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CSOMOR KÁLMÁN. 

Az idei bortermés. 
Az id(-'i ~zürPtr{)} F:okf{aleképPn nvilnl koznak. 

, ol 

..:-tltal:í.ban azt be:;;z0lgetik, hozy <-iZ id~n na~y termés volt, 
(.~ i~-y H llfHÍÍrHk nltt fogn~d\: ~z(Jlh,ni. 

Ez!·n 11yilntkozatok esnk rt~~zhPn fPlPlnek meg a valóság• 
nak. Ért~;•m a homoki sz{ílúk t<·rm{,~f.t. 

El<~rk(-'zik m:tr az idú, midőn a Hn~yközö~Jség kezdi a 
homoki J,orok Pi-' a hPpsi borok közütt a kiilönhséget mér
legelni. 

Jlig a h(·g')·(·k parlngon hevPrtek H az olasz borok képez
t?k a neh<'zehh borokat, nddig a homoki hor keresett volt. 
~Io:--t azo u h n n, ho~y a hegyi o j t vá nyszőlők részben felujultak 
és tPrm~~ük elég nngy, kl'zrW(lik a borok ml>rlegelése • 

. A. n~~i idükbeu is volbtk homoki borok, de azok nem igen 
CR i ná It:~ k ko nk ur('Bcziá t a h q! y i boroknak. 

Ig-az, hog-y Hz u ja bb időhPn több homoki bor terem; igaz, 
ho~y a homoki 8ző1Dk johh miivcléAhen, a borok jobb kezelés
ben n~sze~ülnek_ ~s i~!y nagyobb kerr>sletnek <'rvendhetnek. Az 
is igaz, hol:!·y a homoki borok a. hegyi borok ~irára befolyást 
gyakorolnak ; de a jobb n~~7lŐs~gü borok miudig kellő árt fog
nak e:~(·kkel AZ(~Jllh(:•n elérni mfi.c~ akkor is, h.'t a homoki borok 
terméKe még. töhb lesz iR. 

Ez i~azolja tehát azt, itogy n költséges ojtványszőlők 
csakiR e:melkedett és hegyoldalnkon telepitendők, ahol a minlS
séghen tn. l ál ja meg a gazd li a szám adását. 

La pos olyan helyen, ahol a homoki szőlővel körülbelül 
azonos bor teren1 : ~·tt az ojtvány nem fizeti ki magát. 

De beszéljünk az idei borról. 
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Az idén a hegyi szölökben általában két minös~gü bor 
termett. 

uyerte k ; akik 
azoknak olyan 

Akik korán szüreteltek, könyü asztali bort 
azonban nem kapkodtak, bevárták az időt: 
boruk termett, a.n1inó 1885. év óta nem volt. 

Mi Visonta vidékén mértünk oly mustot, mely 31 °10-tóli 
czukorfok volt. - A legtöbb 1~-26°/o cznkortartalmú. 

A nehéz borok nem képezik a nagy forgalmat. Azokat a 
gazda, a kereskedő nem egy könnyen adja ki pinezéjéből ; igy 
tehát a termés egy része ugynevezett nyugvó bor lesz. Ezzel 
azután kevesedvén a nagy forgalmi n1et1nyiség : mindenesetre 
az árak emelkedését vonja maga után. 

Bármit beszélgessenek a borügynökök a borkereskedé.\k, 
a mi nézetünk az, hogy az idei hegyi jobb minőségü boroknak 
nw g lesz az illő ára. 

Mikor m~tszünk? 
Nagyon fontos kérdés az: mikor czélslerü a szölöket meg· 

metszeni. 
Nem évtizedes, de mondhatm évszúzados kérdés ez, mely 

mellett pró és kontra lehet, de szoktak is érvelni a szölősgazdák. 
Ha valakinek keves szőlője van : akkor ne g-ondolkozzék so

kat, hanem metszszen tavasz011. l\Iert a metszés leghelyesebb ideje 
a tavasz. 

Sok o·Knál fogva lehet a tavaszi metszést védelmezni. 
Ha télen át az egerek a szőlök rügyeiben kart te5znek, annak 

káros hatá~:.t a tavaszi metszéssel el lehet kerülm. 
Ha télen át tsös, sáros idő van és a rügyek lepállanak : a 

tavaszi metszéssel még mindig lehet termésre mt~bzeni. - Hasonló
képen még a téli fagyok okozta karokat is lehet a tavaszi metsz~s
sel némileg enyhíteni. 

P~lda reá a mult té!l. Legtöbh \·idéken a teli fagyok a sző
lőkben, a rügyekben, ~őt még a ves~zökben is kárt tettek. Az 
ügyes szőlész azonban a károkat némileg enyhítette. De ahol 

. ősszel eszközölték a metszest: e~ évben szomoruan szüreteltek. 
Ez~p ~setek eléggé igazoljúk, hogy a metszés rendes ideje a 

tavasz. Oszszel csak az rnetsszen, akinek sok szőlője van és fél at
tól, hogy tavaszon idejéb~~m nem kap ~lég munkást. 

Ha kényszeríttetünk őszszel rnetszeni : akkor a következöket. 
tartsuk azem előtt. 

Az ő~zi rnetszést addig ne eszközöljük, még a tö müködése 
meg nem szünt. 

Némelyek azt a nagy hibát követik el, hogy be sem várvd. a 
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tő müködésének megs2ünését, még a levélzet a tökén van és már 
metszenek. 

Ezek két nil gy hibát követnek el. - EMször a levágott 
vesszőt teszik értéktelcnné, másodszor a szölö rügyeit teszik ti 
veszélynek. 

Ha a sz()}ötöt akkor metszük meg, mikor még a levélzet rajta 
van, amikor az életmüködés majdnem teljes : a vessző nem lesz 
életképes. 

A vesszőbe rekedt életnedv ha kiszárad. akkor a vessző össze 
esik. Az ilyen vessző később megbarnul, megfeketedik és elvesz. 

Az európai fajon ez a feketésedés nem latható, de ha elülte
tik, ő js nyomorog; az ilyen vesszöböl soha sem lesz erős fejlődésü 
életképes töke. 

Egész más elbirlilás alá esik az, ha az idejében levágott vessző 
télen át kiszikkad. Ez ha nedvességet kap, felujúl. 

De nem igy az idő előtt levágott szölövessző. 
Könnyen érthető az ha figyelembe vesszük, hogy a levél hul

lása után a nedvkeringés a ves~szöben a természet törvényei szerint 
átalakul. Egész más az, ha a vessző P-!ökészületlenül a legnagyobb 
nedvkeringésében vágatik le. 

Azért tehát, aki a levágott szölövesszöt ültetésre akarja érté
kesíteni, addig ne vágja le, mig a levelek le nem hulltak ; s a 
nedvkeringés meg nem szünt. 

Ezek szerint aki vesszőt vásárol az sem ,jrüljön annak, hogy 
kora őszszel szállitják a szőlővesszőt rész6t·e. 

A szölőtönek, illetőleg a jövő évi termésnek is hátrányára 
lehet, ha a tőkét korán akkor metoszik meg, amikor még a levélzet 
rajta és bő nedvkeringésben van. 

Nagyon érthető, hogy a rendes müködésböl egyszerre való 
visszaesés a tőke hátrányára lehet. 

Minden rendszertelen dolog, állatnak növénynek egyenlően 
hátrányára van. 

Már pedig az időelőtti teljes visszacsonkítás rendszertelen do
log, amennyiben a nedvkeringés gutaütésszerüen egyszerre meg
akad. S nem lehet azután csádálkozni, ha egyik-másik töke ennek 
a helytelen eljárásnak lesz az áldozata. 

De káros hatásu a korai metszés még más okb61 is. 
Ha kora ősszel metszük meg a nőlöket, és reá méá{ szép 

meleges, ugynevezett vénasszonyok nyara következik, a visszamet· 
szett tökén maradt rügyek fejlődésnek indulnak. 

A fejlődés következménye az, hogy a riigyek nagyobbodnak. 
Nagyobbodás folytán a rügyek héjaí vékonyodnak, és a téli fagyot 
esetleg a sáros telet kevésbé birják kitartani. 

Összegezve az egészet : a szöl~t tavasszal_ kell metszeni. ~a 
pedig már mindenáron őszszel aka~Juk metszem, akkor. ne metszuk 
előbb tőkéinket, mig azok levelet le nem hulltak, s tgy a nedv
keringés el nem csendesült s a tő szunnyadása be nem áll ott. 
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A döntésröl. 
A jól és szabályosan eldöntött szőlőnPl jobh és erősebb szőlöt ki

vánni és gondolni sem lehet. 
Egy 2000 O-öl területe j61 dönWtt szőWmben, mely valódi faj

tiszta nemes kadal"kából áll : a jelen ~v ben és 69 métermáztSa 20% czu
kortartalmu mustot illetve szőlüt nyertem. 

Egysz~ízharmincz kilot számitvtín egy hektoliter borra, 53 hektol~ter 
bort szürtem, melynek hektoliterjeért mtír eddig 28 koronát igértek ; s 
csak a mostani ál"t számítva 1484 kotona bruttó jövedelmett adott. S 
mivel a szőlőmunká1 tatás 1S4 koronába került, 2000 I:J-öl nemes Kadarlm 
ojtványnyal telepitett szőlő 1300 koronát meghaladó jövedelmet adott. 

Hát k~rdem: van-e u gazdaságban valamilyen müveleti ágazat, 
mely hasonló jövedelmet produk~ílna ? •.. 

Csakhogy ilyen nagy jövedelmct a liedvezlJ időjárás mellett csak 
olyan szőlő adlmt, amelyik öntudatos1m van telepitve és kezeive. 

A döntött szlíW ha ez jól késziLtetik el ptírat.lan. Páratlan azért, 
mivel igen erős fejlődésii, páratlan azf.rt, rnivcl egyenletes fejlő<.lésü, 
mert üres helyek benne nem igeu találhatók. 

A jó döntésnek első alapja az all<almas talaj. Azon talaj, amelyik 
nem meszes, ámelyben fehéres-szürkés agyag Hinc8en, amelyik nem vad
vizes, de vörös-barna szinü vasas eléggé kötött talaj és jól 01eg vau for
ditva: az alkalmas talaj. 

A második alapja a jó alany. Jó alany az ilyen talujba csak egy 
van és ez a rip~íria porMlis. 

A nevezett talajba ültetett ripária-portális fejWdés oly dus, hogy 
a második é,·ben minden gondolkozás nélkül zölden be lehet nemesiteni. 

Ha azután a megeredt be~rett zöldojtványt szabato~an eldöntjiik, a 
reá következ{; évben már szép egyenletes dus fejlőJésü tökéket és elég 
szép termést nyerünk. 

A negyedik évben önti a lort., ha a zöldojtásnál a t-~zlílőfajt j61 
megválasztottuk. 

A kár meddig okoskodom, akár hogy tanulmányozom, mindig csak 
arra jutok vissza, hogy a délnek fekv<> emelkedett helyen az egyetlen 
beváló és nagy jö\'edelmet adó szlJlőfaj a neu.lls kadurka. A \·alódi ne
mes ktJdarkli. 

De hát én mm~t nem a leghasznotadóbb sz{ílőfujról, c.le a dftntésrfíl 
akarok szJllani ; azt akat·om én elmondaui, hogy miként kell szabato~an 
a zöldojtványt eldönteni. 

Mielőtt a döntés mikéntj~t Horoln1t'm el, azt kel\ megemlitencm, 
hogy sok dllntött szőlő nincs rendesen kvadrátba eldüntve, a tőkék egye
netlenül lesznek ~)döntve. 

Ezen az tíltalános hibán felette könnyen lehet segiteni ugy ~s ak
ként, hogy a döntés csekély fáradság mellett is oly e.zépen leg-yt.n esz
közölve, mintha azt ültették volna. Az ültetésuél a vesszőt sárga homok· 
kal kell ültetni, s a sárga homok a döntás alkalmával megmutatja a he
lyet, ahová a döntött vesszőt helyezni kell. 

Ha a talaj eléggé ned ves, akkor nagy gonddal lehet a döntést ősz-
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szel is es?.közölni. De ha száraz, akkor felette szaporátlan, s ily esetben 
legokosabb a döntést tavaAzra meghagyuL Ekkor azután a télen átázott 
talajban a döntés félerő\·el kevesehb munkába kerül és annyiban jobb, 
hoF:y n döntött vessző csakhamar gyöKeret ver, s igy a tőke a talajhoz 
köttetvén, a Wke fejezPte nem csuszik fel magosra ; a fagy nem szivja fel. 

Ily eRethen a zöldojtványokat egész egyszerüen a tökéken kell 
hagyni, és lehuzni azuh~n befedni. 

Sehol jobban és biztosabban nem telel ki az ojtvány a tökén, 
az anyj1ín. 

Aká~· őszszel, akár tavaszszal eszközöljük a döntést, azt, nem kapá~ 
val, de ásóval kell eszközölni. 

J6 nogy lyukat J,ell az ás6,·al ásni és mélyet, an:elyhe azután az 
ojtv;ínyt mélycu eldöntjük. 

Ha a szőW ütiaja eWző évben meglett trágyázva, e~yszerüen a föld 
felf'zinlir{íl hozznnk földet a g<kH>rbe, a leh~jlitott eldöntött vesszőre. Ha 
pedig sov1l'ny a talaj : akkor n vessz{)re előbb jócsldn hozzunk földet és 
azut:ín a tet<'jéhe érett t.dgy6t adunic 

Az ilyen dii11tés azután j6l metsz,·e és kezelve nagy jövedelmet ad. 

Apróságok2 
Szölök fedéséröl. A sz<>Wk fedés{nek szükségességét az utóbbi uH 

fenyesen ig:ar.olja. - A ki a m ult. évben a szlHőjét nem fedte be jól: 
szomoruau tapasztalta a tavaszi'zal n riigyek elfagyá:3tlt. 

A fed~st a régi j6 iiJ·e~ek is eszkiizö!ték két okból : hogy a föld 
megforgat.taHioil"k, .:;s hogy a rüg-yel{ a tél fagya ellen v~dve legyeuek. 

1\lost is awn okok késztetnek a fedésre. Sőt most, mi6ta a tőkék 
legink:ibb csnpra f.s csercsupra mctszettek, a hideg ellen még inkább 
indokolt a fedrs. 

A fedés mindcn esetre elég: rnélyen e~zközlendtí, de az elég mély 
és n tul mt'l~· fedés között a helyes irt~nyt a gazda tlllapitsa meg. Mert 
még egyrészrííl a tulmfily fet.lés folyt1\n a föld ~zinéhez közel eső ameri· 
kai a!Huyvcss.úí gyökereit u mély fedr.s megszakgatja és a fagynak teszi, 
a sckély fedés a tőküt nem tukat:ja és a földet s~m forgatja meg. 

A közepes fedéssei az id6sebh csapos tőkét ali;r lehet ugy takarni, 
hogy a riigyek a szabudban ne legyenek, azért leghelvesebb a már 
megtörtént rende!-1 fedés után u széíWt körüljt1rni és a magasabb tökéket 
földhaneaikkal hányni ki>rül. 

* * * 
S;tlik fU Enlüi1üe. H n u f;zőlcnl,ben oly fajok vannak, melyekt61 

f:1Dh1dUh1i ukmunk, Dlnz (;gy fojm akurjuk átforditoni, azt az ojh·á· 
nyokntil akl.;l'nt rFr.közöljiil', hogy most őszszel a le,·élhulás előtt mig a 
fajok jól felö~merheWk, a tök~ken a vesszőket vissza vaígjuk, azután 
•avaszsznl annnk idejében ékkel benemesitjük. 

Ha pedig szénkéneggel fentartott európai sz6lővel van dolgunk, 
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akkor azoknak zöluhajMsait épen ugy, mint a ripárhít zölden beneme
aitjük, a ki\'ánt fajjal és őszszel eldöntjük. 

Ekként is lehet a szőlőt egyenlé)siteu1, a;"az egyfajúvfi ~aalakitani. 

* * * Forditásról. M1ír a multi czildiünkben elmondottu!< azt, ho~y az 
ültetés hiányos megeredésére nugy beioly~\8sal van a tabjnak ké:;őn 
eszközölt forditása. 

Elmondottuk azt, hogy a késGu eszközölt fonlittis 1 különö:-en ha a 
talaj kötött szappanos, nem oh·nd, nem esik ü~sze, s igy henuc a \'essz(i 
a szél ~íltal snkszot· kifuvatik és kisz:ít·ad, kiszikkad. - Azért teh:H aki 
fordittatui akar, az még a fagyok be~íll:feti előtt fogjon hozzá. 

A szölötőkék távolsága. 
Az ut6hb; idí)ben cr()s<·n hnng·oztatják a !-'zakeml·erd< ug:y ~zó\·al 

mint ir~ísuan, hogy a szőlűtőkéket minél t:í\·olabb kell e~ymast61 iiltetui. 
Azt ~íllitj:ík, a ritk<ibb ültetós eWnyö~cbh, mi H! l tiibl1 termést hoz; a 
nap sugarak jobban a tők..!k közé hatolnak, a fürtök joLbau baérleW
dik és künnyebl:eu lehet me~dolgoztatni. 

Ezen fülte\·és az '-lgr:ír bankwil pedig meg~íllapodásra fej!Gdött, :-;; 
mmdazol,at, akik ~úíWjiik feliljíhís:ira a~r~ír kö!c5ünt vettek föl, eg·yeuc
sen küteh~zte, hogy ültetl-seiknek 1·20 sol' és tíike tü\:ols~íg;ít tarts~ík be. 

Sőt ezen ahqmlva, némelyek a'Hlyira mentek~ hogy sz<iWjiiket 1·50 
sor és tiíke t<ivols~ígra ültették. 

Az ilyen ujit:ís~al ugy \'au az ember, különösen ha az :íllami ~za;<
közegek aj<ínlj:ík, hogy nem mer ellene ~z6l:;ni ; nemcsak nem met·, ha
nem hallKatag elfög-adja, ét; ha telep:t: a tanácsot követi, 

M ul t évtized elején vette kezdetét c~en ültet~si módozat ; me rt 
előbb a tőkék 1~-c~ol (45 c. n.) a sol'ok 30-czol (BO c. m.) tlívohHígra 
voltak ültetve. 

Telu\t a~ ujszőlő ku!tm·:\val alakult a f.'zőlőWkék távols:í!Za i!', é~ 
eljutot egé~z l·bO cm. sor és tőke tá\'ohlgig is. 

:Másfél évtized tapasztalata után jogosau mondhat unk birálatot: 
vajjon ezen kitágitott tőke és sor távols~ígu ültetés eWnyös-e, ll\·agy 11em ! 

Régen figyelemmel kisérern, s m~ndink~íbb· rneg·győződtem arról, 
hogy különösen hegyes vidél<eken a ne\·ezett hÍ\'olsá~ : föld azaz talaj 
pocséklos, melynek senuni értelme nincsen. SGt egyene~cu hátrányo:;, 
amelyben a jövedelme.t apaszttja. 

Tudoru, hogy ez a kijelentésem, ismét csak ellenségeket ~yüjt. De 
hát volt már nekem euhez sok esetbeo szerencsém. Hogy sokat ue em
litsek : mikor neveltségessé tettem a sok maskara ojtógépeket ; - llll

kor kim.Jndottam, hogy legjobb ojtógép az emberi kéz. S kérdem olva
sóimat : nem volt-e igazam ? 1\fikor azt mondottam, hogy az 
Aschenbrandt-féle por nem egyéb, mint egy neme az ujabb rohamos 
pénzszerzésnek ? abt. 

Igen is a 1·20-1·50 cm. sor és tőke távol'lág ültetése nevetséges. 
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És határozl)ttan ldjelentem, hogy aki minden körülményeit között a 
mellett kardoskodik : az a szőlöszetet csak az ir6asztal m~llöl ösmeri ; 
annak gyakorJuti tapasztalatai nincsennek. 

Az utóbbi 15 éve megfigyelésem arra tanitott meg, h0gy a szöló
fürtök a bogyók ha relíjuk alkalmas idé>járás · van 1·20-1·50 cm. sor 
és té~!te h\v(')ls:\gnál szükebb teriileton is beérnek. Ho!!y a léO'hl'am sem 

- ~ 

kivánja ezen tlívolságot ; de a tGke ft>j miivelés mellett a széiWWlie sem. 
A régi ülök ben is termettek aszú PS egyéb finomahb borok akkor. 

mikor :t ti)l:e ilokkal és jelentékenyebben voltak összébb ültetve, mint 
most divatoznak vele. 

Rév·eblwn is voltak na~y tcrml-sek, volt esett re:i, hegy j6 termés 
eset én 1200 CJ-öl t ertilet r{)! 30-35 lwktoliter bort szürtek. 

Legfényt~sebbcn i~azolja :íllitá~nm a kijvetkezé) össze\·etés. 
K. ~- szölész 20UO (i-iH tcrülctü eur6pai 5 éves kadarka szőlőjét 

október h6 3-i\n ~ziirdeh·e, termet t ez évben !JO mn1. 17 SZ<Ízalék czu
kortartaimu br>ra. - Nekem ugyaHCS!lk 2000 iJ-öl tcrületü 5 éves ka
darka •>jt,·:'íny Hzíílíímben szintén okt6bcr hó 2-:Íll és kih-etl<ezö llapon 
sríiretelve, termett üH mm. !-'zlílí:m, l~ sz:íza!ék cznkm·Lll'ta]ommal. 

Az én i'.zííllíndwn a Wkí!k r~ ~orok 1.20 eméterre vannnl,;. K. S. 
ur szíil\ij<~be" a tí;i.:~k üO c1~:. l'orok ~O C"mMetTe vannak. 

Ar. (>u oj tnílly !'z()Wmben most nagy termé-; \'(,It; uz ()\·éhen is. És 
ig-y nci.-i lwl"olll6 tc..:ríiletcn ha::onlóan kadarka E.zGI';hen termE!tt 31 mé
tcrm:Ízi':Í\·:d ti,bb szől6jc. 

~oh:ít kl·<hes ;.;z:d.;..~rw urak ! Xd;:em nc·m lux~zus, de jövedelem 
kell ; s ha 11d.;.Pm c~yeu!íi na~:y term(.s mellett a ~iirübben iiltetett tö
kén lH\~yohb tenw;~em van : én jö\"éíre nem ragaszkodom 1·20-l·öO 
cm. tííke é~ !'Ot' t:Í\·o!s:\ghoz. 

De h:ít ninc~ is annak értelme éb sziiksége. Ét·telme csak akkor 
vulua, ha a sz{-ilíítúk•q,et. mnga;.;abhan lehetne é~ szabad volna ugy met
szeui~ hogy az üres t.(.•· a nagyobb m6tSzl"ssel kát·p6tolva legyen. 

Ha ,.n laki a szölííj6t lugosra, ioiz:íl veszíire, comb Y agy kari ka mü
vel0sre ali~uja kezelni : annak ,·an ért"!me, hogy aj'. 1·20-1·50 eméte
res h~Yols:ig:ot t::rtsa meg. - De c~apos müvelé:mél val6s.igos kárt 
okozó clj;irt"Í=-'. 

A Wke fej mmpot; miiveléséuél n :.zalní!y eWiJja hogy kell metsreni ; 
ezen metszt~l-li e!jár:\~snl nem lehet a reJtdszereHnél nagyobb termést el
érni ; - huc:-;ak a tökéket ideje l<or<Írt tönkre tenni nem akarjuic Nem 
lehet a tertw5s hozam han azt a küLmb()zetet elérni: mennyit a t& ke
ve:seb h letben sze u,. e cl iink. 

Té.íke fej eRnpos c~crcsapos müvelésnél hegyoldalban küH)nösen ha 
a talaj ~zth:nz kön·~, teljesen elégst;ge:-; 80 cm. töke és 90-100 cm. sor 
távolslig. 

Ha a talaj ciég dús l nH~ter sor, és l méter Wke távolságnál ne iii-
teí'siiuk t~~vola.bh. 

Hu u zon ban lu gos, karikl1E~, vagy sztílvesszős müvelést akarunk el
érni : akkor lehet kissé túgassubb a sor és tőke távolság; -· de egyéb 
esetben irodai okoskod:ís az l méter töke, l méter sor távolságnál szé
lesebbet ajánlani. 
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Ilyen távolság mellett a sz<Sl<S rendelkezik eMg területtel és bo
gyok beéré~e is bekövetkezik. 

Pl~ne a kopaszfej müvelés mellett sovány talajban nevets~ges 
a rendesnél ritkább ültetés. 

Azért tehát eg~sz bátran kijelentjük, hogy helytelenitjük atmn el
járást, miszerint kopaszfej, csapos és csercsapos müvelésnél a tlikéket legtá
volabb l méter sor és l méter tőke távolságnál ültetni nem gazdaság~s. 

A tőkék távol leendő ültetése kezdetét onnét vet te, hb gy a gaz
dák a fogatos müvelést szándélwzt.ak igénybe venni. 

De ez a ten· csütörtököt mondot.t: kell tehát, hogy a helyes mé·· 
reten felüli távolság is helytelennek nyilvánitassél{. 

János gazda. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. .Az idei szőlőmutitom kevés ozukrot tartalmazott lehetne-e 

ahhoz még most, mikor a hordóban van szürve czukrot adni? Ha igen, 
menynyit kellene egy hektolitei·hez adni. B. F. 

Felelet. Czukrot a mustboz addig lehet csak adni, még ki nem for
rott. Ha egyszer már a mustban levő czulwr rész szeszszé fejlődött: az 
többé nem must, de bor. - Ekkor már nem czélszerü a borhoz C7.U~
rot adni. }!ert az többé forradásba nem hozza a mustot. s igy nem is 
,•áltozik át szeszszé. - Ha gyenge borát er(}sehbé akatja tenni : ahhoz 
finomított szeszt adjon. És pedig lchet{)}eg addig, mig a fiatal bm· az 
utóe1jedésen át nem esett. 

* * * Kérdés. 1\'Iult évben zöldojtást vettem, de becsap6dtam vele: mivel 
az nem tisztán kadarka, de ruás egyébb fajjal is l(evcrve van. Mit te
gyek most? Köteles-e az elad6 \'issza venni ? avagy lehetne-e azt ujra 
•(tojtani ? F I. 

Felelet. Ha kiköté~ mellett adatott el : azt visszavenni, illetlíleg önt 
az eladó kárpótolni köteles. 

Ha azonban akarja, segithet rajta ; vágja el az ojtás helyén, azutJÍn 
vagy ékre benemesitbeti, vagy a nyár folyamán az elétörött hajtásokat 
zölden beojthatja 

* * * Kérdés. Othelló szölöt ültettem ezelőtt 5 évvel, és már kezd vi~;sza-
esni. Tanácsos volna-e azt szénkénegeztetni? A talaj· sárga é~ fel•1ér agya-
gos szürke keverék. D. S•. I.-né. 

Felelet. Számtalanszor hanggztattuk, hogy ahol a rípária meg nem 
él, ott az othelló sem díszlik. Az ön által emlitett talaj meszes tartalmu: 
ott az othellót szénkéneggel sem lesz képes fentartani, mert el
csenevészedik, nem a filoxeraitól, de a talaj neki nem alkalmas. 
• Be van hizonyitva, hogy az othelló a ueki alkalmas talajban igen 
J41 ellenlill. N ál unk 17 éves othell6 van éa diszlik ; '• az idén is nagy ter
mést adott. 
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Künn szölöben. 
1\Iost, hogy a szüretet Levégeztük, a gazdtínak ie(J'en sok dolga akad 

"l "b a szo o on. 
Lege~;o;íí dolga lel!·ycn a gazd:ínak az, ho6y a sz(í)őjét n~zze ~örül ; 

h~ ahlm VISSza esett c:;euev{!sz tt:kél,et talál azokat, vegye lehetőleg 
VIzsgálat a l:L 

Viz!-ig;~ilja meg, vagyon a ,·i!;;sza~sés oka az nbnyban avagy a ne
mes részben keresendő-e ? 

Leg!öhb '·isszae~és az ojt~ís hi:\nya ÖsAzeforradásáb61 vao·y onnét 
sztirmazik, hogy nz ojtás alatt k<izvetleuül a től<e nyaka fcné~edésnek 
indult ; - avagy az a.iany beteg, 

Ha az alany beteg : hkkor a viss:~.aesett trikét egészen ki kell 
'\·ágni, s a l11~lyére még az ()~zel gyökeres ripáriu-portális \'esszőt ül
tetni },:ell. 

Az. igy iiltetett. gyükeres rip:h·ia a harn1adik évben a annyira fej 
Wdik, hogy az l·gész Látran hPlchetet zöldojt;íssal nf'rnesiten;, eldönteni. 
S igy u beteg terméi\etlen tlíke term{) tőké\'el van pótolva. 

Ha pedig· a lwj a Wke nyakán a!ul vugy a forrad~isbau \'an: ak
kor egy~ze1·ücn a nyd,:tiu alul el l•ell v:igni, amely jövőre kilwjt, mely 
azután ak~ír· f<ísun. akár zölden be neme~ithetíí. 

N agy gondot ke 'l fordi!ani a gaz<i~ínak a beteg csenevész tfíkék 
pótlás1íra, mcrt az ojtníny !:l:t.űWkben e:~. sürübben fordtil elő, mint a 
régi sz{ílííbeu. S ha uem pótoljuk ; hi~íuyos hézagos szólőnk lesznek. :Már 
pedig a mut.ldltat~isi kiud~ísokut a hézagos ~z{)líík éppen ugy megkiván
ják, lllint a rendes tlík~k, dc a l<'rm~siik felettébb kevet-iebb ; nagyon 
tet·ml'szetef:Ocn ,·elök együt t a jüvtdelem is apad. 

1\'lleléítt a fed~st eszközölné11k, n betelepitett ezGiőhen levíí hiányo
kat ha e czélra a upír fulyam:ín züldojhíst k~sz1tettiink, kell pótolni. 

Itt. uag·yon o\·atosuak lw!l le1.ni. Ha csak egy 1:1zál zöldojtvány 
ett készitve : azt egész h:itran cl lehet dönteni akkor is, ba meg a le

'yelek a vcssz{ín \'llllllak De ha több zöldojtvány van rajta : akkor egy 
pár nappal eWbL a feles és lev~~gand6 ojtványolmái a leveleket el kell 
távoiitani, ho!!y a nedvkeringéH a levág~is elíítt szüncteljen. 

Ezut:ín kö\·etkczik a szlHíík fedé~:~e. 
A fedést is idejéhen kell eszközölni. Mcl't ha ezzel elkésünk, Hgy 

leszünk, mint a mult télen, ho!!y a rii!!yek elf'agynak. 
Ha a fedéssci addif( késedelmeskedünk, mig a füld elfagy : akkor 

fedni már nem, vagy csak nagyon hiár~yosan lehet. 
Az~rt tehát nem musz:íj megvárni azt, hogy a szőlő levelei lebul

janak ; október végén a fedést meg kell kezdeni 
Sokan az(:rt késedelmeskednek a fedésscl, mivel a sz(Hő leveleinek 

lehulh(sát vrirják, és az mint javitó nnyaszot a fedés alá akarják takarni. 
N agyon igazuk van abba, hogy a szőlőlevelek jó tápanyagot tar

talmaznak ; és jó dolog ha azt betakarbatjuk. DA hát ha a takarás után 
hull le a levél : akkot• is a szőlőben marad. - Ezért bizony nem érde

:mee a szlSlöfedésnél elkésni. 
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Fedés után első dolog egyen a vermek ldti8ztitása. Ha az meg
van, akkor meglehet kezdeni~ a trágya hordtíst a szőlőben. 

Nagyon észszszerüen keh a gazdának eljárni a döntést illetőleg, kü
lönösen aklwr, ha rendes termő ~zGI{ík között vannak a zöld vagy ftÍI

ojtványok, rnelyekl<el a hiányok szándékoztatnak p6toltatni 
A döntésrííl mni Rzámunkban ömílló czikkben foglalkozunk. 
Ha a fedés be\·égeztetett és a levélzet tilkéről lehullt ; a szükstS

ges nemeR vcs!!!zÖI\:et meglel1et szedni ; de előbb nem tantic8os. 
Ha meg a ;.o; idő }, ed \·ez{), lL• het a gyökeres szőlövessz()ket elííltetni. 

sima vessz{ít ültetm Öi:iszel nem tau:í<'sos. 

Szölövesszö eladás. 
Ojtványok. 

Fé1jtiszta portális-alanyon. 
Zöldojtvún,Y: twm~s kadarka, mézestehér, ezerjó, 
Vegyes borfajok t-:zre 

rizling ezre 120 kor. 

Gyökeres: klividinka, olaszrizling, kadarl.-a ezre 

FaJtiszta Ri~Jária-portális 

Sima I-s{) o . ..;ztály P.Zre 
» II. osztálv ezre 

Gyöken~s 2 év;:!S - · 
~ I éves -

Fajtiszta Rupestris Montikula. 
Sima r -ső osztályu ezre 
Gyökeres ezre 

Sima ezre -
Gyökeres ezre 

O!helló. 

Európai szölövesszók. 

Kadarka, burg-undi, opportó, szent-lörincz mézes-fehér, 
musto'i·fehér, olasz-rizling, kövidinka és egyéb 
borfajok ezre 

Gyökeres -

Eladó sima vesszök ezek . 

IOO • 

- 240 :t 

- 20 kor. 
I 4 » 
40 ) 

32 ) 

16 kor. 
JÚ ) 

12 kor. 
24 » 

8 kor. 
20-22 ko.1. 

. . · Muskat Alexander. Ennek. a tulajdonsága az hogy, a 
husa kemény. Eléggé illatos, zöldes sárg szinü. Igen jó .faj, 
szállitásra igen alkalma~. Erik szeptember hó végén. ro drb. ára -.60 
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1ll~skat Bifl'er. Nem kemény husú. Finom zamatu, igen 
bő termo. Nagy bogyókkal s apróbb fürttel szeptember hó kö-
zepén érik. - 1 o dr b. ára -.8<» 

Muskat Boo\vod. Ha~onlit a rnuskát aJexanderhez. Fe-
1ette nagy term~st ad. l-fusos, tehát szállitásra alkalmas. Ki-
váló finom izü. Erik szeptember végén - 10 drb. ára -- .8o 

Jfuskát lll" queen Viktória. Igen korán, már augusz-
tus hó végén érik. Rendkivül nagy ftirtii. Ha megérik a bogyók 
rozsdás sárgásak lesznek. Szállításra alkalmas. - 10 drb. ára -.8o 
, Afuskát Citronelle. Igen zamatos. Sárga nagy bogyóju. 

Erik szeptember hó elején. Szállítható. - 10 drb. ára . -.8o 
Jlusk<Ít proquant. Egy1ke a legédesebb szőlőknek, szine 

zölde~-~árga. Erik swptember hó elején szállith2.tó. 10 drb ára -.so 
.1lluskút D~muskusi. Ennek a tulajdonsága az, hogy az 

ojtvállyon ren dk i v ül buján él, diszlik és tartós. Fürt je nagy, 
bogyúja igen nagy, zöldes-fehér. K.iválóan kellemes. Későn 
érik, Szállítható. 1 o drb. ára -6o 

"jfusk.c.ít do .Nantes. A pa~satut1hoz hasonlít. Igen ko-
rán érik. Szállítható. Ropogós sárga szemü. --- 10 drb. ára -.6o 

Jluskút llr>rC<..(•govina. IZorán érő nagy fürtü, közép 
nagybogyóju, zamato~., szúllitható. - 1 o dr b ára -.50 

Jluskút Génuai. Fürtjeig-en nagy, sárgás bogyóju. Igen 
finom mu:-.katály izü. ~'\ v:rc1gzá.sban néha rug, má.., késön 
ér ü fajjal kell k•~vern' ültetni azért, mi vel ez is későn érik. 
Száll ithatú. - 1 o dr b. ára -.8o 

Jllu!:'kút d1. Jlógg Róhel't. ICválóan bő term<J, majd
nem meg~zakacLt~ig terem. l\agy fürtü, feht'r-zöldes bogyóju. 
Finom muskatály tzü, ';astag héju, későn érő. Szillitható. 
10 - rlrh. úra -.8o 

Jitl .... ]oít Frunt ip,·n~:w rouge. Bogyója nagy piros, göm-
bölvü. 1\.ésűn ,.-.nk, szállitho. - 10 drb. ára . . -.6o 

~ Jlu~kc.ít li'ontignan /Jlanc. Fehér bogyóju, mint a1. előbbi 
szeptemi11-·r n'·f.-:~·.,1 ···rik. Szállitható. - 10 drb. ára -.6o 

Mu:-.kút {)(()IH'l Ktválóan érdekes. Korán érő muskolat 
~zúw. Kú;.··l)l';-; fiinukt:t, de sokat ten~m. Fő az, hogy nem 
rohad. S;;'dlithéltú. - 10 drb. ára -so 

Jluskút passantuti. ~agy feht'~r hog-yoju, kellemes mus-
kolat 1zü, korán érő. St.álhtható. - 10 drb. ára -.so 

Jfuskút Roytll. Fekete nagy bogyóju, ritkás fürtü. Ko-
rán érő. Szállith~atö. - 10 drb. :íra -.8o 

1lluskát Szt. A.lbtln. Az elöbb1hez hasonló, csakhogy 
nagyobb, közép érő muskatál izü. Szállitható. - 10 drb ára -.8o 

]fusktit 1'okuj'd Jardens. Nagy Világos, piros bo-
gyóju, igen bő termő; közép érő. Szállitható. -- 10 drb ára -.8o 

Musktit Vanilia vagy Rozsdás muskolat. Ennek ki-
váló nemes és jó tulaidonait a borszölök között is felsorol-
tam. Szállítható. - 10 drb. ára . . -.so 
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Chasseles angevina. Korán érő nagy fürtü. Sárga nagy 
átlátszó bogyója, bőtermő. Szállitható. - 10 drb. ára • 

Chas de Angeres. Sárga-zöldes bogyóju, bőtermő, kö
zép érő kellemes izü. Szállítható. - 10 drb. ára 

Chas Blanc. Ez a közönséges korán érő, bőven termő 
ismert faj. SzállJtha tó. - • o dr h. ára 

Cbas Fonteneb/e d'or. Igen nagy fejü. Sárgás husos 
szem ü. l{orán érő. Szállítható. - 1 o dr b. ára 

Chas de Judee. Nagy fürtü. Zöldes-sárga szemü bő
tennő szeptember végével i•rik. St.állitható - 10 drb. ára 

Chas Imperial bianc Fehér, nr.gy bogyóju, igAn nagy 
fürtü Korán erő Szálhtható. - 10 drb. ara 

Ch as Jeruzsalem. N ag-y fekete bogyóju, korf1 n érö. 
Kiválóan finom. Szállithato. - 10 drb. ára . . 

Chas Németpiros. Gyönyörü piros bogyójá, bőtermő. 
Szálliti1at6. 1 o drb. <"1 ra . . • . . . . 

CJ1as }wintllia.s. Korán érő nagy fürtü, bogyójai fehé-
rek, barna foltta!. -- Szállitható 10 drb. ára . . 

Clws ... r•.;l:lpnleon. Ritk:! nagy fürtü, óriási nagy arar.y
sárga bogyóju. K.ellemes izü as~tali disz. Az a hibája van, 
hogy néha rug, azért későn érő fajok közé kell ültetni s 
akkor pompásan terem. Későn érö. Valódi kincs. Szállit 
ható. - · 1 o dr b. ára . . 

Cllas PirPs-Napoleon. Bngyója felettt: nagy és gyö-
nyörü rózsap1ro~, s hamvasságán/ti fogva meglepő szölö. 
Ki.ssé ~a van_) kás. H<1nem disznek felülmulhatatlan. K.<~sön 
érik. -·· Szálittható 10 drb. ára 

Gllas Guen ViktorÍl:l. Nagy fürtü sárga rot.sdás nagy 
bogyóju. Sz~ptemberben érik. Szállitható. - 10 drb. ára . 

Chas Teneriffe, Sárga nagy fürtü, nagy bogyóju, kö-
zép érő. - Szálittható 10 drb. ára . . 

Chas rouge. Gyönyörü világos piro" szinü, nagy termő. 
Kiválóan alkalmas a ~z~íllitásra. - 10 drb. ára . 

Chas rouge royal. Sött'-tpiros szinü, gyönyörü s:;.őlö Fe
tette nagy term ö. Augusztusban érik. Szállítható. 1 o dr h. 

Chas. Szl. Fiakre. Igen nagy fürtü, sárga levesszemü 
rendkivüli bőtermő. ·- Szállítható. 10 drb. . . . 

Cl1as. Tokaj angevina. Gyöngörü halvAnypiros, felette 
dúsan termelő kellemes iz ü sz ölő. Szállitásra pompás 1 o dr b. 

Chas. Zsidóorszagi Cseresnye-piros bogyéju, bőtermő. 
Kiváló finom csemege. Középérő. Szállítható. 10 drb. . 

Chas. Almeria. Nagy fürtü. fehér bogyóju, bőtermő. 
Középérö. Szállítható. 10 drb. . • 

A l b i ll 6. Rendkivüli szép télre eltenni való szőlő. Fe
hér bogyóju. Nagy fürtü. - Szállitható. 10 drb. 

B n z e l l o t ó r i á ~. Óriási nagy fürtü és bogyóju. 
SzálJitható. 10 drb. . . . . 

G h a r m o n d r o q e. Sötét-piros szinü. Nagy fürtü 

-.so 

-so 

-.JO 

-.óo 

-.8o 

1.-

-.6o 

-.6o 

-.go 

-·.80 

-.8o 

-.8o 

-.óo 

-.20 

-.70 

-.6o 

-.8o 

-.8o 

2.-

:z.-
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nagy bogyóju. Ki ,·álóan fi~om JZu, felette bőtermő. Leg-
jobb csemege szölök egyike. Középérü. - Szállitható. 10 drb. 2.-

C so d as z ö 1 ö. Az összes szölök között a lagnagyohb 
fürtü. Vannak 11/2 kiló sulyuak i!". Sokszor oly nagy ter
mést hoz, hogy meg kell ritkitani. Sohasem rug. Borszölö
nek felette kifizP.t1 magát. De csemege szölönek is használ-
ható. - Szálhtható. 1 o dr b. . . . . . . 4·-·-

Chornichon Bianc Nagy fürtü, nagy husos. Sárga bo-
gyóju, elsőra n gu C'iemegf>, egészen korán érő. - Szállitható. 
10 drb. . . . . . 1.20 

Ghornichon a grappes collosales. Igen nagy uborka 
alaku, ~árga szemü hu~o~, pompás izü, elsörangu csemege. 
- Szállítható. 19 drb. . . . 1.80 

Duchesse of Buck.leuck. Zöldes·sárga, nagyszemii, mus-
kotál izü, boltermő. K.1váló faj. Szállítható. - 10 drb. ára 1.8o 

Ezredéves ]fagyarol'szág. Ez '' ma i szölészetben az 
lehirhedt legértékesebb szö:ö. lVIint k1válóa!1 ~zép, finom cse-
mege faj Szállítható. 10 drb. ára . . . 2.-

Fürj tojás. Roppant nagy f_ürtü. nagy bogyóju, tehér 
szemü ~zőlö Köz~;perü. Igen értéke~, csakhogy más hasonló 
időben órö fajjal kell keverve ültetm, különben magában 
néha ru_5. Szállithat6. - 10 drb. ára -.8o 

J(ecskecsecs. V ·ll kétféle, piros és fehér. Későn érő 
téli szőlő. Szállítható. 10 drh. ára --.40 

J{ossuth Lajos. Kagy fürtü, nagy sárga bogyóju. Felette 
korán érö. SLál1ithat6 ·- 10 drb. ára . . 1.20 

]Jahtkofl usum. Igen nagy hosszas, ritkás fürt\i. Piros 
gyönyörii szőlő télen át eltartható Szállitható. - 1 o dr b ára I -.20 

.MtJ.dleine twgevinli. A legkorábban érő szölök egyike 
Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy sokszor rug, azért 
ezt is más hasonló időben érő fajok közé kell üitetni. -
Szállithato. 10 drb. ára -.20 

Niája. Egy igen becses nagy bogyóju szölö. Szállitható. 
- 10 drb. ára . . I.-

Perl imperiál. Felette nagv bogyóju, fehér szemü, finom 
izü, Szállitható. - 10 drb. ára .-.8o 

P1·ekocié de malinque. Felette korán érő, fehér bo-
gyóju, kellemes izü csemege szölö. Szállitható. - 10 drb. -.so 

SpanJ·ol vörös. Gyönyörü piros bogyóju, nagy fürtü, 
nagy termésü, korán érő. Szállítható. ro drb. ára . . -.so 

Reise de CalB.bi·e. Mint a neve is mutatja, rendkivül 
nagy f~rtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, igen szép 
szőlö. Erik korán. Szálhtható - 1 o dr b. ára -.6o 

A. megrendelések alkalmával az érték egynegyedét elö-
legül kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti le· 
adó állomást. - Nagyobb megrendelésnél árleengedés történik. .. 

A vesszök jól csomagoltatnak; a csomagolásért mérs~kelt dtJ 
számíttatik. Csomor Katmán 

sziUS nagybirtokos. 
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Nyilttér. 
E rovat nlatt köz!ötteké1·t DP.m felelós a 8zerk. 

Mayfurth Ph. és 1·a. li'.-. 
. :..~: 

"HERCULES'' 
elnevezésü 

l'tja; hatásaU figyelemmel kiséri 

eredeti gyümölcs- és szöllö
sajtóinak lairása. 

Ezen legujabb szerkezetü saj

tók, melyek a• eddig létezők kö

zött a legjobbak, annak köszönik 

a már legelső megjelenésük alkal· 

mával elért fén)·e8 eredményt, 

hogy minden egyes alkotó részük 

mesteri tök~lyt mutat, mert egyik 

6gy illik a mtísikba, hogy as 

egész mű kifogástalanul működik. 

Ezt a szakember már elaö pil

lanatra látja, de a laikus is tisz

tában van vele, mihelyt az egyel 

alkokot6 réPzek mükcdsét és együ-

I. A nyomómü által létesitett összesajtolás folytonos, akár előre, 

hátra mozog is a hajtó emeltyü, mig más rendszerü nyomómüvekn'l 

Az c Hercules • elnevezés ü folytonosan müköd6 kett6s emeltyü rend
IZtri nyo111öszerkezet. Ez más ezerkezetekkel szemben a következ~ ell

nyöket tünteti fel : 



- 143 

összesajtolás csak a hajtó emeltyünek előremozgatásánál történik, vissza
mozgatásn:\1 pedig; a nyomómü megáll. Ennek az a következménye, hogy 
a mi »Herkule~« uyomómíivünk kétHzer akkora sebbehséggel dolgozik, 
mint nz eddigi nyonJószerkezet~k, a sajtolás folyamata tehát, szemben 
más nyomómüvekkel, csak félannyi idéit \·esz igénybe. 

Ugyanez 1íll a mnnka bevégeztével a sajtófelcsavut·ásáról iti!. 

II. A munldsuak nem kell az emeltyürCtddal a sajtót körüljárnia, 

hanem foly\·;\st. egy s u~yanazon helyről végezhet; a munkát. 

III. A uyom6mü lehcWvó teszi, hogy az emeltyüszerkezet gét kü
lömbözíi, gyor;:,as:íg~al és két különbt",ző erí)nyilv~ínit1Í:-5Sill müködhetik. 

Ebben é~ nz 1Htételi vi~zonyoknak kitüní) megnílaszt1ísát~an rejlik 
ama kczP~fo:0~:-, hogy uj szerkezetü sujtóinkkal tényleg a legnagyobb ered
ményt lehel elérni Ps ezek ellenére kezeléséhez csak egy személy kívántatik: 

A sajtoló kosár. A sajtoló ko~:ír egyen\{) közökben eg·ymás melllé 
illesztett t<ih!~·fa-doogd:kból ~01, melyek a nedvnek lehetőleg nagy lefosyó 
feiiiletet nyujtanak. ~agys11ga szerint két, hámm vagy nágy kovác olt 
vusu abroncs ft1gja öss;r.e é~ vagy osztatlanul vagy vízszintesen és füg
gétyeseu két --- IH~!!Y részre oszthatóan sz~íllitjuk ugy, hogy a mellé
kelt ret<':--:r.t•k !"l'gtí\yt-vel u kosarat egy kézfogfíssal ~zétszedhetjük yagy 
ös~ze:íll i t ba t j nk. 

-- ----------·-- ----------------

,,Durch'' elnevezésü szöló és bogyó
zuzója 

(szőllö örlő). 
Tnch·alc,·ííleg ~.~ 8zíillő és egyéb hvgy6-

félék kisajtol:ísa :-:okkal okszcrübb és ered
ményteljesehh, ha előbb szét:~.:nzatnak, mi
vel csup:íu ez:\ltal jut a szőlő és bogyó· 

nemüek l"Zi\·ó~ lHírt.y:íj:ínak uedvtat·talma é~ zamatja a borba. 
Enw~k \(·~jobb bizonyitéka nz, ho~y (>ppen a legfinomabb borvid,é

ken n "Dm·ch'' :-;zííllí)- és hogyóznzó \·an leginkább alkalmaz1~Sban. All 
pedig ez(·n l":t.fíllí;zuzó egy keményf.,tíll\'línyb6l kupalaku tölcsérrel és 
sarogly:l\·td, mi vel ha~zn~ílatn1ll Iifidra kell helyezni. Ezut1ín a szöllő vagy 
bogyó felü:atetik t!s a tölct!érben forgó henger által két e~ymással szem
közt förg6, t•gym:r~hoz közelebbre vagy távolabbra állitható, ferdén ro
vátkolt 320 mm. szélességü és 115 mm. átmérőjü hengerre vezettetik, 

·8 ezen, R ezek 1íltal üsszezuzva a kádba jut. A gép hajtását egy lend
kerék és az 1íhr1ín hítható 3 fogaskerék végzi. 



l Gyümöics- és szölöbor készítési gépek. 
l 

· GJfimölc~ ~~ Slölö sajtók~ 
folytonosan hntö kett{is emelt.rii szPr

kezettel (\s n,yotnerö szabúlsz<')\ral. 

A munl<a!<épesséG 2 L 0/ o nagyobb, mint bár me ly mas saj1 ó nai. 

Hydraulikus sajtók. 

Szőlő ~~ rrJfimölcs zúzók 1 
ls bogyó morzso1élt. 11 

l eljesen felszareit 
~..:JII':~ar...~Y"t.~"-'111 ~-;.:-c..-.,_·A-1~ 

szüretelő ké~zülékek. 
----~------------~----~-

Szölö ts gyümölcs örlök. Asza!o készülékek ~·yü
nlölcs és t'özel{~k aszalúsra, gyümblcs vágó {\s há
mozó gépek. leg·ujabb szerkezet ü ;~,~ahad. ÜllllJ ü k()d{) 
:.Syphonia« g,Yíiinölcs és s ölövesszö permetezök 
gyártatnak is szúllittatnak jótállú~ tnellett a leg·-

jobh kivitelhon 

Kay!~: t~ ~b.@ ée Tá.~sa 
cs. kir. kizár. szabad. gazdasági gépgy&rak, vasöntöde és gözhámor. • 

D :El C l'a, lZ ... Té. 'boa-tiJt~a.a~e 71., 

ee -~!~ünt~~-e--~-~0 arany~--~-~~~é-~-- bron~ --~remmel. --
Arjegyzékek ingyen és bérmentve. 

Képviselők és viszontárusitók felvétetnek. 

Nyom. Sima Dávid könyvnyomdájában GyöugyösÖn. 
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