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A szabadföldi rózsateiiyészté.srol általános
ságban.

Ámbár a/, utolsó években és a rózsatenyésztés 
rendkívüli mértékben való elterjedése folytán a 
tenyésztésre vonatkozó nem egy utasítás lett 
kiadva, mindazonáltal bátorkodom a tisztelt 
olvasót tapasztalataimmal megismertetni. Bármily 
könnyű is a virágok királynőjének tenyésztése 
általánosságban, sikeres nevelése mégis folytonos 
figyelmes ápolást igényel.

Majdnem lehetetlen a rózsa tenyésztésére nézve 
határozott szabályokat felállítani, mert ez rendesen 
az égaljhoz alkalmazkodik. így például egészen 
más ápolást kívánnak a rózsák Csehországban, 
mást Stájerhonban és megint mást Délmagyar- 
országon. Azon tenyésztési módszer, melyet déli 
vidékeken jó eredménynyel alkalmaznak, északi 
vidékeken a legritkább esetben fog beválni. Hogy 
a rózsát jó sikerrel tenyészthessük, a következő

főfeltételt kell szem előtt tart. an unj**--1 i
fekvést; II. a talajt : III. az ültetést : IV. áftÖintö*' 
zést; V. a nyesést és VI. a betakatfe^t télen.

I. A fek vés. V *'.
A rüzsaágyak vagy rózsakertek fe l^ se^clie tjjf 

leg eléggé szabad, nem túlságosan rapos^w^jsiytií 
szelektől védett legyen. Ennyit általánosságban. 
Mivel azonban a körülményekhez kell alkalmaz
kodni, minden — még oly kicsiny téren is lehet 
rózsákat sikerrel tenyészteni, ha az északi és 
déli fekvéshez képest jól meg tudjuk választani 
a fajokat. Különösen figyelmeztetek azonban arra, 
hogy rózsákat nagy fák vagy bokrok aljába nem 
szabad ültetni. A legmelegebb fekvést a tea- és a 
noisette-rózsák igénylik; ha dél felé eső rész 
ültetendő be rózsákkal, mely egész napon át a 
napvilágnak van kitéve, csak nehezen nyíló tca- 
vagy noisette-rózsákat kell választani, északi 
fekvésre pedig, a hova kevés napfény jut, a 
könnyen nyíló remontans-, moha- vagy hónap
rózsákat.

II A talaj.
A rózsának majdnem minden kerttalaj jó, csak 

nedves és túlságosan sziklás nem. Az összes 
szakemberek véleménye szerint legalkalmasabb a 
laza, vizátható agyagtalaj; természetesen nem 
szabad nélkülöznie a szükséges tápanyagokat és 
a nedvességet. Kitünően nőnek a rózsák régi. 
földdel átkevert épület-porhanyban; míg ellen
ben könnyű homoktalaj a rózsatenyésztésre alkal
matlan. Lehet azonban a homokföldben, melybe 
rózsákat akarunk ültetni, a földet részben kiemelni 
és agyaggal meg épület-törmelékkel, mely már 
egy évig hevert együtt egy rakáson, 30 cm. 
mélységre összekeverni, miáltal a talaj alkalmas 
lesz a rózsatenyésztésre. A mi a talaj trágyá
zását illeti, régi. korliadásba átment marha-vagy 
lótrágya a legalkalmasabb, melyet tetszés szerinti 
mennyiségben használhatunk, mert a rózsák 
rendkívül sok trágyaanyagot emésztenek meg. 
Azonkívül a talajt minden esztendőben tavnsz- 

^zal, — ha a rózsák már fel vannak kötve és 
n^jg vannak nyesve, meg kell tisztítani és á t
dolgozni. llr Az nitetés.

/belőtt egy új rózsaágyat beültetünk, a talajt 
ftégalább 50 cm. mélységnyire felforgatni és 
trágyával keverni szükséges. Ha már most ily 
módon a csoport vagy kertágy elő van készítve. 
— a minek már három hónappal előbb kell 
megtörténnie, - megkezdhető a kiültetés. 
Rózsákat, melyek cserepekben állnak, — lehet 
ugyan egész nyáron át a szabad tőidbe ültetni, 
mindazonáltal azonban inkább esak a tavaszi és 
őszi ültetést ajánlom. A kemény rózsák, — mint 
a minők a Bourbon, remontáló-, moha- és kúszó
rózsák, őszszel ültetendők, míg ellenben a 
puhák, mint a minők a thea- és noisette-rózsák, 
inkább tavaszszal.

Az őszszel ültetett kemény rózsák télen át 
meggyökeresednek és már a rákövetkező nyáron 
virágzásnak indulnak, míg a tavaszszal ültettetiek
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csak gyéren vagy legalább is csak őszszel fognak 
virágozni. Púba rózsákat azért kell tavaszszal 
ültetni, hogy télen át ne ártson meg nekik a 
téli hideg, és mivel növésükhöz több meleget 
igényelnek.

A magas törzsű rózsák kiültetésénél nagyon 
kell arra vigyázni, nehogy sokkal mélyebbre 
ültessük őket, mint a mennyire földben álltak, .a 
mit a tövön könnyen meg lehet ismerni. Nagyon 
mélyre ültetett magastörzsű rózsák nagyon 
gyorsan kezdenek gyengélkedni, sárgaságba esnek 
és ettől lassanként tö. kre mennek. Ellenben 
minden gyökérnemes, valamint a gyökérnyakba 
beoltott rózsát mélyebbre lehet ültetni, anélkül, 
hegy kárt szenvedjenek; egyáltalában tanácsos a 
gyökémyakba beoltott rózsatöveket oly mélyre 
ültetni, hogy a nemes ág még kissé a földbe 
jusson, mivel ezen gyakran még gyökerek kép
ződnek. Nagyobbszerű csoportok kiültetésénél 
még egy körülményre fordítandó figyelem, még 
pedig a rózsák növésére. Hogy a csopc rtozat szép 
formát kapjon, sohasem szabad gyenge növésű 
fajokat erős növésnek közé ültetni, mert különben 
sohasem eredményezünk szép formákat, a gyen
gébbek pedig idővel egészen kiszorulnak. E körül
ményre nézve több katalógus k Írásában eléggé 
bő felvilágosítást találunk.

IV Az ö n tö zés .
A beültetés után a legfontosabb kellék az 

öntözés és minden esetre sokkal jobb a rózsákat 
jól belocsolni, mint a lábbal betaposni, mert bő 
locsolás folytán a föld sokkal szorosabban simul 
a gyökerekhez mint az oktalan betaposás által. 
A nyár folyamán, ba a száraz időjárás megkez
dődik. az összes ágyakat oldott trágyával kell 
befedni, hogy ezáltal a gyors kiszáradásnak eleje 
vétessék. Régi rózsacsoportoknál száraz idő
járáskor nagyon szükséges az öntözés, melynek 
azonban nem szabad felületesen történnie és 
inkább hetenként egyszer, de akkor alaposan 
eszközlendő. Ajánlatos továbbá a rózsákat vege- 
tácziójuk és virágzásuk ideje alatt nyáron át 
2—3-szor trágyalével jól beiszapolni. Trágya- 
öntözésre legjobb friss tehéntrágya, aprómarha- 
és szeméttrágya, melyeket legalább is 8 nappal 
a használat előtt együttesen kell vízben felrakni. 
E keverékkel azonban csak nedves és borús 
napon, vagy esős időjárásban öntözendők meg a 
rózsák. Napfényes, meleg napokon inkább mellőz
zük a trágyalével való öntözést, mert olyankor 
többet árthatunk mint használhatunk.

V. A nyesés.
A rózsák főnyesése tavaszszal történik és nem 
mint sokan állítják — oszszel. Minden rózsát 

meg kell nyesni, erre nézve is lehetetlen általános 
szabályt felállítani, mert növésre és virágzó- 
képességre nézve majdnem minden rózsa más

tulajdonságokkal rendelkezik, melyekre a nyesés
nél tekintettel kell lenid. Egy kevés fajismeret 
ugyan elengedbetlenül szükséges volna, lehet 
azonban a nyesésnél a következő szabályokhoz 
alkalmazkodni erős növésű fajokat gyengébben, 
gyenge növésüeket erősebben kell m egnyesni; 
így pl. a Bourbon és a Remontáns körülbelül 
az utolsó évi hajtások 2—3 rügyéig lesznek 
nyesve. Le kell nyesni egyszersmind minden 
rózsát őröl a túlságosan vékony és a görbe hajtá
sokat. melyek rendisen képtelenek virágokat 
hozni, és ép úgy kinyesendők a középső hajtások, 
ba nagyon sűrűn állnak. A nyesésnél főfigyelem 
fordítandó a koronára, hogy szép formájúvá 
alakítsuk. Ha azt akarjuk, hogy tetszetős formát 
nyerjen, e őzéiből a hajtás utolsó rügyét kifelé 
állni hagyjuk.

Tea- és Noisette rózsáknál az összes gyenge 
növésüeket 2 szemig nyessíik le. míg az erős 
növésrieknél 5—6 szem hagyható meg. Ha a hosszú 
hajtású rózsákat is rövidre nyesnék, a növény 
virág, k helyett csak fahajtásukat hajtana. E 
hibát gyakran látni a Gloire de Dijon, Mnréchal 
Niel. Mad. Bérard, Reine Marie Hemiette és más 
erősen növő fajok nyesésénél, melyek egészen 
sablonszerűén nyesetuek, úgy mint mások. Kü
lönösen a Maréchal Niel az. mely csak akkor 
virágzik dúsan, ba csak is a rossz, vékony és 
száraz hajtásaitól szabadítjuk meg. és végeit egy 
kevéssé megrövidítjük, mert e faj csakis régi 
fáján fojlcszti virágjait. A hónapos rózsákat rövidre 
nyesik, ellenben a centi fóliák moha- és kúszó
rózsák nyesése legelőnyösebben a virágzás u.án 
történik, kivéve a remontáló moharózsákat.

Tennészetes azonban, hogy e rózsákat tavasz
szal rossz elcsúfító hajtásaitól meg kell tisztítani 
és csak vegeiken kissé megnyesni. Minden rózsát 
a nyár folyamán az időnkénti virágzás után 
többé kovésbbé meg kellene nyesni, hogy ezáltal 
újabb virágzás!a kenyszerítsük és szép formájuk 
megmaradjon.

VI. A hetnkarás té len .
Rózsáink legnagyobb részét a tél beállta előtt 

fagy és jég ellen meg kell védeni. A remontáló 
moha- és hybrida-rózsák elbírják az erős hideget 
és ezért csak a leggyengébb takaróra van szük
ségük ; a Bourbon-, tea-. Noisette- és Bengal- 
rózsáknak ellenben 3—4-szer (ily vastag burkolat 
kell. A legjobb védszer mindenesetre a földbe 
vagy homokba való eltevés. E mellett is sokra 
kell ügyelni, úgy, hogy a magas törzsek minden 
esztendőben egy és ugyanazon irányban fektettes- 
senek, hogy a korona, ha lehetséges, mindig 
valamivel magasabban feküdjék ; a puha. gyenge 
rózsák lombját a betakarói* előtt le kell nyesni, 
mert különben a hajtások a takaró alatt fekete 
foltokat kapnának vagy rothadásnak indulnának.
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A hol a földdel vagy homokkal való bétákarás 
nem volna lehetséges, o tt ajánlatos ezt fenyő- 
galyakkal, kukoriczaháncscsal vagy lombhal esz
közölni. a lombot azonban csak akkor szabad a 
rózsákra ’trakni, mikor száraz és ha már a föld 
kissé fagyos. A legrosszabb takaró anyag a 
trágya vagy nedves lomb. Kemény, hőnélkiili 
télen tanácsos a földet is, melybe a rózsákat 
raktuk, könnyű lombréteggel vagy léiig erjedt 
trágyával hetedei. A rózsaoszlopokra vagy pyrami- 
sokra, valamint a fákon, lugasokon vagy más 
tárgyakon alkalmazott kúszórózsákat. — hogy 
az ó'szszel való fáradságos lebontást és a felf űzést 
tavaszszal megtakarítsuk, szintén lehet tiileve- 
lesek gallyjáhól, kukoriczaháncsból vagy kákából 
készült lepellel befedni.

Nemcsak a rózsa koronája érzékeny a hideggel 
szemben, hanem a vadtörzs is. Ámbár a vad 
törzsnek a fagy nem szokott ártani, lehajlitott 
állapotában a kéreg megfeszülése folytán mégis 
bizonyos mértékben érzékeny lesz. minek követ
keztében könnyű hurok válik szükségessé külö
nösen a jég ellen. Fiatal törzsek, melyeknek héja 
még nem kérgesedet! el, gyakran tönkre mennek, 
míg az oltott ág épségben marad. Egyszerűen 
megkötözik szalmával, kákával, vagy he lesznek 
fedve tűlevelűek gallyjával. Hunzel Albert,

ftkerU sz.

>1 iímellék lel illik.
K rz lie rzo y  F ra n z  F e rd in a n d . (R. indiea 

odorata.) Tenyésztője: Soupert és Notting.
A 93. évfolyam egyik legbecsesebb újdonsága. 
Már többször értekeztünk róla elismerőleg s ma 
határozottan állítjuk, hogy e válfaj a hajtatásban 
ép oly kitünően beválik, mint a szabad földben. 
Ha hajtatjuk, szép bimbói és virágai, hosszú, 
karcsú, kecses^szárakon lengenek, virágszirmai 
többféle színváltozást mutatnak, illata kellemes, 
de könnyű. A szabadban, hol erőteljesen nő s 
dúsan szét ágaskodik, egész termetében bokrosabb: 
a színek határozottabban érvényesülnek, anélkül, 
hogy változásnak alá lennének vetve, illata pedig 
pompás. — A nagy, jól telt. basarózsaalakú küzepű 
virágok, széles végszirmokkal, baraczkszerű rózsa
színűek sárga alapon és karmin mázvörösek 
aranysárga árnyékolattal a közepén. A virágok 
gyakran úgy tűnnek fel, mintha ezüst fátyollal 
lennének fedve s ez esetben rózsaszínű középpel 
b írnak: némelykor meg egész sötét sárgák piros 
foltokkol s pir. s vonásokkal a szirom hátlapján. 
Mi az ilyen változásokat azonban csakis az üveg
háziján észleltük, míg a szabadban mindig egy 
és ugyanazon színű.

A lite r i  in é  l lo ry n c t .  (R. indiea odorata.) Te
nyésztője : Soupert és Notting. — A hajtatásban 
sok örömet fog szerezni e faj a kertésznek. A 
növény erőteljesen fejlődik az üvegháziján; mályva-

sárga, zöldes közepű virágai a középnagyságnál 
valamivel nagyobbak; közepük tömvetelt, bimbói 
szép alkatúak s rendkívül kecsesek. Meglepő dús 
▼irányt fejleszt s egyes virágai sokáig tartósak 
és jóillatúak. — A szabadban sínylődik ; bár hozzá 

J  kell tennünk, hogy ezt mindeddig még nem 
: szabad állandó tu'ajdonságának tekintenünk, mert 
ja múlt nyáron akárhány, különben erős növésű 
I rózsafaj pusztult el a szokatlan hőségben. -  E 
tekintetben tehát befejezett eredményről nem 
szólhatunk, de hajtatásra melegen ajánljuk e fajt.

Új rózsák.
Mme Eugene Resal R. bengalensis. (Pierre 

Guillot.) Bokra erőteljes, könnyen virágzik, erősen 
szétágazó; lombozata vörös és fényes, a hosszúra 
nyúlt bimbók kapuczinus pirosak narancsszínű 
alapon. Virágja nagy, majdnem telt, kétszínű : 
kapuczinus-piros vagy élénk kínai-piros narancs
színű alapon, a rózsaszínt érintőleg. Pompás vál
faj. Mme L. Messiny-től származik, de ezt szín
gazdagsága által felülmúlja. Csoportozatoknak 
gyönyörű.

Mme la Dnch-sse de borge. R. hybrid remon
tant. (Vigteron fils Sncr.) Bokra erőteljes, 
lombozata szép, sötétzöld ; virágja igen nagy. 
tömött, csészealakú; jól nyílik és szép világos 
rózsakárminszinü. Kitűnő illata van. Rendkívül 
gazdagon virágzik, nagyon szép; a szép Vigneron 
Elisabcth-rózsátől származik, melytől erejét, virág
gazdagságát és f >rmaszépségét nyerte.

Monsieur Clerc. R. bourbon. Vigneron fils Sucr.) 
Bokra erőteljes, lombja szép, sötétzöld virágja 
nagy vagy középszerű, teli, élétik, bársony
szerű piros színű. Rendkívül gazdagon virágzó, 
nagyon szép faj. hosszúkás bimbókkal, mely a 
kötészetnél nagyon keresett. Származik a. Mis
tress Bosanquet és a Général Jacqueininot keresz
tezéséből.
A S o u p e r t  és N o t t i n g  c z é g t e n y é s  z- 

t é s e i :
Princesse Ouroussoff Thca. Bokra erőteljes, 

virágja nagy, teli, szép alak i . Színe kinai-rózsaszin 
dinnyesárgás hússzinnel árnyalva. A Paul Nabon- 
nand és Madame Falcot keresztezése.

Souvenir de Ferike d’Antonovics. Thea Bokra 
erőteljes, töm ött növésű, virágja középnagyságú, 
nagyon teli. Szine tejfeliér. Kitűnő virág. — 
Madame Maurin és Marie Lambert keresztezése.

Eduard von Lade. Thea. Bokra erőteljes, kitűnő 
ellentállási képessége van; virágja igen nagy, teli, 
hajnalrózsaszinű, közepe inkarnatszinű ; a virágok 
hátoldala selymes, világos kárminrózsaszinű. Comte 
de Sembui és Socrates keresztezése.

Princesse Marie de Roumaine. Thea. Bokra erő* 
teljes, virágja nagy, teli, szép alakú, széles körített 

' szirmokkal, szine tejszinfohér, gyengéd rózsalakk
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színnel árnyalva, közepe nagyon világos czinnober- 
szinű. Madame Nabonnand és Souvenir d’un ami 
keresztezése.

Harry Laing. Thea. Bokra erőteljes, virágja nagy, 
teli, szép alakú; szinc világos orániai-rózsaszin, 
közepe hajnalpiros, a szirmok hátoldala hússzinű. 
Earl of Eldon és La Florifére keresztezése.

Comta Chandon Thea. Bokra erőteljes, virágja 
nagy, te li; pártaleveleinek színe lakksárga, közepe 
fényes citromsárga: egyike e faj legrikitóbhjainak. 
Lutea Flora és Coquette de Lyon keresztezése.

Á r u s í t ó  S o u p e r t & X o 11 i n g :
Marié Hartmann. Remontáus. (Hartmann.) Bokra 

erőteljes; virágja nagy, teli, alakja szép, színe bár
sonyos vérpiros, rzinnobervörössel árnyalva; illata 
centifoliaszerS; dús virágzása.

A tíízpróha.
D r. K a n fm a n ii  ErnAIAI.

Az időjóslók méltán nevezik Magyarországot az 
időjárási szélsőségek honának, mert eltekintve 
azon hirtelen bekövetkezni szokott hőmérsékleti 
ingadozásoktól, melyek itt különösen tavaszkor 
és nyár végén észlelhetők, az időjárási viszonyok 
egy és ugyanazon időben is homlokegyenest ellen
kezhetnek egymással az ország különböző tájé
kain. Ilyen szeszélyes volt nálunk az imént lezaj
lott nyár is, mely az ország egyes részeiben 
valóságos szaharai tűzzel és szárazsággal árasz
totta el a vidékeket, mig máshol jótékony eső
zések boldogították az anyaföldet. így például 
l’écs és környéke valóságos csapásnak volt szék
helye, mert julius hónaptól kezdve október elejéig, 

'  tehát három hónapon át. jóformán semmiféle 
csapadék sem volt, sőt volt idő. midőn forró 
szelek következtéién hat héten át egy csepp 
harmat sem jelentkezett, a forróság és szárazság 
pedig oly magas fokot ért el, hogy a vidékről a 
foglyok és a fiirjek kivándoroltak. Nem is szük
séges tehát felemlítenem, hogy a növényzet ily 
mostoha viszonyok közt oly nagy fokban vissza
maradt, hogy a kapás növények még azt a magot 
sem hozták meg, mely a földbe vettetett, takar
mány pedig egyáltalában nem is termett.

Ez a szárazság igen érezhetően mutatta hatá
sát a rózsák lejlődésére is, elannyira, hogy 
néhány öregebb rózsatő, mely nem lett öntözve, 
teljesen kiszáradt.

Ily szárazság nagyon alkalmasnak látszott tehát 
arra, hogy a múlt évben forgalomba hozott Rugosa- 
hybridáimat e tíízpróbának tegyem ki, hogy tulaj
donságaikat e tekintetben is kiismerhessem. A 
kísérletre szánt törzsek három éves félmagas, 
caninára szemzett igen erős rózsatők voltak s 
ezek semmiféle öntözésben sem részesültek, ápo
lásuk pedig csupán a kiburjánzó vad hajtások 
eltávolítására s a lenyilott véghajtások lemet-

szésére szorítkozott. Nézzük most az egyes fajo
kat, hogyan állották ki e hosszas forró száraz 
nyarat, mit méltán lehet e rózsák tíízpróbájának 
nevezni :

Tnniogled. — Kitűnő első virágzatot adott s 
julius elején még tűrhetően remontált is. Ez 
időtől fogva nem virágzott ugyan többet, de szép 
üde lombozatát egész nyáron át pompásan meg
tartotta. Ez a rózsa tehát egészen jól beválik 
parkok és közkertek díszítésére.

H argita. — Rendkívül gazdag tavaszi virágzatot 
hozott és még júliusban is kitünően remontált, 
ez után azonban csak meddő hajtásokat hozott, 
melyek végein a lombozat augusztusban liszthar
matot fogott. Igen valószínű, hogy ez a rózsa is 
jól viselkedett volna a forróság iránt, ha első 
virítá-a után hajtásait kissé erősebben viszsza- 
nyestem volna, mert a múlt évben erősebb nyesés 
mellett még szeptemberben is szépen virágzott.

Jelina. — Némileg elkoresosnlt virágzata, amúgy 
sem igen jő számításba, a mi pedig szép süni. 
fényes, erős, állandó lombozatát illeti, valóban 
remekül viselte magát. Ez a rózsa mint lomb- 
fácska, szép tömött, erőteljes gömbös koronájával 
s állandó sötét, sajátszerű lombozatával, méltó 
díszére válhatnék a legelőkelőbb díszkerteknek is.

Cibles. — Egész nyáron át szorgal utasa i meg
újította gyér virágzatát s csak augusztus végén 
fogtak némi penészt végső gyenge hajtásai. E 
rózsa is bővebben virított volna, ha első virág
zása után erősebben visszanyestem volna. Kár, 
hogy koronája kuszáit és laza s így magas vagy 
félmagas nemesítésekhez nem való. Oyökérnyakra 
nemesítve azonban feltűnő, erős, vad kinézésű 
bokrokat alkot, bimbói pedig vetekednek bárminő 
elsőrendű thearózsa bimbóival.

\ih o r lá t. -  A felsorolt ót Iíug >sa-hyhridak 
gyöngye, mert bár egyszerű virágokat hoz, egész 
nyálon át szakadatlanul és bőven virított, úgy 
hogy most, október 0-án még mindig telve van 
szép sötét, kárminpiros virágokkal, szép lombozata 
rendkívül nagy állandóságot mutat, pompás göm
bös zárt koronájával i»edig már messziről lel 
tűnik. Ez a rózsa is nagyon megkívánja az ollót 
s ha elvirított hajtásai szorgalmasan s kissé 
erősebben visszanyesetnek, május végétől esetleg 
novemberig soha sem látható nyíló virágok nélkül. 
Szebb, keményebb és hatásosabb rózsát parkok 
és közkertek díszítésére már nem is képzelhetek 
magamnak. _____

A vizliajtások keletkezése a rózsákon s a/, 
azokkal való bánás módszere.

«Möller nemet kertész njság“-jának 29. számában 
Klein Henriktől Jusowkában (1 Jél-Oriiszország) egy 
czikk jelent meg a font irt kérdésről, melyet a 
következőkben szószerint közlünk. Többszörösen
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hozzánk intézett kérdésekre e czikk teljes felvilá
gosítást áil:

„A rózsa, melynek tenyésztését évszázadok óta 
jó tulajdonságai miatt magasra becsülik, a nyugal
mat kívánó növények közé tartozik és külsejét 
teljes nyugalom mellett megváltoztatja. Ez utóbbi 
körülményt különösen akarom kiemelni, mert 
nyugalomra minden növénynek, általában minden 
lénynek és teremtménynek van szüksége, mely 
belülről kifelé növekedik és nagyobbodik.

A növekvés befejeződése és njjákezdődése közötti 
időtartamot nyugalomnak nevezzük. A pihenési 
idő a növényre nézve a belső fejlődésnek, azon 
szilárdabb alkatrészek gyűjtésének és lerakásának 
ideje, melyekre szüksége van. hogy kifelé-nagyob
bodjék vagy növekedjék, vagyis, hogy hajtson és 
virágozzék. A rózsa csak úgy fog hajtani és virá
gozni, ha időt, engedünk neki szilárdabb anyagok 
gyűjtésére és lerakására.

K szilárdabb alkatrészeket, (tartalékanyag) a viz 
feloldja, a viz tehát a fejlesztő erő; ha a vizet, a 
növényektől egy bizonyos mértékben elvonjuk, 
pihenés áll be. E pihenést fagy. de forróság vagy 
száraz levegő is előidézheti.

E belső ténykedések minden kertész előtt isme
retesek és hogy utóbbi időben figyelmes tanulmány 
tárgyává tétettek, bizonyítják a rózsaüzdészet terén 
elért nagyszerű eredmények.

Epenséggel nem állítható ez azonban a szabad
földi rózsákról s ezek tenyésztéséről. Itt még egy 
hibát követünk el. a mennyiben az ala, »tővekkel 
nem bánunk rendszeresen, daczára annak, hogy 
ugyanazon szükségletekkel bírnak, mint a tenyész- 
nizsák.

Tekintsük csak nemesített »laprózsáinkat, azt 
látjuk, hogy első virágzásuk után. tehát június 
végén a nap és torró szelek nyári pihenésre kény
szerítik őket. A gyökerekből ömlő nedv vizrészeit 
részlten a likacsokon át adja le, megsűrűsödik, 
tehát gazdagabb szilárd anyagokban, és a növények 
ezek segélyével fejlődnek; a fa érik, a rügyek túl
érnek és a növény pihen. E pihenés azonban a 
rózsának csak földfeletti részére szorítkozik.

A gyökerek szünetelés nélkül tovább működnek, 
és itt fölösleg támad vizrészekben. Hogy a többi 
vizrészeket értékesítse, a rózsa vizhajtásokat hoz 
létre. Ha ez elsőt eltávolítjuk, a rózsa létrehoz 
égy másikat, azután harmadikat stb. és a tovább 
következőkkel legjobban vizhajtásóknak nevezhet
nék. 11a az összes jelenlevő földalatti rügyeket és 
hajtásokat eltávolítjuk, a fölösleges viz egy része a 
metszéslapon át a szabadba ju t ; e töredék azonban 
oly csekély, hogy figyelembe sem jöhet. Sőt inkább 
kényszerítjük a vizrészeket, hogy a rózsa felső 
részeibe hatoljanak, a mi azonban nagyon nehezen 
megy. Habár a felleli1 hatoló nedv az erősebbik, 
mert nagyobb mértékben van jelen, az elleniéi, 
t. i. a rózsában lévő nedv a vizrészck leadása

folytán nagyobb súlylyal rendelkezik. E körülményt 
egy torlaszszal vagy erőddel lehetne összehasonlí
tani, melynek bevétele egyedül a külső körülmé
nyektől függ. E torlasz az oltás helye. Hogy mily 
nehezére válik a felhatoló nedvnek a nyári pihenés 
után az oltás helyén áthatolni, legjobban bizonyítja 
azon körülmény, hogy ez a törzsbe bepréselve, 
minden rajtalevő — szabad szemmel gyakran nem 
is látható rügyeket hajtásra kényszeríti. Nem ez 
volna azonban az eset bizonyára, ha a nedv aka
dálytalanul hatolna át az oltási helyen.

Ezen harcz. melyet egyes egyedül a kertész okoz 
mindazon szervek megszüntetése által, melyeket 
a rózsa fölösleges vizrészeitől leendő megszabadu
lása czéljáből fejleszt —határozottan a rózsa egyik 
vagy másik részének megbetegedésével végződnék, 
ha a mindent kiegyenlítő természet nem jönne 
segítségül. Erős őszi eső, melynek folytán a hő
mérséklet leszáll és a légkör nedveséggel telik 
meg, a rózsa belső küzdelmét megszünteti.

A rózsa nem bocsájt ki vizrészeket, hanem in
kább felvesz ilyereket; a rózsákban levő nedv 
folyékonyabb lesz és a gyökerekből feláramló nedv
nek kevesebb gátat tesz útjába, emez a koronába 
jut és feloldja a tartalékanyagokat: a rózsák általa 
épülnek kifelé, hajtanak és virágoznak.

És most kérdezem: Mért távolítjuk el mi kerté
szek az éghajlati viszonyokra való tekintet nélkül 
a nemesített rózsára nézve oly fontos szerveket, 
a vízi hajtásokat. Ha e kérdés tétetnék elém, a 
következőkép felelnék: Szárazságnál, forróságnál 
és száraz talajban a nemesített rózsa nem fog víz- 
hajtásokat létrehozni; de ha mégis leállna ez eset, 
úgy el kell őket távolítani. Ha a rózsa földfeletti része 
ki van téve a szárazságnak és forróságnak, de a 
talaj nedves, vagy ha az utóbbit aláültetés végett 
meg kell locsolni, akkor egy vagy két vizhajtást 
nedvesség levezetése czéljábúl meg kell hagyni. 
Ha a talaj nedves és a légkör a nyári hónapokban 
kisebb mértékű nedvességet mutat, úgy, hogy a 
rózsák folyvást hajtanak és virágoznak, akkor 
csak nagyon kevés, vagy épen nem fognak víz- 
hajtásokat létrehozni. De tia mégis létrehoznának 
vizhajtásokat, akkor ezeket csak .azon esetben 
hagyjuk meg. ha a fának és a rügyeknek nagyobb 
mérvű kihajtását czélozzuk.

Eddig terjednek az én. illetve egy praktikus 
ember tapasztalatai.

„Turners Crimson Rambler" kúszó rózsa.
A nyár folyamán elég alkalmunk volt ez újdonság 

minőségéről tapasztalást szerezni.
Mindazon dicsőítésnek teljes mérvben méltó, 

melyről angol és később német szakfolyóiratok 
zengedeztek. beváltak a hozzá fűzött remények. 
(Lásd a VII. évfolyam 3. és 5. számát.) Nagyszerűen 
fejlődik; egyévi hajtásai egész 3 méter hosszúak s 
a még egész liatal növények is ügyeimet gerjesztő
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inődön nyílnak. Fénylő' zöld lombozata korár. mutat
kozik s frissessége feltűnő. Az egyes félig'élt virá
gok még a nagy hőségben is megtartják rőz-a- 
vörős sziniiket.

Mint kúszó rózsa nagy keresettségnek fog ör
vendeni s mivel a hideg ellen teljesen érzéketlen, 
fölöslegessé válik takarása s a tavaszszal újból 
való) felkötése. Használható továbbá mint pyramis 
rózsa, mint magasabb bokorrózsa, de horgolva 
szegélynek is és a ezeréptenyésztősben minden
kor elsőrendű díszítőnövényként fog szerepelni.

A karácsony szent rózsája.
Irta : llnniiNz l*tv.1 n.

Jerikói rózsa néven ismeri őt a világ, a botani
kusok műszótárában pedig Anastatiea hierochun- 
tica a neve, — holott tulajdonkép sem rózsa, sem 
Jerikó palesztinul város környékén nem honos, 
mind vezeték mind keresztnevét tehát illetéktelenül 
viseli. Mi\el azonban a karácsony ünneplésnél egyre 
tágabbelterjedést és alkalmazást lel, ka r á c s o n y i  
r ó z s á n a k  méltóbban nevezhető e sajátszerű 
magatartási!délvidéki növény, mely bár Európában 
szabadon seholsem tenyészik, különleges volta 
miatt mégis egész önálló irodalmat teremtett 
magának.

Ez a nagyon ágbogas. egynyári növény Egy]ltom
ban szórványosan, de Arábiában. Szíria. Palesz
tinában és Kis-ázsia déli partjain sűrűn kerül 
szem elé. Homokos lalajt kedvel. Emery szerint 
régi kőfalak és sziklákon is tenyészik. Állítólag 
föllelhető Dél-Ausztráliában is, hová alighanem 
vitték, fsak a múlt században történt e régesrég 
idők óta babonás módon tisztelt növény virágainak 
tüzetesebb megvizsgálása, de azóta fogy is a 
telőle táplált csodás balhiedeletn, a vallásos kegyelet, 
azonban iránta közömbös aligha lesz valaha.

Külsejét tekintve a nálunk általánosan ismert 
pásztor tarsolyhoz(Capsella bnrsa pastorist hasonlít: 
illat nélkiili apró keresztes (crueifera) virágai 
vannak 15—20 cm. magas száron, mely liatal 
korában szétterült sörteszőrös, vénségében meg- 
tásodik, simára kopik, ágai különösen száraz 
időben rostélyos gömbbé zsugorodnak össze, 
nedvesség fölvételénél ellenben kiterjeszkednek, 
nőért Anastatiea nevet az anastasis (föltámadást 
szótól nyerte. Az olaszok a közép századokban 
Amomum rosa santa Maria és Anastasia néven 
ismerték. Jerikói rozsának nevezi a magyar nép 
a Lonicerát, e szép virágú kerti bokrot, noha az 
nem keleti eredetű, de hozzá semmi természet
fölötti dolgot sem fűz.

Az Anastatica-nak gombolyaggá zsugorodott 
állapota az. melyben világszerte jerikói rózsának 
nevezik és ezen alakjában nemcsak a Szén'föld 
zarándokai hordják szét mindenfelé, hanem szár
nyára kapja a szubtropikus nyárnak száraz, forró

szele és messze tájakra gördíti el még könnyebben, 
mint nálunk a ballangót (Salsola) vagy az iringót. 
(Eryngiimi, a nép nyelvén ördög szekere) Alföldünk 
mérhetetlen dűlőin; úgy hogy nyugalmat és 
üdülést csak ott lel, a hol nedves talajra kaphat 
vagy páradús légrétegben fürödhet, mert ott viz- 
szivó természete nemcsak arra képesít,*, hogy 
ágait kibontsa, hanem még olykor arra is, hogy 
újra gyökeret verjen. Kisázsia partjairól besodor
ják a hegyi szelek a tengeri.»; s a hajósok onnan 
halászszák ki.

Anastatiea hicrochutitica.

Noha pohár vizbe téve kinyílik is a virága, de 
növekedni nálunk nem szokott, mit a mi tavi 
■'"felejtsünk (MyosotW palustris) gyakorta meg
tesz. hu koszorúba fonják és tányérvizbe helyezik ; 
annyit azonban élet-funkeziói folytatásában a 
karácsonyi rózsa is végez, hogy kihullatja mag
vait. he. azok megérésökhöz esetleg már közel 
voltak. Sőt azt is mondják felőle, hogy vagy 10 
napig üde marad és apró levélkéket növeszt, de 
vele ki is meríti magát teljesen ; bármeddig hagy
ják vízben, onnan új növekedésre táplálékot merí
teni nem bir.

Azelőtt csak karácsonykor tették vizbe, hogy 
"j életre költsék, mert az volt a hiedelem felőle, 
hogy esuppán ekkor éjjel nyílik föl. Ha nem féltek 
volna attól, hogy e virág varázsát megtöri a kandi 
tudásvágy, rájöttek volna régen. h< gy kinyílik 
máskor is, mihelyt vizbe ju t és megszáradása után 
többször ismételhető rajta a műtétel. Produkálták
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is az arabok 1873-ban a bécsi világtárlaton unalo-1 
inig; kifeselése ideje mintegy 4> perez.

Mivel e különleges magatartásit növény a 
kereszténység, zsidóság és mohamedánizmus 
szemében megszentelt hírben álló helyeken ott
honos, csakhamar különféle rendkívülien ható 
tulajdonságokkal ruházta föl öt a vallásos rajongás, 
mely körülmény azután keresett árúczikké avatta 
a jerikói rózsát; különösen az a sajátsága is, 
hogy vízbe téve ágai kibontakoznak, és mint 
némely zarándokok állították, azt még pirosra 
is festi. E mellett kimagyarázza az álmok jelentő
ségé1', be hagy pillantani a jövőbe, a kinél pedig 
ki nem nyílik, az meghal.

Ilyen hírre különösen a keresztes hadjáratok 
idején kapott, midőn az exaltáczió bűvös erőt 
kapcsolt mindenhez, a mi csak Palesztinából szár
mazott. A lovagok aranynyal fizették, mert a ki 
szert tehetett rá, mentve volt minden nyavalyától; 
sőt még azt is tartották felőle, hogy a házat a 
villámütéstől megóvja.

Az izraeliták mondája a jerikói rózsáról követ
kező ; Midőn át akartak a Jordánon kelni, hogy 
az Ígéret tőidét elfoglalhassák, azt a pontot kellett 
először elfoglalniuk, a mely a tartományon ural
kodott és ez a rózsákkal elárasztott Jerikó volt. 
Vezérük Józsua az Úrhoz fordult segélykérő imá
jával és a 7-ik éjszakán látomása volt. Sötét 
gombolyagot vett észre, mely előle a Jordán felé 
fu to tt; alig ért azonban az a szent folyóhoz, midőn 
trombitahangok harsogása mellett ketté válakozott 
annak árja s a folyton növekedő gombolyagot át
engedte^ gördülni szárazon; megpillantotta utóbb 
abban Jerikó falait, a mint egyszerre össze
omlottak. A vezér az álomlátást isteni jelnek 
magyarázta s reménytelt szívvel ment napkelet
kor a szent frigy sátra elé, hogy reggeli imáját 
elvégezze. És ime a szél épen olyan sötét, száraz 
gombolyagot sodort eléje, a minőt álmában lá to tt; 
térdre esett, hálaimát rebegett az Úrhoz, fölemelte 
a gömböt s vele harezosai elé lépve elmondta 
sejtelmeit. A 7-ik napon a Jordán szent vizébe 
mártotta s a mint a gombolyag fölpattant, a 
folyó Vize is ketté vált, ő átvezette seregét és 
ostrom alá vette a várost; midőn pedig annak 
bástyafalai a trombita szóra összeomlottak, a 
száraz ág pompás rózsává feslett kezében. 0 
nevezte el jerikói rózsának hálából, mert segít
ségére volt a folyón való átkelésnél és a város 
elfoglalásában.

Svájczban nagy kelendőség!! a jerikói rózsa és 
azt tartják felőle, hogy legfölebb 2 -3  példányból 
származik mindannyi, a hány ott mint kegyelet 
tárgya gondos ápolásban részesül. Hogy ott kivált 
protestáns családok körében van elterjedve, talán 
abban is kereshető az oka, hogy az az izetlen 
mende-monda kelt szárnyra, mintha ki sem nyílna

olyan házban, hol Kálvinnak valamely követője lakik. 
Elejénte csak kereskedők hozták Keletről Euró
pába, utóbb a zarándokok a legkülönbözőbb módon 
czifrázott példányokat vásárolták a Szentföldön 
össze, hogy velők emlékül barátaiknak kedves
kedjenek csakúgy, mint az izraelita mannával, a 
Tamarix mannifera eme váladékával. Ma Kiew 
termeszti bőven és azt hireszteli mellé, hogy e 
virág ma már Jerikó közelében teljesen kiveszett. 
Daczára, hogy ma alig van ritkasággyííjtemény, 
melyből hiányoznék, mégis mint Oöppert l^fszéli, 
Németországban olykor 20 tallért is elkértek 
darabjáért nem épen régen; az 1873-iki világ
tárlatra Béesben azonban akkora mennyiséget 
állítottak oda az élelmes szentföldi arabok, hogy 
elég olcsón hozzá lehetett jutni.

A eumberlandi herczegnő (volt hannoveri 
királyné) birtokában van egy példány, mely ék
szerül is szolgál; erről Ehrenberg, ki Kelet 
flórájával nagyon ismerős volt, azt a véleményt 
adta, hogy nem egyéb, mint egy délafrikai jég
virágnak (Me3embryanthemum)magbeczője, melyet 
hazájában csakúgy neveznek jerikói rózsának, 
mint a l.ycopodium (Selaginella) lepidophyllurnot 
Mexieoban. Ennek a virágtalan növénynek vándor
rózsa is ott a neve. A Kandia szigetről forgalomba 
hozott jerikói rózsái Mesembryanthemum trifolium) 
melyet az angolok everlasting rose néven kedvel
nek, tölgymakk kicsinységű harna szöszös gubóvá 
zsugorodik össze, de langyos vízben szép csillaggá 
feslik ki.

Mivel az Asteriscus pygmaeus Coss. et Dúc 
még érzékenyebb a levegő nyirkossága iránt és 
sárga virágait hamarább kinyitja, mint maga az 
Anastatica, több joggal tekinthető a középkori 
zarándokok jerikói rózsájának; sőt több franczia 
régi család czimerében nem az Anastatica kép
viseli a jerikói rózsát, hanem az Asteriscus Mönch., 
mely a Szaharában, Egyptomban és a Szinai 
félszigeten, a hol a 10 parancsolat kelt, otthonos 
fészkes virágú cserje.

Leírja Leonhardi a Svájczban igen régi kará
csonyéji virrasztást (Vegliare al'a rosa dél sanso 
Natale), melynek ünnepelt középpontja a jerikói 
rózsa. A Poschiavo völgyben karácsony estéjén, 
úgy mond, a családok minden tagja asztal köré 
gyülekszik; szépen föl van az terítve, közepén 
égő gyertyáktól körülvett edény áll, annak langyos 
vizében a jerikói rózsa. Karácsonyi énekek és 
vallásos beszélgetések közt várják kifeselését, mely 
éjfél tájt történik meg, 4 szer akkora lesz és jelzi 
a karácsony beköszöntését. Örömdal zendiil föl 
ekkor az ajkakon és bele méltőságos komolysággal 
zúg a Szent-Viktor tornyának öreg harangja, hogy 
I’oschiavo lakóit a Világüdvözítő szent születésére 
emlékeztesse.
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Feleletek.
1. kérdésre. Tudomásunk szerint az olajrózsák 

átültetése Magyarországon csak nagyon kis mér
tékben történik és többnyire csak 2 5 példányra 
szorítkozik. Az olajrózsákra vonatkozólag tehát 
határozottat nem lehet mondani, de azon meg
győződésben vagyunk, hogy ilynemű ültetések, ha 
nagyban eszközöltetnek, feltétlenül jó eredmény
nyel járnak, ezt pedig onnan következtetjük, hogy 
a két legjobb olajrózsafaj. Kosa damascenn var. 
triginypetala és K.dam. snaveolens Magyarországon 
mindenütt pompásan tenyész. dús fát hajt és 
virággazdagságra nézve nem hagy fenn kívánni 
valót. A virágoknak nagyon kellemes, ha ügy
ieket mondani — zsíros, nehéz illatuk van. a mi 
hő termésnek a jele.

A nyert rózsaolaj biztos vevésre akad és mi 
szívesen járunk (lnnék ez ügyben kezére, Olajró
zsákat szállítanak : National-Arboretum Zöschen. 
Niemetz \V. F. és Mühle Vilmos Temesvárott. 
Utóbbi czég különben utasítást adott bulgáriai 
képviselőjének, hogy közvetlenül a Sipka-szorosból 
szerezzen neki nagy mennyiségű olajrózsát, és e 
behozatalt a legközelebbi időre várja.

2. kérdésre. Erre nézve az I. szám 3. oldalán 
találja a legjobb felvilágosítást.

3. kérdésre Legegyszerűbben úgy járunk el. hogy 
a rózsabogyókat egy hordóba öntjük és ezt vízzel 
megtöltjük, tartalmát naponta 2 -3-szorfelkavarjuk 
és ezt 2—3 hétig folytatjuk: a húsos részek teljesen 
le lesznek válva és részben rothadásba mennek 
át. Azután még átszűrjük a tartalmat egy szitán, 
megtisztítjuk a magvakat és azután rögtön a 
földbe rakjuk őket. Tavaszszal már 50 -60",, meg- 
rügyesedett; a többi nemsokára követi.

4. kérdésre. Leginkább a frnnczia kertistylust 
használják rózsakertek alkotásánál; tudniillik az 
egyenes és körvonalok helyes egymás mellé soro
lása által hatásos összhangzatot hoznak leire. A 
legjobb eredményt és hatást érünk el. ha az egyes 
kisebb csoportokat csakis egy rózsafaijai beül
tetünk. L< szegélyezésre legjobban használunk 
Luxus sempervirens-t. A főcsoportba nmgastörzsű 
rózsákat ültetünk, szép Maréchal Niel vagy gyász
rózsával közepén. Következnek a középmagas ró
zsákkal beültetett csoportok, melyeket alacsony- 
rózsák bevégeznek.

Szakadatlanul nyíló csoport rózsáknak nevezhet-
nők a következő fajokat: Mer.... sa. Fellenberg-
h'ed Set. Cramoisie supérieur. Souvenir de la Mai
maison. La Francé. Clothilde Soupert. Général 
Jactjueminot. Orace Darling. Duchesse Mathilde. 
Mad. Olga, Ernest Metz stb. Magas törzseken thea- 
fajok elvitázhatlarml a legszebbek és legjobbak.

5. kérdésre. Pár év előtt a polyantha-a'anyokat 
favorizálták, de valószínűleg inkább újdonság, 
mintsem a valódi érték kedvéért s a tett tapasz

talatok megint csak a canina-alanyhoz visszatérni 
kényszerítettek. A polyantha-alanyra oltott rózsák 
nem fejlesztenek kellő liajtá-okát s kevésbbé ellent - 
állókéjiesek mint általánosságban hiresztelve volt.

6.kérdésre. Kózsaoltógalyakát fagymentes,egyenlő 
hőmérsékletű, félig sötét helyen tetelünk át 
legbiztosabban, hol a hőmérő -j-l" li. mutat. E 
helyen pár deszkából szekrényt állítunk fel. melyet 
homokkal telitünk, melyben galyakat vizszintesen 
betesszük s homokkal fedünk.

Á7. „uj praktikus rózsaszaporítási mód“
mely Hamburg melletti Borgedorflmn adatott ki, 
bizonyára Magyarországba is jutott. A líózsa-Djság 
azon tisztelt olvasóinak, kik ezen módszert még 
nem kísérelték, szándékozok tapasztalataimról 
jelentést tenni:

Hogy e csoda módszerről incgyőződést szerezzek, 
vájjon mégis vezet-e eredményhez, eljártam, maga
mat szigorúan az utasításhoz tartva következőkép: 
A Centifolin, moha. polyantha. bengál. thea. thea- 
hybrida. Noisette, Bourbon és remontant rózsából 
vettem 12 — 15 dugványt teljesen megérett hajtá
sokból. mindegyik fajt külön-külön összekötöttem, 
tiszta kutviz.be mártottam és a már előzőleg elő
készített, kimosott, még teljesen nedves vászon
darabokba betakargattam, a csomagokat pedig jól 
elzárt ládába*) tettem, még azt is nedves zsákkal 
körülvettem s a teljesen világos rőzsapinczémtiek 
egyik sarkába állítottam, melyben azon időlieu 
(július 23-án) még az előirt hőmérséklet -j 10 15" 
lí. is uralkodott.

Augusztus 7-én tehát éppen 14 nap m úlva— 
felnyitottam a ládát, nedves borítékától megsza
badítottam az, egyes csomagokat s reméltem, hogy 
a gyökeres dugványokat kiszedhetem. De nem úgy 
vala.

A dugványokon hagyott levelek még mindany- 
nyian frisszöldek voltak, a metszfehületek pedig 
csak nagyon csekély képződését mutatták a callus- 
nak: gyökerekről nyoma sem volt látható. A 
vászondarabokat tehát újból kimosattam, s a dug
ványokat óvatosan betakargattam, hogy 8 napra 
rá újabb vizsgálatot tehessek. Ez pedig — mint 
előrelátható volt — még kevésbé volt kedvező. 
A levelek legtöbb része lehullott, némelyek rotha
dásba is mentek át s a eallnsképződés mi előlép
tetést sem mutatott. Ezen második szemlélés 
után bátran ki lehetett volna dobni az egész, 
tartalmat, de a kíváncsiság arra ösztönzött, hogy 
újra tegyem a ládába és egy 8 nap elmúltával 
való harmadik szemlélésnek alávessem. Ennél nem 
csak azt észleltem, hogy a levelek teljesen clrot
hadtak. de a dugványok is elrothndtak s csak a 
La Francé egy ik dugványa gyökérhegyecskéttolt elő.

Kedvezőbb eredményt még a nemes szerző, ki 
a bevezetéssel együtt legkisebb alakú 5 oldalt 
igénybe vevő füzctecskéjét 3 márka £0 fillérért 
eladja, sem érhetett cl, mi azonban vissza nem 
tarthatta, hogy .üzletet“ ne csináljon s csak 
kívánatos volna, hogy minél kevesebb egyének 
mennének neki lépre.

L a n g e  n s a l z  a.
Wesselktft y.

•)  Az UIX.U» ugyan 1)01.1,a  i, elü „ dugványok fclvculé.e, .1« u  
bizonyára um K a  változtat a dolgon
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Á L T A L Á N O S KERTÉSZET.
A Chrysanthemum Észak-A meri kában.

— M ahle ÁrpAfi. —
Három virágfaj uralkodik jelenleg egész Észak- 

Amerikálian. és varázsuk köréten tartanak minden 
növény- és virágkedvelőt. Első sorban a mi re
gékkel körülszőtt és dalokkal ünnepelt, örökké 
itjú virágkirálynőnk, a ró z sa  — aztán a mi 
kedves mindenütt szívesen látott virággyermekünk, 
a szegfű, és a harmadik a virágzó szövetségben, 
az exotikusan előkelő és oly kecsesen exc.zentrikus 
Chrysanthemum, csodás virágjaival, Japan távol 
virágkertjéből. Valami különleges költészet fonódik 
e növény köré — ámbár nem az a költészet, mely 
oly öntudatlanul s mégis annyi édes, benső bizalom 
érzetével tölti meg szivünket mint a rózsánál 
vagy szegfűnél — hanem költészet, mely idegen 
hangokon, ritka dallammal szól kedélyünkhöz, oly 
valami különös a saját nemében, különszerű a 
szépségében. Az amerikaiak élénken lüktető fogé
konysága ez idegen csodagyermeket mint saját 
két kedvencze méltó társát ismerte fel és biztos 
otthont adott neki.

Minden k e re sk e d e lm i k e r té s z e t  odaát te
nyészti rózsáit,szegfűit,chrysanthemumjait. Utóbbi 
növény pénzt hozó, magát kifizető forrásnak bizo
nyult; ezért nagy tenyészkészletről és tenyész- 
helyről van gondoskodva. E növény szaporítása 
odaát deezember-január hónapokban történik, 
de csakis nagyon erőteljesen kifejlődött gyökér
hajtásokból. Minden más hajtás elsőrangú tenyész
téshez hasznavehetetlen. A dugványok, melyeknek 
alsó leveleit eltávolítjuk, a szaporító házban ho
mokba jönnek, közel a világossághoz, de minden 
különös ablakfedő nélkül. Az ebhez használt homok 
többnyire öregszemű és más földanyagtól mentes; 
a dugványok metszése éles késsel eszközöltetik, 
a dugvány maga nem vétetik nagyon hosszúnak 
csak erőteljes vaskos gyökérhajtásokból, miáltal 
is vaskos növés eszközölhető. A gyökeredzés után 
a dugványok kis edényekbe ültettetnek. és pedig 
csakis rostált tiszta gyepföldbe, mely homokkal 
és szarvasmarha-trágyával van keverve. A beül
tetésnél súlyt fektetnek arra. hogy a dugványok 
e nehéz földben ne ültessenek túlkeményen. hanem 
csak az edényekbe jól be lesznek rázva, mivel a 
folytonos locsolás által, mire a chrysanthemmnnak 
oly nagy szüksége van. a föld úgy is keményen 
összesajtnlódik. Az elültetett edények ugyanazon 
házban néhány napig a szaporitó-ágyon hagyatnak, 
míg a megfogamzás észrevehető lesz. ezután egy 
másik -)-10" lí hőfokú virágházba asztalágyakra 
egészen közel a világossághoz hozatnak, a hol 3 
héten át egészen az átültetésig nyugodtan marad
nak ; száraznak soha sem szabad leuniea növénynek, 
mert a növést nem szabad megszakítani.

Ez időköz elmúltával a földtömeget a gyökerek 
jól áthatják és ekkor megtörténik az átültetés. 
Ehhez már 3 -3 '/a hüvelyk vastagságú edényeket 
használ az ember, hogy a növényeket gazdag 
táplálékkal lássa el. A földkeverék áll friss gyep
földből, homokból és jó nagymennyiségű tehéntrá
gyából; a keverék azonban már nem lesz rostált 
állapotban alkalmazva, hanem durván és darabosan. 
A viztecseppegte tő-edények re tesszük a tehéntrá
gya hulladékot, erre rá egy réteg földet, mire a 
növényt elültetjük, de szintén csak lazán és nem 
besajtolva, hanem az edényt 2—3szor erősen rá
tesszük az elültetési asztalra, ez által az alsó 
földréteg összenyomódik, a felső pedig laza marad 
és a víznek és levegőnek elegendő bejárást enged 
a gyökerekhez. A növényeket újra asztalágyakra 
tesszük rövid távolságokban egymástól, úgy hogy 
nem érintik egymást. Nyári tiszta illőben és némi 
hőségnél folyton szellőztetünk, mert friss levegő 
e növény egyik főkelléke. Itt aztán maradnak a, 
növények, míg újra erősen gyökeret vernek, azután 
ismételten nagyobb edényekbe, a fent nevezett 
darabos, felében tehéntrágyával kevert gyepföldbe 
lesznek ültetve. Az elültetés az említett módon 
történik, csak gondoskodni kell, hogy az edényben 
jó vizlevezetést tartsunk fenn: t. i. hogy a gyep
föld leváló darabjait és a tehéntrágyát első réteg
nek tesszük. Gondoskodni kell azonban elegendő 
vízmennyiség hozzájárulhatásáról is. hogy a viz a 
növényeket széles, erőteljes, dús példányokká fej
lessze. Levegőt annyit engedjünk a növényekhez 
jutni, a mennyi csak lehetséges. Ha a hajtásokon 
a fekete tetvek jelentkeznek, hintsük be őket szitált 
dohányporral, a mitől elvesznek.

Ha a növények 20 cm. magasságra nőttek, a 
fejeket meglehetős mélyre lecsípjük, hogy vaskos 
növényeket nyerjünk. Ila már most e tenyésznövé- 
nyek újólag gyökeret vertek és azok már megle
hetős telt. széles alakot nyertek, újra asztalágyakra 
helyezzük magas világos virágházakban.

A ehysanthemuni-házak mind délre esnek nye
regtető alakjában vannak építve, de a déli oldal 
sokkal hosszabb, mint az északi. Ily házban négy 
asztalágy van. melyeka föld felett lm . magasságban 
vasrudakon állanak és erős deszkákból készültek. 
Az asztalágyak és az üvegtető közti szabad tér 
1—120 métert tesz ki. A szellőztetés fent történik. 
A szellőztetési csapok praktikus módon egyszerre 
nyittatnak ki. Az asztalágyak feletti szabad téren 
a különböző ártalmas anyagok és gombák nem 
tartózkodhatnak úgy. mint az alacsony és kicsiny 
virágházakban az eset, hanem folyvást lriss, egész
séges levegő jár, mely a folytonos locsolás által 
elegendő nedvességet nyer. A locsolás nem mint 
nálunk kannával történik, hanem minden tenyésztő
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ház vízvezetékkel van ellátva; a csövek tetszés 
szerinti helyen odacsavartatnak, miáltal elegendő 
gyors locsolás van lehetővé téve.

Az asztalágyak következő módon lesznek elké
szítve. Mint alsó réteg keskeny pázsittéglák lesznek 
fektetve a gyepes részszel lefelé. Az ágy többi 
része frissen ásott pázsitfölddel és friss tehén
trágyával lesz arányosan keverve, kitöltve és 
deszkával egyenletessé téve. Ez asztalágyakon — 
a szélesség szerint — 4—6 sor lesz vonva, és a 
chrysanthemumok 30-36 cm. távolságban egy
mástól ültetve. A további ápolás nyáron át szor
galmas locsolásból, levegő hozzájárult atásából és a 
levéltetvektől való ővakodásből áll. Az utakat, 
falakat és asztalágyakat folyton nedvesen kell 
tartani, hogy elég nedves levegőt nyerjünk. A 
pinyirozás által ezalatt 3—4 erőteljes hajtás jött 
létre; ezeket már most a virágtenyésztésre tartjuk 
fenn, a többi hajtásokat kivágjuk, csak amazok 
mamiinak meg — és felhasználják ennélfogva a 
növény összes tápszereit, a miliői következik, hogy 
e hajtások a más módon knltiváltakkal ellentétben 
rendkívül erőteljesekké válnak. A bimbóállományt 
a legfelső és legnagyobb bimbóra redukáljuk, a 
többieket letörjük.

Hogy L. rangú kiállítási virágokat nyerjenek, az 
amerikaiak a növényt csak egyetlen hajtásból ne
velik. mely háborítlanul nő a magasba; a rajta 
levő bimbókat a főbimbó kivételével letörik, minek 
folytán e virágok gyakran óriási nagyságot nyernek.

A bűvösebb évszak beálltával a gyakori locsol
gatás természetesen kisebb mérvűre korlátoztatok, 
és a hőfok fűtés által kellő melegségre emeltetik 
,, Odaát“ többnyire csak nagyon korai és nagyon 
késői fajokat tenyésztenek, mert azon időben, mikor 
mikor mindenütt virágoznak chrysanthemumok. 
ezeknek kisebb értékük van, és ebben az időben a 
sok fáradtság nem fizetné ki magát, melyet az 
amerikaiak a chrysanthemumra vesztegetnek.

A virágházak a virágzás idején felejthetetlen 
szemléletet nyújtanak; egyik virágszépség a másik 
mellé sorakozik és ez egy versenyzése fénynek és 
színeknek, a minőt csak a természet képes előte
remteni szeszélyes növényalkotásaival.

Gombák termesztése.
A gombatenyésztést illetve, mondhatni alig 

tenyésztünk belőle valamit és mégis hány olyan 
egyén van. ki napi keresményével nincs megelé
gedve, mégis számos alkalmas hely fölött rendel
kezik. hol gombát termeszteni lehetne. A gomba 
tenyésztésére alkalmas minden zárt hely mint 
csűr, istálló, üvegház. de különösen a pincze. 
Szükséges azonban, hogy azon hely, hol gombát 
termesztünk, 8—19’ R. hőmérséklet közt válta
kozzék. Nagyban termesztik a gombát Franczia- 
országban, de legnagyobb mennyiségben Parisban

és környékén, a katakombákban és kőhányások
ban. hol évenként szédítő jövedelemre tesznek 
szert, l ’áris egymaga több 2'l> millió frank értékű 
gombát termeszt. Mely óriási mennyiség mind 
elkél, a hogy piaczra kerül. Francziaország többi 
részén termesztett gombák értéke évenkint túl
haladja az 6 millió frankot is és mégis mind 
kevés a kereslet kielégítésére, melyre két annyi 
is szükségeltetnék. — Nálunk szintén lehetne 
sikeresen termeszteni a gombát és meg lehetnénk 
elégedve még akkor is. ha azt csak önmagunk 
használatára fordítanák. — A gomba vetésére 
nézve az évnek bármely időszaka alkalmas, de 
különösen októbertől-márcziusig. Tenyésztése és 
kezelése semmi fáradságba, sem pedig előzetes 
tanulásba nem kerül, a fő a tenyésztésnél jó 1 ó- 
avagy szamártrágya és pedig legjobban tenyészik 
olyan trágyában, mely oly lovaktól származik, 
melyek zabbal, korpával, szénával egyszóval 
száraz takarmánynyal etetnek.

Mielőtt a trágyát fölhasználnák, szükséges azt 
rakásban 6 héten át a szabadban hagyni és több 
szőr megforgatni, hogy soha ne legyen túlságosan 
meleg. — Az igy előkészített trágya a tenyésztési 
helyiségben, (ha a gombaágyak a földre jönnek) 
60 cm. magasságra egyenletesen feltöltetik, hogy 
mindig egy és ugyanazon hőmérséklet legyen. 
Oly helyiségekben, hol az állandó hőmérséklet 
l-° lí.. elegendő a trágyát 45 cm. magasságra föl
tölteni. Lehet a gombát ezenkívül még széles 
díványokon, asztalokon, ládában is tenyészteni.— 
Ha a gombaágy nagyon meleg, szellőztetni kell 
azt és ha a trágya hőmérséklete 30 vagy 26° lí.-ra 
csökkent, elvetjük a gombát és pedig úgy. hogy 
minden 25 cm. távolságra egy 4 — <» cm.-nyi göd- 
röcskébe teszünk egy kis marékkai a csirából, 
melyet a kiemelt trágyával ismét befödünk és 
lapáttal egyenletesre ütjük. Az igy bevetett gomba
ágy még szalmával betakarandó ; 14 nap múlva, 
mikor csírázni kezd, mely azáltal lesz láthatóvá, 
hogy teher szálak vonják he az ágyat, még 
tőiddel lázan befedjük körülbelül 7 cm. magas
ságra. — A föld jól átszitált kerti, sem nem 
nagyon nedves, sem száraz ne legyen. Használ
ható e czélra réti föld is. melyet ezélszerfí ho
mokkal. faszénporral és kőszénhantuval keverni. 
A további kezeles csak idestova langyos vízzel 
való megöntözésből, meg aztán gyakorta szellőz
tetésből áll. 4 — 0 hét múlva a gombák annyira 
fejlődtek, hogy azokat lemetszhetjük s pedig éles 
késsel. Régi gombaágyak teljesen kitisztittatnak 
és ott, hol a trágya még csirákat tartalmaz 
melyek hasonlítanak a penészhez), a készletben 
levő uj trágyával összekevert étik. Minden esetre 
azonban jobban járunk el, ha minden ágyat uj 
csirákkal bevetünk, miáltal a termés biztosabb és 
sokkal jövedelmezőbb lesz. G. S.



2. sz. Rózsa-Újság, 11

Műuiellékletiiiik:
Syringa vulgaris 11. pl. „Madame Lemoine“.

Lemoine Viktor újdonságai mindenkor jogos 
feltűnést keltettek. Begoniahybridái s annak teljes 
válfajai, Gladiolus peremes, Phlox perennis decus- 
sata, Pelargonium zonale s egyébb gyűjtemény- 
növények fajainak egész serege mindig legrövidebb 
időben lett ismeretes a világ minden részében, 
jele annak, hogy Lemoine újdonságai valódi és 
tartós becsesei bírnak a kertészetben. Ezen sze
rencsés termelő' újabb ideiben a teljes orgona
virágokkal (Syringa vulgaris fl. pl.) lépett fel. Az 
elég sok válfajok legkitűnőbbje a mai számban 
képben bemutatott fa j: „Madame Lemoine“. Gyö
nyörű faj ez és a legszebb fehér, melynek virág- 
fürtjei 25 centiméter hosszúak. Minden egyes virág 
jól telt s .alkatában valamint nagyságban hasonló 
a nyári violához. Nem legcsekélyebb jelessége 
gyors virágzása, miáltal legjobb alkalmazást talál 
a hajtatásban. _____  Af. V.

A növények vándorlásai.
Iiu  H a n n a s  l . t r l n .

Ha Európa mai növényvilága fölött szemlét tar
tunk. méltán lep meg annak gazdagsága; mintha 
csak ebbe helyezte volna a természet minden 
büszkeségét, hogy az összes szárazföldek emez 
igénytelen szögletét óriási földrész társainak 
füvészkertjévé avassa. Akár gazdasági növényein
ket, akár díszkertjeink virágágyait, akár sétate
reink árnyas boltíveit vesszük szemügyre: iga
zoltan látjuk, mert valóban fölötlő nagy ama 
növények száma, melyek messze világrészekből, 
idegen égbajiatok alól kerültek össze, hogy itt 
mintegy állandó növénytárlatot alkossanak.

A montpellieri füvészkertben 24 ázsiai, afrikai 
és amerikai növényfaj önként honosult meg. 
Angliában 83 ilyen betolakodott van, köztük 10 
amerikai, 60 a szomszéd területekről, 23 pedig 
hívatlanul követte az ember lábnyomait. Ch. Mar- 
tius szerint a Pritszigeteken 2 amerikai növény, 
az Eriocaulon septangulare és a Kpiranthes cernua 
gyakori, épen úgy jöhettek át észrevétlenül, mint 
az átok hínár, melyről alább lesz szó. (0. I ’eschel: 
Neue Probleme 1878. 25 — 2*1). Francziaországban 
til amerikai növényfaj települt meg magából, 
Amerikában ellenben 172 európai-féle. Grönlandbar 
Ivigtut közelében a bányám ívelés folytán már 
32-félc olyan gyom települt le, mely Európából 
került oda. (Dr. W. Sievers: Amerika 1894. (537.)

Ha a jövevényekkel világrészünk benszülött 
flóráját szembe állítjuk, be kell ismerünk, hogy 
szegényes az; hátha eltudnók különíteni, a mit 
Európa a növény vándorlás nagy tényezőinek azon 
ősi időkből köszönhet, mikor lakóhelye lassú 
átalakulásának mozzanatait az ember öntudatos 
figyelemmel még nem kisérte. Európa ugyanis

nemcsak kiváltságos éghajlatánál fugvást van 
arra hivatva, hogy Flóra bájoló gyermekeit mind 
kebelére ölelje, hanem ama helyzetéből folyólag is, 
hogy az óvilág két nagy földrészével épen keleten 
és délen jutott szomszédságba, honnan a keleti és 
déli erős légáramlatok jelentékenyen mozdítják 
elő a növények költözködé sét.

Az Uralhegység növényválasztó határ ugyan, 
-  pl. az európai tölgyek, a hanga (Erica), a 
párlep (Calluna) te’jesen hiányzanak annak ázsiai 
lejtőjén: de viszont nem választó határ az a 
nyilas, melyet „népek kapujáénak neveznek az 
Ural déli nyúló ágyai és a Kaspitó között. Még 
kevésbé vá’asztó a Kherzo tengerszoros, a Bosz
porusz, Dardanellák, a görög Szigettenger. A 
mint e legutóbbinak szigetei pihenő állomásokat 
képeznek Ázsia felől, úgy Afrika észak; partjai 
sincsenek tengerekkel annyira Európától elvá
lasztva, hogy a növényvilág meg ne találná útját 
földrészünk felé. Sőt Unger Európa harmadkon 
flórájának az ausztráliaihoz való megifepő hason
latosságát magyarázva fölteszi, hogy hajdan 
Ausztrália Ázsiával és igy közvetve Európával 
is összefüggött, minek folytán Ausztrália növény
zete Ázsián keresztül Európába is bevándorol
hatott.

Hogy pedig Európa a növényköltözésnek csupán 
pihenő állomásául ne szolgáljon, gondoskodnak 
róla e földrészi nyugoti és északi határóczeánjai, 
ez áthághatatlan gátjai minden e nemű terjeszke
désnek. mert a Golfárain szállít, ugyan uszadékfát 
és azoknak a sósviz fölött kiáló részein megtapad
hatott csírázni képes magvakat is az Atlanti 
óczeánon át Amerikából — de visszafelé nem, 
minél fogvást a keletről jött szálúmány Európában 
reked meg.

Nem tudjuk biztosan meghatározni az időt, 
mikor kezdődött az embernek öntudatos és saját 
érdekében ezélzatos beavatkozása a természet 
háztartásába; vagyis mikor kezdette el az egyik 
éghajlat szerves termékeit a másik alá áthono
sítani. Aligha tévedünk, ha azt az c^uércz és a 
borostyánkő kereskedés kezdetével tekintjük 
egykorúnak, pedig erre nézve a legrégibb nyomok 
az őskor kifürkészhetetlen homályában Izsódnak el.

Amerika fölfödözése előtt már elég gazdagnak 
hitte az emberiség Európát növényalakokban, de 
csalódott, mert mint Kohl mondja, Amerika c 
tekintetben úgy merült föl az óczeánból, mint 
valamely uj csillagzat, mely a szemnek is 
szokatlan növényalakok egész özönét tárta föl 
és melylyel közelsége miatt csere közlekedésbe 
lehetett lépni. A mit Amerika forró és mérsékelt 
övei Európának szolgáltattak, nem sovány füg
gelék abhoz a növénykincshez, a mely ide Ázsia- 
és Afrikából került — hanem Amerika valóságos 
bőségszaru, melynek tartalma talán még felig 
sincsen kiürítve.
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Elkezdődött bár a termékek kicserélése és 
honosítása, de befejezésétől még messze állunk. 
Európa a gabonanemekért a szarvasmari iáért és 
a lóért, melyeket nászajándékul vitt az újvilágnak, 
viszonyt annyiféle növényt kapott, hogy a fölsoro
lásuk hosszú lenne; van azonban közöttök 
számos olyan, melyek az óvilág népeinek nemzet- 
gazdaságát, földművelését uj irányokba terelték. 
Ilyenek a burgonya, a kukoricza. paradicsom, 
paprika, dohány, akáczfa (Term. tud. Füzetek 
XVII 97—106), újabban pedig a paszuly és tökre 
nézve mutatják ki az amerikai eredetet. Az 
északamerikai Egyesült államok 2891 növény
fajából Eszak-Európában 385 lelhető, az ausztráliai 
4100-ból Középeurópában csak 136. A réti boglárka 
(Ranunculus caris) pedig meglelte az utat 
Amerikába, ugyanígy a kigyófű (Echium.)

Schouvv dán phitogeografus azt mondja, hogy az 
éghajlati hasonlatosságnál fogvást, melyet Európa 
Eszakamerikával mutat, méltán volt várható, hogy 
onnan származott számtalan fanemű cserjesedő 
és dudva növényeink könnyen és végleg hono- 
sultak meg. Ezek közt az akác-z több fajtáján 
kívül az amerikai tölgyeket és tűlevelű fákat 
említi, továbbá a Spiraea (bajnőcsa), Kalmia, 
Azalea, Calicanthus díszcserjéket, valamint számos 
fészkes virágú növényt, mint a Rudbeckia (Diószegi 
csutkakúp-ja), Aster (őszi rózsa), So idago (Diószegi 
rét.karéj-a), Coreopsis (Diószegi magszigony-a) 
nemeket.

Hellwig szerint 151 növényfaj képezi a német 
agrikulturában az elmaradhatatlan gyomot; belőle 
4o-féle helyi származású, a többi Déleurópából 
vagy Kisázsiából jött, mint búzavirág (Centaurea 
cyanus), a tyúkszem (Anagallis aivensis, A. 
coerulea), a p'pacs (I’apaver rhoeas), a szarkaláb 
(Delphinium consolida). Amerikai eredetű ellenben 
a szepreneze (Erigeron canadense), melyet Dió
szegiek hulló rojt nak neveztek (Term. tud. Füzetek 
VI. 103—106); ez amerikai fészkesnek népies neve 
betyárkiró. A osészekürt (Oenothera hiennis) Virgi
niából 1600 táján telepedett meg nálunk ; észak
amerikai eredetű a farkasfog (Bidens bipinnata), 
a Kudbeekia laciniata Erdélyben Rrnckenthal báró 
kertjéliől terjeszkedett el s Felek környékén már 
vadon terem. A Cuseuta racemosa Mart. nevű 
aranka Brazíliából származik, a Galius'»ga vagy 
Sogalgina parvifoiia Peruból.

Hazánk bevándorlott növényei még a tatár répa 
(Crambe tatarica Seh.), a tatárok hozománya ke
letről ; ezigány pereputytyal érkezett a maszlag 
(Datura stramonium) Keietindia felől, Erdélyben 
vagy 200 ev óta honos; a Tritolium uniflorum 
lóherét keletről érkező hajók szállították be Fiume 
területére. A konkoly (Agrostemma githago), a 
gomborka (Myagrum sativum), az Euchidiul syria- 
i.um gabonanemeinket követték, velők költöztek 
át Ázsiából Európába. Müveltetésből vadultak el

a történeti idő folyamán, mint Dr. Hunfalvy János 
mondja, a következők : Az olasz vadócz (Lolium 
italicum A. Br). az olasz nád (Arundo donax) 
csak Dalmátországban (Term. tud. F'üzetek VIII. 
146-152.); az erdei tulipán (Tulipa silvestris), az 
ékes csilla (Scilla ainocna), a konyuló sárma 
(Ornithogalum nutans\ a kék liliom (Iris germa
nica), a szelíd gesztenye tája (Castanea vesca 
Gacrtn.), a kender (Cannabis sativa), a török 
seprő (Kochia scoparia Schrad ), a mirkahafü 
(Chenopodium ambrosioides), a paréj lórom (Rumex 
patientia'. a Silybum marinum Gaertn. fészkes, 
az orgona (Syringa vulgaris) Délin agyarország 
hegyvidékén Josikaea nevű változattal.

Továbbá a petrezselyem (Petroselinum sativum 
Hoffm.), az édes ánizs (Foeniculum ofticinale (All ), 
a kapor (Anethum graveolens). a kőrócsa (Sem- 
pervivum tectorum) a karórépa (Brassica napos), 
a kerek répa (Brassica rapa), a repcéén (Brassica 
nigra Kcch.), a mustár (Sinapis alba), a torma 
(Cochlearia armoracia). a keserű szirmanyölt 
(Iberis amara), a szigormag (Sieyos angulatus), 
az alkörmös (l’hytolacce decandra), a szőlőtő (Vitis 
vinifera), a tüskepár (l’aliurus aculeatus Sm.), 
melyet a nép Krisztus tövise néven ismer, a 
hasindító fü (Euphorbia lathyris), a diófa tJuglaus 
regia), a budapesti Gellérthegy l ’eganum harma- 
tá-ja, a Ruta graveolens. a sósdi (Oxalis stricta,
0. corniculata), a birsalmafa (Cydonia vulgaris 
Pers.), a meggyfa (Prunus cerasus), a luczema 
(Medicago sativa), a zanót vagy sárga ákácz (Co- 
lutea arborescens), a lóborsó (Vieia sativa), a 
mi-zei borsó (Pistiin arvense).

A növényvándorlás érdekes példáját hozza a 
Pallas lexikon (III. 21*5). A bimbóka (Bárrá szerint 
Erechtites Raf.) sugaras fészkes gyom Amerika 
melegebb tájain, Ausztrália és IJj-Seelandban 12 
fajjal, de elterjedt Ázsia melegebb vidékeire, újabban 
pedig Európába vándorolt a hieraci folie nevű 
alfaja. Nevezetes, hogy kiindulása pontját itt 
hazánkan választolta: először a zágrábi szőlők 
közt és az erdővágásokban mutatkozott. Ezt az 
ajgófű (Senecio) fészkű, egyébként zsorbóka 
(Sonehus) féle termetű növényt Vukotinovics 
Senecio sonchioides-nek nevezte el. Később jelent
kezett Vas és Sopron megyék határán, Kőszeg 
körül eljutott a Hanságba, Zala megyél*en Tátika, 
Keszthely, Mura-Keresztnrba. Ezután vették észre 
Stájerországban és Alsó-Ausztriában.

A szerb vagy sertés-tövis (Xanthium spinosum) 
vándorlásával a Magyar orvosok és Természet vizs
gálók vándorgyűlései 1846-ban kezdenek foglal
kozni. E növény Fiume környékén a karsztos 
hegyvidék uralkodó gyomja a kövi borsóka (Satu- 
reja variegatai és mezei zsálya (Salvia pratensis) 
társaságában. Kovács Gyula figyelmezteti Kassa 
várost, hogy talált a határában belőle, Debreczen 
és Mohács körül pedig annyira elterjedt, hogy sok
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holdnyi legelőt haszonvehetetlenné tett. Szenczy 
Imre szerint 1797-ben Wolny tanár a Szere'm- 
ségben még csak egyes példányokat látott, Roehel 
1817-ben a Bánátban még egyet sem. Diószegi és 
Fazekas füvészkönyve sem ismeri még 1807-ben.

A Karas balpartján (akkor még határőrvidék) 
1835-ben már sok volt, Arad és Biharmegyében 
a Szerémségből terjedt el vagy 8o éve; 1826-ban 
Fest megyéből még hiányzott, de Pécs környékén 
ritkábban elo'fordult: Keszthelyen, Csornán, Sopron 
határán 1847-ben erősen terjeszkedett, utóbb elha
to tt Béesig. (Munkálatok VII. 109 - 200. VIII. 
132 -233.) Morvaországba a magyar gyapjúval 
került. Erdélyben 1857 óta honos, midőn oda egy 
sváb teleppel költözött be, miért svábkőrónak 
nevezik a Kis-Kükiillő völgyén. Vándorlása útját 
jelzi Itodiezky Jenő a Természet 1871. 331- 333 
lapjain „Egy bolyong'!“ czimen. Legtüzetesebben 
Dr. Borbás Vincze foglalkozott vele az akadémiai 
kiadványokban 1895-ban.

A Tragus racemo3us Desf. idegen eredetű nö
vényt hozzánk és Alsó-Ausztriába sertések hur- 
czolták be. Délről jött az Ornithogalum narbo- 
ncnso nevű zöldcsik. Azt mondja Clusius (Hist. 
237), hogy a kálmos-t (Ac írns calamus) Ázsiából 
Oroszorzágon át tatárok hozták Európába. A Ste- 
naehis bellidiHora A. Br. északamerikai jövevény. 
Az átokhinár (Elodea Rieh , Udora Nutt., Apalanthe 
et Egeria Planch., Anacharis Rieh., vagy vizdög 
Amerikában 10 fajjal otthonos; belőtök csak az 
Elodea canadensis Rieh, et Mich, került Európába 
és ellepte Anglia, Németország és Belgium vizeit. 
Nagy-Brittaniában 1830-ban tűnt föl, lrlandban 
Warrington mellett 1841-ben, Skócziában Ber- 
wickshire-ben 1847-ben. Valószínű, hogy a Nyin- 
phaea odorata gyökereihez tapadva jött át az 
Oezeánon. 1882-ben a Muránál Kis-Barkócz mellett 
lelte Dr. Borbás, azóta Pozony, Budapest és So
roksár határán s a Csepelszigeten is fölütötte 
tanyáját. Tasmaniában 1802-ben, a Gangesz folyó 
mentén 1873-ban, Uj-Zelandban 1880-ban vették 
észre. (Pallas lexicon II. 2t»5—290.)

l'ör alatt áll a kukoricza, hogy igazán amerikai 
hozomány-e?, a Tudományos Gyűjtemény (1820. 
III. 16—23) H. A. betűs Írója, midőn De !a Bro- 
i püére Bértraudon magyarországi utazását a XV. 
századból ismerteti, Szegednél igy szól: Ebbül 
tetszik ki, hogy akkori időben, mint mai napig 
azon tájéknak lakosai többnyire kukoricza liszt
ből csinált pogácsákkal élnek, melyeket malai-nak 
(máié?) hívnak. E megjegyzésből azt lehetne kö
vetkeztetni, mintha a kukoricza legalább is 02 
évvel Amerika fölfedezése előtt nemcsak ismere
tes, de széliében elterjedt és használt kultúrnö
vény volt volna Magyarország alföldén. A Tudo
mányos Gyűjtemény csiüagozójának tévedése azon
ban onnan eredt, hogy a franczia útleírás szöve

gében a „mais“ kötőszót maisnak olvasta és 
kukoriczának fordította, holott a mais vagy mayis 
az 1514-ben fölfödözött Peru lakóitól a kukoricza 
jelzésére hasnált mahir hangzású szavából szár
mazott. A máié szó azonban úgy látszik régibb 
konyhatermékről tapadt a kukoricza lepényre.

És mégis újabban tünedeznck föl nézetek, azt 
vitatok, hogy e kultúrnövény nem nyugatról ke
rült Európába. A dinnyefa (Carica papaya) ismer
tetésében azt mondja a Gartenlaube, hogy némely 
dohányfajtákhoz, valamint a kukoriczához is 
gyanú fér, hogy nem kizárólag amerikai eredetűek. 
Ugyanily értelemion vehető Peschel-Leipoldt (Phy
sische Erdkunde II. 572.) nyilatkozata is, hogy a 
keleti félteke gabonaneműinek tenyészete Ameri
kában épen oly jól sikerül, mint nálunk; rendkívüli 
meghonosodási képességet mutat névszerint a 
kukoricza, melyet Kanadában is művelnek.

Eonafous is 1836-ban kimutatni törekedett, hogy 
a kukoriczát Amerika fölfödözése előtt Kelet indiá- 
ban és Kgyptomban mivelték: úgy tehát az nem
csak a nyugati, de a keleti féltekének is helyestöves 
(autochthon) növénye; sőt Siebold ábráin a japáni 
jelvények közt látható kukoriczacső és utal is a 
nevezett tudós olyan japáni munkára, mely azt 
mondja, hogy tengeráramlat útján jutott el a ku
koricza 1200 év előtt a fölkelő nap országába. 
Hozzáteszi még azt is, hogy midőn az európaiak 
először Japánban megfordultak, ott a kukoriczát 
művelés alatt állónak lelték. Japánt a portugál 
hajósok 1543-ban lodözték föl, Marco Polo ellenben 
már 1298-ban mint Cipangut ismertette. Schmarda 
azt mondja föld körül te tt útjában, (1843—1857) 
hogy Ceylonban a szingalok nem szeretik a kuko
riczát. de évente kétszer vetik mégis, májusban és 
novemberben, az első termés augusztusban esik, 
a vele bevetett fölület mintegy 1265 acre.

Hogy a kukoricza eredete a forróövi Délameriká- 
bán keresendő. St. Hilaire mondta ki először. Victor 
Hehn élesen kikel az ellen, hogy a törökbúza el
nevezésből, meg hogy e kultúrnövény ma már az 
egész világban dél- és kelet felé el van terjedve, 
érvet kovácsoltak a kukoricza amerikai eredete 
ellen (Kulturpflanzen und Hausthiere 1877. 546.); 
sőt határozottan eretnek nézetül bélyegzi, hogy 
Fraas a Synopsis flóráé depicaeben mindenféle 
érvet összehoz, hogy a kukoricza őseredetiségét 
az óvilág javára megmentse. Bonafous ellen Alph. 
De Candolle a Géographie botanique 943. lapján 
szállott síkra.

Magyarországon elsőben Kunszt János (Ter
mészet 1874. 224 - 228.) mondta ki, hogy a kuko
ricza valóban Amerikából ered-e, azt határozottan 
állítani és bebizonyítani nem lehet. A Természet- 
tudományi Közlöny (1887. 179—181.) nem tagadja 
amerikai eredetét, de azt erősen vita'ja, hogy 
hazánkba kelet felől érkezett. K. Nagy Sándor
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ellenben 1883-ban úgy szól, hogy tengerit vagy 
törökbuzát Csikmegyében niég csak néhány év 
óla termelnek a székelyek, kezeléséhez nem is 
nagyon értenek, — különösen sűrűén hagyják, 
igy a kóró megvastagodni, a eső megnőni 
nem tud. _____

Uj pöszméte:
Neuwiedi legkorábbi, P. Hoppén.

A hetvenes évek végén lett Hoppén Péter által 
Neuwiedben tenyésztve és még eddig Németor
szágban nincs elterjedve. Koch Ad. kertfelügyelő 
Braunschweigban legelőször a „Német pomolog- 
egylet tagjainak egyleti lapjáénak 1889. évfolya
mának 66. oldalán irta le mint „A Neuwied-i leg- 
korábDi, P. Hoppen“. Gyümölcse többnyire hosszú
kás, ritkábban gőmbölyded, néha egyenlőtlen, 
nagy, gyakran igen nagy. Hossza 382 mm., 
szélessége 78 7 mm. Héja vékony fényes, gumós 
és pebelyszerűen szőrözött. Alapszíne világoszöld, 
érett állapotában sárgászöld, csészéjén fehéres. A 
nedvdús gyümölcs íze rendkívül kellemes, édes. 
A legelső teljesen érett gyümölcsöket 1890. évben 
junius 20-án, 1891. évben julius 8-án*), 1892. év
ben junius 27-én, 1893. éviién junius 20-án és 
1894. évben junius 20-án. Az általam ismert nagy
gyümölcsű fajok közt a legkorábban érő. E faj 
különös korai érését jellemzi, hogy gyakran a 
bokor belsejében, árnyékban függő gyümölcsei 
legelőször lesznek érettek. Természetesen a typi- 
kus korai érés csak akkor áll be, ha a növény 
3—4 éves kort ért el. A bokor növése erőteljes 
és egyenesen felfelé álló; tövisei sűrűek, 1—3 
rétűek és meglehetősen hosszúak. Gyümölcsözése 
dús. E faj az érés sorrendjében a „Minimál“-t kö
veti és a „Green yellow reestling“-et és „Yellow 
lion“-nal egy idejű, de mind a hármat nagyságra 
és kitűnő izével felülmúlja. Kitűnő asztali és 
piaczi gyümölcs, melyet általános tenyésztésre 
ajánlhatunk.

A „Neuwiedi legkorábbi“ tenyésztésére nézve
P. Hoppen úr a következőket írja :

„A hetvenes évek második felében s. g. erdőes- 
kémben fekvő '/4 hektár nagyságú kertemben 
több különböző, különösen kiválóan fejlett fajokat 
vetettem, közöttük Mertensist is. 1881-ben az 
összes magonezok már másodszor gyümölcsöztek, 
és észrevettem, hogy 90% a szülők mögött 
maradt, csak néhányau érték utód nagyságra 
és minőségre nézve a szülőket, melyeket elkülö
nítve és megjelölve ültettem, és a legnagyobb 
rész tűzre ment. A kevés elültetett magonezok 
között volt egy a Mertensis fajból, mely korai 
érettsége, vékony héja, nedvgazdagsága és a 
bogyók nagysága által feltűnt és melyet újra más 
helyre ültettem. 1882. őszén következett a nagy

•) fa  évben in  fa, m int mii.deT.iitt a  tenyészet jóval bé übb 
állott be.

Rajna-áradat; kertemben a viz 4 m. magasságban 
á l l t ; midőn a viz 1 méterre apadt, fagy állott be, 
és egy 12—15 cm. vastagságú jégréteg képződött, 
mely az alatta apadó vizet követte és minden 
növényt elpusztított, melynek nem volt elég ellent- 
állási képessége. Midőn a jég tnvaszszal elolvadt 
és a kert járható lett. az összes roncsokat eltá
volítottam, közöttük a málna-magoneznkat is. 
1883-ban azon helyen, hol a magoncz állt, 8 hajtás 
jött a földből, melyek 1884-ben jól meggyökere
sedtek, elválasztattak és külön elültettettek. A 
gyümölcs jó tulajdonságai állhatatosan megma
radtak, a mi arra bírt. hogy néhány gyümölcsöt 
a német pomolog-egylet üzletvezetőjének, Koch 
kertfelügyelő úrnak küldjék meg vizsgálás végett, 
a ki aztán az elnevezést eszközölte s. i. t.“

Maurer / / . ,
* * *

Mi ehhez azon megjegyzést tűzzük, hogy e te 
nyésztésnek a kertészet előmozdítását eszközlő 
egylet Poroszországban az elismerő oklevelet a 
következő okadatolással adományozta: „Tekin
tettel nagyon korai érésére és mellette tekintélyes 
nagyság, továbbá rendkívül vékony héja és nedv
gazdagságáért." E faj nagyon kiválós. és bizonyára 
örömmel fog besorozhatni a pőszmétegyüjteménybe.

Szert.

Uj OladioluH.
Tenyésztője: Souchet. Eladja: Yilmorin, Adrienx 

A Cie, Párizsban.
Araagnae. Gyönyörű barka, nagy intensiv-piros 

virágokkal, fehér vonalokkal, sötétbarna csikókkal. 
Színezése csinos.

Bihaaxin. Virágját skarlátpiros alapon széles 
palaszinű sávok fedik fehér vonalokkal a párták 
közepén. Barkája szép.

Barryar. Nagy és szép cseresznyepiros virággal 
az igen hosszú és széles barkákon, elefántcsont- 
szerű színezéssel gyengéden befuttatva és csak 
gyér sárga és biborszinű foltokkal.

Blanc d'lvoira. Szép virág, széles alapon, széles 
barkán elefántcsontszerű színezéssel, csak gyen
géden és gyéren befuttatva sárga és biliorszinű 
foltokkal.

Collbri. Nagyon csinos, pajkosan díszített rózsa, 
skárlát és elefántC8ontszinű növény; virágja 
impozáns külsejű.

Diaáéme. Nagy virágokkal szabályosan ellátott 
barka; a virágok a sárga válfaj legnagyobbjai és 
leginkább vantiak kinyílva. Pártái halvanysárgák, 
ibolyás-rózsaszinnel határolva. Kiválói növény.

Gargantu. Gyönyörű barka széles nyitott kar- 
minrőzsás — violapiros csíkokkal dúsan ellátott 
és közepén piros virágokkal. Ritkítja párját.

Birandola Szép barka; széles pisztrángrőzsa- 
szinű, narancssárgán csíkozott virágjai vaunak. 
Szép, élénk színezés.

Graalté. Nagy, rózsaszínű virág sötétebb csíkok
kal és pontokkal; nagy, fehér foltokkal. Barkája 
igen hosszú és sűrűén teleaggatott.

L ia p i i l r t .  Nagy. erős barka, cseresznyepiros, 
erősen csíkozott és barna foltokkal ellátott virá
gokkal. Vonalai és foltjai nagyon figyelemre méltók.

■ultlpllant. Figyelemreméltó növény virágzó 
részeinek sokszorosítása folytán, melyek mindenkor 
egesz a kétszeresedésig megy. Virágjai nagyok,
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sima feliérek, széleiken ránczozott és violnzottak. 
Sokszor egy száron 8—12 virág van.

Olympe. Nagy barka és erősen nyílott virág 
violaréizsaszinnel futtatva, tiszta, fehér foltokkal.

Rajah. Szép halványsárga virágok gyönyörű 
barkája; virágjai rózsásan szegélyezettek. Uj és 
páratlan színezés.

Rostiba. Hosszú és szabályos barka, csinos, 
fehéralapú, élénk kárminpiros vonalokkal, gyengén 
fedett virágokkal. Páratlan növény.

Thai*. F inom barka gyengéd rózsa sz í n virágokkal, 
melyeket élénk kárminrózsaszín szegélyez. Foltjai 
elefántcsontszíiiűek, a növény nagyszerű hatású.

Tlgrldia. Virágjai pisztrángpirosak, szélesek és 
nyitottak, behintve kárminrózsaszínnel.

Walkyrle. Szép barka narancs-scarlátpiros virá
gokkal, idegenszerűen behúzva palásviolaszínnel. 
Tiszta eredeti növény.

Eryngiuin (Eziistcsalán.)
Más idők — más emberek — más növények. 

Nehány év előtt a csalánfajokat semmi czélra nem 
használták, mig jelenleg a dísznövények közt 
foglal helyet. Vagy nem voltak meg a fajok, vagy 
ha igen. azok ezélszerű használatát még nem 
tudták. — Igen sok cealánfajt ismerünk, és ezek 
közül legszebb, legnevezetesebb az ezüstcsalán ; e 
csalánra akarom a kertészek és a kertészet barátai 
ügyeimét fölhívni. Nevezetesebb fajok a következők:

Brynglam oly vértanom. Igen szép növésű növény, 
elragadó ametystkék virággal és szárral, melyek úgy 
ültetvények, mint kisebb kertekben nagy tetszést 
aratnak és mely csalánfaj mindenütt, megterem.

E. collos tinóm, magas növésű növény, igen szép 
aczélkék, laza és hosszúszárú virágokkal.

E. alpinom, egyike a legszebb fajoknak, külö
nösen szépek aczélkék virágai.

E. giganteom. mely ezüstcsalán név alatt isme
retes, nevét onnan nyerte, mivel a növény szára 
és virága az újonnan vert ezüsthöz hasonlítanak. 
Középmagaságra nő és különös jó hatással fest a 
kertben.

Uj kitartó napraforgó fajok. 
Helianthus perennis sp.

A virágkötészet, szükségéhez képest, választja 
magának az anyagát és divatossá teszi; úgy lettek 
a Helianthus-fajok is divatos virágokká a virág
kötészetben.

Hol. laettflorno, aranysárga, egyszerű, a Cactus 
Dahliá-hoz hasonló virágukkal.

Hol. mnltiilorus il. pl., teljes, sárga virágokkal.
Hol. moltlfloroa rnaximus igen nagy, szép világos 

sárga virágokkal.
Hol. stromosos. Virágai fénylő aranysárgák, nem 

nagyok és közepükön feketék ; legkésőbben virágzó 
faj, mely csak október és novemberben virágzik.

Ezen növények mindenütt igen jól tenyésznek és 
a telet a szabadban könnyen kitartják. .1/. V.

Ncabiosa raucasica.
Elég sok. kitűnő fajokkal rendelkezünk már az 

évelő növényekből, de alig találunk szebbet s 
minden czélra alkalmasabbat, mint a Scabiosa 
caucasica. - Erősen fejlődő, bokros növényeket 
képez, melyek júniustól októberig nagy számban 
hoznak gyönyörű szép, nagy, gyöngéd világoskék 
virágokat, melyek 20 -25 cm. átmérőjüek és nagy 
végszirmai által különösen hatásosak. A virágokat 
hosszú ideig eltarthatjuk s mivel szépségük kiváló, 
a kötészetben nagy hasznát vehetjük.

Scabiosa caucasica alba újabb válfaj; tavaly 
hozták üzleti forgalomba; nagy virágai hófehérek
s szépek, de még sem fogják elfeledtetni a régi 
f'jt. — Van továbbá egy kénsárga faj ocbroloaa. 
melyet a kötészetben keresnek és a kertben is nagy 
hatással bir. _____  M. V.

Trollius.
Az időjárás szerint már márczius végén és 

április elején indul virágzásnak és így mint korán 
virágzó növény nagy hatást kelt. — Újabb fajai 
különös jó évelő növényeknek váltak be.

Trollius Fortune! fi. pl. Japánból származik; 
igen szép növény és nagy, telt, narancsvőrűs 
virágokkal bir.

T. napellifolius mindannyi közt legkorábban 
nyílik s virágai feltűnő nagyok, aranysárgák. 
Levelei szép sötétzöldek és nagyok.

Trollius caucasicus »Orange Globe« újdonság, 
mely a caucasicus és a Fortunei keresztezéséből 
fejlődött ki, az összes fajok között a legszebb. A 
növény szép elágazott bokrokat képez, nagy 
narancsvörös virágokkal, melyek azonban csak 
későbben, május es júniusban fejlődnek.

Kitartó Pyrethrum.
Az utolsó években igen szép és nagyvirágu. 

egyszerű és teljes l ’yrethrum hozatik forgalomba 
Anglia által, melyek hűvösebb és nedvesebb 
helyekre nagyon ajánlhatók. — Alföldünk nem 
alkalmas tenyésztésére, hanem annál is inkább 
Felsőmagyarország és Erdély, egyáltalában a hegyes 
vidék, hol nagyban tenyészendő lenne. — Ezen 
szépvirágzású, különféle színű növények alacsony 
bokrokat képeznek szép világoszöld lombbal és 
gyökérszétválasztás által szaporíthatok. — A szép 
és dús virágzás jnnius elején-közepén kezdődik és 
eltart julius végé'g, sőt némely egyszerű fajnál 
szeptemberig is. — A virágszárak gazdagon jelent
keznek és 30—50 cm magasra is nőnek.

spiraea-cserjék.
Ezen finom évelő spiraeafajok lassú elterjedése 

Ausztriában, főleg azonban Magyarországon csakis 
a meleg időjárásban keresendő. Anglia és Hollan
diában úgyszintén Észak Németországban gyakran 
találkozunk sok és pompás fajaival. El nem kép
zelhető szebb növény, mint egy az alant felsorolt 
fajokból. Különösen szépek a követ kezű fajok :

Spiraea japonica, ezen mindenkitől ismert szép 
faj. mely legtöbbnyire télen tenyésztetik: szép 
tisztafehér virággal bir.

Sp. |ap. multiftora. Újabb alacsony faj. igen sok 
tisztafehér virággal.

Sp. jap. múlt. compacta 1890 óta ismeretes : ala
csony tömör növésű és gyönyörű fehér virágok
kal bir, melyek szintúgy mint a multiftora és 
japonica minden nagyobb kereskedelmi kertészet
ben korán virágzó növények, kertidisznek, továbbá 
téli virágzó, edénynövénynek is használtatik.

Különösen ajánlhatók kerti és díszítési czélra 
a következő fajok:

Spiraea arnuncus'(L.) legszebb színezésű 2 mtr. 
magas, tollcsomóhoz hasonló virág fürtlel.

Sp. aitilboldes, Japánból nem régen behozatott 
igen hosszú hófehér hajtással bíró növény. A 
legszebb fajok egyike.

Sp. Homboldtil (L.). 2 mtr. magas, pompás virág
fürttel ; gyönyörű faj.
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8p.ThuMbargtm (L.j, szintén félmagasságú növény, 
gyönyörű virágfürttel. .

Sa. U laarla fl. pl. (L.), másfél m eter magasságú 
növény, te lt fehér virágfürttel. Egyes virága« 
hasonlítanak egy Achilleáhfz. .

Ki kertjében szép növényeket óhajt bírni, ul- 
tessen ezen fajokból, melyeket, jobb  ̂tejloues 
kedvéért, árnyékosabb helyre ültessünk es szaraz 
időben bőségesen megöntözzünk. ni. I .

A zöldség és főzelék-félék megőrzése télen.
Nemcsak a mag helyes választása, a jókori 

vetés és a kezelés tartandó szem előtt, hanem 
a zöldségnek télen át való m egtartása es meg
őrzése is. A zöldséget és főzeléket, hit csak lehet- 
sé«'es száraz időben vesszük ki a földitől, ni ért. 
száraz időben aratott, zöldség sokkal kevesbbe 
van kitéve a rothadásnak mint az, melyet 
nedve» időben vettünk a földből. Sok növény 
inkább szereti a száraz, szellős pinczet. ha az 
nem nagyon meleg, sem túlságosan hideg. Hasz
nálható a zöldség megőrzésére földfeletti helység 
is. mert egynéhány fok hideg annak tarthatóságára 
befolyással nem bir, azonban sóba ne tegyük 
egész készletünket egy helyre, pinczebe avagy 
kamarába, hanem későbbi használatra alka inaz- 
zunk a verembe való te v é s t; zöldségek m in t: 
petrezselyem, pasztinák, sárga répa, pozdor és 
egyáltalában a gyökér fajokra nézve előnyös a 
szabadban való elhelyezés. — Minden a szabadban 
elhelyezett zöldség sokkal tovább marad üde sőt 
a jövő év május haváig is el lehet^ tartani. — 
Tanácsos a zöldségeknél gyökereit jól̂  tisztítani, 
levelektől megfosztani és azonnal lehetőleg mélyen 
kerti földbe szorosan egymás mellé elásni. Ha 
közeledik a tél és vele a hideg napok, fedjük be 
szalmával, nagyobb hidegeknél pádig még föld
del is.

Főzelékek a gyökérrel együtt ásatnak ki, minden 
fölösleges levéltől, úgy hogy csak az ep szép 
levele megmaradjon, m egtisztítatnak és körülbelül 
50 cm. mély verembe, szorosan egymás mellé 
elbelyeztetnek és így födetnek be tőiddel. —- 
Kelkáposzta a gyökérrel fölfelé helyeztetik el és 
takarta tik  be földdel. — A rózsa-kelkáposzta leg
több ideig marad a szabadban és akkor pinczébe 
tétetik , hol gyökerei nedves földbe ásatnak. — 
Karfiol csakis világos pinczében avagy nagyon 
mély veremben helyezendő el télire, azon okból, 
hogy a fejek inég továbbra is fejlődhessenek, 
melyek azonban csak újévig épek maradnak.

K. A,
kuuyhakrrtrsz.

Fölhívás
IMI— kerti  ol*Jd.»ae**l I» kerteméibe* mm Ml»|»il«n«tö Ikllma*jrarer**A|cl kertemen egyesület érdekéké*.

Az akarat, egyes személyt egy egylettel egyen
rangúvá tétetni, szerény véleményein szerint, rég 
leküzdött álláspont. Ami egyes személynek c-ak 
nagy áldozatok árán sikerülhet, azt egy egylet a 
legkisebb fáradság igénybe vétele nélkül sikerre 
vezetheti.

Minő pompás Magyarország, de kü önösen déli 
vidékének: Délmagyarország földje. Mi mindent 
lehetne ennek földjéből nyerni, ha egyesülés utján 
egymást segítenők 1

Délmagyarországnak kertészeti egyesülete mind- 
ezideig nincs. Alapítsunk teh á t egyet! Oly 
egyesületet, melynek legyen létjoga, mely sza
badon minden besngásoktól. hivatva legyen a 
kertészet m űvészetét az ő t megillető m agaslatra 
em elni; mely végre képző és nem esítő ha tás
körrel bírjon !

Délmagyarország bőven rendelkezik oly egyének
kel, kik a társadalomban elfoglalt állásuknál és 
általános műveltségüknél fogva képesek lennének, 
a létesítendő egyesületnek szilárd alapot adni. 
Tegyék a m egpendített eszm ét m agukévá !

Képzelhetőn, hogy Délmagyarország kert tu la j
donosai és kertészei fönti indítványomtól elzár
kózzanak. Kérem tehát ő k e t, szíveskedjenek 
minélelőbb eziránti véleményüket levelező lapon 
tudtom ra adni és az egyesületi kötelékbe való 
esetleges belépési szándékukat a további teendők 
czéljából bejelenteni.

A hangulat kipuhatolása után meggyőződhetünk, 
mennyire hordják szivükön a Délmagyarországon 
kertműveléssel foglalkozó egyének a délrragyar- 
országi kertészetért síkra szállni.

Kérem teh á t a szokott közönyös légtől eltéröleg 
velem m ielőtt tudatni, hogy a létesítendő egylet 
m ellett vagy ellene foglal el álláspontot.

Teljes t iszt.elet tel 
H anztl Alberl,

u r a d a lm i  fó k r r te s z ,  to ro d ra  (T o r o m tá tn ir g y a .)

Irodalom.
Tarra neasetközl kertészeti czímtára. Kiadja 11.

de Terra. Steglitz—Berlin Uhlandstrasse 2H. II. ki
adás. E czím tár kitűnő összeállítását m ár első ki
adásától ismerjük. A most megjelent kiadást lé
nyegesen megjavították és a helytelen, tökéletlen 
vagy m ár nem is létező czímek (mely hibákban a 
legtöbb czím tár leledzik) teljesen ki lettek  hagyva, 
úgy, hogy e könyv most már jó és biztos czíliisor 
felett rendelkezik, a mi minden a kertészei i szak
mával összeköttetésben lévő ezégnek nagy hasznára 
lesz. A czím tár két részre oszlik: 1. rész. Német
ország minden szakmájú kertészeti üzletét ta rta l
mazza. a hozzátartozó posta és vasúti állóinál 
jogi képviselők, szállítók és incasso-üzletek m eg
jelölésével; megnevezi továbbá a kertészeti h a tá r
időket, botanikai kerteket, kertészeti tan in tézeteket. 
míg egy „beszerzési források k im utatása“ m inden
féle kertészeti eszközök beszerzésére vonatkozólag 
megbízható ezégeket sorol fel.

2. rész (külföld) hasonló sorrendben, Belgium 
Dánia. Angolország. Erancziaország, Németalföld. 
Olaszország, Luxemburg. Auszt ria-Magyarország. 
Oroszország, Svédben. Norvégia és Svájez kerté
szeti ezégeit és a beszerzési források kim utatását 
tartalm azza.

Kívánatosnak találjuk, hogy e csakugyan meg
bízható kertészeti czímtárhoz még egy harmadik 
rész is csatoltatnék. t. i. a tengeren túli kertészeti 
ezégek czímtára, miáltal a „Terra-féle kertészeti 
czím tár“ az összes kertészeti kiviteli ezégek kö
szönetét vívná ki magának. Végre m egemlíthetjük, 
hogy a czímtár) a czímsor t-ljessége, kim erítő 
volta és pontos összeállítása tekintetében egyetlen 
— az összes európai államokat — felölelő czím tár 
sem múlja fölül.

A t. e z .  r ó z s a k e d v e lő k n e k !
A* eltdealysk n*#ik»ltíM  -^ k m 4 « il« tt  ■ (* B« ir * tn  k ire in, ha(]r boné* renitensüket m lrltkh  

beküldeni aalveskedjeuek. Eladásra esMkla k it« -« * - «reit rüsyek kerülnek. Mellékelt árjegyzékein 
felvllágesttáat ad a* eladd f ||e k r t l .  BÜHLE VILMOS.

N yom atott Uhrmann H enrik könyvnyom dájában, T em esvár.


