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A SZŐLŐBEN 
( Ezelött : "Egy éY a n616ben") 

Havi folyóirat szölisga~dik szAmAra. 

11egjelentk: mtnden hó 28-é.D. l Szf'rke11t6 és kiadótuiajdoaee• 
Elótizetési di. Egész évre 2 frt. ! OSOMOR KÁLMÁN. 

Az idei szólötermés-
A. kö~vetit5k, a borkereskedők kiadták a jelszót, hogy az 

idén rengeteg nagy lesz a szólőtermés. 
Persze ők legjobban ösmerik és tudják az idei termést (?) 

mert az ő. tudásuk mozgat6 ereje és alapja az, hogy a szegény 
sz6lösgazdát el r~mitsék, a borok árát Jenyomják, és a le
nyomott árR k mellett vásárolhassák be ~zEkségleteiket. 

A1. ilyen elűre hirdetett nagy termr.~ek néha azután meg
termik gyümölcsüket; de uflm n. gazdának : hanem a borve
vöknek. l\lert a kevéss~ tájékozott közönsé6 felül a nagy hű
hónak, -- s m!után pénzre van szüksége, nagy része meg 
nem rendelkezik edényekkel, tehát keservesen elért term~sét 
potom árért pocsékolja el sokszor ugy, hogy neki az egész évi 
munkáért és aggodalomért, ali~ marnd valami; a borvevó 
lt.zonban a vett szólön vagy boron Jelette sokat nyer. 

Különösen a szeg~nyebb sorsu népen élődnek a moudot
tak. Hogy ezen állitáo nem üreo frázis, C-iak & mult évi ese .. 
teket említem fel. 

Például Gyöngyös és Visonta vidékén a mult évben ezü
retkor, a borszőlőt a szeg~ny sersu néptől kiléként 14--20 
fill~rért vásárolták. S miutáo 130 kil6 szőlóből T&n l hektó· 
liter bor, egy hektorliter bor lts-2ö koronába került. 
Gyöngyös vidékén a kiforrott bor november h6bu. 36-48 ko
roná~rt vá~ároltatott; ha ebből leszámitunk 6°/o-t6lit az elei) 
buzáanál seprőre, akkor sem került egy hektóliter 20-241/s 
koronánál többe. 

Tehát a vevő minden hektoliter boron nyert már 6sszel 
17-22 koronát! ... 
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1\Iost már azt kérdjük. kinek. van több haszna: a. terme-
16nek-e vagy a kereskedőnek? Az elmm.~dottakból látható, hogy 
a kereskedő fáradsá~a dúsan van jutn.lmazva a szeg;ény ter
melő rová.sára. 

Hogy ez igy van, atu1ak egyszerüen a gazdák. az oko~ó
jai; mert ezen helyze~eu könnyen, felette könnyen segithetnek. 
8 igy ha károk van, ha má8 veszi munkájuknak hHsznát : azt 
saját élhetlenségüknek t ula.jdonitsák. 

Az ore.zággyülés tudatában volt ezen helyzetnek, és éppen 
ezek megszüntetésére alkottH a szövetkezeti törvényt. 

?flost egész ide_jében hivjuk H szőlé~zek figyelmét, lPpj(.·
nek a sorompóba: alakitsanak szövetkezeteket. 

Hu azo11nal hozzáfognak: körülbelől szüretr·p cillllHk áldrt
sosságát érezni fogják, nem csak n kis, de a nag·yobb gazdák 
is, de különüseu azok, akik a~rár kölcs::,11uel télepitették szőWjü
ket; s akiknek aziit·et után fizetniök kell. 

Alljanak össze többen-kevesebben, de kezdjék meg. -
Az alapszabá1yök lapunkban az ut6bbi számokbau megjelentek. 

Irjanak fel a Fiildt'lvelési nlird~zteriumba, va~y Országo8 
központi szövetkezethez: ahonnét az ahhoz értő egyént rögtön 
kiküldik ; akinek jelenl~téhen a szövetkezetct rögtön meglehet 
~lakitani; szüretelő helyiséget, t:dényeket még ~züretig belehet 
szerezni ; s ha megalakultak : pénzt az országos-központi szö
vetkezettől a szih·etre kapnak aunyit, amennyivel a szükségei
ket tt gazdák fedezhetik. 

A szőlőt avagy a hort igy nem kell elpocsékolni ; s nem 
hízik a szegény uép nyakán az, aki a mnnkában és aggoda
lomban részt nem vett. 

Hanem a bepincz~zett borokra eljő a rendes vevő; aki e 
foly6 árt érette megfizeti. 

Igy azután segitve lesz a helyzeten. 
Ha ezen ismételt és ismételt elmondás után m~g nlindig 

lesz, aki sz616jét és borát kénytelen lesz elpocsékolni : az tu
lajdonítsa azt kizárólag önmagának. 

Még a legkisebb közs~gben is · találkozik oly inteligens 
ember, aki a szövetkez~tet megalkotui képes. 

Ott van els5 sorban a község plébánosa, j~gyzóje, tanitója 
stb; csak j6 akarat kell hozzá, ~s ennél könnyeben nem me· 
het semmi. 

Ha egt1szen hiján voln~nak az intelligens embernek, 1 ha 
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azok nem volnának egyénileg érdekel ve, h: lk ük nemessége pe
dig el van lustulva, érzéketlenek: e~yszerü levelezési lapon 
hivják meg, a legközelebb lakó állami szöl5szeti felügyelőt 
aki az egész dolgot egész készség~el, pláne hivatalb61 nyélbe üti: 

Ezek elmondása után térjünk 1.t arra : vajjon igazoki 
van-e a borközvetitők és borvevőknek, mikor telekiabálják a 
világot az idei nagy horterméssel ? 

Határozottan kimondom, hogy nincs igazuk . 
. A tél P agy hideggel fol y t le. és sok helyen a szőlők rü

gyei t mP-gfagyasztotta, megrontotta, mely folytán már a met
szés sok nehézséget okozott. 8 beszéljen bárki-bármit, ahol a. 
csn p ok n télen át megfa~~ytak : bizony-bizo11y ott nem Je
het yalami óriási nagy termés. 

Ahol a téli fagy károkat nem tett · ott igen is lehet nagy 
termÉ'F:. Ez azonh~u1 általiínos~:={Jghan nem mondható; s igy a 
nagy terméH által(tno5sá~~J>an nem is létezik. 

Az is ig11z, hog-y az idén a szőlőbetegségekkel nem volt 
sok hajunk. A p~ronoszpora kevés helyen lépett fel. Tudjá
tok-e ruért : azér·t, nlivel az éijelek hűsek voltak. 

Arnint az f.1jelek is mele~re változnak, fel fog lépni . 
...-\ liRztharmat r-;zintrn uem grasszált, és igy tt rta,:!y hü

hóval hinletett Aschenbrandt-féle pornak illetőleg keresleténPk 
lefújtak. ~It>rt hát kezdiink okosodni, s a nagy reklám nem 
vi8z btnnünket költségbe. 

Kezdik hirdetni, hogy a lisztharmat itt-ott már föllépett. Persze 
a k{·szlet~H szivesen túl adnának. De az én kPdves ~zőlész 
pajt{isaimnak m ÍJ' van au11yi sütnival()juk, miszerint tudják, 
hogy ha a szólő frtti, tarkuhli kezd: a liszthar~'11at többé 
nem bú· vele. 

Tehát a li~ztharmat is uwgbecsülte magcit. 
J égveréR i 8 k~vés vid r kf't keresett meg. Volt itt-ott jég

eső, tett iA ki~·wbb-mtgyohb károkat, de a borok árára ezen el
szort körülml;ny ~ppen nincsen befolyássaL 

A tava~zi fagy is megkimt·;lt bennünket. S igy az eg~szet 
össze~ezve, az idfu kevés csapás sujtott bennünket. 

Minclennek konzekvencziája az, hogy j6 közepes terméire 
lehet kilátás ; de nP.ru oly r~ttentő nagyra, mint az illetök 
hirdetik. . 

És mindezek folytán a borok ára nagyon term,szetesen 
alász;íllni fog ; de nem oly rendkivül alacsonyra, mint hirde-



. 
l 

- 100-

tik azért, mivel a kereskedők pinezéjei üresek. Mivel keleten 
Romániában nem valami nagy termésről besz~lnek ; ·- mivel 
Olaszország is gyenge termélt vár ; de leginkább pedig ott, 
tthol R julius h6 esőzéssei folyt le, nem i~en fog a bor ár
leszállni és pedig azért, mivel a szólőszemek rendkivül kifej
l6dtek ; az érés korai lesz, s igy j6 bor várható. 

De azért is nem lesz szabad a vásár, ~;; a zavarosban nem 
lehet haláBzniok, mivel az országLan sok helyUtt alakulnak 
pineze szövetkezetek, melyek a borokat veszilí és bepin
czézik. 

Alindezek összegezésa után nézetünk az, hogy a szőlők é~ 
borok é.ra leszáll ugyan valamivel, de hektoliterenként a 
4-5 koronát nem igen haladja meg. 8 igy ahol a n1ult év
ben egy hektó borért fizetet a rende~ kereskedő 3 ~--34 ko· 
ron át, 2·,-30 koronát a.z idén is meg ad 

Ez a mi nézetünk! 

Még egy tapasztalat az ültetés közüt 
Lapunk mult sz~í:mában elmondottuk azt, hogy ha az iiltetés •·oss?.ttl 

ered meg, annak oka különösen a z()}dojtványok beérésélJen keresendő. 
Ezt lllOSt is valjuk. De tapasztalataink e tekintetben ismét gyara

podtak, és azt tapasztaltuk, hogy a föld forditásának ideje is nagy he
folyással van az ültetett különösen sima ojtv~íny \'agy szőlővesszii ffieg
eredéséa·e. 

Eddigelé csak arra gondoltunk, hogy a későn eszkö1.ölt földfordítás 
azért nem jó, mivel a föld megszállva nincs; &J igy a beleültetett o j t
vány vagy i!ZŐlővessző fejezete magasra fog esni. 

Erre azután a szakférfink kimoudott:ík, hogy e fordítástól ~oJzámitott 
6 hét eltelte után egész bátran lehet ültetni ; s nem kell félni attól, 
hogy a tőke magas fejezetü leend. 

A mult év őszén november hóhan kezdettem egy tábla szőlőfóld 
megforditásához, de uj évig csak a terület 1/4-ed a·~szét voltunk k~pe
aek megforditani. 

Részint a nagy fagy és egyéb okok miatt a foa·ditást február hó 
elején kezdettlik meg ujra, amikor is 2/ ,-ed részét megforditottuk. 

Ismét szünetelt a forditás, s a felmaradt 1/4-ed rész megforditlísát 
osak márczins hó végén vehettiik munkába ; és ápril hó 6-ikára lettünk 
készen. 

Május hó végén az egészet kiválcSan j61 kezelt zöldojtványnyal ül
tettük be. 

Most ugy talatljuk, hogy az iiltetésünk, daczára annak, hogy a zöld
ojtványok teljesen be voltak érve:; daczára, hogy az ült etéa a legnagyobb 
gonddal eszközöltetett, egyréldben felette ailainy az eredmény, ugy hogy 
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~tz eiültetett ojtványnak 40 ° o-t61ija nem hajtott ld. - Egy része jobb, 
roig a harmadik r~szében alig van ,-a!ami elmaradva. 

Sokáig kutattam az okát, külöuösen az 1.avart meg felette, hogy 
ugyanezen tet ülctPn a mult évben ültetett f'zőlő k0zP. foltozott hasonló 
sima zöldoitván)' ból egy sem maru<lt el. 

Hosszas j.!;OUuolkoz~ís után arra jöttem, hogy az ösE1zel forditott talaj
han vabmint a mult ~v ben ültetett és elmaradtak pótlását a beültetett ojtvá
nyok mind me~eredtek, s így azon siket·t a korai forditásnak tudtam. be. 
És ez i!!azolva )ptt azzal, hogy a mult ííszön forditott talajba ültetett 
ojtv~íny nagy eredményt ndott.; a február hó elej~n eszközö' t f'onlitásba 
ültetett ojt\·:íny türhetií, nlij.!; u m:üezius hóban eszközölt forclit~ísba ül
tetett ojtv:ít:yokLól alig er(:dt meg· öO 0 0 -tóli; ~ annak is legnagyobb 
része ju1ius hó közepén kezdett csirázni. 

Ezeket tapasztalva kutattam, milykép történik u nagy visszaesés. 
A, elnutt·adt \·esszí)kbfíl kihuztam 40-50 sz:\iut ; s ugy találtam, 

lwgy azok egyWl-eg-yig cl voltak halva, megvoltak feketedve. 
A forditt~tt t2lnjt vettem ezut:ín bir~ílat t:irgyává, :-; benne több 

Hagyo bb güdrök 1 t :1satt:un s ugy tal~lltélln, hogy a ta \"UH~zal forditott 
ta l nj nl'm volt iiE:~zp(.rve, de ugy amint az ~ísó \·etette egym~1sra a darabos föl
detpalástos volt. S habtír a talaj teteje porhanyós volt iR, de a tavaszi szél 
belejutott ; s a beültetett ojt,·:ínyokat kisziki-:nsztotta, s a talaj nedves
Héget a száraz ve~s1<í magt~ba vevér. : az tette feketévé. 

Midcín ('zze! igy tisztliban volt:lm, megviz~gáltam az {ísszel forditott 
talajt. Itt már e~ész nuh; töldet tahiltam. A föld ösAze volt érve; s a 
paláEJtos dar·uhos fiild nelll volt tal:1lhdó . 

.Mi n de zek b{íl az a tanul~:\g, hogy a földet legkésőbb febru:\r hó vé
géig- meg kell forditLni, de a ké!-.JíbLen cszközlendő forditásba ültetni 
nem tanácsos. 

Csak hogv ez öem ;\ll az általánoss:\gr:1 ; mert ha a talaj nem kö
tött, vagy pl~·ue homokos : akko1· eg·ész hát ran lehet a később eszközölt 
fordit:lf'ba ts ü}tE:;tni. 

Ez eAak ki;c:\rólag az agyagos és kötött talajokra itt is leginkáb_b 
akkor s:~öljon, ha a feltalaj nedVf~sen lett fordit,·a, s igy s~appanosan 
került a föidbe. 

-I.-8. 

Szölő betegségek. 
~lust a i"ziílő lombozat és bogy6k előrehaladt helyzetében nehány 

~omba-okozta beteg:;fget kivánunk megösmertetni. 
A gomba betegs<'gek a szőlészetben a legtöbb kárt okozzák és 

ig-y a legveszedelmesebhck. . 
A gombák által elé idézett betegségek egy része mtír nálunk 18 

meghonosult, más részétől eddig mentve vagyunk; amennyiben azok 
eddig n:ílunk nem léptek fól, de ha fölléptek is, de szorványosan, szóval 
azok egyikét másikat nem koostatáltt1k. 

A nevezetesebb gomba okozta bete~ségek a következők. 
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A lisztharmat. 
A liaztharmat a szőWkben néha már május-junins hav~ihan l~p föl. 

ÖsmerteW jele, hogy a fiatal leve!ek alsó és felső alján fiuom pókháló
szerii folt ttímad. Későbben áthat a levélzetre és a fürtökre é~ a bogyókra i~. 

Ha a bogyóKra veti mug~H, azol--at bevonja, fejlC:ídésükben meg 
akad,\lyozza. Amde a bogyó belslí része kiilönc)sen a mag tov,\bb fejWdik, 
mely azuh\n a bogyót kirepeszti. A bogyók megtámadott részei megke
ménvednek, s ha ez nem orvo~oltatik: a termést tönkreteszi 

• ~fiudtzen bajt az Uncinula !.i~piráli~ nC\'Ü ~omba okozza, melyet 
Qidium Tukherinek is nevezne l<. 

Ez az a betegség, melylyel most legjobban a szőlógazd:H r~m1tik. 
Ezen go-mba télen ~H jól telel; ta\·aszon a sp6dk ~zahadba l~er·ül

nek, ~siráznak és tov1iub fejll-ídnak .. 
Hazánkban ezen betegség uem l(op fel fokozutosau mindeu évbeu ; 

és ugy lMszilc, l:! Z éghajlat a:t ő életének rendszere:;en nem ke(l yez. Met·t. 
Jegtöbb esetben még azon sz(}löben iR, melyben az eWz<'í év!wn fölll-pett; 
nem jelenkezik ; tt:hát téleu át elpusztul. 

Ahoi nagyobb m~rvben jelcntkcí!ik: ott tetemes k;írokat tesz. 
Különöseu a lapo~ homoki szőWkben gra!\SZ<íl ; de leginlHíu ott, ahol a 
sz(:S!ők uebe1.ebben érnek be. 

Tehta a szőlő savanya le~inkább az í) t.áplálója. Az ojtvóny szőlők
ben, legink~tbb az ojtvány szőlők másoclik tprmétién vagy akkor látható. 
ha a j~gverés után a Híke fej~:zeth{)} törnek eLé u késDbiJ érő ~zíi!éí
ftirtök. 

1898. évben, mikor a jég az ország szőlőszetében oly órisi karo
kat tett, a második terméseket ugynevezett 1\I~\rton szőlőket lepte el 
'1agyon. 

Ellene biztosan lehet v~dezni és pedig finonua lh·Hitt kénporral, 
melyet e czélra alkalmas fuvó k~szülékkel hintnek u szGlőkre. 

A blackrot. 
A bakróth vagy fekete robadás a lisztharmatnál IS veszedelme

sebb; különö3en azért, mivel ez ellen eddig még biztos ellen~zert nem 
ösmerünk. Caak az a szerencsénk, hogy ezen betegség hazánkban mél! 
eddig ~ehol sem konstatáltatott. - Legiukább el \·an terjedve észak 
Amerikában. De már Ic"rancziaországban is felütötte ma~át. 

ÖsmertetlS jele az, hogy elöstör is a leveleken apró kis barna. 
szinü foltok keletkeznek. Ezen foltocskák nőlnek, mig végre összesza
kadnak, és sokszor a levelek is lehullanak. 

Később ezen foltoc21kák a levél nyélre is áthatnak, majd késöbb 
a hajtásokat is megtámadjaik ; ez rendesen "kkor ki>vetkezik be, ha a 
bogyók megnőltek, és az érés ideje köteledik : - tehát juliuR hó vé· 
g~n - augusztus hó elején. 

Az a sajattsatga, hogy eleinte csak egyes bogyókat tatmad meg, 
kés6bb tovatbb halad. 

A megtatmadott csakhamar 4-5 nap alatt előbb kékes-barna, 
később fekete lesz, és össze szat&·ad. 
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1\Iivcl azonb.m a bet(~gség a fürtök kocsányait JS megtán:adhatja, 
éa ha megt!)madja az egé!'lz für·t leesik. 

Ezt a hete~sPget a Gnigna:dia Biflwellii nevü gomha okozza. 
A beteg IH>zyók a fOldre ha leesuek, télen át a gombát kitelelte

t!k, mPly a tava~zou romboló mánkáját ujra ke,;d;. 
Köriilt~kiutő legyen a gazda a szíílőjében, s ha mitől ó\·jon az Ég, 

ilyen bet~~~ fiirti",ket, bogyókat találna: azt s_emmisitse meg. És állja 
utj!ít :!z e\szapcrod~üma k. 

V Pdekeznek elleue réz~álicz oldattal. Csakhogy a rézgáiiczot na
gyobb hda~h:tn adj<ík, - és PV)' édJen 5-6-szor permeteznek. 

Az anaheimi vesz. 
Ez a betegség eddigelé csak is Kaliforniában lépett tel. - A7.ért 

hi\'jllk arwlwimi vésr.uek, mivel 1883. évben Anaheimből indult ki. -
De hi\·j:\k kaliforniai betegségnek is. 

Enu(>) a betegs~gn6l az a saj:ltságos, hogy a hegyéből halad le
felé a 1 ők(.n. 

Enu~l nemcsak a bogyók lesznek megtámadva. De i1a kora ta
\':tí;ZOU l6p fiil, legtöbb esethen (íszel a pusztítást be ie végezi azzal, 
hogy a Wke kivesz. 

Ezen beteg~ég ink:íbb a gyi;k(;r betegségek közé tartoznék, de 
azért sorolyák it t röviden fel, hogy \"ele olvas(;inkat megöfilmertessük. 

Ha a betegsr-g ké~ííbb tárnadp meg a Wkét: a bogyók ös~ze szá
radnak inldhb mint tepednek .Még ha egyik mtt!'ik fürt beérne is: tö
kéletes ~uha~em lcs'l.. 

E ht>tf•g!'égct Plasmodiophora nevezet ü gomba idézi eJ(í. V éde
kezni ellene nem tudnak. 

A fako rothadas. 
A t'<J k6 rothadás beálltával C:5ak a fürtök v~nnak megtámad va. 
A gom ha kártékonys:íga rendszeresen a fürt kocsányának tövénél 

l?p fel. Itt ru int hal \"~íny vörög foltoc~kák jelentkeznek. Később ez be
Ytmja az egé~z bogy6t, mely azután fakó szinii lesz, megránczosodik és 
Elz:íradni kezd, s rajta apró feketés l•idomborodások láthatók. 

A Hirtökről később áthalad a szűlő\·esszőre is, ahol gyürő alakjá
ban fejWelilL 

Ezen hete5R?g eddig nem igen tett nngy k:ír·t, de nincs is ellene 
védőszer. 

Ezen betegséget a Charinnia diplodiella gomba okozza. 

Az antraknózis. 
A7. ansaknozis vagy fenésedést szintén egy gombafaj okozza, mely 

nek neve : Sphaceloma ampelinum. Ezen betegség töbh.féle alakban je
lenkezik : u. ru. 

A s.zőlóhimló a szőll.íveszőket támadja meg, melyek azonban sza
badszemmel nem láthatltk. Nagyító üvegen nézve szemőc! alaku el6bb 
vörhenyes bnrua, mely később feketévé válik. Ekkor azután különösen 
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ha tömegesen van, különösen a fehérfaj szőlövesszlSl<ön : már szabad
szemmel is látható. 

Ha feketévé vá t\'& a \·eszökön nagyobb mennyieégben jelentkez
Ilek: a vesszé) héjai fesledezni kezdenek. 

A fenésedés átmegy a levelek kocsányaira. A szőlli levélen csak a 
ereket támadja meg. 

}live! pedig az igy megtámadott levél korán lehul: a fürtök be
érését ruegakadtílyozza. 

A bogyókat is megtámadja; de azért a bogy6k tovább fejll>deuek. 
A széiWhimlöben szen\·edő té)ke elhokrosodik, elágasodik, s igy er(ís 

termő vesszíiket nem hoz. 
A Jenésedés. A fenésedé:-~ az egész fiatal hajMt~okon is jelentkf;-

2ik. A hajtásokon apr6 ólomszürke szini_~ pettyek alakjában mutatkozik. 
Ezek a pettyek megfeketülnek. Később a fekete pettyek liözep~n ,·ör
)Jenyes t~zürke lesz. 

Ahol e jelek mutatkoznak, ott késöbb a ves~zö homoru lesz ; és 
seh közepe bomHsuak indul. 

Sokszor rnegtilrt~nik, hogy a seb az egt:sr. vesszőt elborítja; éa az 
egész vesszéi foszladásnak indul. 

Ezen btltegség néha egész a vessző beleig terjed. 
A fenésedés néha megtámadja a leveleket is. És ~pen ugy tönkre 

teszi mint a hajtásokat, melyek után egé::-zen leszárad. 
Amely tökét a fenésedós meglep, az 1-~ év alatt elvesz. 
Leginkább nedves talajban lép fel, nagy böfok mellctt. 
Ezen betegség ellen kénvirággal \'agy mé111zporral ke\•ert kénvirág

gal lehet védekezni. 
A védekezést azonnal meg kell kezdeni : mihelyest ezen betegsé

gek btírmelyike fóflép. 
A \· édekezétit 8-~ 10 nap mulva megismételj ük. De csak sztíraz 

idtiben lehet si~errel védekezni. 
A keveréket ugy ~llitjuk elé, hogy 4 5-öd rész kén, 1 5-öd rész 

mészpor legyen. A második védekezésnél mtír 3j5-öd rész kén és 2!;, -öd 
rész mész. 

Tisztán meHzet használni nem tanácRos, mert ez megmarja a lom
bozatot. 

A szöló leveleket torzitó amtraknózis. Ez a fenésedés nevü 
betegség harmadik alakja. Itt a le\•elek vannak megtámadva a gomba 
által, melyeknek szélei azután egymásra hajlanak. A levéh·öl átjut a tur
tökre is. 

Ez is veszedelmeit baj. V ádekezni ez ellen is k~nporral és mész
szel együtt kevel've lehet. 

Számtalan betegségeket idáznek ellS a gombák · a többiekről is al-
1-·almilag megem14kezünk. • ' 

A fent!eedésnél mind a három nem4t másk4nt is lehet gy6gyke
zelni. Nevezetesen, ugy ha tavaszkor metazé1 alkalmával oly folyadékot 
kéazitünk, ahol 100 liter vizbe 50 kiló vasgáliczot feloldunk, 4s e:aen 
oldattal a takéket metszés uta(n legalalbb kétsze t· l O -14 napi idlSközött 
bekenjük. .AbORf/4 .Brnu:lt. 
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A napszúrás. 
~Iost lJOg_\' a nagy melegek besílltak, felette sok helyen lehet látni 

oly szölőfürtöket, walyeket a nap megégetett 

Némely gazda csapdosEla is össze a kezét, s jajveszékel. 

. A ké1·dé6 teh:U az,. hogy u nP.pszur~s képc.s-e oly nagy károkat 
tenni, melyek a gazdát Joggal kétségbe ejtsék ? 

A1. :iltalánosságot véve hatllrozottan nemmel válaszolok. - Tehát 
ll napszlli'1Í8 egyes tökéken okoz kit~ebb nagyobb károkat, mely a1.onban 
a tet·més hot:anra oly rendki,·ül nagy befolyással nincsen, amely végett 
jo6osult To'na a j:~.jveszékelés. 

:Magam is hUtam olyan szőlőt, melynek tökéjein átlag 50 °/ o-t6li 
volt a mtpszm·ás okozta kár. De az is othell6 volt. 8 tudvalevmeg az ot-
1lell6 !"Y.éí){)u legjobhan fog- a napszúr:is. 

De kiilömhen a nap~zíir;ümak le~nagyobb részbAn a gazda m~tga az 
olwzója. 

A ld a sz{íll.íjén a lomlmzat.ot öntudatosan l1agyja meg, s aki a lom. 
bo1.ut litldtást a zöld gyomlcílást idejébeo eszközli : annak nem igen van 
oka félni a nap~zur~fst61. 

A napsznráfil leginkább akíwr 1~11 he, ba a tökét akkor egyszerre 
fosztjuk meg lombozatM61, akkor szedjük ki a h6nalyakat, akkor szedjük 
el a sz(ilöhajtások hegyeit, mikor a nap nagy melegen a kanikulában 
egyen\ően süt. 

N agy ~n természetes, hogy az a bogyó, me l _v a le vá l alatt a naptól 
\'~d ve r~jlé1d(it t ki, .'"' uőlt meg ugy, hogy a bája megvékonyodott és 
egyszerre ,:ri a nap égető sug1~ra: kell hogy napszurást kapjon. - ~1-
lenben ba a f'iil-t a nap hevének kitéve fejlődött, ba nem boritja késöbb 
a lomb: még akkor sem kap napszdt·ást, mert a nap melegét., sugarát 
fiatal kor1~Lun me~Mzokta. 

Onnét 111zármazik tehát a legtöhh napszórás, hogy a töke els() vagy 
második kötözéskor nem lett a mellékhajta(sokt61 megtisztitva, hanem 
azután a harmadik kötözésnél, mikor mqr a lombozat tulságos nagy és 
a hónaljak egész bokrot k4peznek : legtöbb gazda ekkor gyomlátja meg 
a tökéket; ekkor tördnai ki a h6naljakat, mely elja{rlfssal a iürtöket a 
napra hozza tis bekövetkezik a napszdrtts. 

A n~tpsziirás azonban nem fejlődéS baj, mint egyéb gombaokozta be
tegség. Amint a nap megégeti megfeketedik, összeaszal6dik, s hely4I·e 
nöl a szomszéd Azőlöbogy6. 
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A szövetkezetekröl. 
~ V(oge.) 

5. §. Az igazgatósági tagok ellen felelő~segük alapján indit
ható keresetek 3 év alatt évülnek el azon naptól fogva, melyen az 
igazgatóságból kiváltak. 

A mennyiben az igazgatóság által az egyes szövotkezeti tag
nak okozott kár a szöveth:ezet kárában benfogleltatik, a szÖ\·etker 
zeki tag csak akkor kih·etelhet önállóan kártérítést, ha a közgyülés 
a kereset megindítására vonatkozó indítványt mellőzi. 

Az igazgatóság egyetemJegP-sen és mindenik tagja külön-külön 
alapszabályokba ütköző cselekményeből vagy mulasztásból eredő 
károké1 t, vagy veszte~égekért a ~zövetkezettel szemben törvenysze
rü Jeg fp]ei6s, és e kArt vagy veszteséget rögtön megtér l ten i tartozik. 

Felügyelö-bizottág. 

52. ~- A felügyelő-btzottság 4 tagból áll, kik közül hármat a 
közgyülé•; válaslt u kereskedelmi törvény 194· §.-ában megjelölt 
idötartamra, egyet pedig az Országos J{özponti Hitelszövetkezet 
igazgaté>sága nevez ki. 

Elnökét a bizottság maga v ál aszt ja. 
Tagjai az igazgatóság tagjaival sem fel- vagy lemenő ágban, 

1;em oldc.lágban első izig rokonságban vag·y első izig sógorságban 
nem álhatnak. 

53· §. A felügyelö-bizottság a törveny áital megszabott mü
ködést teljesitj, különösen köteles - teljes és egyetemleges vagyon
jog1 felelősséR" terhe mellett ·- örködni a felett, hogy az igazga
tóság mindenben szigoruan a szövetkezeti alapfzabályokhoz es tör
vényhez tart~a magát. 

Ha a felügyelő-bizottság a kereskedelmi törvény 105. §.-ában 
telsorolt szabályt ahmságoknak jönne nyomára : köteles késP.delem 
nélkül közgyülést összehívni (36. §., köteles az alapszabályok (49. 
§. f) pontja) ertelmében a hozzá áttett mérleg- és nyeremeny-szám
lát azonnai átvizsgálni, a könyvekkel összehasonlítani s ezt a szám
lákan kitüntetni. 

A felügyelő· bizottsg tagjai akár együttesen, akár egyenkint 
az igazgatósag üléseiben jelen lehetnek, és az igazgatóságtól bár
mikor felvilágosítást kérhetnek. 

A könyveket es a pénztárt minden évnegyedben Jegalább 
egyszer meg kell vizsgálniok 

54· §. A felügyelő-bizottság előzetes hozzájárulása szükseges 
I. az igazgatósági es felügyelő-bizottsági tagoknak adandó 

hitel engedélyezésehez ; 
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2. az igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok Altal a szö
vetkezet Irányában vállalandó jótallás elfogadásához. 

Mindkét esetben a központi hitelszövetkezet igazgatóságának 
engedélye is szüksége..,. 

Szövetkezeti tisztviselök és alkalmazottak . 

.:>.:>· §. A súivetkezet tisztviselői és alkalmazottai az általuk 
akár m~lasz~ás, ~kár. r.ossz aka:at folytán okozott károkért, vagy 
veszte~egekert biztositekukkal es mmden vagyonukkal törvénysze
rüleg felPlÖ">ek. 

V. FE.JEZET. 

s6. §. Az üzletév január hó I-től ugyanazon evl deczem ner 
hó 31 ig tart. l\lmden üz.etév végén zárószámadás és mérleg készt
tendő. U~o·•tnakkor kimutatandó a tagok száma, az elhalt, kilépett, 
kizárt ta).! ok, valamtnt a belépett uj tagok feltüntetésével; to vá bbá 
kim ·l d1andó a szövetkezet üzleti forgalma az üzlet minden ágában. 

57 §. mérleg fe!állitásánal a következő szabályok irányadók: 
1. it szöv tkezet tulajdon must- és ujbor-készlete a tagok által 

törtent beszá litás alkalmával adott előleg nyujtásánál alapul vett 
becsértéklt l 10 °/.,-kal kisebb Prtékbtm, az óbor-készlet pedig az 
azon évben hasonló boroknál elért átlagos ár nál 1 o 0/ 0 -kal kisebb 
érték ben, az ingatlanok s a ~el tári tárgyak pedig a beszerzési ár
évenként történendő 10°/o-os leirá~sal veendők fel a mérlegbe; 

2. az árfolyammal biró értékpapirok azon árfolyamban vehe
tők fel, melylyel azol{ az üzleti év utolsó napján bírnak, a mennyi
ben ezen árfolyam a beszerzési árnál nem magasabb; 

3· az els{í szervezés költ>égeiből á követelések közé csak annyi 
vehető fel, a mennyi azoknak legfeljebb öt évre való egyenlö fel
osztása mellett az illető üzleti év után f~nmaradt ; 

4· az üzletrészekre tC:rtént befizetések összege és a tartalék
alap a tartozások közé sorozandó : 

5· az üzletrészekre még b~fizetendJ összegek a követelések 
közé külön tétel alatt csak annyiban vehetők fel, a mennyiben 
már az üzleti évben esedékessé váltak: 

6 a kétes kóvetelések valóc;1inü értékük szerint veendők szá
mitásba, a behajthattanok pedig lejegyzendők: 

7· a cselekvő és ~zenvedő állapot. ös.szeha~o~~itásából eredő 
nyereség vagy vesteség határozottan mmt tlyen Jelolendö meg; 

8. az előre beszedett kamatok, valamint a fel nem vett és 
még el nem évült osztalékok a teherrovatba felveendök. 

58. §. M;g a tartalékalap az Ö5szes üzletrészek ~rtékének felét 
el nem éri, az évi tiszta nyeremény J00/0-a erre fordttandó. 
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A f...-nmaradó r6sz osztalékra fordith::ltö. 
A fel nem vett osztalékok 3 ev alatt ·:vülnek d a tartalékalap 

javára. 
59· §. A felosztható nyereség (58. §.) első sorban a7 üzl~tré

szek költ az üzleti f>v elején mutatkozó befizetések arányában 
osztandó fel, ugy azonban, hogy az osztalék öt (5) százalékot 
meg nem haladhat s csak akkor fizethető ki, ha az üzletrész már 
teljesen befi.zettetett vagy a veszteség folytán csökkent üzletrész 
kiegé.szittetett; ellenkező esetben az üzletrész javára irandó. 

Az öt százalékot meghaladó nyeres~g a tartalékalap növelé
sére fordítandó. 

A 6o. §. mérleg szerint mutatkozó veszteséget első sorban a 
tartalékalapból kell fedezni. Ha ebből ki nem kerül, a ve~zteség a 
tagok kl>zött ugyanazen arányban osztatik fel, mint a nyereség és 
az egp-s üzletrészekből az év végén lejegyzendők. 

Ha a tartalékalcrp álta] nem fedezett veszteség az üzletrész
követelést meghal adja, a további befizetéseket és a későbbi évek 
nyereségeit a veszteségből származó tartozás törles~tésére kell for
dítani. 

.:\ tartalt'·ka lapból és az üzJetrész-követelé~ek ből k1 nem ke
rült Vf:'~ZtiJ~égek fedezésére a tagoktól az üzletrészek névértékének 
m~g egy~zere:s Ö' szegéig terjedhető befizetések is követelhetők. 

E befizetést-k a tagoknak a 7· §-ban me;!állapitott felelőssé
gél nem érintik és csak kö7.gyülési határozat alapján vethetök ki. 

61. ~- A szélvetkezet felo~zlik, ha ta~jainak ~záma tízre apadt 
és három hónap folyé!ma alatt nem gyarapodik; vagy bármikor is, 
külört e czélokra ös~zehivott közgyülési határozat alapján, ha a 
szövetkezeti Ö!-'SZ(· s té~gok háromnegyPde a felosztásra s1avaz. 

Ha a szövetkezet felszámol, fontos okokból a felügyelő-bizott
ság vagy a tagok egytized részének kérelmén~ avagy hivatalból a 
ezég-jegyzék-biróság renr"elhet ki felszámolókat. 

A fels:lámolói megbizást a biróság minden kértéritési tgény 
nélkül bármikvr visszavonhatja. 

62. §. Ha a szövetkezet a befizetett üzletrészek tőkeösszegé
nek felét elvesztette, a központi hitelszövetkezet igazgatóságának 
jogában áll a szövetkezetet feloszlatni, fel5~.zámolását elrendelni s 
felszámolókat kinevezni. 

A felszámolás elrendelését s a felszámolókat el esetben a 
központi hitelszövetkezet igazgatósága tartozik a czégyjegyzék-biró
ságnál bejelenteni. 

63 §. A felszámolők a szövetkezet czégét olyképen jegyzik, 
hogy legalább két felszámoló a felszámolási viszonyt kitüntető 
czégbez aláirását csatolja. 

Nem irásban tett nyilatkozat érvényéhez szintén két felszá· 
moló együttes hozzájárulása szükséges. 

A felszámolók hatásköre a harmadik személyek irányában, 
valamint azoknak felelőssége ugyanaz, mely az igazgatóságra nézv(! 
van megállapítva. 
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A felszámolt szövetkezetnek a tartozáso~· és az üzletrészek ki 
elég-ítése után fenmaradó tartalékalapjáb61 5oo/ -ot aszövetkezet ke
l illetébe ~art?zó község vagy községek szeg~nyalap]ának javára 
kell fordttam. 

64· §. c~őd esetéu, mihelyt a mérleg elkészült, a szövetkezf-!t 
kepviselősége. (igt!zgató~ág, fels~ámolók) a tömeggondnokkal egye
tem~en l~.lladeKtalauul J~rulék,-ktmutatást készit. melybe:1 a nyilván 
fizet.es kept~len tagok ktha~yasával megállapittatik. hogy az üz
letres7.~k aranyában mennyt est.t{ mínden egyes tagra, a mérlegoől 
kitünő vag-yonhi3.nybol. 

A járulék-kimutatfis megállapitása után azoranal ki kell hir· 
detei. hogy minden tagnak jogában áll a kimutatást a szövetkezet 
helyi~égeiben me gtekinteni, s netaláni észrevételeit a c,;.,ödbiróság 
kiküldött}.; által a képvtselöség- és tömeggondnok jelenlétében, leg
feljebb két hét alatt megtartandó tárgyaláson elöterjeszteni. 

A végrehajtónak nyi:vánitott járulék-kimutatás a tagokkal 
hivatalos ajánlott levélben azzal a felhivással közlendö, hogy ~ ki
vetett járulékok azon tagoktól, kik azokat a kézbesítéstől számitott 
1.5 nap alatt a tömeggondnoknál be n~m fizetik, végrehajtás utján 
fognak behajtatni. A kézbesitéo.; a postára tétel napját követő har
madik napon tekmtendö megtörténtek. 

A mennyiben a ki ·c·etett járulékok behajtása a mérlegből ki· 
tünö hiányt hat hónatJ alatt nem ft>dezi vagy ha a csődeljárás fo
lyamán további hiány mutatkozik, ugyanazon szabályok sz~rint 
ujabb járulék-kivetésnek van helye, melynél az el'\Ö ktvetés alkal
mával f~zetésképtelennek bizonyult tagok kihagyandók. 

UjaLb eredm~nytelenzég esetében i~~mételt .ivetésnek van helye, 
mindaddig, mig a szövetkezet tartozásai teljesen fedezve nincsennek, 
vagy a tagoknak ~a j..:len megállapitott szavatossá.gc_ kimerült. 

Amennyiben a csöd\'agyon végfelosztásánál kitünnék, hogy a 
hiány kisebb, mint a ennyi a szövetkezeti tagoktól behajtatott, a 
többlet az egyes tagoknak az általok teljesitett fizeté:;ek irányában 
visszafizettetik. 

A járálék-kimutatás megállapitása ell~n semminemü jogorvos
latnak n mcs hel y~. M inde n tagnak jogában áll azon ban a reá vo
natkozó megáll~pitást a végrehajthatónak nyilvánitott járulék-kimu
tatás kézbesité.,étül számított egy hónap alatt, a csődbiróságnál a 
tömeggondno-K ellen mditandó keresettel megtámadni, ~elyn~k jog
érvényes elintézéséig étZ időközben befizetett vagy behaJtOtt Járulék 
birói letétbe helyezendő. . .. . .. 

65. §, A szövetkezet addig, a mtg a kozpontt httelszovetkezet 
tagja, alapszabályait c~ak a központi hitelszövetkeöet igazgatósági-
nak jóváhagyásával módosithatja. . 

Ennek igazolása néjkül az alapszabályok módosttása a keres-
kedelmi czégjegyzékbe he nem jegyezhető. .. 

Az alapszabályok valamely pontjának .~egváltoztatásához szu.k
séges ezen kivül, hogy a közgyülésen az osszo~ tagok 'ls-e megje
ent légyen, és a jelenlevők 1/ 3-a megváltoztat .... szavazzon. 
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Ha az Országo-. Központi Hitelszövetkezr•t iga1gató~ága az 
alap:;zabályok megváltoztatását kivanná, e ezéiból a kuzgyülést össze 
kell hivni. · 

66. Mindarra nézve is, a mire jelE'!n alapszabályok külön ren
delkezést nem tartalmazné!k, az I 87 5 XXXVII. és az 1898. XXIII 
törvényczikk vonatkozó rendelkezései irányadók. 

Kelt .................... _______________ .......... n I Sg· __________ évi. ____________________________________ hó 

____________________ napján. 

Nyilttér. 
E rovat Platt közlöttekért Mm felelós a ~7.erk. 

Mayfurth Ph. és 1·a. 

~,HERCULES" 
elnevezés ü 

eredeti gyümölcs- és szöllö

sajtóinak lairása. 

Ezen legujabb !'zerkezetii saj-. 
t6k, melyek az eddig létezl>k kö
zött a legjobbak, annak köszönik 
a mát· legelső megjelenésük alkal• 
mával elárt fényes eredményt, 
hogy minden egyes alkotó részük . 
mesteri tökélyt mutat, mert egyik 
6gy illik a másikba, hogy az 
egész mű kifogást~tlanul müködik .. 

Ezt ~~keÍnber mái· első pil- · 
., · l anatra látja, de a laikus is t is~- , 

J'·:·:·~;---~,}: ·! · -~_!~~~~Otában van vele, -mihelyt az egyes 
• '• . '' ' . .-:.r ~~i";~~;$~=' olkokot6 r~~zek müködsét és. együ . 

látJa; hat:fs.tt ffg'y~lemtnel·kiséri ... · · ·' · · ' 



- lll-

Az "Hercules'' elnevezésü folytonosan müködö kettös emeltyü rend
szerü nyomószerkezet. Ez más szerkezetekkel szemben a következ{) el6-
nyöket tünteti fél : 

I. A nyomómli <íJ tal létesitett összesaJtolús tol !'ton os, akár e W re, 
hlítra mozog is a hajtó emeltyii, mig tmís rendsz~l'Íi uyom6műveknél 
összcsa)'tohi's c~ak a haJ't6 emeltviinek előt·emoz(J'abísánál türténik, vissza-, ~ ~ 

mozgatásn1íl pedig a nyom6mü meg.íil. Ennek az a )d)vetkezménye, hogy 
a mi ,,Hcrlwlcs" 11yom6müvünk kétszer akkora sebbcsAéggel dol~ozik, 
mint ar. eddigi nyomó~zerkezetek, a ~ajtohís foly:ul.!ata tehát, szemben 
mns· nvon~6uiiin~ld~el, csuk félannyi idé)t v<.:sz igénybe. 

l~~tyauez :iil a munka bev<'gczttível a 8ajt.6felcsa\'al'llSlír6l is 
.l L. A munldstwk IH~ lll kf'll az emeltyürúddal a sujtót körülj~írnia, 

hanem f,,!y \·:í st et' Y ~ ugy:mazou hely .. líl végezheti a mun}dt. 
Ill. A uyomón1ii lchetőv~~ teszi, hoe:v az emeltvii~zerkezet két k ii

lörubözí) gyol'sa:-;:ü!·~:tl {os k~t kiili>mbi",ző e.r6nyilv1\nitással mi:ködhetik. 
Ebhcu és az 1íttétcli vi~zonyoknak kit.iin() meg,·:1la~zbísl\han l'PjHk 

ama l..:czl:SS(;g, hogy uj Hzerkezetü Hajtóiukkal tényleg a legnagyobb ered
ményt lcht•t el(>rni \o:-: ezek elleu~re keze!é:-:éhez csak egy személy kiv:íntatik. 

A ~ajtoló kusár. A sajtoló-kos~ír egyenl{) klízökben egym~ís ~eilé 
illesztf~tt tiHgyfa-dotH!Iikból ~111, mclyek a uedvnek lehetőleg nagy lefolyó 
felül(~tet nyujt:tnak . .N"a~ysága szerint két, h1íru_m vagy uPgy kovácsolt 
vas u a b rotH.~~ ti)gja iissze és v ng·y (l~ztutlan11l vagy ,.;zszintesen és fü~
gély :~:seu kPt -· m:~·y 1'~8zre oszthatthlu sz:'ílli tjuk ugy, hogy a mellé
h:elt rete~zek !-;c•g-l"lyC>vcl a kosarat egy ké?.fugás~al szétszedbetjük vagy 
ÖSSZCiíil Í ti H t t j ll k. 

,,Ourch'' elnevezésü szóló és bogyó
zuzója 

(szollö ö ri ö). 
Tudvalevmeg u szőllö és egyéb bogy6-

félék kil!lajtolása sokkal okszerübb és ered
méuyteljesebb, ha előbb szétzuzatnak, mi
vel csupán ezáltal jut a szölö és bogyó-

nemilek sziv6H h1írtyáj1ínak nedvtartalma és zamatja a borba. . 
Ennek legjobb bizonyitéka nz, hogy éppen a legfinomabb borvid,é

ken a ,,Dnrch" R7.lHll5 és hogy6zqz6 van leginluibb alkalmazt~sban. All 
pedig ezen szöllözuzó egy keményf,uíllványb61 kupalaku tölcsérrel és 
saroglyával, mivel használatnál liádra kell helyezni. Ezután a szöllö vagy 
bogyó felöntetik és a tölcsérben forg6 henger által ké~ egyml(ssal szem
közt torg6, egymáshoz közelebbre vagy távolab~_ra l(lhtható, ferdt1n ~o
\•átkolt 320 mib." 8zélességü és lló mm. átm~roJÜ hangerre vezettet1k, 
B ezen s ezek által összezuzva a kádba jut. A gép hajttístU egy lend
ker'k 1és az ábrán láthat6 3 fogaskerék végzi. 



Gyümölcs- és szölöbor készitési g~pek. 

GJfimölc~ é~ ~zőlD saitók, 
folytonosan ható kett<>s emeltyü szer

kezettel és nyornerö szabályzóval. 

A munkal<épesség 20°/ o nagyobb, mint bármely mas sajtónál. 

Hydraulikus sajtók. 

szom ~s [Jfimölc~ zúzók 
és bogyo morzsolék. 

T'eljesen felszareit -
szUretelő készülékek. 

Szöló és gyümölcs örlök. Aszaló készülékek gyü
mölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és há
mozó gépek, legujabb szerkezetü szabad. önmüködő 
:.Syphonia« gyümölcs és s- ölövesszö permetezök 
gyártatnak is szállittatnak jótállás mellett a leg-

jobb kivitelben 

Kay!az'b:bm P~. ée 'ráz-ee. 
cs. kir. kizár. szabad. gazdasági gépgyárak, vasöntóda és gózhámor. 

" B & C ll. zz. Tá. 'boz-a'bz-aaa• '11. 

ee Kitünt~tve 450 arany, ezUst és bronz éremmel. -

Arjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Képviselök és viszontárusitók felvétetnek. 

Nyom. Sima D4vid könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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