
Xllt. évfofam 1904. 5. is 6. szlm, 6yöna1ös. julius hó. 

A SZÖLÖBEN 
(Ezelőtt: .Egy év a szőlőhen") 

::S:a.v1 foly-óira t sz6l6egazd.ák: ezá.n:l.árs.. 

Megjelenik minden hó 28-án. Szerkesztl> és l.- iad6tulajdonos: 
Elöfizetéai dij : Egész évre 4 korona. CSOMOR BELA. 

Üdvös és nagyszerü intézkedés .. 
Hála legyen ez Isteuuek, hogy végre valahára a sz6lészek 

paoaiza meghallgattatott, a ezőlészet terén bekövetkezendlS ve
ezéJy felismertetelt B a magyar borok értékesitésének érdekében 
az első határozottabb lépés megtétetett, 

Sz.ükség is volt már erre, nagy, égető sziiksép:. Nemsokára· 
úgy jártunk volna, mint a czigányrutk n lova, amely épen akkor 
gebedett meg, amikor már lett volna mit ennie. -· l\1egfúltunk: 
volna a n1agunk zsirjában. -· 8 ezt a sztinaln1as állapotot 
semmi egyébb nem teremtette meg, mint a szőlészet forsiroztiaa. 
A rekonstrukció, amely lt\s~an indult meg, ép oly rohumosart 
halad most el6re. MosL már ott állunk, hogy legtöbb promon
toriumaink szől5kkel vannak heültetve. Bércz, róna, sikság, n1iud 
ontja már a szőlő levét s halmozódik a nagy hortömeg, an1ely 
eladásra vár. S ez H. legnagyobb tJi'kkenő, hogy a magyar hor· 
eladásra vár. De ám kinek adjuk el? A költöldnek nem igea 
kell, mert a maf!'yar sajtó által telekiabált borhamisitásokat 
még nem felejtette P-1. Benn az or~zágban sen1 igen tudjuk ér.té
kesiteni, mert az olcsóbb olasz bor a nyakára hág. Az olcsóbb. 
mert el6állitáea kevesebbe kerül s mert olcsóbb, nagyobb a 
k~lend6sége ie. 

Ezt " borzasztó helyzetet minden sz6léez érzi, de legérzé
kenyebben érzik azok, akik állami segitséggel fogtak a rekonst
rukci6hoz. Az agrár-kölcsönnel 6.jit6k vannak a legkinosabb 
helyzetben· 8 ez könnyen érthetlS is. Egész éven dolgoztatot 
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kell R szolőt, Rmi borzREl?.tÓ ÖSSZP~lw kerül ; n termé~b()l kelf 
fizetni Rz ndót s e8etlt)g előre felvdt kölcHÖnt. P. jövő (.vi 
munkáltHtátmnk R költsé~eit; azután ebből kell fizetni HZ 

Rgr•h-kölc~ön e~y évi esedf.kPR rr~zl<>tt~t.. T~sAék most nu'ir t•l· 
krpzelni nz agnü-külc!'Ünnel doh!oz6 :izÖlt~sz kiuo~ h<'lyzet0t, 
Inikor lP~liiretel ~ hor.tt Jwm tu<ljc~ t;rt·.~ke~itl·ni! 

Ehl>Pn a kt~tsl"~lw(·jt1J ht>lyzt tLen tPh;ít üdvö~ t:i-1 HH~Y~?.<'rÍÍ 
intézked és vt'lt a i <">ld n~ i re lr~ii.gy i mini~u·rt ől. hoL: y a magya r 
h:nok {•rt i ket"~ i t r.~~: nek Prdek rlt('Jl t' l' y Ür::"Z<Í fl{)~ Bor~, ()vPtk Pl. d ...... """ 
lt'h·~it{:"~t \ette tervlw. llYrn ilttt~:t.kt·dé~ lúl)'! vfvei már 
ti~ztúhHII voltunk, csak a torma ft•lctt \'Oltak a IH~zPteiuk 
~ltt:·rók. J)nrán_yi Ignácz már régóta Rzivc-.en lo~lalkozott ily 
központi Lorszövetkrzet gondolatá nl!. Hisz már l ö 9 D-Len fHt'

liminált 8zázt•zer forintot H lllf'~lev(i mintapinezt· oly in1nyhan 
YHló :ítalnkitá;-;:ír:~. hop.y •. z :, e~Hl: nrh{ny hortt·rmt•l{í prinlégi
unw lt-gyPn. h<ll~t·m tl·ljt>t->it~l' :tzt, ~·Jnit c:tiJPC:lwn HZ ~or~z(I~oB« 
n(· v 1 • • t· r t , Y~\:: y i~ L o~ Y a z ~ l t H Lí u 1.1 :~r- :Í ~ 11;. k l P g Y t· n h a~ z wí l a t i 

r- ~ • • .. • 

E:JZPTYt Ez m·oHbHn n(•ki m~·~ IH'lll -:il;:crült, d~:_• :-;jk,·riilni fo~ H7. 

uj milli:'terr:E-V aki Tlt'm tdtr f~]J·p az t>Uímuukálatok hkta
c~olllillt. hu•wm ('gyik L'l~(Írt J:tlíí tvléHlaUÍ11ak tt·kinti ~~z imrn1r 
JlH•gérdt tt•J'Vt'ZPtd a llli'~'.\';:}6:-it:Í~ fe)tÍ :•t•~Ítl·llÍ. 

Ei.l ll t·lltat<Íroz,ís iv<d T~d!i:.ín B(la a uw~·yar ~1zlíl(íeg-Hzd:'ík 

ó:;:ziHtP h(Jláját /·ni•·uH_•I!t· ki 
Ha v~gi~ oln1~:-:uk H tr·n·{·tct<'t, Jdki IlYUf!:alommal eon~ta

t;ilhatjuk, ho~y h ]{tf·í-'itewl/í On·zágo8 Bo ~zövt•tkt·?.etnek wt~y 
jún:)jt· le~z ,J;·, • .~·:;,'t Lizto~it_i:t Hz a küdilm,:ll)'. hogy olyaH 
~:LlJi! :1 ezáttdt',koz!la·k n z P~t:~.:zd fektdni, :1 rtH lyeu f'd~piil a Jn aL 

~ ynr l·m·ok t~ltt'k, :-:it?s0twk uj koL-/.!lka. i\lár maga az a 
koriilnH~ny, Logy az :'i11Am 200{)00 koronn tátHO~at(L_..;~·-:d 4 
t•\'t·ll át (.yj rJU.ÜÜU kOI'Oil<Ít fo~- R kózporttÍ ~ZÜ\'etkf•Z("'fiH'k ren
d~}k('z,~~Pft" '·(H~sájtatni azon felt~h·lkJ, ho~y a 1 ár!:?adalorn 
A mHga rt·~z~:l'ől kgHhiLh i~ ezen i)t:'e~c~n('J: Il~~)'F:Zt:l'hlrt jtgyzi, 
e]egPndő bizto!" i t r k A l'f!l horny H i(.tl'l" i t('!HIŐ BzÜVHk ezl't t!t'Pr-IZ-

' . -
8é~eseu prosperál h as~Oil· Ez a szüvetkt·zt·t HZÖvt•t kezd i H ln pou 
H l ak u lmt nH·~· mindeJJ ki ber"zolgá l tn tot t boraiuHk arány ában 
ü. h'tr(szt·kd taztozik rlőjr~yt·ztf'tui B llH~~·o11 tf'rnH~Bzete , hogy 
R lf';lllAJ!)'OhiJ iizlf'tJé~zt HZ állum j~~y1i elő. \'"l-Ul ebbt-n n terv
ben fgy tlR~yjelelltŐs~gű ruoti\'nm iF, l'Z tz, ho~y a borok 
ah~zolút {irán fH H ft h.zftmitott kez('l(.~i költ.,r.:,.:~kt>n kivül pro
dukált tiszta nyere~(>g nem a Hzövetkezet tulAjtlonába mf'gy át, 
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ha!!(lJn szétosztatik a termelők között. Ez a motivum fényes 
jöv6t. jósol a szövetkezetuek, mE> rt az edd i g i Jeg több szövetk ~zet 
ezt ki felejtett e ala p?zal""~ályai ból. 

A létesitet:d{) On:zúgoB Bon~zÖv<~t k(_• ~ rff n k j, ü l :\ li ,dn:iv< J{l"

ü~yi mit1ister H heruhrizási törvényjavnsl11tba p:tlfff-~(ntkt<e!ek 
támo~atására ~ milli6 koror,át. v(ltetett fp}, mt·ly ÖH7.e~n ek e~y
tiz<'U rPsze Bíolgúlna a közpoiJt H~~~Jyo·{F{n·, DIÍf! :' ne~nulnid6 
r{fz vidt·ki f-:zövetkf't:ét~kiH'k fog jutiJi. Ez H !<n· t-ZH\'f~ ÖF8ze
fiiggt··~lwu \'HU a l~te~itfndő Bort-~z()vetkc:z<·t h J YPZf·t{n l s illY a 
"id(.ki pillc~~~zövetkezt~t jelenJegi ht>lyzet(~ IH mceak mEgjavittHtik, 
ha tH n~ a jövője is biztosiUM lk. A köz p o n t P lJátja pz~ket p{nzze], 
ezt.~k .pedig beváltják a vid(ki termelők boriít, an:e1yét nt-.utáu 
beBzolgiiltfttllak a közpOt!Üm. Ez H trrv mt-gfo~ja fi\·11i n vi~{ki 
p i n c' sz ö v t' 1 k P z e t t· k a t l ó 1 , } ' P~ y H z ok L o r k t 1 e E= k c d Ck 1 a· k t ü n j e n ek 
fel.~ p;·. 11a~you fozdo~ köriilm?llJ, G:cJt Jegti'1Lh jel~nlt-gi 
pinet szüvt'tkezn azt!rt dolgozik deficittl'l, IHL·rt. IH-m rE-IHklkPzik 
oly tá~as ),en·ttcl a Lor l)izto:-; clad(u;(lt illdt'i:f·g, mint amilyeunel 
a l?: esitcndő szövdkezet fo~ 1 t~u(h-dk('zni. Ez ~!Z iidv(.,R int?zkedés 
egy olytul apparntust fo}~ kou:-ltru(dr:i, RmdJHek Pgy központjr. 
8 Bz<Í.llltalan nagyobb t::-l kint·bb or~<ínuma leí-<7. A filiák az egyes 
vid·~krn 11t?zve le~zw·k C( 11trumok, a központ pelllg u kiRebb 
or ga n um11 ak hiztorl t x i~tenci:í j <Í.t fogja b i z t O"'Í t a n i. Ha ng~ú l yozoua. 
ho . .:.?:y a hi z t O :-ó t· xisteuei:t. pí t fogja hizto~i ta11 i. Le~t ö hb vid P ld 
pinee~zövetkezf'tnek t~pen az a Iegna,:.;yohh hete~ség-e, hogy kellő 
p? n zze l lit' lll r~rHlelkPzhetik á! l ~u1dóa 1•. Sz;'im t ai u n sz or tA pa~ztaljuk 
azt, hogy a vid~k i pincP~zövetkezett• k w·m a t~ h ci t nak pénzt a 
tennelőnek az6rt, ruert a t•inct:bl'n felhalmozódott horokat nt·m 
tudják állandóan értékeAiteni. l-Ia jön Cf!:Y na~yobh borkere:-:lkedő, 
akkor van pt~nz s ukk·~r rajk(nt megrohanják a tagok az igaz
gatót; ha nincs borkereskedő, akkor p(}uzt sem tud adni az 
igazgató. Ezen betegség legjobb ~yógyitója a létesítendő szövet· 
kezet lesz, mert Ul oly nagy kerettel fog rendelkezni, hogy 
állandó üzem bP n dolgozhat ik e j gy u erncsak a vidék i pince
szövetkezeteket is látja el pénzzel, hanem azok álland6 iizemát 
is meyteremti. 

A földmivelésügyi minister a létesitend6 központi Borszö
vetkezet alapszabálytervét egy anketteu mutatta be, hol az ügy 
nagy jelentc5ségére való tekintettel nagy számban jelentek meg 
a nagyobb szlSlőbirtokosok, borkere~ked6k á3 szaktekintélyek. 
Az anketten jelenvoltak többsége a központi Borszövetkezet léte-
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@Íté@e mellett foglalt álltist s azért határozatilag az el~Ue fekv5 
slepszabál y tervezetet a r~szletes tárgyalás alapjául elfogadott nak 
jelent~tt~k ki. Miután azenban ily nagy~zámu értekedet a r~sz
letek kidolgozásában közre nem múködhetik, azért oly bizott-
8{ghoz kivánták a tervezetet utasitar1i, melyben minden horvid~k 
~~pviselve legyen. Ezek: elnök~ül dr. Wekerle Sándort ajá.nlották. 

Az Orszlígos Borszövetkezet feltetleniil létesülni fog, mert 
~gető szükség van reá . .1\legmentóje, biztosit6ja lesz a magyar szó
lészek érd<,kéuek. Piacot fog teremteni a mngyar hornak u~y a 
külföldöu, mint hazánkban Ez a szövetkezPt ViLióra fogja hozni 
a borkereskedők ttma óhaját, hogy egyöntetű borokat szerezhes8en 

be MagyHrországon. Vissza fogja állitau i a magyar borok re p u
tficióját, rnert a külföldnek kötelessége, hogy egy ilyen nagy
szerű állami intézményben garantiát lásson. 

De ez nz ÜrRzágos Borszövetkezet korszakot is fog nyitni a vi
déki pinceszövetkezetek történetében. Megjavitj a azoknak mostani 
rossz helyzetét, orvosoini fogja azok betegs~geit s bizto:3itja azok 
egészségi existenciáját. Azzal pedig, hogy szakszerli pincemeste
rekkel és pincPmun kásokkal fogja ellátni Magyarországot, nemzet
gazdasági és szociális érdPket fog szolgálni. Nagy bajunk volt eddig 
sz, hogy a szak~ze1·ű pinczem estereket ujjonan lehetett. megszám · 
]ál ni. Kevés van azért, mert nincs hely, ahol magukat kiképezzék. 
Még a vidéki pinceszövetkezetek is alig-alig kaphatnak Pgy 
igazán szakképzett pincemestert, már pedig a borok ~rtékeE!ité
@ének egyik legfontosabb feltétele az, hogy azok tisztáu legyenék 
kezel ve. A l~tebitendő Borszövetkezet i~azi szak k~pzettségű 
pinceinesterekkel fogja elJátui a vidéki pinc•Jszövetkezeteket, 
f>zek pedig az illető vidék bortermelőivel megismertetik a he
lyes pincekezeléet s 111ár magáhan véve ez a köriilmény áld s
szerii lesz a bortermelőkre, mert cr~ak igy űzhetünk produktiv 
bortermel~st. Szocialis szemponthól pedig egy nagy tömeg em
bernek megélheté8ét fogja biztositani és megkönnyit~ni, n1ert 
ezáltal a pálya is tisztességes keresetet fog biztositani az arre 
l6pőknek. 

A legfontosabb eredmény pedig az lesz, hogy ez az Orszá
gos Borszövetkezet n1egfogja védeni a magyar szlHósgazdák ée 
borok érde.keit. Tevékeny és számottevc5 r~~zt vehet ki az or
szágos népmozgalmakban s szava nyomatékos lesz a kormány 
elc5tt is. Kinthogy saját érdeke i3, hogy 11. jelenlegi olasz bor
vám megszünjék, erde a bizodalmunk, hogy ez ellen is aikra kel 
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~ R mag·yRr hortPrrnelók kel PgyPtem lege~era beznrH t j :l H sorom pót 
sz olu~z Lorok előtt. 

Ennyi Fzf.p c.~ hasznos intenci6kt6l vezetett ~zövetkez••tnek 
C~Hk hbtoR jö\'{;t jósolhntunk. IIi~~ziik r;~ J't•nH~ljii, nogy a 
fö)dmivt>l<;t-ii 2 y i minist<.~r üdvö~ t··s 1w~yszerű int{>zkt dér:'é1wk 
ruP~ le8z H fognnaljH. ---- Nrhf.z helyretünkön ez javilani fogs 
felrirágoztalja haz{tuk szőlőkuhuráját. 

A kezd<.m?nyez(>s frdr·me a földmivelésügyi ministtr ur ~s a 
1I!n~y:1r k{~rmány(, d.: n mrgv:dú~it:.h~ (n], m(t mi \'Írjuk .1-: i 
lllHJ.!.Uilkllak. SzivH:l-l~lek kel t áwoga ~fl uk t-zt a ~ze ut ügyett 
fllllvly~"t rekonstrurtlt szőlőkulturánk történetébf:n egy fPuyes 
knr~7a k fo~ megörökiteni, 

Peroncspora és a permetezés. 
l :~y l;.tbzilc ltogy az id•·11 llt~lll :;.,k hajunk lt~:-:z a pt~l'tHltl:-:JH.li'~tvul. 

J),. ruint.hogy tiihb IH·IF•il irj;í.k. h11g·y t· rt·:-:z•·dehlle:-: g"11111ha vchemPtben 
kt·zd f<·llc'•pni, az···rl llt'lll ,,·.g·zpk lri;.tha\·alú lllllllk;il, ha a lH't·unospurit 
tövir«'il-ht~g·yin· IIH'g·i:-:uwl'tekrll :-:ZCtlt'·~zt;ír·:-:airnrllal ....: elmundolll az ~~~~~~ne 
raló helyt•s ,.,··d..J.\l·ú·~l. 

A sz«''ll•"wagya (!'pr·ono~JHll'it viti,·ola rag-y 11jaiJIJ llt·veu: l'la~ruopura 
vitú·ola) .\llrt•J·ikúbt.d :;z;ü·nr;tzik. hol lll<ír· rt··gota .. :\lildt•w" w··v alatt is
IIH.'I'Ík (•s r•·ttP~.dk. 1':11rúpitl>nn l H7H-han l't·dezl•·k I'PI t•lü:-;zör Franczia
or·:--z;·t~h:tll s illlll'll t·lter.i•~dt q~·,·· ... z l·:lll·•·~p;H•art. 

Ma~ym·ur·~z:'tg-nn ;lllitólitg IHTI-ht•Jl ru;ú· \"t·r·sect•IJ talititák ntt•g; 
illliiYÍ lt'·ll~'. l1og·y IHH0-1~<111 atq.wszltr:-:hall H11dúu .\lolwü 1~1\'ÚII vdte 
észre. - Az IHHO-Lúl kt~zdn~ (·s;drillllill' tiild1 vid···ln~ll f'ellt!pdt s lllltr 
lllilldeiiÜtl Pg"yt•IJJiH'Il t•ltdor·dul PS puszt it. 

A pcrollospúJ·a IPJ,Óilki.thh ala11t. vagy 11agyohb vizek parljá11 fekvü 
lú>tött talaju sziíli'•kl><·rL llll'lyeknPk leveg-(íje a g-yakori köd ,·.s hüs(·~es 
harmat folytán w~dv•·sl'hh t•s nappalonkint a kveg• .. , is mdegeb!J é~ ma
gasabb hiífokot ,-~,. t•l fordul el•--~, tovtí.hhi't a hOlllilki ~zűliíkbeu j uniustúl kezdve 
kt-~sil öszig, mig· a lourh Ic JH~Ill hull. A :-;ziíl•"•klkt:.k('ll világossár·gü.:-:~, h~~öbb 

harnús szinii folto:-;, va~v .. ~,··:-;zeu elhalt ~~::; kiezúradt le\·eleket találunk, 
mclyck ilsszezsugoro(h·a· a vesszür·ül mür· lehullottak, vagy még rajta 
csüngrwk: az ilyeu leveleket hizto:-;an a p<·r·onos;r.púra bántja. - Ha 
ilyen levelekd talah111k, vegylik k i·s vizsgáljuk meg közelebbről. Ekkor
látni fogjuk, hogy a;r. ulsú lapján apt·ú fehel' foltokat találunk, melycknek 
vékony retege ugy látszik. mintlta valuki a levél ;r.öldes lapjára finouu·a 
tört cukt·ot hintett volna. 
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Legtöbb ~zöli1~ga7.da a per·onos7.pór·át üsszc.tévcs7.ti 
~ég~PI (F:rinosis~al). avagy a lisztharmattal (Odmmmal) 
igen köimYPil megkiilönhö7.tethetö . 

.\1. ~:rinnsis~ rtwlyet egy sajátságo~ ;;Uka okoz, a Jew~l alján hemé
h·Pd f'oltoknn mutatko1.ik. Ezt·krwk a bt··mt.'•lyed{•seknek megfclcli)en a 
j,;y{•] f(•lsí'• r1>szh1 dudcH'cHI:ísok i~ talúlhalók. Ilyen bemélyed(•s a pero
rte 1!-'JlÚrilmí.l tr it J('~. Toníbbú a1. El'ino~isnúl a határvonal éles. mig a pt~
r·ullospúr·:íttúl ('7. tc>ljt'sl'tl Plrnosr'Hiik. Ha a ppr·onospúra fehér foltjait uj
jmrkl\al IP Yii;.!T !"ú·t al;;;ujllk diir·z!"iiltri. a loltt·(•teg a nyomúsnak küny
. IIYl'n c'IIJ!L'd .. ; riikti"llt !"zc'·tv;'tlik: az Et·inosis foltja azonban nem Pngf'd. 
i nÍ...dd1 iiZ c·gt'sz folt kic•:-:ik a Jpyc",lhi'll. 

;\ pl•t·oHospc'H·a a li~ztltarHlíltlól is sokiHm kiilürnhöúk. A liszthar
lwnnat foltjn r·cmksc·n a kü·l fel:o:í'• n··szl'll talúlható, tnig a peronospo
r;rt'· mindig ;t lf'vél alsú rl·~z~>n. A li~ztharmatnak rcnrlesPn JH'tH:•szszaJ,ra 
van. mig it IWJ'(lllO~porúnak st·mmi szaga nines. 

A szi",J(',ra~-a foltja kezdetbPn ki•·si i·~ r·Pnd,·sl'll H szüliilevf'l fl) 
vagy mellékl·r·ei tlll'llt'fc'•lH'rt lltlllidlmzik. Ez a kis folt idil\·d nwgnagyoh
hodik c··s elkr·jt>dlwt il lf•vt.'l 1'1-".-.f'Z f'Plülf'lt•Jt. Az elter~Pdés oly nagy lt'het, 
ltt~gv a t•",kP össze:-: h·rPkit nwg·tútnaclja. amPln•k azutún Ichnilanak s a 
h·,kf: t('lj(·s•·n ko1'nszon mar·iHl. Ez a ·IH·tqrs(··g· nertwsak a leveleket tú
madja lllC;.!'. han«'lll a züldhajtúsl i~. si',t il f'iir·tököt is. amel~· Pnnek kéi
Ydk,·ztéh,:n elszúrad ,·.s lehull. l'g·yiln,·sak id,··zlwt PIÖ rodhadúst is fiirtön 
mnely rag·y sziirl\c·~ ragy hama szinil sznkott lenni. 

Ha az Pddigi fel u·· r fnltrúl ~>gy kis dar·ahkút t i'rYcl lekaparunk ~~s 
cri.,scld, t1:1gyitú iin•g alatt ki.,zc·khlll'i'd rnegvizsgúlj11l\. lútni fogjuk, hogy 
<IZ !Prn{·r·dc·k finorn szt'rlaldlc·,J van üsszt~l•-.v•·. EbiH•Jl n szúlakhan fogjuk mcg
talúhri a gomba tua~jút is. anH'ly (•l!t'ti az Pg,··sz ~ornhát. Ezt a magot 
Iwn·zziik nyúr·i ~por·;·mak. Ez 1:si1k 11\'ÚL'on ,·.1 f'~ pu;;;ztit. dc t•'lit·e 
lllit:,ta i~ elpusztul. 

E r1y;'tr·i spr·,·,,.,·,k ha rneg•-·r·kk. ilkkor a sdtlaktúl elvúllmk s a ~ú·l 

<"rltal toYúhJ, Yitctnck. Igaz IIJ!YIIIl. h"g·y llligy n'·~ziik nlyan ltelyr·c~ ~~~ik. 
nltol l'ljtllsztul. dc· l(•;_!li',J,J, mt•gis oly:111 helyr·c· keriil. a hol a kelle"• meiP~ 
1:·~ Jti« .• J.!. inkúbl1 [l sziik~,··g·p:- ll«'lh- .. sst··J! tltlllltk IPjlc .. ,d,··s<'·t f'li'nllnzditja. 
Ilyl'n kc•drPzc", lwly il llill'lllill-. \'itg·y iiZ p:--( .. II':'I'Jll'tc"d IIIPJ.!IIPd\'P~itc·lt szöli'l-
1t·vc··l. Az ilyen t·~i'I('S('jtplw c·:-:ctl llliiJ! r·('tgti"lll rejli'ldni kt•z<L :--;z{tlakat 
('IIJ.!'PdtJI'k lllilgllkhúl s t'Zf'll szúlak ú·g<'·n li'tlllli'lk lútlwtók. amph·ek 
J,d'llljúk ma:.ntl\ttl a szc'íliílc·ú·l se'ljc'·IH·. Elilrt'z itZ ;"tlalalwlá~ltoz. tPhát 
1111··g· sz;'tlnl.;at er-eszh·nek ···s ilzok rc·gr'·t a le\'C·I :-;Pljc'•hp h.-furj;'tk, 
IlPlll l\«·11 ti",JJ!,. •·snk pg·y 1'<'·1 ,,r;t. lia •·gyszt>l' tll<ir· a sltl·,ra szúla hcf'tu·ta 
111agút a ler1·l s(~.it.i<"h,·. 11tl ri.tgtiin llll';.!'kt·zdi t'tllllllolc'• lllllllkúját. Mint
hogy f'Z il ~Jt,·H'i.i szúl;1 il nürc··ny tll'drd tel.ic·sc·n f,~Jetllf'szti. nagyon lt>I'
nd·~zf'tes. hog·y az ilyen rw<hdc"d "'~'ll'l'llsztltll len·l nwgbeteg-~zik ,·,s Plhal. 

. A pel'unnszl~9r<~ •·g·<~sz nyúr·or1 út szapor·odik s. az ugynPvPzet.t 
IJy;"u·r spúr;'tld1úl. Osszt'l. rag·y tc''ICII. 111Í11thogy ezek il nyúr·i spúrií.k a fa
gyott ki tielll hir·júl;. t•lpu~ztlllnak ,·.s nt'lll c·!"irúznak ki tiihlu·· soha. Ezzel 
az11t~n .n"ge i~ Yohril a JH'ronc,szpúr<~ ,.,··~znek. ha twtn volna "l!Y olyan 
alakJa l!". arnely •'zzel a n,•szt'•lvln·l d:wzniYn. ,··lethPn BHII'R<i a kiivPtkezí) 
tantszig. · · · . 
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NeveJ'.ete:icn u nyár folyam:in egy olyan spót·a is fejlödik, amely a nyári 
spúrával párzik s ettől megteruu·~ken y ül. f~zt a spórát téli-spórának hi\'
juk. a mely nüsejtekböl áll. ~:z a tdi-spúi'U a telet a lehullott f··s l't'·lig 
olkórhudt levél belsejébeu tölti és tavaszsr-aL Ita a ft~jlödé~t'l! kedYezi) 
ídö ujr-a beköszönt, ületre kel is111d : kitsir·:'tzik (!S a perono~ZfJÓI'U y(•szt 
ujból terjeszti. A tt~li-spúránuk f·sil'(tz:ü;únt \'onalkozúlag a tudomúnv ed
dig nem mondhat sok biztosat, annyi azonhan hizouyos, hogy éz az 
aJak az, amely a vészt egyik (wből a másikba viszi át. 

A szőlöragya, mely leginkább akkor szokott igen feltünö módon 
jelentkezni. ha esős vagy <~pPn~Pggel zivatar·os idiíjádtst 111elPg id{}szak v:íJ
togat fel. A nagyon 1111~leg ju11ius lt~gjc •bh a Jdft~jlöd<~s.-~r·~. 

A peronospórának azonbau nenH..:sak közvetlen idöszerü vesz t'• l ve i 
hallelit nag\' utókövetkezmúnvei is vannak. · . . . 

Gyakran tapasztalja egyik-másik szőlösgazda, hogy a tőke ta.\·a.:-;z
szal vagy egyáltalúhau ne111 hajt ki, \'agy r·1~ndesud júval kf~s()bbt·n {~s 
azt;íu megtörténik mé~ az is. ho~·y ezek az ldkt'~sett hajt;isük nem a !'en
des helyökön jt·lennel{ lllt'g. hattellt a ti)kt'·uck a nyaka tájáll vagy 1111~g 
emu'>J is alább. Ilyenkor azutúu ;1 J.!CIZ(bt kl'·t.ség·!Jet~~ik s rnaju Sú!t fiil a 
feje, hogy tökéi IH·tPgs{•gének az okút rH~·gtal(tlha~sa. -- l'Puig· ltút ou
nek az elkéset hajt;'tsnak oka igt~n t.'l.!·yszcl'il ~~s ahlwn rejli~, hogy mi. 
után u IH·r·orwspúra a lltr~·t')í)zí'• í"•ssz1·l nwgakadályc•zta il vf'sszc') ntegúrt'~
st'•t. az a kli fagygyal szt·ntiH'Il rwnr t11dott ''lt·~gg·t·· dac:olni s igy vagy 
1111··g lt'•lr~u :'tldozat11l Psik. Ya~·y 1:1\·asz;..;z;d igt•IJ hi;ülyt•san hajt, Ez a 
t·sapús i~.wn ~··r·ú·l·i!~IIY. kiilii11iisPrt itZ ojl\'úllyokr·a rd·zvt·. Hwr·t rnegtüt·tt'·u
hetik. hogr jJ,·ctt ntúdou iiZ ujtr:úry ncrnes \'Csszejt• ~~lp11sztul, mig a.z
alany rueg.JJtitr.·ad ,·.s akkor IIÍI1C'" 111ás lrúti'H. rniuthugy ismét 11j ojtáshoz 
fogjunk hozút. - Ji:zórt rwr11 gyiízöm t>l(!gg-é haug:;nlyuz11i. hogy a per·u
nospúr·:'t:-; idöhí~ll " szi'•lt')sgazda t• gombúktúl küliinii~1·11 a drága ojtvá
nyait ú\·j;t ···s n··d.i<'. 

A szi)Jií;..;gazd:'uwk jú h~sz azt is tuduia, hogy a perouoS}Júi·a me
lyik fajokat lll'lll szereti. Tap11~ztulat szt~riut az a111erikai fajok küzül 
csak a LaiJr·ush:a-l't'!Jék vamwk uwgkimdn~: lrazai f'ajtáink közüJ pedig 
azok kimt'•ltetnek 111eg le~iukább, rudyPk durva ~úivetii ~ alul neutezes 
levelekkel himak. A frauczia .. G as kb.. ne\·ü szőlöfajta eddig a legmeu
tesebh ezen betegségtől t'•::-; eú~r·t a l'r·anc-ziúknál uagy he(~shen áll. 

Ez a kát·os gomba rtlúr armyil'a befészkelte magát Eurúpáhnn, 
hogy annak felU•ptérP ugyszúlváu ,··venkint mintegy biztosan kell számi
tanunk, mü~ szú\'al l'ZPn go111habetegst''g- ellell iillandóau kell véde
keznünk. 

Most m;ü az a kérdt'·s merül ff•l. llogv mi\'el és mikt-'~nt kell e kár-
tékony gomba ellen védekeznünk '? 

A védekézésnt'•l basznttlhatú auyagok a következök : tiszta 1·ézgálie, 
Hordói ll\ Mennyei viz, a kékgáliez t·,~ szúda oldala. - Minthogy 
azonban ezek közül marutp::ittg a rt~zgúlicz oldatot használják széltében
hosszában, én esak orrőJ fogok megemlékezni. Nálunk a rézgálicz olda
tot, Bordói Iének is hívják. A rézgálicz oldatot mészböl és rézgálicból 
állitják elö. Az oldat elkészitésénél, fontos kérdés a keverés aránya. A 
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ken~n;s törvrnye az. hogy az Pgy szúzalékos oldathoz 1 kiló r(•zgáli<·ot. 
~!" egy kiló oldatlan me~zel kell tPnni. Hangsulyozorn. hogy oldatlan 
meszet. Az oldott rru··szhöl In:ír· több<·-ke,·<~sbbé hiányzik az áz alkutr·{•:-;z. 
rneh· a ppr·mt'tf't a leyt'•lhez tapasztja : de meg azér·t is ajánlatos az ol
()atlan rlH.'~z. n~t•r·t az oltott llf'lll áll 1•l snkúig. - elporlik. ö~szC'omlik. 
f'lt'•giil. 

lh•gC'nk ~-H. sót -t. ~z;rzal(•kos oldatokat használtak. de rna urár· 
~·:-:akis l ~z;\zak·knsat lwszrr;.rlllnk. lltPI'I hehizonyult hnJ,!y t'Z is megfelel(). 

~I;Jg;d it pt·rnlelt·z•·· a11yatrnt il kiiYdl\czi'lk<'•pcll kiszitjük. Tudni kPII 
mindt'IIPkt•lt'dt ;t ~·it:t.d;ínilk. lro~.!'Y az els•·; Jlf'l'lllt'1l'Ú'slwz ('~y holdra kii
rlillwlt'd 3 -l llel\lt·, old;lt :--ziik~t'g'CS. él kf'•s(Í}IhÍ fH'l'llll'fCz(•s)H'z fH'dig 
mindenk·~r· ;,---ti lrcktú.- l:.n· tlll'glr;rl;ú·ozya il kPIIií adag r·(·zgáli<·z ol
dall)!t. siir·•"• ,·ú~ZtHl z;r~skt'dl;t · kiiljlik ,·.s Yizhe t·siillgetjük. A rf>zgáli<· a 
z;w:--kúiH.d qry éjjt·l kiuldudik ,·,~ t·s;rk tisztútalan üledt'•ke rnarad a Zill'~

k··,han. EküzlH·Il a lemért nw~zt•l kiilö11 Pdrnyhen nlf'goltjnk. 
Ha a n·zg·úli(·z m;ú· rnegoldódott. az oltott m(·sz JWdig tiik<'•letesf'n 

kihiilt, a w<··::;zkjL·t a n·z~·;\li•· oldatha i'llltjiik (·~ az oldatott a kelk' m{·r·
h·kt'l' relhigit.iiik. Ha ,J(··Id;'lltl l kilú n'•zg;tlif'ol ,·.~ l kilú IIIP~zet kiszitf'l
tünk. lrt~J!V az uldat l ~zt'tz;tlt··ko~ l1·gYt'll. ;tz ii~!:'zeiintött kcvPréket 100 
litt·r·r•· kt•ll l't·ll!i~it;uri .. \li11thogy pPdiÚ a lllt.'5Zbt•n küvee~ek is !Phl'lllek. 
y, k:--z ;rz ttl(btotl szit;in ke['(·::;ztiil en~nd11i. IIH'r·t Jlll.bl\iilönbt•n a per·metezü 
g•'·ppt·l gyiilik llwg· a hajrmk. :\'agyo11 Yigyúzzunk t(wúhhú aiTa i:--. hogy 
'' J'(··z;.túl it·ttl YiiJ!Y ;q.ty;r~·. Y agy rt··z. Y agy f'aed(•nybPn oldjuk fel {•:::; il llllak 
ka v ar ú <d 11 ,z i~ • ·~;r k fa t ·~z ki.,zt Ir il~z nt'tlj 1111 k. 111 ert a va!:'a t nwgt ú 111adj a. 

:\z ig·y Pllü·szitdt ultl;rltal azut;111 lrozzúfoghatunk a per·mekú·:--lwz. 
:\ ]~t·rnwlt·zt·:'r·•· \'ttllitlk11údag· a kiiYPik•·zi'lkPt ajánlom. 

A 1:-!'iiZtlir SIIIJ:tSt_' \'úrja IH·. Jrogy il Jli'I'OilOSJ>Úfil r(•llt'·pjt·n. hanPill 
nzt liii'J! kPII (•lőznit·. Tt·ktt mújtl:-" \'f·g•·n az Pbií JH'l'lll<'lezésscl el kell 
k•·~zi'rl11iP. :\11'1'1 az ;r , ..... hogy a ,.,·.z nrúr· akkor a le,·dell legyt>11. Illidön 
l •It ;r sp··,ra h f' It ·szkt ·ln i akar·ja lllit~n'tl : i~·y azutún a r{•ztiil to üt bh nem 
,··llidn··rJ. ri.··~tiin t•IJ'IIszlul. \agyon (·:..:;tlúdik tPhút az n gazda. aki t·g-y
p;ú· for·inl lra:..:zorH··t't LH·vúrja a g-ombút ,·.~ <·:-"ak akkm· pc·r·nwll·ztet. anti
k~ H' a lt•vt·lek lllúr· ~Zt'lllllll'l ];.tllralúlng p11szttil11i h·zdPtH'k. Az il ven ha
:-J.t)Jlllitk a v···~t· 111indetrkoi· kúr· sznlwll lt'IIIIÍ. - Ajt'mlom lclti·tl· a súí
Ji',~gazdúkuak. hngy f'liízú·k llll'g a pt·l·ono:-"zpúr·a fpJl(•pt.•st··t. 

A p•~r·r~tt·tt'ú·::;r·•· lt•galkalllrasahb il ('!:'CIIdl's (·~ lltelt·g idiíjárú:-;. hogy 
il kihinll'lt l'tllyadt'•k _jt',) tapadhasso11 a mL•gv,··dewJi', lombra (•s (~ppe11 
cú·r·t nPm litii<Ü·s(t~ t•si.•:-". nt~·y esi'll'f' lwjlú idí.dwn p<'mH·tezlli. lllPr-L az 
e~ij ige11 köllll~·e" ~t'lllllJÍn~ tPheti a llllllll\út. A f'l'l'lltf'tPú·st a hartnal 
felszúradúsa utú11 azollllill llll'g"lchel 1\Pzdt-ni. 

Pt•J'Htetcú·~ közlH·n kiilünüs gond forditamJ(, iliTil. hogy a perntet a 
levelek aJ~~-~ lapjút kpjP Pl. mert hisz lúttuk. hogy a sziíli'1ragva esak 
ott szokta a ]Pvelet nll'gfel'liíztt'tlli. Ht· kell il fiirtöket is peri11etnzni 
1nf'·g akkor is~ ha vi1·úgzanak. 

A sz•'íliísgazrht kénköncgpz(·s idej<'•n 1~ permetezhet. A kötü-
zés 11tún mindjúrt azonhan n<·m szabad per·nwtPzni. hanPill be kell 
vú.t·ni~ mig a lomb kiszi,hadul n kénvszer·hPlvzethiíl. allwlybr a kötöú•:-; 
közben jutott.. · · 
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Ami a pt .. rmet.cz(•s számát illeti, hattu·ozottan nem mondhatjuk ki, 
hogy háromszori permetezés elegendü. Bizony néha nwgesik. hogy ijt
szorr per·metozes sc111 dP.g. Kiilünüseu akkor kell Wbb~zör JJel'melt·zuüuk 
h~ az esti közve~lPH a penuetezé:-; ulúH lép fel.. Ez ugyanis h·mo:;;~a a 
frtss per·metet ~ tlyenkOl· 11wg knll azt rPpd:ilni. AJtul;í.bau a hármu~zo1·i 
pe1·metezé~ ete,.wwlü. A", elséi fH'J'IHeteú~!"UPI\ május v•~géu. u müsc ad ik 
pel'lnetezé!:mek juliusban, a hammdiknuk pedi~ n{~gv bdtel a sziit·c·t dc'.Jtl 
kPit megtörténnie · 

Ha a s1.ültlsgazdu alf. dsü pc~t·melezést elmulasztolla s kc~súiJh az 
Yeuui t"•szr·e, hogy a pet·onoszpúm fdlé}Jf~tt, 11kkor· l'ügtün fogjon hozzú a 
per·r11elezéshez és tant.'u~sos lesz ez •~setben a t'(!zgáJic~zbúJ ntlaruivt>l tüb
bd használnia, mint t·eudescu, dc utiudauwllett tlt'lll igen sukaL lllf•rt 
ki i li i u hl' n megperzsel né a lom bot. 

Igen sokszor fclmeríilt már az a kf~rdés, hogy a JH~rmetezésr·t · ha~z
Hátl •·(•Jr.gúlif'nak van-•~ hat;'Lsa a hona. -- Err(~ 11ézve szolgáljon lllt•g
nyugt.alúsul, hogy az a ,.,·,zuu··nuyis(~g. amely t•z alkulo!llmal a szi'ali'ar·~ 
raliúdik, sokkal kc~vt·scbb: miutse111 ;ua11ak va);uui káros utc'ak,·e• k~ZIIIt··nvc 
IP lit re. · 

A111i a fH~r·uri'IPzt".-~·épt'kt·l illeti: t~ITP lléZ\'t• lllt~g-jt~gyzetu: hogy az 
t•udig foJ·galorubau lt··r«"• pPI'Illelt·zi'•g-t"~twk kiiziitt IPgjollh az .. E<'lair·· tteYÜ 

gt:·g, rudyct V•~r·uaorl'l \'. fmuc·ia Villt·-h·<IIH:III'Ianu gyúl't. En11ek a g(·p
ut-k a kez<~lt-~SP nugyou l'g-yszerii. Hi!L(u·a VP;;zí a nauukús (~:-; a túkt•SOI'f)k 
kiizl haladY<I, a kiiinJli) pt·t·uwle~g·el hdtiuti il tiíkt·k ~'gyik uJJaJút : ;-1 

tiíkt~sOf· v(•gt~ll lllegfor·dul ,·.s lH!peruH~tt·zi 111ca;;;t il sur 111úsik eddaJút is. 
Sm·r·u!-so1·r·a igy halad azutúr1 lovü.b!J. 

A pel'IIWtPzc'•:-; :-'Íkt•rc··nek qn·ik lúkellékt~ az hug·y ügye:-' tnuuká.s 
,·égezzc·. AmdP uja1Jbm1 llliÍI' kt·v(:s t'IIIbet· hajlandt'J ilyeu lllllllkúm, mt·t'l 

a peruat'teú~zhez használt auyag igeu Iue:;vi:--eli a ruhájukat t>s kimarja 
a kezeiket. ~:zt·n csak 11gy ll'lu·t segiteni. ha a fll'l'lltett•z,~st \'l~gztí llttm
k<isnak valn111i ol1~s t·uh:'tt adunk. va~ry lw r;darllt~lyes zsúkdurab!Júl kü
lüu c 1·éh·a oJcsú r·uhút kc··szitiink szá111áJ·a ~·~~ n~t•gtaagyjuk neki, ltogy a 
pc•r·m{•tpzé~ utü.n, d,··lhen ···s •~st1• a keú·t tiszta rizhtm júl mossa mc•g. 

V égiil uaindczt'k után nagyou aj;inlo111, hogy a gazda (~!Jer szelllek
kel figyelje az egt·~sz n yá1·orr át a szüléílcvelekPI. Kiilüniisell jel~nleg ut i
dőn oly meleg idök jc.'u·uak. Ha 1uu::;l fellt:•tJ az e:-;é). bizto:-; lehet abbart 
u gazda, hogy tellóp a peronoszpúra is. Tehát kt:~szl~n legyeu minden 
gazda sJr.iiliíjMHm a permett-~zií anyag c'•:-; l'eudben legyenek a permete?:ü
g,·~pek. 

A zöldojtványok visszaeséséröl. 
Sok iazdatársamtóJ hallom, de magam is tapasztaltam, hogy az 

1-2-3 éves eldöntött zöld ojtványok, pusztulnak. Ez igen nagy baj l 
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lt'elhivom tehát t. gazdatársaimat ezen kérdés nyilvános megvitatá
aá.l·a, mivel mint minden egyéb dolognál, ennél is l'emélhető, hogy esz-
mecsere utján ezen pusztulás okát is megtudjuk és a jövőre nézve ~set- .
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leg meeakadályozhatjuk. i 
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Én sokat gondolkodtam e. pusztulás felől él'i töbl> okot is találok. 
l:Imondom sorrendben : , 

1. Hiba. hogy kiilönösen kisebb szölősgazdáink JI-III. oszt. sima-
vesszőt ültetnek. ezeket már n következő é\'l>en heojtják esetiPg 3-4-et 
i5 ősszel eldöntik akkor is esetleg kt'ttöl, a harmadik évben múr· terem. 
E;. a tökérc nt>zvP a ll'gterhesebb f'<' l adat. Terhes pedig azér·t, mivel a 
ripáriár·ól nálunk nf'm ~1.oká~ a harmatgyökeret eltá\·olitani. Pedig Pl. 

fonto~ dolog. Fontos a1.ért, mel't a harmatgyökér·képzi)cfés mindi~ a talp
gyökPr· rovúsúr·a Wr·t{>nik. ~o most már· döntés alkalmá\'al a. fe]:o:ü gyök•·
reket ~Y.íikst··gk(•pcn kelJ. hogy eltávolitsa, - a talpgyök{•r g-yi>nge. hát 111 i 
táphiJja aztán azt az Pldüntött ójt.vú.nyt ~ c~ak sidlöcfös ez. mPly után 
vi:..;szae:-:t·,~mek kell beküvetkt'zni 

2. A visszaesés oka szerintem Jehet az i~, hogy i)sszel döntünk . 
Mát· pedig a leglelkiismeretesebb munkásunk sem tudja elbirálni. hogy 
az az eldöntött ójtvány vaJjon tökéletesen beérett-e·! FPiszt•dettt'm 30 
-40 drb 2 évP~ zöldójtvány döntt'•sii tökét és mondhatom, ho~y semmi 
kül~ö kapa vagy rm·ar·:-;···rülést nem talültam. hanem taUtitarn azt. hoar~· 
éretlen volt az ójtv:tny. a mikor cldöntötték, 

a . .-\z j:-; felhozható okul. hogy ~ -3 (•\' úta -- szer·encsénkre ~sak 
szüt·et után - fellép a Ji!"zthar·mat (··:-; megfigyelésem ereumf'nyc~ az, 
Jwgy tiihhnyire azok az ójtvilnyok e:-onf"k Yi~sza. melyek lisztharmatosak 
voltak . 

.1\lo~t már az a. kérdé:-:. hoJ:!y miként akadúlyozhatjuk nwg a züld
ójtványnk ,-i~szap:-;é~t'l Mer·t hogy azt mondjuk. hogy a ziild•'•jtninyok
kal valú tPl.-pité~ st•m jú. ··z ahsúrdum volna. mi\'PI látjuk. hogv van
nak züldojtványokkal t.-lt>pitdt :-;z()Jök. lllPlyPk kitíini).-k (·~ mt>fy.-kni·l 
vi~:-:za.-sés l'gy:'tltalú11 rwm tapa~ztalható . 

Nekem i:-: van .. gy 14 <·vt.'s fnr·ditat.lan talajban h·,·ií züldújtninynyal 
dürrté:-;:-:pl tl'h'pitPlt :-:zi)li'lm. EhbPn tavaly pútoltarn l'liíször· (·~ w•m kc!l
]c·tt tübh mint l) :-;zúzalt'•k. Hál I'Z t'lóg ~ú·p .-r·_t·<hw··ny! ~fpgfigyl'ltPnt 
Li'•hh ~zi'lli'•t i:-: l·~ a nwlyek · oly ,·.r1,..n lc·ttPI\ ojl\·a c'•s diinl\·t•. a miknr 
11:-"Ztlmrmat m·m ur·alkndolt. t 1lt ,·isszaP~c>~t IH'IIl ···~zh·ll.-nl. 

Hogy a jiivülwn ily•·n haj lw lll' kö,·.-tkPzht·:-;:-"ék, nl·zl'll'lll a 1\ün·l
.kt.•zil: Sima alanyv.-s~zi'•l a kü,·.-tk•!zí) c!dwn "'' ,·,jbtrnk, hanNil t·sak a 
l~<tr·rnadik tava:-:zon ra~vi:-; a mikor· múr· :! ···v··~. •·kko1· is e~ak az Pri'•lt'l
je~ hajtásoklm. Az ojtványt llll'gc•l't•dc'·:-;•· utúu nagyo11 gondozzuk~ a pa
mutot \'Pgyiik IP, Jll'hngy az új l rúnyokon, gyíir·ií:-:zt·r·ií ht•vúg:tsokal okoz
zou, tm·úhbú az ugy l't'lldt·z•·lt ht'•naljhajtú~olwt goru.lo:-:a11 · lünllit~uk d 
és végill augusztus harúlnm k···npomzzuk lw c'·s pedig bmd•·I!Pn. hogy 
a liszthal'ntat ml'g w· lt>pjP. igy aztán raló~ziuii. ho:.,ry tartú:-:, ''J!•··~z~c'·art•s 
ójtványt dö11tíink \'agy iiltdiink .,J. 

A leghelyesebb ruód pt•dig az \·oJua~ hogy iísz~zt•l Hl' dönbiiuk, 
hanem a karútól vagyb a kijlf'lf'>ldűl llll'g~zabaditjuk. igy azt;\n St'llt a 
hid{'gnek, St'lll óhiiO!"t'~i',nPk annyi1·a kitén~ nerr1 lén:·u. júl kit••lt·l, s ta
vaszszal aztún körmyt·n rc~]i:-;merlwlc'í. ml'lyik ojtn1uy l'l'l'll ~ melrik w~nl. 
Ez azonban nálunk alig kirihl'ti'•. rnin·l sajno:-;~ f~vriJI-t~vr·•! hal1j~1k, hogy 
.már ü:;zszel is ellopják. TPhát a n1eddig a közhiztorr~úJ.{ ilp·n lt'sz, a 
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g~l'a~~czi~t. ig_en · ~se~(~ly, t~li<'rt. i~. a 5Zegény szölősgazda drúga pénzen 
kPsztllt o.Jh'anymt tgyPkSí'.tk mwlobb eldönteni és a fölös1egf't hazavinni. 

Er.ek volnának az ött tapasztalaton alapuló nézeteim. 
Nem tartozom ar.ok köz{•, a kik nézeteikbe szerc]mesek, hanem 

mindPnkor szivPSPll V!~szem a johhat, iparkodj(~k tehát mindt~nki hozzá
!"Xúlni, t~ogy az (•sr.m{•k tisztúzúdvúu~ közös hasznát lássuk elméleti fej
tl'gt't(•scmkrwk (•des mindnyájan a gyakorlati <'letben. 

HirschJ AntaL 

Konn a szölőben. 
A junius hónap a szi)lö vinígzúsának időszaka, már pedig 

rl'gt tapasztalat szerint ilyenkor a szőlöben jjrni nem tanácsost 
nzérl tehát a szflkségrs munkúlalokat pid. él7 első kölözést annak 
hcl\öszüntt:•sc elötf, a halaszthatókal éUlnak lefolyása után kell al
\'(:•gezui. A gondo~ szölösgnzda a Yirügzúst <.:·her"' szrmekkel figyeli, 
nlet·t ennek is van két hatalmas ellensége: a szölömoly (Csohylis 
amhiqucJla) és a szölőilonca (Tortrix pillrriana). A szölömoly 
évenkint kétszer szokolt mutalkozni: junius közPpén és augusztus 
küzepén . .Juniushan u fürt apró himhóiL kt•sőlJb a nyiló virúgzatol, 
majd az apró kötödütt hogyúkat pusztitja. A szölömoly els0 nem
zedéke hernyó, amely elt>inte igen parúnYi és zöldl's szinü s késöbb 
SZl'nnyesroz·•dús; teljcsen felnött koráhnn ~ -- 10 mm. hosszú. E 
lwrnyót a fürtün sohasem lehet szabadon látni. mert amig egészen 
kiesi, addig hetefurakodik a bimbókhn, miközhen azokat finom 
pókhúlúszálakkal ö-;szekötögcti, későbben pedig rl'slint az elrágott 
virüghól, részint pedig azok elválá hulladékaiból ugyancsak a 
sz<ijáhúl eregetett pókhúló szálakkal a fürt gerezdei közölt hosz
sz(Jkús fészket készit, amclvnek belsejét kibéleli. E fészkéhen tar
tózkodik s innen indul IZi, hogy kártdeleit fo)~·tassa. Ebben a 
fészkéhen junius v(·gén tcljc~cu kifejlődött és vagy ebben a fész
kéhen, vagy a kötöző anyagon, vagy a karón behálózza magát. 
Két hét mulva, tehát julius elején tömegcsen kikel c bábból a 
sz<llömoly, amely valamivel nagyobb t:·s tennetesebb a közönségl~S 
ruhamol\'nál. E rnolyra könnyen rá lehet ismerni arról, hogy 
hátán, h?tz szárnyitt háztető lormájúra összeteszi, a felső szárnyán 
egy kis nyereg alakra emlékezletö kávésbarna szi~1ű harántsáv 
hüzódik; a felső szilrnya hegyén a nyereg alakú raJzhoz hasonló 
szinü pont van. A moly a nappal legnagyobb részét a levelek alsó 
felére ht'lzódva tölti, csak este röpködik, oliközben párzik i·s vagy 
a féli<' kifejlődött, vag'' azok nyelére egyet-egyet, összesen mintegy 
:~0-40 petét tojik. _: Ebből a petéből kell ki és jelenik n1eg 
augusztusban a szölőmoly nu1sodik nen1zedéke. Ez a bog):ókat 
részben vagy egészben kivágja, vagy csak részben kikezdt, de 
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szá!aival mindig összefonogatja. Az igy meglámadott bogyók azulitn 
rothadúsnak indulnak, mert rájuk telepednek a különbözó gombák. 
:\tég mielötf a szüret beköszönt, a herny .. > elhagyja a flirlöt é!; 
,·agY a tökére. vagy a karóra vúndorol, itt behálózza mag.lt és ld 
is telel. ~Iájusban ujra ki kel és megkezdi kúrtékon)' munkújút. 
:\linthogy c rovar az ország leglöhb n:·szcn ez idő szerint mi·g 
csak szórványosan fordul elö. nagy súly fektetendő e rovar pusz
tításúra annvival is inkúuh, mert kis terülelen könnven irtható s 
mert et. azw l'ljárás arányiag véve [l legolcsóhh lllllllkúval jár, dc 
cgyútla) a legjobb sikerrel i.s. .. .. 

Azt.:· rt te h út maga maganak tesz hasznot a szolosgazdn, ha 
ebben a hónaphan az elsö kötözés alkalmúval megnézi a virág
fürtöt s az emlitett l<is hernyófi·szket leszedi. ~tinthogy pedig 
egyik-másik hernyófészek üres, azért nem kell n hernyót magat 
keresni, ami hiábavaló időtöltéssel jár~ hanem le kell szedni 
valamennyi gyanus fészket. A szedi~sre legalkalmasahhak a nők 
akik egyszersmind kötözni is iigyesebben tudnak. 

Hogy a szedönök a fürtöl meg ne sértsék, legyenek azok 
hernyócsiptclövei ellútva. A hei nyól«tl és búbjait legjobb egy 
vizzel telt edénybe szedni s azutún elégetni. A munka eleinte, 
mig a munldsok belejönnek a kellő gyakorlatba, lassú. de azután 
szaporán halad. Ahol nagy a fertözés~ ahol sok a szólómoly bábja, 
ott 8-ln munkás után egy meghizhatc'> felvigyázó munkús júrjon, 
aki azutún a munkút elll'nÖrzi. 

A músik ellenség a szölóillonea a szólömolytól nemcsak 
alakjára. hanem t:·letmúdjára nézve is küli>nbüzik, mert évenkint 
csuk egy nemzedéke va11. Kúrtételét ugyanakkor kezdi meg, mint 
a szőlőmoly. Eleinte csak a hajtúsok hegyeir rúgja üs;;;ze. de ha a 
hernyo nagyobb, akkor az alsó levelekre száll le s itt fészket 
keszil magának. A fürtöt is összerúgja. a szemeket pedig teljesen 
tönkre teszi. A hernyó súrgúszi:ld, majdnem olyan~ mint a levél 
szine. Hosszúsúga 3 1-40 mn1. Igen elénk és fürge hernyú; leg
ki~ehh érintésre kiveti nwgút a fészkéhé)l s azul~lll a zöld lomtJ 
közölt neht:·z rátalaini . .Julius elején a petékböl ldkel a lepke s ez 
az éjjeli úllat a nappalt a leYelek küzüH tölti. Este rajzik s ugyan
akkor a párzú pille a petéit a szölölcvel felső szélére tojja. A 
peléből ldkdl hcrnyók kikelés ulún rügtön elszélednek és hehá
b3zzák magul<al. 

A szölöiloneúnak ug:,·anLH!\' történik a pusztítása minl a 
'-.l., \. IW ' 

szólömolyé. ~Iivel azonban ez a züld hernyó igen fürge s a levél 
érintése utún fészk(•h()) legtöhbszür hirtelen kiugrik, a ruunkás 
legyen figyelmes a hernyó ezeu ugró tulajdonsúgára is. E hernyó 
keresésének figyelmezteti>ül szolgúljon az, hogv a mely szölötóké
nek levélzete igen meg van rág va, olt j unius hú v t'• gé ig h iZOilYÚra 
megvan a szőlóilonka hernyója is. A szi)Ji)ilonca szedést:·nek wleg
kedvezóbb időpontja különben az, mikor a szölóhajtás mástél 
araszos. Az ilyen hernyószedés szapora, de csak fiatal rnuakás
nökre bizandó. s a szükségekhez képest meg is isrnétlendó. Azok 
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a szölőfevcle~ a n1elyek össze vannak gombotyilva, azokat mind 
ie kell szedau és el kell égetni, valamint azokat a hajtásokat is, a 
Juelyekre a sz6lóilonca peteit tojja . 

.Jnnius h: napban a virúgzjs befejeztével az abban maradt 
kütözést kell végrehajtani A l<ötözésre vonatkozólag a következőket 
aj.únlom. Leglonto.sa~lb ~ kötözésnél az, hogy a hajásokategészenakaró
hozszorosan hozzakuhu ne1nszabad. Ha szarosan kötjük a hajtásolwt 
a ka1·óhoz, a t <l.~ ét csak nehezen tudjuk á ttckinteni, a pernietezés
nél él permetezo anyag nern tud n hajtások közé jol heh a tolni, de 
n1eg a hajtások l<özé heszoru!ó furt sem tud a l<ötözés kövelket.
tében kellöképen kifejlödni. Eppen ezért a kötözésnek nem szabad 
szorosnak lenni. - Egy évben rendcsen háromszor szaktunk köt
ni a sz<llőben. Az első kötözés csak nagyon lazán történik. s ren· 
descn ralfiávaL A második kötözésnek már valamivel összébbhuz
va, szorosabhan kell történnie, de nlindig ugy~ hogy a hajtások 
ne legyenek szorosan a karóhoz kötve. Végül a harmadszorinál a 
karú Yégénél teljesen st.orosan lehet és kelll\ötözni, akként, hogy a 
hajúsok szorosan a karóhoz legyenek szoritva, hogy a szél ne 
dörzsiJje a karóh0z. :\lúr a In~sodik kötes1lél a venyigéket 
egy kissé le kell nyomni, hogy azok a fürtöknél egy kissé lddOin
boruljanak. vagyis kúvaalaKuak legyenek; igy elérjük azt, hogya für
tök szahadon fognak állni, ami beérésnek egyik biztositéka. Hogy 
Inivel kütözziink, az a tetszéstöl és szokástól függ. Egyik helyen ratl'l
ávtll, másik helyen kukoricaszárral szokás kötözni. sőt nén1ely 
helyen c czélra súst vagy jutta fonalat is használnatc Bármilyen 
kü~üzó anyag jú. csak legyen elég erős és tartós. 

l'gyancsak junius hóban hajtjuk Yégre a válogatást, vagyis a 
fölösleges lwjlúsok ldtörését. E hónaphan az ojtványiskoláldlan a 
a földhalmokat megporhanyítjuk és a nemes gyökereket eltávolit
juk. Szükség csetén, pedig- ha az első permetezés ~ nedves idő 
miatt nem lehetett leljes hatúsu~ a ~1ölőt e hú végén ujból aneg• 
permclezzük. Ugyancsak c húlwn megkezdjük a zöldajtasok készí
tését. Ezzel sicssünl,;. mert minC.:·l alacsonyabhan végezhetjük az 
ojtást. annál hiztosahh az eredmC.:·ny. - A telepnek hagyott vesz
szó k cl spúr,;áva l \'Hgy drúlta l kiköljük . 

.Julius Ilimapban vC.:·grchajtjuk a harmadik kap:.ilást. Ezt a ~{a
pálást csak az clvirúgzás után cszköziiljül\, csak a kötözés hevcg
zése utána ha'')'juk, nehogy a kötözés alatt az előbb felkapúlt 
lúld ujhól l~ltiportassC.:·k. :-'iessünk, . hog~: 2·l-ig bev~g~zzük 
s ha éppen bevégezni nem tudnók, lolytat1uk azt a kamkula 
megsziinlévcl. lehat augusztus ~O. ulún u~y? hog)' szepte~1ber dei:e
kúid ok vetlen he legyen végezve. A kapalasnak c nemet gyonur
tás•~ak ncvezziik, mei·t nem munkúltatik a föld oly mélycn, mint 
májushan; clegem..lö itt a sikérebb kapálás is. ·-:-E hóna,pb~n az<_l
kat a nyúri hajt:'&sokal, melyek a k~~o magos~ag~ll !u.lnotlek, eg.y 
arasztn\'ia·a a karú felett visszakurhfJllk. A honaJhaJlasokat a ma
sodik levél felett levágjuk: Ha a szölüben a ve~szókön .az oidiuan 
n1utalkozik ne várjuk be, hogy az a fürtöket Js ellepJe, hanen1 
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fogjunk hozzá a kénezéshez, n1ert késöbb rnég a hor rninőségét 
is veszélyeztelnök ez:T.el. E hónaphan a korábbi zöldojtványok 
karóhoz való l<ölözését, illetőleg az ojtás helyén a pamut feloldo· 
zását el ne hanyagoljuk. A szólöiskolahan az ojtványok tdókinti 
kihontá~út, a talaj porhanyitását folytatjuk s an1ég lév6 alany
s a még lévő alanyhajtásokat eltávolitjuk. 

A követl;;ezö augusztus hónapban nu1r csak igen l<evés dol-
gunk lesz. 

Egyről-másról. 
Milyen lesz az idei termés? Bizony erre nundaunyian ki váuc~ia k 

vag-yunk. Biztosat nem mondhatunk egész addig, amig be n·~m !"ZÜ· 

retc:ltünk, mert rnind~n perczben jöhet egy jég s akkot· \'~ge a \'ét·

mes reménp_!knf~k. -- Bár bizonyoSitt nem mondhatunk, de a l<ilátás 
f.Zür·etrc - hála I ... tennek - ez 'dó s~erint ön·endeztető. A sz ő lő 
szép(·n fakad, 1' Prt az idt'íjár.ís kedvt•zett néki. Igaz ugyan, hogy 
ntájusban egy ujjabb cllt•n.;;ég tört reánk, a sodró-bogár (Rhynhites 
b~tnleti), s lJir sok kát·t tett, mégi~ a \·éd~kezt5s<5el stkerüll az 
általuk okozott kárt a lehető legkissebb mininn1mr,1 redukálni. A fa· 
gy d..;, szentek me~bt-:.C'5Ülték magukat, m(og a~ Ol'llán uem \'Olt az idén 
a rettl•gett Orbán: mmct a nég-y ~zt_·nten átt:stünk fli~tölé:i uélküJ. -
A perono"póra ellen megtettük az Ó\·intét.kedé~eke~, s igy ezektíH nem 
kell ft'lni a ~az 1 :~nak. Telüt a szőlö mo!lt - hála Istennek -- für
tijkkel rnegral:. \'<l nagyon ~zépen virágzik s t.•z a mostani meleg ez:l· 
raz 1dőjárás navyon j6 reJ, rner~ a bimpor ezépen termékenyülhet, 
n inc-. a mi azt lt>mo,n:~. 

A sz6lőn~k ilyen örvendeztet:) képe nemc.;ak a mi vidékünkön 
van. Az orsz;\;r minden n~s7ébíJI örvendeteR hireket \·eszünk uz idei 
termést illetőleg. A tőkék fejlbdt~!'e mindenfclé jól indult, által<iban 
~ok fürt mutatkozik, egyenl5re szép reményekre jogt"•sit fel. Ilyen az 
egész ország szölííinek álld.sa. Jégver·és, amit!íl félnünk kdl ez ideig 
még nem igeu mutatkozctt. Csak Tap·.•lc~:ir61, Péc-;ről, Kec-;kemétrm, 
Aradról és Somogyvármcgyéb<"l jelentenek c.;;ek~_;ly jégesőt. A mete
oro16gia intézet jelentése sz~rint az id~n c~ekély jeget fogunk látni 
s az is csak inkább dara lesz. Tehát az a körülméuy is megerő'5itheti 
nézetiinket, hogy egyszer v•tlahára jó szüretet fogunk látni. Bizony 
szükség-ünk is van erre, mert eddi~ a sors mostohán bánt velünk. 
?\tég idáig mindég volt valami 1palamitás, a mcly megtizedelte 
termésünket. 

Az tdén ennek következtében sok bor is \esz. Ennek értékesi
tése felett ne essünk két-;égbe, mert lesz piaczunk, és külföld: tudó
~itások s:1.erint, az tdén nagy lesz a l>or irnportunk. Kúlönösen Cseh
és Lengyelország fog ná11unk nagyobb megrendeléseket tenni. A cse· 
megeszölőnek is meglesz a piacza. A létesitend<) országos Borazövet-
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kezet megk.?nnyit~ bor?ink ~rtéke~itéo;et. Hogy c•1aku~yan nagy szü
retnek n~zunk el1bP, tgazol)a az a· tény, hog-y idegen :országokban 
nagyobb _megrendeléseket tesznek hordók vég~u. Ola~zorsz~b Hlig 
gyözi k ül den i hordói t Magyarország ba. · '"' -

Adja az hten, hogy szlip reményeink ebben az évben betel-
. jescdjenek. LeJ,!yen ebben az évben mL1den ~ző]ösgazdának blSséges 
t-zürete. A revisió alapjan rem.Jy ük :1 zt iEJ, hogy ez az év meghozza 
az olasz borvám khmLola megszüntetését is. Ha ezt is megérhetjUk 
ebben az évbeu, a i< l< or ez az év e!! y •·~~ várt holdog és áldásos 
idők meg-ét·keztét fogja bebizonyitaUI a n 1gy szőlőbirtokosok és bor
telmeWk előtt. 

KOlöntélék • 
Az idö. A mostaui száraz iclö nagy k~frt te.~z a röldojtványokbau. 

A Iwg-y hőségt{)l nem t tHinak össze forrudni s ugy nézrek ki, mint a 
haldokló ember·, akin egy pohár v;z seg1tene. Nap-nap után v:írjuk az 
es6t. Be i~ borul, de eFni nem akar. Akinek k:sebb zöldujtvl1'ny telepe 
van, annak ~jánlom, hoJ?y ne snjoáijun t()!e 1-'i lajt ,·izet. Az iskolát 
feltétlenül önt<'•ztel'se me~ az, akinek VlLJl, mert aki m~g egy hét.ir v;~r 
az l'sŐrt>, an~ak nem le:-7. ::30 szJzalí k ujtási ereoménye scm. A gazda 
napt<íri rwpja: l\Iedárt is eső nrlkül :íldozctt lE>, :.tzért reménytelenül 
várhatjuk az es(it. - Ebben az é\'hcn ~zcreuc.;és a1, aki kevé!'l zöldojt
vány t c.sin~Htatot t. A na~y SI.IÍrllz~~l..~ ~>r:-z:ígo~ jcllegü. 

Milyen hosszu a szölönek a gyökere ? A szőWnek az a tennészt>tc, 
hogy sov:íny tala j un hosszu gyökereket ercHzt, kövér, táplálékban du~ 
talajou pedig c~ak •·övld gyökcn't. ..\ szőlőnek ez a sajátsága na
gyon t' I'm~szeteí-', m. rt H \'lÍllJ ta IH jon ugyancsak mesi'zire el kell nyul
k~tlgatnia, hngy i<ípl!tl~klH ö~szcHzt>dhe:;se, gazdag talajban ellenben nem 
nagyon kell mr~gát megpríil•etni<>. Egy t1 rmé~ze!buvár ezt a körülményt 
~zemmel l:ítbnt6an denll>ll~tr:íltn. Két magról rw\·elt efo!yfajt~jn, egyen~ő 
koru és P~yf(ll·ma Hal!y!->:\!;!U fata! i-zíí!C'lnü\·É-nyt kivett a földbő'. Mind
kettőt, umiJ1t a tulipánt-ha!!ymát smk;i~, \·inel megtöltött Ü\'cgbe helyezte. 
Az eg)·tk Ü\'eg \'Ízt.:t bíívl'll ellátta n ~>zf)'íítáplil6já\·al, a .11~sik üvegbe 
pedig cs:lk na~·y(ln kevé~ t:íplálóját tett. At. eredmény az lett, hogy nz 
első ihegben :1 széllíí ni;v~nykc ~z~pcn nőtt, gyt~rapodott, dc gyök~:re 
majdnem \':íltozatl~ln maradt; a m;isik ü\·egben ptdig a Fzőlőszára, 
lombja c:oaknent \':íltozatlan ma rad t, de ~ yökere hatalmasan megnöve
kedett. 

A minlszterelnök a borvámról. Tis1.a Istv:ín gróf mioí~ztet·elnök a 
keco;;;kt-mHi gazdus.tg-i egJcsiilct e'nökéhez a bon·ám iigy~ben a kö\'et
ke?.{í le\'elet kiildöttc: ·Kecskemét és vicl(>ke a F~zíílíísgazd:íinak ne\'ében 
hou:ím intét.t>ft fel11 atot a küiföltli bor·ok vámjtín!ik ügyí>hen ,·oJt sze
renesém hl-zhez veuui. Vtílau1zképen csal< aJT61 biztosithutnu1 Onöket, 
hogy az déíterje~ ztésiik ben kifejezett ":-;~em pontoka t a ma~tyar kórmán y 
is teljesen m~ltrmyolja, a maga rrszérol 1s át van hatva annak tndalá-
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·161, mily na2y footossfgá ,·nn n ha~ai bowk me~felelő érté-kesitésének 
~" hogy er:ért. a mal!yar szí}li\ ~s bor~ttzdaság jogo~ult. érdek.,;t az ()~.r.
sr.es külkereskedelmi szerződésekre vonatkozó hírgyulásoknaíl megfi,~ja 
\·édelmf'zni. 

Filloxera zárlatok. A fllnxera z:frlatok napirenden \'.tn nak. Ma· 
J:!)':li'Ollf!)'S?.omb •t ~~ Nagypetri könég sző:őiben a f lloxe•·a jeleolt\te 
megáll~pittatnín. ne\'ezett kö:tségek ?Jala(rtt a földmivelésü~yi miniszler 
rendeletr-,·el zát· alá laelyez!etett. 

Mit ·~gy ünk az éretlen szólövel.? E•·re megtanitanak l,etmiioket a 
görö~ük. < >k ebbfíl u~yanis egy n:\hmk kedvelt büsitő it Hit in5szitenek, 
még pedig n~y, ho~y l\ savanyu bogyókat összeluzzák s ~z i~y nyel't 
]e\·et vizzel felh·gitván, cukorral kellőképen megédesitik. De szokt:ik 
az ér~tlen sz{íltít cukorba befözni is, amiből nagyon kellemcs izii pe
csenye melléklet lesz. Szokták aztán még- a1. éretlen ~zőló kisajtolt 
IP-vét ii\'egre huzni s hog_v meg ne romoljék, feliil rá faolajat t(ilte
nek, ami :1 le\·egő behato1:isát mP.gakadályozza. El t a levet azt:ín k ü-
1öoféle ételekbe citromlé heiyett ha~ználják, amelyhez az iz~ hao;,onlit. 

Jó-e a homoki szöiök bora 'l Az Orszá~cs Chemia~ Intét.etben 
folyó vizsgálato'<. szerint az országnak mult évi bortermelése ugy 
minő-.égi, mint mennyiség-i, de különösen minó:'l(>gi szempontból min
den jogos várakozást kiclégitett. Mindenesetre érdekes, ho~y az ujabb 
eh·ck szerint ültetett 6s kezelt homol<i !"Zől(ík oly kitünl' bort ~z _)1-
gáltatnak, hogy nem is minrlenki akarja elhinni, hogy nem hegyi, 
hanem homoki bo•· áll ell-ítt~. M int hogy a homok i sziHök évről-évre 
nagyobb mennyiséghen IPsznek termf;képesek, az árak meglehetősen 
nyomottak, aminek két ezempontból van jelentősége éM pedig először, 
hogy a hami!' bor készit6se megszünt jövedelmező lenni s igy keve
SP.bb hamis bor kerül forgalomba ; másodszor, hogy oda kell hatnunk 
nehogy valamin kerüW uton-módon a pt>ldátlan olc"ó olaszhot· mégi~ 
csak bcjn"son hn1:ánk ba, amely a f:lloxera V t~ sz után nagy áldozatok
kal fe 1ujitott szólőknel< és a s1ép lendületet vett homok1 szölőknek 
jüvedelmezö~égét sziintetné meg s igy a felujitás költsége által kime
riitt szőlölHrtokosokat btzto;;an tönkre jutta t ná. Mi• denesetre figye
lemre m~lt6, hogy a homokon olyan tüzes és kttogástalan minöségü 
bor terem, amiről pát· évtizeddel ezelőtt még almodni sem mertünk; 
és ha tartóssttg tekintetében itt-ott kifogá'3t hallunk, az nem a bor 
minőségének, hanem annak tulajdonitható; hogy uz alföldön nem le
het olesó áron kifogástalan borpinezét építeni. 

Külömbség a zöldojtas és a gyökeres fiaojtás köz6tt. A zöldojtás 
~s a flisojtás között nagy a kül(;mbség. Már magát az ojtási időt te
kintve. a fásojtásnak na~y előnye van. Ezt tavaszkor egész kényel
mesen vétl'ezbetjük fütött szobában, mig a zöldojtást csak j6 idlSben 
e~zközölhetjük. Ha szeles, esős idő van, a zö1dojtványnyal elmar&· 
dunk. A fogamzást illet6leg a fásojtvt(oy szintén előnyösebb, mert ez: 
nincs aunyi veszélynek kitéve. Hisz tudjuk, hogy egy nagyobb szél 
tönkre teheti a szabadban lév5 zöldojtásokat, hát még a fagy, vagy 
pedig a jég. Az eredmény is biztosabb a fásojtvt(nyoknál. Az elő-

_gyökereztetéa által mintegy disporáita tik a megfogant ojtvány, hogy 
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a di~pal'nt i ó folytán .megélhessen a földben. Tapasltali '4ny, hogy a 
fá50JtA~oknál a So fl~! 90 százalékkal biztosabb, mint a zöldojtvá
ny :knal. Végre a kmltetett fásojtványnyal ninc-, sok baj és ,·enzély 
mig a zöldnjtások nál a leRna~yobb bajt döntéskor ~zokták elkövetni. 
EPni~l ftJg-va i~azolr. teh1ít az u tény, hog-y a. ~o:őiÖHKazda a fásojt:isok 
mellett f .glalion :\IllEt. s erre haziroua jövőb._ n a .,zl'alészetét. A két. 
fajta ojt{t5. en•dményez:e boa· min{í.,ége közti k~lömb~éget illetőleg 
még nem JUtottunk határozott eredm~~nvre. E tek ntetben még sokat 
kP-11 kis~rleu•znünk. - i\.nnyit azonban mar bi1onyusan tudunk, ho;5y 
ki:ílt,) l.:üliimbsi>g n1nc~ közottüL.. 

A trágyának hatása a szö ö zamatjára. A~. ernher nem is hinné, 
hogy a kükmlbiiző tr:fgyftk mily hatás~al vannak a szölők 1amatjára. 
Akárhéiny~zor mPgtörtént már, hogy némP.lyik sziílö!'lgazda horan va
lami k tilönleges ~z:tgot vett ésue s ennek okát nem tudta adni. Pe
dig hát eutwl..; ok<\ legtöbbször a használt különféle trágya. Magam. 
is már ki8érlet"ztc•n1 e végbőL Nevezetes egyik telepem(~n, amely 
tio.;.ztán lVlu~kat Ot tonel-lel van beültet ve - akácfalevdbi)l készitett 
tragy:í~ alkalmattam. Hos~1ában é~ kt•resztbeu szórattam e tel~pen 
aküctalevélt.iíl ké ... zitett tdg~·lH fol mikor kitorrott a Muscal Ottonel 
bora, ezen nemctoak muscat zamatot, ha!1em finom akácfa illatot ts' 
észrevettem. Ha tehát a trágv,l hatással van a szőlőzamatjára, üdvüs 
tehát ha a galda c könilm nyr~ is tekintettel van. Igy legalább e 
lel.a~ kerülni az iR, hogy a bo~nak kellemetlen szagu bukéja leg:yen.l 
Le~tübbszür az egyes K ii l ü n !e~·es t r.'tgy:\k ol\ozz..ik azt hogy a 
hom ak néha egér, penf"~z V<~j.Q' egy;.b k~llemetlen ~zag a van. ~ ~ 
ha!'!ználjunk tPh..it oly•tn tnígyatwmeket. amelyek a bornak saját~:ígos 
és k~llemetlen buket kölc!'onöznek. 

Biztositás a fagykár ellen A Llgykár kiszámítbata Llan kúrokat 
okoz or~zágst.el'te, anP.lkül, ho~y ellene, mint a j~gverés ellen, bizto
:--lt,t!'l utjan védekezhetnénk. A fa~o.. 1ítlag 1 7-2o százalék termést 
pusztit el é\'t•nként. Nem t>rdektelen tehát az a hir, hogy francia 
bizto~itó t;ü~a!'llÍg, mely il fa~.?;yk:írok c1leni uiztositá~r,l alakult, leg
közelt:>bb letelep~zik Dudapesten. 

Az olasz vámtá• gyahis. Az ola!-.:& kere~kedP-lmi szet·zódés tárgya
lására kiküldütt o 1al-lz-osztr:ik ·· magyar ruegbizottak szorg-almasan 
üléseznek, dl~ miut hogy a tár~~· a las titok uan folyik, az eredményről 
vajmi keveset tudhatunk. Annyi mindazonáltal Kiszivárgott, hogy <LZ 

értekezé~ meg C"&k a kölcsÖnÖs infortualásoknál tart és a dolog lé-
11\"('~ére nézve s~mmi határozat uem türtént. 

· A ~zegedi borvásár. A ~zegP-di orsz:\gos bon·ásár iránt. amelyet 
Sleptember havában u vend.~glií~-kongrel'szussal egyidejüteg rendez a 
:.Szólíí'lgazdák Egyesülete«, a külfiild mindinkábh kezd érdeklődni. 
Ujabban Reckendorfs alsó·au~ztriai borászati igazgató kért a vásár
ról b()vebb feh·ilágositást, kilátá-;bu helyezvén az os:trák vendé~l~aök 
megjelen~~ét, Szeged vá1·os tanácsa a vá~ár helyéul a régt p1ansta 
gimnázium épületét engedte át. . . . 

A sz61ötalaj elhordásának megakadalyozasa. Hegy1 szőlömkn~k 
nagy ve~zedelme, hogyha záporeső jő, a terrniSréteget az alól levő 



66 

ni1gyekbe ~odorja s nagJon neh~z munka azután .ann:.~ ism.'•t.elt 
fel·~ rt'kb.e. A lemO!lOtt iszap felfo~á"'i~r" az utak ~~ VI·Z nu _'L~ok nwl1-

téu g{)dr:il.;~t ~zokt'lk készíteni, a ~~··drükb ·n ii""!'"·g.tült l~l'apA :t.~
tún visszahord :íl.- a ~zölör~'. :\linthogy a~ il;en I{Odrokl't 1<1 kdl l.:<J
H'tni, sokl<al olc.;.öbb t-lj:tri1s, ha c helyett óc-.ka p.•troh ... umos hordó-· 
kat ásunk a fíildLP. 

Kérdések és feleletek. 
10. Kérdés. Tökémen egy sajátságos lüm·m{>nyl vdle111 Pszrt•. 

1·~ani~ a szülölen~lPk felső lapj<in ezelőtt köriil-helül ki~t. ltúuapp;~l 
iissr.l'folvó domhorodúsok. :-;zemülesök és hólyagok kL~.r.dtek jel<·ntkPJr.IH . 
.\t·msok(u·a Pzutún a domborodúsok helyein, illetőleg a lm·elt·k abú lap
j<trl szt•nnyt·~. si.irg;ü,fl'ht··r ~zi11ü. későbben pPdig vörhenyP~ foltok i:-; fpj
ltidlt·k. Killönöst•n a lllt·~ze~feht."•rrlt··l tapasztaltam leginkiihb t• :-;ajútsiigot :-.; 
t·IPink ai. l hitkm, lw~ry talún prrono~zpúrával van dolgo111. l h· IH' haV) 
Jlll'g"fi~·y<•l(•s utún azt kl'll kon~tatúlnom, hogy ez ncrn pt•rono:szpc.ll'<t. nwt·t 
111ig- a· JH'ro!lo!"zpóra foltjainak határvonalai •·endP~cn ~lmosúdrlitk. addí~ 
1·zt~k a l'oltok határvonalai éle~t·k. De van még köztük más kiiliitnbs(•j! i .... 
\"t•n•zt~lt'~l'll, ha a JH'ronospc·,rúnak a foltját kczt•mrnel dör.r.!"ic.ilóm. <IZ 

kii11ny<·n t'lll!t'd a dürzsölésn('k ,·a~yis s7:t'•tmállik. m<'•g m:ck a.r. i:-;nwrdl•~a 
l"ttltok a dürzsii](>"re szét nem máln:tk, inkább kicsnek a lt~v<dhöl. :\tt~~
fig-p·lt'•st•m ~zt.·rint l'ZI'k a foltok clöszöl' az alsó len~Jekct lepik td ·"' úgy 
Italadnak kt."•:-;c"ihlwn l'iillt'lt· s most mái' a tökt."•n ugy vannak, hogy ali~ 
yan au1kon l'~")· olyan kvt~l. aJ11ely c.r.ektöl a foltoktól mcuk:-; lmllt!~. 
:\lé~ t'-11 tlyt•nt a :-;zt"'lömlwn ~oha~em láttam s azért nem is tudhatom, hogy 
a fdlt:•pő fokozal rni itlt'•ztc elő. Többi szőlöstársaimtól is kérdedelll 
már cmwk az ok<il. dt' minthogy ezek sem ismerik, ez ideig még mindig 
l"t>ldl'l t··s felvilá~o:-.;it;ü.; w~ikiil U·pelödük magamban. 

Tisztt.·lettPI fordulok t(~h:.tt a Sze1·kesztö úrhoz felvihígositá.sért.. 
Lt~b'Y(~Il szives nekem magyar;,tzzH meg~ hogy a fent leirt foltok fellépú~d 
mi idér.tP elc"í "! Ei-{ybPII kt.'rt·m, közölje velc~m a.r.t is, hogy mikép védt~-
kezzem ezt~k dl eu. P. L. 

Felelet. Az Ön által leirt foltokat l'gy beh'gség idézte clö, az úgy
uen~zett nemezhetegség. A betegséget má!;h~pen szöszbetegségnck vagr 
f•rinozisuak is hívják, amelyet egy szölöátka idéz elő. F:z az átka ll 

gubacsképző átkák küzé tartozik s szabad szemmel alig látható, amiért 
is régebben a kártételeit vagy gombáknak tulajdonitották, vagy a levél 
valamely abnormális szörképződményének tartották. Landói is volt ar., aJri 
megtalálta ezen állatot és aki kikutatta annak biológiai viszonyait. ~z az 
állat petéből fejlődik ki tav~zkor és őszig azokban a levéldudorodásokban 
tartózkodik, amelyek az On szőlölcveleit ellepték. Dc azért ne ijedjen 
meg, mcrt a veszedelem nem oly nagy, ami miatt aggódnia kcllcne"fl'- A 

-Szárazabb idöjárás az átkák élctére nézve egyáltalán ke~vezö, Ez átkák 

l 
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dl"'' védőszert még nem találtak feJ. Jó magam úgy védekezem ellenük, 
hogy mindjárt kezdetben leszedetem azokat a leveleket, amelyeken az 
Pilllitett átkák okozta foltok jelentkezni kezdenek. Az összPszedctt leve-

·' leki'L azután a szülö \'(>gt'•11 Pl!'·g<'ttPtcm. Ezt ÖnnPk is ajánlom a jövö-

1
. lwn : az idt'•n 11u'•g rw hánt~a a h•vPlt>kPt, mcrt azok öszig úgy st•m 

hnllnak l•· t'•s IIH'g~úr·gulni scm fognak. De aú~rt elövigyázati szempontbúl 
t•zl meglt•lwti, ho~y a sziir<'t vt'·gPztt'~vPl f~s a lomhhullás eJütt szedje h~ 

.f t'zl'kd il lt·relnkPt (';-; {•gettt•ssp el. Igy lc~alúhb ne111 l'ogják az átkák 
fl"U·it fí"»dt··~lwl' il fiildhl· lwtakal'lli s igy tavaszkor rwm is lesz szölöjf•hen 
úlka-1\.-lt·s s enrwk fnlvtún lt·ü·ll'olto~odús. 

ll. Kérdés. t: j s7.ők» utún jár-<' adókcd\·t·zrllt··ny '? 
Felelet. ;\ ;-;z····li'nní\·l'lt··s t~lc"Hnozciitúsa v•·~gett az 1~3. ··~vi XVII. t.-ez· 

t'•s az l ~~H. ···\"i I. L-ez. a h nm oki sziíli'•knt'·l a kii\'PlkPzii adókedvezuu··
ny•·kt>l •·ngPdélyezi: 

l. :\ fillo\l'l'illll4'1lle!:' homoktalajon h·tesitett uj ~z i"» 1 ií k f) ev1g 
:uk»lllt'I11Pst·k. ha il l•·lt•pitf'~s az illett'~kes közsPgi eWijárúságnúl hf~jeJ .. ntctik. 

~. J·:l•·rni ('Silp:·t~ok. 1'0\"ill'ok. it pt·r·onnszpúl'a stl1. pusztitása t'~Ptén 
c.1 szíík• iiÚiit ··~ri ildújil ··~···szlwn \·agy rt··szht•fl Plt·n~.wdtdik. ha a kát·eset 
~ napo11 IH·Iiil a l\i-,z~t··gi •·lül.iúrt.ht'lgllilk heji'IL•ntdt'lt. 

12. Kérdé~. 'lilyPII iiZ il Cha~sPias blarw szi'lli"»'? 
Felelet. A ( :lwsst·lits hl ar w t Ft•fldadt roll\ - Gult~dd n•Jsser 

Fd11··r ~·yi.lll:fYSZi.»li"• - Nt•JIJI'S F:'1hiún - (:Itass. AngdvinP). - ~yngali 
~r;1jc·ziH.d :-:z;'tr·rlliiZik. hol F(•JI(Iilltl nt·\· itl:ttl últal:"u10san •·l va11 lt·r·jPdVP. 

T•"•l.; 1 ·.i,. t föi t•g l :t d1 b b l it l a.i 11 f'llll' kl w 11) • ·1·i'•s : n ·11yigt·~ i \"i)rüsl' k. ll Pill 

t'J!Yt'llt':-- ni··n·si.wk. Iliigy rii:!y•·ld-;~•1 s igt·JI sok kacscsal: len•ll'i a tr~t··r 
;"tllid nilll':-'t·rwl.; •·!..!·v•·nli'~t·Jl ~·losztra. kit·sirwt·k. lillOIII ni)vl'tiick, alnl-h·lül 
I'S''I'aszok. 5 kan:·J~·11:tl.;: ltajtúsú·:.r~·i pit·usak s csupaszok. Fiirt.i•· na:.ry. 
1!1ilititlilkll. li"tlltiitt. n•··l1a laZil : ~ r·••ssz vir:·l~z:t;-; 1111~11.-tt C'g'yl'tlt~n bog·y1\ju: 
fiil'lllr•·l•· lub:-:ZII. ,-~·1\oll\.: hogvúi llii:,!Tok, g·iillrhiilviiek. sárgúsak. ,··rdt 
:tlliiJ''.t!l»ittl :1 lliiJII•~ old:.tlotl ro~~d;t~lot"tosilk. raslagbörliek. htr~osak sa 
J,,,gy.·, ltt·j:úJ iiZ ,.,.,.~-; lúth;llttk: •·n··~•· IWI'ili: lt-t·•~m ltgyall I'Ö\'idrc niin•Jvc~ 
i:-:: d·· n·ndt·s IPI'IIIt··~l ti.»jt· t·snl.;i:-: hosszu 1111~Lsú·s 11tán v:'trhatni. 
l ~.,. 1'/.. 111irll lllilldt·fl ,.~·\·,·ld» ( :hit--~t·hts \·:tlfitj i:-; il lilz:"tl,b s Hyirko~súg
ltill·, 111'111 ~zi.tkiilkiidi·, litli;_jt :-:z•·r•·l lqiird.;;~hh: 1\i.•tiilt ilgYilgball silt'my Yl'

llyig·t·f :-:zolg:'tltat. t·~iil\is 1·iividn· IIIIIYCIIwt''· A ( :hnss. ~:1int Fr·;mc <'Silkis 
hn~szrlkir:-: li1útld1 íiirljt· ;dial 1\iili.•lll»i.,zik l'!tiil. 

1::. l<eroes .. \ lürtiik :-:zi"•lii11dwn l.:•·zdt•flt•l.; t·olnulni. :\legjt·gyzerll, 
l1t~:,.:\ :1 r·olllitO:I~I rw11r il pt'I'PlltJszpor·;l idt"•zi elü. ~Pill il szöliimoly lw
kiH·;:'IIIitk a ptHIIIr·«"».i:J. :\l:r:-: vitlan1i il'lwt itt. illilit t'll llt'lll tudol.; kitalú.lni. 
Lq_rvt·JI :-:zirt•:-: ~zerl.;t·sztii 111· nlhiligazili1ssal szulgúlni. K. l\1. 

· Felelet. ..\z il llti.ts vt~lami il rlloslillli ,·ll'iú~i szúr·:1z~á:!. A szülö:.:zent 
a llilg·r ~z;"tr·az:.:; 1 ~ ,·.s az •·riis llilpl'••fly kiivl'tkt·zkhen llilpsztii'Úst kap és 
Plii..;ziii· lllt'"l"ollll\·ad. iiZIII:'tll lllt'gh•kiil. ruig n:·~t·t· t•gt··sz 1'1:-;zú!'ad. Kiilö
llii~, •fl i t z ok" i 1 fii i· t i i l.; \'i lll n: 1 k l q.rin kú hb l\ i U•\·, · il 11a psz lll'i.ISIIH k. il lll P l y e ket 
JH'Ill tal.:ar il lt·n·l. Cppen pz(•rl t•z n kür·iilruPny is elt'·g~t'· llllttatja. hogy 
111iln•n .. ~ztt-l•·n dolog nz. aki agyonritkitjil a tiikt'·kei azt'•rt. hogy mt
gyobL ~zl'lltii szöliijt· l··~yt•n. :\ :.:ziiliirH'k il levél olyan~ _mint ~H··kiink ~l 
kal il p, \'iii.{Y a 11 appr·nyü. Megv{•di t•z a szemPkPI a nap mtenzl\· mele.re-
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töf. Máskülönben V"igasztalódjék, mert e?. nemcsak az Ön szölöjéhcn v;ut 
úgy. Nálunk is igy van PZ s már ngyansak vakarjuk a f~jünket, h~gy 
e~ó hiánvúban ke\·és IP~z a termt.'~sünk. mert a szemek fonnyadúsnak 
indulr;ak: Dt• Hzért c~ak remónykPdj(•k Ön is. Hisz tún esak )psz n~;\t· 

.. l •) 
('~SO . . . •. 

t -J.. Kérdes. Az ugy m•n•zt>ll .. a~zályt.. mi id t.'•:~. i PIÜ 1 t~.s 111i emwk 
a lt'·np·ge '? K. M. 

Felelet. Az aszályt a sztíraz~ág idézi elö. Ugyani:• a uovtmy uövt~
kedést··nek «'l~il szakában talán elegendö uedvess(~ggd r·t•ndelkPzcU, dt~ a 
ké:"iíbh lwküszi)ntií vizhiány egyszerre magakasztja a fejlildt'~st. ~: rne~
akasztá~ a IC'véll'll először hervadás, bogyón rúnr.zo.sodús alakjáhan 
j(·lentkezik, k.:•::;öbu a szin is változik mig végre ugy a h·vt-1, lllini a 
bogyú a ft_;!drc hull, vagy a hajt:lsra csiingve marad. Homoki szíílőkbPH 
az asz<'tlr néha r>sak foltonkint mutatkozik; eunck oka rt'•szben az lt'lu~t. 
ltogy ott a futúhornok alatt olyan f'iildröteg (pl. durva ka\·ics) vau, mtdy 
il feleltP h·,·() homokhúl a nt•(i\-{·s~éget mohún elvonja i•s olyan mi·lyPit 
f•r·r:--zt i It>, hogy il ~ziílt• gy' ilü•r·p IH' !JI érhPti cl. Ilyt>n he lyd johh he 
:o-t•m iiltetni il. ·szúlt•,·t·l. 

Kérdés. TiíkéiJnt•Jt a tür·tök nagyon megvannak ritkul va; ~~sak ill
' •tt Jútható a fürtükön nagy szemek. - Nagyon természetes, hogy ig-y 
a ~zür·étn· sinc::; Yalami nagy~zerü kilátásom, de minthogy a jii\·ülwn 
ez ellen szerelnék y(•dekezni. legven szivcs engrm informúlni, hogy 
111iért olynn ritkák a szölöfüi"tök s Jwgyan segitsek azokon? M S. 

Felelet. ..:\ riirt ritka~;i~;llrak az oka lt•gtühh esethPII a szúr·a;r.sag, 
rninr·k folytán a riil·t IH>gy•.>i fejliidésükben t>lnwradnak: rncgt'•m<'k ugya11 
de igeu kie;-jinyek rllal'adrtctk "m;uii'trká~ak·· lesznPk, A madúrkús fürt 
J"itka lll'Jilt'Jll'k «'J.!Y ,.,··szt· alig Hag·yobh a gombostii fejénól, züld t'~s 
t··r•·tlPII legl'l's). tn:ís r·t'•:;;zc JH•dig nyulserd nagyságu, nüha csak félig, 
m;\skor J H' d ig Pgt'szt ·n t'rdt. E rnadárkás fürtük rendP.scn rossz, vagy 
vsak ro~~zul tr·;í~yázult talnjhan lt··yi·, tiikt'•kt•n lllutatkoznak; itt sok viz 
J\elll'nt.'. hogy il gyiik{·r· a ~ovúny (•:--; m·n• elt':,!g"t·· gondozott talajból össze 
hirnú szt·dni azt a lc'tplúló anyagot. 111eJyd a fiirt t'PJHles fejlödt'~sc mc~
kiüuJ. A IPgjobb sP:..dt.stíg- itt a tiikc gondos úpolúsa. 

A 111adáekás !úr-t k{·pzödést··rwk oka IPilCt azonban az is, hogy a 
tílke gyönge, t.élPn pt>dil! megvi~clte a hidPg, ,·agy hogy az előző évi igen 
hö tc1·m{~s gyengitl'ttn l'l; tnváhhtí, hogy a tökét nem gondozzák kellően, 
taláu {~]ií~kiidi)k is bántják, vagy hogy virágzás idején a levegő hömérséke 
igcu aJá::;zú.llt és az idöjár·ús ködiis (~s szeles volt vauy talán a szölö 

. . ' 8 .kési)n \'Jl'Jtott. 
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Szerkesztöi Ozenetek. 
LallUokna'i 5. ~s 6-ik ~zámlft még kényt.elenek voltunk egyszerre

ki:ulni. E két sz•immal fél éves munkásságunkat befej(>ztíík. A kővet
kezó példa{nyuyal megindul a második félév. Az els() t~lév vé~éo tiszte
lettel kérjfík azokat az eHHizetGKet, aldk még az előfizet~s d1ját nem 
küldt~k be. hogy flzh·eskedjenek azokat mieWbb hPküldeni Hzerkesz
tőségünkhe, nehoszy az expeditiónál z:-~var támacijon. Azok az előfizetők 
pedig, akik c~ak ft"lévre Ö1.ettek elií, legyenek szive~ek a második fél
évre esedE"ke:-; dijtlt bcküldt.:'lli, hogy a lapot továbbra is küldhessiik 
czimükrc. :\lég mindig lévt~ll olyan eliífizetők i~, akik még a mult évre 
is hátralekban vannak, kénytelenek vagynuk utoljára felszölalni, hogy a 
hátralékhan levők cRekély esedéketket nyolcz napon beliilsziveskedjenek 
hozzánk juttat ni. 

M. N. Kalocsa. H1fla Isten, még náluuk nem jelentkf.!zik. Külöm
ben is megtettük :lz Ó\'intézkedéscket.. 

L. N. Lugos. Legyen egésT. nyugodt. Ez a meleg idű olyan 
annak, mint nékünk a mére!l. 

K. B. Diósgyőr. Csak rajta l ,Több is veszett Mohácsnálc l 
Gy. B Kecskemét. Igaz. hogy a ebemiai intézetben azt állitjuk, 

hogy nemsokára versenyezni fognak, de én azt hiszem, hogy nagyon 
~oká lesz az ! 

B. N. Versecz. Igen. Jö volt a reklám és azél't hires. Van mimt
lunk szá7.!-!zorta jobb és még sem hireF~. Szerencsétlenségünk, hogy mi 
nem (>rtünk a rekhímcsináláshoz. 

K. K. Karczag. Én nE>m adok arra semmit, rnert kötve hiszek a 
komának .. Majdha az cgé~z vilá(.( eliitt bebizonyította, hogy igazat 
mond, akkor én is hi~zek felfedezésének igazságálJau. Addig awnhan 
nem, mert hihet~tlennek tartom, hogy husz évi praxist egy évi theória 
megbuktassou. 

B. L. Körmend. Elfogadtuk. Közölni fogjuk. 
P. C. Pilis. A jöv{í sz1ímban lesz róla szó. 
P. K. Tamási. l T gy au oda roPhet ! Ke,·eRet lát ott olyant, aminek 

ő hasznát fogja venni. 
L. L. Peterd. Nagy Povinista, azét·t beszél ugy, ha nem volna az, 

akkor engedne a kilenczveukilenczblil. 
P. T. Rok dolog van benne olyan, ami a valöságban absu~dum.. 

Talán még ehuC:letnek sem jó, mert ninC'S benne semmiféle ratió. Eppen 
-ez~rt nem i~ közölhetjük. 



' HIRDETES EK. 

Elöleges hirdetés. 
Y an sz ere n cs~~ r n t. eH) fi ze t {)j m n e l\ he cs es t u d o r n ú

:-; á r a a d n i . h o g·' a z i d t' n n a u: y n H· n n .v is é g· ii e ltí g· y i ) k e
rezett (rnoh:'t~) fúsojtv<ÍI1\'t kt''szitPttl'lll, Tt>ht'tt rnind 
a z o k a 1 i sz t e lt (' l {í fi z t- t (í k . a k i k n ,. k : i ) v (,r t~ s z i i k ~ t'· !.!. ii k 
Prnrl ilyen f:ísojtY:-~n;vokra: sziveskt•djt.'Jll~l\. velern azt jú 
elt~ve tudatni, ho~·.v azokat r{\s,,ÜI\.['l' l'l'~t;t•lvúlt~lthassarn, 

.'!UO K 
i : 

Pi·1•o.~ cha.ff~,ele.~ ezre·:rrJjj 'K Jlézi.'H fehér ezre 

Fehér ., '-!f)O I(. Júularka ezre '!UO J( 

-l: 
MuHl,·át ottonel ~ K. l: U'a.'4:: l'izlitlfJ ezl't' 200 K 
-----------~: 

_c_.fj_u_d_a_.fj_z_ö_l_ö_._~z_n_l~ .... ' ..... ' __ .J_O_K_. 1: 
/ 

Pat~tuLu.l ezre 210 K. 

A rnegrendeli·snél tisztelettol kérPill a név, lakás 
és vasuti leadó úllornús tiszta éfo; olvashatú kiiráHát. 

A vesz()k jól cson1ag-oltatnak (n1ohával), a csorna
golásért mér·sékelt dij számittatik. 

Csomor Béla 
szől6- és ojtvány-termelő 



71 

1500 lit~r COGN AC ela~~ l 
~·r.r.~~·"... ------.. 

1500 liter saját fözésű és kiváló finom quali-
tású ClJgnacot 

nagyban 
, 

kicsin\'ben es 
"' ~ 

elúru~iia i szúnd,'·l-: ozon1. 100 it~~rnél itJre n:c§nt 3 koro
naért l 00 li ~e ren a u l pedi u 4 !<ore t~ a ert. 

A :.::;úlliLlsi di.i a \t'V,·~l tt•ria·li! az üve!.!'ekt'•rt azon
bau :'t'llllllll ll<~Ul SI.Úlllll()k. ~il!!'\'Obb llif'i!Tt'l1<fPJ:.~ntd 

L ' 

a hordt·,;~ :·ii'Út IH•:-;!,ÚIIlÍtl>lll a vt·lt'li'trba, a7.onh<iil ha 
ezPk K nnp ala :t czin~PBtre jú /t! lapolhan ,·i~szHi .. tildct
n e k . a : ~ l, o r a z o k ú r (d \' i :--sz a t l' r i h· 111 . 

<>kvetlt·n sziik~t·g·e:..;, hog·\ a vev{) rninirnúlisan 
legalúbh 1 O litert rendeljen. auJPly t'f.:(•fben a cog·nHcot 

l , ll . iivl'geklwu {·:-:, l;\dúbau gondo~an bt·csonJ~U.?,'O va :-;za illOllL 

i:\ ~z ú ll i lÚs i l~ e ll e UH' t le n sc~· u; ek kik erull·se \' l.:get t, 
k(·reru a ezirnet é~ .az utoh·l' vosuti állornást tisztú11 é·s 
oh·ashatúan kiirni. 

Vozári Tamás, 
Gyöngyös. Fő-tér. 
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Bor. cognac és pálinka eladás. 
Saját term~sü, tisztán kezelt ~ti kivtiló f1nom <ptuhtás6 ggiJngyiJst 

-é1 gyiJnguiJsvisonai ,·örös- feh~t· és siller-hnraimot valan,int sn_iát 
ffizésü ~zilva-, törköly- éfl sepr{) pálink:íimat, ngyszintén saj:ít Wzésö 
c.ognaoomat kisseLh és nagyobb menn iséghen e!:\rusitom. . 

B01·aimat. 50 litert{íl feljebb, p:tlinkár11at és co~nacouutt pedrg 
minimális 25 litertől kezdő<liíiP.g a lchetíí legméltatnyosabb árakon 
tttánvét mellett szállítom. . 

A hordók heszet·zési ár:H külön fel'-z:huitom, de ha azok iSO napon 
belüt jó állapoban és bérmenve visezaküldetoek, akkor azok 
felszámított árát visszatérítem. 

Borairn, vRla.mint pálinkáim és cognacjaim már t.öbu alkalommal 
részesültek kitüntetésekbeo és elismeréBeldlen, - tisztazágukért pedig 
garancziát vállalok.A megrendel~snél t isztelettel k~reru R o é\' tak áM és 
a vasuti állomás tiszta es oh·ashat6 kitt·ását. 

Kertész An~al 
Mzőlő é~ na~;~ bortermellL 

Hydraulius sajt ó 
Arany érent 

Szeged 1899 

Arany é rent 
Budapest l 89~ 

.Arany é1•em 
Pozsony 190~. 

szölö- gyümölcsmust ~ajtolására a nagy 
üzem számara. 2 kitolható kosár 1, 

vagy 1 k osarral. 

Bor [iúmölcsbo~ és Gyümölcsnedv 

saltóta t 
Hydrau- kézihRjtásra 

likus lierkulos nromer~Hf 
sajtóér !·, ..... =--;"c~ Kezelt fa nn me· 

. • tánJárral 

Ggümölcó é~ óZÖlö-örlökct, bogyózó gépeket 
Cl7ilaa.iloe-kaez41ó-kée•G.14kekeia 

gy·ártaoak ás sza:(llitauak jótállás m'~llet miot K!'lnlelmé~et a le~Rjabb Hetteznt 

MAYFARTHP H. és Tsa. BÉCS. lll1 
különlegességi gy úr gyüroöloskertesitési gépekben 

Kt§pes árjegyzék ingyen és bérmentvP: ttlegrendelések idejekorao káretnek 
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Jiotatv4nyszdm. 
l. évfolyam. 1905 évi deczember hó. 2. ••alm. 

és a szö·löfajok ismertetöje. 
==============================~- _-:. ----

8z4Jifpzdas6gi hetilap. 

A szölliblrtokosok, kerttulajdeat&ok és szöltikedveltik érdekeinek klizlönye. 

Mecjeleolk hetenkint kétszer. 

Gt "lblillenniumtelep" tagjai 

és renaelöi • lapot tagsági 

afju~. illetve vásárlási aiju~ 

fejében ingven }lapjá~. 

Laptulajdonos t?s kiadó : 

BUDING KÁROLY, 
föld- éa .Wlönagybtrto'll:oe, 

a .,Millennlumtelep" tulajdono&a, 

181J(iUön, Toi'Oftt61·111. 

Fole16s szerkeezt6: 
Schrelber Mikló• 4. •z. 

Elöflzetési ár egész évre 4 k, félévre 2 k, negyedévre l k. 

Aki a "Szölökedvelök Lapjára • csak egy negyedévre 
is előfizet, az, egy a telep tulajdonát képezö szölöszeti 
"Millenniumtelep naptárát" ingyen kapja. 

Czikkeink utánnyomását csakis a forrás megnevezésé
vel engedjük meg. Kéziratok vissza nem küldetnek. 

TARTALOM: Figyelem. Előszó. Szives tudomásul. Sz. fel
tételek. Ált. tudnivalók. Hogyan ültessem sz6l~ojtványai
mat? ~fikor ültessem szölöojtványaimat? Melyik a leg
jobb ojtvány? Min~ szf516fajokat ültessek? 



"Kreácza ''-bor, 3 t/2 lit. Demijon 
bárhova bérmentve 4 t/2 korona 
ellSleges pénzbektildés mellett! - A 
Demijon l koronát ér ! A "Kreácza 11 -

sz(ílő nem eMggé dicsérhet. ő h o r- és 
c s em e~ e-f a j ; ropoant bőtermésil. 
finom és t:utós !;zőlö. Tavaszi erő3 fagy 
ntán a tőkefejb()l induló hajtások is 
hll termést ho:~nnk. ~ 

Ojtványa a nMi11ennium"-tele
pen , bora pedig Buding Edénél 

kapható N ~gydszön. 
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. . ·-eine v~~- a av;e~ ~ c~stig.la-' . f 'Ko 'xohe 'A .... A~ .AO~ ~~ ... :a6,. H ... 

. : ·.te~·)~~~nt .. ~ s~r,_ p_oate .~ .. curyplto~c'nf)~~ÍIOra~··~a. T~.:·, 
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. ·: .. :: ·:eit~r~~Ul. ~rtnetpal .anual cilte -: ·ua, li_oA. yu,~HM~, n•Til· ~J. -~··~~a'!' 
. ·;: 200~fiQO, .c~tar ~~ 1000 de coro.- . 'le~u y "o~aT~Y. yi \C~·~·H~a · · 
. ·: . ~e· ca· ~l9tiglateral · · , . · ~-

·' 

' 



T Á V I R A T ... ~-~TELEGRAIIJI . 
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A_ ~agy "_S_?jl\IU.~$AGBAtfa •Millenni-. 3ft ber groieu ~k~$ m~afben··~ie ·~ 
, · .. :. · U!ll~l~p•;;~6;Ioopány~.··~-· nagy · .·.~benf.blt"Sfn.:bee ".ilf~umu,mt~epH· 
· -,~. .. -~· . ·fffli.~ ~JJlY*. VF._~.- '"JKl_. n ta . _ ... _h ·,~i~ . -f)df~ l)O_n i~Q.toÖ~ ·~Jf~n -. 

. •~_,.,...,:., )\ter .. ·:ftlzel lette~ tagtid) mlt .tJ,~OIG. ~t_er iS4ffer · 
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a czimezé::;re. wivel ~ggyö~~zön több ojt
ványiskola V<tn, an;elyekben az ojtványok 
öntözve nem leltek és igy azok fejlődésa 
is a nagy szárszságban silány. A piszkos 
kupeczes konk urrenczin az iJyen hitvány 
iskolákat lefényképAzi és az árje#?yz~ké
ben minden név nélkül - hogy kinek ~z 
ojtványiskolájár·ól szerezte o képet 
egyszerüon és elég szemtelenül nagyőszi 
sző15iskolának nevezi. 

~~~ 

Aehtun;· 
auf die rich;ige ..:\dr·es."L', weil in Nagyő:-jz 
mehrere Rebschuien i'iind. wr:che in der 
gi'Osr:e n Trocken h t> i t n ich t bewa~sert W!!!'

den, dahel' die EntwickPlunv- kütLmel'lich 
geblieben ist. Die ~chwu:.zige i1andlerische 
Konkurrenz fotogrnfiert ~olche nichts
heissende Rebsclluh.•n ub, und neunt sie 
ganz einfllch und unver~chamt - ohne 
den Namen zu nf~nnen von wessen Reb· 
schule das Bi1d herrührt - als Nagy
öszer Rebschule. 



iért? 
nem kérte már eddig is Magyarország leg
nagyobb szólóiskolájának árjegyzékét? 

Csatolt melléldet a "kedvezmény"-re vonat
kozó nyilatkozat figyelemre méltatása kéretik! 

Mindcnki érdeke ezen árjegyzéket a leg
szélesebb l<örben ismertté tenni és terjeszteni ! 

m ' nerlangten Sie nid)t a rum r' jd)on Iüngft ben [ata== 
: • log ber gröfiten ~eb== ======== jd)ule Ungarns? 

(fs roirb erjud)t, bie in ber ~eilage ange== 
fül)rte (frklürung über "Begünftigungen" 
gcfl. burd)3uie;en! 

3ebermanns 3ntereHe ift es, biefen [atalog 
in allen .Rreifen bekanni 3u mad)en unb 3u uer== 
breiten! 

Perlateta, Zsombolya. 



____ -...;___ ·---------.·------.2.<-.-~----

Pentru ce? 
nu ati cerut si pana acuma catalogul celei ntai 
mari si vestit e "scóle de via in U n g aria". 

Se róga a ceti alaturata informatiune 
peste "favorisare". 

In intersui tuturor posesori de via e a 
recomanda catalogul acesta unui public cat . 
mai numeros. 

3 '
. HHCTe sefi 11 /!OCa/! HCRallP 

awTO . H a T a ll o r Hajsefie SHHOrpa
l!apcHe rnHoiie y YrapcHoj? 

113BOllHTe npo~H1TaTH npHHihY qeHH 
HasernTaj o "yMepeHMjHM qeHaMa'! 

Y HHTepecy CBHjy OHHX je, HOjH Ce 
Ca SHHOrpa4apCTBOM aaHHMajy, /.!a OBaj 
RaTanor WTO BI-nne lbHMa npenopyqe, 
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