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Magyar Szőlösgazdak Országos 
Egyesülete. 

Budapesten az ország ~zék- :'a flSvároaában egy nagyszabású 
mozgalom indult owg, melyn~k czélja -.Magyar Szölősgazdák 
Országos Egyesülete« czim alatt oly t{'stületet teremteni, 
mely szőllSszetünk jövőjének fejlődését helyezi kilátásba. 

Nevezett egyesület körlevelekben hivja fel az ország neve
sebb szlSl~Hzeit a belépésre. 

A tagságot két irányban állapítja meg, alapit6, és ~vea 
tag han • 

.A z alapit6-tag az, aki egyszerre és windenkorra 200 
k€>ronát lefizet, Évi tagsági dij 8 korona. 

A szét küldött körlevélben éMnken fel van sorolva a 
ezé], melyért az egyesület ~~ etre kel. Elvu.nnak mondva benne 
azok az ellSnyök, melyeket az EgyesüJet tagjai r~~zére kilá· 
tásba helyez. 

Miután az alakulás már · megtört~nt~ moat már a tagok 
toborzá~a áilott előtEírbe, s e czélb61 kü1detik sz~t az eg~sz 
országba a felhivás. 

Az Üf!Y igy nyilvánossá l~v~n, nemcsak jogunk van 
hozzá sz61ani; sőt több: kötelességünk is. 

Hogy a társulásban rejlik az er6, az er6ben a siker : as 
r~g elöamert dolog. Ez ok b61 társulnak az emberek, hogy amit 
egyeseknek nem sikerül keresztül vinni, vállvetett er6vel segit· 
aék dül6 utra. 

E cz~lb61 alakultak az országban a gazdasági egyesületek. 
8 hogy a gazdasági egyesületek a hozzájuk füzött remányek
nek megfeleltek: igazolja azoknak az eg~sz országban let& 
elterjedts~gük. 
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A gazdasági egyesületek müköd~sei B földmüvelést any
nyira el6segitették, hogy mint ilyen hasznos int~zm~nyek 8 

kormány figyeimét i~ magukra vonták, és az elismer~s abban 
nyilvánult, hogy R kormány R gazdásligi egyesületeket, pláne 
közremüködlS ezervezetüknek elismertr>, s hogy kitözött nemes 
czéljukat még jobban e1~rhess~k: anyagi segélyekben része
sítettek. 

Az a fejlődött állatteny~sztés, 1nely sok vidáken diszlik, 
8 gazdasá.gi egyesületek áldáttos müködésének is volna tekint
hető; mert igaz ugyan, hogy a fejl6dés stádiumát képez6 
támogatá.s és segély a kormányé, de a kivitel és a segélynek 
czélszerü felhasználása a gazdasági ~gyesületek érdeme. 

Sokat lehetne 1rn1, beszélni a gazdasági egyesiiietek 
áldásdús müködéséról, sok téren értek el üdvös sikereket, de 
jelen czikkünknek nem az a cz~lja, hogy 8 gazdasági egyesü
letek vívmányait soroljuk fel, csak p~ldául akartuk felemli
teni s igazolni azt, hogy az egyesülésben rejliS áldá"ldús ered
mények nero maradnak el. 

De fe lesleges a ~azdasági eg:yesületek jelentőségét fejte
getni. Az országnak nincs oly vidéke, ahol ezek az áldá.sosan 
müködlS egyesületek sikerei feltalálhatók ne volnának. 

Tehát ha a gazdasági egyesületek müköd~sének sikerei 
nem maradtak el, nem fognak elmaradni a »Magyar SzlSllSs
gazdák Országos Egyesületéc-nek sikerei sem. 

Maga az a körülmény, hogy az e~yesül~sben a1 erő
hatalom majdnem feteslegessé teszi, hogy a nevezett egyesület 
szüks~gességét blSvebben fejtegessük ; de mivel annak ellSnyös
ségéről megvagyunk győződve és ohajunk, hogy erős és nagy 
legyen, s mivel annak ereje ~s nagysága ta~jainak létszámától 
függ, s igy azért, hogy azok részére minél több tag gyülj~k 
össze, a kapactitáczió terére lépünk; s némileg részletezni ki
vánjuk az egyesület szükségességét 

Vannak emLerek, akik az ujitásokat hidt:ogen azokták 
venni, ezek azt vetik ellenül, hogy a B7lSlészek országos egye
sületének megalakitása nem oly elkerülhetlen. Ott vannak a 
gazdasági egyesületek, azok körében vannak megalkotva a 
sz6lészeti-borászati osztályok. Azt mondják, ezek elég alkal• 
masak a sz6lészek árdekeínek megvédés.1re, 

Eldször is ezz~l az ellenvet~ssel legyünk tisztában. 
A multban, m1kor a ezc5Mszet eg~sz egyszerü volt, mikor 
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a sz6lt~szettel foglalkoz6kat sulyos csapás nem 'rte, mikor 
legtöbb helyen a szől~szet csekély összegü befektet~st kivánt, 
legtöbbeknél mellékfoglalkozás volt: akkor elégt!éges volt a 
gazdasági egyesületek kebelében alakult, sok helyen alig, 
vagy halványan müködő szakosztály is. De manapság, midlSn 
a szlSlészet tudományos foglalkozás, amikor a befektetés leg· 
alább ötször annyi összeget vesz igénybe. mikor a szőlészek 
l~gnagyobb r~sze filloxera által sujt'a eladósodott, akkor a 
szlSiészet fejlesztése, illetőleg a szőlőmüvelés öntudn.tos tanitása, 
a nagy befektetés kamatainak hiztositása, s a nehéz anyagi 
helyzet egyaránt megkivánja azt, hogy legyenek valakik, akik 
a müvelés a. kezel's terén felmerült, előnyöket nyilvánossá te• 
gyék, a terhek megkönnyit~sét álland6an munkálják, sz6val 
legyenek, akikr1ek egyedüli czéljok és hivatások a szlSllőmúvesek 
érdekeinek emel~se. 

N eúl is leh~t tut előre elgondolni, mi mennyi jót mennyi 
áldásosat lesz képes ez az Egyesület eszközölni ! .. 

Manapsag a szőlőszet érdekét a kormány és egypár 
időszaki lap képviseli 

A z egyeseknek lehet ugyan helyes eszméj ük a szólőszök 
~rdekei v~gett de azt megval6s1tani képtelenek Aa egyesület 
hiv .. tása azonban a helyes eszméket diadalra juttatni. 

A szőlészek rendkivüli sok akadálylyal kell küzdeni szlS
. őjiik és boraik ~rtékesitésénél. Emelnek, emelhetnek panaszt, 
azok azonban gyengék lévén elhangzanak. Az egyesület ezeket 
mind nyilvántarthatja s addig foglalkozik velök mig, orvos-
14st nyernek. 

Itt van egy 6riási nagy k~rdés. A termelők a sz(Sl(Sfel
ujitást agrár-kölcsönnel eszközölték, s manapság bebizonyosodott, 
hogy az egy el viselhetlen teher. 

Egyesek folyamodnak a rátafizetés kissebbitéseért s a 
visszafizetési határidő meghosszabbitásáért: a kérvények ad 
qrekas kalendas kerülnek. Az ~gyesület együttes föllépése a 
kormányt helyesebb elhatározásra birja. 

8z6val az egyesület létező életkérdés, azért tehát minden 
az6lész aki teheti legyen tagja, 

~ korona egy évre nem a világ, at: eredmény siker leend. 
Csak egy kivánni val6t emlitek fel. 
A kormány a gazdasági egyesületeket anyagi támogatásban 

n1zesiti, azért, mivel az ország lakosai jólétet munk4lj4k. 
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Hogy a sz6lészek egyesületét fogja-e támogatni: csak igennel 
lehet ,,álaszolni. 

De t'mogassa egyelőre azzal, hogy a malfyar szőlősgaz
dák országos egyletének gyüMs~re m~rs~kelt ár6 vasúti 
jegyeket adjon ki. 

Ezzel a közönség részvételát a gyüláseken megkönnyiti, 
az érdeklődést fokozza, s a tagok szaporu)atát eszközli. 

Kivánatos volna tehát, ha az egyesület elnöksége ez irányu 
kedvezm~nyt eszközölne ki, s arról a közönséget mid6n tagsági 
belépés végett körlevél ben feJhivja : azt is tudomására hozza, 
hogy aki az egyesül~t gyülé~eire utazik : az mérs~kelt vnsuti 
vitel dijat fizet. 

Melyik ojtvény mibe kerül ? 
Most, mikor a mohás ojtváuyokkal oly megleplS nagy sikereket 

).,het elérni, kérdésessé lehet tenni : mennyibe kerül ezer drb mohás-ojt
vány? és kérdésbe lehet tenni azt, hogy mennyibe kerül egy ezer drb 
zöld ojtvány ? s igy a kett() egybevetve megbirálandó, hogy melyik ké
szitése ellSnylSsebb s melyik kerfil kevesebbe ? 

Aki a mohás-ojtás készitésével szakszerüen nem foglalkozik, nem 
is tudja fel fogni azt a nagy sikert: amit azzal elérni lehet. 

En egész bátran és határozottan kijelentem, miszerint ha a mohás · 
ojtvány nem sikerül : a káros balttiker egyenesen a gazdának aki azt. 
k~sztette, vagy e téreni tapasztalatlanságának avagy a telületes munkái
nak todható be. 

Mult évben többen panaszkodtak, hogy a mobás-ojtvány nem adott 
jó sikert : midön azután a kiviteh birálat tárgyává tettem : legtöbb si
kertelenség o~ot már az előddottakhól kibirtam okoskodni. 

Egypár káros okot tanulság kedveért elmondok. 
Az egyiknél az alany vesszök éretlenek voltak. 
No hát kilátott éretlen alanyvesszőből sikert ? 
Már az össze forradás oem sikerült. A nemes rész a mohában 

azépen kihajtott s a~ ember azt hitte: itt a siker óriási les~. Lett volna 
is, de hát az alany nem lévén beérve, nem rendelkezett a;ton forrony 
képzéssel, mely a vesszlS összeforradáshoz, elkerülhetetlenül szfikséges. 

Ezt abból tudtam meg, mivel a nemes rész kihajtott, nemcsak, de 
kelilS forrany t is bocsájtott. Mi \'el azonban az alany azzal kellöképen 
nem rendelkezett : a nemPs vesszö metszlapja alóirul forranynyal lett 
befutva. Ez igazolta azt, hogy a neme., rész a USle és nála szük15égea 
kellékkel rendelkeze~t, 

S hogy a forradás be nem állott : az ok ez alanyban volt ke
resend8. 
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Miutaín az alanynak c~sak két hibaíja lehet az egyik a szikkadtst(g 
vagy elszaírndt(s a mlfsik az éretlens~g. ' 

Ha elszt(radt lett volna, akkor a héja alatt a • öld rész nem letft 
volna koL!-.tatáJható. De IuH a veflflz6 éretlens~géblSl származott. 

Ha egy szál vesszlS éretlen, akkor az egy nem forrad össze· ba 
mind f retlco, akkor mind nem forr össze. Innét van azutd:n első so:ban 
sok ~setben a nttJ!Y balsiker. 

Miiltán a mult évben az idlSjárás miatt sok vessz() nem érett be: 
az i dén lEmét számtalan helyen fognak szomorkt>dni a balsiker miatt. 

Ha az illetl>k azonban ezen sorokat olvac;sák : a balsiker okáról 
tisztdban lesznek; s jövlSre hasonló károsodástól megmenekülhetnek. 

A bal siker oka lehet az alanyvesE!zŐ tul szikkadtiJága is. 
A régi párositatanál a párosított vesszlSket azonnal a földbe raktt(k; 

s igy ha kissé szikkadt volt is: ott a földben nedvességgel, kfilönösen 
ha öntözt~k vagy megázott, tele szeelte magt(t, 

A mohát!ojtl(snt(l ez másk~pen van. Az összeJ.ufrositás után a )t(. 
dá\ls szénpor közé jut. Itt tehát nagyobb m:dvességgel kell birnia, a 
nemes vesszőnek is a vizben kell legalább 24 óráig állani, hogy igy ma
gt(t nedvcl!lséggel jobban tele szivhassa; és a gözkörben a ládt(han na
gyobb ellenálló képessége legyen, a kiszatradást illetőleg. Mert iga• 
ugyan; hojly idököz(jtt meglehet ugyan a ládába rakott ojtvaínyt öntözni; 
de a forrad ál bekezdése alatt a viz hozzájárulása a forrany megkemé
dését hlftráltatja. 

Az is hiba tehát, ha valaki kiszáradt alany vagy nemes gallyat 
használ. 

Sok eset.ben nagy hiba követtetik el az ojtás készitésén~l is. Né
melyik ojtó a nyelveket oly vékonyan vaígja, hogy majd nem ctJak a 
vessz6héja marad nyelvnek. Ily esetben elalS sorban az ojtvány összeál
liUsa gyenge, s másod sorban az a vékony nyelvecske nem bir és nem 
fog rendelkezni tudni az élet feltételeivel. Azzal, hogy a felvett nedvet 
tovább vezesse, hogy a forranyt kiképezze. FlS dolog tehát az, hogy a 
nyelvek lehető legmélyebben legyenek bent a vcs1zlben. N em azt értem 
ez alatt, hogy a nyelvek metezése hosszu l6gyen. &t viszont arrR kell 
törekedni, hogy a seb minél rövidebb és igy a nyelv is rövidebb legyen. 
De azt értem, hogy a ny elv vastagabb legyen, azaz jobban a vessz5 
kizepe feM hatoljon. 

Minél nagyobb a nyelv, annaíl er~se bben áll az ojtvt(ny ; B miu41 
nagyobb test a nyelv: annál könnyebben vesszi fel 4s veseti az élMtlJ 
nedvet és képezi a forranyt. 

Tehát egyik-mt(siknál a balsikert a nyelv vékonyst(ga is okozta. 
Voltak ismét, akik a hibatt a ládába történt osomagolúnt(l kö

ték el. 
Egyik példatul azzal követte el a hibf(t, hogy a mohával sztlkeu 

bt(nt. :Mt(r pedig a mohtinak a sikerre nézve órit(si a hivaWsa. 
A mohaínak az a hivatt(sa, hogy a nedveseéget fentartaa, - a W

ckba képzett glSzközt megóvja, - hogy a kül leveg3t teljesen elzt(rja. 
A kevés moha ezt nem eszközli ; a vékony mohafal a ffitött •zo

Wban át szikkad, u át1zikka.dt moha falazaton a g3s elillan, é1 a ve1z-
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uő kiszikadt. Sőt ha nem szikkadt is ki, de az tS!et fentartásához S7.ük
aéges nedves kellék nino~ meg, és a fejlődél!l :·gyors~Ms'h~z az ugyneve
sett bajtatáshoz szükséges glSzkörrel telitett meleg huínyztk. 

TehA{t a Ittdák alul-felül, és körül mohAÍval erlSsen takat·and~k. 

De jól tépett és minden ide~en alkatrésztót megtisztított moha 
haszmílandó. Mert ha a moha földdel van telitve ~s az a ládtíba jön : 
akkor a benne levő föld a meleget elvonja ; a hajtatás lassabl.\l.ln halad. 

Ha a moha között idegen alkatrészek vannak : akkor a moha össze 
tapad1isában marad kivánni való; és iey azokban, a1. idegen Plkatt·észek 
me ll ett kép~ett 1 ikakon ll géSz elillan ; ll külső levegő bejut, s bekövet
kezik a hals i ker. 

A széa minőségétlSl is sok füg~, mely az elrakás alka.lm:tval a 
veszök közé hintetilt. 

Ennek a szénnek egészen lisztnek ki3ll lenni. A szenet e czélra 
alkalmas mo2.Rárhlltl vagy egyéb alkalmas edényb·'n meg kell apróra tör
ni ; ~ amegtörés után megrostálni. 

A szenet elég bőven kell a vesszőre hinteni, mart h;it ez fogja 
képezni a földet, malyben a láddban gyökér képzlSdik. ~ 

Aki a szeuet nagy darabokban sz6rja közé : annak nem leHz t;Íkere ; 
mivel a nagy darabokban levő ré~z nem tapad a vesszőt·e. 

Mé~ a fűtésntH követtek el egyik•m1isik hibát. Vo\ t aki ahogy 
csak birt1 tüzelt. A hepa:wlt bid,kat közel a kályh~h()z tette, 

Pérsze a fakadás a tul nagy melegboo el1H~áradt ; a sikernek p"dig 
bebarangoztak, 

Egy másik meg azzal követte el a hibát, hogy a fütésscl takaré
koekodott, A·" t-redmény az lett, hogy a vcgetáczió lassan indult meg; 
lassu lPtt a lutjtatás, csekély lett a siker. 

Ime látod-e törelmeR olvar.ów hogy egy fust alatt mindját·t hány 
hibát soroltAm fel ? 

Ez~kiJől az a tanulság, hogy nem elég az, ha valaki mohás ojt
ványt l<ét~zit j de a m dolog az, ha sikert is akar; hogy mindent öntu
dato~an végezzen. 

E kis kitérés után menjíink át. tulajdonképen ezétunkra a két oj
tás egybevetéstből származó külfmbözetre. 

Föltéve, hogy valaki a mohás·ojtváuy gészitést teljesen tudja és 
j: l viszi keresztül, az il!etlS számtthat egyre-másra 60 sz.tztóli biztos 
stkerre. 

Nézzük most mibe kerül : 

1000 drb elsé) osztályn ripária·portáliRt számítunk 16. 
~ ember egy nap alatt elkészít egrezer ojtv<tnyt ; 

ezek fizetését a koronával véve, kerül - - 9. 
A moha szedés, annak azéttépésére valami1.t a 

l&én megtörésére minden ezel' drb ojtványnál lehet szá
mitaai egy embert. Mh·el ehhez olcsóbb ember is al-
kafmas, vegyiik 2. _ 

Egy ember egy nap alatt elrak a ládába mohába 
BOOO drb ojtványt. Ehhez ismét ügyesebben ember kell 
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akinek fizetilnk 3 korona napazaímot ; ezer drb ojtvaíny 
bepakolf€sa kerül 

V es8Zli ellSkészitésrd, csapok vaígt(sgra és egyéb el lS
fordu16 dolop-ra l~U drbnál szdmitsunk egy olcsóbb 
embert -- - - ___ . _ _ 

3 heti füt.és k~ll. Itt maír n menyjségtlSI függ hogy 
mibe kerül. Mert egy szobában ~O ezer vagy többnek 
sem kell több fütés mint 2-3000 darabnak; tehá' 
vegyünk egy átlagot., ezer drh ojtvány fütése 3 hét 
alatt legyen - - - ·_ - -

A kirakás oskolába. Egy ezer drb ojtvaínyt elrak 
n~gy ember, melybé\1 egy a k., a többi 2 koronával 
számitva kerül 

Egész nyáron át ezer dr b ojtvány · ' n.:· ozása, 
kapálá8a, esetleg öntözése 

Ki szedése 
Földhasznátat bér 

1.-

2.--

3.-

9.-

6. 
4. 
2.-

Összesen : ó4 kor. 
Tehát ezm drb mohds-ojtvány készitése kerül ó4 koronába. Tu

lajdonképen 60U drbgyökt•res k~szjóegybeforrott ojtván y kerül 56 koroná ba. 
S igy egyezer drb fás gyökeres ojtvtiny kerül mintegy ~O koronába. 
Ez a lehető legcsekélyebb eredmény. Ha azután a kivitel nagy 

gonddul k~szül: akkor lehet 70-800/ 0 perezent is az eredmény: s eh• 
hez krpest az ojh·ány kevesebbe kerül. 

De \'e~u·ünk egy közé p árát l 00 koronát, me l v összegből ezer 
drb ojtvány mimlen k.örülmények között kikerül. S vegyük az eladási 
árakat 200-240 koronát: a mohás-ojtváoy ttz ügyes körültekintő öntu• 
datos gazdtt'uak el~g tisztességes hasznot nyujt. 

S miután a mohás-ojtvány készitéséhez semmi nagy tudomaíny nem 
kell ; s miután a mohás·ojtás siker·ét semmi elemi csapás vagy véletieD 
külbefolyaís nem hiusithatja mPg, lehetetlen, hogy a &zőlés közönség ál· 
tal l.laflyban nem vétest;ék ig~nybe. 

Jelen czikkünkben elésoroltuk nehány okát a balsikernek; felszai
mitottuk a kiadást s igy nyilvánvalóvá tettük, hogy mennyibe kerfil 
egy ezer darab gyökeres fásojtás. 

Czikkünknek eddig c~ak egyik czélját értük el. De hát mint a 
czim is mutatja: mi egy összehasonlítáRt akarunk tenni a zöldojtás 4Ss 
fásojtás között., mert ezidő ezerint a r~gi keletü fáaojtaíst a zöldojtás 
majd nem az egész országban kiszorította; kíNoritotta pedig azért, mert 
a régi Richter-f~le angolnyelves kötözött párosítás alig adott valami 
sikert ; egyáltalában nem fizette ki magát. 

Most tehát az a kérdés, vajjon ezen ujabb mflveletü moh"s·ojUa 
1zemben a zöldojtványnyal kifizeti-e magaít, ~s el6nyös· e ? 

Ha ugy vesszük a dolgot, hogy ezer drb moht(a ojtvainy ke• 
rfil 90 koronába, és miután ezer darab zöldojtványt 90-1<>0 koronaUrt 
Izéltében lehet kapni ; behat6 gondolkozifa '• tapaaztalat hiainyd:bau 
egyenesen rel( lehetne moodani, hogy a zöJd ojtvány4S az ela614Sg. 
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Pedig haít nem igy van. Eg~sz mlÍs szám;tthnak kell halyet fog
lalni N evezetesen : 

• Egy 3 éves, és időseb? j 6 erőben ~ev6. ripária-po~tális tőké~ egyre-
másra lehet 4-ó drb zöldoJtváoyt készttem. Ez 6r1á11 szép 11 ker, ba 
egy tőkén 4 -ó ojtvaíoy van egy!e-másra. Tek~ nt v~, az id~j~rás befo~ 
Jyását a zöldojtvaíny sikerére, tekmtve, hogy a zoldojtVá?Y kJvl~ele nagy 
ügyes~éget kivlÍo, milycnn~l kevesen rendelke,mek, 1gy a l!lker ezen 
ok('lknál fo6va is ezerfelett változ6. 

A 4--ó drb ojtvány egy tókén csak oly esetbeo lehető, ha az 
időjárás kitünő és ba ojt6 emberünk is hasool6an igen ügyes. De 
hát ezek között a nehéz munkával foglalkozó emberek között hány per
czent az, melyre a jelző alkalmazhat6? S igy a mondott 4-~ drb zöld
oltvány egy t~~kén lehet ugyan, de c~ak ia ritka esetben és rendkivüli 
körölmények közöt.t.. 

De hát vegyünk átlagosan a munkásokhoz és időjáráshoz mérten 
egyre-maísra 3-4 ojtványt. Ez i~ A?.~Jl eredm~ny. 

Tegyük fel tehát, hogy egy tökén megered 3-4 zöldojt vány, -
de há~. még ennek sok ellensége van 

Os~ze törheti a szél, - jöhet oly időjárás, hogy nem érik be. 
Erre a kalamitafsra is kell számítani, B igy ezt is leszatmitva egy Wkén 
egyre-másra vehetünk 3 drb ojtvatnyt. . 

Könnyebb értbet6ség és számítáBért vegyünk egy magyar hold te
rületen 3200 drb ripária-pflrtális szőllSt<St, mely ad 9600 mondjuk 10000 
drb zöldojtvaínyt. 

Most nézzük meg mibe kerül ez a 100CO drb 
zöldojh?ány ? Először vegyünk egy hold szöl8föld érté
kének, beültetésének és karozásának egy évi kamatát 
1400 k. után 98. 

A zöldojtvány készítésért s~oktunk fizetni dara-
bonként 4 fillért, esik érte 400. 

Egyéb kiadás nincs : miután a munkáltatás, a le
lzedés a 4 fillér darabonkénti árban benne van. 

Teh't ezer drb zöldojtás kerül 498 -
mondjuk 500 koronába. 

Aki itt megtnlna nagyot tévedne. Most jön m~g a tulajdonképeni 
1zá~itás. Mert egy hold területü amerikai alany telepről lejön ugyan 
10000 drb, zöldojtvány de egy ugyanannyi terülotr:.H nem annyi fásojt ás
hoz alkalmas vesszlS szerezheW. 

És éppen ezen fordul me~J a számita(s végeredménye. 
Eddig tudunk annyit., hogy a zöldojt's darabooként kerül a gaz

dának ó fillérbe, a mohás fásojtás darabooként 10 fillérbe. 
Egy 3 évet meghaladott alany tőkéről, ha az rendes tisztogatliaban 

rész.etdll : lehet Pzámitani ó-6 szál hajtást. Egy j61 kifejl6dött hajtá& ad 
4 Ojtványnak alkalmas alanyvessziSt; -· e ezerint egy tőkén lehet sz'
~itani 20-14 ojtásra alkalmas vessz6t, de vegyünk 20 szatlat, e sze
ran~ egy magyar hold 3200 t6kér61 nyarünk 64000 drb ojtaíera alkalma& 
vessz6t. De éretlenség ozimen és egyéb hiba végett vesaünk el 4000 da
nbot, marad 60 ezer drb első oszt,lyu vesszlJ. 
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TebaU egy olyan területrCSI, amelyen lehet 10 ezer drb zöldojtványt . 
·k~sziteni : nyerünk 60 ezer drb ojtásra alkalmas alaoyt. 

Ezen öOezer drb ojtvány elk~szitve ad 60 °/o sikert, tebaft36ezerdrb 
fásojtványt. 

36 ezer drb k~sz fásojtvliuyt sz eddigi számítás szarint drbja kerül 
mondjuk u fill~rbe, az összes 60 ezer kerül 3000 koronába. 

t;6000 dr b ojtvány:ért~ke ezre csak200 koronávalszámítva 7 200 korona. 
Tehát ha agy hold területen termett ripária-portális alanyve:Jszőt 

benemesitünk ad 36 drb ojtványt, ~rt~ke 7200 k. Mivel pedig a kiadás 
l. a készités kezelés . 3000 k. 
2. a telepbe fektetett tCSke kamata 98 k. 
3. a telep ~vi munkáltatás kezel~se . . 100 k. 
4. vessző levágáet és egyéb apró kiadlisokat dusan te

dezi a felmaradt II. oszt. alanyvessző, melynek ~rtékére 
nem veszünk fel semmit. 

E ezerint a kiadás . . . 3198 k. 
Levonva a kiadás 31~8 koron;H, mondjnnk a 3200 korona kiadást 

a bevételi összegblH 7200 koronából, egy l magyar hold 1·ipária portli
lis eréís telep a gazdának jövedelmezhet 4000 koronát. 

Ha ugyan ez a terület z Hden ojtatik be, mint mondom ad 100000 
drh zöldojtványt. 

Vegyük ezek árát ezrenként 100 koronával, ~rtéke 10000 korona. 
Ennek kiadása egyenként ó fill~rt számítva óOO k. Ezek szerint 

l bold terület ad 1000 k01·ona értékü zöldojtványt, malynek ha ki
adástU darabonként ö fillérrel számitva levonjuk, tiszta hasznot ad óOO 
koronát. 

Tehát egy magyar hold ripária-portális telep mobás ojtványoak 
feldolgozva ad 4000 k01·ona tiszta jövedelmet. Igaz, hogy 3200 k. be
fektetéssel, melynek ha 7 sz,zalék kamatlit hozza( vesezük kitesz 224 
koronát., Ít(y a tiszta haszon czirka 3800 k01·ona ; -· mig ugyanezen 
telep zölden beosztva ad 500 korona hasznot~ s leszámitva itt is a be
fektetési összeg óOO korona 7 százJllékt6li kamatot 3ó k. e ti!'lzta jöve
delem marad 465 korona. 

EzekbCSf az világlik ki,. hogy a mobás fásojtvlioy k~szitése sokkal 
ellSnyösebb. 

1\f:e~engedem hogy azt itt felsorolt számítás n~bol slintitbat, -
mert hát vid~kenként sem egyentőek a napszám viszonyok ; a sikerek. 
is sok esetben hullámzanak : de hát hogy a két eljárás között a kü
lömbs~g mégis :felt.üntethetCS legyen: egy bizonyos összeget fel kellett 
venni. A fel vett összegek pedig lehet6leg közel állanak a valósághoz. 

De nemcsak ezt meglátja az olvasó ebblSl a czikkblSI, hogy a két 
eljárás között melyik az el6nyösebb, de egyebet is és figyeimét erlSsen 
felhivja ~gy eddig erlSsen elhanyagolt körülm~nyre. 

Ez pedig uz, hogy a sz6llSmüvesek kevese foglalkozik azzal, hogy 
anyatelepet tartson fel; pedig mint a felsoroltakb61 látható: ~ppen nem 
ad kevesebb jövedelmet mint a sz61lStermel~s. 

A fentebbiek ezerint egy hold sz616telep ó0-60 ezer első osz
iályn szlS16vessz5tad,me1y osak 12 koronájávalszámitva is 600-700 k. be-
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vételt moodhatni jövedelmet ad; mert. ami kiadtisok a telepre \'annak, 
azok összegének bev~telét a II. étt III. oszttilyu sz616vesszök érLékei 
fedezik. , 

Különöseo az esP.tben fizeti ez ki magát, h1 az illető akar maga 
szüksé~ért> akrir eladás czéljából moh:fsqjtványt aka•· ké~zittetni, 

Í:IIiny gazda ~sak azért oem készítet~ mo_ha(a:oj1t~~tnyt, Intvel alany
nyal oern •·eodelkeztk. És ezé:-t a pénzt ktadn• saJnaiJR. 

Az elmondottakat mindamellett igy be new zárhatom. Mert az 
eddigt elmondottakból az lát~:~zanék, miotha én a zöldojtc\stól el akurnék 
iémi és másoka t is el akarnék tértet ni. 

Igy felfogni a dolgot helytelen Mtisként kell felfogni ugy, hogy a 
mohás fásojtás nagyobb basznot ad nagyobb előnyt, különi)~en at.ért, 
mivel az esetle~es elemi csap~tsoknak nincsen kitéve ; - dc e mdlett 
a zöldojtás is nPm megvetendő munkl(lat, si)t azt e~yenesen a legrnele-
gehben ajánlom. 

Mtkor a zöldojtást készítjük: akkor arra reá ét·ünk é~ idf)nket 
jobhan nem ért~kesithetiiik. Te h :it a zi)ldojbist. i~en i~ késziteni kell. !\tert a 
mobás f1ísojtványokat akkor szoktuk készíteni, mikor a zöldojtással dol
gozni nem lehet. 

Tehát készitünk mobás fásojtninyt, és készitünk zöldojtványt is. 

A pert1letezésr61. 
A permetezéa ideje maholnap elérkezik. Azonban nem vaf!yunk 

abban a helyzetben, hogy a;~; eddt~t eljárásn1H jobbat, ellinyösebbet tud
junk ajánlani. 

Tnrtozunk ennek kijelentésé\"el, mh·el a külömbözlS az elárusitólr 
4§s gyártók a boldogító Bt.erek mel!ett S zokottan U~yRnCBBk Ü tik a nagy 
dobot. 

Már pedtg akár!JOgy ütik: a le~jobh, a legolcsóbb, a legbiztos:tbb 
ezer : a J'éz~álicz; gépek között pedig az elsőség a Vermot·elt illeti. 

Ezt mondottuk a mult é\'ben, ezt mondjnk most iFI. 
Hirdetik ugyan, hogymostujabbana Vermorel-fále g~pet, utlinozva 

magyar gyártmányként itthon nálunk állitják ellS. 
Majd meg n'zzük mintS lesz; de még eddig az eleliség mind1i{ a 

Vermoleré! 
Igaz. hogy mindeoiknél d··ágább, igaz, hogy nem magyar gyárt

m,ny, de hát az is iga1, hogy szabtilyosan jól takarékosan csak azzal 
lehet permetezni. 

A permet8Áer8l még mindig az a tuda(aunk, hogy a peroo<Jszpora 
osak biz\lnyoa hl5fok mellett csakis akkor l~p fel : amikor az éjazakttk 
ll átmelegazenek; 1 igy a kisebb birtokosok az ellenség megérkeztét be
-.árbatjttk. 

Mert ba p4ldául ma éjjel el'g meleg a leveg6, a peronoszpora 
4letre kel, 1 hogy puaztitni képes legyen, legalttbb 8-4 oapt·a vaD 
eztlkség~. 
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Ennyi idlS alatt pedig a kisebb szlSlösgazdc& a v.idelemmel elk.i
szülbet. 

Ámde a ki. szölöjétéSI távol lakik, vagy a szlSllSje, a vinczeHér böl
-csess~gére van b1zva: az ne várja be a veszélyt de mihelyest a levél-
zet elég nagy, fogjon a permetezés hez. ' 

Az a felfogás, hogy a pe1·metezés a virágzáskor a gyümölcskép~ést 
elősegiti : mese beszéd ; -- kom(ádia. 

Söt nincs ellSnyére a vil·ágz6 szlSlönek az, h:1 a nedves harmat 
meglep1. De nem képes ez oly nagy bajt a,.ni végett virágzáskor per
metezni egyáltaláhan nem volna szabad. ' 

1\Iindamellett hacsak teheti ugy intézze a gazda, hogy a permete
zést viráózás előtt vagy után eszközölje. 

Beteljesedett dolgok. 
A mu1t őszén ~úk gazda tlkésett a zöldujtványok elrakásával, s a 

deczembari nagy hide~ elfugyasztotta. 
Sztímtalanun voltak, ukik a felmaradt s igy a megfagyott zöldojt

ványt mint haszntílhatlant levágták és eldobták a száraz vesszők közé. 
Már ukkor elmondottam ez ügyben a nézetemet, s figyelmeztettem 

az ilyen károsnit gazdákat, ne mondjanak le minden reményükröl, mart 
a most elfagyottnak látszó zöldojtványb6l a fiók Hzemr(H még sok ki
hajthat. 

Azt tanác~oltum : tavaszon a metszbs alkalmával az ilyen zöldojtást 
metl!lzék meg, kössék ki, a melyik késöbb ki.hajt, azt döntsék el. 

Aki kezen hn1ícsosmat elfogadták: hasznt€t vallottlik 
Nokem is felmaradt 4000 dt·b zöldojtv:~nyom; Je án nem vágat

tam le. Megmetszettem, kikötöttern a k·~róhoz, ~ máju~ ellején megkez
dettem az eldöntését azoknak, amelyek kihajtottak. 

Az eredmény az lett, hogy 1500 drbot döntöttünk le helyére. De 
mivel volt olyan töke, a malyiken 2-a zöldojtás is kihajtott, most az 
volt a kérdés: mit tegyünk a kihajtott ftlles zöldojtványnyal ? · 

Az egyik vélem~ny uz volt, hngy mikor egyik zöldnjtáat a tlSke 
képzésére állandó helyére eldöntjük : akkor a kihajtott feles zöldojtváuyt 
ne vágjuk le, de készitbünk belöle porbujtást. És öszel, mikor gyöke
ret ver, vegyük ki, R ültessük el más helyre. 

A pm·bujtás akké·1t készül, hogy a feles zöldojtványt a sor kö
r.épre hozzuk ki, s ősszel a töröl levágjuk és máshova használjuk. 

Hát ezt is meglehet csinálni, de hát ez nagyon fáradtságos, mert 
a porbujtás levágt€sánál nagyobb fóid kimélésü munkát kell. csinálni. 

E helyet ellSnyösebbnek láttuk a feles vesszlSt levágm~ s azt filte
tésnél felhasználni. 

Osakhogy ezeknél a levt€gott ojtványoknál azonban a hajtt€sok 
némelyikn~l ~0-30 cm. hosszusá~uak is voltak. Tehát egéPz más eljá
rás alá voltak veendlSk, mint amelyek rendszeres viszonyuk között nem 
voltak kihajtva. 
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Az igy kihajtott t1s levágott feles zöldojtvt\nyokat a levágtís után. 
azonnal vizbe kell állitani, legkt1sőbb másnap el is kell ültetni. 

Az ültetés el6tt meg kell metszeni, le kell vágni a zöldgallyat 
egész az alsó szemi~, s igy kell elültetni ; mert ha az egt1Rz zöldrészt 
meghagyjuk, akkor el vesz maga a vessző is; de ha egy szemre kur-· 

· titják vissza : akkor mep;marad, s a meghagyott egy rügyből hajt ki 
tovább. 

A fagy tudvnlevlHeg az anyaszemet elfagyafztja. Az anyanem tap
lószinüvt1 lesz : de ha az egt1sz rügy et erősen lekaparjuk: egy iczi-piczi 
kis zöldséget látunk. Ez a fiok szem; errol biztosao kifog hajtani. 

Most már nt1melyek azon tt1ves felfogással bírnak, hogy az tlyen 
fiok szem medrl6 hajtást hoz, s i: ésőbb sem lesz a töke termő soha. 

Ez nem áll ; ezt a tapasztalat már réJ!,eD megdöntötte. Egész baU
ran lehet tehát aLban bízni, hogy ttz ily fiok rügyből fakadt szölöt3 
éppen olyan termő tőke lesz mint a töbhi. 

CRudálatos 4.zok felfogát~a, akik 4zt hiszik, hogy az ilyen fiok szem 
nem hoz termést. - Ennek ellenkezlSjét rögtön bebizonyitjuk. 

A multban midl>n meg a r~gi 1zlSlészet szerepelt, még az európai 
aima vesszőt ültettük, akkor js megtört~nt számtalanszor, hogy az anya
szem a vesszön elromlott ; de azé1·t. a fiok szem kihajtott és egt1szen jó, 
rendes term6 u616 lett bellSle. 

De ha ékojtást csinálunk, ott is legtöbb esetben elromlik, s aratás 
felé eMtör a fiok szem, amelybill a legev.ebb és leger6aebb t6ke leend. 

Csak e két körülmény felsorolása eloszlat minden aggodalmat '• 
megnyu~tata(st ad arra né&ve, hogy a télen 't elfagyott zöldojtvány, ha a 
fiok ezemr51 hajt ki : egészen jó termő ezlSlőt fog adni. 

Egy füst alatt a jövlSben leend6 mihe&tartás végett egy esetet 
emlitek fel. 

Egyik gazda az liszel levágatta a zöldojtványait, és azt a ro&sB 
azokafet köyette, hogy a 8Zázával egybökött ojtványt a fé~zerbe ,·izbe 
helyezte. 

A deczembui hideg ott találta, s pe1·sze a DB@')' hidegben a ta
karatJanul le\"Ö anya rfigyek az ojtásokon elfagytak. 

Lot\'án ezt u: gazda, hogy más tapaaztalatlanságával visszaéljen : az 
ojtványokat eludá8J'a a piaezra kidllitotta. Persze a veviSk felfedezték u 
anyariigy elfagyását s ve\·IS nem jelentkezett. 

Mit ,·olt tennie? a 3000 drb elfagyott olasz-rizling zöldojtván7' 
6ea&eaen 60 koronáért adta el. 

A \·evő az én tanácsomra a következ~Ieg járt el. 
A vessz6ket ltfdába mobába 'bepakolta, mint a mohás-ojtványt 

aokták. H'rom h4t eltelte után örömmel látta, hogy u ejtvúy nemes 
NSze lOk ojtVÚ7D'l életre keh. 

Mid6n elftltetés •égett a&utú kiazedte, kellemea megle~té~ állott 
e13tte, mert a 8000 drb elfagyott zöldojtványból 2!10 drb a tiok szem• 
b31 kihajtott nemcaak, e3t m'g néwely ré11ze elég b3 gyök4r&etet 
la nyert. 

Ezt a körfilméyt véaae elméj4be jól a guda, 1 ha ojtván7ai el
fagynának : hasonlóképen j'rjon el ; nem búja meg. 
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Aprós6gok. 
A rupeatria sztíraz kövér talajban megfi1.ethetlen kincs. Er. az igazi 

·bazt(ja. Csakhogy a gazdának nagyon ébren kell különösen tavaszon 
lenni. 

A rupesztrisznek az a tult~jdonst(ga van, hogy ha mtír több éves 
ojtványültetés is, még mindig kihajt az ojtvány alanya. Azért tehát ta- • 
vaszt1zal a rupesztris töke nyakát j 6 mélyen ki kell kapálni, és esetleg a 
elétörött alany hajtásokat el kell távolítani. 

De ezt meg kell tenni az év folyamán töbhszür is, mert a ru .. 
pesztris ezt a tulajdonságát, hogy a föld al<Sl bajtásai\•al elétör : boaszd 
éveken át megtartja. 

A rupestrisre zölden ojtani pompásan és nagy sikerrel lehet. 
Csakhogy aki a ropesztriszt zölden akarja be1.emesiteni, annak a bajta(
eol\at meg kell gyomlálni. A gyomlálás abb<Sl ~Hl, hogy első sorban a 
ropesztriszt e sok feles hajtftsát<Sl meg kell tisztitani ; legfóllebb 3- 4 
hajtást szabad meg-hagyni. Azután az igy meghagyott bajtások1"61 a 
b<Sualj bajtásokat el kell távolítani. Mert a rupesztris minden hajtás 
b<Snaljain ujb<Sl kihajt. 

Csakis az igy megtisztított rupesztris fog gyorsan fejlődeni ; s 
lesz belőle alapos ai any a zöldojt ás hoz. 

A ruvesztris fásan nem igen alkalmas az ojtást·a. Olyan nagy si
kert mint ripária-portálidzszal ő vele elérni nem lehet. 

Ezt ie~ jó miheztartáe~ végett tudni . 

• 
Sz616foltozás. Sok termő szőlöben láttam azt, hogy a vadvesszök 

el vannak csenevészedve. Az imitt-amott el6fordul6 \•ad\·esszök oly vé
kony hajtások!it hoznak, hogy azok zölden be nem nemesithetök; s igy 
azután évről-évre ott a szőlők között hiába foglalják el a helyet. 

Az a gazda, akinek a szlHőjében ilyen elcsenevészedett alany tlSkék 
vannak, vegye azt radikális kúra alá. 

Az ilyen elcsenevészedett alany tőkék leginkább nbb<Sl származnak, 
hogy a tökének sok apr<S egymás mellett leviS fejezete van; szdval a 
vad vessz() t()kéje el van ágas-bogasodva, el vao öregedve, e ha itélet 
napjáig tartjuk is a szőllSk közöt t, nem fognak soha sem kellők4pen 
mege1·ősödni. 

Nincs tehát mire várni. Az ilyen e]öregedett vadtökéket ki kell 
vágui s vaJódi ripária-portális gyökeres vesszővel kell beültetni. 

Jó kezelés mellett a töke harmadik évre annyira megerősödik, 
hogy az zölden beoemesithető. 

• • • 
Vadvesaz6 müvelés. Az alany vesszőt ha p<Sznák mellett nevelik 

a legczélszerübb. De ezt kevesen eszközlik. Az ~alany vesszőt legtöbben 
6 8 sukkos karó mellett müvelik. 
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Ha a gazda nem kiséri figyelemmel, az ilyeP müvelés mellett nagy 
a kár, mert ha a hajtás a ka1-6t meghaladja : az a karó felett egy ideig 
ide-oda hajlong, végre ha megnlSI eltörik. 

Az~rt tehát nagy figyelmet kell reá fordítani, s a karónál maga
sabb szál hajtaíst, a szomszéd karóhoz kell kötni. 

Ezt azonban csak ugy lehet keresztül vinni, ha az egyik karót6l 
a másik karóig drótot vagy spárgát vonunk ki : ~ a karót meghalad6. 
hajtást miellStt eltörne; a spárJl:ához vagy d1·óthoz kötjük. 

Ha egyszer i~y ki van kötve azután többé nem törik el, de 
fekn' fut az egyik kar6t61 a m1ísikra. Soksznr a 3-4 ik karóig is eljut. 

Csakhogy ha az alany ve~szöb{)J nevezetesen mobás-Ms~jtást aka
runk csinálni, akkor vigyázni kell arra, hogy a vesszön a hajlás olyan 
helyre jusson, ahol el fog vágatni : mert ha erre fie-yelemmel nem len
nénk: akkor temérdek ,·esl!lző pocsékolás állana be a vesszlS elvágáskor; 
mert miutnn az erősen meghajlott alany vesszlS nem czél~zerü a párosi
táara; ezt kikerülendii, sok vesszöt el kellene roncsolni. 

Kérdések és feleletek .. 
Kérdes? Mi a tapasztalata szerkesztö úrnak : Kard nélkül le

het-e kezelni sikeresen szölöt? Valaki azt tanácsolta~ hogy a 3 éves 
alanyvessző szölőtelepemel ne karóztassam fel, hagyjam azt földön 
futni, és jobban jövök ki? .. 

D. J. O. 
Felelet. A régi szőlészetet a le~több vidéken karó nélkül ke

zelték. Kevés vidéken karózták azokat. Ujabban azonban már kar6 
nélkül nem müvelik az ojtvány szölöt. De nem is volna tanácsos, 
mert a szél snk kárt tenne benne. 

Ami azonban az al~ny ripária-portális telepet illeti, azt ugyan 
szakták némel y ek ka ró nélkül kezelni, ugy hogy a veszőt a földön 
hagyják futni. M ~· 1 

Azouban ez sem rendes állapot; mert az igy kezelt telepet 
megmiivelni nem lehet; a fü a taraczk a telepet ellepi, és a vessző 
fejlődését is hátráltatja. 

A mult évben egy k't holdas telepet én is igy kezeltem. Igaz 
hogy egy kapáláson kivül semmi költs,gen nem volt reá, de azután 
el is füvesedett ugy, hogy most alia- birom kitisztitani a fütöl. 

Kérdée. Kost leg-ujabban azt hirdetik, hogy a s.ölö kötözéshez 
jutta-fonalat használjunk. Én nem próbáltam. Kérdem : előnyösebb-e 
az a rafiánál, vagy kukoricza szárnál? 

Felelel .A jutta-fonal erős tartós, olyan 
olcsó két évben is lehet használni.:~ 

K. 8. 
helyen ahol az id6 
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A jutta-fonal kitonként 90-100 fillérért meglehet venni. A 
raffia ára is körülbelől ez. 

Ha tehát egy árban van akkor ugy látszik hogy a fonal 
elönyösebb, me rt annak minden része felhasználható, :ni g a ra fiánalt 
vékony végét elszaktuk dobni ; pedig hát a vételnél az is nyomja 
a sulyt. 

Csakhogy a raffia felettébb könnyebb, s igy hot;szuságban 
felettébb sokkal többet ad ki. S igy a kötés vele olcsóbba is kerül. 

KDn a szölöben. 
Rövid nehány nap mulva kezdetét veszi a zöldojtvány készí

tése. Arról manapság beszélni, hogy melyik eljárás jobb, nincs 
értelme. Legtöbb vidék már btzonyos eljárást honositott meg. 

V aniJak vidékek ahol párositva ojtanak, s a siker elég nagy. 
Tehát minek iparkodnáok az illetőket más irányba tere1ui, hogy 
ne készitsek a 1öldojtvány párositással: a fődolog azonban az legyen, 
hogy jó forradásil legyen. 

Mások a Laczay-féle ojtást kulti v ál ják. Az is éppen olyan jó 
tőkét ad, csak az illetök elég szabatosan vigyék kereszt31. 

A nagy többség azonban a Ceyner-féle zöldojtással foglalkozik. 
Ez is kiválóan jónak bizonyult. Én sem az egyiknek, sem a másik
nak nem adok előnyt ; csak azt itélem el : mikor valaki fás részben 
alunt olt 1-2 hajtást - a többit meg lepusztitja. 

Ezt a barbár ·~ljárá~t elitélem. 
Egy körülményre azonban figyelmeztetem a gazdát, arra, hogy 

egy és ugyanazon telepen egymác:;ntán két évben zölden ojtani 
nem czélszerü ; mert a tökének a kajtása, az ismételt erőszakos 
visszacsonkítás é~ sok tisztogatás által fejlődésében megakadályoz
tatik, és a harmadik évben c-;enevész lesz. 

Azért tehát aki a zöldojtást helyben leendő eldöntés vége&t 
késziti : az legkésőbb a második ojtás évében már döntse el ; mert 
a harmadtk évben gyenge fejlődésü hajtásokon silány zöldojtás leend. 

A téli fagy sok takaratlan tőke fejezetét tönkre tette. Ha a gazda 
azt látná, hogy a tőke alulról az alany vesszőt hajtja ki, ha junius 
hó végeig a tőke feje nem hajt ki : akkor biztos lehet benne, hogy 
az ojtvány nemes része megfagyott. Ez esetben a nemes részt az 
ojtas helyén el kell távolitani ; mert ó\ tőke éltető nedvét az elhalt 
száraz tökefaj felszivja, s igy a kihajtott alany hajtását nem birja 
kellőképen táplálni. De ha az elfagyott nemes részt eltávclitjuk: ak
kor az alany hajtáaa oly erőssá fejlődik, hogy még ez évben zölden 
benemesithetlS ősszel eidönthető; s akkor a télen elfagyott töke pó
tolva van. 

A tőkék gyökerezésének ekkorra már me~ kell lenni ; ha meg 
nem vo1na: aemm~t sem azabad késni annak a keresztölviteJével. 
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Amint a hajtások kelliS magasra fejlődtek azoi'1 al meg kell 
kötni : nehogy a szél benne kárt tegyen. 

Akinek sok szölője van, hogy a permet~zéssel el ne késsék: 
virágzás előtt is eszközölheti a permetezést ; aktnek ktvesebb van ! 
az várhat vele egész addig, a mig az ejjelek fölmelegszenek, amt 
ugy Juniu"h6 vége felé szakott bekövetkezni. 

Kapálni Orbán napja előtt nem tanácsos ; mert egy hideg 
éjszaka után a felforgatott nedvesebb talajban a szöllöhajtásai előbb 
megfagynak. 

A szőlők ben a kar6kat bekell igazgatni ; a szőlőben levő gazt 
összeszedni, es a sz<Hővégére kihordatni nehogy a kapálásnál 
alkalmatlankodjék. 

Hydraulikus sa j t 6 k. 
Arany érem 

Szeged 1899. 

.4 ran y ére nt 
Budapest 18 99 . 

.Arany é ,.e1n 
Pozsony 1902. 

hydrau
likus 

sajtóért 

szöllö- és gyümölc!must sajtolására 
a nagy üzem számára, 2 kitol..ato kosar

ral vagy 1 kosárral 

Bor, u firnölesbor és [Yümölcsnonv 

~~!!:~:~=~?, saitókat 
kézihajtásra 

Herkniesnvomerd
szerkezettel 

-. ~;.:J lá· vm vastár:~érral. 
lyümölc~ é~ szóllö·őrlőket, bogyózó-gépckct, 

Gyü.l:Xl.ölcs-aezaló-k:észü.lékeket 
gy'rtanak és szállitanak jótállás mellett mint kfilónleiesdget a Ie&Ujlbb szeriezetben 

MAYFARTH PH. és TA., BÉCS, lll1 
kUiönlegesséai gyár gyl!mölcsértékesitési gépekben. 

K~pei árjegyzék ek ingyen és bérmentvP.. Megrendelések idejekorán kéretnek. 

Nyomatott Sima Dli:vid kövyvnyomdájában Gyöngyösön. 
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