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Az olasz borvám. 
Az OlnE~zor~z~g~<d :w·l!kütt·r1df) ~z~·rzt'jdt~~ m(.g mindig k~sik. 
A nfipilapok lPgujn h ha n :~ggodalma~kodnak amiAtt, hogy 

a hárma~ t-:zÖvPt~~~ megküté:-;(• az oia:-'zl,orok behozatalára vonat
kozólag lwfolyru~sal h·sz, r:;; Í!ry a politika a mi boi úszati 
k{,rcU·~iiukön rt~f-:t iit. 

~!{ir lumgoztatták azt i~. ho!..'Y az osztrákok ~rdekei az 
OlaszOl :~zcíg~nl kort-nd,:) t"'Z!:·rzőcl(.RB(l t>16térbe lf>prwk, hogy ezek 
~rdekeirwk RzolgiÍit~-ttása vt~gPtt, a mi korm~nyunk nz oln::;zJorok 
érdPkélwn w:mi kt·dvPzmt!U)'t-kre voln:1. lu-tjltnHló, - hogy a lt!
tcző r-:zf•J ződ(~~ t·gy {·vr-~ me~ho8~zabhitatnrk, :-:z{)nll olym1 sok 
mindf'u fél P kmtt bin:ícziú Jt:tezik, ho~·y az l'mlwr nem k~pes ma
gá.t egyált.ah~han kiü~nwrni. 

E~yetlen megnyugtntó álhí~punamk az lehet, 
Kálmán min1szterelnök a gyöngyösi küldöttAt:~ előtt 
azt. ho~y a borvám klauzuln a jöv() szerződéshen 
fo!!hdt~-ttik. 

hog}· Széll 
kijelentette 
beHn nem 

Ezen határozott kijelent~8sd ~z~'mlwu sPmmiíPle hireszte
l~sekuek nem adhlitunk hitPlt ; sőt a le~utóhbi jelek határo .. 
zoltau <1rt'H mutH:.·ak, hogy semmif(.Je J,fdn")zmrnyei nem lesz
nek az olaszhoroknnk; R a hPhozataln·íl ug-y me~ fognak udóztat· 
tat ui, hogy t>Zek után nem ÍJ!en sok bort fo~nH k Olaszországből 
importátni A 01it hoz11Hk~ azok H mi boraink árának csök
kentéséJe nem igen sznlgálhatnak. 

Legujabb azon kiváuságát közlik a lapok Olaszország-nak, 
hogy nem azt kérik már, mi8zerint a fenálló szerződés egy 
évre meghosszabbitass~k, sem azt, hogy továhbra fentartRssék, 
a jelenlegi csekély von, hanem azt, hogy legalább 500 ezer 
hektoliter bort engedjenek f\Z eddigi vám mellett inportálni. 
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Tehát már kezdenek alászá.lni! Ez elég fényes bizonyitéka 
annak, hogy a magyar kormány el van határozva miniszt~rel
nökének ez iig y ben tett igéretét btw~iltani. 

KormRnyunk erélyes magatartását az is f~nyesen i~azolja, 
hogy nem kardo~kodik már ez eddil!i állapot fentartására, de 
befolyása alatt á1ló hirhtpokkal annak ad kifejezé~t, hogy a 
m::tgyar állam legalább 500 ezer hektoliter bort engedjen az 
eddigi kedvezménye.a vám mellett inportálni. 

De hát ez iR nevetsé~es kivánság! . . . Hát miért szorit
son le a kormány 500 ezer hektoliter magyar bort az olaszok 
kEdvéért. ? és miért t~ngedjen 500 ez(·r hektoliter olcsó Lorral 
konkurencziát a mligyar termfknek? ... 

A gazdag ember jólétében Hdhatjfl a nhgy lelküt; de egy 
4llam, a sz6gény, mEgt~lni ali~ tudó szől.Sszeik kárára ne 
adja a nagylelkü szPrepet, ~ ne vegye ki az f>he~ st.Ölt~sz kezé
b61 a ktmyerét. 

Nagy fontosságu kérd~s ez uemcsak gazdasági, de politi
kai tekintetből is, mert ha a jelenlegi kormány nem lenne ké
pes a szől~8zek jogos érdekeit az olaszok érdP-keivel szemben 
megvédeni; - s ha nem váltaná be adott igéretét, ruelyt ... t a 
kormány elnöke tett, -- ha a szől~f:zeket az olaszborok kárté
~ony hatásának kiszolgáltatná: ugy na~y leuue a felhá.Lorodás, 
- kérdf>s: birna-e a korrnány széles e hazában számot
tevő szálészeket támogatására megtartani. 

Alig hiszem, hogy lenne szőléHz. aki nem oda törekednék, 
hogy egy m{is kormány vegye kezébe az iigyek vezeté~(.ot olyan, 
aki birju és akarja is a szőlészek igazságos érdekeit mégvédeni. 

Itt volna már az ideje, hogy ezen kérd~s megoldást nyerne, 
mert ha az olaszborok a jövő évre már magasabb adóztatás 
mellett Jesznek behozhatók : akkor a mi boraink keresetteb
bek lesznek, és az árak is emelkedni fognak. 

Ezt pedig a borász közönségnek idejekorán kellene meg
tudnia, hogy a borárainak árait ahhoz alkalmazza. 

A csemegeszötö értékesitéséré51. 
Csak napok választanak el bennünket att61, hogy a cse

megeszölök szállitása kezdetét veszi. 
Ideje tehát, hogy azokról t1rtekezzünk. 
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Me~leplS jelenség az, arui a r:semegeszőlők eladásá.uál már 
eddig nyil ván ul. 

A kereskPdő világ azon ré~ze különösen, a melyik a cse
megt'szőlőt helyht:n veFzi l'is saját üzem?hen szállitja: eddig 
soha ne1n tapasztalt ár-lenyomást csinál. 

S miután vannak egyesek, akik e nyomásnak ~ngednek 
és különhöző okokból már most eladni akarják : kezdik lerakni 
a Jegyvereket s nyakra-lőre csiná~ják a kötéseket. 

A z i ly en időeiőtt.i iizletkötE-F:ek h Hl ~zu Hín a t~rmelőnek 
uem igen van hasznh ~ Cl-akis a vállalkozó kereskedő látszik 
előHyt nyerni. De ez is csak látszat, mert az ilyen kötétJek 
nem houyolittatnak le békével. 

Lesz pPr-patvar el~g ! . . . Már előre megmerem jósolni 
azért, mivel akik Illa potom úr?rt kötnek iizletet, azoknak 
nagy r(. sze n f-m i~meri a CHenwges' őlű száJlitáElnál előfordul 6 
nehPzt;~geket· Ha az eddi~i köt(>sfket egyhehason]itjuk a mult 
évben el{rt en:dm~nyekkel : a külömbség óriási nagy ! ..• 

A mnlt évhen átlagban lwlyben Pllehetett érni kilonként 
40-44 fill{·rt; - manapság u~y&nilyen szőlőért helyben 
24- ~ti till~rrel kötöttek néh~uy egyezséget. 

Néhány egyt>zs~get mondom. S a kereskedő világ ehhez 
akarv:ín a.lkalmazkodni: oz árakat ily Ö;o;Hzegben szándékoznak 
n1egkötni. 

1\liután miut mindenre, ugy a szőlőszállitásra is számosan 
vállalkoznak olyanok, a kiknPk egy fürt szőlőjük sem terem j 
ezek azután élelmesek akarván lenni, azon városok kereske-
.dőit, a hol szőlő nem terem, s ahová a szólőket ujból eladácJ 
végett 8zállitani szokták, mondom ezt a keresked6ket ajánla
tukkal elhalmozzák ; s a néhány kötést véve alapul: kilóját a 
ctieme~eszőlőuek 28- 34 fillérért ajánlják. Ez azután azt szüli, 
ho~y a vásárló kereskedők a termelőknek oly árakat ig~ruek: 
amennyiért azután a számitó {l:Rzda szőlőjét nem szállithatja. 
l~y azutá u rendt•s köt~sek nem jönnek léh· e. 

A kerl'skedő naf!yon természetesen tartózkodó, a gazda 
számítását nem tolálván meg, az egész szlHőüzlet ugyszolván 
pang. 

Nagy gondot ád az a gazdának, nr.gyon helyénvalónak 
látjuk, ha ezen kérdéssel részletesen, behatóan foglalkozunk. 

ElslS sorban azt kérd~zzük : mik azon okok, amiért a cse· 
megeszlSllSk árát majdnem felére leszállitani akarják. 
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A terrnéa talán oly nagy~ hogy annak l~lhelyez~se aggo
dalmHt. ad? Va~y a fogya.;zt~'is szállott UJrY aJá. ho~y a kereij
let hiányt ~zenv~dnP? 

Jelentő8~gteljes befolyá~~t caak az itt most elmondott kö
rülméuy ~yakorolhat. 

A Cr3emegeszől() termés az előző évinél csekélylyel leend 
töhb 1\lert ig·az n2:yan, ho~y or8zágos fagyok nem tettek kárt., 
-- az elemi csapá~ok illetőleg H jé~estik sem voltak oly nagy 
m~rvüek, mdyPk H termést jelent~kenyen megrontották vol na ; 
de egy körülmény a sz{) lők r~, kiilönö8en a esem eg, e 8ZŐ1őkre 
nézve káros befolyá~u volt - Hz, hOJ.!Y az egész orsz,:~ban ural
kodott erŐ8 hideg junius hóban a szől{)k~t vir{igzji~ukban el'Ősen 
elrugták. 

Mivel pedig a c~eme~e fajok h•gnagyöhb r(.:-:zh··n (.rzéke
nyek : a virágzásban legtobb vidéken rnegh1báztak. 

Tehát általánc•sságbnn nem h-~:;z töLb c~emt:·g-e~zúlű, mint 
a mult évben volt. 

A fogyadztás nem apadt.; sőt az napr61-napra t~rt hódit. 
8 uagyobb Bzállitá~i vállalkozá8 ez ~vben oly helyPkre i . ., elfogja 
juttatni, a Rzőlőt: ahol eddig a cse1ut>~eszi>lő nem \·ol t heve· 
zetve. E8 a nw~Hs kórmány ujabb inV~zkedP~e folytán külor
szágok nagyobb piaczain is mt ~fog; it-It-nni a cseme~eszőlő és 
ptdJg eddig nem l?tezett mermyisé~ben. 

Tehát sem a term~s nem lesz HHgyobb, 8em a fof.{ya~ztás 
nem lesz kisebb. Kérdem tehat : mely okok idézhetnék t~lö ez év
heu a c~eme~eszőlők árának leHzállitá8lít? 

A va~y talán t-gy t>ddig nem létezett temelőor~záJ{ vetlwt a 
piaezra nagy mennyiA?gű I:-1Zt:lőt? és ennek a konkurencziája 
idézné el ö az árak alászúllását ? . • • 

Ilyen sem létezik. Azok a piaczok, melyeket eddig mag·yar 
ez(Hővel };ittak el : n1ost is csak ei·I·e vál'hatnak. 'l'ehát ef,{y
aUtalában nem tudurak okot, amely az árak leszállitását indo
kolttá tenné. 

Avagy ujabb szőlőtelepek létesitéAével mi magunkn~ k csi
náltunk voJna konkurencziát? Ez sem áll, mert a szőiök foko
zatos felujitásából eredő többletet : a szaporodó fogyasztás ki
egyenliti. 

Bármint keressük az okokat : semmiféle elfogadó indG
kolást nem találunk. Sőt ha figyelembe vesszük, hogy ez év-
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ben gyiimölcs kevés termett: egy~nesen az áremelést kell ki
látásba helyeznünk. 

Az, hogy P(!y·kPt ~azda elpocsékolta már előre a term~s~t: 
az öntudatos gazdát az ne írányitsa. }feg kell lenni az id~n 
is, mint minden évben a csemegeszölő tisztess~ges árának ; csak 
be ktll várni a kialakuhíst, mely augusztus ~ú- ::JO közt..,tt 
meg-történik· 

A c~emegeszől{:) érH•keAitéR lPhet nJiut mondánk kétféle. 
Vagy lwlyh(·D VPE:1i át a hert"f'kf:'dő {s ct:omagolt~tja, VRf!Y a 
tulujdonos csomr.~oltatja. 

Kül ,·;m h~ég van a bruttó és nett6 szállitás között is. A 
bruttó szállitásná.I a kosár sulyron ~zámittatik; már pedig 
egy száz drb 5 kil6s kor•ár li(·m if!Pn nyom töbhet 30- 35 ki
l6nál; 30-35 kiló szőlő 40 fillérrel ~zámi t va 12-14 korona ; 
eJ!y Azáz dh .') kiló~ ko~{tr ára pedig- E:zál1i1á~i költséggel 27 
korona körül van. Tehát szá1 kosár azaz 5 métermáz~a ~zőlő
nél a differenczia 13-15 kor(lna, m~termázsánkfnt czirka 3 
koronA. 

Aki tehát a szülőt bruttó für net.t6 számitja, az a szólő
nél m(.termázsánk(.nt ~ koronát ve~zit. 

Le~~okosahb dolo~ tehát a szőWt nett6 flzámit&ui, és a ko· 
sár árát is külön felszámitani. 

NAgy külömbséget. teaz ~z is, hogy a kosaraknak kikötött 
sulyunak kell lenni. 

Mert a kosarak uem egyforma nagyok, egyikbe több, má
sikba kevesebb meJ!Y· Már most ha arra is vigyázni kell a 
csoma~ol6nak, hogy knapp 5 kilo sulya legyen, ez is felettte 
nagy idl>t rabló munkát vesz igénybe, ami azután az árat meg-
drágitja. 

Pénzbe kerül még a vasuthoz leendő szállitás ; sz6val ha 
valaki maga 5 kil6s kosarakban knapp csomagoltat és a vas
uthoz 8zátlitatja, minden mázsánál legkevesebb 5-6 korona 
többlet kiadása van. Azért tehát ezt az ÖsE~zep;et hozzá kell 
számitani, illetőleg levonni abból az ÖB@zegből : ha a vevó 
maga szedeti a szőlőt, maga csomagoltatja és maga szál
litja a vasuthoz. 

Az én nézetem az, hogy a hegyi ojtványon termett cse-
megesz616~rt ez ~vben helyben elfogunk ~rni m~termázsánk,nt 
BO -ú6 fill~rt, R szállitás esetén pedig &8-42 fillért legkeve-
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sebb Sőt a korán vagy egészen későn szállitható t-z{))őkért jó-
val töhbet fognak fi~et.ni. . 

Nem kell tehnt a kerPskedők gyalázó és letörő oko~kodá-· 
sára, éH az eddig megkötott el!;yességre hallgRtni. 

De azt ~em szabad szem eiől tévePzteui, hogy az ojtvány 
hegyi szőlők gyümölcse t:gészen má~, mint a ho1noké. 1\lert 
a homok sohasem lesz oly ~des ~s kellenH's, mint a hegyi szölő, 
mivel m?g a többszöri megmosá~ után is mindig ropog élvezet 
alkalmával a homok a szőlőszerneken. 

Neru kell tt:hát ug·g{;dni az fínfk miatt: mert t:'gy-k~t el
té,·edt fecske nem csinál ta va1:1.d. 

János ~azda. 

Mohás ojtvany. 
:\l ásod ik éve annak, hogy a mohá~-f:isojtá~ h~z:ínkbau készittett(lk. 

8 e k(>t évi kisérletekkel egyes vidékeken oly eredmények érettek cl, 
melyek feljogositanak bennünket azon nyiL~tkozatra, hog) a Azf)lőfelujitás 
f'gy eddig uern ösmert előnyös stádium á ta jut. Az utóbbi idtík l>en 
leginkább u zöldojtás lépett eh•térbe azon egyszerü okm\1 fiJgva. mivel 
a gyökeres fásojtü-;n:íl a siker igeu nehezen volt elPrhető; s tul magas 
irak wellett bocsájtattak áruba. 

A kézben esll'közlött tasojtv:iuy felette kevPs l'likert adott, ugyan
annyira, hogy rendkivüli nagy eseménynek ,·ált. betudható, ha 1u0 drb 
kézben eszk<izlött párositátl után 25-iiO drb j6 ojtváuyt nyertünk. 

Ez a ~:kerteleuség azután a fádejt!ls készité~ét a minimális térre 
szoritotta le azért, mi vel zöldojtvány ez1 ét 100-120 korunáért I'ÍÍt ol
csó b bau is belt:' het v t· n szerezni, u em igen \·olt hajlandó a vásárló kö
zönség ezer drb gyiikcres fásojtván)·ért 240-300 koron1lt kiadni. 

S b:ü- teljesen bebizouyodott az, hogy a jó gyökeres faAojtás meg
leplí bikert s a zöldojtvány bokszor hézagos ültetést adott, mindawellett 
a köúinség figyelme a zöldojtásra intnyult.. 

De a kisérletez(·s meghozta a sikert ; és mm~t már egés1. bátran 
meg merem jó3olni, hogy a zöldojtást a mohás fásojtás kiszorítja. 

De Hzabatosabb és egyenlőbb 5zfSlőket is lehet a mohás fásojtás:-~al 
beállítani, mert egyfaju szőlővesszövel könnyebben rendelkezhetünk, mint 
a rekenövel már azért iE~, mivel annak szállitása kevesebb rizikóval esz
közölhet5. 

A zöldojtás sok veszélynek volt és van kit(lve. Ha az időjárás al
kalmatlan, ba híis szeles idő van : az eredmény silány vagy semmi; s van
nak fajok, melyek a legalkalmasabb időjárás wellett is rosszul sikerül
nek. Ilyen például a nemeP kadarka. Ez a faj nehezen sikerül és a leg
ügyesebb embernek i& csekély sikert ad. 

Azután a zöldojtás sok tisztogatást kiván ; sokszor be sem érik. 
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A szél benne sok kárt tesz. És ha jégeelS éri : akkf)r az egész munka 
kárba veszett. 

Mindaddig mig a mohás ojtás készitését nem tudtuk, nem ösmer
tük : az elsoro\t bátr~~nyok mellctt is a zöldojtá~ mellett foglaltunk ál
lást már azért iR, mi vel mint mondám a í~isojt\·ány kevés Ri kert adott. 

Ajánlottuk azonban a magus fásojtá~t., mely az ellSbb felsorolt ha .. 
jok közül soktól ment : - de mo~t mióta a mohás íásojtást ösmerjük, 
egész lelkiu~mercttel azt ajnnljuk ~üH~sztársaiGknak, hogy aki telepitf'ni 
akar: uz csak mohás-fl~sojtványt k~szitsen és az1.al telepitsen. 

Az íly(~n jól válogatott ojt\'ányokból C!-Udaszép s korán nagy fejllS
dést <-rt ~zlSilíjiik lesz. 

Készit~e maga és ne vegyen kész ujtványt; hiszen ha ma~a készi
teti: bámulatosan olesóba kerül. 

Ezl'r darab alanyvesszlSt vegyünk most mikor a kereslet nagy -
20 koronába ; készitése, elrakása, a lád~kba kezelése a kí!lzedésig bele
~rtve, a fütést is nem kerül t<iblll' 20 koron1\nál. Az oskolába rakás, 
goudozás egéHz nyároP alig ket·iil 15 koronába, de vegyünk 20 koronát; 
- egy ezer drb ojh·ány kéRzitét:e, unyaga, kezelé:31• keriil az egész idény 
alatt 60 koron~iba. 

Tegyük fel a gyeng~bb esetet, hogy csak 50 tizázalék lesz az 
eredm~ny : al.;: kor is egy ezer dat·ab k~:o~z gyökered fásojtván y kerül 120 
koronaíba. 

Deluít j61 kere~zt ülvíve ncn1 50 szfizaléktóli eredményt ad. Én lát
tam ez idén 7o-80 százalék m·edméuyt i~. - Ha ezt vesszük, a fás
ojtás oly olcsólJa jön, ho~y azért jó zöldojtván~·t is alig lehet beszerezni. 

Ho!!yua thbez a muh~1s ojh·ány készítéséhez és annak sikeréhez 
valami tito sz~rü tudomány kellene: lelkiismerettel nem ajánlanám; da 
hát a készitése oly egy~zet·ü, hogy u tegegyszerübb szölész is egész bát
ran honúfoghat annak a k~szitéséhez. 

Az angol nyeh•ts párositást legtöbu ember megtudja csiná!ni. Ba 
nem tudja: f~l nap alatt meg;tanulhatja, elsajátithatja. S hibát ha követ 
is el, ha n nyelvek csapok egy kicsit lejjebb vagy ióljebh vannak : a 
sikert nem veszélyeztetik, mert a hiányok beforrnak. 

hmételve mondom oly könn)"Ü az eljárás, hogy bárki is egész bát
ran megkis,relheti. 

Ezen uj eljádsm6d azzal adja a sikert, amitől eddig féltünk. Eddig
eié arra törekedtünk, hogy a kötanyaggal az ojt.ást légmentesen zárjuk 
el. Többs~ör parafával, czirokkal slSt pupirleme1.zel is körül csavartuk 
az ojtás hely~t ; szóval a f'"ebhelyeket l~jlmentesitettük; igy hittüi\. a si
kert. Ez okból egész eleinte az ojtás helyét ojtó viasszal is bekentük. 

B mit tapasztaltunk ? azt, hogy az oskolába kirakott ojtványaínk 
szépen k1bajtottak; n~mely k 4-ó le'Télben is volt, s mikor Hzután a 
parafát vagy papirt staniolt és egyéb anyagot, melylyel kü1·ül volt csa
varva levettük : a kihajtott ojtvány sz~t e~ett. Szét esett, mert nem for
radt össze: oem forradt össze azért, mivel a metszlapokon nem képz6-
dött forrliuy. Nem klpz6dött az~rt, miv~l a kötés alatt a forrány nem 
dudorodbatoU ki ~~ leveg6 biján nem fásodhatott meg. 

Fil)'elmea vizsgdiatunk arról gylSzött meg bennünket, hogy ha a 
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kötés ritkás volt: az iires belvel{en a forrány kitört megftísult. E~ért 
kezdettük arután későbben minden takaró anyagot mellé<.rni s csatk a 
raffiá,·al ritkán kötöttük az ojtvtínyt. 

Már ekkor tudtuk, hogy j6 volna ha az ojtványt köt~s n~lkül he 
lyezbetnénk az oskolába ; - de hát szét esett. 

Igy haladt tovább u kisérletezés, mi kor má1· nztat tudtuk, hogy 
a sikert a takará8 és kötés akadályozza. 

A kutatás, a keresés teluít halarlt tovább: végre azon eszme teste
sült meg, hO!ZY az ojtnínyoknt meleg ágyban kell összeforrasztani és ugy 
helyezni ki az oskolába. 

Ez azonban ismét nem bizonyult jónak, mert széjje;,l hullt. A111tán 
ttkkép tört~nt 1\ ki~érlet, hogy az ojtványt egy-két helyen 1oegkötötték, 
s 20-25 darabot egybekötve u.oháha rakt~\k. 

Ezen müvelet már irányitott mert az igy muba közé rakott, oso-. ' 
móba kütütt ojtványokoól sokon bekezdett forradás volt hítható. 

De ennek aznllín az a hátránya volt, ho~y az igy csomóba rakott 
ojtvány peoét'.lzt kapott, s a halálcetraját az ojtváuy az oskohíba vitte. 

E~o·es~k azután ugy jár·tak el, hogy a~ egy-két helyen megkötött, 
tize8-huszas csomagol· ba kötött ojtványt napjárta hel.\"en füld1·e fektet
ték s kev~~ földdel hetakart1ik. Persze azután, hogy a kiszáradástól 
megóvják, többször me~öntözték. 

Az eredm~ny az lett, ho!!y mire kezdett \'Olna furradni, sok. idő 
mult el, s az alatt u kötanyag a nedves földben elrohad t ; s m ir(' a7. 
tljtványokat ki1o1zedték egy párnál kezdődött a forrudáH, de a l•·guagyobb 
rész szét hult. 

Tehát már ekkor tudtuk ad, hogy ha az ojt\•áuyt nem csavarjait 
köri~ l kötanya~gal, könnyebben f(,rrHd. Azt is tudtuk, hogy a filldbe 
fektetett (ljt\'ányról ltrobad a kötanyag, hogy a moháha csomagolva pe
nész ve~zi körül; ezeken segitendö feltalálták azt az eszmét, hogy gőz be 
kell az ojtványt helyezni, hogy ott össze forrjon. 

K ieHzelt~k azt i A, hogy a penész ellen kénport használuak, -- a 
tul nedvess~g ellemml.vozáAára pedig sz~nport. 

lg_v született meg a mohá~:; ojtványt készitt>se, mely abból áll, hogy 
u angol párosit.áijsal egybe illesztett ojtványt hídába rakják ; a ládát 
alul-felül ned\'es muhával kibé1·elik, ho~y a leveg() az ojtványhoz ne fér
jen; az ojtványt összetörött szénnel sekélyen meghmtik ét~ meghíh
tik kénporraL - Ha készen vau az ojtványt, tetejére durva fagyupotot 
\esznek azért, hogy az összefclrradás után eléWrött hajtás rajta közte 
bátran keresztül halndjon; ennek tetejére azután ismét nedves mohát 
\esznek, hogy igy az ojtvány minden oldalról légmentesen legyen zárva. 

Azután az igy bepakolt h(dát oly azobába helyezik, ahol kályha 
van, s fütik rendesen. Az ablakokat hesötátitik. 

A fűtött szobában, a ládában az elhelyezett ojtványok között g6a 
k'pzödik: s mivel az ojtvány alanya S-4 ujnyira e nedves mobába van: 
'letre kel, megkezdi miiködését; forrauyt bocaájt a metazlapon ; és a· 
oemes gally is a meleg gőzben közremüködvén ez is áletre kel; a az· 
igy k~t oldalról életre kelt vessalS oedveaságe a metszlapok helyfn ta-
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lálkozv:ín: az E'gyüttes müködés megkezdődik, s a kidudorodott nedves
ség forrany megkeményedik, s a két idegen vessz{)t össze forrasdja. 

Az ösRzeforradás után t\ nemes rügy kihajt, s 8-14 nap alatt a 
teljes forradás meg van; s a hajtás 3-4 levélben diszhk . 

.Azon lehet csudtílkozni, ha az igy elrakott ojtványból csak e2y is 
elmarad. 

Elmuradásnak eJ!yedül egy oka lehet; az alany vagy nemes gally 
rosszsága, szikkadtsága vagy éretlensége 

Az elmondottakból látható, hogy a mohás fásojtás készítésének 
ilyeténi felff'dt:z~~oll! e~y óriáRi vivmány. És egy s1<ílős gazdának sem sza
bad e felett egyszerüen napirendre térni. De aki szőlöt akar letelepíteni: 
az mindenesetre tegyen vele ldsérletet. 

Hab:ír a moháHojtvány készítése már ösmert és a jelen czikkünk is 
irányit, miudamellett annak idejében réizletesen el fogjuk még egyszer 
mondani az Pljárást. 

Motü csak arra akarok visszatérni, hogy azon lehet csudálkozni, 
hacsak egy is elmurad a lád:l'ban. 8 ha elmarad : azt a hibás anyagban 
kell kerer~ni 

Azért teh:ít azt tan:lcsoijuk szőlész társainknak, hogy az alany és 
nemeF~ \·essz6re na~y gl1lHlot fordítsanak. 8 akiknek nincs alanyvessző 
táblájuk, azok idejekorán gondolkozzanak alany és nemes vesszőkről ; azt 
szerezzék be éH kezelj~k maguk a t (l folyamán, hogy azután tudják 
miné) anyaggal rendelkeznek. 

Még egy dolgot akarok elmondani. 
Sokan rendkivül örülnek a vastag vesszőknek, s ad bisszik, hogy 

miuél ,.aHtagabb az alany ves!:"z{í : annál nagyobb a siker. 
Ebl·en felt'tte t~vf'dnek ; mert a tu)ságos vastag vesszlS sem az ül

tet~sn~l, tSem az ojbisn:tl nem ad j6 E~ikert. 
Az ojt:í1-boz legalkalmasabu vessző az, melynek vastagsága ó-~-9 

m. meter. 
Mivel pedig ez a mohás ojtv:ínv az egész országban nagyb<~n fog 

készitttui : az alanyveszÖk t'Zerfelett keresettek lesr.nek. - Ezt a köri1l· 
ményt ugy az eladó, mint a vev{) küzönségnek figyelmébe ajánlom. 

Már a mult évben is tapasztalható \·olt az alanyvessz5 kereslet, 
ugyannyira, hogy tavaszszal már csak it.t-ott lehetett alanyvesszőt kapni. 

Még azt is jó eWre figyelmél1e ajánlom azoknak, akik ilykép ki
vánnak ojtványokat készíteni, hogy azt a helyet, ahol az ojtványokat 
eloskolázni szándékoznal< : korán őszszel Jorditsák meg. hogy tava
szon teljesen jó porhanyós talajuk legyen az oskola befogadására. 

Lisztharmat. 
Daczára nonak a hangos reklamoknak, melyet az Asohenbrandt

féle porok wellett csinálnak ; a lisztharmat nem produkálja olyan m'rv
ben kártékony hatását, hogy a hires ment6-porra oly nagy szüks'g lenne, 
mint ahogy azzal a szólészt boldogitani akarják. 
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Neltem elt'g k'terjPdett szölíí~zetem \"BD. 4ó hold szölllm kíilöm
böz6 hattirokhan ~~ fek\·~sü talajokbon van, de eddig natiam olyan 
m~r\'ben nem l~pett fel, hogy az Rzámntfe\·6 károkat tett volna. 

Etr'·-k~t fürt it t-ott S1'.ámot nem te~z. 
I~az, hoJry 1898. ~vht>n 8 miJH,r ~?ől{;met a j~g elverte ; s 8 mlf

sod tt>rmt<~.,k ugynevezett Morton-!zúlt;k termettek, t>zeket. el(ísen me~
támndta. De tuít ez u~y EZem ~rt Pemmit, tehát kárt sem tett. 

A1. ~n nt1z(~f(lm oz, hog-v az n z ön~ tuluto~ ~azdu, nk i nt>mcsak a 
bett>g~~?et tnrlja f!Y6~yihllli, de ·nz ttki n \.{'tetz~líg ered~~(onek okalt i~
meri ; aki a betegPéJ!ek fejlődéFét, kárt~k(lny~ágát annak lefolylh•át JS 

tanulmány tá1gyávtí teszi, A azt meg-tanulja. 
A lisztharmut Cf'ak n ~anmynyal hir6 szőltín fejlCdhet IJ!y fejlő

dött a .Marton sz{;Jöm it! 18~8 ~vben. 
Az ö élt>te addi!! tart, lllig a ~zö•ö ~a\':•nyát uem veflzti ; hu az 

érési stadinm beáll: · alikor neki mnr zF~euJülő tlzőlőfürti)u nincs hatalma. 
Ha tehát a li~?.tharm8t a szőlő tarkulá~tfig föl rwm l~pt-tt : azután 

nincs mit félni tme. 
Ezt a~ért rrondom el, hogy már Dll'htÖJ'tt'·ut, hotry az ~r(\H starli-

umában is poroztál~ egye~e~ 'i ~zőllSkt!t. 
Ezek anitán ok nélkiil vitték be mustjokba. a kénport, vaf!y ba 

ugy tetszik kénporból eJö:~llitott Aschenbrandt-f~le port. 
Most k<>vetke1ett aztán :t mt1~ DllJ!JObb baj. Füh<>z-fához kapkod

tak, hotzy adjanak tanácsot ruiként lehetnP. a hor11kut a k~upor· kellemet
len szaf!át6l megszn had taani ? 

Most mikor a (;z{)J() már már érés Htadiumába jut : e1.t u körül-
ményt a szőlészek figyelmébe aján lj nk. 

A permetezésről 
A peronoszpora elleni védekezés már általánossá vált. Nincs 

már szük~ég arra, hogy annak szüksége!'ségét hangoztassuk. 
Permeteznek már m1ndenfelé; permeteznek pedig rézgálicz

oldattaL A nagy hü-hóval hirdetett ,Kecskeméti-por,« az ,Azurinc 
•Bordozi-porc szép-..égesen kimennek a divatból, mert már minden 
érteiu es o;zőlész tudja, hogy miként lehet a kékkövet felol
dani ; s hogy a hirdetett permetező anyagok hatórészét szintén a 
kékkö teszi, s hogy az árusitók, vagy helye~ebben mondva elöálli· 
tók nagy rebachra dolgoznak. 

Azt is tudják, hogy hány perczentes rézgáliczoldattal perme
tezzenek; azt is tudják, hogy legalább kétszer k~ll permetezni; de 
a kivitelnél, a permetezésnél látok olyan hibát, melyet el nem hall
gathatok. 

Némelyek a permetezést mint védeszközt midOn bdsználják, 
nincsennek tekintettel a töke életmüködésre; vagy enyhébben mond• 
va : taltn nem is tudják. 

Akinek nem szilre ne vegye magára l 
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A ~-zölőtök.~ életmükö_dödése két irányu; az ~gyik irány az, 
hogy gyakeret altal a talaJban feloldott tápanyagokat felveszi, -
ez a szivó készülék. A másik müködö rész a levélzet, melyen át a 
légböl a tőke életéhez különös~n az érést stádiumban a szükséges 
anyagokat felvesz&. 

Azt már mindenki tudja, hogyha a szölölevelek megsemmisül
nek, nemc-jak a töke fejlödése akad meg, de a bo5yók is éretlenek 
mar~dnak. Mtg a zöldojtás készatésénél is nagy figyelemmel va
gyunk a levélzetre. S bár a fogamzás, az eredes nagyobb, ha az 
alany az ojtás alkalmával leveleitől megfosztatik, mindennek daczára 
manapság az öntudatos szölész, az ojtás alk~lmával az alanyt nem 
fo.,.ztja meg a levélzettől azért, hogy az alany beérése biztosttassék. 

A peronospora elleni védekezés is ezen alaprszik; azért védik 
meg a l~velet, hogy a szölö beérjék. 

S midön ezt teljesiteni hiszik, némelyek ugyanakkor egyenesen 
kárt t~sznek a szabálytalan, a figyeimetlen permetezéssel. 

A fukarság vagy szehden mondva a tultakarékoskodástól in
dittatva némelyek csak egyszer permeteznek; permeteznel{ pedig 
oly hten igazában, hogy a tííkét levélzetet -- mmt a falus& paraszt
asszony a patkát, a permetező anyaggal bemazolják. 

Bemázolják a ll.vélzetet egészen, és ~zzel a m(~sz és kékkő 
folyadékkal a levél összes szájacskait, melyen a tök~ feles nedvét 
elpárologtatm és a levegőből a tápanyagat felvenni hivatott, bera
gasztják. 

Hogy mi kövt~tkezik ezután, az önként értetendő. A tőke egyik 
oldala, tlletőleg a levélnek müködé~t:.- megszünik, éppen olyan álla
pot áll be, mmtha a levelek eltávohttattak, lehullottak, vagy a pe
rouoszpora elpu"ztitotta volna. 

A tökén azután, ha veletlenül elbujva maradt egy-két levél, 
mely a bemázolástól megmenekült: ~zen végzi lehetőleg 
funkczióját. 

Inn~t van azután az a sokak által megfoghatatlan állapot, hogy 
daczára, mi!"zerint a szölőtökék megpermeteztettek, a perenoszpórá
nak nyoma sincs : azért a !:tzölöfürtök eléggé nem érnek be. 

Ez a körülmény azután megfoghatlannak tünik fel előtte, pe
dig aki az itt leirtak felett komolyan gondolkozik, a talányt azon
nal megfejtve látja. 

Mi ebből a tanulság? Az, hogy a peronaspora ellen védeke
zést öntudatosan kell teljesiteni. ~ meggyőződést kell szerezni a 
mondottakból, hogy rr.iként kell és hányszor permete.zni. 

A szőlöt rendszeresen háromszor kell permetezm. 
Vannak ismétlem sokan, akik ebből a rendszeres háromszori 

permetezésből egyet, esetleg kettőt elakarnak l?pm. 
Okkal-móddal a kis gazdák egy permetezest az elsőt megta

kartthatjak, de csak a kisgazdák. De a nagyobb btrtokosok ezt sok 
esetben kárukkal takaríthatják meg. 

Most már legaJabb a mi kis l~punk olvasói tudják azt, hogr 
mindaddig mig az éjjelek hdsek : n1ncs ok a peronoszporától félm. 



Mert a peronoszpora csak egy bizonyos állandó hőfok mell<>tt 
kel életre. Ha a hőfok nappal me leg és ha ez életre kelti is: az 
éjeli hüco; idő tönkre teszi. 

Azért tehát a kisgazda, akitwk 1-2 hold szölöje van, amelyet 
pár nap alatt megpermetezhet, addig ne perrnetez~en, amig az éjje
lek is föl nem meleg-szenek. 

H a az éjjel is annyira felmele~szik, hogy a pet·onoszpora élt~tre 
kel, egy bizonyos idő kell, hogy ~1z elsz:)porodjék. 

Ehhez 6-8 nap ke11 ; ennyi idő alatt ped1g- sokat lehet vé
dekezni. 

Mert azt is kell tudni, hogy nincs a töke lomhozata f'i<kor még 
telih·e peronoszpora gombával~ mert edd1g- honnét vette volna. 

A perono~zpora a tőkék feiezett'·n, <> karókon, f'l!Y':·b eliíbbi év
ről maradt anya~okon ~záraz slőlőves!'ziikön és «-'~·D·i·h tár~yakon 
telelt ki. Ahol azután a kellő egyenletes meleg mmt a "\f'lyem-hogár 
hernyó;<at életre kelti. 

Az igy életre ke]t penészgomba kezdt ft~jlődf>s~t : 6-8 nap 
alatt. megt>rik, s ha megért, eÍ'er és ezer apró szarad!-'zewm:!l nem 
látható apró gomba magvak repülnek szét a szölőben. 

Ez az első föllépés ; ezen időköz alatt a kis sz01ősgazdának 
lehet \'édekeznt 

De a nag·yobb birtokosok ezt nem várhatják; tehát ott akarva 
nem akarva n~dekezm kell ; nehogy a baj készületlenü l találja. 

A permt::tezé~t ugy kell eszközölni, hog~· a permet mint a 
mákszem apró cseppekben rakja meg a levélzetet. Nem szabad a 
foly adéknak a levélzetet bemázol ni. 

F1gyelni kell arra, hogy a pf'rrnetező anyRg állandó legyen a 
lombozaton, nehogy azt a lt·gkl:-f'bh h~·rrnat lemo~sa. 

Olyan levf•lü E~zőlön, melynek levélzete ránczos, rajta a felüle
tén bemélyedések vannak, a permet tartÓ!'-abo; mert az ilyen rán
czok közé e!'ett anyag jobban tartja magát, mmt a sima levélzetre 
hullott permet. 

De me~ azt is figyelembe kell venni, hogy némely szölőfaj 
jobban ellen áll a peronos1porának. Minél vékonyabb a levél szö
vete, annál könnyebben elbánik vele a peronoszpora. Minél durvább 
annál kevesbé birja tönkre tenni. 

Hányszor hallottuk azt, hogy a direkttermő jaguez otthelló 
szölőlevelével leggyorsabban elbánik. - Igy elbánik a fürjtojás 
ezőlövel Mig ellenben a mustos fehérrel, d. csudaszőlővel, s több 
vastag szövetü levélzetü szőlö tovább ellentáll. 

Tehát az első permetezés mew-takaritásánál ezt a körülményt 
is kell tudni. 

A permetező anyagot jobban a levélhez tapasztani lehet, ha a 
permetező lébe tapadó anyagot teszünk. Ilyen tapadó anyag a czu
kor, a szirup, a liszt, az enyv, a tej s. a. t. 

Nem oly költséges ennek hozzáadáea mint soknn hiszik. Hiszen 
nem kell abból sokat adni. 
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Jobban tapad a perm,..tező anyag, ha a mész melyet a folya
·dékhoz adunk ; már egy ideig megojtva állott. 

Tehát a permetezést ugy kell eszközölni, hogy a töke lomho
zata ugy nézzen ki, mintha mákkal hintették volna. 

A második permetezésnél a permetező anyag le.;ryen erö~ebb, 
amennythen most már két pe1 ezentes rézgálicz oldattal kell per .. 
metezni. DE~ a ptrmet itt is ép oly pettyes legyen mint az első al .. 
kalommal volt. 

Legoko,abb a második permetezésnél a permetezöt az égnek 
tartam~ a honnét fellövel s permPt harmat alakban hull a lombo· 
Zdtra. 

A harmadtk permetezést plán~ rrd.r c~ak ugy szabad eszkö .. 
zölni. nt>hogy a csövet a tökének irányttva 1 fürtöket et·ösen meg .. 
permetf. zzük. 

A fölfelé irányitott csőből harmat alakban hull a lombozalra., 
s a tűrtoket melyet a lombozat takar nem édnti. 

Tt'!\·,:.d akt azt hiszi, hogy az, hogy csak egyszer de agyon 
permetezi a tőkét, takarékosságat követ el. 

A z agyon permetezésnél rendktvül sok anyag pocsékolodik el 
ugy annyira, hogy azzal amH igy cgy~zerr elpoc~(>kolnak: két rend
szere~ permeteú·~re elÉ>gséges. 

A nap~zam nem te~z diferencziát, hiszen egy magyar hold szö
löt egy ügyps ember t és ftl nap alatt, ha az anyagat helyebe 
hordjúk, ját~zva elvégez1. 

A tut án a rend~zeres ködszerü permetezésnél az ember bátran 
halad, m:~ az <l~}<-'11 permetelé!'-n<~l nehez(·n bir haladni. 

1\lirfdezt--kti,l azt <karjuk leirni és t nácsolni, hogy a gazda 
többsúir t!S n·ulh-zere~en permetezzen; s ne engedje a szőlö lo~ bo .. 
zatát ;. t,.·rmettel bemazolni. 

-y-ll. 

Vegyesek. 
Miniszteri rendelt t. A müborok k«~szitésének megakadályozására 

s a bo:- körül elkövetni szokott bünos manjpulácziók megszüntetése 
c~éljából a Pénzügyminiszter egy rendeletet adott ki, melyben a 
hatóságokat, előljárókat szigoruan ntasitja, hogy a bormérés~el fog .. 
lalkozókra nagy gondot fordítsanak; -- s mindazok, akik a bü
nös manjpulácziókat követnek el, vagy abban segédkeznek : az 
italméré~i JOgot tíílük vonja meg, s figyelemmel legyenek, hogy más 
kerülö utakon ók vagy hozzá tartozóik italmérési engedélyt ne nyer
hessenek. 

Olaszbor. Lapunk zártakor vesszük azt a hirt, lJogy az olasz 
borokra nézve miniszter elnökünkkel az egyesség megköttetett ak
ként, hogy ezután Olas:wrszágból az eddigi vámmal csakis soo ezer 
hektoliter bort szabad behozni; többet nem szabad semmi feltétel 
alatt semmiféle adóztatás mellett behozni. 
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Kételkedünk ezen hir valóságában; mert ha ez igaz, ukkor a mi · 
nagy kúzdelmemk hajótörést o;;ze~vedtek! mivt-:>l ez az soo hekto
liter olcsó vámmal behozandó bor éppen elég a mi olcsó boraink 
tönkretételére. 

Kétségbe kell esnünk, ha e1en i1ir valóra vállit'•~<, s alikor még 
a vak is láthatja, hogy bizony-bizony c ... ehül {Jl a magyar borter
melök érdek,'. 

És ha valónak b;zonyul : már a jl)vö évben bekövetkeznek a 
tömeges buk1ísok, rr.ert a drága ojt ván y szölö úZ olasz borral ,L ver
senyt nem birja megállni. 

Hát csakugyan nincs aki a mi érdekeinket megvédje ? . 
Szegény nemzet! . . . t-·zeg(Jny szölészek! ... 
/4z egri borkiállitas. Az t·gri lwrk1úlhtús augusztus hó •s-én 

tartatott meg. A k 1:í illt1ís fl!n)P'-t n s~kPt ült. Kitünő mmű..,t'~gü borok 
lettek k1állitva. A btrálo-bizottság nem is volt szük marku, mert az 
arany t'·rmPk (>s a diszoklevelek csakugy bultak. Dt~ nwgi~ f··rdPmel
ték, mert valójúban sokféle kitünő borok volt ak kiáll It va. 

Egyet azonban nem birunk konstatúlm, hogy a ki<lllitlÍl-On azok 
akiket vánunk: a borvevök, vásárlók nagyobb ~zámLan mqdelentek 
volna. 

Pedig hát az embl'rel.; keny~rrel élnek. 
Lett volna csak ola~z hor ldállitva és olcs(, árak hirdetve : 

majd tódult volna a borvásárló közön~ég. 
Tr(·fás hangu sorainknak azonbetn más oldalai 1~, \'an; hát 

ninc~ennek érdeklő borvevök a jó és nehéz borok iránt? Hiszen ba 
az egri-visontai vörös borok, melyt. k nagy számmal voltak kiállitva 
sem voltak képesek a bevá~árlökat ez alkalommal oda vonzani, mi .. 
ként lehet reményün~ arra, hogy majd ké ... óbb megjelennek ? 

Ugy látjuk csak az olcsó t.:s ~ok bor ir~·lllt van némi érdeklődés ! 

Apróságoka 
A döntésröl. A helyben eszközölt zöldojtlü;t · dönt~ssel Hzoktnk 

telepiteni. 
Az emberek a döntést rend«.•sen, rninden további 

kül lSsszel végzik ; - pedig h1ít némely körülrnények 
körültekintéssel LemcRak sok pénzt lehet megmf>uteni, 
lyesebben is lehet eszközölni. 

gondolkozás n~l
között egy lds 

de a düntést he·· 

Könnyü tu lajbun, ahol a munka ~za pm a, ott lehet ősszel is dönteni ; 
de kötött tclJajban, különösen szárazs6gbau llbszel nem czélslerü a dön
tt1a, me1 t felet te szaporá tlan. 

Például eby er6seu kötött talajban: mély és elég nagy gödrökbe 
egy nap alatt 35-4ó ojtványnál nem lehet többei elrakni. Tavasszal 
azonban, mid6n a hóviz a talajt átjárta, egy ember egy nap alatt 70-80 
darab ojtvtinyt is eltec:~z. 

Figyelje meg a gazda ezt a körülményt s saját jól felfogott érde
kt1ben alkalmazkodjt1k. 
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A zöldojtványt azonban nem szabad a földszine felett hagyni, 
mert o tél hidege könnyen megfe.gya~zthatja. - Fedés alkalmával le 
kell a földalá huzni. 

Némelyek azért nem s1.e1:~tnek tavaszon dönteni, mivel az áR6val 
kivetett föld darabos ma1·ad. Usse a kő! ez sem tart soká ; . - a máso
dik kapáh~~n~íl, külöoöscn ha egy kis eső is jön közbe, szétmálik; 8 

nyoma sem marad a darabos hanto~ földnek. 

Gyökerezés. Gyökerezni {)szszel és tavasszal azoktak ; de a döntést 
au~usztus h6han ruulhatatlanul meg kell gyökerezni, sőt az ültetébt is. 
Nem il' hisz:k azt nl'lmelyek, mily eWnyös a döntés és az iiltetésnek, augusz
tus h6bau Pszközlend{) gyökerezése 

Amely iiltet~st vagy qöntést augusztus hóban meggyökereznek : 
az rendkivül mel!er{isödik. Es ez a munka a reá küvetkező évben mu
tatja llll'g az eredményt. 

A:r. auguPztu!ol hóban ~yökerezett ültetés va!!y döntés nem él tovább 
a nemes gyÖkerekrl)J ; de a~. alany gyö~erér~ -~~.sz. és van, u!_alvd. S 
igy uz iiltetf.H vagy diintés ~yoliérzete erosen feJind1k, s a rea kovetkezö 
évben a fejWd~s dus~~bh leF~z. . 

Az ilyen ültetés vagy döntött tökének a feJezete nem ör~g~zik meg; 
s a f(•j lőd(>s a gyökérzet fej líídés(l \•el tart lépést. 

Elleuben ha a ~yükcrez6s őszre va~y tavasz1·a marad, a töke feje 
a ' eme~bm e}(~töa·{i gyükerck által t~íplúltutván ua~yra nőJ ; s ha azután 
jöv{) ta \'af"zra a f'ejliídt:..; dkalm:fval az alany elhanyagolt gyökérzetére 
leRz utalva: a lombt(·j){;clés a féjeí'.:et Il<~gy~á~ával nem tart lépést. Innét 
az a D.J('J?I"IÍnclosodott, kor:ín me~öregedett elcserepesedett tőke, ruelynek 
lombozuta a t{ikP ln1j1ü mindig flinli. 

Zöldojtás tisztogatás. Ha már megadta I~ten a zöldojtást fukar-
ságból nE>m lilzahad l'lromlani hagyni. ' 

Sok gazd:it láttam, a ki a zöldojt~ís készit~sének neki vesel
kedett; készitette u í'.:iildojh·1ínyokat deriire-borura, lett is eredménye : 
de azuhíu szt"p=-~ge!'eu elhanyagolta. Minek az lett a vége, hogy lett sok, 
de sil:iny zöldojh·ánya. 

A zöldojtványnyul öröküscu van dolog. Előbb meg kelJ tisztitani a 
mell~khajtásoktól ; - később me~ kell rajta tágitani a pamutot. 

De ezzel még nincseu vége. 
A züldojtványt annyiszor kell tisztogatni : ahányszor csak a h6· 

naljak elétörnek . .Még szeptember h6ban is van dol0g a zilldojtványny&l. 
Hu a pamutot végleg eltávolitottuk, aki.wr az ojtványt j61 ki kell 

kötözni, ho"y a szél el ne törje. 
Permetezni pedig anynyiszor kell, ahányszor megkívánja. 
Mivel a zö)dojtványnál a be~rés egyik fökell~k, a mivel be.Srést 

leginkább az ép levélzet eegiti elő : a zöldojtványt, ha j6l hajt, m.Sg 
októb~r hdban is meg kell pP.rmetezni ; különösen, ba az ~jszakák ia 
elég melegek. 

Némelyek a zöldojtást, ha hosszu a hajtt€sa, visuatörik. Es na
·gyon azereecaétlen munka. A zöld ojtvafnyt vissz~atörni oem uabad, 
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mert a vit"szatört>9l'el :1 ne<h·ker·ingé:-; ti-8 llllfll"!l. vi~sz:tt·sik, t•z }Wdi~ 
sok id{; a be~r.~Bt illl'tílleg. 

De nem ~zuhad \'Í~szatiimi az(rt ~~·m, ·ni\·PI f'.zzel :1z ojt:\H rend
kh·ül mPg\·:t~tag~zik. Ez pedig t·L"y:í!t:tlnh:tu ltl.'lll 1 1/ínyi'l..l, ha az ojtv:íny 
vustag8:\ga f,,r:-zi rozta t1 k. 

-Sokan tapasztalt:fk m:ír azt, ha ut>m tapaHzta:t:ík, ~aj;it ldrukon 
fogj~il-- tapa~ztalui, lto!:!y a t11ha:-t:t~ ziildojtv:íny, ha azzal iiltrtünk, rosz
~zül ered. 

Amely tlSkét helyben ('ldölltiitt;,, :tiii1:1k ninc~ ldtt· i~t\':~r:t, ~.J;t Plíí
ny~n· \'au ojt:i~ t•r(;:.;s,~g<•; -- <le :tz ii!telt·:"Jl•·l az f>-7 111. tlt,;ler va~tag 

ojtv:\uv :t le~t·iztu:":tbban ered lllt'I!-

E:r.t a !,;,riillut;IIYI is j,; ltid!1:. 

------------------~---------------

R i p á r i a- p o r1· a l is 
s 2: Ö l Ő V e. $ S ZI Ő t . 

.. A. Yt·~~z{jk moh.é.scjté shcz 1···..::/,ll• k t•l{)i.:é·
szit VP ; hosszusa g 45- 50 emeter; vastagsa~ ó m. métertöl 
toljebb. 

~~e lis7szel átvéve 
~ tavaszon ,, 

,_o.,..... 
~ . ~-; ... 
ker~ 

U gs anazon f'aj veH~·z{) c:::.:. ol.:::.. z ni vale azaz 
masodosztal~ u 

ezre öszsze! átvéve 
,, tavaszon ,, 

10 
12 

kor. 
Kor. 

Akik mohés ojtványt a"-.arnak készitt~tni, 
azoknak ajánlom, hogy ideje~orán tegyenek meg
rendelést, mivel a vesszöK a nevezett czélra 
keresettek lesznek. 

Gyöngyös, 1902. augusztus hó. 

Csomor Kálmán. 
------------------·------- -------

Nyomatott Sima Dávid könyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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