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XI. évfolyam 1902. 4. s::ám. Gyöngyös, áprili• 28. 

A SZŐLŐBEN 
(Ezel6tt: .,Egy éY a 1z6l6ben") 

Havi folyóirat szölösgartlAk szAmAra. 

-------------------~,---·----------------
11 S z e r k e 1 z U é 1 k i a d, ó t u l, a j d o n , • • •egj e~dnik: minden hó 28-an. 

ío.:lótizPtési d( ~gész évre :! frt. ~ CSOMOR KALMAN. 

Tapasztalatok a fagy elleni védekezés 
körül 

J. K. ~Iinden 1HV08z nwghozzH a szőlőElgazdának az ag
godalmat. Az p)sú l'llt·JIÍ c~:tp<ÍA a tavaElzi fagy. Bár a jégescS 
is óriási károkat ~zokott tenni ; de mi az a tavaszi fagyhoz 
k{>pest? 

A j{ f! f'~Jh-' vid t kPkol ki sP l' b IHl~Y t t>rületekd sujt; a fagy 
azo11 ha11 h R h(·k ()vpt kPzik: 01 sz il gos csapást idéz elő. 

Az(.rt h·hát a tavH~~i ht~yról igen is érdtme~ bfszélgetui. 
A fa~y kd ft:)('. V a~y f:z? lcRönd heu fa~yant, vagy viszont 

a sz(.j fagyaszt. 
A ~zélcAendLt•n okozott htgykár a JPggyakori bh; ritka 

esetbf'Jl fordul p)ő UZ, l10~y H nr} fogyasszon. 1866. {•V Óta 
CfHik Pf!JSZPl' tudur.k olyHH időt, midőn a e:z~l fagyasztott. De 
azut6n Pz u fttgykár olyan IJa~Y ~s olyan országos volt, mi
nőre a késő unokák i~ mP~em l{tkezr.t:k. 

Az ilyen sz(olokozta. fagyok ellen kétesebb a védekezés; 
még a széJcseudhrn },eál16 fugykúr ellen több félek~pen szok· 
tunk l;B lehet védekezni. 

l'lielőtt a védekezrsi (;smert m6dozatokát és azok terén 
ezerzett thpaeztulokut felsorolnáuk, előbb is lfgyiink tisztá.ban 
a fagyott előidt',ző időjárássttl. 

Altalánosun tapasztalt t~ny az, hogy ha a szél lengedel 
vagy helye:;eLLPil moudva fuj : akkor kevesebb a fagykár. 
liivel a lerakodó hidtget, a bÜrÜ lfget: tovább vesszi. Ily időben 
a faktH]iÍE-"Ok lJ( lll ]E'SZIIl'k }!fH lll UtOt-lll\, B R fagykár lltiD követke• 
zik be. - Ezt igazolta nz idei április hó végén volt időjárás. 
Daczára hogy hideg idő volt: az~rt ott, ahol szél is fujt, fagy-
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kár nem jelentékeny. - S bár némelyek a bolhát is elefánt
tá szokták felfujni ijedtökben, de én egészen bátran merern ál
litani, hogy a fagykár kevés helyen volt jelentékeny. Hacsak 
elvétve nem valami katlanban, ahova a szAl egész erejével nem 
jutott el. 

De még egy másik körüjményt is belyén látok miheztar-
tás vf>gett megjegyezni; azt, hogy akkor, midőn a szél nem éj
szak, éjszaknyugot vagy éjszakkelet felől, - de keletr{H vagy 
délkelet, délnyngott vagy pláne délről fu j: fa~yk~1rtól nem igen 
lehet tarta11i. Csakis 30-~in viradóra változott meg a sz~ljárás 
és fujt éjszaknyugatl'(ll, ekkorazután egyes vidékeken, ott ahová 
a gy(:nge ~zél d nem jutott, de az 0j:-ozaki szél a levegőt lebü
tötte: tö1·tént tagJ-·kár. 

E hó 30-dikn dőtt a szél kPletről fujt: nzért is nem t<>tl a. 
fagy na~y károkat. 

Eat a princzipinmot a gazJának tudui kell azl-rt, ho~y a 
Yédekezé:;t ehhrz ~t1kalmazzn. J)e még tudni kdl azt ÍR, hogy 
ha elűt:ű napokl,an llem volt es{}, és igy a föld felRzine kt'llŐ
képeH ki \'an ;.,zikkadva: a fagytól kevésbé lehet félni, 
mintl1a a fagyos időjárcis eső után következnék be. 

De nem c~ak az esŐ::' idő emeli a fagykárt, Je méf.{ az i~: 
ha ka pálás~al a föld nedves rész~ felszin re ker ü l vén, az (·sti~~ 
ki nem szikkad. - Az~rt tehát oiy időjárásban, mid{)n a fag·)'· 
tól frlni lehd : kapálni szóval a füldet !,olygatui nem tanácso~. 

Ezek előre bocsájtásom után egy fontos kt!rtlt!~t vetek fel, 
azt: lehet~e a fagykár dlen határozottan ~ik~resen védekezni? 

Eme felette foutos és uctgy kf.rdfsre fülemelt fővel é~ 
egész határozottan azzal válaszoJok : igen is lehet ! 

l\lintha látnám a mosolyt némelyek <lrczán, és a nagy ké
püeködést: de hátha kimondottam az i gent, most már el is 
mondom, hogy mily eljárással lehet a ta v aszi fagy eli P n 
védekezni, 

A fagy elleni védekezésnél kü 1önböző lllláspontok jönnek 
elLirálás alá. - Az én eljárásom nem szól általánossl1ghan; 
mert emelk~dett partoldalokon, a hol a szőlőtőkék a hátuk 
mögött levő hegyekkel az éjszakuyugoti, éjszakkt~leti sőt még 
a keleti szelek e!len is védve vannak: kevésbé történik fagy
kár. Tudvalevőleg a nehéz hidegebb lég, mely fagyaszt, min
dig a völgybe huzódik; s igy a magas hegyoldalon majdnem 
mindig van légáramlat: csak akkor következik be a fagy, 
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tnint 1866. ~vben, ha a ez~l fagyaszt. Egy~bkor a rendszerett 
füstöiPs ilyen hely6n 2lt1g védelmet nyujt. 

A füstöl~s e~yik védekez~si eszköz. Jól kereaztül vive 
nagy v~delmet nyujt. Ezt a természet·tudomány magyarázza 
II?eg, és a g.Y~,kori siker igazolja: csak az a fő dolog, hogy a füstlS
les rímdes Idoben 's szakértelemmel és oly anyaggal eszközöl
tessék, mely u em csak láng;ot de igazi füstöt is ad. 

A sik helyen is hus~nállhlt valamit a füstölés, de ez nem 
nyujt tt-ljes hi1.tosit~kot és v~delmet. 

A fagy ellen használni szoktak papir knlapokat is, melye
ket a tőkére reá illesztenf k. Kis sz<Slöben kerEsztül vihető • 

' de nagy tábla sz{)l{)khen az lsten győzné azt a ~ok kalapot 
minden eRte felrakni ~~ ismrt lt>szedni. - Ezen okból ez is ki
vihetetlen védeke?.('s. 

~lert azo11 fdfogáF~, hop-y a fag-y ellen védend{) tökéjét 
pnpir kalapo~skákkal a hidPg id{)j(Jrás esetén let;1karja, és mind
addig mig a hidegt\)1 f?lni h· het-- s igy körülJJelül3 ---4 hétig rajta 
tartjH : egé~zu1 helytelen ~{)t káro~. l\lPrt megvédheti ugyan 
a fa~·ytól a fiirtilket, de nz ~'íllancl~·, letakarással a növPnyt a 
fakadtist a WI} :ougarnitól t(tyo] hntjn,:;; igy a hajtilsok megnyui
nak, az id{íj:íníshoz nem (>dzt'trwk mf'g, s t:_,rm~'~söket megne
velni ali~ l~szru~k k/.pesek. Trldtt H papir kalapocsk(:k vagy 
zsac~k6k cshk oly P:wthen szolgálhatnának igazi v8deszköziil: 
ha azokat rf!ggelenkint leszednék, Egy kis szőlőben ezt 
ken-:s kiiltRC.1-!gel kerh;ztül lelwtne ngyftn vinni, de mint fönnebb 
mond:í m, n n gy tá hl á kl w n h· hetet len. V ~dekezni kezdenek a 
fagy P llen H~J úszóvn l is, de hát ez csak akkor vezethet, ha. 
vezt·t cz(.llwz: mikor ~zf.lcsl·rHl vnn. Ekkor el lehet vele érni 
azt, l10gy a Jövés hanp:gyür6i n }(get mozgásha hozzák és a 
me~sürüsödött l(>g leülepedését talán megakadályozzák. De csak 
talán. A kis(.rletek, melyeket a lövöldözésekkEl tettek : megfog· 
juk mutatni az eredm~nyt Azért tehát arról m~g most mint 
védekezési eszközről szólnni nem lehet. Legfölebb mint kisérle
tet lehet fölemliteni éR várni az eredményt . 

.1\lo~t következik az ~n általam aj:ínlott és j6nak tnpaez-

talt m6dszer. 
N ek em is vannak hegyi szőlőjeim ; azoknál egyszerüen 

füstöléssei védekezem. De van egy nagy tábla ezől<Sm, mely 
alatt rét van. S mivel a közeli rét a fagykárt e16segiti, s mi· 
vel a szőlő kis dombon nyugotnak fekszik, s mivel az ~jszaki 
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szelekt61 védve nincsen : itt. mintegy biztos elfagyás ellen 
a legradikálisabban kell védekezni ; s igy az alábbi eljárá~sal 
kell védekeznem. 

Öszsze l kell a szőlőt megmetszeni, ugy azon ban, hogy a ter-
mésre szánt csapokat nem kell mPgmetszeni. 

Azaz a tőkéu csak azok a 2--3 szál vesszők hRgyatnak 
meg, melyeken a termőcsapok vannak. 

Öszsze} a szőlőt be kell sirkézni, földdel ugy körül hányni : 
amint a kukoriczát tölteni szokták. 

Tavaszon egész május hó 10-14-ig igy kell hagyni ; az
után a tőkét ki kell nyitni, é~ utána a tökén meghagyott !u1t
bárom termő csapot kell mPgmetszeni. 

Ily eljárás mellett a befedett s későn metszett tőkék ter
m~st hozó rügyei oly későn hajtanak ki, hogy a fagyos idők 
minden körülméuyek között elmulnak, - A igy a fagytól meg
menekülnek. 

Csak hogy ezen eljárást csak a korán ~rő szőlőfaj knál 
czélszerü alkalmazni ; amely fajok az igy hátráltatott időj<hást, 
korai termés hozamukkal kipótolják. 

Ilyenek a bor Azőlők közül : a mézes-fehl>r, a gohér, 
sz opportó, a burgundi és korán érő csemege fajok. De alkal
mazni lehet a rohadásnak ellenálló fajoknál is. Most m!rlőn az 
eljárást hemutAttam R magyarázatra t{>rek át. 

Az őszszel az elmondott módon metszett sz()} ő ta vaszon 
kevesebb nedvet veszit, mivbl a sok mellék á~ak eltávolit~:;a 
folyton támadt sebhelyek beheggednek, és c~ ak is az el vág ot t 
2-3 szál vessző után támadt sebeken folynak ki. - De ezen 
sebeket is lehet folyó hideg viasszal bekenni, s igy a nedvfo
lyas megszünvén: a tőke teljes ereje az Plmaradt rügyek huj
tására fordittatik. Ezen körülmény a fejlőd~st oly rohamosan 
hajtja, hogy a késői metszésből eredő hiányt némileg pótolja is. 

Ha valCikinek az a gondolata támadna, hogy a szőlőjét 
6szszel megmetszi ~s tavaszszal nyitja ki: hibásan intézkedn.Sk; 
mert a hajtások a föld alatt is elétörnének, és kihontásuk után 
tönkre mennének. Azért kell tehát a termésre szánt csapon a 
vesszőt meghagyni~ hogy kikeletkor a vesszlS felső rügyei ki
hajtsft.nak, s igy földdel takart termésre szánt rügyek aludja
nak. Ha azután a felső r~sz eltávolittatik : az alsó sértetlen 
termó rügyek t61·nek elő. 

S6t ez az eljárás egy egész uj kor~zakot fog teremteni. 
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Azt, ho~y ily eljáráa mellett : a sz{)}() virágzásakor nem fog el
rugni ; s a fürtök nem ritkulnak ki, de egyenJetesnk lesznek. 

Tapasztalatból tudjuk, hog;y az idlSjárás a Tiraígzásra lé
nyeges befolyásFial van. Ha a virágzáekor az időjárás szép, 
meleg napos : akkor a virágzás szabályosan történik, nem 
hull meg, s a fürtök tömöttek l~sznek. Ha ellenben a virág
záskor es5s, hüs szeJes időjárás van : a -,irág meghull, nem 
termékenyiil; a szőlőfürt ritka, sőt kisebb-nagyobb bogyoju lesz. 

Miután pedig az i'!:y kés5n metszett szőlő kés6n virágzik, 
akkor, amikor az idő már meleg megállapodott : tehát a vi
rágzása is rendeseb ben, előnyösebben fog sikerüln i. 

Tehát akinek 9zőlője oly végzetes helyen van, ahol a ta
vaszi fagytól mintegy rendszeresen félni lehet, kisértse meg a 
mondott eljárást, és az eJ'Pdmtnyről ugy mint én itt számoljon be. 

A gyöngyösi küldöttség. 
Lapunk mult számában bemutattuk lapunk szerkeeztője által ké

azitett és a n~pgyülés áltHI elfogadott kérvrnyt, melyet egy 200 tagból 
álló küldöttség adott át április 30-án a Miniszt~relnök urnak. 

E monst1·e küldöttségben résztvettek a Gyöngyös és vidékén lakó 
széílőh~rto~osok, a mcgyebeli orszá!?'gyülési képviselők. 

Á küldöt.tség sz6noka után Széll Kálmán egy eddig sehol sem tett 
határozott nyilatkozatot tett, ugyauie kijelentette; miszerint az olaszbo
.-ek vlfmja a jelen állnpotában továbbra fen nem maradhat, s kijelentette, 
hogy a horfogyasztási adók m~rséklését is tanulmány tárgyává teszi. 

Tehát nz eddigi munkássllgunk eredménye és eikere előtt állunk, 
mert a borászatunkat rengetegül sujt6 olaszborok behozatala a Miniszter
elncik ur igérete szerint meg lesz nehezitve. 

Ugyancsak a tett igéret után kilátásunk van arra, hogy a magas 
fogyasdáRi adók is mér~ékeltetnek. 

Ime tehát ismét csak behizonyitva látjuk, hogy kérj adatik. 
Most már a sor a többi borvidékeken van. A hegyaljaik megtet· 

ték magukét, el18k voltak; azoknak csak a beadott k~rvények tanul
mányozását igérték, s csak vékonyan helyezték kilát:ísba az olaszborok 
vámjának emelését. 

A gyöngyösi deputátió már többet ért el ; az ezeknek adott mintsz
terelnöki válasz már határozott igéretet tett, melylyel ki lett mondva, 
hogy az olaszborvám a jelenlegi stádiumban nem maradhat. Már a fo· 
gyuztási adók mérséklését is kilátásba helyezte. 

Ha most jön a harmadik, negyedik deputáiió, mindinkább javul a 
helyzetünk. 

Az igaz, hogy a Miniszterelnök ur kijelentette, miszerint tsk fog-
lalkoanak a szlSlészek helyzeWnek javitásáról, slSt ba a küldötteég nem 
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ment volna is: iparkodtak volna a sz()lész~k ~rdekeit megóvni. De hát 
ezt a kijelen~st mi nem ugy vess~ük, ~m1_nt mondatott,_; mert a me~
me1njol6 küldötts~gek nyilatkozataJb61 _mm~mkábh mí'g~yozl>dnek a hely-
1etrlil és arról, hogy a szőlészeken seg1tem keJl ; meJ•t hát a néma gyer
mek nek nem érti az anya a sza vá t l 

Tömörüljenek minél inkaíbb ezőlésztársainlo, és menjem•k a küldött-
ségek minél ismételtetben és nagyobb sz1ímban, hogy a j6 iránt vett 
szaindék er6sbödj~k ! 

Hát hol vannak az Arad, Nagyvárad, Srekszárd, Somlyó, Bere~-
szá'sz Pécs és több nevezetesel1b borvidékek szölészei ? Ha össze bir
ták Gyöng)rösön hozni a nagyszámu dPputáti6t, mé1·t ne lehessen azt 
más \'idékeken is megtenni. 

Nem bkarjuk hinni, hogy egyes vidékeken ne találkozzanak kez-
denaényezűk. De amint ezt IJÍ!'Iszük ugy kt"rjük, hol!y a mozgalomr6l 
lapunkat (5rtesiteni sziveszkedjeneJ.., -· ho~y L· y azok küzzétételével kö
\'etőkre még inkáhb találjanak, 

A szölőkarók beszerzése. 
A korm:fny a ~t.ől(Jtelepit{ínek sok irányhan támo~atására sictett é:t 

siet máig is. El:-oií ~orhan is szakembercit utaztatja, szakkiizll":!ményeket 
osztat szét díjtalanul, amerikai alany\·es~.:zőket aj1índékoz ; s{}t ojtv:{nyokat 
is oszt ki ; - továhba\ a szőllive~8z{) szállit:\sát, valamint a ~z{ilökar6k 
szállítását kedvezm~nyes 1\rért eszkiizc)lteti. Ez a sok oldalu ké~zség az 
ügy iránt; mele~ érdeklődés t_anu jel<·. 

Dehát {íeziutén monch·a, aki fóldmih·elé!-1 iigveinek \'Pzetél'lél'e v~\1-
lalkozlk: annak kötelessége is a nép érdekéheu ~e~teuni mintlen tehe 
töt, hogy ig-y u kiizösj61ét, a nemzet \'a~~·onosodása hizto!olitas~ék. Azért 
tehát mjdé)n a felsorolt ked\·ezményeklwn része:1iti a .. zGI~:-:zcket: eh·úl
lalt kötelességet teljesit. 

De min<.len j6 akarat él'! köteles!'O.'gtelje~ités ip; hiányo~ lel"z, ha a1. 
idöuként fdmerülíí szükségletröl az intt:z(í kiiri)k értl•sit.t-folt nem n\·er·rwk. 

lgy uycrt (iletet a sz0líífclujitli8i ki'•lci'IÖil i~, anaennyiheu a~ eg-ye
sek a társulatok. a napi (.s s1.aklapok ir;métt.·lt<·n ernlitették nunak !o~Ziik
sége!:;E ~:vét. 

Teh1H ezek tanit.sanak 'lH·g benuiiuket, ezl~k runtatj:ík meg uz utat .~s 
mondj:tk: "kérj adatik, zörgess nyiitatik !" ... 

Mi ezuttal er:y létez{) bujt kJ\'I~llllllk felt:ioJ'olni, Plmund:mi 87.011 re
m~nyhen, hogy az meghallgattatik éíol urvo8híst np·rL. 

Pa\r évvel ezelőtt a sz{)léikur6 Hzállit~~f!IÍra \'unatkozó \'ll!•uti "'zatlli
tási ke(h·czmény Hz ig.> rit tatd l. - Szigori ttatott azzal, ho~ y csak az :íl· 
lami t-zől<í~z~ti szal< közeg :íltal kiállitott » Igazol\'aínyc melléld(íl'if' me ll ett 
sadatott meg a vasuti ~"Zalllitl1Hi kedvezm•~ny. 

. Hogy ~i okozt~ ,.ezeJJ uj a hb iutrzkedé~:-~t, - gou<.loljuk ; az, hog-y 
n fakt·ret~kedok a ~z6lokur6 k~<hezm~nyes t-z~\llitáHát egyéb faauyagok 111ÍI 

is élv('zték, s igy a val'iÚt jövedelmét károoitották. · 
Szükségesnek látták tehát azt, hogy a t!zőlész kérjen az állami Hzí)-
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hineti erre kirendelt szakközegtől engedélyt · és ezen engedélylyel nye-
retett me~ t\ szállitási kedvezmény. ' 

Most mikor ezen intézkedés egy pár év óta érvényben áll; be vao 
igazol va : annak tarthatatlansága. 

A fukereskedö es?.~n a rendelet nem járt tul. Az mindi~ bcsr.erez
teti a neki sziiksége~ igazolványt. Ha másként nem, nevesebb szlHőbir
tokesok készség~el megteszik a kereskedőnek azt a kis sz!vess~get. Hol 
van azután a szakközeg: aki a kijátszást konstatálni birja ? 

Ha erld JZ volna a dcJng, al(kor hagyján volna ; mert ba az a kis 
fimerahnl a dol~on ('J_!(H\(n Frgih·e lenne: üsse kö! .•. De nem igy 

áll a dolog. A nuiZyobh birtokosok az olyanok, akiknek egy waggon 
karó kell, vagy róla feltehető, hogy elfogják használni, nem vesztenek. 
De az egy-két holdas kis bit·toko~, ez iszsza meg a levét ennek a hely· 
telen rendelkezé~nek. 

A.Eoknak tnhes <'z, akik csak egy pár ezer liarót kivánnak Le· 
szerezm. 

Ezek fizetik meg az int(zk('dés kárát ; mert ök engedélyt nem kap
ván, s iJ!Y a karók f'Zrét p1~r ~ oron:h·al drág1íbban fizetik mint a vagyo· 
notook, ukik waggonszámra rendelhetnek. 

A ker~~kedö csak nyer; mivf'l a fel által nrert kedvezmény wel
lett hozatott J,arók hó~ n1indig felmarad pár ezer, melyet azutnn a reai
szoru't kisgazdáknnk dr·ágabban ad el 

Mert naJ!y tévrdé1-b('n van a kormány ha azt hiszi. hogy a sző
lősgazdák közvetlenül maguk vásái'Oiják be n forráshól a l<arókat. 

Ez is me~tört(nik <•lv~tn.·; - de l(•gtöbb eseiben a helyi keres
kedő utján. S l'itku ef"ett, hoJ!y oler-óbban birja beszerezni m~ első kéztől 
mint a helybeli f~tkea·tsk~díi 6tján; egyszerüeo azért, mivel a fakeresl:ed~ 
áruczikk~nek c~ak is egy nem igen nagy jelentőségü ré,.;zét képezi a 
szölőkuró ; mivel n többi faanyagokat is ugyanazon forrásból szer·zi be: 
azéa·t uztáu az első k~z nem adja olcsóbban, P igy az \·evö a helybeli 
keresketUSre vun utalva. 

De bátnint·s is értelme ennek az igazolványos komédiának, hiszeD 
a sziHőkaró csuk egy czélra, a szőlők mellé hasznÁltatik fel; s igy bár
melyik ket eskedlS vásárolj a is: csak a szölőkultura érdekében tör
ténik a szállitás mérséklése. 

Kivánatos volna tehát, ba a meg nem felelő rendelet visszavenat
n4k tis a kereskedelem ezen balince alól felszabaditatnék; melynek ered
mé~ye a nyilt verseny és az lenne, b~gy azo~ is, ~kik ,egy wagonn~l 
kevesebb szlSlikarót kivánnak beszerezm: olesohban JUtnanak a karo· 
hoz; s igy az az osztály is élvezné a kedvezményt, amely a leg· 
illazabban reá van szorulva. 
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Az alanytelepröl. 
Most., hogy a moh's ojtás k~szités kezd gyakorlatba vétetni : az 

alanyvesszlSk értéke felette emelkedik. Egy pár évvel ezelőtt a sima 
ripária-portális iránt csekély volt 1\ kerestet. Azért, mivel a szölész vi
l'g a zöldojtás készítésére vetette magát. És a fásojtást míután csekély 
sikct·t adott, a sima ripária nem volt keresett. 

Ez évben azonban a kereslet a sima alanyvesszlS iránt. nagy lett. 
Ezt é1ezte míndeuki. Ugy annyira, hogy az egész kereskedésben alig 
volt sima ripária-portális alanyvessző kapható. 

Ez a kereslet a jövlS évre m~g nagyobb lesz ; ~s ez magára vonja 
a figyelmet: azért tehát akinek alany telepe van, előre számíthat urra, 
hogy vesszlSjeit jól fogja értékesitbeni azért, mivel a mohás ojtvány ké
szitése még batvátJyozottabb mérvben fog emelkedni. 

Iparkodjék tehát a gazJa an·a, ho~y telepéu ojtáE.~ra nlkalmas szép, 
legalább 5 mm. vastt!g vesszlSt termeljen. 

E t~:kintetben a gondosság szép er ·dméuyt érhet el. Az~rt. teluít 
m'r most ta\·aszon forditson na~y figyelmet a telepre Járassa körül már 
a fakadás után: étJ a tökékről a fele~ fakadásokat tá\·olit~a el A töke 
erejéhez mérten, nehagyjon egy tökén többet 4 -5 szál ,·e~szönél : ~s 
ezt idejében rendeeen kötöztesse a karóhoz, tisztog-attaRsa, hogy igy 
megerősödvén, bec-rjen. 

Egy jó telep jól kezelve hoz annyi jö,·eclelmet, mint a sz{)l{) ter
més. Egy holdon, mondjuk 4000 tőkéről egész hátran lehet 50 e1er els{) 
o~ztályu \'esszőt vágni, m(•ly legkevesebhet 800-1000 kuruu:H jöve
delmez, és még marad nugy mennyiségü 2-3 oszttilyu vessző. 

Egy füst alatt azt is me~ kell emlitenünk, hogy még a zöldojtá~
aal is vetekedik a jövedelem. Mert kedvez() időjárásLak kell lenni, hogy 
egy holdon hasonló érték ü zöldojt v1inyt lehessen t~rmelui Ez a zölduj
tás suk költségge] és rizikóval jár; mig a \'essző tet·melés kevesebb 
költség~t és fáradságot igényel. 

De meg azután nem is lf.Jh<::t a telepen a zöld ojt<is kétozitését tul
hajtani. Mert ha egyik évben a telepet zöldre leojtatt1ik, a nu\tnk évben 
azután semmi esetre sem szabad ismételni. }!ivel a m~í~odik évben a 
hajtások szillfnyabLak lesznek ; - mig végtérf~ a telep visszaesik. 

Az idősebb szölők foltozása. 
Bármily gonddal legyen a s1.{llö ültetve : évek mult<ht mégis ália

nak be hiányok. Ezt kikerülni nem lehet. Most már az ilyen biányuK 
pótlását sokféleképen e~zközlik. 

Némelyek gyökeres ojtványnyal pótolják ; rnásók a hiányokat sima 
söldojtványnyal ültetik be. Mások siwa és ismét mások gyökeres alanv-
vesszlSkkel pótolják. · 

Ezen eljárás közül cuk az egyik : a gyökeres alanyvesszökkel való 
foltozás vezet sikerre. 
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A gy6kea·es ojtvány megered ugyan, de a szomezéd tőkék lomho
zata tőle a Mget, a világosságot, a napfényt elvonja. 

És igy éveken át sinlődik ; végre megöregszik; elsatny6J és 
rendes termő tőke sohasem lesz belőle. - A sima vadvesszlS ba meg
.-ered 4-ó év muiva erősödik meg annyira, hogy az he.1emesithet6. Igy 
azután sok idéit veszít vele a gazda. 

Egyedül! helyes eljárás az, ha a hiányokat j6 erős sr;yökeres alany
vesszők kel f(lltozzuk ld. Itt azonban mindjárt meg b: ell jegyezni, hogy a 
folto1.ást vasután nem sz':lbad eszközölni; hanem gödröket kell ásni és 
abba ltell elhelyezni u~y azonban, hogy a grö~{ereket csak a legszüksé
gesebben kell megrüviditeni. Ugy kell azonban eltenni a gyökeres vesz
szőt 1.. gödrökb~, hogy a gyök(>rzet rendésen álljon. 

Azután ha a \'essz{ít elhclyeztük, egy kevés földet teRzünk reá és 
azután érett trágyát adunk a gödörLe. Arra azonban vigyázni kell, hogy 
a trágya köz\·etleniil a g.\ ökérhe1. ne et~':ék. 

Az igy eliiltetett gyökmm:~ vrE~sz{í két év alatt m~gerösödik és a 
harmadik évben akár· zölden, akár f~i!'lan benemesithető 

tla a szőW m:ír ~-10 éve~ vagy több idős is, nem kell mindj:írt 
az e&!~szet a hi:ínyz6 téíkék miatt kivágni ; hanenJ igy kell folytonosan 
p6tolni, és igy azután a szőlő évt iz~deken JÍt term{) erőben jövedelmező
leg fentarthat6. 

Apróságok. 
Az őszi metszés. Az őszi met:'zést soha sem lehet l)ly tisztán és 

t<ikéletl'~en eszküzö!ni, mint a tavm;zi mets.lél:!t. }!ivel a levélzet a lom
bozat ezt feiette alkalmathnná te~;zi. Az~t·t. azután az ilyen metszést ta· 
''UE:zszal ujhól át kell nézni, H a feles csapokt61 meg kell tisztítani. 

Hogy azután ez a tavaszi tir<ztogat~is rendes és hasznos legyen 
csak akkor kell etozközölni : mikor már a rügyek nemcsak előtörtek 
de múr u fürtök is lúthat6k lesznek. 

Leghelyesebb ezt m:1jns L6 ki·,1eptiu eszközölni, amely alkalomma 
a metsz(í ernher nemcsak a tiíkéu nwt·adt ~zarvacskákat és fölös csapo
kat tá,·olithatja el, de ha a csapou itt-ott a rügyeK meghibáztak volna: 
azokat is mint szükségtelen részeket elbívolitja. 

S{ít okos elolog u ~yökerezéHt is akkPra hagyni; -- és igy a gyö
kerezés alkalnuiva l nemcsak u ueme~t{)l elétörött gyökereket kell elt~ivo
litani, de egyidt•jüleg a t{íkét 11'1 a fdes es HzÜkHégtclen ré~zel\t(íl meg 
kell tisztítani. 

* * 
Gyökerező kapa. A gyökere;és rendesen csák~inyos baltával vagy 

csákánynyuJ st:okták eszközöl11i. Pedig luü ez nem helyes, mert a mun
ká~ a ·CH~ík~ínyt mikor a földbe hev:\gja: u legnugyo~b vigy~ízat mellel t is 
megugrik; külöuöt-~en a sz:irazabb és kötöttebb talaJba, mely alkalommal 
a cs1íkány s1.éle éle a tőke nyakát megsérti. Az igy mcgs~rtett tőke a 
aértés helyén l.Jeftmésedik, wely azután a tőkét elő~>b-ut6b.~ tünk~:e teszi. 

A gyökerezéshez legalkalmasabb egy e czélra készttett gyokerezok kapa. 
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A gyökerelő kapa egy 3ó cm. hos~zu gömh()Jyü egy ujnyi vae
tagsaigu vasból áll, melynek egyik végén e\(v kis kapa, a maisik v~géo. 
egy kil!l ás6 ,·an. . 

AE a köv~ t kezök~pen k~szül. A mondott vastogtoágu vasnn k egy•k 
\·é~ét laposra kalap1ilják, ~s olyan kis kap:ft C!'liruilnak a ,.~g~re. mint a 
közöns~ge~ kis kerti kapa, melyet azután mint a kapát meghujtják, 
ho~y nyuliu l~vén, \'ele u f<'lrlt't. a tl.íkétlSl kihuzni lehessen. - A mt(
sik ,·égén ellenkez{) irányban hasonló na~yságu kis álllót knlap1inuk. És 
uyy n z e~Jik \'ég( u levő kit: kapát, mint 11 "is ásó t kiélesitik. 

A munk1íH t-zzel u kis szcrszámmul u tőke elébe térdel, a tííke 
körül n föh.h:t nem v1i~ja de kihuzza. (>s H~uhfn ~les késsel n ~uökere
ket WvélJen vá~ja. Esetll'g ha a föld rüges, kt•mény \'olnn, vagy a kis 
kap1\cska a tfíke (•s a liar·ó közt' nem férue: azt a kis 8s6val eltá
volitja. 

A kis kapa huz\'a flí\·nlitja el a f(.)'dt•t, h·hát ki DP.m ugrik a fold
ből: - de ha kiugorut"-k i~", miuhín riÍncs ~zöglete, mt-rl alul ke~ke
nyehh : a szőlő nyaklit nem sérti meg. 

A gy<:kerezéHhe?., ilyen ki~ kupá"flkát kell k~szitetni; - azt aklír
melyik kovác~ mt>gct:inlju. N~flunk darabj1ít egy kown~iért, s(ít öO fil
léJ·ért i8 elkészitik. 

* * 
Az oskolliztisról. Soknn azt a hibát kövdik el, hogyha a ves~z{ít 

gyökerezél-l vé!:!ett o8lwlába rakják : a vessző hosszustiglira nem 
ügyelnek És pedig mtvy hiba. Akl .. or I:Hjaik be a hib1H, midön az tiF· 

kolából kiszedett gyiikcrt•s ,.P8~z(it elliltetni akarj1ili. 
A \'t>ssző le~t:eiéí~ehh g·yökérzetét az altSó vég-~n hozza. De igy is 

kell lenni ; mivel cank az ,, \·esszö ad állund6 alkalmas tőkét, melynek 
a1fló u~ynevezet t eréís talpgyökérzete \'an. 

Az a töke.·, mely táphílékot uz :tls6 talpgyökerektlH vet~zi : szárMz
slig esetén i'lo jól megne1·eli a bogyókat ; -- mig uzok, melyek csttk 
is az oldal gylikérzetriíl hiplálkozuok : szárazság Psetén a szölőbo
gyókat nem képesek jól kifejleszteni. 

Innét van tztitán az, hogy egymás mellett lovő két különbözlS 
gyökérzetü tőke: különbözlS fejlödésíí bogyókkal jutalmazza a gazda fa· 
radságát. 

Ez onnét van, mert mikor a szárazság a felelS rétegben nem nyujt 
kelW tápnedvet ; oz alantabb részben levl:S gyökét· még mindig talál táp
lálékot.. Ezért is szokták a szlSllSWkék felsiS gyökérzetét még a vadvesz
azlSknél is eltávolitani, hog-y igy a talpgyökérre legyen a tőke élete 
utalva, s igy a talpgyökér erl:Ssödjék. 

Ha most már az eloskolá,;andó vesszlS tulságos olyan hosszu, hogy 
a vas által szurt lyukba el nem helyezendl:S : akkor az ültetl:S kénytelen 
a vesszlibl:Sl elvágni. S igy elvágja az alsó talpgyökereket. 

Mi vel pedig az oldalgyökerek részben megmaradnak : a gyökérze' 
fejlődés az oldalokon tört,nik, és az ala6 talpgyökér, amely legfontosabb 
el bénul. 

Azért teh•U a gyökerez's végeU oskolába elrakott vesezl:S 4ó om. 
hosezabb aoha sem legyen. Éa ha ugy tört4nnek, hogy a gyökeres vesz· 
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:aző l'Ö\·id lenne: az sebaj, mert az egy éves hajtáson lehet tetezéa sze
rint a iejezetet meghagyni. 

Sok gazda ezt ftgyelembe sem ve~szi; s csak az ültetésnél veszi 
étazre a htitrányt. Ha pedig ilyenkor nem figyelmes és a talp~yökeret 
-elvli~ja: kéeöbt.J tapas1.talja ká•·os hatását - ha ért hozzá. 

Kérdések és feleletek. 
Kerdés. Sokat oh•dstam a mohá~!!·ojtvá~.1y készitésé1·öl, éz ezek utaín 

elhatárol-tam magamat una, ltogy nehány eze•· llt·bot én is késtitetek; s 
DZt a llid:ikból kil'lzed,·e uzouual e C?.élbói még az {íszszel wegfargatott 
talujba állandó helyére ültetetu. 

Kér·dcm : miko1· szedjem ki a löídltb,·H é~ hogy kell ·ut elültetni? 
K. F. 

Felelet. Hogy a moh:~s-ojtváoy fényes erPdm,~nyt ad: az bizonyos. 
De nem alkalmas mf.g 8em arra, ho!:!·y az a l:hláb61 kiszedve, annak 
állandó helyére iiltctettel!lék. Tes~ék HZt elliit·t módon eiuskolázni ; s jö
vüre tavaszszal \'agy ez é\' {)szén :illaud,) helyPt'c kiültetni. 

Kérdés. Ig•Jz e az, hog:y az. othelló szDlű 10-Jf> é\·ig el él; s hogy 
bora kiváló finoml!l:Íl!ll ? Ha igen: mi a czél~zeriibu : gyökeres vessző-
\'el-e avagy sim:íu ültetni. F. G -né. 

Felelet. Eliísú)r is al'l'a v~\la~'zolok, .uiszl~rint öumag~Hól ér teWdik, 
hogy a gyökeresve~!ölzÍÍ ült<~tt'ise alkalmal"a h h a ~:;imáuál. 

Ami nz ot helló ~letképes~égét illt>ti a kiilönböző elbirálás ahí esik. 
Alkalma:- talajban telj t-eu ellent :ii!. ~:ílunk lb évt!s az othelló, .MetSzes 
t.alajhan ki\'eHz; rrrert a meszet épt!ll u:.ry mint a •·ipáriát uem tür·i. Szá
raz So\':íuy talajbau a fillo.Xt'l'a pusztit:ísa leg:yGzi, visszae:'ik. 

FiHigyelnwt a talaj javitáson kiviil a rnetszésrc kell forditaui. Tut ... 
Dtetl'lzem rrcm Hza1)ad: me1·t a uagy megerőltetés után vissza esik. Két 
etmpro, l.;ét szemre 1-:cl: \·:\~ui 

Ha kt'is{í ok tÓIH•J' hó vé~én sziirctelik, felette er·{)s és st.ti.p ft> kete
piros h•Jrt :Hl. - A kt"Mfín :-:zuretelt othelló ~zíilíí bora két~r.eri lehur.ás 
után annyira cl\·eszti r6ka jo;zagát, h6,.:!y c-<ak a legua:!yobb bot·ösmdt'Í) 
''t!toiZi (Í~oözf(.·. Kiilünö:.;: n ha a :;zíílőt{) id<í=-ebb, !'l a uo.:;y6k }>l kifejlőtltek. 
De kiilöui',seu gond forditamló arra, lao~y ét·és előtt a tiíkét a lombok
tól nem ~'Zahad megf;,i-lztaai. Ha ar. othelló l"z(.ílcíl)\)gy6t érés alatt a nap 
erlíMen t"1·i : k il-g-. A ki6gél'! azt idézi ell;, hu~y a bt,gyó héja vastag ma
rad. Elleuht~ll lomlroz:at kiizött. ~zépen fejWJik; a bJgyó ht~a kivéko
nyodilc Azut:íu sr.iiret alkalmá\'al a csutk:íj~íról le kell ro~t:ílni a bogy6t. 

Az i)!.y kezelt otlH·lló \·<ir·ii:-;uoJ' a legkéuye~ebb i~éuyeknek is, miut 
nehéz f~kete pecseuye h~•r tnl•gfelel. 

Kérdés. Mi az ("•u tapa~1.talata és uézete az ojtv:iuyok tal tós~ígáról? 
Hi~zi-c hogy az ojtv:ínyok :illuncö tN·mii t{)kéket adunk? Dr. Ji"'. K. 

Felelet. Az ojt·:áuy:-:z{)l{í tart,)s~:íga az ojtv:iuy minőségétí.í) fiigg. 
Az egl!~.tMéKes jó tiHTad:bu alkaluuu~ alauym nemcsitett jöl kdzclt és al
kalmas talajhu ültetett ojtv:~uy élete igeu is tar·tós. Az éppen ugy mint 
más gyümölcsta ojt\':íny el élhet hosszu éveg~g. 



l ; 
J 
l 

60 

Kérdés. Annyira sok nz okoAkodtis, hogy az ember egész belge kava
rodik. Az én szőlőm meszes agyagos talaju. A télen forgnttattam meg 
most nem tudom minl) altmynyal ül tesRem be. Egyik a rupestris- Monti~ 
kultit !ljánlja, - a másik a Barlanderi~ ; ~s tudja _az ég .httnyas s~á_m&l 
rupestris metaliquet. Ismét mas a rlpárta-port:{hst, maJd a szohmszt 
ajánlja. V annak akik nzt mondják, hogy csak európai szőlőt ültessek ~~~ 
k~sőbb szénkénegezzem. 

Olvan is találkozott, hogy a területnek o~hell6val leendlS beülteté-
Hét aj2ínÍotta. S mint i.1nhöz fordulok t. Szerke~zt(). u~, s kér~m. szÍ\·es
kedjék u na~y chaoszból az egyenes utra k1seg1tem, annál 1s mkább, 
mivel én női személy lévén, nc111 vagyok jártus az eg~sz ügyben. 

K. Gy.-né. 
Felelet. Ha kt~yed figyelemmel kisérte volna czikliünket, Pgyene

sen megtalálta volna ~z egyenes utat. - ~lost sem mondhatunk mást, 
hogy az aO"VaV"OS mtlszes talaJ' ra semmi m:ís nem való aibny, mint a 

~ .. ~ . 
szolonis. A szolonis, a meszet türi ; a uedve~!ó!~get kiv2ínja. Miut~ín 
pedig az agyag a vizet me~t.artja : az agyagos talajon csak a 8r.oloniszra 
nemesített. ojtvány él meg és rlisllik. 

Lehet ugyan em·ópai sz{)lővel is beültetni, de hát a Rzénkénegezé~sel 
való szöl~szet n'~m a&;szonynak való. Sok nehézséggel jár a szénk,negezés. 
Az ojv~ínynyal egyszer van baj, azutliu csak dolgoztatni kell. 

E1nek könnyebb a feliigy elet e, miot a sr.énkénegez~snek, 
N ál unk agyagos me~zes terüle~en a szoloni~z évek óta sz~pcn díszlik. 

KOn a szőlőben. 
Most mikor k~!o!zen vagyunk a nyit1it!lsal, metsz~sscl ; ke~d(ídik az 

8lsö munka a kötö1.és. Arnint a hajtásol< oly hosszut~:igot értek el, hogy 
a karához lehet kötni, azonnal fel kell kötni, hogy 8 juniusi szél el ne 
törje. 

Következik 8 k8róvert"s vagyis igazit1í8. - Némelyek azzal pr•J· 
dukálják magukat, hogy égbe nyuló kat·ókat vet·nek a Wkékhez, és oly 
vastagokat, melyen az 11kasztást is el lehetne végezni. 

Semmiben sem j6 a tulzás. A felette hosszíi karó ~ok alkalmatlan
saígot és munkaezaporitást követel. Itt is leghelyesebb az arany közép 
ut, az 5 láb hosszu karó. Ha éppen valaki 6 láb hosszu karókat állit 
be: hagyján, de ennál magasabb semmi esetre eaem legyen. Külömben 
a beveréasel és a k~söhbi kezeléssei lesz baj. 

Ha a kar6 eltörik: nem kell azért mindjárt eldobni. Hiszen nem 
a karó term/ ft szólót. Rövidebb karót is mellé lehet verni, különösen 
a fctltozáskor; mert a kötők azután a hajtást. a karó felett is megköt
hetik. 

Ezt azok kedveért és megnyugtatásáért mondjuk el; akik nem ren
delkeznek olyan kaszazával, hogy mindjárt felujitják a karókat. 

Kapálni addig nem szabad, mig a hidegek teljesen el nem múlnak. 
Kfilönö• figyelmet forditBon a gazda a szlSlö között levő azon alanyvesz
lz~kre, melyet ez ávben zölden benemeaiteni &!áodékozik. Járja körül a 
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·szölőt ~8 az ilyen tlJkákr~l a feles fakadlisukat mág most távolitsa el 
hogy igy a meghagyott egy-két hajtás erlSsebben fejlődjék. ' 

Most .. t~ár figyel~ezt~tjük a gazdát arra, hogy a zöldojt1bt oly ma
g~san esz~ozolt~.sse,_ mtszermt a mellette. hiányzó töke helyére elétjen. 
Ne enge~~~. a. zoldoJtást. h~bele-ball(zs m6dJán tets?.és ezerinti maga~ág
ban eszkozolm; de az <>J to né1.ze meg a szomszt!rlban levő szükségletet. 

Maholnap itt lesz az idejP. a pet·metezésnek; gépjeit j6 karban ké
szen _tartsa, a permetezéshez szük~égea vizet a vermekből gyüjtse össze. 
Igy szép p~nzt me~~a~arit a vizhor~lás e!ket·ülésével, kíilönösen oly 
begyoldalakon és tetokon, a hova a vtz felv1tele felette költatiges. 

Aki ma~as fá~ojM~t akar eszközölni : azt. egcSsz május h6 vé(J'eig 
teheti: valamint a helyben való nyakojtás is eszközölhető ez ideig. 0 

·-' fagyos sz ől ötök e kezelése. 
Az idén volt tavaszi fagy oly korán érte a szóWket, hogy leg

több tőkét mÁg- ugy talált, hogy a rügyek levelekben sem voltak 
kihajtva. Ilyen helyen a fagykárt még kon-;tatálni sem lehet; 
mert ba a fejlődő rügy külső takarója imitt-amott meg 1s fagyott: 
nem következés, hogy a méhében levö szőlófürtöcske is elpusztult. 
Az ilyen fejlödr~sü szőlőkben a ké"trt csak a rügyE--k teljes kifejlődése 
után lehet kon!'\tatálni. 

Tehát ezek kezeléséről c~ak akkor lehet be~zélni, ha a fejlődés 
stádiuma be állt, és a rügyek nem fejlődnek. Ez a visszamaradis 
étZt jeiPnll, hogy a rügyek elfagytak .. Ilyen tőkék leginkább azok, 
melyek későn, ta vaszon metszhettek. Es a későn érő fajok. 

Az őszj metsd:s egészen más. Azon tőkék, m~lyek őszszel 
met~zettt>k meg, azok a fagy tdejen annyira kihajtottak, hogy a 
fagykár azokban a fagy után való nap azonnal látható. Miudamel
lett ezeket b csak akkor lehet kt:!Zelés elé venni, ha a fakadások 
jól előre haladtak. 

A kezelés alá \'aló vétel a következökből áll. 
Az elfagyott rügy csak a fiókszemekről hozhat hajtásokat; 

ezek azonbau termést nem hoznak; s nem alkalmasak arra sem, 
hogy jövő évre termő csapra metszessenek. .. 

Azért tehát mindazon csapokat, amelyeken a rugyek ugy el
fagytak, hogy az idén termést nem hozn~k: tőb~n el kell távolitan,i. 

Ha azonban a hajtásoknak csak a hegyet fagytak meg, es 
azon rész ahol a szölőfürtök vannak épek: azt sértetlenül keJl 
hagyni, ~ert a fürt felett a fiók szemek kihajtanak, és a lombozat 
fejlödését által veszik. 

Miután pedig azon tőkék, melyek~ől a csapok ekként eltá~olittat
nak a tökén levő alvó rügyeket késztetik életre, azért tehát rothelyt a 
rügyek eléggé kifejlödtek: azok.Lt meg kell gyomlátni; és a feles haj-
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tásoktól meg kell tio;;ztitani; - mert különben a tökén nagy szttm
mallesznek feles hajtások, és a sok hajtásokat a töke kellöképen nem 
képes megnevelni, s nem képes a vesszőt és a rajta levő rügyeket 
beérlelni 

Ha a töke szálvessző müveléssel kezeltetP.tt, akkor is meg kell 
várni a rügyek fejlödését ; s ha rügyek el volnának fagyva, nincs 
más mód: mint az egé~z szálvesszőt eltávolítani. Nehogy a feles 
sok fiók rügyekből eredő hajtás: a töke er&jét feleméssze, és a jö,•ö 
evi termést tönkre tegye. 

Levelezés. 
T. Szerk. ur l Eg-yik szölészeti ~zaklapban nagy vívmányként 

hirdetik, hogy hát a szölőtőhi)z nem kell k<·ró, lehet ezt karó nél
kül is kezelni. Sőt egé~z pompásan left~stik, mJl~ént kell a --zölőtí;t 
karó nélkül mi1velni. 

Azt tanácsolják, hogy h;~~o'junk meg a szölőtőkén több éven 
át egy Ps ugyanazon sz:tl ve-;"zöt, azután a fiatal hajtásokat ehhez 
kössük. 

1\Iikor ezt olva:-:tam és rajzitt megL'lttam, öszint<'~n mendva azt 
günd(dl<lm_, hogy bizony-bizolly kár ,·olt az<2rt a czikk('·rt a nyomda
f':!stékért. Es 1wm tartózkodom kijelente11i, hogy az egt'·sz t.mácsot ne
vetségesnek ta rt om. 

Xe,·etségesiwk tartom azért, mh d az az egy~zál L'\·rúl-e:'·v n~ 
meghagyott szőlóves"z{) él : s mlUt{lll ,;] lombnt h<Jcsújt, s a tőke 
erejét !u~ryasztja, an~··lkül, hogy arra sziikl"(g \·olna. 

Hiszen ha éppf.:>n \·alaki karó tlt:.lkiil akarja nevPlni a tökéjt;t> 
azt minrlP.n okoskorlás nélkül megteheti. Hiszen a mult ~zőlőszt:tben 
is voltak s1ámtalan Yidékek, ahol a szölúkarót csak hu éből ösmerték, 
mint a kiltona a kán::t; és még1s é\'~Z~zadon út bort 11.-'rnwltek. 

Aki akarja most is mcllözheti, C'-akhog,· akkor a tőke hajtasatt 
nem szabad oiy magasra nevelni. 

Amint annyira kihajt a töke, hogy meglehet k(itni: üssze kell 
kötni ; s késtibb mindann)i~zor amennyiszer kivánja: ujra meg kell 
kötni. 

Nem is azért alkalmazzuk a kurókat a tökénél, mintha anél
kül nem lehet elle11ni, de azért mivel <.z amerikai alanyra nemesitett 
szőlőtö dusabban hajt; ~s ha a hajtá5ában előbb és gyakrabban 
visszatöretik: akkor a hónaljhajtások fejlc")denek eröstbl.Jen, és a 
zöld tisztitás renget&g sok munkát ad. De me~r azét·t alkalmazzuk a 
karókat, mivel az ojtványszölők dusabb termés-eket hoznak, és a 
fürtök a magasabb metszetvén természetesen mai'asabban jönnek 
s igy a nagytermés nem képes karó nélkül megállni, de eldől. 

Nem mondom, hogy egy öreg, gyenge fejlődésü töke nem le
het el karó nélkül ; de fiatal erős és dus fejlödésü tökétől a gazda 
jól felfogott érdekében nem szabad a karót sajnálni. 

De sajnálni szabad és lehet azt és uzokat, akik oly ajánlattal 
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állanak elő, hogy a szőlöt karó nélkül, vagyis a mult évről meg
hagyott szál vesszőhöz kötni hozza ajá.nlatba. 

T. K. 

KOiönfélék. 
Értesités. Lapunkat miudawknak, akik a mult évben előfizetőink 

'•vltak, és azoknak akik az illeWk által ajánltattak - ez évben eddig meg
kiildöttük. - Akik visszakiildc>tték azt t()rültük. Most a lap 4· ik szá
m;{nál ti~ztelettel kétjük min1laz0kat, akik e\{lfizetési dijukat ez évre he 
nem küld<.;uék, ho~y azt. minél eWbh beküldeni ~zive~kedjenek : akik 
pedig a lapot megtartani ás at. e!í-ífizctést ut6la~o3an bt1r, de tenesiteni 
n(•lll hajlandók: lapunk jelen számána:-. vil'3szaküldés4\·el tudomásunkra 
hozni sziveskcdjenek anmíl is inldbb : mert akik a lapot vissz~1 nem 
kí.ildik és az eli)fizeté.;;i pénzt c hó l 5-ig be nem kiildik: azoktól az ell5-
fizetési dijat e hó m:1:·!0dik felében postai me)!hizás utján fogjuk be
ezedni. -- Ti:-<ztelettel a 

Kladóhi'l,atal. 

Zöldojtáshoz val~ gallyak eladás:;. 
A zöltlojtús t• hó végén nlindenfelé Ineg-kezdő

dik. Elérkezettnek láttarn tehút az időt arra, hogy köz

zétegseui, 1niszerint 

zöldojtá 'ra szOkséges 

r e k e 
núhuu tetszés szerinti rninőség 
szerezhetók~ 

Kapható: 

n 
,, 
o k 

, 
es mennyiségben be-

~emes kadarl{a, llua·gtindi, Oportó, Bakator, 
Mézes fehót•, O!asz rizling, Fehét· liadarka, 
MUSTOSFEHÉR, KÖVIDINKA és egyéb borszólók. 

+ -··. 

' 
i .. · 
t: 

' 
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Továbbá csernege fajokból: 

Chassolos 25 változvánvban. 
• 

Muskolat 20 
változványban . 

Ezenkivül több rendbeli rendkivüliségek; u. tn.: 

OAJ'\1-c!atSzé.l,(.? Gr:--/ 
lrz:~:edéver; :1/f. agy a :r.:~ .. :-:;;u;;~~g 

.. -
~-:--':~.<) ~al,akoff: '\.1.~ ~ra~ -. 

a kiváló finom illaiu és zarnatu 

Rozsdás.-

M u s K o L A T STB. 
Szóval 1ninduzou fajok, n1elsek lapo nl foly ú évi 

1. és 2-ik szán1úban eladásra t't·lvoltak sorul\·a. 
Az úrak utérs{~keltek. l(iilünöHen az el{)fizet{Jk 

részesülnek kedvezrnénybcn. 
A gallyak j(,) cson1agol va t.~. k uldetnek, hogy 

a szállitús ne1n lesz reájuk káros hatással. 

Gyöngyös, 1902. 1nájus h{,. 

Tisztelettel 

Csomor Kálmán, 
szőlő-nagy birtokos 

Nyomatott Sima Dávid könyvnyomdájában Gyöng·yösön. 
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