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CSOKOR JtÁLKÁN. 

Az év végén. 
lll~ dolognak tartjuk, hogy az év végén egy p'r 6szinte 

az6val já.ruljuok t. e16tizet6ink elé. 
Jelen sz,munkkal ez évi köteless~güokaek eleget teszünk, 

e igy az ~v 'f~gén nem marad máa há.tra, mint az irányunk
ban tanuBitott @Zives támo~atás~rt köszönetünket nyilv,nitani 
ás elnézfet kérni azon némi késedelemért, hogy lapunk egyik 
m'l!uk száma Pzerkesztó nk tartós bAteg"ége végett késett • 

.Aki kis lapunkat figyelemmel kiséri tapasztalni fogja és 
tapaaztalta, hogy azt haezontalan értéktelen irka-fir~ákkal nem 
töltöttük meg. Mi(jdig oda törekedtünk. hogy a felszin en lev6 
kt1rdésekhez lelkiismeretelen hozzá. szóljunk. 

Oda törekedtünk, hogy ne üres s~alm't cst1peljünk; min. 
dig ·ágy 'llitottuk öslize lapunkat, hogy abb61 az olvasó tanul
ságot merithetett. 

Hogy azután ezt a "záod4kot miktint sikerült elérnünk 
aat a t. ellSfiaetőiuk birá.lják el. De kecaegtetjük magunkat 
azzal, hogy a kitözött czált el,rnüok sikerült. 

Ezt azon t'mogatásb•n ltitjuk, ho&y t. elc5fizetc5iok ••'ma 
fokozatosan szaporodott. 

Tizeokát éve annAk amikor lapunk ele6 száma megjelent, 
'• ezen idc5 eltelte óta, el6fizet~ink nem fogytak, sc5t örvende
ieten ezaporodtak. 

Esen körülmánJtc51 inditatva hat,roztuk: el magu~.kat arra 
bo11 lapuukat a jöv6 '"re is fentartluk, .1e oda fogunk tön
kedo~ ho11 elválalt kötelesságiinknek eleget teheeaüuk. 

Á10n kárelemmel fordalunk te~t t. el6fizet.,inkhea, hOll 
lapunkat toY,bbra i1 túnogatni •• öamer&aei k6a6tt terjeattai 
•Qt6atu.Uak. 
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Az előfizet~si dij a jöv6re és egy ávre csak 4 korona 
lettz, melyet Csomor K4lmán czimére beküldeni sziveskedjEmek. 

Egyidejüleg azokat, akik a m ul t ávr61 még hátrál~k bau 
vannak felkérjük, hogy ellifizetesi dij hátrálékukat beküldeni 
sziveskedjenek. 

Tanácsos-e vegyes szölöfajokat ültetni? 
Volt egy idő, amikor a szakközegek azt ajánlották, hogy a 

finom borok eh~állitása végett a külömböző faj szőlöket együttesen 
ültessük, és ugyancsak i~ty szüreteljük. 

Az ujabbi szőlőtelepité.snél ezt a körülményt már cem v~tték 
figyelembe. Sőt oda törekszenek, hogy a szölök tisztán egy faJnak 
legyenek. . 

Most mikor már l:l telepitési navy közdelemen tul vagyunk, IS-

mét előtérbe jöhet azon kérdés : vajjon különböző fajokat vegyesen 
ültessük-e vagy helyesebb dolog egy faj szölöt ültetni'! 

Azt a tapasztalásból tudjuk, hogy a bor izének és illatá nak 
szóval fmomságának előnyére van az, ha a szöllSk külömbözö fajokhól 
vannak együtt ültetve és együtt szürve. A gyal~orlatból azl is tud
suk, hogy a vegyesen ülte tett faju szlHők rendesen nagyob L ter
mést adnak. 

A vegyesen ültetett és együtt sz ü rt szölök bora i finoma b b 
izüek, kellemebb bort adnak, mert a borban több féle kellemes iz 
és tulajdonáig találhat: mig- az egyfajta szölö csakis egy jelleg- ü 
bort ad. 

Tehát ha valóban finom jellegü bort akarunk elérni, helyese n 
cselekszünk, ha a fajokat vegyesen ültetjük. 

A vt::gyes ültetés rende"Sen ped1g azért ad nagyobb termést, 
mivel virágzá~kor a külömbö~ő fajok porzójai a szőlöket előbb és 
gyorsabban btztosan megtermékenyitik. 

Tudvalevő doLg az, hogy vannak szölöfajok, amelyek gya!t
ran. elrngnak : de viszont tud va van az is, hogy hu ugyanosak azok 
a faJok, am~lyek egyébb fajok közé vannak ültetve: nem rugnak, mert 
az egyéb fajok porzóiból virágzáskor megtermékenyülnek. 

Ezen körülmény tehát fényesen igazolja, hogy különösen né· 
mely t·ugós fajokat, más nem rugós fajokkal egy~tt kell ültetni. 

Az egyfajta szölőböl ét~ lehet olkalmas évben jó bort szürni; 
de az tény, hogy kellemes illatos zamatos bort, csak a többféle 
együvé szürt sz515k adnak. 

~m~llett b~zonyit az ie, hogy a szakértö borászok a borokat 
házasttam azaz osszeszürni szokták. 

N em csak azért szakták a borokat házasitani hogy az ár diffe
l"eacziában jól jöjenek ki, de az öntudato'i borás~ azért bázasitja a 
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bort, hogy a ldUömbözö izek zamatok e~etleg illatok ~gybe keve
résa által, az élvezetre kellemf!s bort aUlitson elő. 

Ha a már meKievő ké5z borok is sokat nyernek házasitás ál
tal, nem-e sokkal jobbdn összeérik a bor, ha az mint must szüretik 
egybe és az a forradis együtt történik? ... 

Tehát határozottam kilehet jelenteni, hogy a szőlőket külöm
böző fajokkal együtt ültetni felette czélszerü. És aki finom ízletes. 
bort akar elérni, annak az együttes ültetést kell elfogadni. 

C1akhogy ez az együttes iilteté"nek öntudato~nak kell lenni. 
Ar. öntudatosság alatt azt akarjuk hangoztatni hogy az együtt 

filtetend6 fajokat, megkell tudni választani. ' 
A magválasztást pedig csak ugy lehet eszközölni, ha a gazda 

a feltételeket tudja, és a szőlőfajok tulajdonait ösmeri. 
Első alap az, hogy a fehér fajok vörös borokkal együtt nem 

iiltethetők. Hogy a koránérő fajokat későn ~rő fajokkal ültetni nem 
szabad. Tehát az összeültetett fajok e!íyszinüek legyenek. és egyenl6 
id6ben érjenek. 

Mert gondolni sem lehet nagyobb kárt, mintha a koránérők a 
k'sön érőkkel együtt ültetnek. Hogy néz ki az, ha egyik tők~n 
a fürtök érettek, és a másik t(:Skén )e\·Ö fürtök éretlenek? Az ilyen 
a~lö titka a gazdának, mert soha sem ad j6 bort. Mert hm azt akar
juk elérni, hogy a mtísik kés6n ér~ is megérjen, akkorra az ellSbb 
éreott már megrohad. 

Tehát egyenlő időben érő szlHők ültendők egyilve. - Ez az 
ellő f6 alapos kellék, 

Ha ar.~el leszaíruoltunk, akkor azután a fajokat jól együvé kel 
Yálaadani. 

Igy egyiitt lehet a következő fajokat ültetni. 
A kövidinka, szlankamenka éa csodaszölő együtt ültetve rend

kivin nagy terméat ad. Ez a hairom faj együtt iUtetve az összes 
azölőfajok között a Jegna1yobb termést ad. Aki sok bort akar, aki 
azt akarja ho~y a magyar holdra legalább 30-40 bekto bort 
~zörjön, az ültessen kövidinkát szlankamenkát és oaodaszl$1lit. 

Ez a három faj &zől6 együtt öss&e\•ág a.:ért, mivel egy id6beo 
késlio érik. Iriind a haírom faj savanykás gyenge bort ad. Aki tehi' 
könnyii savanykis és nagy termést akar-e három fajt ültesse 
eaytltt. 

Méze1fehér, mustosfehér, ezerjó, rakaz616 együtt ftltetend6. Ez a 
•'i'Y faj egyiitt közé p nagy term é~ t ad, bora nem sa vany6, de 
~eakés. Ha azt akarjuk, hogy a közt1pmin6ségü bor illatos is le-
nea, akkor • n'u' faj közé muskát, ottonel tlltetend4. . 

Olaazrizlinw, muskát ottoDellel egyitt . illtetve rendktvöl fino• 
bort ad. Ha azt akarjuk, ho17 nagyobb 11latu legyen, akkor ••w 
tanicaoa köz6 Gltecoi rajnai rillinget. Ez együtt finom zamatos 11-
·Jatos bbrt ad. 
. Ear4u finom faj bort ad a szemilioo, a farmin varr leioyka. 

Ha elalae• muskit oUonelt GltetGnk ; akkor e16rJGk a borok net .. 
.,,~~: 
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Ezek a fehér fajok. A fekete sz616fajokban nincaennek oly 
nagy vála8ztékunk mint a fehér fajokban, s igy ezeknél az egyiitt 
ültetés nem vihető helyesen keresztül, mert például az oportd szep
tember h6 elején érik, a burgundi szeptember hó közepén, a kadarka 
p"dig október hó elején; tehát ezt a három fcljt együtt ültetni nem 
tanácsos. S mégis hány szőllSben lehet ezen fajokat együtt ültetve 
találni ? ! . . . 

De különben is ezek a fajok egymástól rendkivül eltérők. A.z 
oportó bora fekete ugyan, de magában kesernyé•. S igy az oport6 
borszőllSnek nem va16 ellSször is azért mivel a többi fekete fajnál 
jóval ellSbb ~rik. Azért tehát az oportó nem vegyesültetésre való, 
magányosan borra való feldolgozásra nem alkalmas. S mint ily faj 
nem méltó az ülteté~re. Legföllebb mint korán érő cseme~refaj 
foglal helyet ott, ahol az oportó szölöt szeretik. 

A Szent LlSrincz &zintén korán érlS fekete szlSlö, de bora sa
vanykás. Már pedig a fekete savanykás bor nem keresett. 

A savanykás bor a fehérnél kedvelt a vörös bor&ót ad vár
juk, hogy az nagy testü t~s szesztartalmu legyen. Azért tehát a 
Szent Lőrincz sem mint bor ; sem mint csemege 'iZlSllS nem érdem l 
az ültetést . 

.A merlott hazánkban nem bir elterjedni. De ami éghajlatunk 
alatt nem is fejlődik azzá, aminővé Francziaországban fejllSdik. Te
hát ezt sem lehet nálunk jó lélekkel ajánlani. 

A rebeda rendkivül bőtermlS. De hát silány savanyu voros bort 
.ad. A silány vörös bort pedig nem kereset, tehát ezen fajjal sem 
m'ltó nálunk foglalkozni. 

A burgundi az már szölő! Finom gyönyörü szinü piros keresett 
bort ad. De nincten fajunk, mely vele egyid~ben érnek; azért tehát 
a burgundit délnek fekvő dombos vidéken haszonnal lehet ültetni. 

A kadarka az egyetlen finom vörös bortadó biztos faj. A lra
öarka több féle van, egy-két és három magú 

Az egy magú rendesen elrugja a termését, a két magu es61 
hideg tavaszon, ha a virágzásban éri az esős hideg idő: felette rug. 
a három mngu nem rug és nagy termést ad. Sok évben a bogyók 
aszukká érnek. Ez az egyetlen fekete bort adó olyan faj, melyet 
ültetni nagyon tanácsos, de csak ott, ahol okt6ber h6 elején be
érni képes. 

De mivel vele egyidőben érő vöröa bort ad6 sz616 nincs, ezt 
sem tanácsos más fajjal együtt ültetni 

Ezekből látható, hogy a fehér szöllSfajokat egyiitt ültetni taná· 
csos; de a vörö• bort adó fajnár már ezt nem marjük j6 lélekkel 
aj,nlani. 

Egy rossz tanács 
A szólőszet téren a tudákos emberek gomba módra. nólnek. 

Sehql annyi szakember mint a szólószet terén. De azután a sok 
bába· között legtöbbszor el vesz a gyermek, s a sok sületlen tailáca 
ugyancsak megbosszulja magát. · 
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Most logutóbb a tavaszi zöld fagy ellen egy oly tanács 
látolt napvilágot, hogy cselleg káros lehet arra, aid azt elfogadja 
. Tudval~vó dol?g• hogy a ta\'aszi azaz zöldfagy, a gazda réme. 

Iparkodnak 1s azt k1kerülnl. 
Áltahl11os az a fogalolia, hogy nyugodt széhnentes időben 

leginköbb tesz kárt a fagy. Azt sz ok ták hangoztatni, hogy borús 
szeles időLen, a zöldfagy nem igc'n szakott bekövetkezni. 

Ezt arra az alapra fektetik, hogy borus időben a füldmciege 
leköttetik s nincs harmat képződés. Azt is állitjuk hooy a szeles 
idóben isn1él nincs harmal képzódés. ' o 

Azért aL..után a védekezés is e két irányban szokott1 törfénni. 
A fagy ellen füstöléssei szaklak védékezni. Azt álli ják, hogy 

rendszeres szabályos füstüléssel, a fagy ellen sikereEfll lehet vé
dekezni. 

Ez már sok esetben jú védekezési eszköznek bizonyult. S ha 
a füstölést általánossá lehetne lenni : a siker sok esetben be
következnék. 

A füst fedi a szólöket, s igy a hidegf't távoltartja. Csakhogy 
legtöbh szóli) keskeny és hosszas. Igy az lá n csak sok rakás t ü z
zel ugy lehetne védt'k~zni, ha az egész szóló hosszában 1 ak· 
nánk tüzet . 

Mivel azonban ez1najdne1n ki vihetetlen, s mivel az összes paz
dáknak pedig nincs é1·zékc a füstólés sikere iránt, igy azután 
egy- két szorgalrnas gazda fústól~se alig vezet sikerhez. 

Azt mondotluk, ha a szél fuj, a fagy kevésbé tesz ká1 ~-
Ez a telfogás sokszor eltört Például volt időjárás, amikor 

csakis a szél fagyasztott volt reá eset. hogy a széljárta helyeken 
tagyoU el leginkább a szóló, mig a kevésbé széljárta helyeken 
Illegmarad t. 

Tehát az a felfogás, hogy szeles időben fagykár nincs nteg· 
van c1áfolva. 

Csakis olyan légáramlat véd a fagy ellen, a1nely nem nagy 
és 1naga nem fagyaszt. 

Enyhe szelló sol~szor véd, azért azután né1nelyek mestersé· 
g esen állitják elő a légáramla tot. 

Legutóbb viharágyuval ibarkodtak enyhe légáramlalot eló · 
állitani. 

A Fehér-féle forgatható vihar ágyukat vizszintesenlfektetik, s 
as igy történt lövéssel a szólö felett enyhe légmozgamat idéz
aek elő. 

H<'gy ez az eljárás jónak fog·e bizonyulni, azt a kisérletek 
fogják igazolni. De hát eddigelé az egész nem egyéb idó töltésnél. 

Egy dolgot tudunk; azt tapasztaltuk. ho~y még a legnagyob., 
fagykár eselén is a gyümölcsfák alatt levó szölólombok a fagytól 
többé-kevésbbé megnlenekül neK. 

Ez abban leli magyarázatát, hogy a fa a talaj hósugárzatit 
lekötötte. 

Ez amellett bizonyit, hogy ha a föld h6sugarzása leköttelik 
• fau oem képes károkat lenni 
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Igy kellene az elöáilitott füstnek i~ le~ötni a ·föld melegét, 
akkor a védekezés ezéihoz vezetne. De hat mtnt mondám: ez csak 
az általános közös védekezésnél állhatna elö. 

Némelyek a szólőtókéket papirossa~ ~akarják Ie. Hát .eszmé
nek ez is helyes, csak a gyakorlatban ktvihetetlen. Mert kt lenne 
képes egy nagyobb tábla szőlőt minden este papírral letakarni, 
és reggel feltakarni'! l\lert a papír takaró a!att napközi nem lehet 
a szőló lomb, mivel napközben a lombozat elsatnyulna. 

Tehát a czélravezető eljárús hiányos és rosz lenne. 
Most legutóbb azt tanácsolják, hogy a szólót kora tavasz• 

szal ki kell nyitni, n1egn1etszeni, és tnetszés utá n ujra beta karni, 
nehogy az éjjeli fagyok a fiatal hajtásokat megrontsák. 

Hát az a legrosszabb legkárosabb eljárás amit tenni lehet. 
Igaz hogy ezen eljárással a fagy ellen lehetne védekezni, de leg ... 
több esetben a termés ldtrányára van. 

Tudvalevőleg a fagyok n1ájus hú ~-l-ig Orban napjáig szokták 
a gazdát rémíteni. Tehát az itt elmondott védekezési eljárással 
egész tnájus hó ~-l-ig kellene várni. 

Ekkorra pedig a szölő 1nár erősen kiszokott fejlódeni. 
lia tehát mújus ho 24-ig a Inegn1elszett szölót betakarva 

tartjuk, a szőló rügyei a föld alatt is kihajtanak. Ez a kihajtás a 
föld alattllévén, legt<>bh esetben terniéketlen képződésre alakulnak át 
és satnyán kinyulnak a füld alatt, s termést éppen semmit 
sem hoznak. 

Ha tehát valaki szölöjél kinyitja 1negmetszi és ujra betakarja, 
és a fagy elleni védekezés lekintetéból 1nájus hú ~4-ig nem ta
karja ki: akkor megvédi ugyan a fagy ellen, de tönl<re teszi a 
tern1ését. 

Tehát erösen figyelneztetjük olvasóinkat, hogy ezt a taná-' 
csot igy amint adva van, el ne fogadják. 

Hanem ha a sziilőjük lapos olyan helyen van, ahol a zöldfagy 
beszokott küszönteni, a következüképen védekezzék. 

Ezt a \'étlekezési eljúrást én több éven át sikerrel alkahnal
tam, ~ n1indenld aki szakszel'i\en keresztül ,·iszi alkahnazhatja. 

En a szölöt jú magasan körül földdel felhányont ugy n1iut 
a kukorkzút szokák. Azután egész mújus hó 10 -1:1-ig érintetle
nül hagymn. 

Ez idöre a szőtö fája honlakozni kezd, süt a vessző felső 
végein a züld levelek is elétürnek. De azért csak hagyom. 

Ez időre hár a szölövesszö felső rügyei kihajtanak, de a föld;,.
ben levő rügyek alszanak, azért, n1ert a fejlődés a vesszó fe.lsö 

· rügyeiben tör át; ezzel szemben pedig a fölelalatt levő azon rü-· 
gyek, amelyek á lerntési szokták adni pihennek. Tehát ha a 
zöldfagy beköszönti a vesszü felső rügyein kihajtott fakadásokat 
teszi tönkre. 

Azutan li-18 deka körül a szölót kitakarom és Inegntet
szenl. A melszés után 6-8 napig a töke vize folyik, mig a vize 
folyik, addig a rügy fejlódést tagnál. Akkor a sebek bebeggednek': 
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és. a tőke termő rügyei elétörnek, akkorára a1nikorra zöldfagy 
elmulik.. Igy aztán a szólilt a zöldfagy ellen meglehet védeni. . · 

~kine~ oly helyen va~ a sz?Ióje, hogy a tavaszi zöldfagytól 
féltheh: az tlt elmondott vcdekezest melegen ajánljuk. 

Ha ezt n1egakarja kisér:eni akkor ósszel nem szabad a szó-
lóket megmetszeni. ' 

AHONYI ERNESZT. 

A szélötökék távolságáról. 
Mikor a f'.zőlöfclujitáFok k<J7dE:tüket vették az volt az irányadás 

llo~y a f':tőllít{ikét és forokat lehetőleg távol kell egymástól ültetni. ' 
Sőt uz a~r:~r kü:cf'ön 11H'g8~avazásúnál a kölc8önző bank a sor és 

töketá,·o~sl-lgot i~ kikötötte. Igy lettek azután a tőkék l 20 és a st>rok 
hasonlókípen l 20 sőt 1·25 111. tá\'oleágl"a is ültetve. 

Évek mulhl\·al belátták, hogy erre a nagy tőke és sor távolst1gr
•incBen ~zül<8ég. Be lett igazolv11. hogy ez a nagy távolság, helypazat·
láe és ,·~gereoményben a jövedf'lem hátrányára \·an. 

MoE~t már ~okau kezdenek uggodalmaskodni, s5t tudunk olyan 
eaeteket, hoJ!y arra határozták el magukat, hogy az oly távolságra ül
tetett t:zÖH1kt:t kivágjál\, és ujra ültetik és pedig jóval közetebb egy
máshoz. 

Most az a kérdés: heJytelenül Vtl[!Y helyesen cselekszenek-e azok, 
akik szőléíj üket ujonan ültetni magukat elhatározták .•. ? 

ElF!é) tekintetre az a számadás, mely őket az ültetéere készteti,. 
helyesnek látják, mert 1b rész tökénél többet ültethetnek ugyanazon 
területre ; igy ök azt hiszik, hogy idővel 1L részszel több szmlStermést. 
kapnak. 

Mondom els() tekintetre ezt belyesnek latják; de aki a szlSllSszete~ 
azakszerüen érti, mielött ez uj ültetésre határozná el magát, egynémely 
dologgal tisztában kiván jönni. 

EWször is tisztába kell lenm azzal, hogy a terméshozam mennyi· 
•ege nem kizárólag a szőlötlSke mannyiségétől, de inkább a szlS16faj '• 
!•helyesebben pedig a szlHőtöke .metszésétöl függ. 

Mert egy hold területö szlSlön a metazé asel különbözlS termést le
het elérni. Ez áll, de áll az is, hogy habár ritkábbhan vannak is a 
•~ <~llStlSkék ültetve, de metszéseei nagyobb term,st lehet elérni, mint a 
1Ar ü bb ültetésfi Mkével ellátott ugyan olyan terllleten. 

Ezek szerint teh.ft nem helyes dolog az, ba a gazda, mind• 
'IJébb kórfiltekintés nélkül a távolabb ültetett szölötök,jü szlSilSj't oa
IJObb termés elérhetése végettt kivágni és ujra beültetni akarja. 

llert vannak szöllSfajok, amelyeket egész ba(tran nagyobb term,IN 
lehet v'gni. 8 visaont vannak szlS16fajos, melyek a reá metsz'•' nea 
tlrik. 

Más az6val vannak sz1Jl6fajok, amelyeket ha j61 lemetsziluk i11 a 
~CSka t, a UlrtlJke( meg4rlelik kifejleutik ; és vannak fajok, amel7ek•' 

. ·~ 

''', 

(~ 
l 

r. l, 

" '· . ~. ~ 
: \ 
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re~mehzeni a1ért nem lehet, mivel akkor a fürtök és a bogyeSk nem
fejl6denek ki kelttképen ; igy aztán ba több fürt is van rajtR, de a 
nem lesz sokkal több, mintba rendes metszésben réi'EfJB&lt 

volna. 
Hu~y melyik szőlőfaj türi a nagyobb metszést : ad a sz6)iS&gazd'-

.Dak tudni kelJ. De ha azonban volnának egyesek, akik nem ösrnernék, o4-
bányat megnevezek azon fajok ki)zül, a melyek a nagyobb metazéat 
ro<.:.szul birj~k el, 

J ly enek : a kadarkák, a mézesfehérek, a must'ls-fehér, s,;laoka-
•enka kövidinke, a piros és fehér chasselegek. 

Ezek legtöbbje rosszul neveli a sz{)l{ít, ha a szukottnál jobbaa 
raá mctszik. 

A kadarkaszőHí fürt ci apró bogyójnak les~nek és nem érnek be; a 
mézesfehér magas metszé sen előbb elrugja magát virágzáskor; - a 
mustos-fehér nem é1·i k be ; - a szlankamenka kiritkul, és éppen ugy 
mint a kvidinka nem é1·ik le. - A piros t"s fchét· chaszelest pedic 
azért nem tanác803 a szokotnál jobban rPá metszeni, mivel rengetegül 
kitt>rmi magát és jö,·ő évre erősen vissza esik. Meg aztán a s~okotnál 
jobban ren rnetszett chassele~ szőlőt{í bogyójai nem fejlődnek ki; holott 
a csemege fajnál a bogy6k kellő kifejlődése felette lényeges dolog. 

Ha tehát a ritkán 120, vagy még ennél ts ritk~íbban ültetett ezőlö 
az itt felsorolt fajokból VBn: azért, mivel ezen fajokat reá metszea 

nem tanácsos, még van értelme az ujonnani ültetésnek; de ha mftl 
egyébb fajukból vannak : akkor kár biz azt kivágni ; bauern a wennyi
vel ritkábban v'in őltetve, annyival jobban reá kell metszeni; igy lehet 
a differencziát kipotolni. 

A szegény ember szölöje. 
Mikor az uj szölőkultura kezdetét vette a mult század nyolczya

aas évci~en : a cbt'ecktterm(í !!!zőHík kezdettek' szerepelni. 
A JB~ll~z, a he!b~n11.mt és az othelló voltak azon fajok, mely~yel 

kezdettek le~lllkább kt~érleteket tenni. 
Az ojt\·~iuyokhoz még akkor bizalom sem volt · de annak kivitele 

is a kezdet to:tádiumában volt. ' 
. A direkttermők nem bizonyultak alkalmasoknak. Különö&en a 
Jlgucz (os ~nhemont ne.m birtak zöldágra vergödeni ; mert mint sz61~ 
apró bogyóJU csekély ktadásu s~őlők voltak ; és a boraik felette kelle
metlen, r6Raszaguak voltak. 

Az othelló v~lt be valamennyire, de zöld ág1·a ez sem birt a 
kezdetben verglSdem, mert a szakközegek elég meggondo1atlanu1 el
it41ték. 

. Már p~dig erre ia áll az a közmondál!; : hogy ba v~ 1zett hirét hir
det.Jk v~lammek, az rendszeresen megaemisül. 

Mt kezdettlH fogva védelmére keltüDk az otbelló ÍII.ŐiőHek; 4• a 
j61'G nekÜDk adott iga~at. 
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Az 1885-dik évben ültettünk két hold othel16 szlSiót és azoa 
id3t61 fogva minden évben jól termett és mág most is igen jó karban van. 

A h"oeszu évek .t~ap~sztalata urt·•n ~yózött meg bennünket, bogy u 
·othell6 szolöne.k Vftn JOVlSJe. Hogy ~z otbelló sz616telepités kifizeti magát. 

Ezen álhtást legiényesebben Igazolja az otbelló szCSlőnek nagy
!Hrvü elterjedáse. 

Gyöngyös és Visonta vidéken az othelló szöllS ezerfelett elvan terjed· 
ve. Lega!ább ezer hold betelepitett szölö '•:tn a város ..<s a vidék határban. 

Az othlló szölló oly nagy mennyü_~,j~ben t~rmeltetik külöoö\1en a 
zegényebb nép által, h•lgy össr.el, midé}n az cgyJbl> esemage szlSilSk a 
iaczon elfogynak, naponként f>00-600 putton uthelló t~z{)lí5 ket·íil el
clásra. 

Measze vidékről jönnek a váeuírlók, reggelenkint összevásltrolják 
a piaezra hozott othelló szőlöt, melyet azután kötönösen Bécsbe és 
.Ausztria egyé bb nagyob h várusaiba szállit anak. 

Négy-öt vaggon ot helló sz ő lő megy el ann~k idejében a gyön
gyösi piHczl'ól, s még marad annyi, hogy egyes gazd,\k 50-60-tót 100 
hektóliterig is szürnek az othellóból. 

Akik az othellót ami \·idékünkön oem ösmerik, nem is gondolják, 
hogy az othelló bora mily kereskedelmi czikk. 

E1. r-v őszén csak egy kereskedő összevett vagy 1000 hekt6liter 
bort ; hekt1íliterért 20-22 koronát fizetett. 

Ha &?. em her ezt igy látja és tudja : kezd az othell6 értéko emel· 
.kedni. S elííre hítható, hogy az otbelló sz{Slőtelepités még nagyobb mér
vet ölt. 

Eddig az volt a fogalom, hogy az uthel!ó szőlő nem élvezhető, 
mert r6ka s1.aga vu u; bora nem keresett az ö különös sajátsága miatt • 

.A z idő azonhan a~ ellenkezöt bizonyitotta be. Azt t. i., hogy a 
szöllS csemegeszlSllínek is alkalmas, s jól kezeive, bora teljee~m jó é1 
~lvezheiő. 

Azt tnpasztaltuk, hogy az othclló szlSlő minnél idősebb, annál ke
vesehb rtSka ize vau, hogy az i(Ws ~o~zíHőtö terméseinek borain at vad 
iz a li g fedezhető fel. 

· Különösen ak koi' vel" zi ti el az ő mellékes kellemetlen izét, ha a 
~züretet akkor 1-.:~s{ín P.szközöljük, amikor a szlStöbogyókat a hideg egy 
kissé me(!c~ipi. 

Ha akkor ~zünete 1 ünk és hozzá a fürtöt lebogyózuk, akkor éppea-
ségei e.vesziti a mellékel'l kellemetlen izét . 

. Ezek tudat:íban most mát· határozottau kijelenthetjük, hogy as 
otheHó szölőuek nagy a jövője. 

· N~tgy a jövője, mivel a telepítése kevés fáradsággal jár, és kev'• 
befektetés mellett kevés tudátit igényel. 

Sima vess1.öről egész könnyen megered. Termést mindig nagyo' 
ad; melynek \'irágzásáru az idő nincs befoly~ssal. . 

Kezelni ~ppen ugy lehet kar6 n~lkül, mtnt a r~gt aző_löket. A 
01etszéshe1. sem kell valami nagy tudomány. Elég anny1t tudDJ, hogy a 
tök~ agyáL61 is kihozza terméeét, a igy magaa ceer01apo1 miiveléet 

-4ppen nem kiván. 
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. Ceak egy körü)m(':nyt kell tudni, azt, hogy az otbeiJó 1zölötöt : 
. j uem szabad lombját61 erősen megtisztitan i. Mert az othell6 st61lJ nem 
i·: töri azt, hu a bogyók telj~sen szabadon a napnak kilegyennk téve. A 
\ :1• lombozttt takarása alatt gyöoyörüen beérik . 
' - Az otbelló szölőn~>k az is előnye, hogy a l.éja keményebb, tebát 

oem törékeny 1!1 i~y használható. Hogy a rotbadásnak kevéssé van ki
téve, hogy bo~a ~yönyü1·ü biros szinü . 

S igy nemcsak magában erős tüzes Lort ad, de a fekete borok 
festésére is alkalmas. 

Az othell6 szöW szerfe1ett é,les, ~s mm~tja maga mrukor tartalom
mal bir. Azért tehát konyak f')zésére is szerietett kifizeti magát. 

Az othelló szölő már {ddig kivi \'ta magának a létjogát és er6P a 
remény, hogy szaporodni fog az othe116 szíHő. 

Mid6n erre a szegényemberek szölőjére ennyi ~zép és jót elmon
dottam, mo~t már arról kell valamit szólni, hogy az a direktermő faj 
mennyue áll elJent a filoxet·ának. 

Az othell6 eliE:nállósága llem egyenll>. A talaj az ellenállósag te
kintet~_ben na~y szerep~t jÁtszik. 

Osmerek vidékek et., ahol az ot bell ő 4- ó é\· eltelte után elpnsz
tult, a filloxera tönkretc,tte, mig ösmerek othelló szőlőt, amelyik ma· 
napság 17-HS éves és m~g mindie jó erőben és tero:iiképes"égban van. 

MiuttÍn pedig az ot helló egy faj, a1 ellenállósÁg is egy eu lő, tehát. 
a differelJcziát a talajhan, a fekv~sben kell 11 gazdának keresni. 

PéldÁul a sárga a~yagos meszea vagy apochás margóa könnyü talaj
ban a1 ot h ellő Elzölő c~akh:: mar a filoxera áldozata lesz. Ellenben vörös 
vagy fekete vályog talajban ~igan él és sokáig eltart az otheló sz615. 

A metszés is nagy befolyásE'al van az othelló szőló életére, 
Ha az otheiló szőlőt a ~zokottnál jobban rámetszünk, vagy pláne 

valakinek az a szerenc~étlen gondolata támad, hogy szálvessző müve
léat akar, az legyen készen arra, hogy a reámetsz~s vagy szálvessző 
müveléssal igaz, hogy rengeteg terméee lesz, de az is bekövetkezik, 
hogy a töke vissza esik és elsatnyul. 

Ez pedig abból ered, mivel az otbelló t.tzőllS rengeteg sok apró vé
kony gyökerekkel rendelkezik, ~B nagy termés fejlesztésére a talajt. 
egy év alatt kiéli. S a~után a gyenge tökénél a filloxera felül kereke· 
d ik és tönkreteszi. 

Azért tehát az othellót ágy kell metszeni, mint péld&(ul a kadar•
k't szokták. 

A töke két ellenkező oldalán két asapon 3-4 rügyet megha
lJUnk. Ebből a 3-4 rügyből nyerünk 6 -8 fej l!IZ5lőt, a fejezetblH is 
el8törik 3-4 fürt szölö, il,ren metszéa mellyett egy i6ke H-12 fürt 
••616t ad. mely egyre mlisra l és fél 2 klgramm szőllSnek megfelel. 

Ilyen metszés mellett egy magyarhold az6lü 40-ótl mm. 1z8IG' 
lehet termelni, me)y 12-14 koronájával ie 480-100 korona brutt6 
jövédelmet ad. Lehet e ennél nagyobb jövedelemre o1ak gondolni? De · 
De _besz,ljii~~ ily borribihs jövedelmet, mondjuk 400 korona(t: nem-e 
• Js nagy JOVedelem e~y hold tlirekt termő kev'• bajjal j~ a614 •''o'l ... 
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M:iu.táo ~Jedig egyesek otbell6 ezőlöje mint mondám szagmaotes 
a1t szerettk n~melyek lJnma~unkat is elhitetni, hogy ez egy más fai' 
otbelló. ~ 

. Nohát ez ie ámitáa l A-r. összes othelló sz5lök, melyek akár Fran-
cziaországban akár hazánkban vannak: egy apiitól PZát·maztak. 

Othe.lö szöl5 csak egy faj l~tezik, tehát a megkülönböztetés t~
ve~. Anny t han esak a. kölömbs~g, hogy az egyik W ke idősebb s gyü
molcse kevesebb róka 1zzel bir. 

Szent~l megvagyunk gyf>zödve, hogy az ot helló szőlőoek eg yes 
alkalr;nas ~HJékese~ nagy jövője lesz. Én azt i3 hiszem, hogy idővel az 
othelo, am1ko~ anny1 sok átültetésen fog keresztül esni, akkor kimoodható, 

hogy egy teljesen alkalmas jüvedelmetad6 szölő lesz ~s nagy elterje
d~sben részesül. 

Kétfelé kötött töke. 
Egyik sziilészeti lap legutóbb azon utasilással áll elő, hogy a 

szőlőtót az eddigi szokástól eltéri>leg ugy kezeljük, hogy a karót 
a két szon1széd tőke közé ve~jük, és a tökét a két oldalon igy 
bevert tökéhez kössük ki. 

Amint ezt a tanúcsat olvassuk az a kérdés merül fel : mire 
jó ez az el jürús '? Yajjon van-e előnye'? ha igen, a nyujtott elő
nyökkel szemben mik a húlritnyak ·? s az elönyök és hátrányok 
összegeztetvén : melyik r(·sze billen az itélet mérlege '! 

Az ajünlott kétfelé kötés abból állna, hogy a tőke a két kö
zeli karóhoz köttetnék ki. 

Azt az eWnyt igéri ezen cljúrús, hogy a hirtük szabadabban 
vannak, a nap sugarai jobban érik, - hogy a pennetezés alkal
Iná,·a l a permet jobban ho7.zá fér. Ezek következtében a fürt érés 
biztosabb, a védckez(·srH:.l a fürtökhöz jobhan hozzáférhetők. 

Ezek hatúr<JZnttan előnyt látszanak biztositani a tőke eljárá
sára nézve. 

:\Iost múr az a kérdL's. addigi Iniívelés mcllelt szükség van-e 
a tnódositásra '?..: ~Iús szúval az eddigi kezelés n1ellett beéreh-e 
a sz üllő bogyó és lehetett e sikeresen védekezni & fel merült be
tegségek ellen·! Músként mondva, az eddigi kezelés mellett tapasz
taltuk-e a hiánYt és Jútjuk e szükségét annak, hogy ujabh keze· 
lési eljárást ve~n:ünk gyakorlatba'! .. 

Egész üszintén szúlva, a százados eljárás tnellett szőlőjeink 
alkalmas időben teljesen beértek és a betegségek elleni védeke
zést is eszközöl hettük. Ezek lehat az uj eljárást nem követelték. 

Egy dologban ércztük a nehézsége t. Ez abban nyilvánult, 
hogy sok gazdúnál a n1unkások a szólőfürtöket a lombozat közé 
hekötteték. De ez ncn1 volt szabály, söt szabálytalan eljárás, Inert 
a rendes szól6(1azdánál a n1unkás a szőlőt netn köthette be, nlivel 
a rerides kötözé'si eljárásnál az volt a főszabál y, hogy a fürtüt bekötni 
nem szabad. t~s a második kötésnél az elsö kötést felszabaditottá.k 
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a szálóhajtásoka t, midón a kötéshelyén az megkö tölték, összes haj-· 
tásokat letolták, s miutün az elsö kötés feloldatott : a szóló haj
tásai a tőke körül szétterp("dl<'k, és ezt nevezték bulJos·kötésnek. 

Ezen l< ölésnél a hajtások k(>zben széjjel váltak, és igy a 
fürtök is cgyn1ástól távol állottak Es az ilyen szabá!yos kötésnél 
a szólő fürtöket a nap érhettc, a permetező anyag hozzá férhe
tett. Ez volt a szabál vos kölés. 
· ·Teh:H ebből Iátl;ató, hogy a rendes hubosszerü kötésnél 

mindazon kivánni valók mcgvoltak, n1dycket a két felé való kö
téssel egynémelyik szölcs~ elérni akar. 

A két felé való kiköléss·~l !ehát olyan előnyök netn érhetők. 
el, milyeneket a régi rendszer tnellett kivánni valónak v an fel
tüntetve. 

Ezekkel szemben több rendheli határozott hátránya van. Es 
pedig első és Iegtöbh hátrány az. hogy az igy telepitett szólóben 
nem lehet szabályosan és elég gyorsan jól kapálni. 

Gondoljon a gazda kél töke közepére egy-egy bevert karót, 
s kt·rdcm hogy ft:·r ezcl~tól a karóktól a kapával a tőkék közé'~ 
Sehogy sein, avagy ha mégis oda akar férni, akkor ovatosan las
iilll ),ell a kapával do!gozni, és ez a lassu munka a rnunkálta
tási l~ölt~éget le~ahihb 25 sz~íztólival megdrúgitja. És a rnellett. 
hogy a munka megk.:;~: clrngilva, m···g a kapálüst sen1 lehet jól 
n1C'hen szah:ihosan ''szkö~ölni 

w ~em Ieht•l, mert a kapa nen1 fér· jó közéje. és igy n1ig egy 
rés1rúl a 111 unh.ál nH·g<h •• gitja, a kivitelben is gáncsoskodik. 

Tudvalevő dolo~~. hogy a szó}i) kifakadása után a szél a 
kövl'r lnjtásokat ldördeli Azért tehát az elv az, hogy mi
helyt csak lehet a lakadúst a karóhoz kötni: azonnal hozzá 
kötendh. 

~~~g a.., endes eddigi karózásnál is sokszor szomoruan látjuk,. 
hogy a szél a legslcbb és 1·';-~kövérebb hajtásokat letördeli. Két
azere., kúrt fog pedig csinálni ott, ahol a töke közé vert karók· 
hoz fogják kikolni :\fire a hajtások oly hosszuak lesznek, hogy a 
t6ke kö1.é Vl~· l karóhoz köthdó legyen : akkorra a szél legtöbb fa
kad:ísl tönkre te~l ~~ll pPdi~ jó szemmel a gazda einern nézheti. 

A li;l~t·hez közvdlenül hozzávert karóhoz elóbb hozzá lehet 
kötni a ha ji üst, nt iul a tök ék közé vert karóhoz, Mert a közvet
len ül ntellc:tc levó karóhoz a rövidebb hajtás is hozzáköthetö. 
de a tüvolabh l ·vó l~arónál a fejlődésre hosszabb ideig kell várni 

H~itrán~·a a szPtkötésnek rné~ az is, hogy jégeső eselén a 
fürlö1< jobhan 1\'rtl.atak téve a jégkárnak. 

De meg ~anna szt;lőfa.!ok amelyek megkivánják, hogy a 
nap • !cl gy t'geto he\' c ellen ved ve legyenek • 

. \ sok l~özíil csak az olhtlló szölöt emlitem. Az othelló szö· 
Jöt ha ké• .Idé kötnénk ki, hogy a nap hevének teljesen 
kiie11. t' l(~'-"t' soha ... cm lenne szép nagy szemü. Apró szemü. 
kem,..11y l~o~yúja mar.auna: ·~li~ a lombozat alatt a szöl6 héja ki• 
vi-l· ou_, n da a bogyu·'- "-lfCJiodnek és szép hamvas fekete uint 
nyeraw 
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De meg .. nem. áll az sem, hogy a nap hevének teljesen vé-
?,. elem nélkol kltett szölö jobban beérik. Hiszen ha ez az el Y 
állana, akkor a lugosokon levö szölöfürtöknek érettebbeknek 
kellene lenni, mint a tökén éretteknek. 
. E~ p~dig nem ~ll. Azért tehát helyes dolog kutatni, keresni. 
JObb e}Járast. De az IS helyes dolog, hogy nem szabad-e régi jó-
nak bizonyul rendszert a hirtelenül született eszménék feláldozni. 

Igy vagyunk s igy tegyünk a kétfelé kikötött eljárással is. 

Eiadó ojtványok. 
G 7 Ö kere• f6•oJ t6•ok ; (Ri pária· portéllis alanyon) 

Piros chasseles ezre 
Fehér chasseles • 
Muskát ottenel • 

Kadarka ezre 
)(ézes-fehér etre 

2oo K. 
2oo K· 
2oo K. 

Kadarka ezre 
Mézes-fehér e·zre 
Csuda szölö száza 

Sima zöld ojtv6a)"ok: 

100 K. l: Olasz-rizling ezre 
loo K. 1: Kövidioka • 

2oo K 
Joo K. 

40 K. 

1oo K 
100 K 

~=~~~~~~~ Ctiuda 'zőlő száza 20 K. _.;..-;;;;;;;;;;.;;;;;;;~;;;;;;;;;;;----;;;;;;;;;;;-. 

Európai csemege fajok. 
Sima, Gyökere 

Muskat Alexander Ennek a tulajdonsága az 
hogy a busa kemény Eléggé illatos zöldes sárga 
at:inü Igen jó faj szállitásra igen alkalmas Érik. 
az ep t em ber hó végén 1 G dr b ára - -: -· - -- - .04 

Muekát Biffer Nem kemény hu~Su Fanom za-
mato igen b~ termő Nagy b<;>gy6kka~ s ~próbb fürt-
tel szeptember hó közt:péo értk 10 dr,) ara - -- -.6o 

Muekát Croquant Egyilte~a legédesebb szőlök-
nek szine zöldea slirga Erik szeptember hó elejdn 
Sdllitható 10 drb t(ra - - - - - - - -.40 

lluskát Damaskusi Ennek a tulajdonsága az 
hogy az ojtványon rendkivül buján él diszlik és 
tartós Ftirt=e n&i"Y bogyójaigen nagy zöldes fehér 
Kiv,lóan keÍieme• kéelSn érik ~zállitható - 10 drb ára -.6o 

Muekát Genuai Fürtjei igen nagy sárga bo· 
gyóju Igen finom muskatály i~ü A.. virág~~sba~ 
aénta rua, más későn ér6 f~jjal kel~ ke\·erve ultetm 
.haz'r mlvel ez is k~s6n ér1k Sz,lhLható 10 drb ára -.40 

-.8o 

1.20 

-.8G 

1.28 

-.8o 
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.Muak't Ottone l. Ki v'lóan 'rd.ekes. Korán ~r6 
•usko lat szöl~. Közepes fürtöket de sokat terem. F~ 
az, hogy nem rohad. Szállitható. - 10 ~rb fira --,zo 

Muskát paasantuti. Nagy feh~r bogyóJU kelle-
mes muskolat izü. korafn érő. Szfillitható. 10 drb ára - .4:o 

Muskát Royál. Fekete nagy bogyóju, ritkáa 
filrtü Korá:n ér~. szállithat6, - 10 drb. ~ira - - -.6o 

Muskát Szt. Albán. Az előbbihez hasonló, csak 
hogy nagyobb, közép érő muskatál izü. Szállitbitó 
10 darap ára - - - - - - - - - -.6o 

Muskát Tokaj Jardens. Nagy \'Jlágos, piros bo. 
gyóju, igen bö termő ; közép érő. Szafllitható. 
10 darab ára - - - - - - - - - -.6o 

1\luskát Vanilia vagy Rozsdás muskolat. Ennek 
kiváló éa nemes jó tulajdonai vannak. Szállitható. 
10 drd ára - - - - - - - -.40 

Chasst.lles augevina. Korán érő nagy fürtü. 
Sárga nagy átlátszó bogyóju, blStermö, Szállitható 
10 drb ára - - -- - - - - - -.40 

Chas de Anger. Sárga zöldes bogyóju blSter-
mö. kózép érő, kellemes izü. Szállitható. lo drb ára -.40 

Cbas Bianc, Ez a kö1önséges korán ér6, böven 
termőismert faj. Száliitható. - 10 drb ára - - -,20 

Chaw Fortineble dor. Igen nagy fejü. Sárgás 
hueosszemü. Korán érlS. SztUlitható. 10 drb ára - -.40 

Chas de Judea. Nagy fiirtü. Zöides sárga esemü 
MtermiS. Szeptember vég, vel érik. Szállitható. 1 o 
drb ára - - - · - - - - - - - -.6o 

Chas lmperial bianc. Fehér. nagy bogyóju, igen 
nagy fürtü. Korán érlS. Szállitbató. 10 drb a(ra - -.8o 

Cha• Jeruzsálem. Nagy fekete bogyóju, korán 
él'6. K.iv1Uóan finom. Szallitható - 1 o dr b ára - -.40 

Chas N'metpiros Gyönyörfi piros boa-yója 
Mtermő Szállitható. lo drb ára - - - - - -.6o 

Cha• Mathias. Korán 4r3 nagy filrtü, bogyójai 
feh6rek, barna folttal. Szállit.hat6. 1 o drb ára - -.60 

Chas N a po leon. Ritka nagy flirtü. óriási nagy 
aranysárga bogy6ju. Kellemes izil asztali disz. A• a 
hibája van. hogy néha rug azért k~sön ér6 fajok 
kö•é kell illtetnis akkor pompásan terem. KéslSn ~r3 
V al6di kincs. Szállitható. 1 o dr b ára - - • - - -.6o 

Chas Piros-Napoleon. Bowyója nag1 '• wyö
llJÖrii ró•sapiros. a hamvassáw'né.l fogva me~lepG 
azGlG. Kissé aavanykát. Hanem disznek felillmulha-
tatlaD • .K615D ~rik. Szállitható. ao drb ára - - -.lo 

Chas Guen Viktória. Nagy ftlrtil s!rra rozadú 
••11 bory6ju. Szeptemberben rika. 8.zállltható 10 

tarb ira - - - - ·- - - - - --.Itt 

-.40. 

-.áo 

I .oz 

1.2() 

1.20 

-.8o 

-.8o 

... -.so 

-.8o 

-8<» • 

-.8o 

l.zo 

..••. • 
•••••• . .... 



- 1R3 -
Cbas r?uge. Gyönyörü világos piros s:iinü, nagy 

· termésilo K1válóan alkalmas a sz!llitasra 10 drb 'ra -. 10 
Cha~'\ ronga royal. Sötétpiros szinii gyönyörö 

sz616. Felette nagy termő. Auguaztusban érik. Szál
lítható. -· 10 drb ára - - - - - - _-.20 

Ch as Szl, Fi akra ige n nagy fürtü, sárga leves-
szem ü rendkivüli bőterm3. Szállithat6. lo drb ára -.70 

Chas Tokaj angevina. Gyönyörü halványpiros 
felettt! dusan termő kellemes izü szöUS. Szállittísra 
pompás. 10 drb ara- - - - - - - -.40 

Chas Zsid6országi Cseresznye-piros bogyoju 
bőtermő. Kiváló finom esemege. Középéró szállitható 
10 drb ára - - - - - - - - -.8o 

Chas Almeria. Nagy fürtü, fehár bogyóju bő
termő. Közép ér6 Szállitható 10 drb li:ra - - --.6o 

Albilló Rendkiviil szép télire eltenni való sz6lő 
i'ehér bogyójú, nagy fürtü Szállitható 10 drb ára 1.40 

Buzellott óriátii Óriási nagy fürtü és bogyóju 
Szállitható lo drb ára - - - 1.40 

Gharmond rouge Sötét piros szinü, nagy fürtü 
nagy bogyóju. Kiválóan finom izü felette bt5term6 
Legjobb c~emege szőlők egyike Középérő szállitható 
10 drb ára - - - - - - - - - 1170 

Csodaszéilő Az Összes zzölők a{Özött a legna
gyobb fürtü Vannak 2 kiló sulyuak is. Sokszor oly 
nagy termébi. hoz hogy meg kell ritkitani. Sohasem 
rug BorsziHőnek felette kifizeti magát De csemege 
szölőnek is ha~zu~Hható. Szállitható 1 o dr b ára - 1.50 

Bhorn;cbon Bianc. Nagy fíirtü, nagy husos 
s árga bogyóju, elsGrangu cs~mege, egészen korán 
érő - Szállítható. 1 o dr b - - - - - I.-

Chornicbon a gt·apP.s collosalles- Igen nagy nagy 
uborka alaku, 8árga szem ü hu~os, pompás iz ü, eh!5· 
rang u csemege. Szállitható l o dr b ára -- - -1 ·20 

Duchess of- Buckleák. Zöldes-sárga, nagyszemü 
muskolat izü, bőtermlS. K.iváló faj. Szállitható 1odrb ára 1.20 

Ezredéves l\lagyaror~záj;{. Ez a mai ~zölészetbeu 
:1 lehirhcdt legértékesebb szőlö. Mint kiwllóa.n s~ép, 
finom csemege faj. Szállitható 10 drb ára- - - 1.-

Fürj tojás. Roppant n.agy fürtü, nagy bogyóju 
feb~r szemü sllSlő Középérő. lgen értékes osakhogy 
más hasonló időben erős fajjal keverve kell ültetni, 
kfilönben magtfban néha rug. Szállitható 10 drb ára --.40 

Kec~kecsecs. V an kétféle piros ~s fehér. Ké-
&6n érő téli szől~. Szállitható. - 10 drb ára - - -.40 

Kossuth Lajos. Nagy fürtü nagy sárga bogyóju 
Felette korán árő. Szállitható - 10 darab ára - 1.-

- • .: ·41 

-.se 

1.6() 

1.2() 

2.80 

2.8o 
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2.-
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Muskát Boowod Ha1onlit a mutát alexander• 
hez Felette nagy termést ap Huaos tehát szállitásra 
.alkalmaa Kiváló finom iEÜ ~rik szeptember hó vé-
J't1D 10 drb ára - - - - - - - - - - - --6o 

Muakát queen Viktória. Igen korl(n már 
augusztus hó vég~n érik. Rendkivül na~y fürtü. Ha 
megérik, a bogyók rozsdás sárgásak lesznek Szálli-
~ra igen alkalmas - 10 drb ára - - - - ---· -.6o 

Muskát czitonelle Igen zamatos Sárga nagy 
bogyóju - Érik szeptember hó elején, szállitható 
10 drb ára ·- -- - - - - - - - - - - -.6o 

Muskát Herczegovina. Korán érö, nagyfürtü 
közép nagybogyóju zamatos azállitható 10 drb ára -.so 

Muakát de Nautes A passatutihoz hasonlít. 
Igen korán érik, Szállitható ropogós sárga szemű. 
lo drb ára - - - - - - - - -~ -.90 

Muskát Frontignan rouge. Bogyója nagy piros 
gömbölyüs. Kéaőn érik. Szállitható 1 o dr b ára. - -.6o 

Muskát Frontignaan bianc Fehérbogyóju mint 
az előbbi szeptember hó végt1n ~rik. Szállitható -
10 drb ára - - - - - - - - - -.6o 

Muskál dr Hogg. Kiválóbő term/) mBjd· 
nem s megszakadásig terem. N agyon jó izii fehér 
zöldes bogyóju. Finom musk:atály izü, vastag héju 
kéa~n 6r6. Szállitható 1 o dr b ára - -.6o 

Spanyol vöri;s. Gyönyörü piros bogy6ju, nagy 
fürtii, nagy termes ö, korán érő· Szállitható 1 o dr b - -,4o 

Rie de Calabre. Mint a neve mutatja, rend-
kivül nagy fürtü, nagy bogyóju, fehér édes szemü. 
Igen szép szép szőlö. Korán erő. Szállitható 10 drb -6o. 

B•eken k"'V'Ül 'Vannak bors•IJliJ fajok : 

I,JO· 

I.JG 

I,JO 

1,-

l . .zo 

I • .ZO 

I,JO 

1-.ZO 

-,8o 

l. .z o 

Kadarka, Mézesfekt1r, Kövidinka, Olaszrizling, 
Burgondi, Opportó, Mustosfehér ezre - - - - - 8 koronáért 

A megrendelés alkalmával az érték egynegyedét előlegill kérjtlk: 
'• tisztin olvasható nevet, lakást és vasuti lead6 álloJLást. - Na• 
eyobb megrendelésnél 'rleengedés történik. 

Vesazök j61 csomagoltatnak ; a caomaiolást1rt ménékelt dij 
azámitta tilt, 

Csomor Kélmén 
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