az ojtványok kirakásánál, s mint értesültem 2500 szál 
ojtvány között csuk 15 darab volt olyan, amel..,rik össze nem volt torrva. 

Az ojt.ás helyén k0rül volt futva a forradáE~ Sőt amint szétvettem, 
azt tapasztaltam, hogy még a metszlapok közi}tt is volt forradás ; holott 
az edd!gi eljárások mellett, csak a vessző széleinél kezdl>dütt a forradás. 
És nz is oly csékély eredménynyel, hogy a f~isojtás már kezdett átalá
Lan a gyakorlatból kimenni. 

Nem csuda, mikor a legj,;hb siker 15- 25°/11 -tóli volt! 
A ládnban hajtutott ojtványok nemcsak teJjesen egybe voltak forrva, 

sőt ~-3 levélbe is kihajtottuk. . 
Ha ez a rendkivüli siker a ldrakás után is megmarad : akkor az 

ojtvány szőló kultura óriási lép6ssel halad előre. 
Egész más fordulatot vesz a telepités; az ojtványok eddigi készi

tése felbagyatil< ; s u nevezett ládába rakott ojtás készitése lép etőtérbe. 
Ha a kiiskoláz1\s után is megma1·ad a siker : a zöldojtás, nyak

ojtás és egyéb más ojtás nemek megszünnek. És egyedül és kizá
rólag ezen eljárás fog a telepitésnél előtérbe lépn~. 

Eddig is tudtuk, hogy a leger5sebb telepitett szőlöt a gyökeres 
fiísojtás adott. De a cRekély eredmény miatt abba hagytuk ; és a magas 
ár miatt kiment a keres~edésbm. 

240-260 koronáért értékesitették ezrét n gyökeres fásojta(snak. 8 
aki azt hitte, hogy e rnellett a m!lgas ár mellett az ell>a(llit6nak haszna 
volt : tévedett. 

Bizonsaíg erre az állam által subvenczionált Paulis-baraczilai olt
vány telep. mely kénytele·• volt mffködését beszüntetni. S vállalko16 
hiányábun az állam vette a kezeibe. 

Ismételjük, ha az egybeforrott ojtványok az oskolába leendett ki-
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1·akás ut~~n a hasonlóképen beválnak : akkor a gyökeres fásojtás ára ez
reuként a 240-260 koronáról legalább egy száz koronára száll le. 

S miután a fa~ojt~~s akkor k?szitheW, rnikor kevesebb munka van, 
s mint~'Í:l a fásojtvány nincs l•itéve az elemi csap:ísoknak, a viharnak, 
a J• éO'nek a beéréb h;~Ín)·ának - hi nu i ll• het, hoo·)· a nagy mtir\·et öltött 

:::-. ' ' ~ -

zöldojt:ü; l~észités al:i Rz:~ll, és helyette ez foglalja el helyét. 
Ezen eljár:ís, melylyel 11 nP\'czett eddig nagynak i~érkezlí ered

ménv eléretett arra tanitott meg bennünket, hogy eddig a tasojt.tls ké
szitt:"~énél felette téves uton j<it·tunk. S rmj~H. hib:~~ elj:'lr:i~uukkal \'ágt.uk 
utját a si keru ek. 

Midiín t-me fényesnek igérl,.czlí félsikert l:lttuk, felké•·ttik az il
Jet{; ura~, Eu d rész József váro~ i ~z(íltítelep-felii~-yel6t, hogy kerül ve m in
dén szószaporit:íst, ugy, hog-y azt minden ma~yaru} tudó ember ldinnyen 
megértse, il:ja le azt, hogy miként járt el a nevezett <ljtn1ny ké:'\zitésénél. 

Kérésünknek eleget téve alább k(',zöljük at, dj:ir:1st; itt most még 
anuak kinímwk kifejt·z(i:-~t adni, hogy miért nevezzük mi • félsikerneke 
az t'ddigi (·redJl)~nyt. Azért, uwrt még a teljes sikernek u mtisik 
JelP hH.tra van. A.z tudniillik, hogy H kiiskolázás utún lwKr vá
lik be. Hogy nem e íSemmi:-oii! meg az edrligi nagy remC.ny : azt HZ 

ősz . ..,zel fogjuk csak megtudni. 
Igeni:-~ nw~uuk elj:irá:ouukkal :illtunk utj:íl>a a f:i:-:ojt:ís sikerének. 
l\li az ojt nínyokat eddig rendszeresen megkütiittük r:dl'i:í,·al, \·agy 

via:o-zu:-: sp:hg:íva l ; síít k1~zdet.ben még viaszszal is beken tük. Ime mit 
mutat nz el'edmény '? azt, hogy ttz ojtván._-vt kötni nem szubad. 

KPm ezahad, miv~'l a ki",té:-: alatt a forrad:t:-J be nem :lllhat. Teb:ít 
a;~. edd1g1 sike1·tel' uséll oku :1 köté:-; vult ; s a110! H~mi ereum~uy éretett 
(·l, az :tllltak volt eszer-lill tulajdonithat,í, hog-y a kiit?s csakhamar elrohadt. 

~li azért parJaszkndtnnk, lw~·y nem tal:üunk alkalmas kötanyagot; 
fl inH• bebizt)nyodott, hogy ~ppe•t az volt a hib~'ink. lwgy köti.ittünk. 

1{ülönlwn nÍ'nai vih1g·ot ,·etdt erre a parafával eszközölt ojt~'is. Ott 
if-l tapasztaltuk, hol:!:} a 11eme:-: már er6sen kihajtott; és ha ~z ojtv~ínyról 
e parafiít lc\·ettü~ azt l:ittuk, hogy a két ü~szetett ve~ső a lq~k~vésbé 
sem volt fi..;szet;,rn·a. .Mindez azonban nem \'ihígositott fel beuniinket 
teljesen. :Most azouhau a neve;r,ett Aikert l:H va tiszt:\bun van előttünk 
azon Libás utunk, mely(iln eddig haladtunk. 

Emlékezzünk csak ,·issza a nagv hirre vergű .iött, de ct~akhamar 
megsemmisült Dr. Kröczer-féle ojtá~ra. Ő is azt iparkodott előnynek 
magyarázni, hogy a forrad~ís nem volt kidudol'('dott. Pedig hát miféle baj 
lehet abl>61, hogy a Ün'l'auás a kezdetben kidudorodott. Ahogy kerest.iik 
a ezéihoz vezetfíhb elj:írást, egészen elfelejtettük, hogy az a dudorodás 
kés(ibb ha a vessző egybeforrott - le~zárad. . 

Elfelejtettük, hogy minden fanak ha ojtják, ez az elsfí müvelete az 
öss·~.eforradáFnál. 

Bizony-bizony igaz az, hogy a jó pap is holtig tanul! És igaz 
~z, ilogy sok iul) mulik el mig a kutat6 emberi ész: B leghelyesebb 
es czélhozvezetö utat megtalálja. 

Emlékezzünk csak vissza min{) harcz 
párositás mi&tt. És Ime a most elért 

volt a nyelves és nyelvetlen 
eredmény azt igazolja, hogy 



nem i~ lehet nyelvetlenül kész\teni a fli'sojtnst azon egyszerii oknál fog\·a. 
mivel a párositás nem lesz semmivel sem megkötve, és csakis u nyelv 
tartja őket üssze. · 

1\fmo~t mégl"~ell jegyeznem és hangHulyoznom, hogy a ptirositás nem 
köttetett semmivel csak ugy rakatott a Júdába. És eolH.·n \'lill a 
nagy eredmény. Ellenb{·n amely ojtv:1u.v meglett l<ötv~: ott nem lett 
semmi siker. 

f>OU darab kötéssel elrakott hasonl6 elbánnsbau részesitett ojtv:1ny
ból nem lett i)ss:wforrva csak nc~h:111y; de ezek között c..;ak is csak azok, 
anwlyel.:r{íl a r:dfiu lcroha<lt. Ellf·nhcu ahol a raffia ép volt: ott seuuni 
forradás :-;em volt hltbató. Mig a 111eg; 11em lditi)ttek teljeSf!ll hih~ítlunnl 
voltak (•gf>sz kiirül össz<·hrt'\'U. 

1\'lég c:-;ak azt emlitem tel, lw!!-y r·zdd.;et lnt\·a van megfejt\'é az 
is: miért adutt az ~~kojbí:-:, 111ely IH·lybyn ~~:-zközii!tf·tt·tt oly fény(•S ~i kert? 
azért m~n~l c~nk rit !du \·olt küt \'t;. Ez lllOSt Utjnk azt is, hogy l'"'1iért. 
adott a to:p:ín.uiv d kütöt t uwgai' f:ísnjt:is nagyolJb en~dményt mint a raf
fi:h·al kiit()tt? azl-rt tui n!\ a ~-'J•:ír~·a dlíhh lcrcdl:t(lt a fiildbeu mint a 
r:;ffia; (.:o; :lzt'·rt, mivel a sp:ír!!,·índ a kötPl"i ritldl>h·tn e:-;ett mint a raf
fi:l\'al. 

De nw:-:t m:ÍI' adjuk :ít a szót Endt·é:-:z .József urnd\., 

»A ládában hajtatott szölöojtás kivitele.-
Azon sz{íJ{;\.ei!iszííl.:et, melyeket. t~z ojt:ís!wz felhaszn:11ni akarunk, ugy az 
ala11y mint JH'me:-s veHsi;t. 2 twpig \·izbe lu~IJuktatva kell tartanunk 
Hzért, bogy n 1:\d:íban a lllohóban rak nw 1uel('g-nek ell;}tlt:ílljon és hogy 
ki ne !-'Y.ántdjon. 

A He nw:-; \'CH~z()t az o j t:íshoz el í; kel: hisziten i. Az előkét-izités ab
b61 :íll, hog-y a ''l~s~úíket eg·y sz(·nH~S csapolua vágjuk ; lehetmeg arra 
törek~ziink, hogy a rii~y fi~lett 4 b miiituéter csonk maradjun. 

A z ala11y \'essző (dc',késxité~P ah ból üll, ho~ty azokat eg-yenlően 
4-tJ lllllL hossz•u·a \":\~juk, a J'ujta levő összes rfgyeket éles késsel 
ki\':ígjuk uzt!rt. lwj:!·y az alany rüg·yei ki ne hajthHssunak. 

A uerue~ité1'5 augol nyeh·ps p:irosit1\~Ml eszközöhetik. CsHk arra 
kell törekedui, hogy a met~Szlttpok tul hosszuak ne legyenek, és a nyelv 
vastag legyen. Ha az ulauy vet~sző oly vastag volna, hogy ahh0z nemes 
gally nem tal:ílkuzuék: akkor az alany vessző héját le kell bántani, hogy 
a nemessel egyezzd\. N o de ez ritkán fordul ellí. 

Az összeforraRi~tott vet~s:~.őt minden köt~s nelkül a munkáse>k egy 
fatálczáru rakj1ík 1\'linden két ojtó köz~ egy ilyen tálczH helyezendő, 
mely négy ré1-1zre van felo~ztva. Minden részbe 25 db. s igy az egészre 
100 db. ojh·ány helyezendő el. 

Ez azért van, hog-y a !ádába rak:ísnál nem kell az olvasgatással a 
figyelmet megosztani. S mi kor be van rakva: esak a táreza sz,mát ol
vassuk meg, s tudjuk mennyi ojtnínyt helyeztünk el. 

Az ojtvány a ládába következőképen helyeztetik el. 
Vesszünk egy 60 cm. mély 60 cm. flzéles él:! czirk:! 120 cm. hos 

ezu ládát. Ilyen nagyságn ládába 2000-2300 db. ojtvány fér el. 
A Jádlit rézsontos irlinyba liilitjuk oly helyen, hogy a berakás alatt 
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tört,nt öntöz~s feles vize leelfolyhasson; azután a láda keskenyebb 
végére 8-10 cm. vastag n:oha réteget helyezünk. A mohót el()re el
készítjük, hogy minden ide~r;en alkatrészektlSl ment legyen. 

A munkás azután erre a moha rétegre helyezi az ojtványt ugy,. 
hogy a nemes rész teljesen egyenletes legyen. Ha igy el '·an helyezve 
legalább 200 darab ojtvány: akkor erre jön 3 marék szét~zórt szénpor~ 
mely azonban Plőbb megtöretett és zabos rostán átszitáltatott. 

Azonban a szinpnrt ugy kell csakis az alanyon hinteni, hogy a 
párosit.ástól legalább 4 ujnyira ess~k. A szénport azután rózsás kupával 
kell a vessző közé beöntözni. 

Amidőn az már megöntöztetett, ennek a tetejére jön 8 l 4 decziliter 
kénpor. A kénport szintén távol kell tartuni a metszlapoktól, s vigyázni 
kell, hogy közé ne essélc 

Mikor ez kész van, ismét berakunk 20lJ darab ojtványt, és nzzal 
hasonlóképen járunk el, mint az előbbivel, mindaddig mig az e~ész lád~ 
megtelik. 

Meg kell jegyezni, hogy a mily mérvben halad az ojt\•ány bera
kása, hasonló módon kell a ládát mohával kibálelni. Valamint ki kell 
bélelni az utolsn sor uMn mohával e ládát. 

Hu igy megtelt, a hídát vi!;szaeresztjíik, hogy a vcss1.ők függélyes 
irányban legyenek. 

Ezután a láda széleit ismét mohával körül rakjuk ugy, mintha 
prémezve volna. Mikor ezzel is készen vagyunk, a vessző tetejére jön a 
darabos faszén. A fa~zén oly nagyságu dJt.rabl)kban legyen, mint egy 
húrsószem. A S?.enet tisztu ,·izbe áztatjul(, azután az ojtvány tetején 
ugy S?.étsz6rjuk, hogy a felül láthat6 hézagok betel.ienek, kilegyenek 
töltve. Erre azután nagyon vékonyan igen ritkásan kénport szórunk. 

Ha ezzel is készen vagyunk, az ojtványok tetejére 2 ujnyi vastag
ságban nedves fagyapottot teszünk; ennek a tetejébe egy sor tiszta mo
hát. És ezt könnyen 1·akjuk reá, nehos;y reá nehezedjék. A láda ad
dig kün a szabadban hagyandó : mig a vizcsepegés tart. 

Azon helyiség, melyben az ojtványokkal telitetett láda elhelyez
tetui és haitatni szándékvztatik, használat előtt 1-2 nappal jól befü
tendő. Később midlSn az ojtósok elhelyeztettek a helyiség ugy fütendő~ 
hogy állandóan 20--24 czelzius fok meleg legyen. 

Ha a helyiségen ablakok vannak : azok hesetétitendók, hogy a. 
helyiség pinczeszerü legyen. 

Két hétig egyforma meleg legyen a helyiségben, később elégRéges 
ha napjában kétszer reggel ée este befütünk. 

Három h6t alatt az ojtványok mulhatatlanul összeforrad nak. Csak 
ar1·a vig-yázzunk hogy a fagyapot fölött levlS moha ki ne s zikkadjon. 
Ha kiszikkadna: langyos meleg vizbe rakjuk éc; ugy belyezzük vissza az 
ojtványokra. 

Ha pedig az ojtvány vizet kivdn, ugy langyos meleg vizzel kell 
megpermetezni. Endrés• J 6•• ef. 

Miuden öntudatos gazdának alkalmazkodn~ kell a viszony ok- aJ: 
eredményéhez, s igy nem szabad az itt elmondottak felett egy sr.erüen, 
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uapirenda·e t~rni. Mivel azon feltev~ssel kell ~Ini, hogy ha az ojtvány 
a ládában összeforott: akknr az oskoliÍhan már tovább fejlődik. 

Ezen föltevésben kevesebb erőt kell kife.iteni a zöldojtások k~szi
tésével ; s minrlenesetre ugy keJl intézkediJünk, hogy a jövő tavaszon 
megejtendő kísérletre alany ve!ilszővel rcndelkezzünk. 

Apróságok. 
Rekenö szedé~. Igy zöldojtás kezdetén a rekenő nagyon keresett ; 

a közönséges borszőlő ezreért 9-10 koronát fizetnek. Ezen magas át· 
sokakat arra csábit, hogy a fiatal uajt1\t-iok tetejét leszedik és elárus1tsák. 

Ez az árusítás amennyi husznot hoz, ugyanannyi kárt szül. A he
gyétől megfosztott hujtás fej lödé~ében 8-J 4 napra visszaesik. Ez pedig 
a szőlő elvirf.gzás hátrátJyára van; mert a ren<h•zeres nedvkeringés meg
akad. De káros a sziJiőbeérésére, mivel a megalolsztott nedvkering~snél 
az érés is bátrább esik. 

Azonban kár nélküL iH lehet rekenőt szedni. Ha tökén levő medd6 
hajtásokat leszedjük, ennél csak a tőke jobb fejlődését segitjük elé. 
Azért tehát a rekenőiJak csak a meddő vesszőket szedjük le. Es hogy 
a rekené)~zedés~cl kár ne essék : azt a legmegbizhat6bb emberre kell 
bizni. 

* * * 
Elfagyott szőlővesszök. A t~l fagya a sz{)lővesszők azon részét, 

me lyek takarat lan ul voltak, elfagyaszto~ta. Erre a körülményre előfize
tői nket. j 6 eleve figyelmeztettük. És kimondottuk, hogy a metszés al
kdlmával a szőlőhéját meg kell nézni, késsel egy kissé fel kell metszE:ni. 
H a a felsé) hancs nlatt levő alsó han cb barna ; azt a vesszőt még akkor 
sem szabad meghagyni, ba a ríigyek épek volnának. 

Akik ezen tanácsuukat elfogadták, nincs okuk megbánni ; ellenben 
akik meghagyták és reá metszettek : most aggodalommal látják hajtá
llaik nyomorult fejlödését. 

A ríigy kihajtott ahogy ugy, sőt némely helyen a fürtök is kijöt
tek ; de nem birnak tovább haladni. 

Sokan azután kétségbe esnek, és azt hiszjk, hogy ezen visszaesés 
egyéb bnjra betegségre vezethető vessző. 

Tévednek s aggodalmuk nem jogos, mivel azok csakis a téli fagy
t61 erednek ; s ha a íagyüs vesszők még most is levágatnak : utánna az 
egé~zs~ges rügyekbfH élénk hajtások fognak elétörni. 

Tehát ugy a lugoson, mint a tökéken mutatkoz6 silány fejllSd~sne~ 
a téli fagy az oka, amit visszamete,z~ssel még mindi~ lehet gy6gptam. 

Igaz, hogy ez évben nem lesz term~sz; de legalább esztendőre 
aámolhatnak reá. 
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Kün a szölöben. 
Haaz első kap1ih\ssal kéo;zen ··agyunk következik a mnsodik liötéi, 

melyet azonban a pern,etezésnek J~ell megelőzni. 
TelHít előbb permetezni kell. Miután az els{) permetezésnek az a 

hivat;lsa, hPgv eJ!~Sz í)szigo a levélzeten maradjon; tehát uem sznbdva, 
<.le j6l kell permetezui. A Wke m1nden irnnyban összes levélzete meg
legyen permetezvt~. 

A m:lRodi k köt ~snél hónalj hajt~f~oknt ki kell törni. l\lert kés{) bb 
már nehez<'n megy. Es lia mo8t. ldtötjül{ a h6nnlj hajtnHoknt: akkor még 
legföllcbb egy kütés kell, n többi m1Ít' csak a tul előt<kiitt. hajt:'í~ok al
távolit.:ísn. amely ke,·és költsé!,gt-1 j~fr·. 

Kiilönt,Hen olyan vidt~ken, ahol a köW nnp~z:'ím maga~, kell arra 
tön•kedni, hol!" 3-szori Ji(',t(;S elég le~:yt•n .Mert aki a hnrom kötést ren
det-;f'n nf'm cszközöltt-ti, annak négy ... zer, s{)t. ÖtHzör i~ kell kötni. 

Vnn11ak vid~kek, mint Gyöngyös és Vit-:onta vi<lc-kr.n : ahol egy 
köt{) a~~zony 2 korona napsz:1trot knp. 

A köt~i" ut:iu kii\'(•tkl·zik a m:ÍHldik kap:ll:1~. A m:ísodik kap:íl:ís· 
n:il lllrir nt•m l:<.'ll maga~ :'orokat csinlllni ; lehet laposabban iA kap:ílni. 

Ezen mulll.;:ík mel'l'tt eg.-y<'b tt•endé)l, i:-; ,·annak. Xen'zetes<'n akik 
maga:-: UFiujbü:okat {os jól ké~zite:ték: uz eredmény m:ír bitszik. l\Ii\·el 
er.idör(· m:ír a jó ojt \'nny kihajtott. 

Vannak a;r.n11ban oly njt~':ínyok, mcly~k mellett. az alanyvf'~A:dí haj
M~ai is dértilrtek, ezeket t eh:\t l~{)rü l kell j:\rni, és a küvf'tkez!íképen 
kell eljlfrni. 

Ahol a IH~Iue::~ kihajtott, kiiriil cl kell a földt{)l tii"ztitani, (.s az alany
ból elétörött gyiik,~rzt:le! d kell !2:volitani; és ha ar. alany l"ZinU•n ki
hajtott, ki kell ,·:í~ni, hug-r at, er() a fot·ra<lá~ra a nemesre jn!-lson. 

Az titlill az i ly en l w j t:is me ll é karóc~k:it kell beuyomui, de nem 
Yerni; u,i\·el a veré:; által a gyenge forrad:ís megrengne és megs~rülne. 

Az11t:in a hajt:fst a karócskákho1. kell kötni. 

Leg-a!kalma~a bban lehet eh hez karót csinnlni zs inde l ből. C gy an is 
a 1.sindelt :;zét kell hasig-atni. Egy ~sindelhíH 5--ü :,karócska \'an. 

A mely ojtníuy nem ti1kad ki, de az alany m:ír el(otür()tt; a~t iR 
meg kell vizsg;ilui. Ha esetleg a nemes rész elromlott kis?. i kk adt: a lik or 
a vadhajtnshoz ('gy hos:'!?-ahh kar6cp;ka teend<'), és a később zölden be
nemesitendé). 

Ahol pedig HCIU a nemes bem az alany nem törött eiéi: azt. h<'ké
ben kell hug:yni. 

Most veszi kezdetét a zöldojtás. 
A zöldojtásnál oly rendszert kövessen mindenki, amelylyel a leg

nagyobb sikert elél'lli képes; csak arra figyelj en, hogy a tök ének magas 
nyaka ne legyen, hog-v a nemes rész fás ne legyen, és a Wke az ojtás 
mennyi8éggel meg ne erö\tessék. 

Kössön akár pamuttal akár gumival, mindkeW jó : csak siker 
legyen. De azután a m:tsodik ojtásnál a lombozat tisztogat1ísára n'lgy gon
dot forditson. 
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Az els{~ ojtifa rövidebben esik : a második magas~ bban: a barma
~ik már nem oly bizto&; részint mert feli!tte magas, részint mivel akkor 
.már az idő előre haladt. 

. A zöldojtásnál a pamut megtágitáslf1·a nagy gond forditabdó, ne-
hogy az osh·ányt bevágja és igy a fejlődést hátráltassa. 

Az ékojtások ba kihajtottak, szintéo meggy<fkerezendők. Ami ki 
nem bajtoit: még aratásban is kihnjthat. 

Ha szőlöben lisztharmat jelentkeznék: akkor nem szabad késni 
a kénporoztíssal. - A kénprozás egész könnyü mesterség nem kell 

.attól irtózni. 
Sok bel.ven föllépett a fortrix pilleri~ma a szölő hernyó. Azt sze

detui kell. Ha valaki kor·án éezre,·eszi szölöjét dohánylug kivonattal 
permetezze de jó erősen. l\Iivel a dohány mérges hatású, mely a 
levelekre tapad. S mivel a hernyó a levélzeten élödik, La megeszi el
vesz ttHe. 

Ahol jég eset a zöldojtásnál vigyázni kell, s a jég által erősen meg
Tert sz6löt nem szab:1d beojtani. 

A szövetkezetről. 
1 9· §. A tagok kötelességei : 
a) A tagok tartoznak magukat az alapszabályoknak, valamint 

a közgyülési határozatoknak alávetni ~ az általuk jegyzett üzletré
szeket az alayszabályok értelmében befizetni. 

b) Minden tag köte!es szőlő- (must- vagy bor-) termelésének 
.az igazgatóság által megállapitott 0/ 0 -át, az igazgatóság által meg
állapított sorrend és egyéb feltételek mellett, a szövetkezetnek be
azolgáltatni. 

c) Hitelnyujtás e~etén, ha az igazgal~\ság szükségesneh látná, 
az igazgatóság felhivására kötele~ek a tagok vagyoni állapotukat 
és hitelképességúket igazolni. 

20. §. A szövetkezet hitelezőinek követt>~ései a tagoktól csak 
a szövetkezet vagyonára nyitott csőd esetén és csakis a csődjárá~
aal kapcsolatban a szövetkezeti törvény42-45. §§. szerint hajt
hatók be. 

Sem a csődbe bejelentett, sem a beo nem jelentett követelések 
külön keresettel vagy kifogással az egyes tagok ellen nem érvé
nyesithetök. 

21. §. Az Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tar
tozó szövetkezet saját tagja ellen fennálló követelése erejéig, vég
rehajtás vagy csőd esetében, minden más törvényes elsőbbséggel 
Dem biró követelést megelőző kielégitési joggal bir, adósának ösz-
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~z•s ingó vagyonára; ez az elsőb!'ség azonban csupán ét7on hitele
zőkkel szemben illeti meg, a kiknek követelése az adé>snak a szö
vetkezet névjegyzékébe történt bevezetése után kelt tkezett. 

22. ~· A szö\·etkezeti tagok névjegyzékét a szóvetkezet helyi
ségében bárki megtekintheti. A szö,·etkezet köteles az egyP-~ tagok 
tartozásainak összegL~t búrkinek kt\'Únatra li:özölni. 

III. FEJEZET. 
23. §. A szövetke1et sz.)vetkeze~i üzletét azokra, a kik a szo

vetkezetnek nem tagjai, ki tW1~1 terjesztheti, h1telt azonban nem 
tagoktól is veh~~t igénybe s takart'>kbetétHket más intézeteknél is 
elhelyezhet, mindezt azonb;m csak az Országos K.özponti Hitelszö
vetkezet igazgató~ágának engedt~lyé·.-el tehP.ti. 

2 4· §. A szövetkezet müködést't a czégbejt>gyzés mPgtürt<.~nte 
után kezdi meg, még pedig az igazg-atósúg által megállapitott ügyrend 
szerint. 

A szövetkezet müködl~~ének megkezd~séhe?., illt~töleg folytatá
sáho;~ szükst;gP"- tLíkét, a menny1be-n a tagok bd1zetésL~ből f~S a 
term ··kek elacLto;;;1búl befolyó ös:.;zeget erre~ a czt~lra elegendök twm 
vo!nának, k(.ilcsl.in útj.::'ln szerzi be. Azt, hogy a felvehető kiilcs3n 
mily (is!"zeg· t-'rejéig terjedhet, a ki:zgytiít;~ úllapitja meg. Ezt->n ;t 

korláton belül az igazság a ~zük.st!ghL'Z kt~pe~t veszi igénybe a szi)
vetkezet hitelét. 

~\ sz(·,,·~tkezf't müki'idt'•st.,hP7 szükst'.ges h•~lyio..;t;!o!.''kPt t''s ben~n

dezf.seket - a szükséhez kt~pest t>s a szerint, a mint ez a szövet
kezetre nézn~ előnyösebb -- · a szövetkezet \·agy tulajdonul szerzi 
meg, vag·y hérbe v~~szi, esetleg a tago~t(',J \·eszi út. Fz utóbbi eset
ben a tagoktól átvett tárg-yak PrtÁkét, iliPtöleg bér(jsze~,·,t ~~setrül-esetre 
az igazdatóság ."dlapitja meg. 

2 S· s- A szövetkezeti tag-ok rendszerint mag út a termett szöllőt 
tartoznak teszállitani a szövetkezetnek, s azt a "ZÖvetkezet dolgoz
tatja fel mustt{L, illetőleg borrá és pedig a szerint, a mint azt az 
igazgatósá:o[ a sz(i,·etkezetre nézve elünyijsebbnek tartja, vagy a szii
vetkezeti közös présház ban, illet<':.>leg pincz(~iben. Ez utóbbi esetben 
azonban az egyes tagok présházai, illetúleg pinczéi is a '\ZÖvetkezet 
illet <J közege ú It al zarándúk el, ugy hogy az azokban el hel vezett 
szüvetkezett musthoz, vagy borhoz a présház, illetóleg a pineze 
tulajd(mosa hozzá 1w nyúlhasson . 

. Jndok,ol.t es•·tekhen ;gyes t~g~!kna~. kivételesen megengedheti 
az tgazgatosag, hogy szúllotermesuket ok maguk prés(~H1essék ld 
és a már kész mu.stot, vagy bort szállithassák be a szövetkezetnek. 
Err~ azo~ ban. csa~ olyan sz?vetkezeti tagok~ak adható engedély, 
a k1k telJeS btztosttékot nyujtanak az okszeru szüretelésre valamint 
a .bort örvény ( ~ 8':13 : ~XII~. t.-cz.), s az ennek végrehajtása ~árgyában 
ktadott, valammt ezutan ktadando rendeleteket szigoru betartására. 

A tagok a szőllőt, esetleg mustot vagy hort, vagy szőllőiknek 
~ ~zövetkezet által ér~~kesitendő egyéb termékét oly módon és oly 
t d ő ben tartozl'l::t k a szovetkezetnek beszállitani, a mint azt az igaz
gatóság által megállapitott ügyrend előírja. 
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Az tgazgatóság legalább egy hónappal a szüret megkezdé~e 
előtt évenkint megállapítja, hogy a tagok termésüknek mennyi a/o-át 
tartoznak beszolgáltatni a ~:;zövetkezetnek; e részben nem egyes 
tagoknak, hanem mindig csak a szövetkezetnek mint egé~znek ~r
aekei tatandók szem előtt (s az igazgatóság ebb()] a szentpontból 
a tagokat esetleg Összes termésük beszolgáltatására is kötelezheti, 
vagy pP.dig csak a saját házi szükségletükre való mennyiség viso.;za
tartáf-lát engedheti meg a tagoknak.) (A ( ) jelek közti rész helyett 
a következő rendelkezé~ vehető fel tetszés szerint: Az igazgatóság 
nem kötelezheti a tagokat, hogy Ö-;szes termésük 75o/0 -ánál többet· 
a szövetkezetnek beszolgáltassanak.J 

2b. S· Az igazgató-.;ág, a szüret megkezdése előtt Avenként 
rnegállapttja a tagok á1tal a beszállitandó termés beváltási hecsér
tékét s az erre adandó eló;eget. Erre nézve megfelelő kulc5 álla
pítandó meg, melynek mP.gállapitásánál figyelembe kell wmui a 
b eszállitott szölü minüst;gét 1 ép, sérül t, rothadt s:lölöt), a !-,zt.Jlö faj
tájál (a fin••mabb é~. értékesL bb, vagy közünséges és stlányabb 
szőlófajtákat), cl szi>lőterület fekvt~sét, a mmt czukortartalmát s 
általában mindazon k()rülményeket, a melyeK a beszállított termés 
valódi ,··rtékének meg:íllapításánál tekintetbe vehetök 

Az előleg mértékének meg:dlapitásához az Országos Központi 
Hitelszövetkezet igazdatóságának előzetes hozzájárulása ~zükséges. 

2 7. ~· A szüret idejéjét az igazg,ttóság állapitja meg, figyelembe 
véve az ~-'gyes k(jzségek, düWk, szöWfajták, söt szükség esetén az 
eg-yes tagok ,·j~zonyait is. Az igazgatóság ez irányban teendő 
intézkeJé.,.ei azonban az illető közsógekben esetleg létező hegyköz
ségek rendelkezéseivel ellentétben nem lehetnek. 

28. S· A szövetkezet a tagok által beszállított sző1őt (esetleg 
mustot és bort) együttesen dolg-ozza fd, okszerüen kezeli, és össze
há~a8itás útján oda törekszik, hogy nagyobb minő:;égü egyöntetü 
és évenként lehetőleg egyer.lö minőségü bort állítson elő. A must 
és a bor kezellésénél a szövetkezetnek a bortörvény ( 1893 : XXIII. 
t.-cz.) s az ennek végrehajtása tArgyába kiadott, valamint ezután 
kiadandó rendeletek intézkedéseihez szigoruan alkalmazkodnia kell. 

2y. S· A szövetkezet a bort (esetleg csemegeszőlőt), a mennyiben 
erre nézve egy országos központtal más megállapodás nem jönne 
létre, a saját czégP. alatt hozza forgalomba. 

A borok értékesítését a szövetkezet igazgatósága borárverések 
rendezése, szabad kézből nagyban való eladás, vagy szükség esetén 
kismértékbP.n való elárusítás útján eszközli. 

30- §. A mennyíben a szövetkezet müködését az 1. §. harma
dik bekezdéséhen jelzett feladatok megvalósítására is kiterjeszti, 
az igazgatóság a szövetkezeti tagok c;zőlömivelési szükségleteinek 
beszerzése czéljából idP.jekorán felhívja a tagokat szükségleteik 
bejelentésére, s ahhoz képe'5t eszközli azok beszerzését. 

Hasonlóképen jár el az igazgatóság a szőlőbetegséwek ellen
közös védekezésnél, valamint esetleg más közösen végzendő szölöi 



80 -

munkáknál is s erre nézve az intézkedé~eket szintén a tagok előzetes 
jelentkezése alapján teszi meg. 

Az egyes muzkák végzésénél az igazgatóság méltányos ~or-
rendet állapit meg. 

31. §. A szövetkezet iparkodik tagjai részére lehetőleg ked-
vező jégbiztosítási feltételeket kieszközölm. 

32. §. A !IIZÖvetkezet tngjainak következő alakban nyujt hitelt: 
a) Előleget ad a 26. §. értelmében, a tagok által be~zállitott 

szőlőre, esetle!§ mustra vagy borra. Ezen előleg értékével, minr 
kamátkötele~ kölcsöntartozá'!-sai, az ~ lletö tagok számlája megter
heltettk. 

b) A ~zövetkezet tagjainak áruhitelt ad, t. i. hitelezt a szölö
mivelésénél sziiksége~ anya~oké\t és eszközöket, esetleg hitelre végzi 
a védekezé~ közös munkáját, azzal a kötelezett!'éJrgel. hogy a 
hitelezett értékek összege legkésöbb a legközelebbi terméskor a 
tag által beszállított must, szölö stb.· re nyujtandó elölegekből fng 
a szövetkezetnek vtsszatérittetni. 

c) A szö\·etkezet kivételes e"etekben tagjainak személyi hitelt 
és ad, a mennyiben az országos központi hitelszövetkezet ezen czélra 
öszegeket bocsát rendelkezésre az általa megálapitott feltételek 
mellett 

Folytatás következik. 

4 - _:z 

Eladó zöld szölögally. 
, 

Ertesitem lapo1n előfizet{iit, hogy a zöldojtáshoz 
nála tn 

zöldgallyat. rekenőt 
beszerezhetnek. 

U g~ a borfaj okból, Ini nt a csemegefajokbót. 
Tehát Inindazon fajokból, Inelseket eladásra la

pomban hirdetten1, rekenöt adok el. 
A rekenőket l~hetőleg oleaim szállitom, j6l csonla

golva postai gyorsáruként küldöm. 
Csak arra kéren1 a rendelőket, hogy Illegérkezé

sük után azonnal váltsák ki, használalig a megnedvesitett 
pineze földjére ritkán teritsék szét és locsolják meg. 

Jól kezelve 5-6 napig eláll. 
Gyöngyös, 1901. év május hó ~iJ- én. 

Csomor Kálmán 
szlillS-nagy hi rtokos. 

Nyom. Sima Dávid Gyön~yös. 
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