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(Folytatás.)

Említettük, hogy a nevezett thearózsá- 
nál még kérdéses, váljon válfaja-e a bengál- 
rózsának, avagy ónálló faj-e, vagy végre csak 
korcsalak s ebből kifolyólag nagyon is ter
mészetes, hogy a bengál- és a thearózsa 
között úgy a rózsászok, mint a batonikusok, 
igen nehezen vonhatnak megkülönböztetést 
—  A batonikusok még nem jutottak azon 
pontig, melynél e két csoportot tisztán meg
különböztetni bírnák. A  rózsászok megkísér
tették ugyan az elhatárolást, de a többé 
kevésbé homályos jellegek miatt abban meg
állapodásra nem jutottak. Saját személyes 
ismeretem e két csoportra vonatkozólag még 
nem oly nagy, hogy azok megkülönbözte
tésére már most elég állandó és biztos jelle
geket hozhatnék javaslatba.

Jurnáin és Forney szerint, a bengálrózsa 
a thearózsától: durvább alkotása, a hideg 
iránt csekélyebb érzékenysége, nagyobb és 
számosabb tüskéi, lombozatának többnyire 7 
levélkéje és sötétebb színe, korábbi és dúsabb 
virágzata, rendesen piros, kevésbé illatos
virága, gyengéd szirmai s nagyobb magtokja 
^ u . l  1 - 1  - 1 - : - -  -

Némely szerző szerint a thearózsa illata, 
a thea illatára emlékeztet; de váljon eléggé 
jogosult-e ezen hasonlatosság? Részemről 
gyakran foglalkozom ama feltevéssel, hogy 
a bengálrózsa illata a thearózsáétól lényege
sen különbözik.

William Paul (the Rose Garden) alig 
mutat azon zavarokra, melyek e két csoport 
fogalmánál felmerülnek. E szerző különben a 
bengálrózsának három sajátlagos csoportját 
állítja fel:

1. The Crimson Chinese Rose. (Rosa 
semperflorens).

2. The Chinese or Monthly Rose. (Rosa 
indica).

3. The Laurenciana or Fairy Rose. 
(Rosa indica).

Könnyen átláthatjuk, hogy ezen alcso
portok felállítása bonyolódottá teszi a thea- 
és bengálrózsák közötti megkülönböztetés 
lehetőségét.

W. Paul a thearózsák közt két osztályt 
vesz fel, u. m.: a fás- (ligneous) és a füves-
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Most pedig azt kérdezem a rózsászok- 
tól: nem volna-e itt helyén való, a thearózsák 
közt két más csoport felállítása, u, m.: a 
kúszók, —  következőlegesen venyigések —  
és a nem kúszók válfajainak csoportját? —  
A  tőnek kúszó- vagy nem kúszó jellegei oly 
átalánosak, hogy a botanikusok álláspontját 
illetőleg elég nagy fontossággal bírnának.

I la az ekként felvett kúszó- és nem 
kúszó válfajok megállapítása helyes, akkor
— nézetem szerint —  ez hiteles bizonyítéka 
lenne ama feltevésemnek, hogy t. i. a thea
rózsák eredetileg korcsalakok. Ezek a R. 
indica (bengálrózsa) s egy másik, a tarto
mány környékén előforduló faj keresztezései
ből jöhettek létre Chinában. Váljon az ősök 
egyikét nem képezi-e az általam nemrégen 
leirt Rosa gigantca Collett? —  Napjainkig 
Birmában és Munipur vidékén csupán ezen 
kúszó faj ismeretes olyannak, melynek hajtá
sai 40 lábnyi hosszaságot is túlhaladnak s 
melynek hazája valószinüleg China nyugot- 
indiai határára is kiterjed. E faj gyümölcse,
—  mint némely thearózsánál, —  aránylag 
igen nagy s mint e fajok legtöbbjénél, héja 
nem tűnik fel deresnek, szirmai terjedelme
sek és épek, miként a legtöbb thearózsánál. 
Most, midőn reményünk van a Rosa giganteát 
művelés alá vehetni, a rózsászok megkísért
hetik annak keresztezését a bengálrózsával s 
akkor látható lesz, hogy a nyert válfaj fog-e 
a mi kúszó thearózsáink szerkezetével bírni.
—  Az is belátható, hogy a thea- és bengál- 
rózsák között létező korcsok, az e két csoport 
közötti határvonal megszabásának nehézsé
geit növelik.

Be kell vallanunk, hogy a thea- és ben- 
gálrózsák szabatos megkülönböztetésére való
ban képtelenek vagyunk; régóta tapossuk a 
rögös utat, hogy e két csoport számos alak
jait egy rendszeres névsorba állíthassuk.

A bengál- és thearózsák mellé járul a 
bourbon-rózsák csoportja, lé csoport átaláno- 
san olyannak van elfogadva, mely az előbbi 
kettőtől független, hogy azonban valóban 
önálló-e, az előttem rendkívül kétes.

A  bourbon-csoportról már sokan írtak 
s benne bizonyos tekintélyek korcsalakokat 
vélnek látni. Eredetére vonatkozólag, nem 
lehet a körteinkben elterjedt származékokra 
támaszkodnunk, minthogy ezek minden való
színűség szerint azon számos természetes, 
vagy mesterséges keresztezések eredményei, 
melyek történetét megállapítani nem is lehet, 
hogyan lehessen tehát e homályban a valódi 
tényálladékot megközelíteni? A  tanulmány
hoz igen csekélynek látom azon egyedüli 
adatot, mely az első ábrát s az első leírást 
képezi azon növényről, mely a Bourbon- 
szigetekről behozott magvakról, a neuillyi 
kertekben nőtt fel. Rcdoutc ezen növényt le
festette, Thory pedig leírta. Redouté ábrája 
e műnek III-ik kötetében, (Roses, 1824) a 
105-ik lapon látható. Nekem úgy tetszik, 
hogy ezen ábra tökéletesen megegyezik a 
bengálrózsa valamelyik egyszerű válfajával s 
nagyon csodálatos, hogy Thory, ki neki a 
Rosa canina burbonica nevet adta, nem ismerte 
föl benne a bengálrózsa egyszerű alakját. En 
tehát az ellenkező nézet bebizonyításáig azt 
tartom, hogy a bourbonrózsa ősei lényegük
ben nem különböznek a bengálrózsától.

Hogy a jelenlegi bourboncsoport a 
bengálcsoporttól különbözik, az lehetséges, 
de hogy ezen különbség valódi-e, azzal adós
nak kell maradnom, mivel a természetes vagy 
mesterséges kereszteződések eredményének 
természete előttünk ismeretlen.

A  bourbon-csoport eme szereplése még 
szaporítja azon nehézségeket, melyek a thea- 
és bengálcsoportokat környékezik.

(Folyt, köveik.)
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N É H Á N Y  G Y A K O R L A T I  FOGÁS R Ó Z S A T E R M E L Ő K  S Z Á M Á R A .
Kherndl Imrétől Zala-Nagy-Récsén.

I^en szenvedélyes kedvelője vagyok a 
természet legszebb gyöngyének: a rózsá
nak s számos teendőim mellett mindig talá
lok elegendő időt arra, hogy rózsáimnál 
magam végezzem a legfontosabb munkákat, 
kiváltképpen a szemzéseket; —- úgyszólván 
magam Hibáján okulok s ha valami jóra, 
czélszerure akadok, úgy azt rózsakedvelő 
társaimmal igen örömest szoktam közölni. 
Jelenleg is néhány sorba akarom foglalni 
megfigyeléseimet s első sorban az általam 
gyakorolt téli takarásról akarok szólni:

A téli takarásnál a fajok télállóságát 
egyátalán nem szoktam tekintetbe venni s 
igy valamennyi rózsámat lefödöm. Erre pedig 
azon tapasztalatom vezetett, hogy a kemé
nyebb fajok, daczára télállóságuknak, két- 
három, egymást követő zordonabb téli idő
járás mellett, ha nem is fagynak el, mégis 
sokat szenvednek. Magát a takarást földdel 
szoktam végezni, még pedig úgy, hogy a 
magas törzseket lefektetem s-a be nem kur
tított koronára egy réteg egészséges rozs
szalmát borítok, mire ismét a földtakaró kö
vetkezik. A szalmatakarót csupán azon czélból 
alkalmazom, hogy a rózsák feltakarását meg- 
könnyitsem. Mindazon fajokat, melyek növé
süknél fogva megengedik, rendesen a gyökér 
nyakába szoktam nemesíteni s azt tapaszta
lom, hogy a bokorrózsák egészségesebb 
növéssel s szebb virágzattal ékeskednek, mit 
a gyorsabb anyagcserének vagyok hajlandó 
betudni. Az ily bokorrózsákat télire egysze
rűen csak Iliiddel töltetem fel, mint pl. ahogy 
a burgonyát vagy a kukoriczát feltölteni 
szokás. A  feltöltés igen gyorsan megy, kevés 
költséget igényel, a fagy ellen pedig biztos 
takarót képez. —  Hátra van még a szemzé
sekről egyetmást elmondanom:

Evenkint nagyobb mennyiségben ne
mesitek rózsákat s ezeket, —  mint már múlt 
évi czikkemben einlítém, —  rendesen alvó 
szemre teszem és pedig miért? —  Ahhoz, 
hogy a vadoncz, mely esetleg az erdőből

kellékeken kívül, első sorban a levelek kor
látlan életműködése, az assimilatio szükséges. 
Mint minden növénynél, úgy a rózsánál is 
igen nagy szerepet játszik a levelek amaz 
élettani működése, miszerint a meleg és vilá
gosság behatásával a levegő szénsavát fel
bontja : a szénenyt leköti s belőle képezi a 
szénhydrátokat, minő pl. a keményítő, ezukor, 
illó olajok stb., inig az élenyt a levél apró 
szájadékain kiadja az állatvilág rendelkezésére. 
Az állatok ellenben tüdejük működése által 
a levegő élenyét kötik le, kilégzéskor szén
savat választván ki, mit azután ismét a növény
világ használ fel. Ebből még azon fontos 
természeti törvény és nagyszerűség is látható, 
hogy az állat- és növényvilág tulajdonképpen 
kölcsönösen szolgáltatják egymásnak az élet
föltételeket. A növények éjjeli anyagcseréje a 
nappalitól abban különbözik, hogy a növény 
ilyenkor vesz fel élenyt uj szerves vegyüle- 
tek képzésére; nem jó tehát oly szobában 
hálni, ahol igen sok növény ápoltatik, mivel 
az élenyt ezek is fogyasztják s igy a szoba 
levegője élenyben szegényebb lesz, a mi 
viszont az állati, tehát az emberi szervezet 
igényeinek nem felel meg. —

Az én rózsavadonezom, melyet őszkor 
a pinezében nedves homokba takarok, a tél 
folyamán sebhelyeit többé kevésbé befoltozza, 
itt-ott callus-képződéssel be is hegeszti, tavasz
kor pedig kiültetve, más helyi viszonyok 
közé jut mint eredetileg volt s a szegény 
beteg itt először is siet a létért küzdeni: ha 
lehet begyökeresedik, ezután leveleit bontja 
ki, melyekkel szénenyt köt le, hogy faanya
gát növelje, végre ha életműködése meg
indult, gyors fejlődésnek indul, néha elannyira, 
hogy ugyanazon nyárban vad virágait is 
meghozza. De vadonezunk alig jött kissé 
magához, a hajtó szemzés kedvéért már ismét 
a metélő, operáló kés alá kerül, hogy tőle 
a nyár folyamán még néhány silány nemes 
rózsát csikarjunk ki! —  A  már most fejlő
désnek indult vadonezot fő szerveitől: a leve-
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igy az éppen legjobb fejlődésében levő 
növényt természetes utjának tovahaladásában. 
Ennek megfelelőleg a hajtó szemzés után 
nyert nemes hajtás sem lesz erőteljes, mivel 
annak megerősödéséhez még a nyárból hátra- I 
levő idő sem elégséges. Most ezen silány 
hajtásokat betelelni is elég bajos; puha a fa, 
könnyen árt neki a fagy, ha pedig eltakarjuk, 
a téli penészre hajlandó, kivált ha a tél kissé 
nedvesebb; ezenkívül könnyen kitörik, úgy 
a be- mint a kitakarásnál, az egérnek is 
finom eleségül szolgál stb. —  Én tehát a 
nyári hajtó szemzéshez csupán az oly nedv
ben dús alanyokat merem ajánlani, melyek 
állandó helyükön már egy év óta jól meg
szilárdultak ; az alvó szemzést azonban min
den körülmények közt előbbre teszem és 
pedig azért is, mert a tavaszi szemzéshez 
igazi rózsakedvelő szemeket nem szívesen 
ad, mivel a gályák metélésével saját rózsáit 
károsítja, megfosztván azokat éppen a máso
dik termést adó szemektől. Innét van az, 
hogy a kereskedők rendesen úgy szokták 
kijátszani a megrendelőt, hogy a kért faj 
helyett, —  ha éppen nem áll az bőségesen 
rendelkezésükre, —  ahhoz hasonló más fajt 
adnak, csakhogy ne kellessék a különleges 
tőt megnyirbálni s igy kerülnek azután szá
mos rózsakedvelő gyűjteményébe a hamisan 
megnevezett rózsák.

(Folyt.

Az alvó szemzés mellett szól még az 
alvó nemes szem könnyű átteleltetése is. De 
leginkább azon tapasztalati tény tor pálczát 
a nyári nemesítés fölött, hogy az alvó szem
ből kihajtott nemes korona erőteljesség dol
gában már az első évben fölülmúlja a 2 —3 
éves hajtószemzésből nyert rózsatőket. —  
Van egy alvó szemre a gyökér nyakába 
nemesitett ülőire de Dijon törzsem, mely 
most a második évében közel 3 méter magas 
s oly vastag ágai vannak, minőket rózsánál 
egyátaián még nem is láttam s az elmúlt 
tavaszon legalább 400 darab legszebb fejlett
ségű rózsát szolgáltatott.

Amint az erdei vadonczot elültettem, 
ha azt magas tövűnek akarom nevelni, akkor 
a nemesítésnek szánt magasságon alul minden 
hajtást eltávolítók, fölötte pedig néhány haj
tást szabadon engedek fejlődni; ha pedig 
a vadonczot alacsony szemzésre akarom hasz
nálni, úgy a föld színétől csupán egy arasznyi 
magasságig lesznek az oldalhajtások eltávo- 
litva, inig a többit valamennyit szabadon 
engedem fejlődni. Az igy kezelt alanyok 
rendkívül erősen szoktak fejlődni, minden 
újabb levél- és galyfejlődés csakis erősíti 
annak gyökérzetét és törzsét elannyira, hogy 
mire az őszi szemzés ideje bekövetkezik, 
egy erőteljes alannyal rendelkezem.

köv.)

K O R A I  ÉS KÉSEI
A  szabadba ültetett rózsák virítása, lé

nyegtelen kivétellel, rendesen bizonyos szab
ványosság szerint történik. Atalában tavaszi, 
nyári és őszi virágzást szoktunk megkülönböz
tetni. A  tavaszi virágzás rendesen a legdúsabb s í 
junius elejével kezdődvén, körülbelől 12— 15 
napig tart. Jelentéktelen kivételek itt is előfor
dulnak: vannak ugyanis korán és későn nyíló 
fajok s ha rózsaállományunk ilyen fajokat is 
képvisel, akkor az átalános tavaszi virágzás 
május végétől junius végéig is eltarthat. A  

miméi nannk heálltávaL.a_ virác/7.ás_.e.P'v_

R Ó Z S A V I R I T A S .
ideig szünetel s ilyenkor gyakran láthatunk 
rózsakerteket nyíló rózsák nélkül. Eme for
rónyári szünet, a rózskedvelő legnagyobb 
boszuságára néha 2— 3 hétig is eltarthat, 
különösen forró déli szelek járásakor. Most 
következik a nyári virágzás ideje, mely azon
ban csak rövid ideig tart, átalában kevés 
és satnya rózsákat szolgáltat s ha az ál
lományban nyári virágzásu fajok nincsenek, 
teljesen el is marad. Az őszi virágzás már 
sokkal dúsabb szokott lenni s rendesen szep
tember .eleién veszi kezdetét: sokkal vonta-
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tottabb lefolyású a tavaszi virágzásnál, sőt 
néha az októberi hűvös deres idő beálltáig 
is észlelhető. Ezen időszak alatt néha még 
igen dús és szép termést is nyerhetünk, kü
lönösen ha augusztusban több eső volt. —  A 
vázolt szabványos virágzási időrészletek ter
mészetesen nagyban befolyásoltatnak az idő
járástól is; igy pl. száraz meleg, de külö
nösen szelekben bővelkedő tavasz mellett az 
első virágzás ideje rendkívül megrövidülhet, 
mig esős nyárban a nyári virágzás hosszabb 
ideig tarthat s dúsabb termést nyújthat.

A  szabványos virágzási időszakot a ró- 
zsász né t ely kertészeti műfogással, de különö
sen a fajok helyes megválasztásával, bizonyos 
korlátok közt módosíthatja s igy az egész 
meleg évszak alatt rendelkezhetik nyiló ró
zsákkal. Tehát a fajok helyes megválasztása 
s a rózsatők okszerű kezelése képezik ama 
két sarkalatos pontot, melyet minden rózsa- 
Kerttulajdonosnak ismernie kell, hogy az 
egész meleg évszak alatt nyiló rózsákat tud
jon felmutatni, nehogy úgy járjon mint egy 
vidéki barátunk, ki nagy rózsász hírében áll- 
ván, július közepén nem volt képes egy bá
jos leányrokonának menyegzőjére a meny
asszonyi csokrot összeállítani, mivel kertjében 
ezen időben nyiló rózsa nem volt található, 
l’edig ezen barátunk kertjében 300 rózsatő állt.

Hogy az első feltételnek, vagyis a fa
jok helyes megválasztásának megfelelhessünk, j 
már a kert berendezése alkalmával kell is
mernünk azon fajokat, melyek dús virágzatu
kat egyik vagy másik időszakban szokták 
nagyobb mértékben kifejleszteni. —  Hála a 
rózsakultura nagy fejlettségének, ma már bő
ségesen rendelkezünk oly fajokkal, melyek 
részint tavaszkor, részint nyáron, részint ősszel 
mutatnak virágzatukban nagyobb fejlettséget, 
azonban egy oly névsorral, mely a kerti ró
zsákat ezen tulajdonságaik szerint tüntetné elő, 
még nem rendelkezünk. De erre vonatkozó- 
lag egy minden tekintetben helyes névsort 
összeállítani nem is lehetséges még pedig 
azon egyszerű okból, hogy a virágzat időszaki 
fejlettsége a helyi viszonyoktól is függ; igy pl. j 
némely rózsafaj egyik helyen bővebb tavaszi-,
■ » n é h o l Iv W ch lv  » v á r i  v iránryatn t e/olnráltaf i

A kereskedelmi rózsakertészek átalában 
két főcsoportra osztják a rózsákat u. m: a 
nyári- és őszi rózsák csoportjára. Az első 
csoportba az évenkint egyszer nyiló rózsá
kat osztják, mig a többi fajok egyetemesen 
őszi rózsáknak neveztetnek. I Iogy e felosz
tás még nagyjában sem állja meg a helyét, 
azt minden rózsatermelő könnyen átláthatja 
s igy daczára annak, hogy nevezetes rózsa
kertészektől, mint pl. Schultheis, Ketten Test
vérek, Lambert és Reiter, VVesselhöft stb 
használtatik, semmi értékkel nem bir. Itt van
nak pl. a thearózsák; ezek tavaszkor is, nyá
ron is, meg őszkor is virágzanak s mégis 
csupán az őszi rózsák csoportjában szerepel
nek. Az egyszer virágzó rózsafajok rendesen 
tavasszal, júniusban szoktak virítani, a forró 
nyár beálltával pedig már rendesen elnyihak, 
hogyan lehet tehát ezeket nyári rózsáknak 
nevezni? Ha már kertésznyelven akarunk 
szólni, úgy legjobb a rózsákat egyszer- és 
többször nyiló fajokra osztani.

Évenkint csak egyszer virítanak: a cen- 
tifolia-, centifolia muscosa-, gallica-, damas- 
cena-, lutea-, arvensis- és a setigera csoportok 
alakjai, mig a többiek évenkint többször is 
megújíthatják virágzatukat s ezeket remon- 
táló rózsáknak nevezzük.’) Nem szabad azon
ban e kifejezést csupán azon kerti rózsákra 
vonatkoztatni, melyek a »remontáns« elneve
zésű csoportot illetik, minthogy ez elnevezés 
csak a kényszerűség szüleménye s igy, ha 
azt mondom pl., hogy: »ez a rózsa remon- 
táh, akkor ez alatt azt értem, hogy virágza
tát egy évben még egyszer vagy többször 
megújítja, de a csoportot, melyhez e rózsa 
tartozik, tekintetbe nem veszem.

Legjobban remontálnak első sorban a 
bengálrózsák; ezek után nyomban következ
nek a thearózsák, melyeket gyakori viritás 
dolgában a többi indiai korcsok és félkorcsok 
követnek; ilyenek a Noisette- és bourbon 
rózsák, számos korcsalakjaikkal. A  remontáns 
csoportnak némely alakjai is jól remontalnak, 
mig a legtöbb vagy csak gyarlón, vagy egy- 
átalán nem remontál. *)

*) F rancaiból: remonter ismét felemelkedni,



Ez átalános áttekintés után könnyű lesz 
kitalálni, hogy folytonos virágnyerés czéljá- 
ból minő fajokkal ültessük be rózsakertünket. 
De vegyük most az egyes csoportok alak-

(Folyt.

jait tekintetbe s rostáljuk meg jól azon viszo
nyokat, melyek közt ez alakok tavaszi, nyári, 
vagy őszi virágzatukat fejlesztik ki legjobban.

köv.)

GLOIRE DE M A R G O T T I N .
Rém. — Margottin pere.

S z i n o H  i n  Un

Az elmúlt ősszel forgalomba hozott új
donságok közt nem kevesebb, mint 26 piros 
szinü remontáns rózsa szerepel. 11a az eddig 
ismert, avagy leirt kerti rózsák számát kerek j 
6000-re becsüljük, úgy ezeknek körülbelül 
egy harmada, vagyis: 2000 lesz a piros re- 
montánsok száma. —  Azt kellene gondolnunk, 
hogy ily rengeteg szám mellett az újdonság- 
termelőknek immár eszükbe sem jut többé 
piros remontáns rózsákát a forgalomba hozni, 
annál kevésbé, minthogy a kerek 2000 isme
retes alak közt a művészet legmagasabb fo
kát s a természet végső képességét immár 
csaknem teljesen elértnek vélhetnők; —  pe
dig csalódunk. Évről évre számos újabb meg 
újabb piros íemontáns rózsa kerül a piaczra, 
hogy egy-kettő kivételével minél hamarabb 
feledésbe menjen. Es ez nagyon is természe
tes: nagyobb rózsatelepen sok a piros re
montáns rózsa s ezek tudvalevőleg igen köny- 
nyen hoznak érett magvakat, melyeket a ró
zsakertésznek ősszel csak begyüjtenie s el
vetnie kell, hogy azokból tavaszra temérdek 
csemetét nyerjen. Ezen csemeték egyszerűen 
kiiskoláztatnak s 2— 3 év múlva már javarész
ben meghozzák a virágzatot s bírálat alá ve
hetők; ha most köztük valamire való alak 
mutatkozik, ez azonnal továbbnemesittetik s 
ha beválik, mint újdonság a forgalomba jön, 
inig a többi magoncztörzsek gyökérnyaka 
egyszerűen alanyul szolgál már ismert üzleti

e l  l ó k  l e t t e l .

fajoknak. Innét van tehát, hogy a piros 
remontáns újdonságok tömegesen árasztják 
el a rózsapiaczot. A  piros remontáns rózsák 
tehát, bár különben a kertnek méltó díszére 
válnak, nagy számuknál-, de különösen könnyű 
termelésüknél fogva, a nemes rózsák plebe
jusainak tekintetnek s közülük csupán a ki
válóbb alakok részesülnek kellő méltatásban.

E gy ilyen kiváló alakot képez a (Hőire 
de Margottin is, melynek bővebb leírását kellő 
tanulmányozás után a bírálatok rovatában 
fogjuk hozni s itt most röviden csak annyit 
említünk fel róla, hogy virága 8— 12 cm. 
átméretü, jól telt, gömbalaké, kerek szirmok
kal, tiszta rikító piros s rendkívül illatos; 
bimbói szép hosszas alakúak s a kehelyszir- 
moktól különváltak; a bokor növése erős, 
számos rövid tüskékkel fegyverzett hajtásai 
világos-zöldek. A  termelő állítása szerint e 
rózsa az üzleti hajtatásra is jól felhasználható. 
Az eredetére vonatkozó közelebbi adatok 
nem jutottak még köztudomásra, sót nem is 
valószínűtlen, hogy azokkal maga a tenyésztő 
sem rendelkezik, miután a fennemlitett tö
meges termelési mód mellett is kaphatók 
kivételesen jobb fajok, a francziák pedig nem 
igen szokták a szülőket nyilvántartani. —  Az 
öreg Margottin neve már magában véve elég 
biztosíték arra nézve, hogy ez újdonságot ne 
tekintsük gyanús szemmel.

F .

EGY E R D E K E S  SP O R T K E P Z O D E S .
Az elmúlt júniusi rózsaviritás alkalmával 

I less János szabolcsi bányamérnök ur kertjé
ben egy igen érdekes dimorphismut észlel
tünk. A  Beauté des Prairies (rubifolia) kúszó

rózsának egyik ágán, egy négy rózsából álló 
bokréta viritott, melyek közül három darab 
a rendes piros szint mutatta, mig a negye
dik tisztafehér volt, alakra nézve azonban a



- h »S3 2 3  Sa

többitől miben sem különbözött. A  sportot 
termelő ágról továbbnemesités nem történt, 
az ág azonban nem fog visszametszetni, ha
nem a jövő tavaszszal figyelemmel fog kísér
tetni. E jelenség annyival is inkább érdekes, 
mivel futórózsáknál a dimorphismusnak ilyen 
alakja a legnagyobb ritkaságok közé tartozik.

1 la áll azon föltevés, melyet Dr Benkő Lajos 
ur lapunkban a múlt évfolyamban a sport
képződés lényegére nézve kifejtett, (R. U. 
II. évf. 6-ik szám) akkor a Beauté des Prairies 
kúszórózsának valamely egyik őse tisztafehér 
lehetett, (R. rubifolia b. Lindley.)

R OSA G1GANTEA COLLETT.
Ez évfolyamunk első vezérczikkében a 

világhírű rhodologus: Crépin urnák egyik 
jelesebb rozsászati czikkét közöljük. Mint azt 
t. olvasóink láthatják, e czikkben Crépin ur 
ama gyanújának ad kifejezést, hogy a ker- 
teinkben művelt s oly fontos szerepet játszó 
thearózsák csak korcsalakok, melyek egyik 
ősét a Collett által Birmában felfedezett Rosa 
gigantea képezi. Crépin ur e föltevésének 
kiderítésére most a legnagyobb erélylyel mű
ködik s a R. giganteát meg akarja honosí
tani az európai rózsakertekben, hogy azután 
az e fajon eszközölt keresztezésekből a tény- 
álladék rövid idő alatt kideríthető legyen. 
Legújabban ez ügyben Crépin úrtól a követ
kező levelet vettük;

Bruxelles, július g-éti 1X89.

»Uram és tisztelt barátom! Fogadja 
kérem igazolásomat azon késedelemért, hogy 
még eddig nem köszöntem meg a rózsákról 
irt egyik czikkemnek lefordítását. —  A  Gur- 
demr's Ckronide utolsó számában láthatta ön, 
hogy a f. hó 2-án és 3-án Londonban tartott 
rózsagyűlésen bemutattam a rózsáknak egy 
uj osztályozást Kétség kivül nem fogok késni 
ez osztályozás lenyomatásávál s egy példá
nyát önnek is azonnal megküldendem. I la 
czélszerünek látja lapjában annak lefordítását 
közölni, úgy én önt erre örömmel hatalma
zom fel. —  Bizonyosan olvasta ön ama czik- 
keket, melyeket múlt évben a R. giganteáról 
irtain, mit a Gardener’s Chronicle utolsó száma 
jelzett is.') Olvasóival azt is közölheti, hogy •)

•) L. a múlt évfolyam fí-ik számának irodalmi

I e rózsáról már négy ifjú csemetét nyertem 
a múlt évi magvetés után. Reményiem, hogy 
uj csemetéket fogok nyerni azon magvakból, 
melyeket néhány hét előtt vetettem. Nichol
son ur Kew-ben 2— 3 csemetét nyert az 
általa elvetett magvakból. Biztosak vagyunk 
tehát, hogy e nagyszerű rózsát nemsokára 
bevezetve láthatjuk az európai Kultúrába. 
Jövő évben intézkedéseket teszek e faj áta- 
lános elterjesztésére; a rózsaművelők és nyil
vános intézetek számára ingyen fog a szét- 

j osztás történni. — - Igen furcsa, hogy a 
vetemények, melyek e fajról Calcuttában és 
Sikkimben készíttettek, a calcuttai botanikus 
kert gondozása mellett mit sem eredmé
nyeztek. Eme sikertelenség King urat, a 
calcuttai botanikus kert igazgatóját nagyon 
meglepi. —  Ezen faj maghonai rendkívül 
nagyok, egy vastag kemény tokot képezve 
s közülük sok csupán elnyomorodott vagy 
elszáradt magvakat szolgáltat —  Fogadja 
tisztelt barátom kitűnő érzelmeim kifejezését.

Crépin.«

Mint e levélből kiviláglik, Crépin ur 
egyátalán nem akar macskát árulni a zsák
ban, hanem, hogy egy rózsászati feltevésének 
helyességét vagy helytelenségét minél előbb 
kideríthesse, a kérdést magukkal a rózsate
nyésztőkkel akarja megoldatni. Európában 
még az sem igen fordult elő, hogy valaki 
még csak tudományos szempontból is ily 
előzékeny ajánlattal lépjen a közönség elé. 
Crépin neve a rhodologia terén már úgyis 
világhírű nyomatékkai bir, de ha e vállalatát 
siker koronázná, úgy a rózsakertészek közt 
is maradandó emléket fog maga után hagyni,rovatát.
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H A N G Y A  ÉS LEVÉLTETŰ.
A  bölcsészek a hangyákat mint a szór- I 

galom jelképét állítják elénk, mig a levéltet- 
vektől minden ember irtózik. Ez a két rovar 
egymással szoros kapcsolatban áll: a levéltetű 
fejős tehenét képezi a hangyának, amennyi
ben kristálytiszta mézédes ürüléke a han
gyáknak egyik fő tápanyagát képezi. Ott, 
ahol sok a hangya, sok a levéltetű is, mert 
a hangya a levéltetvet nem csak a fiatal 
rózsahajtáson védelmezi, hanem őszkor a 
petével telt nőstényt fészkének mélyébe viszi, 
hogy ott a fagytól megvédelmezve áttelelje 
s tavaszkor az első zöld rózsahajtásra czipelje. 
Ha egy vastagon telt rózsaágról a levéltet- 
veket lerázzuk, azonnal ott teremnek a közel
ben settenkedő hangyák, hogy veszélyben 
forgó fejős teheneiket alkalmas helyökre ismét 
felsegítsék; sőt a hangyák nem ritkán elke
seredett harczot küzdenek a levéltetű termé
szetes ellenségeivel is, különösen ha nagy 
hangyaállomány mellett kevés a levéltetű. 
Nagyon természetes tehát, hogy : ha rózsá
inkat a levéltetvektől megóvni akarjuk, első 
sorban a hangyákat, mint a levéltetvek gaz
dáit kell kipusztitanunk, annyival is inkább, 
minthogy a hangyák koratavasszal, mikor 
még nem áll rendelkezésükre a megfelelő 
számú levéltetű, a rózsának gyenge hajtásait 
és bimbóit tényleg megtámadják s igy köz
vetlen károkat is okoznak. Ha sikerül a han
gyákat alaposan kipusztitanunk, akkor a levél
tetvek is azonnal eltűnnek, vagy legalább is 
jelentékenyen megfogynak, minthogy ilyen
kor természetes ellenségeiknek mi sem áll 
utjokban azokat akadálytalanul felfalni, inig 
másrészt a petével telt nőstények nem kap
ván a hangyafészekben alkalmas téli szállást, 
a téli időjárás viszontagságaival nem bírnak 
megküzdeni, hanem elpusztulnak.

A  hangyákat igen könnyű kiirtani, de 
hogy az eredmény biztos legyen, nagy

türelem és kitartásra van a kertésznek szük
sége. —  Tegyünk a kert valamely tisztás 
helyére, pl. a sima útra egy darab burgonya- 
czukrot (krumpliczukor) s a hangyák nem
sokára tömegesen fognak oda tódulni, hogy 
az édes tápanyagot földalatti hajlékukba hord
hassák álczáik részére. Nem sokára a czukor- 
tól kiindulva, egy vagy több hangyalánczot 
fogunk a földön látni; e hangyamenetek a 
hangyafészekhez vezetnek; most ezeket nap
pal meg kell jelölnünk, hogy késő alkonyai
kor, midőn már a hangyák valamennyien a 
fészkekbe húzódtak, az összes hangyatelepe
ket megölhessük. A kiirtás igen egyszerű: 
a hangyafészek nyiladékain at szénkénegct 
öntünk a járatokba s ha minden nyilason at 
eleget juttattunk a telepbe, a föld fötti terü
letet sárral tapasztjuk be, hogy a szénkéncg 
gőzei ki ne párologhassanak. Egy fészekre 
15 20 gramm szénkéneg elégséges, mivel
e vegyszer gőzei igen súlyosak lévén, a 
hangyafészek minden zugába behatolnak s 
ott minden élő rovart rövid idő alatt meg
ölnek. 1 la ezen pusztitási műveletet egy 
nyáron át 3 4-szer ismételjük, a hangyáktól 
rövid idő alatt megszabadíthatjuk kertünket 
s igy a levéltetvek elhatalmasodását is meg
gátolhatjuk. Mar magán a kitett czukordara- 
bon is sok hangyát el lehetne pusztítani; 
ezt azonban semmi esetre sem tegyük, mivel 
ez által a hangyák megbolygatva, még nap
közben neki esnek az áthurczolkodásnak s igy 
pusztitási műveletünk nem lenne tökéletes.

A szénkéneggel óvatosan kell eljárni, 
különösen ha az est sötétében lámpával dol
gozunk, minthogy e vegyszer gőzei igen 
könnyen meggyuladnak s bár a szabadban 
egy ily explósió nem is jár nagyobb veszély- 
lyel, a nagyobb elővigyázat sokkal jobb a 
felületességnél.
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B Í R Á L A T O K .
Mail. Bérard.

Thea. — -  Letet, 1871.

Nagy, néha igen nagy, jól telt, a szir
mok beliapja ezüstös, kiviil igen szép fakó 
rózsaszínű, a mélyben sárgába mosódva; e 
színeződés alig mutat eltérést a külső és belső 
sziromsorok közt s mivel a belső föliilet vi
lágos ezüstös, a külső pedig fakórózsaszinü, 
bármely irányból tekintsük is a rózsát, e két 
szín remek öszhangzatban mutatkozik. Kü
lönösen szép alakot mutatnak félignyilt bim
bói, de teljesen felnyílva is egészen szabályos 
alkotásu s ilyenkor lapos csészealaku, zsinde
lyben  visszahajlott sziromzattal, gyenge thea- 
ilattal. I orodák es bibék számosok, világos 
színűek s a fejlettség magas fokán állnak. A 
belső lapjukon fehér nemezzel bélelt öt ke- 
helyszirom aránylag rövid, hegyes csúcsban 
végződve, háromnál csak gyenge fejlettségű, 
egyátalán nem állandó oldalsallangokkal, inig 
kettő állandóan épszélü; kiillapjuk homályos, 
néha karminnal barnított, itt ott nyomával 
néhány fejletlen piros szőrmirigynek, mely 
mirigytelenség különben az egész rozsát jel
lemzi. Maghon igen hatalmasan fejlődött, rö
vid kehelyalaku, fölül alig befűződve; felülete 
sima és hamvas, teljesen kopasz, elszórt apró 
fehérpettyes hámalatti mirigyeeskékkel. Vi- 
rágkocsány aránylag rövid, kopasz, napol
dalán kissé barnított és meghajlott. Murvács- 
kak keskenyek, megnyúltak, széleiken gyéren 
all«', fejletlen mirigyekkel. Levélnyél igen erős, 
de aránylag rövid, fölül egész hosszában szé
lesen, a csúcs tájékán keskenyebben és 
mélyebben barázdás, melynek szélein csak 
igen gyér számú fejletlen szőrmirigy foglal 
helyet; alul 3— 6 távolai!«, erősebb, de rövid 
kampos tüskével, itt ott néhány fejletlen ször- 
miriggyel fegyverzett. Melléklevelek feltűnően 
keskenyek és hosszúak, kártyásak, keskeny 
husszu csúcsban végződnek, széleiken gyér 
számú fejletlen mirigyekkel borítva. A  lom
bozat süni, 5— 7 levélkéből áll egy nyélen; 
a levelek hatalmasan fejlettek, jól kiszélesed
nek, bőrnemüek s rendkívül állandók; fölül 
fényes sötét-zöldek, alul világosabbak, simák

s széleiken távolállóan, sekélyen, de igen he
gyesen fűrészeltek. I latalmas vesszői fiatal 
korban az ifjú lombozattal együtt pirosán bar
nák, későbben homályos zöld szint vesznek 
fel s csak igen gyéren álló, a csúcs felé tel
jesen hiányzó, erős de rövid háromszegletes 
piros tüskékkel fegyverzetiek. Virágzata igen 
dús és gyakran, néha szabadon megújuló, a 
hajtások végén rendesen hármasával vagy né
gyével bugában ülő, mig az oldalokon egye
sével álló. A  bokor növése rendkívül erős 
és hosszú, inkább oldalt terjedő mint suda- 

| ras s igy e rózsa nagyobb bokrok képzésére 
is alkalmas, mig félmagasan nemesítve egyike 
a legerősebb növésű kerti rózsáknak. Nyesé- 

I sekor a tőből kiinduló fölös számú vesszők 
j  alapjukban metszendők ki, mig hosszú hajtá

sai csupán a csúcson kurtitandók be kissé. 
Télire alig igényel takarót, mivel egyike a 

J legkeményebb rózsáknak. Származik a Gloire 
[ de Dijontól.

Kaiserin Augusta.
Thea. —  Élte, 18 Ti.

Világos sárga, befelé sötétebb s itt a 
szirmok külső lapja fakórózsaszinü; a külső 
szirmok csúcsszegélye ezüstösen fehér. Nagy, 
tömötten telt, néha gömbalaku, máskor 
centifolia-alaku, felnyílva lapos mint a Gloire 
de Dijon; külső szirmai szabályos alkotásnak, 
de a belsők összetömörültek s egymásba 
göngyölódtek; tartása igen szép egyenes, 
illata erős, a thea illatára emlékeztet. Porodák 

j számosak, igen jól fejlődöttek, rövidek s a 
korong szélén szabálytalanul vannak elhelye
ződve; bibék szintén ki vannak fejlődve s a 
tág korongnyiladékból egy vastag, rendetle
nül összecsavarodott kötegben nyúlnak kissé 
előre. A  kehelyszirmok a thearózsák szirmai
nak átalános jellegét viselik: rövidek, kurta 
hegyes csúcsban végződnek, háromnál a szé
lek rövid változékony fogazattal birnak, mig 
kettő épszélü; belső lapjuk fehér nemezzel 
bélelt, kiviil gyengén gyapjas fénytelen, a 
csúcs felé alig ormolt s csak a fogazottak 
szélén van néhány gyarló szőrmiriggyel el
látva. Maghon rövid kehelyalakú, fölül alig
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nyomával a befiiződésnek; gyengén hamvas- 
deres, számos feher pontalaku hámalatti mi
rigyekkel, különben egészen kopasz. A rövid 
sima merev virágnyélen alig találjuk a nyomát 
néhány elkorcsosult rövid szőrmirigynek. 
Murvák hártyásak, kicsinyek, tőralakuak. A 
halvány melléklevelek hártyásak, az alsó lom
bozaton igen keskenyek, vonalszerüek, inig 
a csúcs táján inkább kiszélesednek, rövid és 
keskeny, oldalt álló csúcsban végződnek, 
széleiken apró szőrmirigyekkel pillázottak. 
Levélnyél erős, középhosszu, alul igen halvány 
szinü s 2— 4 erős, szintén halvány tüskével s 
csak egy-két durványos szőrmiriggyel fegy
verzett; fölül egész hosszában, a csúcs felé- 
keskenyebben és mélyen barázdás, melynek 
oldalain igen távolálló szőrmirigyek foglalnak 
helyet. Lombozata elég sűrű, csak keveset 
fénylő, igen állandó, szép világos-zöld színe
zetű; rendesen 5 levéllel egy nyélen, ha 
azonban 7 levél van jelen, akkor az első 
pár igen kicsiny; a levelek szép szabályos 
alkotásuak, egyenletesen egyszer fűrészeltek. 
Az erős világos-zöld, fiatalon gyengén deres 
vesszők csak gyér számú tüskékkel fegyver- 
zettek. Virágzat dús, többnyire egyesével 
álló, igen gyakran megújuló, csakhogy a fel- 
nyilásban néha csökönyös; mindazonáltal 
bimbói igen szépek, szilárdak s tartósak. 
Félmagasra nemesittessék, bokortői pedig az 
üzleti hajtatásra kitünően beválnak. Nyesése 
hosszúra vétessék, télire azonban könynyü 
takaróval is beéri. A  Gloire de Dijon-tól szár
mazik s mint kereskedelmi rózsa anyjánál 
valamivel többet ér, rósz felnyilása miatt 
azonban némelyek nem szeretik, pedig mint 
bimbó, egyike a legszebb alakoknak.

Emília Plantier.
Noisette-hybr. —  Schwartz, 1H7H 

Fehér, szirmainak csúcsán gyenge rózsa- ' 
szinnel, az alap felé sárgával árnyékolt, a bimbó ! 
rezessárga; teljesen felnyílva a rózsa csaknem 
egészen elfehéredik. Középnagy, lazán telt, 
lapos csészealaku, belső szirmai keskenyek 
és rendetlenül fodrosak, átalános alkotási 
azonban elég szabályos, kellemesen, de gyen
gén illatos, mely illatban tisztán kivehető a 
közönséges rózsaillat és a theaillat keveréke.

A sziromzat átalában gyenge s ennek meg- 
felelőleg a rózsa, különösen nyáron, igen ha
mar elvirit. Porodák gyér számban vannak 
jelen s a jól fejlődött korong közepének köl- 
dökszerüen bemélyedő szűk nyílásán egy 
oszlopkötegben nyúlnak fel. Az öt kehely- 

1 levél mérsékelt fejlettségű, kettőnél kétoldalon, 
egynél féloldalon vannak sallangos, gyenge 

1 nyujtványok, inig kettő épszélü; belső lapjuk 
siirii fehér nemezzel bélelt, külső felük ho
mályos szürkés-zöld, gyengén gyapjas, itt ott 
elszórtan, a sallangosaknál, különösen a szé
len sűrűbben mirigyszőrös. Maghon kicsiny, 
fejletlen, szabályos kehelyidomu, fölül eléggé 
befüződve; kívül gyenge gyapjazattal s gyér 
számú mirigyszőrökkel borított. Virágnyél 

l rövidebb, karcsú, de szívós, kissé meghajlott, 
j egész hosszában elszórt mirigyszőrökkel borí

tott. Murvácskák rövidek és keskenyek, hosz- 
szasan hegyezettek, hártyásak. Levélnyél 
karcsú, szívós és jól megnyúlt, gyengén de 
egyenletesen gyapjas, elszórtan mirigyszőrös; 
fölül egyenletesen barázdás, alui 3— 5 távolálló 
rövid de elég erős tüskével fegyverzett. 
Melléklevelek hártyásak, az alsók igen keske
nyek, csaknem vonalasak, inig a hajtás csúcsa 

I felé szélesebbek, keskeny hegyes csúcsban 
végződnek, széleiken sűrű mirigyes rojtok- 

| kai és szőrökkel borítottak, alsó lapjukon 
ritkán álló merev scrteszőrökkcl. A  ritkább 
lombozat 5-7 keskeny hosszas levélkéből 
áll, melyek fölül gyengén fénylők, sötétzöldek, 
alul világosabbak, bőrnemüek, a főér alsó 
lapján gyapjasak, széleiken rendetlenül füré- 

j szeltek. A  karcsú zöld hajtások fénytelenek, 
a csúcs felé gyengén gyapjasak és mirigye
sek s csak az alsó részleten vannak néhány 
gyengébb fejlettségű halvány tüskével fegy
verezve. Virágzata nem igen dús, de igen 
gyakran, különösen őszkor jól megújuló s 
ilyenkor elénkebb színezetű, mindenkor a 
hajtások végén egy 3— 5 rózsából álló bugát 
képezve. A  bokor növése ritkább, kissé ol
dalt álló hajtásai vékonyabbak, megnyúltak, 
minél fogva e faj a félmagas nemesítésre al
kalmas, azonban bokortői is jól beválnak 
csoportosításoknál. Nyesése félrövidre vétessék, 
ha pedig szél) őszi virágzatát akariuk nverni.
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ugy bimbóit tavaszkor és nyáron ki kell csip
kedni; télire könnyű takaróval is beéri. 
Nem tartozik az első rendű rózsák közé, 
de különösen szép őszi virágzata miatt jó 
kerti rózsának tekinthetjük. Eredete ismeret
len, de átalános jellegét tekintve a valódi 
Noisette-korcsokhoz tartozik; hosszú karcsú 
vesszői, a gyapjas maghon, de különösen a 
melléklevelek alsó lapján előforduló serték, 
a Noisette-rózsák ősére, a Rosa moschatára 
emlékeztetnek.

Louis van Houtte.
Rém. —  Granger, 1863.

Karminvörös, sötétebb bársonyos árnyé- 
kolattal, a szirmok külső lapja világosabb 
amarant-piros, fénytelen. Nagy, néha igen 
nagy, jól telt, szép gömbalaku, kinyílva bol
tozott; tökéletes centifolia-alkotással, igen jó 
tartásu, erősen illatozó. Porodák fejletlenek s 
gyér számban vannak jelen; bibék valamivel 
fejlettebbek s csaknem hosszabbak a poro- 
dáknál. Kehelylevelek többnyire épszéliiek s 
csak ritkán bír egyik-másik néhány véko
nyabb fogazattal; csúcsaik hegyesen meg
nyúltak, széleiken a csúcs felé néhány fejletlen 
szőrmiriggyel; külső lapjuk gyengén fénylő, 
gyér tapadó gyapjazattal, különben sima s 
csak a csúcs felé bir néha gyenge bordázat
tal; belső lapjuk, sűrű fehér nemezzel bélelt. 
Maghon gyengén van kifejlődve, teljesen 
sima, fényes élénk-zöld, felső végén alig be

fűződve. Melléklevelek jól fejlődve, hosszúak 
s a levélnyél alsó szabad részletét feléig köve
tik ; csúcsaik rövidebbek, hirtelen hegyesülők, 
széleiken sűrűn álló apró szőrmirigyekkel 
borítva. Levélnyél erős, középhosszú, alul 
csak néhány igen gyengén fejlett kurta hal
vány tüskével s itt-ott néhány durványos 
szőrmíriggyel fegyverezve; felül egész hosz- 
szában gyengébben barázdás, melynek szélein 
ritkán álló szőrmirigyek foglalnak helyet. 
Lombozat terjedelmes, elég sürü, tiszta fénylő 
zöld, jól fejlett, szilárd, a betegségekkel jól 
daczol, rendesen öt levéllel egy nyélen, 
melyek széleiken mélyen és szabályosan van
nak fűrészelve, csak itt-ott nyomával a két
szeres fogazatnak. Virágzata elég dús, külö
nösen tavaszkor, azon túl csak renyhén és 
tökéletlenül megújuló, rendesen kettesen- 
hármasan, de néha egyesen is álló. A  bokor 
növése erős, de nem sudaras; fényes sima zöld 
hajtásai gyérebben álló keskeny, rövidebb 
alapon ülő gyorsan hegyesedő s csak kissé 
hátrahajlott testszinpiros gyengébb tüskékkel 
fegyverzetiek. —- Kiválóan kerti rózsa s haj
tásra csak itt-ott használják. Felmagasra 
neinesittessék, nyesése pedig valamivel rövi- 
debbre veendő; télire könnyű takarót igényel, 
néhol födetlenül is áttelel. Nem tévesztendő 
össze Lacharme Vart Houtte nevű rózsájával, 
(1869) melyhez különben igen hasonlít. 
Egyike a jobb piros remontánsoknak; színes 
ábráját a Journal des Roses 1881-ben hozta.

Á T A L Á N O S  KERTÉSZET.
Deegen egyetemes rajztáblája. —  A mes rajztábla annyi

kertész gyakran jön oly helyzetbe, hogy a val is inkább ajánl- 
növényházakban, a kertben, egyszóval ott,hol ható, mivel igen 
az asztal hiányzik, Írni vagy rajzolni kénytelen, könnyű, egysze- 
igy pl. növény- vagy csemeték felvételénél a riien összehajtható 
faiskolában, jelvények felerősitésénél, katalo- s könnyen hordoz- 
gusok Írásánál, átalános tervezetek készítésé- ható. Csukott álla-
nél stb. —  C. Deegen köstritz-i műkertész potában a két tábla- 
egy oly rajztáblát hozott a forgalomba, mely részlet közt annyi 
e czéloknak teljesen megfelel s mely tábla hely marad, hogy a 
szíj segélyével a vállra akasztható (I. az ábrát) papírokat befogad- 
s most ülő-, álló-, vagy járó helyzetben irha- hatja s most ugyan
iunk vairv rajzolhatunk raita. Ez az effvete- azon szíi segélyével
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a vállra akasztható, mint akár egy utazótáska. 
De nem csak a kertészetben használható ezen 
egyetemes rajztábla, hanem mindenütt, hol 
a szabadban akarunk felvételeket eszközölni; 
nagy előnnyel használhatják azt a festők, 
rajzolók, utazók, katonák, gyorsírók (kémek) 
stb. s mivel kiállitása igen csinos, hölgyek 
áltál is használható.

Rózsakiállitás Kolozsvár«. —  Junius 
hó 16-án fejezték be Kolozsvárit a vöröske
reszt egylet javára rendezett, három napig 
tartó rózsakiállitást. A  kiállítás igen érdekes 
volt s szép jövedelmet eredményezett. Ilir 
szerint egy rózsaujdonság: Jolán emléke 
nyerte el az első kitüntetést. —  A kiállítás
ban legfőbb érdeme volt gróf Schweinitz 
Gyuláné urhölgynek mint elnöknek és Dr. 
Rózsahegyi Aladár egyetemi tanárnak. Neve
zett rózsaujdonságról tán majd sikerül egyet- 
mást megtudnunk s azután e jeles újdonsá
got a többi érdeklődőknek is bemutatnunk.

Cissus mexicana, egy uj bortermő 
növény. —  Mexikóban a sinavalai kerület 
erdeiben egy sajátságos indás-venyigés növény 
fordul elő, melynek csupán gyökértörzse 
állandó, inig hajtásai minden évben lehulla
nak. A  növény neve; Cissus mexicana s ha 
a nápolyi Damann & Comp. ezégnek igazat 
lehet adni, úgy e növény bogyói a legfino
mabb muskatálybort szolgáltatják, sőt ter
mőhelyén a bennlakók által bor, eczet és 
befőtt készítésére használtatnak. Hazájában 
az esős idő folyamán kihajtva oly roppant 
gyorsan nő, hogy a környezet növényeit 
csakhamar túlhaladva, indáival a legmagasabb 
fák ágaira kúszik fel s négy hónap alatt 
megérleli kék és fehér nagy fürtéit, melyek 
szeptemberben már leszedetnek. Október 
elején először a levelek hullanak le, azután 
az egyes venyigék halnak el s a gyökér- 
törzsről leválnak. Ez érdekes növény fenneve
zett nápolyi ezég által már be lett vezetve í 
az európai kultúrába s most csak az a kér
dés, hogy nálunk képes lesz-e termését meg
érlelni s a telet kiáltani. —  Szaporítása mag
ról és gyökerekről történik. Magvai még 
egyszer oly nagyok mint a mi szőlőnké s 

L_ rendesen csak a második évben kelnek ki..— , i

Nem volna érdektelen e növénynyel nálunk 
is kísérleteket tenni, kivált oly helyeken, hol 
a Phylloxera szőlőinket mar teljes kipusztu

lással fenyegeti.
Passe Colmar (Regentin.) —  Ez a

jeles körtefaj különösen alkalmas alacsony 
kordon művelésre ott, hol az uralkodó szelek 
miatt a magas fák művelése akadályokba 
ütközik. Törpe növése mellett vizirányos-, 
ferde- és függőleges kordonokban is tenyészt
hető s ily alakban már mint 2— 3 éves fácska 
is termékeny. Gyümölcse igen finom nedv
dús, fűszeres édes borizii s helyes bánásmód 
mellett februáriusig is kitart. Eegczelszerübb 
birsalanyra nemesíteni s kerítések vagy sö
vények mellé szélmentes helyekre ültetni.

Domergue őszibaraczk. Legújabb ko
ránérő válfaj, mely Domergue marseille-i ke
reskedőbirtokán magról nyeretett. Gyümölcse 
feltűnő színezetű, éppen oly értékes mint a 
korai Mignon s augusztus közepe táján érik. 
Fájának növése igen erőteljes, szabad helyen 
is jól tenyészik, a nyesést is jól tűri s gyü 
mölcseit mindenkor teljesen megérleli.

A gyümölcsfák gyantája ellen. —  C. 
F. Binz durlachi gyümölcstenyésztő szerint 
a csontáros gyümölcsök mézgafolyását erős, 
borszeszből készült eczettel teljesen meg lehet 
szüntetni. A z  ily eczet lapos edénybe öntetik 
s valamely melegebb nap alkalmával a mézga 
eltávolíttatván a kifolyás helyéről, egy ke
mény, az eczetbe mártott fogkefe segítségével 
teljesen kidörzsöltetik. Ezt a műveletet egy 
óra múlva isméte ni kell; fődolog azonban, 
hogy a hasadok, melyből a mézga kiszivárog, 
az eczettel tökéletesen kiuiosassék. —  E gy 
más oldalról mézgafolyás ellen a konyhasót 
ajánlják. E czélból késő őszszel a gyümölcsfa 
alját a korona szélességében fel kell ásózni 
s a felásózott területre a fa nagysága szerint 
1— 2 kiló törött sót egyenletesen elhinteni. 
A  téli nedvesség a sót feloldva a talajba 
viszi s igy a fák egyúttal jó trágyát is nyer
nek s mézgafolyásuk is megszűnik.

Sajátságos gyümölcsfatrágya. —  E gy 
torontálmegyei öreg ácstól hallottam, hogy 
a gyümölcsfák talajába egyenletesen elosztva, 
a kukiíriczacsntáknak c— ó n e
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letörött csúcsait kell ásni, sőt ezen öreg ács 
az asztalára jött zöld kukoricza összeapritott 
csutáit is a gyümölcsfák talajába ásta. 1 Iogy 
minő trágyahatása van e csatáknak, az még 
előttünk ismeretlen, de hogy a hatás sokkal 
nagyobb semmint hinnők, kiviláglik abból, 
hogy az ö r e g  ács kertjében a gyümölcsfák 
mindig igen dús termést hoztak. K.

Procopp óriási paprikája. —  Állítólag 
a legnagyobb a paprikafajok között; hossza 
15— 20 cm. 10— 12 cm. szélesség mellett s 
zöld állapotában húsa 1 cm. vastagságot is 
elér; ize kellemes, nem erős, érett állapotban 
szép skárlátpiros.

A dinnye termeléséhez. —  Általános 
azon nézet, hogy a dinnye csak jó talajban 
tenyészik s igy annak termelését az arra 
nem alkalmas talajban meg sem kisértik. Ezen 
átalános meggyőződés csakugyan meg is j  
felel a valóságnak, mert a dinnye, úgy a j 
görög, mint a sárga, csakugyan jó talajt kí
ván ; csakhogy ebből azután nem következik, J 
hogy rósz talajt ne lehessen kevés költséggel \ 
nagyon is alkalmassá tenni a dinnye terme- j 
lésére. A  ki valaha egy erőteljes dinnyetőt 
a földből kiásott, azt tapasztalhatta, hogy ! 
annak gyökerei mindjárt a föld felszíne alatt 
rostokra osztódnak s egy lábnyi mélységen 
alul nem terjednek; szélességben a dinnye j 
gyökerei másfél lábnyi területen túl sem 
terjeszkednek. Már most nagyon természetes, 
hogy ha egy oly gödröt ásunk, mely 1 láb 
mélység mellett 1 '/., láb széles s azt a 
dinnyének megfelelő földdel töltjük ki, akkor 
alkalmas talajunk van akár köves, fehéragya
gos, homokos, vagy egyébb, a dinnyeter- 
me'ésre különben egyátalán alkalmatlan terü
leten is. Legjobb az ilyen gödröket 2 méter 
sor- és 1 1 o méter tőtávolságban ásni, de úgy, 
hogy a fenék felé ne szűküljön, hanem inkább 
bővebb legyen az üreg. I la e gödrök egy
szer jé) földdel töltettek ki, 3— 4 évig is 
megtartják termelő képességüket. A  görög 
dinnye kövér, valamivel lazább földet igé
nyel, inig a sárgadinnye a nehezebb kövér 
agyagos talajt szereti. Az ágyak földjének kö- 
véritésére legjobb a teljesen elrothadt marha- 
író^ va. melv epvenlő mennyiségű agyagos

kertfölddel keverve egy éven át jól össze
korhadt ; a sárgadinnye ágyaihoz egy rész 
trágya és két rész agyagos kertföld vétessék.
E földet betöltés előtt a napon még egyszer 
jól össze kell keverni s azután rácson át
hajtva a gödrökbe tölteni. A  betöltésnél min
dig kisebb részletek dobandók a gödörbe s 
ha ezt egyenletesen, de nem nagyon erősen 
lenyomkodtuk, egy újabb réteget töltünk be, 
de minden esetre annyi föld töltendő fel, 
hogy a talaj felszine fölött még négy ujjnyi
val magasabbra álljon. Ezen ágyazások őszszel 
készíttessenek s tavaszkor már bevethetők. —  
Oly vidékeken, hol a dinnye nem termesz- 
tetik, ez eljárás biztos eredményre vezet s 
a néha semmire sem alkalmas területeken 
szép jövedelmet is hoz.

Az uj hónapos retek: „Red gém.“ — 
Gyönyörű válfaj, gyenge fehér béllel és 
karminpiros héjjal, inig gyökércsúcsa fehér; 
alakja hosszas hengerded. Igen Ízletes s egész 
nyáron át vethető.

Scorzonera hispanica. —  A  spárga- 
gyökér (feketegyökér, Scorzonera hispanica) 
mint ízletes konyhaczikk, már régóta isme
retes, csakhogy némely gazdasszony sehogy 
sem akar vele megbarátkozni, mivel elké
szítése gyakran nem sikerül. Ez a sikerte
lenség azonban legtöbbször onnét ered, hogy 
a megtisztított gyökerek sós vízben főzet
nek meg, mi által az eredmény teljesen 
meghiúsul. —  A megtisztított gyökerek elő
ször is kevés eczettel kevert tiszta sótlan 
vízbe helyezendők s ezután sótlan vízben 
felfőzve úgy készíttessenek el mint a spárga 
s csak utólagosan sózandók meg. Ily elké
szítés mellett a spárgagyökér igen ízletes 
eleséget képez. Hahó szerint a spárgagyökér 
ezen kívül még pompás zöld télisalátát is 
szolgáltat, ha idősebb gyökerei karácsony 
előtt a pinezében úgy veretnek homokba, 
hogy csupán hajtó végük álljon ki; —  az 
igy bevert gyökerek csakhamar kihajtanak 
s a gyengéd halvány hajtások igen ízletes 
salátát szolgáltatnak. Ezek a gyökerek ta
vaszkor ismét a szabadba ültethetők, hol a 
nyár folyamán magba mennek.

A legkorábban termő ezukorborsó.
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A konyhakertészet Európában már meglehe
tősen magas fokon áll, de az amerikaiak is i 
nagy szorgalommal tökéletesítik konyhaker
tészetüket s legújabban ismét egy  újdonsá
got szolgáltattak át hozzánk >amerikai cso
daborsó« név alatt Ez a borsófaj csakugyan 
igen korán terem, törpe növésű s zöld hü
velyei igen Ízletes asztali czikkül szolgálnak, 
csakhogy a »csoda« melléknevet e faj egyá- 
talán nem érdemli meg; sokkal helyesebb 
volna azt egyszerűen »amerikai korai törpe
borsónak« nevezni.

Genista Andreana. —  Egészen uj 
díszcserje, mely Croux et fils (Val d’ Aul- 
nay, France) faiskola tulajdonos-czég által 
hozatik a forgalomba. Sötétzöld lombozatu, 
számos hajtással ellátott cserje, hosszufiirtii 
dús virágzattal. Kehelyszirmai s virágnyele 
borvörösek; a virág koronaszirmai alapjukon 
aranysárgák, a vitorla- és sajkaszirmok sö
tétpiros vonallal szegélyzettek, inig az oldal
szirmok sötét karminpirosak, bársonyos ra
gyogással. Május és junius hónapokban e 
cserje nagyszerűen virít s ezen felül teljesen 
télálló. Cytisus-alanyokra nemesíthető.

Értékes pálmafajok a szobatenyész
tésre. —

1. Areca lutesceus. Szárnyas pálma, szép 
karcsú nemes tartásu növéssel, sárgán száras s 
gyakran több törzseket is hajt, mi által diszité- 
sekre rendkívül alkalmas (L. múlt számunkban).

2. Areca Werschaffelti. Valamenyi szár
nyas pálmák közt a legszebb; izmos sötét- , 
zöld levelei mázosan fénylők, gyenge közép
erezettel. Csóvái igen szélesek, törzsökösek; 
alkotása nemes, diszes, mit e fajban sehol 
nem találunk. Szintén bámulatra gerjeszt, hogy
e nemes pálma még mindig oly ritkán ta
lálható, annyival is inkább, minthogy magát 
igen tisztán tartja s férgektől sem igen lepetik e'.

3 . Areca sapida és A. Baueri. Igen szép 
és nemes alkotásu pálmák, csakhogy csóva
képződésük rendkivül lassú s igy e két faj nem 
fog egyhamar az átalános forgalomba jutni.

4- Chamaerops excelsa és Ch. Jiumilis. 
Az első erőteljes széles,- az utóbbi keskenyebb 
merev, legyezőalaku csóvákkal. Mindkét faj 

L- igen, kemény és kitartó szobánál mát kénez

s hidegebb helyen is jól tenyészik, sőt télen 
a hőmérséklet a fagypontig is leszállhat.

5. Keniia Belmoreana, K. Canterburyana 
és K . Forsteriana. Elsőrangú három pálma a 
jövő számára. Én a Kentiákat, a legyezőpálmák 
(Eatania borbonica) leghatalmasabb verseny
társainak tekintem; növésük nemes, méltóság- 
teljes, szárnyalt csóváik szélesek, szép zöld 
színűek s éveken át jól és tisztán fennállnak.

6. Latania borbonica. Valódi legyező- 
pálma, még mai napig is a legkedveltebb 
szobapáimák egyike. Növése és csóváinak 
tartása kitűnő s úgy körülbelül mind ama jó 
tulajdonságokkal bir, mit egy pálmától egy- 
átalán meg szoktunk követelni.

7. Pandanus u/i/is. Az ismeretes csa
varpálma; kitűnő szobanövény, mely a száraz 
szobalevegőt igen jól elviseli.

8. Phoenix. Valamennyi faja, de külö
nösen: I’h. leonensis, l’h. reclinata és Ph. te- 
nuis. Eddig a Ph. reclinatának adatott előny, 
én azonban a Ph. leonensist díszesebb növése 
és gyorsabb csóvaképződése miatt előbbre 
helyezem s inkább merem ajánlani; éppen 
úgy a Ph. tenuis is ajánlatosabb magánlakások 
részére, mivel itt nem lesz oly magas, csóváit 
is gyorsabban s nagyobi) számban fejleszti 
ki, általában pedig tömörebb kiilemet vesz fel.

9. Rhapis flabelliformis. Egyike a leg- 
régiebb, legháládatosabb s egyúttal a leg
keményebb szobapálmáknak. Már első évé
ben is sok port és száraz levegőt elvisel 
a nélkül, hogy a szobában betegeskednék.

Mühle I ’ilmos.

Iris atropurpurea Baker. Egyenletes 
szinü, biborfekete, vagy barnásfekete nőszi
romfaj, (Iris) melynek alsó szelvénye mindig 
feketébb színezetű a felsőnél, elül egy  folttal, 
a'áfelé pedig feketésen pontozott kénsárga 
szőröcskékkel. Levelei sás-alaknak sarlós 
görbüléssel, szürkés-zöldek, gyengén deresek; 
virágnyele 30— 40 cm. magas, rendesen ma 
gánosan álló, hosszú ideig tartó virágzattá'. 
Termelése igen könnyű s éppen oly körül- 

; mények közt történik mint a többi nőszirom
fajoknál, sőt a talajban sem igen válogatós. 
Ez a szép virágujdonság Damann él Comp. 
czésr által ezidén hozatik a forgalomba.
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U J  R Ó Z S A F A J O K .
V ierge de Cléry. C e n t i f .  B a r o n  Vei l l ar c i .  |

—  Nagy, telt, igen jól alkotott, 6— 10 rózsából álló. i 
Bokrétában virít s mint kitűnő edényrózsa ajánltatik.

Oeillet panaché. —  Ce n t i f .  ma se. Ch.  Ve r 
di  e r. —  Növése igen erős, mohozata rendkívül szén ; 
virága középnagy, telt, jól alkotott, alapszíne fehér, igen ! 
gyengén rózsaszínnel elfutódva, fénylő piros foltokkal és | 
csikókkal. Az első csíkos moharózsa.

Francesco Ingegnoli. M u 1 1 i f  1 o r a. B e r n  a i x.
—  Igen erős kúszó növésű; féligtelt virágai a középen l 
meghajlott kanálszerű öblös szirmokkal; színe élénk ! 
karminpiros fehéres csúcscsal. Kgyszer nyíló kúszó faj.

Flora. M al ti f l óra.  Vve.  S c h w a r t z .  —  Ala
csony bokra erőteljes növésű; virága e nemben nagy, 
telt, széles csokorban álló virágzattal; színe eleintén tejföl
fehér, kérőbben tisztafehér.

Golden Fairy. M ú l t  i f i .  B e n  n e t t .  —  Igen 
kicsiny, 20— 40 virággal egy fürtben; világos érczes 
fakósárga, világosabb foglalattal, néha sárga és fehér 
rózsákkal ugyanazon hajtáson. Folytonosan nyíló alacsony 
növésű rózsa.

Little Dót. Mu l t i  fi. Ben ne 11. —  Az élőbbem
hez teljesen hasonlít, csakhogy gyengéd szegfü-rózsaszi nü, 
külső felén valamivel sötétebben szineződve. 1888-ban a 
londoni kristálypalotában az első dijat nyerte el.

Mad. Moreau. T h e a .  Mo r e a u - Ro b e r t .  —
A bokor igen erős növésű, csaknem kúszó, vesszői kissé 1 
hajlékonyak, néhány hosszú s kissé hátragörbült tüskével | 
ellátva. Alig jelennek meg bimbói a hajtás végén, a 1 
csúcs rügyek fele, mintegy 5— 10 cm-nyire kihajtanak, de j  
ezen hajtások soha virágot nem hoznak ; ez a jelenség i 
igen meglepő. Szép lombozata eleintén bíborvörös, ké- j 
sőbben igen sötét zöldbe megy át. Virága igen nagy, 
telt, jól felnyíló > igen szépen alkotott, gyönyörű rezes- j 
sárga színezetű, közepén sötétebb, a szirmok külső lapján 
rózsaszínű és baraczksárga, igen illatos. Kiváló színezetű, 
csokorban nyíló rózsa, mely a Mad. Falkot £ X  Mad. 
Bérard t  szerencsés párosításából származik.

I. Nabonnand. T h e a. N a b o n n a n «1. — Erős 
növésű, virága igen nagy, jól telt, terjedelmes szirmokkal, | 
bimbói megnyúltak; színe igen gyengéd rózsaszín, sárgával 
árnyékolva. Finom színezete . kitűnő hajtóképessége foly- ! 
tán az elsőrendű rózsák közé tartozik.

Louis Guillaud. T h e a .  N a b o n n a n d .  —  | 
Igen erős növésű kúszó thearó/.sa ; virága igen nagy, telt, 
zsindelyezett szirmokkal; gyengéd rózsaszínű, alapjában 
sárgás. Rendkívül dúsan virágzik.

Mad. Adélé de Bellabre. T  h e a. J. D ú c  h e r 
f i 1 s. —  Nagy, telt, jól felnyíló, baraczkpiros színű, alap
jában karminnal és sárgával elmosódott, külső lapján 
halvány-rózsaszínű, pirosán erezett. Növése alacsony, de 
igen erős ; rendkívül dúsan virágzik.

Mad. Charles de Thézillat. T h e  a. N a b o n- 
n a n d .—  Itrcn nairv és icen telt. iröml»alakú, zsindelye*

szirmokkal, egyenesen felálló tartással; tejfelsárga, közé
pen őz-sárgával árnyékolt; szirmai terjedelmesek.

Bunnert Fridolin. —  T h e a .  B e r n a i x. —
A bokor növése igen erős, kúszó; virága középnagy, 
telt, tökéletesen alkotott, élénk karminpiros, czinól»er- és 
amaránt-pirossal árnyékolva, a szirmok csúcsa kénsárga. 
Első rangú rózsa.

L a France de 89. T h e a - h y  br.  M o r c a  u- 
R o b e r t .  —  A bokor növése különösen erős és folyto
nosan fejlődésben van; hajtásai izmosak, kissé görbült 
tüskékkel bőségesen fegyverkezve; szép lombozata fényes
zöld, 5— 7 levélkéből áll; bimbói jól megnyúltak s tojás 
nagyságúak, mindig jól felnyílnak; virága rendkívül nagy, 
jól alkotott, élénkpiros, néha rikító, fehéren vonalas; 
valóságos pünkösdirózsa alakú, különösen dús virágzattal.

Moselblümchen. B e n g á l - h y  b r. L a m b e r t  
R e i t e r .  —  Középnagyságú virágai fénylő vérpirosak, 

bársonyos karminnal árnyékolva s e pompás szín közül 
fehér alap kandikál elő ; néha e színezet világos karminba 
megy át. Szép centifolia-alakű, tartósan virít, jól telt s 
szilárdan alkotott, minden időjárás mellett jól felnyílik. 
Növése alacsony, bokra nem lesz magasaid) 40 cm.-nél; 
lombozata eleintén világos barnásvörös, későbben kékes
zöldbe megy á t ; vesszői fegyvertelenek. Folyton nyíló, 
különösen csoportosításokhoz s a hajtatásra alkalmas új
donság. Mathilde Lenaerts X  Cramoisi superieure. Színes 
ábráját a Rosen-Zeitung ez évi 3-ik száma hozta.

Mad. Carnot. N o i s. M o r e a u - R o b e r t .  —  
A bokor növése igen erőteljes, izmos hajtásai széles, 
hátragörbült tüskékkel fegyverezve ; szép sötétzöld lom
bozata 5 —  7 levélből áll; virága középnagy vagy nagy, 
igen telt s jól felnyíló, eleintén gümbalaku, tökéletes 
alkotásit, fürtökben álló, illatos; színe szép aranysárga, 
közepén sötétebb, a szirmok szegélye kevésbé élénk; 
bimbói néha rezes-kanárisárgák. Igen változékony színe
zetű s egy törzsön nem ritkán két-három különböző szín
ben látjuk mint a William Allen Richardsonnál, melytől 
e faj származik.

Mad. Gustave Gossard. N ois. A. Godar d.  —  
A bokor erős növésű; rózsája nagy, telt, a középpontban 
világos rózsaszínű, külső szirmai fehérek, fénytelenek, 
rózsaszínnel fokozottak.

Prinzesse Marie de Lussignan. N o i s .  1\ 
B e r n y .  —  Alacsony növésű, virága középnagy, tökéletes 
alkotásu, halványsárga, a központban élénkebb, elnyilása 
felé csaknem fehér. Igen gazdagon virító, különösen a 
csokorkötéshez alkalmas válfaj.

Mons. A . Maillé. B o u r b .  M o r e a u - R o b e r t .  
—  Bokra igen erős növésű, hatalmas vesszői görbe tüs
kékkel fegyverzettek; lombozata igen szép sötét-zöld. 
Virága igen nagy, jól telt s mindenkor jól felnyílik, 
mintaszerűen alkotott; eleintén rikító karminpiros, későb
ben sötétebb vörös ; csokorban álló s oly dús virágzatu 
mint a Souv. de la Malmaison ; valamennyi bourbon- 

rózsával szemben rendkívül illatos. _ _ _ _ _
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Mad. Chevrier. U o u r b .  V i g n c r > n. A 
bokor erős növésű, virága közéj mag y vagy nagy, telt, 
gömbalaku, szép világos rózsaszínű, a középen élénkebi», 
a külső szirmok szegélye világosabb. Különösen dúsan 
nyíló faj, a Reine Victoria származéka.

Duchess of Albany. Re m.  W.  P a u l .  Erős 
növésű bokor, virága nagy és terjedelmes, jól telt, illatos,

egészen olyan, mint a La France, hanem sokkal sötétebb 
rózsaszínű. Igen dúsan virágzik.

Eugéne Perrier. R e m. P e r r i e r. A bokor 
erős növésű ; virága nagy, telt, karmin-rózsaszínű, szir
mainak hátsó lapja fehéres, illatos. Virágzat egyesével 
álló, merev kocsányon felmeredő s igy az üzleti metszésre 

igen alkalmas.

IRODALMI
Definition des Kosters hybrides remontants. (A 

hybrid-remontáns rózsák meghatározása. —  Journal des 
Roses 1889 6. sz.) A Lyon-Horticole-ból átvett közle
mény, melyben Viviand Morei a remontáns-csoport meg
határozásának helytelenségeit és nehézségeit tünteti elő. 
Nézete szerint e csoport »hybrid-remontáns« elnevezése 
már c>ak azért sem állja meg a helyét, mivel a Noisette-, 
bourbon-, thea- s bengálhybridák lényegükben szintén 
»hybri»l-remontánsok» s csoportjaik még sem jelöltetnek 1 
e névvel. A remontáns-csoport azon kerti alakjainak ere
detét, melyek ténylegesen remontálnak, Morel a Rosa 
indica ősfajtól származtatja még pedig akként, hogy : 
ezeknek apai őse egy többször nyíló indiai faj (a bengál- 
vagy thearózsa), mig anyai őse valamelyik egyszer nyíló 
európai faj. Ezen fajok első keresztezéséből csupán egy
szer nyíló korcsok keletkeztek, melyek azután ismét az ! 
ős-apafajjal párosítva, már többször nyíló korcsfajokat 
adtak, melyek a jelenlegi remontáns-csoportnak egyéneit 
képezik.

Koitille du Kosier. (A rózsa rozsdája. Journal des 
Roses, 1889 6. sz.) Rövid utasítás a rozsda; ur edo ro
sa e alapos eltávolítására, válasz alakjában: a megtámadott 
hajtásokat és leveleket azonnal el kell távolítani > a/, 
épeket megkénezni. A rozsda górcsövi gombafaj, mely 
különösen száraz nyárban a levelek é\> a virágszár hámja 
alatt fejlődik ki s ha idejében el nem távolitaitik, az 
egész bokrot veszélyezteti.—  Ezt a czikket mi még azzal 
egészítjük ki, hogy a rozsdától meglepett galyakat s le
veleket igen tanácsos azonnal a lemetszés után elégetni, 
mivel a rozsdának az a tulajdonsága van, hogy spórái 
hosszú időn át is megtartják életképességüket.

Die Kose „ Keine Marie Henriette“ . (Wiener lllus- 
trirte Garten- Zeitung, 1889, Y 1I.) J ul i us  J a bl a nzy 
e rozsának okszerű tenyésztését tárgyalja s felemlíti, hogy 
e rózsa helytelen kezelés miatt gyakran nem virágzik, 
mig helyesen kezelve rendkívül dús virágzatot hoz. Leg- 
czélszerübb e rózsát falak befuttatására, vagy pedig lu- 
gas-mivelésre venni, mi annál is inkább ajánlatos, mivel 
e rózsa teljesen télálló lévén, semmiféle takarást nem 
igényel; —  hatalmas, néha egy nyáron több métert

SZEMLE.
meghaladó növése miatt sem a csoportosításoknál, sem 
pedig szabadon álló koronás fácska alakjában nem te
nyészthető s miután a nyesést nem tűri, mindenek elolt 
nagy területre van szüksége. Ezenkívül c rózsa még a 
melegházi hajtatásra is előnyösen használható s itt éppen 
oly kezelést igényel mint a Maréchal Niel, melynek 
méltó átellenese.

Der Ko'sengarten int Zimmerfenster. (Rózsakért a 
szobaablakban. —  Illustrirte Flora, 89, No. 7 *) Hrai t -  
ma i c r  költői szavak kíséretében buzdítja a rózsakedvelő
ket, hogy szobáik ablakait alakítsák rózsakertté át, a mi 
szerinte igen könnyű dolog, csupán nagyobb kitartást 
igényel. Röviden vázolja e czikkben a dugványozást, 
csakhogy abban egyátalán nem értünk egyet Hraitmaier 
úrral, hogy a dugványoknak gyakori és bőséges öntözé
sét ajánlja, mert tapasztalás szerint éppen a sok öntözés 
miatt megy tönkre a legtöbb dugvány. Mésrészt a szerző 
igen helyesen cselekedte volna, ha néhány könynyebben 
dugványozható fajt is felsorolt volna. A c/.ikk egészben 
véve laikusokhoz van intézve s inkább csak buzdítás a 
rózsatermelés felkarolására.

Le Cidre ct le Kői rí (Alma - és körtebor.) F 
czimen Schweitzban, A i gent  an székhellyel, az alma
borok termelőinek egy uj szaklapja jelenik meg, mely 
havi folyóirat alakjában hivatva lesz a pomologiai tudo
mányok teijesztésére és a termelők érdekeinek megóvá
sára. Az uj szaklap szerkesztője: Eugéne Yilmont.

Die /Ammer - und 1fausgiirtnerei, verfasst von 
Wi l hel m Mühl e (Temesvár.) Egy O4 oldalra terjedő 
hasznos kertészeti müvecske. Az első rész a dísznövények 
szobatenyésztési módját ismerteti, mig a második rész 
csaknem egész terjedelmében a konyhakertészettel foglal
kozik. A gyümölcstermelés e füzetkél»e nincsen felvéve, 
a mit nagyon i> helyesnek találunk, lévén czélja csupán 
a házikert és szol>anövények felemlitése; a kertben ter
melhető bogyós növények s a szamócza azonban l>enn- 
foglaltatnak. Sajnálatos, hogy v munka magyar ny< 1- 
ven kiadva még nem látott n »pvilágot, azonban remél
jük hogy ez óhajunk nemsokára bővített kiadásban fog 
teljesülni. —  A mú a szerzőnél kapha ó

Hó  / H a g a l y a k a t
az őszi alvó szemzeshez, galyankint 3 - 4  szemm el. 6 - 1 2  krral szám iunk előfizetőinknek. Újdonságok 25 - 3 0  krral galyankm t.
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Thunberg.

Rózsa Újság. Ungarische Rosen-Zeitung.


