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K1 uukat tehát feltartjuk az 1903. évre iiJ. Müködési 
r ányunk a következő leRz. 

Szolgálni akatjuk a szőlőszetet, ami gyakorlati képessé
günkkel ; il nem akarunk többnek látszani, mint amint vagyunk. 

Oda törekszünk, hogy az ujabb telepítéseknél: a multban 
: 6n ak bizonyult szlSlők telepítése hóditson, a a vidékek régi jó 

hirneve vissza~zerelte~sék. 

A felszínre kerülő esetElkben gyakorlati tanácscsal szolgá
lunk, a hozzánk intézett kérdésekre legjobb tudomásunk ezerint 
adjuk meg válaszunkat. 

Az ujitásokat figyelemmel kisérjük, s ezerzet tapasztala· 
isinkkal őszintén nyiltan beszámolunk. 

Geseftnek laponkat sem magunk, sem másnak felhasználni 
nem engedjük ; s nagy hango tftnácsokkal leendő felültetéstlSl 
szőlész társainkat tőlünk telhetlSleg megvédjük. 

Az önérdekblSl és haszonlesésból származott s pecziális 
védes'zközöket sohasem semmi dijért nem ajánljok ; de amenyi
ben R védekez{lt olcsóbban eszközölni lehet : azt fogjok to
vábbra is ajánlani. 

Jöjjön bárkitlSI bárhonnPt a jő okos tanács, elc5tte tiszte~ 
lettel meghajlunk ; de jöjjön a zöldasztal szüleménye, mely leg
többször csak eszményi dolog, s mind ilyent ha a tüzpr6bát ki 
nem állja, jöjjön ez bárkit61 : nemcsak nem ajánljuk, de ha 
jobbat tudunk, ellenében azt ajánljuk. 

A bor paocsol6k ellen á lland6an akczi6ban leszünk ; s ha 
legkisebb visszaélást tapasztalunk vagy todomásoJJkra hozatik : 
kérlelhetlenül neki megyünk ; de nem kiméljük azokat sem, 
akik a neves vidékek megrontáa,ra, más vidék silány terméa& 
a neves vidékek borai helyett 4rusitják. ' 
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A szlSlllszeti borá.szati szövetkezeti ftsznt~t, ru int ezid5sze .. 
rint egyedül ezéihoz vezet5t üdvöset kászséggel szolgáljuk ; s 
oda törekszünk, hogy ·legalább a neves vidékek ~zlJléazei borá
szai szövetkezzenek . 

.A sz6Jótelep1tés czélszerü elhelyezkedését sietet jük, s arr a 
törekszünk, hogy a gazdák, a vidékek régi jó hirnevét vissza
szerezzék. 

Kivállóan fogjuk pedig azt munkálni, hogy azok, akik 
szőlójüket agrár kölcsönnel telepitették, vidékenként tömörülje
nek, és egyiittesen terJesszék fel kérelmüket az iránt, hogy a 
visszafizetési határid() megho3szabbitassék, s igy a rátafizetási 
összegek alá szállitassanak. 

Akiknek igy tet~zünk, azoknak köszönettel adózunk ; akik
nek kev~sek vagyunk, sajnálattal vesszük tudomásul/ mert mi 
nem haszonért/ de elvb51 ~olgozunk. 

Dolgozunk ~s tanulunk, ho~y szerzett tapasztalatniuk ma
gunk éJvényesithessiik és m;isoknak is ha~zálhassuuk. 

Akiknek igy tetszünk, azok támogatását nemcsak abban 
kPrjük, ho~y eJ{)fizessenek, hanem felmerülő esetekheu előfor· 
duló tapas~talatokról értesitsenek. 

Cs nk ez esetLen lesszünk képessek el vállalt kötelezettsé. 
güuknek el~get tenni. 

A szerkesztö. 

Van-e létjogosultsága a szövetkezetnek. 
A borkereskedelen1 hivatása az volna, hogy karöltve a ter

melókkel a borternlelés érdekében és emelkedése végett közre 
müködjönek. 

Szon1oru dolog, hogy ez n1anapság netn igy áll. A borkeres
kedelem irányt téveszt, nen1 az ó anlinek lenni kellene. 

Hivatúsa az volna, hogy a n1agyar jó termékel\:et alkaln1as 
helyeken értékesitse, s nlidón igy közvetitése, fáradsága és be
fektetett összegeért tisztes polgári hasznot szerezzen : egyidejüleg 
a magyar borokkal az arra alkalmas külhoni piaczokat telkeresse 
azt részükre n1eghóditsa. Ez volna az igazi czél. Ez azonban nincs 
elérve, de még czélul sincs kitüzve; sajnos hogy igy kell nyilat
koznunk, a borkereskedés n1anapság nen1 egyéb mint bor-uzsora. 

Szomoru dolog volna, ha kivétel ne1n volna, de nagyrészben 
a borkereskedés ebból áll. 

Nézzük mit tesz a kercskedó vilag nagy része. Össze vásá
ralja szüretkor a hitvány, rongy legolcsóbb szólót, abból még nit
ványabb lórél csinál, vagy összeszedi a gyenge hitvány bort, s 
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azt szeszszel vagy erősen szeszezeit borral kiigazitva hozza for
galo.mba. 

A napokban egy borkereskedő pinezéjét hivatalos kikülde
tésben ntegvizsgáltam. Láttant együtt legalább 4-f>OO hektoliter 
bC'rt ; de szavamra mondom, egyik hitványabb volt mint a ntasik; 
s mikor azt kérdeztem, hogy miként birta ezt a sok hitvány bort 
összeszerezni, azt a választ nyertem, hogy métermázsáját a száló
nek 8 koronajért vette. 

No hát uran1 fia! ntit lehet adni 8 koronáért 'l I ... 
Persze azután az ilyen hitván lőre a forgalomba keri.H; el

rontja vele s vidék jó hirnevét. 1\Iert hát ki n1eri azt Inondani, 
hogy ez a szőló csakugyan nent .. ezen a vidéken terntett. 

A vevő olcsó bort kapott. ürült az olcsó árnak; de Inidön 
megizlelte, erős gyanuja támn<.it, hogy az nent tern1észetes bor. 
Vizsgálatot kér, s !me a vizsgálat ellenkezőt bizonyit, azt hogy 
az nem mühor. Egyebet tőle nen1 kérdeznek, egvéb választ a 
szakértő nen1 adhat. "' 

Az ilyen kereskedőből jut minden borvidékre. lVIost már 
kérdem : nem-e érdekében áll-e a szőlőtern1elónek, hogy jó minó
ségü borainak értékesitése végett Inaga legyen a kereskedő ; ntaga 
elégitse ki azokat, akik a videk jó borának beszerzése végett 
hozzá fordulnak? s miután ezt n1ás Inódon nent teheti: szővet
kezetett kell létesitenie, amely a borokat jól kezeli, a vevőket jól 
kielégiti; borainak jó hirnevét megtartja, a vevő kö1.önség ér
dekeit is képviseli és vevőket kivánat szerinti minőséggel kielégiti. 

Csak az eddig kifejtett okot igazolják, hogy a szövetkezetek
nek igenis van Jétjogosultságuk is. 

Antit elmondottan1, az áll az egyes borvidékre. 
Mosl száljunk a nagy általánosságról 1\Iit tapasztalunk ? azt~ 

hogy a mi fővárosunk és egyéb nagyobb városokban ha a nagy
vendéglők ét-h1pjait olvassuk, ott látjuk a franczia, a görög, a 
spanyol borokat. Tehát hazánk nagy vendégi<>sei az idegen álla
mok borainak értékesitésével is foglalkoznak. .r..s a kereskedelem 
alkalmat nyujt arra, mert ebbe a bortekintetében boldog or
szágba : a franczia, a görög, a spanyol stb. borokat behozzák ; a 
helyett hogy a borkezelést fejlesztve, a kitünő rninőségü magyar 
borokat a kezelés által nemesitve ntint ldlünő anyagot hoznak 
forgalomba, egész .nuísod rendü minóségre degradálják, ugy szál
ván elhanyagolják · és magyar borokból csak középnlinőségii 
borokat hozzák forgalomba, de azokknl is elóbb olyan polgári 
házasságot visznek véghez, hogy a jellfgre is alig lehel ösn1erni. 

S igy azután a jobb rninóségü ntagyar borok a lerntelő pio
ezéjében hevernek éveken át, ahelyett, hogy azok a kereskedésbe, 
onnét a nagy fogyasztó közönség forgaintába kerülnének. 

Ha tehát azt akarják a jobb bort termő vidékek, rniszerint 
boraink a kereskedelembe illetóleg fogyasztásra jussanak, miután 
a kereskedelem azt elhanyagolja : a termelőnek kell keresked6-
nek lenni ; s miután ezt egy ember keresztül vinni alig képes~ 
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csoportosnini kell, szövetkezni kell, s a szövetkezés folytán a ke
reskedelem terére kell lépni. 

Ha ezt nem teszik, szólójük tere1nhet, de annak jövedel
méból megélni nem lesznek képesek ; a nagy közönség pedig 
drága pénzeért sem igen szerezhet be tetszése szerint tiszta valódi 
bort. 

Egyedül a rossz irányba indult borkereskedelen1 az okozója, 
hogy a termelők kénytelenek szövetkezni, s szövetkezve a keres· 
kedeleut terére lépni. S n1indezek n1ellett n1it látunk, hallunk, 
tapasztalunk? Azt, hogy egyes borkereskedők a szövetkezetek jo
gosultságát támadják n1eg. S ha rajtuk állana, rninden egyes szö-
vetkezetet beszüntetnének. · 

De hát közérdek kivánalma-e ez"? Nem! A közérdek első 
sorban az, hogy a vevő fogyasztó közönség oly hort fogyaszthas
son: an1inót akar, arninóért fizet 

A mai viszonyok 1nellett rnegvan-e ez a biztositéka ·! Egész 
bátran kirnerjük n1ondani, hogy nincs. A közi·rdek kivúnalina-e 
az, hogy a silány rninóségü borok olcso ár n1ellett keresetté le
gyenek, s kiiskolúzva, névvel ellátva kerüljenek a togyaszto asz
talára~? Nen1-e kivánatosahh, hogy a valódi jó ital talál jon fo
gyasztást; s nliután ez a kereskedelemben kevésbe, dc a szövet
kezetek utján feltalálhaló :. nem-e a közönsi·g érdekéért is van a 
szövetkezetek létesitése ~? Es 1nost nlil lútunk, nem egyes kcres
ked6k fejtenek-e ki akcziót a szövetkezelck ellen, egyesülni ké
szülnek és szövetkezni akarnak a terrnelök últal létesitett t:·s létc
sitendó szövetkezetek rneggyengitésére. 

Nohát az igaz. hogy még n1ost a szög nem ütött üt a zsá
kon; 1nég az uj zsák fénynyel lakkal van bevonva ; de ha va
laki figyeli, már is halja benne a szögek zürgt'·sd, s csak kis ideig 
kell hogy kopjék róla a n1áz : a szögek ki is fognak úllani, Ille
lyeknek hegye éle a hortermelök szövetkezelének ntegsehzé
sére szulgúl. 

Legyünk tehát rt:·scn : s 1niutún a horlennelök szövclkezelé
nek létjogosultsaga igazoh·a van, sajúl jól fel fogott érdekünkheu 
lépjünk a cselekvés terére -- egyesüljünk, szövetkezzünk vidéke
inkért s szolgáljuk ami jól felfogott érdekeinket. 

Kisérjük figyelernruci a Budapesten alakult országos borter
melők szövetkezetét, s aniennyiben Iuüküdt·sük a vidéki szövet· 
kezetek 1nüködése körébe beillik, lépjünk az országos bortenne· 
lök szövetkezetébe; s igy közös erővel álljunk védelmére boraink
nak és a1na harcznak, n1elyet ugy lútunk, a horkereskedők szö
vetkezésükkel ellenünk irányitani szándékoznak. 

A szölő metszéséröl. 
A szőlészetben legnagyobb figyelmet a metszás érdemel. 
A metszéstől függ a szölőtermése. A szántóvető ezt szokta 
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mondani : ki mint vet ugy arat : a szölész pedig azt mondhatja : 
ki rnint metsz ugy szüretel. 

A metszésnél sok szabályt kell tudni. 
Első és főszabály az, hogy legyen tisztában a gazda termény'• 

nek minőségét tlletöleg. Ammt nem lehet eg:v rókáról két bőrt le
huzni ; hasonlók~pen nem lehet a szölővel sem két czélt érni. 

Sokat és tinom bort termelni nem lehet. 
Aki tehát értékes és finom bort termel, az elégedjék meg ke

véssel__; s ne erőltesse á dolgot; mert ::tz lehetetlent kivá~. 
Osmerni kell a szölő faját, tudni kell az éghajlati viszonyokat, és j 

azut~ín a metszést ahhoz kell alkalmazni. l 
Amenny t vidék, amenny t faj szőlö: annyiféle a metszés. Nevet· 

ség es tehát az, midön a szől6k metszését országszerte egy kapta
fára huzzák; ~még nevetségesebbek azok, ha az állami !0\Zakközegek a 
metszé~ 1ek bem~tat~s1ánál a vidékekre a ~zölöfajokra 1nin1 cksenn~k 1te- ~ 
kintette , s egytdeJÜ eg nem mondják el, hogy az á ta u· aJán ott 
metszési müvelet, me ly sző!ötajokná1, mely \'idéken foglalhat helyet.· 

Enne~ a következményei azután l.omikusak volnának, ha egy
idejüteg a feleknek kárt nem tennének. 

Emlékszem rá, szintén a hallgatók között voltam, midőn Bu· 
dapt'sten a metszési módozatot be mutatták. 

Akkor divatba jött az Engelbrekt-féle szarvas metszés. Az ah-
hoz nemértö uri szőlPsz minő ájtatossággal leste, nézte, hallgatta l 
az igéket ! s haza menvén, midön munkását azon mets1ési müvelet 
keresztül vitelére utasitotta: akadt meg a dolog. 

:MennJ i kárt tettek ezen egyvidalu eljárással ! Mert hogy az . 
ott bemutatott metszési eljárás jónak bizonyul talán a mele~ebb ég haj- • 
lat alc:i.lt, a hol először sok bort termelnek és a téli hidegek a szöl5 l 
rügyében kárt nem tebznek : azt megengedem. De nálunk az be 
nem válhatik. mint amint nem is vált be ; hatva szü)etet eszme 
ajánlat és eJfárás volt. ~.··. 

IsmétJen minden vidéknek, minden szölőfajnak meg van a maga '' 
metszési eljárása. Aki az ellenkezőt állítja, az vastag tévedésben van. ~ 

Van azonban a szöJőmetszésben bizonyos sorrend, elkezdve a ko-
pasz faj müveléstől, egész a. sétalugas rPndszerig. 

Ezek a surr-.ndek egyike-másika alkalmaztatik egyik vagy a 
másik vidéken;. 

Igy megnevezve, a sorrendről azután az általánosságban lehet 
szólni. 

Első a kopaPzfaj met~zés. Ez abb61 áll, hogy a tlSkén mindea 
mellékhajtást lev águnk, és csak két egymás!" t l ellenkezőleg álló 2 

kis, eg) rügyes csapocskát hagyunk. 
~zen metszési eljárás ott dívik, ahol egészen finom bort ter• 

melnek. Ahol a szőlőtő gyenge táperejü talajba van ültetve. A czál 
az, hogy kevés termést adjon, de ezen kevés termést a tö megér· 
lelni esetleg mei"tepesztem birja. 

Ezután következik a váltakozó csapos müvelés. Itt már a töke 
nem az idei bajtás vesszöin levő riigyeoskén, de a csapon l~v6 
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egy éve~ vessző rügyéből hozza ki a termését. Ez a metszési módo
zatnál már nagyobb termésre számítanak, amennyiben az egy éves 
csapon levő hajtásból eredett vesszön levő rügyböl, biztosabb ter
mést várhatnak. 

Hogy ezen metszési eljárás, mely legnagyobb részben az egész 
országban helyt ~oglal, könnyebben érthető legyen, kl-zzel foghatóan 
magyarázom meg. 

Fogja össze az olvasó a balkezét marékba, a kis és ,1agy ujjat 
azonban nyujtsa ki ; igy kell állan! a tökének ; - a kézfej tekintes
sék tökének, a kis és nagy uj pedig az egyévet meghaladott csap
nak. Azt akarom ezen mutatással betanitani, hogy amint a kézen a 
kis és nagy uj egészen egymással ellenkező irányban van, hasonló
képen a k~t csapnak ellenkező irányban kell lenni, azért, hogy a 
tőke nedv keringése rendszeres legyen. 

Ezen a két csapon azután, a szölöfajra és a termés minőségére 
nézve hagyunk több \'agy kevesebb rügyet, 

Ha a talaj sovány, és tőke gyenge, akkor 1-2 termő rügyet 
bagyur1k rajta, ha azonban a töke erős, a talaj tápdus és gyengébb 
bort szándékozunk szürni : akkor több termo rügyet hag-yunk rajta. 

A töke két oldahín az egyéve.., csapon levő hajtásan a termő 
rügyek szükséghez képest meghagyatván, most 111ár gondolkozni kell 
arról, hogy a tőke másik ellenkező két oldalán a jövő évre szük
séges termő c"ap szempontjából egy-egy rügyes kis csapocska ha
gyassék meg. 

A reá kÖvetkező évben ez lesz a termő rügye~ csap, a mostani 
termő rügyes csap pedig többen levágatik, és mellette a jövő évre 
alkalmas egyszemes rÜJryecske meghagyatik. 

Ez az ugyne\'P.Zett váltakozó csapos müveléP, melylyel a sző
löt tetszés ~zerint. kisebh nagyobb termésben lehet tartani, s ezzel 
az eljárá-.sal lehet tet~zé" szerint 'l termP~-hozamot fokozni. Csakhogy 
vigyázni kell arra, hogy a töke tul ne erőltessék. nehogy meglegyen 
a sok fürt s nem birván kift~jleszteni, egres legyen belőle. 

Ezután következik a csercsapos ~üvelés; az abban külünoözik 
az előbbi metszéstöl, hogy ott az eWz~ •~vi 1 azaz eg-y é vet megha
ladó csapon levő vesszön hagyatik meg a termést hozó rügy, ennél 
a csap-csapra hagyatik, és a két éves csapon levő idei vessző hozza 
a ~rmé~. . 

Ez csak némely fajnál ~ lkalmas, me rt legtübb faj az egy é\·es 
csapon levő !dei vesszé) rügyéből termést hoz. 

Ezt követi a czomb müvelés, mely abból áll, hogy a tökén le
vő l~ét éves csapon egy fél száll vesszőt meghagynak. A karika mü
velés ettől azzal különbözik, hogy a vesszőt egész hosszában meg
hagyjuk, melyet azután vagy a szomszéd tökéhez vagy a két töke 
közé vert kar6hoz vagy karilukikába kötjük. 

Ezután következnek a gos müvelések, melyröl alkalmi la~·~~ y 
egész czikket közlünk. 

Jelen czikkünk czélja tulajdonképen nem is a szölör~ndszeres 
metszése, csak arra akarunk kiterjedni, hogy amint a törvény nincs 
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kivétel nélkül, ugy a metszés eljárásban is van kivétel, amint rende
sen az idők káros befolyása miatt vagyunk kénytelenek elkövetni. 

Azon nagy hidegség, mely deczember hó közepén sok helyütt 
éc; vidéken a szőlők termő rügyeit elrontotta, kényszerit bennünket ' \ 
arra, hogy a rendc::zeres metszési IIlódozatoktól ezuttal eltérjünk. 

Aki azt akarja, hogy ezután H nagy fagykár után is szürjön 
bort, az az idén a metszésre kiváló figyelmet forditson. 

A. fa.g-y a szölő rügyeit ahol fedve nem voltak, nagy részben 
mint már lapunk mult számában irtam, tönkre tette. 

Azonban ez a fagykár sem olyan mindenütt, hogy ügyesen ne 
lehetne a metsz~l-'sel valamit korregálni. 

Ismétlem, hogy ahot a tők~k fedve nem voltak, a rügyek nagy 
részben elfagytak; de a tőkék, kü]ijnÖ1'-en a nagyobb lombozatu tő
kékn~l a lehullott szölö levelekben védelmet találtak. Védelmet ta
láltak azzal, hogy azok sok es~tben a töke fei~~ körül összecsopor
tosultak, a hó reájuk hulván, a h1deg ellen némi védelmet találtak. 

Ezek az épen maradt rügyek megfogják hozni termésüket. 
Csakhogy azutéin barbár felületes munkájával ezeket az épen ma
radt rügyPket le ne vágja. 

Azért a metszést egészen későre, akkorra kell hagyni, amikor 
a tőke nedvkering-és IDt-!gkezdődött, helyesebben mondva, az egész
sége:o' rügyek kihajtottak. Ekkor azután térjen el a gazda ha mu~záj 
a szokástól, és az adott körülmények között öntudatosan eszközölje 
a metszést. 

Ott, hol tökefej müvelés divik : ott kevés lesz a baj, mivel a 
tőke fejeken közvet]enül közel eső rügyek köz~tt majdnem mindenütt 
lehet taiálm ép, már előtörött rügyet. 

Ott, ahol váltakozó csapos m6velés is divik: ott már nagyobb 
körül tetdntés kell. S ha ugy találná az ember, hogy az egymás
sal szemben levő, csapon levő rüg-yek mmd el vannak fagyva, ott 
nem lehet termő rügyet hagyni ; akkor ott hagyon: ahol talál a tő
kén. S ha a tökén csak egy szálJ vesszőt találna, amelynek rügyei 
élnek és többet nem, akkor a többi hajtásokat távolitsa el, " ezen 
az egy száll vesszön hagyjon meg annyi termő rügyet, amennyiből 
kellő termést várhatunk. 

Ha pedig ugy állana a dolog, hogy a től(én csak alulról van
nak egy-két te1·mö rügyek, s a vesszón fóJlebb el vannak fagyva: 
akkor a tökén ne két termő csapot hagyjon meg, de hagyjon meg 
a szüksé~hez képe~t 3-4-et is. Mert hát szükség törvényt bont. 
Ahol pedig e gyá l talán nincs ép term ö rügy : akkor ez évet arra 
használja, hogy minden feles csapoktól tjsztitsa meg. 

Ez a tisztitás nem egyéb a tőke ifjasztásánál; utána erős vesz· 
szőket · és ezek az el'Ő& vesszők pedig jövőre nagy termést hoznak. 

Minden alkalommal pedig arra törekedják a gazda, hogy a 
tőke eine ágas-bogasodjék; a meghagyott ~zarvak a tőkét el ne 
csufitsák, 

Az ügyes metszés, a jó müvelés. kellő tngyázás mellett a sz61S 
évtizedeken át életerős termő erőben lesz. 

János gazda. 

l 

l 

l 
l 
t 
~ 



A szólófajok · helyes megválasztásáról. 
A régibb időben a fillo.xera puszt,itátla előtt a szőlőfajúk sok kisér

letek után : helyes alkalmazást nym·teit. - Ezek eredményei lettek 
azután a jelleges vidéki fajborok. 

Sok idő kellett ahhoz mig a sz{)lészek a helyes irányt megta lálták. 
Igy lettek vidékek ahol aszu bort termeltek ; a másik vidék vö

rösborok hazája lett; mig más vidékek a nehezebb asztali feh~r bo1 o
kat termelték ; s voltak vidékek viszont, ahol a gazdák a tömeg bor 
termelét;sel foglalkoztak. 

Igy alakultak ki a vidékek szőlészetei. És ezek annyira ösmertek 
lettek. ho1!y a jobb szájizlésü fogyasztó már-már felö:~merte a borokat 
a tulajdonságai k1·ól. 

Igy alakult :H a kereskedés. Minden vidék borának megvolt a 
muga fogyasztó közönsége. Szóval a bortermelés egész helyesen helyez
kedett el. 

Ezután örökségként ~zállott a hort.ermelőkl'e át. Nem igen \'olt 
ezölősgazda, aki ujabb fnjr>k ültetésével iparkodott volna a régi jónak 
ösmert állapotot felcserélni. 

És ez helyes volt nemcsak abból a szemponthól, hogy a kereske
delem tudta, hol keresse az anyagot, de helyes \'olt. azért, mert a nmn
kásnép a szölőfaj tnlajdons~ígait <lsmerte. 

A szi>Uimnnká~ m~ír gyer.11ek kozáhan örükülte a~ elj:írást. a szö
)ökezelést. O.-merte a faj tuhjdons:igait. Ennek tudatában ,·édekezett az 
esetleges elemi csapások ellen. 

Tudta miként hozza a szöWtő termését ; megtanulta annak kezelé
l~t-, metszé~~t szóval · kevesebb tudományu!öldág mellett is BZOI'!,!almas 
munkáto~:~ggal szerezte tisztes jövedelmett. 

Ösmerte a szőWtíí hozomát. Termésének mennyiAégében nem i~en 
csalódott; M folyt a dolog a magn rendes menetében. 

C:!ak iH két uj faj Bt.ölő volt az, me l v kezdet ujabb:m tért hó
di tan i ; de ez is csak egyeseknél, s ezek nagyobb elteijedésére csak 
egyes vidék volt alkalmas. 

Ez volt az olasz rizling és rajnai rizling sz{)lii. Ezek a sziíliífa
jok inkább Erdély egyes vidékein hóditottak tért és ott m·h· kezdtek 
megállaponi, beválni. 

Ott már felösmerték az {í tulajdonstígait különösen a rajnai 
rizlingnek, hog\· csak csapol!! müvelés mellett ad keW termést. S igy 
homosodott meg egyes vidékeken a karikás müvelés. 

Egyébként mint mondom, minden vid('knek meg volt a maga faj 
azlSlöje, amely ott bevált ; de más vidékeken nem felelt meg hozzá fü· 
zött reményeknek. 

Erre egyik !e:{fényesebb példa a fehér és piros bakar, vagy mint 
nev~zik bakator, vagy amint származási helye után nevezik pankotának. 

A bakar vagyis bakator kiváló finom nehéz &8ztali bort ad. Szö
llSje az egyéb esemage szölök hiányában nagyon kereset volt ; télen át 
tanusitott tartóss"ga miatt nagyon kedvelték. 
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Eme jó tulajdonai miatt kezdették itt-ott is telepiteni · de vele se-
hol sem értek czélt. Ritka évben adtak rendes termést. ' 

Akkor azután kezdették, más fajok közé ültetni azt hivén, hogyha 
~gyidejüben érő szőlő közé ültetik, virágzásában nem hull meg. 

I>e hát ez a 8zóba tudákosság is hajótörést 8zenvedett, 8 utoljára 
tisztába jöttek vele, hogy ez a szőlőfaj eddig csak egy vid~ken Arad 
~8 Pankota vidékének déli hegyoldalain diszlik ; ott a virágzf{sában nem 
hul meg, rendes termést ad ; mig az éjszaki vagy nyugoti részen az 
országnak virágzásában elhul. 

Igy honosult meg a nevezett vidéken, s lett-e vidékeknek speczi
ailis faja ; s termette dusan az at·anyszinü nf.,héz pecsenye borokat legva
lószinübben azért, mivel azon vidékeken a szőléSvirá~zásu idejéb~n nem 
ereszkednek le a ködök, és a h ü vös és7.aki szelektói fekvésüknél fogva 
védve vannak. 

Ez a kis pélela is fényesen igazolja, hogy a szőlőfajok hegyvidé
kenként válnak be. És ha egyszer beváltak: annak megbo~ygattatása 
helytelen dolog. 

Igy lett a d.';h vidéknek Versecz Fehér-templom s a. t. vidékek
nek alkalmas szi)lőfaja a kövidinka, kev~rve a pir JS és fehér szlanka
menkával. 

A kövidinka egy áldott D<igyterrnő szőlőfaj Miut mondani 8zokták 
bolondul szakadásig hozn~\ meg termését. Kitünő szép zöldes szinii ki
váló kellemes zamatu bort ad - ha heérik. A szlanka-menka rengeteg 
nagy te1mést ::td, de az is a~ kor jó csak ha beérik. 

A ne\·ezett fajok a d{>li vidékeken legtöb~szöt teijesen beérnek, s 
nagyon szép haszonnal jutalrnazz:ík a. gazda fáradságát; mert ha nem is 
lesznek ldv:\16 nehéz pecsPuye bol'Okk:i, de közönséges jó asztali bort, 
de sokat adunk ; s igy a l!azda Hzámadá~:ít a rnennyiségben találja meg. 

Ha ezt a fajokat az ország nyugoti vagy pláne északnyugoti ré
szeibe telepitik; a szőlő a nagy hozamát ott is megadja, de 
nem érik he, 8 ha b,írmily későt·c hagyják is a sziiretet, igaz, hogy nem 
rohad el, de érett s7.őlőt)()gy6t felette nagy ritka esetben szli1·etel a 
g"Rzda. 1\fiut tehát látható, ez is speczi:ílis faj, s a neki alkalms" déli 
vidéken tt>lepitheW haszonn::tl. 

Ott van a furmin, har~levelü és leinyk:1 szőlőfajok. De hH sz6ljnnk 
a neme~ furmiruól, mely neki alkalmas helyen a világ legjobb borát a 
valódi nektárt adja. 

He~yalja hazája ennek a fajnak, mely ott dis:r.lt~. Éjszaki Azéitől 
védett hegyl:íuczán elé~ kor:ín kel életre a vegetáczió, és a hideg 'l lan
kás helyeken a sikon a szőW leveleket már rég lefagyasztotta, lehul
latta, mikor még a he~yalján alkalmas délnek fekvő részein még min
di~ vlígzi a levélzet müködését, s gyüjti a mézet a szőlő bogyójába; s 
már-lliár a szőlőbogy6 aszalódik mikor, még a ~zlSlőlevelek m:ndill; végzik 
müködésüket. Da a szíUőbogyók megtöp5déséhez hozzá járul maga a ta
laj is, maly kevesebb term{) er~vel rendelke~ik ugyan, mint a tápdu~ 
lankás vidék de a nap hevét JObban elnyeli, s az át melegedett talaJ 
egész éjjetek~tl át adja ki hő sugárzás:ít, mely azután a reggeli hüs 
légben harmatta változván, ez a harmatc>seppek a szőlő héját megvéko-
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nyitjtfk, kiérlelik, hogy a napsugarainak hatása iráut ismét fogákonyab-
bak legyenek. . . . 

Tehát a faj tulajdonságai a nevezett helyeken telje~en klfeJilSdnek,. 
mert ott mindazok e~yüttesen fe!találhatók, mP.lylyel ők a borszlSllik 
között ztz elsőséget, s borai a borok lú)zött a borok kir1flya nevet el
érhetik. 

Egész ~ztfnandó állapott az, ha azuMn valaki ezt a fajt a. furmint 
ugyanazon tulajdonok elérhetése végett egy tápdus lankás tala]ba vagy 
sik földbe üiteti.- Pedig ha az illet() gondolkozni tudna nem tenné azt. 

lJeaz ugyan, hogy ebben a dns tulajhan eri)s lomhoJatot hoz, rt>á 
metszve ~ok fürtökkel is jutalmazza a fárad~Hi~át. ; de az igaz czélt nem 
éri el. Hogy miért nem, et~ak eg-y p~1r dolgot emlitek tel. 

A fm·min szőlö érési ideje kö~~~pes, októbn· hó elejr.r<' \·agy ked
vezeLL> időj:irásnál sze p tem ber végére tehe lŐ. 

A neki alkalmas heg-yoldalban is köt·ülbelől ezen idc')ben érik, de 
ez még n kivánt állapot első foka: - ezután következik a bogy6knak 
megaszalódása, amelyhez ott is mele~ f:záraz idő, s legaltfbb egy 
hónapi jdő kell. 

A lankás helyeken legtöbb esetl>en október h6 elején ne~ is, de 
közepén derek vannak. A dér a szőlőlevelek szárát megfagyaszt]&, mely 
azuhín a nap első sugarára lebuJ. Ha pedig a koc~ány n~rn fagy meg, 
ukkor a levélzet fagy meg, s \gy azután megszünvén az éltető tápláló 
vegetáczi6, ha ujévig marad kin a szc'ílő sem fejlődik tovább, s legföl
leb kezdt>tét veszi a feloszhít~, a rohad~i's. Hogy lehessen hát kivánni azt, 
hogy a furmin szőlű ilyen helyen as1.úbort adjon ? .•. 

A lankás talajok J'endesen kötöttebbek ; mint köWtt€bbek, virtar
iósabbak ~ igy a I!ap ISOgarainak és hős~gnek befogad~ítHira képesek nem 
lévéll, nyári éjjeleken át is eléggé kihüloek ; éH igy nem )~vén oly hlS 
sugárz~isuk, mint a hegyaljai apocha vöröses talajoknak : a szölőbogyók 
héjait nem vékonyitják ki. 

Szóval ezekből is látható, hogy a furmiunak meg van a ma~;,a ha
:tája. Máshol vele kisérletezni hacsak hasonló viBzonyok nem találhatók 
észszerütlenség. 

A kadarka szőlő finom vörösbort csak az eger-visontu és taltfn 
még szeg~~árd vidékén ad. Miért ? Azért rni vel ezen vidékek, d~lnek 
délkeletnek fekvő megas he~yoldalakon vulkanikus képződm~nyes talaj
ban vannak. 

Itt a kadarba keveset terem : de ez a kevés azután teljesen. be
'rik ; s az igy beérett szőlő adja az igazi bikavért. Ezt erőltetni elérni 
nem lehet. 

Mert hát mi a vörösbikavér kiváló jó tulajdona? az, hogy teljesen 
4~e~t e~észséges ép s~lnöbül van szürva. ~retlen, egészségtelen szlSlőből 
voros btkavért szilrm nem lehet. Lehet a bornak vörös azint erlS
Izakolni, de abból a kiváló alkatrészek hiányoznak. 

N_evetsé~es lehet a sik helyeken, vagy homokon valódi 8ikavért 
'-rmelm akarn1 ;_ oaak utánzat lesz az, de valódi soha. 

Még buda1 hegyek egyes ré1zein is azoktak vörösbort udrni. 
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Azo~ is jók. d~ m~gsem érik utól az egri ás visontai begyvidákek 
·bora1t. Ezek a JÓ s11ler és a bikavér között foglalnak helyet. 

A dunántuli vidék termeli a jó asztali fehér bort melyet a mue-
.tos fehár, a lisztes fehér juhfark adnak. ' 

Soká lehetne még ezt folytatn;. s végre ezépen reá jönnénk, hogy 
-a muU.ban legtöbb vidéknek meg volt a maga specziális a bevált szlS
löfaja. 

A fillo:xara pusztítása ezt a régi százados rendszer megsemmisitette, 
és a szőllStelepités terén egy Chaoszt teremtett mely el6bb sok áldoza
.tot kiván, mig ismét a helyes elrendezését megtalálja. 

Ezen Chaosz megteremtésében a kóros állapot föllépé&ében lSszin
tén szólva nagy része van a meggondolatlan hirhlpirodalomnak, amely
ben egyes fajok rendkivül ellSnyeit hangoztatva, a gyengén látó gazdá
kat reá vitték, az általuk eddig nem is ösmert szőlőfajok telepitésére. 

Azon eszme hóditott, hogy e~yik-másik faj rengeteg te1mést ad; 
s mivel a kü~()svágy volt a nag.y termés-hozam, elfeledteK számot vetni 
a vid~kkel, a talajfekvéssel, a légáramlatokkal az elérendb termés mi
nöségével - derüt·e-borura kevertég, bordották a?. idegen szőlőfajokat, s 
igy sok vidék borait jellegek ből teljesen kh•etké;ztették. 

Boc~ánat., de igy van, hogy ezt leginkább a nadrágos uri szőlé
szek teremtet~,ék meg vagy helyeMebben mondva rontották el a vidéki 
bor jellegét. Ok olvasták uj~ágczikkeket, (}k hozatták össze-viPsza, a 
fajokat, ~ a szegény földmüves nér maradt meg legnagyobb részben 
a régi alkalmas faj mellett ; s igy a jövő kibontakozásánál az érdem 
öket f(.,gja Illetni. 

Csak péi(Uul a fl·anczia aramont 8zőlőt emlitem fel. Ezt a hitvány 
de nagyterm{í Rz~iőt h1\nyan é~ hányau hoztl1k be és eszközölték, vele. 
Persze 60 rn.-m szőW egy holdon nagyon cs~\uitott. 

N émely helyen el i !'i }p. t t érve az eredmény a mennyiséget te· 
kint ve, de ,,ly hit ván y bort adott, hogy a vevő elszaladt tőle. 

H:H mit nyci·t vele az a visonta-egri vagy somlyó vidéki gazda, 
aki a j6 f.'lz<íWjH ezért a hitván~· llíreért feHldozta? 

A he~valjaikat. ez a vád nem illetheti, azok az uj telepit.ést 
legnagyol)l·, · ré~:~zben öntudatosan a rég-i alkalmas fajjal telepit ették. 
Ezeknek volt utmutat6juk, tanácsadójuk; volt. egypár lelkes t·mács
adójnk, akiknek figyelmeztetéseik j6 tanácsaJk használtak, s a hitvány 
ringy-ron~y faj new birt beférkőzni. , . .. . . 

De laol van más vidt~k amel_,. a regi osmerl JÓ faJokat fel nem 
cserélte volna ! Igenis a tarka-bat·ka kevert fajok egész özöne lepi el a 
AzlSiőket. 

Térjünk éRr.re mé~ nem egész ~éső l_egalább az. ujabb telepi~ésnél 
szabaduljunk meg a Chao~zt6l, forduljuk v1ssza ~ rég1 a.lkalmas faJokra, 
kolturáljuk azt, mely a multban századokon át JÓnak b1zony~lt. . 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy olyanok legyunk mmt a 
tormába esett féreg; - ne figyeljük a telszinr~ kerül~ fajokat, de 
csak kicsiben kisérletezzünk vele, s csdk akkor adJunk nekt nügyobban 
tért; ba évekell át a vidék talaja légköri viszonyok mellett azépen ás 
haaznothozóan diszlenek. 
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A rtigi j6 fajok felesertilés~ben uz is szerepelt, mh:zerint. sokaD 
azt a tévhitetet táplálták, hogy az ojt ványezölts nem fog olyan finom 
borokat adni, mint a régi kultura. Manapsá! ez a telfogás megl!lzfint, 
mert be van igazolva, hogy az ojtványszlSlők ItJég jobb bort képesek 
adni, már azért is, mivel az ameril,ai alanyvessz[ik 8-14 nappal ell>bb 
kezdik meg életmüködtisüket; s igy ugyanannyi idlSvel előbb érlelik 
be a szőlők bogy6jait. 

V égüi kár<)s a kvodlibet szliléí telepítés azét·t is, mert munkásaink 
intelligencziája kic~iny arra, hogy azt a külömbözö fajokat felösmerje, 
s a kivánalom szerint mcgmetsze. Ellenben a régi fajokkal ösmerös, 
egyöntetü metszési munkát kellet\'én ,~é("ezni, annak gyakorlatát telje
sen elsajátitja. 

Abonyi, Ernes~t. 

Eladó szé51övessző 
Faj tiszta Rip:íria pm·táliR. 

60 ezer drb. mohás ojtá~hoz val6 ezre 
13~ ezer drb. ültetésre alkalmas ezre 
160 ezer •lrh. iskolázni \'Ul6 ezre 

Sima. 

20. kor 
10.
ti.-

Sima zöldojtvány és gyökeres fásojtvény, 
sziutén rip:iria-portnlis alanyon. 

Nemes-kadarka, Mézes-fehér. Kövidinka fajonként ezre 100.-
V egyesen ezre 80.-
Ugyanezen fajok gyökeres fnsojt:\~ - 220.-
Ugyanezen fajok eur6pai ct:Jemege fajok rovatában el-

sorolt fajokb61 vannak szlízanként 24.-

Gyökeres 

80.-
80-. 
-.-

40 ezer uthelJ6 - - - 10.- 2.0-

Európai szölcvesszök. 

500 ezer Nemes-kadarka, Burgundi, Opport6, Mézes 
fehér, Olasniz1ing, Ezerj6, M ustosfehér, Kövidinka stb. 8.-

Európai csemege fajok. 
Muskat Alexander. Ennek a tuiajdonsli~a az, 

h~g~ a husa. ke~ény. Eléggé illatos, zöldes sárga 
azmu. Igen J6 faJ, S7állitásra jgen alkalmas. Érik 
azeptember h6 végén. 10 drb. ára _ _ _ - . .W 

~u&kat Bift'er. Nem kemény h6su. Finom za-
mato, tgen b6 term6. Nagy bogy6kkal 1 apróbb fürt-
tel azeptember hó közep'n érik. 10 drb Ú'a - - -.GO 

Jduaka& Boowod. Hasonlit a muaká' alexander-
., •• ll'eleUe DarJ termés& ad. Hú101, tehát az,Ui-

16.-

-.80 

1.10 
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1;a{era alkalmas. Ki váló finom izü. Érik szeptemher 
hó végén. - 10 drb ára - - ··- - - _ -.60 1 •o 

.~ 

Musktit Bl. queen Viktória. Igen korán, már 
augmsztus hó végén érik. Rendkivül nagy fürtü. Ha 
megérik a bogyók rozsdá8 sárgás ak les?.nek. Száll i-
t;a(sra alkalmas - 10 drb ára - -- -· - - -.60 1.10 

Muskát Citronelle. Igen zamatos. Sárga nagy 
bogy6ju. Érik szept. elején szállitható. 10 drb ára -.60 

Muskát Cro1uant. Egyike a legédesebb sző
lőknck, szine zöldes sárga. Erik szeptember hó ele-
4Sn. Szállitható - 10 drb ára - - - -.40 

MáRktit Damaskusi. Ennek a tulajdonsága az, 
hogy az ojtványou rendkivül buján él, diszlik és 
tartós. ~,ürtje nagy, bogy6ja igen nag_y, zöldes-fehér. 
KiválcSan kellemes. Ké~tsn ét·ik. Sz:íllitbat6 10 drb ára -.60 

Musl\át de Naste8. A passatutihoz hasonlít. 
Igen korán érik. Szállítható, ropogós sárga szemü. 
10 drb ára -.60 

~luskát Hel'Ct.egovina. Korán érő nagy fürtü, 
közép nagybo~yóju, zamato~, sd:llithat6. 10 drb ára -.50 

Mu!'!k:lt Génu.ai. Fürtje igeu nagy, sárgás ho
gyóju. Igen finom mtuólkatály izü. A virt\gzásban 
néha rug, más k~~íín éré) fajjal kell keverve ültetni 
azért, mivel ez is késlín érik. Szállithat6. 10 drb. ára -.40 

Muskát dr. Hó!:!:lt Róbert. Kiv~ilóan bő termü, 
majdnem lllt'g"Szakad~í~t~ terem ~agy fiirt.ü, fehér
zöldes bo~y6fu. Finom . mu~kat.:íly izü, vastag béju, 
kés(in érő. Szállit ható. 10 dr b ~ira -.60 

Muttkát Frontigmm rouge. Bogyója nagy piros, 
gömbölyüs Ké1!3Őn érik, ~zállithat6. 10 drb ára -.60 

Muskát frontignan hla ne. Fehérbog) óju mint az 
el6bbi I!IZeptember végén érik. Szállitható 10 urh. ára -.60 

Mu1!3kát OttoneL Kiválóan érdekes. Korán érő 
muskolat szlSI{) Közepes fürtöket, de sokat terem. 
FlS az, hogy nem rohad. Szállithatd. 10 drb ára - -,10 

Muskát paesantuti. Nagy fehér bogyóju, kel-
lemes muskolat izü, korán éri$. Szál h t.hat6 10 drb ára -.40 

Muskát Royal. Fekete nagy bogydju, ritkás 

1.20 

-.80 

1.20 

1.20 

1.-

-.80 

1.20 

120 

1.»0 

-.40 

-.80 
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fftrtü. Korain ~rl5. Szaillitható, - 10 da·d ára - - -.62 
Muskaít Szt. AlLen. A., ellSbbihez hasonló, 

csakhogy nagyobb, kö1~p érli rnuskatál ilü. Szállit-
ható. - 10 drr>. aíru -· - - - - - - -.60 

Muskaít Tokaj Ja1·dens. Nagy vilá~os, rliros 
bogyóju, igen bő termlS; köz~p ~rlS. Szállítható. 
-- l O dr h, aira - 60 

Muskát Vanilia vatzy Rozsdás muskolat. Ennek 
kiváló nemes és jó tul11jdonai vauuak. Szállitható. -
10 drb. ára - - - -.40 

Chasseles auge,·ina Korán ér() nn!!y fürtü, 
Sárga nugy átlátszó bogyóju, bőterml>. Sz1íllithat6, 
- 10 drb ára -.40 

Chas de Angeres. Sárga-zöldes bogyóju bőtermő 
közép ~rő kellemes izü. Szállítható. - 10 drb aira -.40 

Chas Bianc. Ez a közönséges kor1ín érő, bőven 
termt5 ismert f:1j. Szállithat6. - 10 drb ára - -.20 

Chas Fontinehle dor. lf(en nngy fejii. Sárglis 
husos szem ü. Korán ér(L Sz:íllitlmtó. 10 drb ára -.40 

Chas de Judea. Nagy fürtü. Zöldes-sárga 1.-!Zemü 
blSterm{) szeptember v~g~\"el érik. Szállithat6 -
10 drb ára - -

Ch.1s Iruperiul Llan<'. Fehér, m.gy bogyóju, igen 
nagy fürtíi. Korán ~rö. Szaíllithutó. 10 drh. ára 

Chas Jeruzsálem. Na~ry fekete bogyóju, korán 
~r~. Miválóan finom. Szállit het6. - 10 drh. át·a -

Cha~ N ~metpiros. Gyiínyörü p1ros hol!ycSju 
bőtermő. Szállitható. 10 drh ára -

Chas :Mathia~. Korán érő nagy fürtü, bogy6jai 
féhérek, barna tolttaL Szál!itbató. 10 drb ára 

C has N apol enn. Ritka nagy fürt ü, óriási nHgy 
aranyiSárra bogyój6. Kellemes izü asztali disz. Az a 
pibája van, hogy n~ha rug:, azért k~FÖn érő fajok 

-.60 

-.80 

-.40 

-.60 

-.60 

közé keJl ültetni s akkor pemptísan terem. Ké~lin érő 
Valódi kincs. Szállitható. 10 drb. ára - - - -.60 

Chas Piros-Napoleon. Rogyója fekete na~y és 
gyönyörö rózsapiros, s humvaEsá~ánál fogva meglep6 
u6lő. Kiesé savanykás. Hanem disznek felülmulba
tatlan. K~sön érik. Szállitható. lU drb ára 

Chas Guen Viktória. Nagy fürtü sárga rozsdás 
nagy bogyóju. Szeptemberben ~rik. Szállitbató. 10 
drh. ám - - - - - - - - - -

(;has Tt~nerift'é. Sárga nogy fürtü. nagy bo
gyój6 köz~p é1·ö. Szaíllitható. 10 drh. ára - - -

Chas rouge. Gyöoyörü vilafgos piros szinü, nugy 
lermetü. Kivál6an alkalmas a s2állitásru 10 drb aira 

Chaa ronge royal. Söt~tpiros szinü gyönyöril 
a&tSllS. Fekete nagy termő. AuguE~ztusban érik. Szál-

-.80 

-.60 

-.40 

-20 • 

1.20 

1.20 

1.20 

-.80 

-.80 

-.80 

-.40 

-.80 

1.20 

1.40 
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1.40 

1.40 
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-.40'!! . . 
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litbat6. - 1 o drq ára -- . 
Chas Szl. Fiakre. Igen nagy fürt ü sárga leves

azem ü rendkivüli bőtermő. Szállitható. ~~ drb ára. -

Chas Tokaj angevina. Gyönyi>rü halványpiros 
felette dusan termelő kellemes izü szőlő. Szállitásra 
pompás. 10 drb ára -- - - _ _ 

Chas Zsidóországi. Cseresznye-ptros bogy~ju, 
bőtermő. Kiváló finom csemege. K.özépérö. Szállit
ható, ·- 1 o dr b ára 

Cha.s Ahneria. N agy fürtü, fehér bogyójú bő-
termő. Közé p érő. Szállitható. 1 o dr b ára - -

Albilló. Rendktvüli szép télre eltenni való szölö 
Fehér bogyóju. Nagy fürtü. Szállítható. 10 drh ára 

lluzellott 6riá~i. Oriási na(!y fürtü és bogyóju 
SJ;állitható 1 o dr b ára 

Gharmond rouge. S:ltétpíros szinü, nagy fürtü 
nagy bogyóju.Kivá16an fmom izu, felette bőtermő. 
Legjobb csemege szölők egyike. Középérö. Szállit
ható 10 drb 1fra - - - -

Csoda..;.zőlő. Az összes szölök között a legna
gyobb fürtü. Vannak 2 1/2 kilo sulyuak is. Sokszor 
oly nagy termést hoz, hogy meg kell ritkitani. Soha
sem rug. Borszölőnek felette ktfizeti magát. De cse
mege szőlönek ie haználható. Sl~íllithat6. 10 drb -

Charnichon Bianc. Nagy fürtü, nagy husos, sár
ga bogyóju, elsőrangu c~emege, egészen korán érő. 
- Szállitható. 10 drb --

Charnichon a grapes collosales. Igen nagy 
uborka alaku, sárga szemühusos, pompás izü, első
ran;u csemege, Szállit ha 10 ára 

Duchesse of. Buckleuk. Zöldes·sáq,~·a, nsgy
szemü muskolat izü, bötermöKtváló faj. Szállítható. 

16 drb ára - - -

Ezredéves Magyarország Ez a mai szőlésxetben 
az lchirhedt legértékesebb szölő. Uint kívlflóau szép, 
finom csemege fuj. Szállitható o drb ára ·--

Fürj tojás. Roppant nagy fütü, r.agy bogyóju, 
fehér s~oemü szőlö. Középérö. Igenrtékes, csakhogy 

-.20 -.40 

-.So 

-.So 1.60 

--.6o 1.20 

.z.So 

J.-

1.- 2.-

(.20 

1.20 

I.-
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máa hasonló időbeo t1rlS fajjal keverve kell ültetni, 
killönben magában néha rug. Szállitható 10 drb ára -.40 -.So 

Kecskecsecs. Van kétféle, piros és fehér. Ké-
a6n érő téli szőlö. Szállitható. - ro drb ára - -.40 -.So 

Kossuth Lajos. Nagy fürtü. nagy sárga bogyóju. 
Felette korán ér6. Szállitható. - 1 o darab ára 1. - 2.-

Malakoff usum. Igen nagy hosszas, ritkás fürtü 

Piros gyönyörö szölő, télen át eltartható. Szállitható 
10 drb ára -· - - - - ·-- - - 1 - 2.-

Madleine angevina. A legkorábban érő szőlők 

egyike. Fehér nagy bogyóju. Az a nagy baj, hogy 
sokszor rug, azért ezt is más hasonló időben ~rö 
fajok közé kell ültetni. Szállithato. - 10 drb ára -.10 -.20 

Niája. Egy igen becses közép bogyójú szölö. 
8zállitand6. -· 10 drb ára - 1.- 2.-

Perl imperiál. Felette nagy bogyóju fehér sze-
mü, finom izü. Szállitható - 10 drb ára -- .6o 1.20 

Prekocié d~ malinque. Felette korán trő, fehér 
bogyóju, kellen-<!s izü csemf>ge szölő. Szállitható. -
1e drb ára - - - - - - -.40 -.6o 

Span} ol vörös. Gyönyörö piros bogyójü, ntagy 
türtü, nagy termésü, korán érő. Szállitható. 10 drb -.40 -.So 

Reise de CaJabre. Mint a neve muatja, rend-
kivill nagy fürtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü, 
igen szép szöllS. Erik korán. Száilitható. l o dr b ára . --.6o 1.20 

Eaeken kwi/,l t1an : 

100 drb. gyökeres fásojtvány csudaszlSlö darabja -.so 
A megrendeMsek alkalmával az érték egynegyedét elölegil( 

kérjük; és tisztán olvasható nevet, lakást és vasuti leadó állomást. 
- N agyo bb megrendelésnél árleenged's történik. 

A vesszök jól csomagoltatnak ; a csomagolásért lmérsékel di • 
uámittatik. 

Csomor Kálm6n, 
szölö nagybirtokos. 
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