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Ez évi- utólsó szám_ 
Me~szokott eljárás az. bogy a birlapok az év vé

gén a lefolyt ev eseményt\ir{)l elért eredn1ényeiről 
referúlnak. 

Hát olvasóink kegyes engedellnével mi ezt a be
vett szokást nern követjük ; n1inek szaporitsuk a szót, 
rrlinPk fog:yaszszuk a tintát é~ papirost, hisz a mi 
ilyet{~ni dikcziónk a dolog lényegére egyáltalán nincs 
befolyássaL 

Aki Illegvolt elégedve eljúrásunkkal : annak asz
talán továbbra is vendége leszünk; -- akinek nem tet
szünk: az majd annak módja szerint tudomásunkra adja. 

Mi a lapot jövő évre is fentartjuk; s kérjük az 
illetőket, akik rnegvannak elégedve, hog,v az előfize• 
tési dijat vag.r előre beküldeni, vagy posta-beszedésünk 
utjfu1 hozzánk juttatni sziveskedjenek. 

Igaz, hogy többször megtörtént az, miszerint a lap 
késett; de annak főoka abban volt~ hogy azon időben 
nem volt valanti sürgős, lényeges tanácsunk : de nem 
is volt reá szükség. 

H11 jövőben is megtörténnék ez, ugyazon indokok 
szülnék a késedeln1et; de nen1 késünk soha oly do
loggal, :unely időszerű. 

A lapunk jövőre is csak olyan közönséges szőlész 
napszámos lesz, In int eddig; köz Jeinényeinket a minden
napi g~akorlatban szerzett tapasztalatunkból meritjük 

Elofizetési dija is csak annyi lesz, mint a multban : 
t}_gv é~re 4 korona, rnelyet a Iap tulajdonosa Csomor 
Kálmán, vagy a Szőlóben czirnü lap névre beküldeni 
kérjük. A Szerkesztöség. 
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Országos osapás. 
Hát nem volt elég, hggy az ~v tavaszán a szőlő virá~z?'iában 

elhullott? - hát nem volt elég, hogy az öszi alkalmatlan idöj-' ·"l~ 
miatt a s1őlőfürtök be nem értek, s igy az idei :;zőlötermés nem 
valami fényesen sikerült? bekellett még következni annak, ami a 
jövő évi termésünket is tönkre tegye. . . 

Keve~en vannak azon szerencsések, ak tk magukat ettől : .: or
szágos nagy csapástól megmentették. Különös~r. a . nagyobb birt<·
kosok azok, akikre a csap~1s eg·ész sulyával nehezedtk. 

Nehezedik azért mivel na5yobb szüretüket csak november 
elején v~gezhették b~ : s igy a t o-12-én reá h1rtelen következett 
fagy miatt: a takarást ugynevezett fed?st r_endesen.nem ~égezhett.ék: 

S igy történt azután az, hogy az edd1g- nem tgen es eit órtá!\1 
nagy hidegben, amelyek deczember hó közepén voltak : a takarat
lan szölőtök rügyeit teljesen tönkre mt->ntek 

Kevés vigasztalása lehet annak is, aki tako:-t vagy fedett; 
mert hát a kemény szár1z talajból nem volt képes annyi földet fel
S7~dni, melylyel a tőkt:t kellőképen befedte ':'Olna. S igy c..;ak is 
n1ok a stölők maradtak mentek a hideg óriási kártékon} :gától, 
a1nelyek belettek csirkézv ; ~s amely tőkék rövid csapos vagy .• 0-

pa · f~j müveléssel van, . ..lk kt>zelve. 
Már pedig roanapsúg ilyen metszés kevés van ; ~ legtöbb része 

cser-csapos müvelés mellett kezeltetik : igy kevés menekült meg a 
fagytóL 

l\fost t-=ZPretn(ím m{lr én lútni, hogy ki az, aki az Engelbrekt
féle ágasos metszéo;;!-.el dicsekedhetnék ? ! 

Látjúk-e uraim, hog'y az )dD, a körülmények tanitnak mE-~ ben
nünket a szljlőtő kezelésére! Az ilyen időjárá.., azután beigazolja, 
hogy nálunk a lugoA rend~zer, szálvesszös müvel~s és magas cser
csapos metszés nt>rn exi~ztálhat; s igy csak azon szőlőfajok hoznak 
biztosan hasznot, melyek a töke fejtől is hoznak termést. 

Mindenféle bölcselkedést, :íkumhakumot, eszmeficzamot tönkre 
tesz az időjárás; -- s megtanit bt.::nnünket arra, hogy melyik utat 
kövessük. 

Az importált dolgok lehetnek ideig-öráig alkalmasak, jók. cz~l
hoz vezetők, de bizony az idő kérlelhetlen folyása mindent ha
lomra dönt. 

A régi öregek is tudtak gondolkozni ; s nézzük csak még is, 
miért terjedtek el azok a fajok, melyek most is minden vészszel da
czolni képesek? Miért lett hazánk legnagyobb részében dr a ka
darka szőlő? azert, mivel az még az ilyen nagy fagyok mellett is ad
hat termést. Miért lett nálunk általában a tőkefaj müvelés elfogad
va? azért, mert a mi szeszélyes időjárásunk mellett csak ezzel lehe
tett boldogulni. 

Ez az or~zágos fagy : dja meg a válas.z~ az~knak, akik aJtőke
fej m velés ellen sikra kelnek ; s ez ábrándltJa k1 azokat, akik a mi 



179 

éghajlatunk alá nP.m alkalmas szölöfajok meghonositásával fára
doznak. 

Tehát a fagy országos volt·. Kevés vidék volt ment,. s igy en
nek folyományaként a szölőthoz6 ··iJgyek általában mindeniitt telje
sen elromlottak: & igy a jövő év I!!Zomoru lesz a gazdára. 

Ezzel az i)ntudatos gazda már most számot vet, s ebből le
vonja a konzekvencziát. 

A konzekvenczia az, hogy kevés lesz a bor, ~ tgy az árak 
magasak lesznek; azért tehát akinek még meg van a bora: ne sies
sen azt elpocsékoJni. 

Aki jól tud számitam, ~ még bora meg van : a jövő évi kárt 
már ez évben fogja tudni némtleg pótolni a borok értékesitésével. 

De hát sok helyen a legtöb~ gazda reá van kér.yszerülve bo
rainak eladására. 

Ime itt az alkalom, hogy reá mutassunk a szövetkezet előnyére. 
A szövetkezet, mint már sokszor hango;·tat.tuk, olcsó kam'•'"r... ad 
kölcsönt. S 1gy a burok eladasával n,..m kell sietnie, nem kell potom 
árért t:lpoc<;ékolnia. 

Legjobb argumentum, ha az ember időszerüen ernlit fel vala
mit. Lehet-e nagyobb alkalom a szövetkezet előnyének beigazolá
stíra, mint a jelen, m:kor a baj a nyakunkon van? 

A hol ~zövctkezet van : ott türbetik a helyzetet; ahol nincs, a 
szegény szőlf·.sz kén) cel en elpocséko' •ti a borát; holott t;-;::...:án áll 
előtte, hogy azért, a jelen körülmények figyelembe vétele mellrtt 
későbh felettébb maga'labb árat kaphatna. 

S miből állt volna a szövetkezetet megalkotni? Semmi'·öi. 
Egy kis jóakarat, s r- '· megvolna. 

De hát édts véreim dikczi6s nép \·agyunk mi ! Kezdeménye;:.ni, 
keresztül vinm nincs vérünkbe,l. 

Hát miből állt volna a község lelkészének, jegyzőjének vagy 
tamtójának a népP,t \.!gybehtvni. és evv levelezőlapot küldet· · a Buda
pesten székelő Ü1·szágos-központi szövetkt:zetnek, honnét készséggel 
küldöttek vo1na le egy közeget a szövetkezet megala kitásá1a ? 

Ahol ezzel késtek, most verjék mellüket, és egy eshetöleges 
csapás elkerülésére már most kPrüljenek elé, és szövetkezzenek. 

1\'iielött a fagy okozta kár enyhítésére vonatkozó tanAcsakat 
elmondanánk, még egy pár sort vesztegessünk a borok árát ille
tőleg. 

Ez évben közepes termés volt; a minöség még a közepe:.en 
i5 alul állt. Az előző évben kiváló mínöségü borokat szürtünk ; igy 
tehát a két utóbb1 év termésében rendelkezünk minöséggel s meny
nyiséggel is. 

Akik oly ~zerencsések, hogy Loruk meg van, ne feledjék el, 
hogy a kormányelnök ~·dtal kijelentetett, miszerint az olaszborvám szer
zödés fel lesz mondva uj év re ; ne feledjék el, hogy b:<rmint okos
kodunk és öntudatoskedunk : a jövó évben mennyiségileg kevés bo
runk lesz. Mindezek összegezve azt jelezik, hogy a borok, különösen 
a jobb mjnöségü borok ára erősen fog emelkedni; de viszont na-
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gyobb éberségre inti a hatósá~ok.at, hog!.' a borpancsolást nagy 
figyelemmel kisérjék ; mert az tdet elég kozepes termés é~ alacsony 
árak mellett nem igen fanyarodtak a müborgyártásra. De egé~zen 
másként lesz az ha a borok árai emelkednek, s olcsó vámmal nem 
lehet behozni a~ olasz olcsó terméket. avagy tudja az ég honnan 
származott és Fiumén ta olaszbor elnevezé~ alatt behozott pancsot. 

De most már térjünk át tu!ajdonkép~ni tárg·yunkra, a nagy 
hidegek okozta fagykárokra. 

A dolog ugy áll, hogy fedé-;t még a legszorgalmasabb ~~zda 
sem volt képes eszközölni; hanem holmi szőlőharasztot j{apart ossze 
egy kis porral, és azzal fedte ahogy ugy a tőkét 

A fiatal szőlők kis tökéjett a hó n(·~mileg b~takarta :S védte a
hogy ugy; de az idősebb tőkék egyáltaltiban, különösen annak rü
gyei kivoltak téve a fagy kártékony hatásának. 

Mivel pedig a ritkán ültetett sorú és tőkéjü szölőjéböl mindenki 
kiakarta venni a hasznot, bizony bizony reá metszették azt, s igy a 
tökét~ s azokon a csapok magasan vannak ; hogy ne is szóljunk a 
magas villás metszésr{íl, 

Az a kérdés: lehet-e valamit tenni a kár ennyhitésére? s ha 
lehet, rotkor mit kell tenni ? 

Az elfagyott rügy dbarnul, vegy mint a paraszt mondja, meg 
ég ; abból szőlőtermés tiOha sem lesz. Ámde vannak az anyarügy 
mellett fiókrügyek, és pedig nagy számmal. Hányszor láthat.mk azt, 
hogy az anyaszem mellől 3-4 fiókszem buvjk elő, 

Általánosan elfogadott nézet az, hogy a fiókszemek termést 
nem hoznak ; de amint törvény nem igen van kivétel nélkül, ugy 
némely szőlöfaj is eltér ettől a rnegállapodástó . 

Ki ne látta volna, hogy a muskolatfajok, különösen a rozsdá~ 
vagyis vanilia muskolat szőlőtő ha lugoson kezeltetik : .;gy rügyből 
6-8 fürt szőlőt is hoz. 1\Iivd pedig az a1~yarügy csak egy hajtást 
hoz, s ebből rendesen 2, nagy ritk.1 P.~ethen 3 furt ~zőlő buvik elé; 
a többi fürtök a fiókszemekből bujnak elő. 

Ha tehát ez áll, amint áll is; akkor egyes szőlőfajok fiókrü
gyei is hoznak termést. 

Ilyenek, mint mondcm a rozsdás- muskolat r>s egyéb kacs:>s 
kuszó szlSlőfajok, köztük a piros és fehér chasseles is. 

Ha moat már tegyük fel, hogy a szőlő anyarügye elfagyott meg 
semmisült : sértetlen maradt-e a fiók rügy ? ' 

Az általános tapasztalat az, hogy az anyarügy fagy meg leg
hamarabbb azért, mert abban nagyobb mennyiségbe n van egybe
gyülve a nedveseég, s a kis levélzet erősebben van elöhaladva. A 
fiók szem ugy mondva még a fásrész közé van beszorulva; ez csak 
akkor fagy el, ha hideg már a ves~zöt is megfagyasztja. 

Mert nem kell ám azt gondolni, hogy ha a rügyek elfagytak, 
egyszersmind a fásrészek is elfagytak. Sokszor megtörténik az, hogy 
a termőrügy elfagyott ugyan, de a vessz{) még sértetlen. 

A fagykár elbirálásánál tehát figjelemmel kell lenni arra 
hogy a rügyek fagytak-e el csupán, vagy a vesszök többi ré~ze iaf 
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Mert ha csak a rügyek romlottak el : akkor még a vesszök hasz
nálhatók és a fiókszemek hoznak némi term,st; de ha a vessző is 
elfagyott, akkor hiU ábránd a remény; akkor a gazdának készen
kell lenni a legrosszabbra; arra, hogy egyáltalában semmi, '\f~gy 
csak a tőke feJből elétörő csekély termése lesz, és azután ezt a ká
ros körülményt előnyére kell felhasználni. 

Megbiráini a fagykár nagyságát még most nem lehet ; azt 
lehet már most látni, hogy fagykár van, de bővebben megállapitani 
csak tavaszon a nedv induláskor lehet. Ha azonban ezt bevárni 
mesezinek látszik, le kell vágni a vesszőt a töröl vizzel telitett 
edénybe kell állitani. s azután meleg szobába elhely~zni. Meleg szo
bában a ves8ZŐ megindul, s a fagykár nagysága rajta teljes mer
tékben meglátható lesz. 

A fagykár a következő osztályzatba sorozható. 
Elfagynak a riigyek ; 
Ellagynak a vesszök és ragrek. 
Elfagv maga a töke is, 
A rügy elfagyásnak ismt-rtető jele az, hogyha körmünkkel a 

termőrügyet lecsipjuk, azt egészen taplószinü barnának találjuk. Ez 
a teljesen elfagyott anyarügy. 

Ha a rügyet körmiJnkkel lecsipjuk, és alatta belül egy piczike 
zöldet látunk : ez esetben a fiókszem él; az kihajt. Azonban az 6 
élete csak akkor nyujthat némi vigaszt, ha a vesuő eifagyva nincs. 

Ha a vessző felső héját lehántjuk és alatta a vessző alsó 
bántsa ép zöld : a vessz~nek nincs baja ; akkor a ve!sző képes a 
gedvkeringést végezni, és a fiök rügyet táplálni Ekkor egyes fa
joknál, mint fönnebb mondám, van némi remény a terméshez. 

Ha a vessző felső héja alatt az alsó héj nem üde zöld, de 
bágyadt sárga szinü, s némi kevés nyálkAs folyad'k van : akkor az 
a vessző elfagyott; a nedvkeringést folytatni nem képes, igy azután 
vele kisérletezni nem lehet. 

A nagy hideg azonban még azt a kárt is megteheti1 hogy az 
egész tőkét kifagyas1.tja" s igy azután a tőke feje eJhaJ, s a töké
nek nyakánan tör elé az uj hajtAs. 

Megtörténik n4ba az ia, bogy a vesa~6 csak egyes helyeken 
fagy meg, sőt még a rügy sem fagy el : ez esetben a részlegesen 
~pen maradt ves$z6 a nedvkeringés folytatásán képes, sőt még a 
fOrtöket is teljesen beérleli. 

A~ eJfagyá• keletkezését megfejti az, ha a !agy 
miként történtét, IJ)ás szóval ha azt elmondjuk, honnét származik a 
fagy, mi idézi azt elő ? 

Ha a sző16fáját zuz lepi, és ott rajta a zuz felolvad, a felolvadt 
viz a vesszön végig folyik és rajta éijeJ megfagy; k"éuen van a 
fagykár. 

· Az a hely, ahol a jég reá fagy, megfagyaaztja a rilgyben és a 
vess~őn .levő nedvességet; s igy azután történik a fagyats. 

Ha a hideg szokatlaQnál nagyobb és tartós.: akkor a ve~6btua 
leVŐ nedv,uéi' - a t6ke fejében levő nedvesség, s6t a tőke lS me 
fagy 4s szemeket tönkre teszi. 
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a fagy inkább nagyobb hideg 
vehemen!;ebb, mintha egyszerüen 

ok..:-zta volt, 
a zuz okozta 

Ez évben 
~ igy a kár 
volna a k:írt. 

A gazda első kötelessége mindamellett az legyen, hog:r. ::z -~dő-
között, ha az enyheidő meJ5·engedi, legal:íbb hányatta~sa. be kulon.?sen 
a fiatalabb tökéket földdel, mert a hideg, dacz:i'ra kt~t~egbe esésunk
nek ott óriási kárt nem tehetett. 

Nem tehP.tett oly nagy kárt az(>rt, m~vel a kis alacsony töké
ket a hó takarta : köztudomásu pedig az, hogy a hó alatt a fagy 
nem tesz oly károkat, mint a szabaduan. 

De bekövetkezhet ik az az idéi, hogy a hó elol va'.l, és eg-y zu
zos fagy a fiatal takaratlan tőkt~kt.>t, nwlp·k,~t a htS a nugy hidegtől 
némileg nwgón>tt, ti) nk n· t·' -.z i. 

Azután várjunk nyugudtan ta\·aszig-; majd meglátjuk, mit hoz 
a tavasz, 

Fü elv az legyt.•n, hogy itddig- ne t~szk;·,;.oltessük a llH!lSZI~st, 
mig a tt')ke fejlődt·~~e annyira eli) Iwm h<d<Hll, hogy a rü:.:.y .~(etké
pesség~ről teljes maggyőzöd~-.t st,•r·~zlH~tt ünk. 

Ha azután azt látjuk, hogy a rügy él{~tkt·~p•:s, tekintet nélkül a 
metsd·si "'zab:i'lyra, odametszünk, ahol a rügy van. Ha pedig azt 
tapasztalnánk, hogy a rüg-y kihajt ugyan, de cstmevt'•sz : akkor nern 
érdemt:>:-- azt meghagyni, m rt az csalól~'-' n~m~·~ny. 

1900. t~\" tavaszán szintt'·n volt fagyk.'tr. .\ kkor tapasztaltam 
azt, hogy a rügyek kihajtottak u~·yan, de a vesHZŐ ellévén fagyva, 
a rü~yek vis-,7amaradtak, fPjletlen ün·gek h•ttek. 

Ily e~etht>n a jelen évt.-t haszn;ílja fel a gazda a tőke erőt-itésére, 
& a reá kövt-!tl,ezó évi tu·m,··s l.ozamának ~zaJJontására azzal, hogy a 
'-íÖkéket a sz ó szoros érteh~rn ben minden szan ától tisztitsa meg. 

Az 1gy mt:>gti!'Y.titolt tt.l;e órilbi t.•r6s f:ít hoz, Iiwlyen jövő évre ha 
baj nem éri : nagy tt~rmés }Psz. 

Filoxara jelenség. 
A • .ll agyar V'ilúgc napilapban u z ,·olt elmotuh·a, hogy le~kö?e

lebh Kec~kemét ruellett egyik humoki ~zGWtelepen a filluxera pusztitáMát 
tapasztaltlfk; s ezen ujabb hir annál ink:íbh ije~;ztőbb :· mivel a filloxera 
J.iem is eur6pai szöWf~ljou, Je egy rip•iria t.:íblábau é~zleltetett. 

Beneikivüli meglepetés~t.erüuck tal:ílt.ák t~zen dol~ot, r-s most h!va-· 
taloP vizsgálat indult meg az ügy tauuluu~nyoz:ísára. · 

Két feltevé8 áll itt elfítérLe. Egyik az, lu(t a homokon is meg él 
~s kárté~ony hatái!'U u filoxcm '] és a má•nk, hogy hát a ripáriát is meg-· 
támadhatJn a filoxera? 

Még ezen kérdés tárgyalása meg sem ki~éreltetett már is némelyek 
k_~tségbe vannak esve ; és neki vese l ked \·e hnzzák a halál harangot." Pedig 
hát lehet, hogy ba ·a hir való i~, egy oly rend~s dologgal álluuk szem-
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be_n, amit mát• régen tudtunk, vagy lehet, hogy az egéf:z hir nem egyéb, 
mmt egy k~tségbeeset.t agy réme. 

El~ö Porban lehet, hogy nem is igaz. De feltéve, hogy a homok 
terülden ültetett pz{í)lívcsszön csakugyan konstatálták a filoxerát hát ez 
éppl'll nem njs1íg. S ha a ripár~a visszaes~se jelentkezett, hát 'ez sem 
egyéb a rendes tiltalunk ismert állapotnáL 

. Két dolog eudig ismert ; az, ho~y a homokon rendes megfelelő 
VJSZ<myok közört a filloxera nem képes szaporih•ni és fejlődeni: a másik, 
hogy az n]kalmas talajban a ripária·po1·taliszszal a fi~oxera nem hir. 

'l't·htH az elr•G, mint mondom az, hogy alkalmas homokon, a rendes 
megft·ldö \'iszonyok ld.h·öt a fi!oxel'a uem képes pusztitani azért1 mivel 
nem },,;pes (•let~t rcndszt-I'esen fautartani. 

Ha azonhan a hon1ok nem megf~lellí, azaz nem kvarczos, ugyne
vezett uem fut6 homok: akkor i~cJ.i:-: nemcsak meg él benne a fillo:xera, 
sGt ha nem il' termé~zete~ s~apora~:íg:í\'al !-Z<~porit, de lat-san-lassan, bár 
kl'íöílht, Ply ll!lg'Y F-zámhar~ c.zapol'Pdik f~l, hogy a:.r. eur6ptti szőWHíkét kiöli. 

Olyau igazi szakembert ~em híttam m~~, aki nzt merte volna álli
taui, hogy a ripária Hzőlővessz{jn éppf'n semrui flloxera nem létezik. Igen 
is Val• rajt u, e:-akhogy uc·m lévén a nevezett szőWtö gyökét·zete al
k~tlllla:-o a t1íplnlkoz:i!":'ím, oly c:;f'kt:ly Fzán:mal van. hogy k1írt~konysnga 
t.ppcn figyelembe l'lem jöbPt. 

Emeliett !'~ól az a ki"•riilmfny i:.:, hogy V:!nnak oly fajok, melyekről 
hu t~írozottan tudjuk, miszerint a tiloxera rajta él, de nem .képes oly 
nagy ~zá'mha szaporodni,. hogy a nevt'zett sz{ílőtö gyökérzetét tönkre 
t du~ H·. 

"Ilyenek például az othelló, a jaques sth. 
Csak iH akko1· hir ercn fajúkkal, ha a talaj, melyben élnek, nem 

kf.pc~ {iket kt·llií táplálékkal elhítni. 
Ha n f(ild t1~pdus .• nkkor oly gyorsan fejlődik, miszerint a filloxera 

vele ver~enyre száilva nem kt1pes anyni kárt tenni, amennyit ujra pó
tolni ueru képes. ~Iás s?.óval, ba az egyik gyökeret tönkre teszi, fejl6dik 
a nuít-ik gyöké1·. 

I ly eu ör·ükf•s harczban él a Hí kE' a filoxerával, Azután . aki birja 
az marja ! .. , 

Tehnt az a körülmény, hogy a nevezett homoktalajon filloxera ta
láltatott, anna({ tulajdonitható, hogy u talaj nem teljesen immonos; Rzaz 
van benue annyi kötöttség, amennyi a filo:xern ~letfentartésaiboz elégséges. 

Ha ott európai szőllívessző volna; nkkor ezek 1nerint azt mondhat· 
nók, hofl;y a ro;z{)}lítő visRzaes~se a fi!oxera pusztitásainak tudható be. 

De h~ít e nevezett talajban riptíria van ; s ad állitják, hogy a ri
pál'ia visszaesett ; uzt a körülményt a filloxera puszti_tásá.nak v~nni, tu
lajdonítani egyá'ltalában nem lehet. Mert a filoxer8 a r1pár1át edd1gelé sem 
hon:Qkon, scm kiitött talajban tönkre uem tette. 

Az t~é~z ország szőJ(iszei rip6riá\·al dolgozmtk, de az sehol ~em 
volt tapasztalható, hogy a ripária tőkék a filo:xera pusztitása folytán VISz

szaestek volna. 
Dehát azért sok helyen megtörtént, hogy 8 rip.triák nem fejl6dtek; 

visszaestek : ez a vis~:~zaesés a t6ke silánysaigaiban, 'B 8 levelek elsairgu· 
Jásaiban jelentkezett. 
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De ezt 8 talaj tette; mert amint teljesen ellenáll~i képes a rip~ria 
a filloxerának, hasonl6k~pen a neki ne~ alka.lmas talaJban me.gae~mJ~61. 

Mi sz6lészAk tudjuk azt jól, m~ly1k talaJban ~zokott. a r1pafr1a VIRZ

szaesni; - a meszes talajban ez romdenesetre bek?vetkez1k ; a tul ned
ves talajban azint~n visszuesik, Csakhol(y a két \•Js~zaesés oka a lev~l
~etröl könnyen föl fedezhető. 

Ha a talaj meszes: akko~ a levélzet megsdrgul •. a levélerek meg
vörösödnek. Ha pedig az altalaJ nedvessége eka a VJ~szaeRésnek, akkor 
szintén satnya lesz a fejlődés; a hajtások végei c~al,nyoA alakuak lesz
nek s a levelek szélei beforognak, fodrosak lesznek. 

' Én a nélkül, hogy bevárnám a hivatalos vizsgálat eredményét, 
már most kimerem mondani. hogy ok épen nincs az aggodalomra ; 
mert ittJemmi féle uj és pedig kétségbeejtö ténynyel nincs dolgunk . 

• ~ filoxera tahisaba egé~z iAmert állapot, valamint a ripária \·issza
esésenek oka is má1· rég ismert. 

Ha való is a hir, a dolol! ugy tlll, ho~y a rip8ria nem alkalwas talajba 
van ültetve. Ne\·ezetesen lehet a homok felül nlkalmasnak mutatkoz6, de 
alól. ahova n gyökerek lej utnak, agyagos; és ez az agyag H ed \'es s benne 
oldatlan mész nagyobb mennyiségben van. 

A riFaris az ültetés utáni években mindjárt nem bocs,jtotta gyöke
reit oly mél) en. ahol ez az agya~ meszes tal !Lj volt; te bá t élt d gan, most, 
hogy azonban fejllSdése folytán tovább haladt: bekövetkezett 'a visszaesés, 
mondom \'agy az~It, mivel az agyag meszes, vagy azért, mivel az ugyng tul 
nedves. 

Mikor azután azután azt tapasztalták, hogy a filoxera visszaeset t, kez
dették vizsgálni az okát, s a vizF~gálat alkalmá\'al az alsó gyökereken ~Ws
ködlS nehány filoxerát találtak ; és azután verték félre a vészharan~ot. 

Tehát ezen dologból az a tanulság, amit régen tudtunk, hogy nem 
minden talaj alkalmas rip~u-iának; s legyen bvlőle az a tanulság iM hogy 
ne vegyen a szölész mlnden felkapott rémbirt készpénznek: és h~a hall 
valamit, ne 1 ettenjen meg , me rt az a dolog ti~zt~íu áll. Hazánk ban 20 
éves, Francziaországbam 30 éves tapasztalat igazolja azt, hogy külüni)sen a 
a ripáliaportális alkalmas talajhan kitünő aLany, melyre sz{)JlSszetüuk jöv<'i
jét e~ ész bátran 1·eá helyezhetjük. 

Apróságok. 
Mikcr vigjuk a vessz6t le Ultetéa végeH? Ez a scmininek sen1 

látszó kérdés nagy jelentóségü. 
Há~yszor t~pasztal_iuk azt, hogy az eiültetett sin1a vesszők 

n~~ haJtanak kt; ha kthuzzuk a földből és Inegnézzük, ugy ta
láljuk, hogy az egész vessző megvan feketedve mintha korhadt 
vo.lna. Ennek okát leh.~t ke~esni az igaz abban' is, hogy a vessző 
sz1kkadt !olt ; de legtob .. bszor. a~ban, hob'Y a vessző éretlen volt. 

Ha ~szszel ~ vesszol Ieva&Juk : az éretlen vessző sokszor té
ved~sbe, ejt .hennu~ket. Barnának sőt 1najdnem pirosnak Játszik 
ped1g hat n1ncs telJesen beérve. ' 
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Az ilyen éretlen vessző ha tókén marad, télen át elfagy· 
.azután tavaszon nem lehet vele sem a vevót sem magát a gaz~ 
dát félre vezetni. ' 

Miután pedig a beérett ripária télen nem fagy meg; ha meg 
fagy, akkor éretlen, életképtelen: felettébb nagy külömbség van 
a tavaszon és őszszel vágott szólövesszók közölt 

Ezt is jó külünösen a vevőnek tudni. 

* * * 
A Rlp6ria-tomentoza, vagy nlint nevezik a szórös-ripária sok 

embert tévedésbe ejtett n1ár. Sajátságos az, hogy a szórös-ripária 
bár felette dus és nagy növésü ; a reája eszközölt ojtvány azonban 
elcsenevészesedik. 

1898 évben ültetteni egy csatorna tomentoza vagyis szőrös
ripáriát, s azt oU helyben zölden benemesitettem, és eldöntettem. 

Már a n1ásodik évben tapasztaltam a visszaesést, és ekkor a 
harn1adik évben 1899 évben erősen megtrágyáztattam, s daczára 
mindennek : nen1 fejlődött ugy amint óhajtottam. 

Kiváló gondot forditottani a n1unküjára, 1901. évben ujból 
erósen megtrágyáztattam, t:·s mt:·g mindig nem értem el azt, amit 
a ripária, portálissal ell·rtcrn. 

Elhatároztani tehát, hogy Iniután kelló fejlődésre és termésre 
nem birmn hozni: kivúgaton1. 

Ezt is figyelje rneg az, aki esetleg szőrös ripáriával akar 
dolgozni, s inkább dobja a tüzre, mintsem hasonló szerencsében 
részesüljön. 

* * * 
Rlpiria-portélis. Azt tapasztalták sokan, hogy a ripária-portális, 

amelyik be van t:·rve : nen1 igen fagy n1eg; de az okát nem 
igen tudják ; pedig hát a gazdúnak az ilyen dolgokkal is ösme
rósnek kell lenni, hogy esetleg ebből músra következtethessen. 

l\linél nagyobb rügyü a szölóvesszö, annál nagyobb viztarta
lonl van benne. A ripária-portúlis pedig vékony völgyü, vagy fe
jezzük ki rnagm1kat tudományosan bélcsatornáju, azért azután keve
sebb Iuegfagyni való anyag van benne. 

De meg a ri pária -portális keniény erősen kötött szövetü ; s 
igy ez a két ehryütt járó tulajdon adja meg neki a nagyobb ellen-
álló képességet. . . .. .. . . . . 

Például vegyük az europa• szolofaJokat, vJzsgaljuk nwg a 
fagykárokat, azt fogjuk tapasztalni, hogy Ininél kisebb a bélcsatorna, 
annál kevesebb benne a fagykár . 

• "' * 
A fedésról. Az 190U. év telén szintén sok helyül megfagytak 

a szólók termő, rügyei valamintn1egfagyt.ak a jelen évi.december havá: 
ban is. E kétegymás után következettléh fagy a gazdat gondolkozóva 

teszi, s ha gondolkozik, arra a n1egállapodásra jut, hogy nem a 
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,·últozott idöjúrúsnak ll'IIel tulajdonitani az l'gyn1ást kö.vdil t t.'• li 
fao·vot. de a vúltozolt szólómivel<'si viszonyoknak~ annak, hogy a 
szf>ii) nwtszest.'·vel a régi eljúnistól cltt.'·rtünk. l 1 1 A rt.'·gi eljúrúsi rendszer mdlett a li)kt.'kl'l ugy H.' l' ll'lctt 
fedni : hogy a tertnilcsapok lll'lll fagyl~tk meg ... :\~ost azot~h.an ezek 
nll'gfagyúsa n~tpi rendl'J.~ ~·an azt.'·•:t. m•.vl'l a tokl'k csapJm sokkal 
nw~•asabhan alinak a tokl'kt•n, lllint rl'gcnlt.~. 

:"') Iknenh' csapon csapol csak ritka esl'lhen hagytak a t,')kt.'·n; 
l'ZL is c~'lk a fl'hér fajoknút tellt.'·k: manapság a ll'rmésl a csapo
kon csen:s:qwkon ll'Yil rügyl'k :uljúk. 

:'\agyon Lermt.'·st.l'll'~l'll igy a ti)kt.'·n a ll·rmó rügyek nwgasab
han vannak, ml·lyek az l'ddigi n·ndszerü fedt.'·sscl nen1 la
karhatók. 

EI kell khút lwgyni a rt.'·gi fl'dt.'·s rendszert, s az uj nH'lszési 
múdoza L hoz kl' ll a l kalmazk od n i : azaz a tök ék el si rkt.'·zn i kell. 
Csaki~ igy hirjuk a ll-li fagyoktúl a rügyeket nu·gmcnteni. . 

Azorthan :1 ~irk~.··ú·st csak a twgyedik t.'·vnt.'·l kell kezdl'lll; 
addi(· mt.'•o kirs1 a Uíkl' fel·~.·, md.)· a réui rendszeri fl'déssl'l is 1'<ll 

~ :""-~ . ,, 
tak:trhatú nem kell sirkt•ZJlÍ. 

Csakhogy t•nnl'k a magas esirkt.'·zt.'·snek szintt.'·n meg Yan a 
maga hátr:'tnva, s ha az ültctt.'·snL·l nen1 alkalmazkodunk hozzú, s 
a lŐkéket kgitlúbh l.:!Ocm. tüvolsúgra JH'Ill l'lltetjuk, akkor a sirkt.'·
zés alkalmaval a tiíkt.'·k ldsií gyükérzett.'·t tesszük ki a tl-li fagynak. 

Egyik figyelnws l'ljúrús hasonlú l'ljúrasl yon maga utún; tehát 
hogy ll'-lcn út a 1agytól mcgmentlwssük termésiinkd, sirkt.'·zni kt'll; 
hogy a sirkézt.'·ssl'l a li)kt.'·k gyökt.'·rzclétiíl lll' kellenék a füldet 
ml-lyl'n l'lszl'dni: a ti)kékett.'·s sorokat kelló túvolsúgra kl'll ültetni. 

Kérdések és feleletek. 
Kérdés. A nrtpokban valaki azt áilitotta, hogy t\)hb ft-le othell6 

szőléJ Vill1. ~ev~zetest·n van oiyan taj, melynek ~t·mmi rc',ka szaga 
nincse11. ~hután én nem ()smerem mind a két fajt, a1.t k{ardem: igaz-e 
az, hol{'y az egyik otthdló faj hosszúkás ~zemü és sem a sz6lőjé
nek, .. em a borának nilicsen ~emmi mellék ize? Ha igen, hol le
hetne ezen fí~jh61 vesszőt bevásárolni ? 

.F.·tlé. 
Felelet. Ho~y k{tf~le othelló léteznék az egészen mese besz~d. 

Az otthelló ruind egyenlő, legfölJebb abban van a küWmbség hogy 
az egyik helyen szárazabb talajban van ültetve: s a bogyójai ap· 
róbbak ; - a m:ísik tápdus talajLan : uusabb bogyójú. 

Az azonban igaz, hogy az othelló szőlö borában igenis van 
külömbség; és pedig ez a szölö korában keresendő. 

Minél öregebb a szölőtö, és minél később vágatik le a fürt: 
annál kevesebb mallékize van. 

Kérd••· Piros chasseles ojtványszöl/Sim 6 évesek és annak a 
fája növekedése egészen vissza van esve. A rajta l~vő vesszők már 
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nem is mehetnek s~ál ':esszö számba, oly satnyák oly vékonyak. 
Nem tudom felfogn~, m1 lehet Pnnek az oka ? Mig- ugyancsak az ott 
Jevő Damnskusi muskolat és Burgundi szölöm dus fejlödésü. 

~z alany minde~_yiknél e.g):'forma_, egyenlő talajban van, egyenlő 
munká!tat.ásban részesui: s meg1s a p1ros cl1asseles tőkék mint fön-· 
nebb mondám: v~konyak gyengék. Miként lehetne ezen tökéket du-· 
sabb fejlődésre birni ? Azért is volria ez kivánato~, mert a tök.ék 
vi&szaesésével a termés hozam is mindig kisebb· s ha ez továbbra' 
s igy halad: majd csakn9m csiliingekkel jutalma~za fáradtságomat? 

'Jr. 8 G. 
Felelet. Az n"g1 dolog, hogy a külömbi)7.Ö fajo1.::, külömbözö 

fejWdé~t mutatnak. Pt~ld:lul aí'. olaszrizlmg ojtv!my, évek multán in
dokoiatlanul visszaesik. A chasselesek szintén visszaesne~ ; de hát 
ezek visszae...,(>s!'-'t már tudjuk; ezt az idézi elő, hogy a nevezett s7őlő
fajt n_,nrlPsP.n reá s?okt{tk metszeu:; i~y azuttín dn.-.;,an terem. M~r- az a 
sa.júts;',g·í1 van é! riros chasselesnek, hogy tnt~g ;i le,.{kisebh s~llang
\'t· ... ~zón is tet·mést ad, igy a:1.utái1 a tc1lí1jt P.I'Ö"en kiéli é:-> szedelett 
~o 1· nw 1],~ k hajtá -~nkat hoz. me l ylyel a t ö kéket PlgyP-ngiLik. 

De hát t>Wll könnyt~n lt~ht~t seg-iu~ni. A tal~jt me~· kell javítani; 
rövidebb c:-apo~ müv~>l<~~re kPll átm·:!JH1Í é-; a tőkét a feles mell~k 
hajtá~oktúl <t sa~lang\"t·~s~öktöl még .d-:kor i-. meg kell tisztitani: ha 
azon term(~S ran. 

Igy kezd·.-e a !-'Ziílő két PV mulva ismPt dus fejlödésli le~z. 
A 111i a 1 ur~ tmdi ?s c!f-lmél"ku~i n.uskétt:i'ly fajt i11Hi : azok 

IH'm boznak apró h3jtá:.;;okat. De meg a Damaskus1 musko!at töke. 
tühh f>vhen pilwn, nem hoz terrné..,t. Ilyenkor ö"sze szedi m~g}ít ~ -
dP t:Z az úldott pin1s vagy fehér Chas~ele~. sz61ö hacsak vq.lami ·baj 
nem ~··ri : l'f~ll{!t'tPg ül terem . . 

Kérdés. lltrtt-·len beállott fé-lgy mirttt a zöldojtványomat sem le 
nem dönthettt·m,. sem ped:g It· nem hnzhattam ~ most ugy Já~om,. 
hogy a deczemlw 1 hó közepen volt iszonyu nagy hidPg- a szemeket 
mecrontotta; kt'•rdem: mit tegyek a lP.ve gön fent levő zöldojtványaim 
malY Ll'llt't·e Ult~).:" rem(;ny hoí.zá '? . . . F. K. 

Felelet. :\ag-yon sok án J:írt<~ k igT, m .. g-~·un. ts azok között va-· 
)fyok, akiknek igy fdmaradt ·a zöldojtvan.vul<. En 'a következoképert 

járok ,, 1 . . . . 
Mihelyt az idö Pngedi lehuzogatom öket; ha _a föld annyira 

PngPd, hogy oda tal,arllatom : ooa takarom; ha pcdt~r· má~ként nem 
leht"t · hát pgy vermet. meg-kezdek, abból foldPt ~zedek, s puttonnal 
felves'zem odu, ahol a zöld· ojtvány van; lehajlitom a nemes részt~~:és: 
f'gy kapa földet reá vete~ -- v~ le letakaro~. · ··· · • · 

J:írt?.m m;ír hasonlók~pen mas évben ts, es nem hántammeg. ~lert 
hn bár az anyariigy elta:gyött is, de· d. f1úk~zem kihajtott, s lett belőle: 
tökéletes jó tőke. · · · 

Az ö~mert dolog, hogy a. ripária vékony völgyü_ vessz.ó·. és-. igy 
nagyobb hidegnek is ellenállani k~pe~; m~s szó~al, ~a ]61 be ~~~ ~rve, 
~ t· 1 hidege sem tesz b~nne kárt. Azutan mlnt mat emlitétn megtofté-

"ke hogy IJéha a fiÖkszem k-ihajt. Ebben a teltevésben egészen h~g-.-:-' : 
lu az, k k á . k .. l 

rdemli azt a kisfáradságot, areelybe anna a ta ar sa eru. 
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Kérelem. 
OLVASÓINKHOZ! Tisztelettel kérjiJ.k, hogy lapunkat ismtt 

rösei kiJrakben terjeszteni sziveskt>d.;enek . .lllindazoknak, akik m .. 
gukon kivlll ~ég egy ~löfizetöt ~yÜJtenek: kivánatu~r~ egy .~'!
rona csomagolasi költseg beküldese mellett 4 korona ertek ereJeJ• 
csemege szölövesszöt dijtalanul küldrlnk, 

Eladó szölövesszéS 
Fajtiszta Bipária port•ni1. 

Sima. Gyöker • 

120 eze.r drb. mohais ojt-'shoz való ezre -
!SC> ezer drb. ültet4sre alkalmas ezre 

JO. kor 80.-
10.- 80.-

160 ezer drb. iskolúni \'aló ezre - - 6.- -.-

·la zöldoitvány •• gy6kerea fáaoJtv•ny, 
uiut.én ripária-port.ális alanyon. 

Nemes-kadarka,M,zes-feh,r. Kövidinka fajonk,otezre 100.
Vegyesen ezre - - - -· - - - - 80.
Ugyanezen fajok gyökere• f-'sojtáil - - - - 220.
U gyanezen fajok európai o11emege fajok rovat,ban el-

sorol~ fajokb61 vannak az,zank4nt -- 24.-
40 ezer othe116 - - - - - - - - 10.-

Eur6,al az61öveaz6k. 
ó()() ezer Nemee-kadarka, Burgundi, Opport6, M4zea 
feh4r, O~aurizling, Ezerjó, ~ueto..Ceb4r, Kövidinka st_,c:; 

Eur6pal caem191 fajok. 

Muaka1 A.luapder. En•ek a tulajdo"ÚÚa u, 

8.-

hogy a hul& kem4ny. El,ggé illa'.ol, aöldea •'rga 
azin.Cl. Igen j6 faj, .,,llit.úra i1en alkalmu. &ik 
ezeptember h6 v4g,a. 10 drb. -'ra - - - - -.40 

K•b& JJijle,. Nem kem,n7 h6au. FinMl aa
ma~o, igen b4 &erm4. Nagy bogyókkal 1 apróbb tlin-
tel aep&ember h6 k6•ep4a *ik. 10 drb 'ra - - -.M 

lrJIIfktl ~yod. :Jiaaoll:li' • ~Uik'' aleuad,r-
laa r 1-··- •.• •~ ...., ~ aci. Búoa, te~& -'tli-

-
--
--

2.0-

16.-

-.• 

1.10 
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"ara alkalmas. Kiváló finom izü. Érik szeptember 
hcS végén. - 10 drb ára - - __ _ --

Musk"t Bl. queen Viktória. Igen korán már 
augm;~tus hó végén érik. Rendkivül nagy fürtU. Ha 
megér1k a bogyeSk rozsdás sárgás ak lesY.nek. Száll i
Wsra alkalmas - 10 drb ára - -- _ _ _ 

~uská.t Citronelle. ~gen zamatos. Sárga nagy 
bogy6JU. Ér1k szept. eleJén szállithat6. 10 drb ára 

Muskát Cro 1uant. Egyike a legédesebb sző
lőknek, szine zöldes-s:írga. Érik szeptember h6 ele-
4Sn. Szállith8t6 - 10 drb áru -- - - -- -

Másk:ít Damaskm~i. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványou rendkivül buján él, di~zlik és 
ta~t6R. Fürtje na~y. bogyója i~en nagy, zölde~-fehér. 
KJ\•álónn kellemes. Ké:;őn érik. Sz:lllithat6 10 drb ára 

Muskát de Nastes. A passatutihuz hasonlít. 
Igen kor:ín érik. Szállítható, ropogós sárga szemü. 
10 drb ám - - - - - - - - -

Muskát Herczegovina. Korán ér{í na~y fürtü, 
közép nagybo~y6ju, zamatos, szállithat6. l O drb ára 

?.fusk:it Génu.1i. Fürtje igen nagy, sárgás bo
gyóju. Igen finom mu~kat:ily izü. A vir:ígz:ísban 
néha rug, más k(>Hiín érő fajjal kell keven·e ültetni 
azért, mivel ez is kés()n érik. Szállítható. 10 drL. :íra 

Mu~kát dr. Hógg Róbert. Kiv:ílóan bő termü, 
majdnem megszukadá~ig terem. Nagy fiirtü, fehér
zöldes bo.:ay6ju. Finom rnuskat:íly izü, va~tag héju, 
kés(\u érD. Sz:Olit ható. 10 drb :íru 

-.60 1.!0 

-.60 1.20 

-.60 1.20 

-.40 -.80 

-.öO 1.20 

-.60 1.20 

-.50 1.-

-.40 -.80 

-.öO 1.20 

}lu~kát Froutiguan rouge. Bogyója uagy piros, 
gömbölyü!i KétiŐil érik, Rzállithat6. 10 urL :ira -.60 l 20 

Muskát front ignau hlanc. Fehérbog)"óju mint az 
ellSbbi ~zepternuer végén érik. Szállitható 10 drh. ára -.60 

Mu~kát OttoneL Kiválóan érdekes. Korán t"rö 
muskolat Rz<Slő Közeped fürtöket, de sokat terem. 
Fő az, hogy nem rohad. Szállitbat6. 10 drb ára - -,iO 

Muskát pa!!santuti. Nagy fehér bogyóju, kel-
lemes muskolat izü korlfn érts. Szál h tha tó 10 drb ára - • .W 

Muskát RoyaÍ. Fekete nagy bogy<lju, ritká1 

1.20 

-.40 

-.80 
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fürtü. Korán értS. Szállitbató. - 10 drb ára -,60 1 .20 
Musk:ít Szt Aiban. Az előbbihez hasonló, 

csakhogy nagyobb, köz~p ért~ muskahil izü. Szállit-
bató. -- 10 drb ára -.60 1,20 

Mu~ kát Tokaj'd Jardt>ns. N agy világo~, piros 
bog·yóju, igen h6 term{): köz~p érlS. Szálllitllat6. 1.,10 
- 10 drb ára -.60 ~ 

}lusk:it V anilia ,·agy Rozt:Od:is muskolat. Eunek 
ki\~áló nemes ~s jó t.u~njdonai vannak, Szlfllitható. -
l O dr b ára - 40 -.80 

Chasseles augcvina Korán érő nagy fürtü. 
Sárga uagy :ítlátszó ho~yóju, bőtennő. Sz1illitl'utó. 
- 10 drb :ira -.40 -.80 

Chas de An~eref-1. Sárgn-zöldrf' boj!yóju bíítermti 
k()zép érő kellenws izü. Szállithat ó. 1 O dr b ára -.40 -80 

ChaR Bianc. Ez a közi'm~ége8 kor:íu ~r[í, bőven 
termi) i~mert faj. Sz:íilitható. - 10 drb ára - -.20 -.40 

Chas Fontenehic d·or. ll!l'D uagy fejü. Sárg:is 
huso~ szemii. Kortiu érő. Sz:illithat6. 10 drb árft -.40 -.80 

Chas de Jl!dra. Nagy fürtü. Zi)Jdes-F:írga szemü 
blStermií szeptember v(ig~vel ~rik. Szállit ható -
10 dr b. :ira - -.60 1.20 

Chato~ Imperial Llull(' Feht'r, nat!y hogy6ju, igl'll 
nagy fürtii. Korán .~r:í. Sz:Hhtható. 10 dr·b ára -.80 1.40 

Chas .Jeruzsálem. Nagy ft-•kete bogyójú, korán 
ér&. Kiválói:ul finom. Szaillitható. --- 10 drb ára -·- -.40 -.So 

Cha!' N~metpiros. Gyönyöri\ piro~ bogyóju 
bőtermő. Szállítható. 10 darab ára - - -.6o 1.20 

Chéis Mathias. Korán érő nagy fürtő, bogyójai 
fehél'ek, barna foltta l. Szállítható. 1 o dr b ára -.6o 1.Jo 

Chas Napoleon. Rt~'~a nagy fürtü, óriási nagy 
aranysárga bogyójú. K~lleme~ izü asztali disz. Az a 
hibája \'au, hogy néha rug, azért későn ~rö fajok 
közé kell ultetni s akkor pompásan terem. Későn érő 
Valódi kincs Szállithat 10 drb ára - -.6o 1.40 

Chas Piros-Napoleon. Bogyója felett~ nagy és 
gyönyörö rózsapiros, ~ hamvasságánál fogva meglepő 
szölű Ki~sé ~avanykás. Hanem disznek felülmulha
tatlan. K~aön érik. Szállitható 10 drb ára 

C has Guen Viktóric1. N agy ftirtü sárga rozsdás 
nagy bogy6ju. Szeptember érik. Szállítható. 10 
drb ára 

Cbas Teneritfé. Sárga nagy fürtü, nagy bo
gyójú közép érö. Szállitható. 1 o dr b ára 

Chas. rouge Gyönyörü világos piros szinü, n<1gy 
termetü. Kt válóan alkalmas a szállitáera 1 o dr b llra 

Chas rouge royal. Sötétpiros szmü gyönyörü 
azőlő. Felette nagy termő. .A.u1usztusbau érik. Szál-

-.80 1.40 

-.6o 1.2. 

-.40 -.80 

-.20 -·40 
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litható. - ro drq ára -
Chas Szl. Fiakre. Igen nagy fürtü, sárga leves

szemü rendkivüli bőtermő. Szállitható. 10 drb ára -

C has Tokaj angevina. Gyönyörü halványpiros 
felette dusan termelő kellemes izü szőlő. Szállításra 
pompás. 1 o dr b ára -- - -

Cbas Zsidóországi. Cseresznye-ptros bogyóju, 
b6termö. Kiváló finom csemege. Középérö. Szállít
ható, - 1 o dr b ára 

C has Almeria. N agy fürtü, fehér bogyójú bő
termő. Közé p érő. Szállítható. 1 o dr b ára 

Albilló. Rendktvüli szép télre eltenni való szölö 
Fehér bogyóju. Nsgy fürtü. Szállitható. 10 drh ára 

Buzellott 6riá!',i. Oriási nagy förtü és bogyóju 
Sz1Ulitható ro drb ára - -

Uharmond rouge. Sjtétpíros szinü, nagy fürtü 
nagy bogyóju.K ivál6an finom izu, felettP. bőtermő. 
Legjobb csemege szölök egyike. Kl.~épérö. Szállit
ható 10 drb ára - -

Csodaszölö. Az összes szölök között a legna
gyobb fürt ü. Vu n nak 2 1/z k ilo sulyuak is. Sokszor 
oly nagy termést hoz, hegy meg kell ritkitani. Soha
sem rug. Borszőlönek felette kifizeti magát. De cse
mege szölönek t~ haználható. Sz1íllithat6. 10 drb -

Charnichon Bianc. Nagy fürtü, nagy huso'1, sár
ga bogyóju, elsőrangu c~eme!!e, egészen korán érő. 

Szállit hatt'~. r o dr b --

Chornichon a grapes collosales. Igen nagy 
ubork~ alaku, sár~a szemühusos, pomptfs izü, el~{)
rangu csemege. Szaillitharo ára 

Duchesse of. Buckleuk. Zöldes-sárg-a, nsiy
Siemü muskolat izü, bőtermőKiváló faj. Sr.állithntó. 

16 drb ára - - - - -

Ezredéves Magyarorszaíg Ez a .mai .szőlés1etb~n 
az lehirhedt legértékesebb szőlő. Mmt ktválóau szep, 
finemt csemege faj. Szállitható o drb ára ·-

Fürj tojás. Roppant nagy filtü, naa-y bogyóju, 
fehér st.emü szőlö. Középérö. Igenrtéke~, osakhogy 

-.20 -.40 

-.70 

-··.80 

-.So r. 6o 

··~-.6o 1.20 

2.80 

3·-

1.- 2.-

C 20 

1.20 

1.-
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más hasonló időben ~ró fajjal keverve kell ültetni, 
különben magában néha rug. Szállitható ro drb ára -.40 -.8o 

Kecskecsecs. Van kétféle, piros es fehér. Ké-
sőn érő téli szőlő. Szállitható. - 1 o dr b ára - -.40 -.8o 

Kossuth Lajos. Nagy fürtü. nagy s*rga bogy6ju. 
Felette korán érlS. Szálhtható. - 10 darab ára - I.- 2.-

Malakoff usum. Igen nagy hosszns, ritkás fürtü 

Piros gyönyörü szőlő, télen át eltartható. Szállitható 
10 dr b ára ---· - - - - - - - I.- 2.-

Madleine angevina. A legkorább:m érő szőlök 

egyike. Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy 
sokszor rug, azért ezt i'i más hasonló irlőben érő 
fajok közé kell ültetni. Szálhthato. - 1 o dr b ára -.1 o -.2~ 

Niája. Egy igen becses közép bogyójú szölö. 
Szállitand6. - 10 drb ára 1.- 2.-

Perl im?eriál. Felette nagy bogyóju fehér sze-
mü, finom izü. Szállitható - IO drb ára -- -- .6o 1.20 

Prekocié d~ malinque. Felette korán trő, fehér 
bogyóju, kellen.cs izü c~emege szölő. Sz<'tllltható. -
JG drb ára - - - - -.40 -.6o 

Span) ol vörös. Gyönyörü piros bogy6jü, nagy 
türtü, nagy termésü, korán érő. Szállítható. ro drb -.40 -.So 

Reise de CaJabre. Mint a neve mutatja, rend-
kivül nagy fürtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, 
igen szép szöllS. Erik korán. Szállitható. lo drb ára -.6o 1.20 

too drb. gyökeres fásojtvány csudaszőlő darabja -.so 
A megrendelések alkalmával az érték egynegyedét l:elölegll 

kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti leadó állomást. 
- Nagyobb megrendelésnél árleengedés türténik. 

A vesszök jól csomagoltatnak ; a csomagolásért lmérsék~lt dl· 
uámittatik. 

Csomor Kálm6n, 
szölö nagybirtokos. 

Nyomatott Sima Dávid köoyvoyom4iájalban Gy9ngyöaön. 
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