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E g y  é r d e k e s  v i s s z a e s é s .
Boross István-tól Stírlmgárdon.

Két év óta egy különös és sajátságos 
esetet észleltem kertemben, melynek valódi 
okát kideríteni nem vagyok képes, annyival 
inkább nem, minthogy átültetés következté
ben tapasztalás szerint a gazdagabb gyökér
képződés mellett tökéletesedni szoktak a nö
vények, holott ezen észlelt esetben a Kosa 
sulphurca csoporthoz tartozó s igen teltnek 
imert Jaunc doublc rózsa, mely nálam nagy 
kiterjedésű bokrot képez, átültetés folytán 
egyszerűvé vált.

Már virágzási viselkedésénél is sajátsá
gos jelenséget észleltem e rózsafajnál: igen 
gazdagon megjelenni szokott virágjai ugyanis 
csak minden második évben nyílnak fel töké
letesen s ilyenkor a több ezer darab arany
sárga virág valóban elragadó látványt nyújt, 
vetekedvén bármely thearózsával. A  folyó év 
a nyíló évek közé tartozik, inig a nem nyíló 
években rendkívül tömötten telt virágbimbói 
kinyílás előtt elveszve leszáradnak. Azt hiszem, 
e két éves viritás oka ott keresendő, miként 
a bokor nagy kiterjedésű s gyökérsarjakkal 
bővelkedő lévén, hozzá még évek óta nyesve 
sem volt s igy túlságos gazdagon megjelenő 
bimbóit csak minden második évben képes 
teljes kifejlődésre juttatni.

Ezen túlságosan szétterjedt bokorból a 
múlt év tavaszán egy idősebb törzset vétet
tem ki külön átültetés czéljából. Ez a kiülte- 

1 tett törzs meg is fogamzott szépen s még 
ugyanazon év junius havában gazdagon el 
volt borítva bimbókkal, azonban már a bim
bók fejlődésénél feltűnt azok vékony alkata, 
mely az anyatő bimbóinak alakjától egészen 
elütött. Kinyíláskor meglepetve tapasztaltam, 
hogy valamennyi virág elvesztette teltségét 
s visszaesett a R. stilphurea egyszerű 5-szir- 
mos vad alakjába. A  most lefolyt tavaszi 
virágzásnál ez a tő ismét csak egészen eg y
szerű virágokat hozott, melyekből néhány 
példány a Rózsa Újság t. szerkesztőségének 
lett beküldve. Ez az egészen egyszerű virá
gokat hozó törzs is igen érdekes és valóban 
díszes kerti látványt nyújt virágzásakor s igy 
azt további észlelés czéljából érintetlenül 
fogom helyén hagyni.

A  leirt visszaesés valódi okát nem 
vagyok képes kideríteni, nézetem szerint 
azonban csak két lehetőség forog fenn: vagy 
ténylegesen visszaesett a telt kerti válfaj az 
eredeti egyszerű vad alakba s akkor egy 
ritka tüneménynyel állunk szemben, vagy 
pedig a telt Jaune double kerti alak a vad
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fi. sulphurcá-ra lett eredetileg nemesítve s 
kiültetéskor cppen ez a vadoncz-alany lett a 
már szétterjedt bokorból kivéve. Ez utóbbi 
föltevés némi igazolást nyerne tán azon kö
rülmény folytán, hogy a bokornak ez a ki
ásott része éveken át nem virágzott, a kiiil- 
tetés után pedig mindjárt meghozta virágzatát.

Hybrid rózsa vagy remontáns rózsa?
G. E -tői Turiiiltaii.

A  Rózsa Újság megelőző számában a 
6-ik oldalon hasonló rzimen Ret t en T. úr 
felemlíti az úgynevezett remontáns rózsák* 
helytelen csoport elnevezését s e téves, de 
a gyakorlatba már betolakodott elnevezés 
helyett a Aöbbszörnyiló hybrid-rózsák kife
jezést hozza ajánlatba, minthogy ez utóbbi 
használata mellett a tévedések könnyebben 
kikerülhetők lennének s minthogy e kifejezés 
már előbb is használatban volt.

Véleményem szerint egyrészt a tudo
mány előrehaladása, másrészt a művészet 
törekvése, előbb utóbb vállvetve tönkre fogják 
silányitani azokat a rózsakertészeti sallangokat, 
melyek a műszaki kifejezések terén immár 
o ly  nagy uralomra jutottak, hogy egy he
lyes rendszeresítést lehetetlenné tesznek.

Utódaink bizonyára kénytelenek lesznek 
hahotára fakadni azok fölött a nyelvészeti 
szörnyetegek fölött, melyek a tudomány és 
művészetnek egymástóli idegenkedése folytán 
különösen a 19-ik században kaptak lábra. 
Hnnéltogva a rózsakertészeti nyelvezet revízi
ója és tökéletesítése, minden esetre égető 
kérdéssé vált. Nagy örömmel üdvözlöm tehát 
Retten T. urnák e tárgyban tett kezdemé
nyezését.

Főképpen mint botanikus, a Rosa 
nem viszonyaival meglehetősen megismer
kedtem s ez ismereteim alapján bátran merem 
állítani, hogy kerti rózsáink csak igen jelen
téktelen kivétellel mind megannyi korcsalakok, 
hybri dák,  melyek keletkezésüket részint 
természetes, részint mesterséges keresztezé
seknek köszönik. Ezen egyedüli helyes bota

nikai értelemben úgy az összes kerti, mint 
a vadon növő rózsafajokat legelőször is két 
nagy csoportra kellene osztanunk, u. ni. 1. 
a növénytani j e l l e g a l a k o k  és 2. a k o rc s 
a l a k o k  csoportjára. Ennél egyszerűbb és 
természetesebb felosztást kertészeti szempont 
ból már alig képzelhetünk magunknak.

A  növénytani jellegalakok tudvalevőleg 
kiindulási pontul szolgálnak korcsalakok lét- 

I rejöttének s igy csupán csak a szó szorosabb 
értelmében vett rózsetenvésztő számára bírnak 

1 nagy fontossággal, ellenben a korcsalakok 
óriási csoportja inkább a gyakorlati rózsa 

! kertész hatáskörébe tartozik s ettől várja helyes 
‘ felosztását. —  Nagy szerepet játszik még a 

rózsakertészetben számos rózsának azon tu
lajdonsága, hogy virágzatát egy nyár lefor
gása alatt egyszer vagy többször megújítja, 
inig más fajok évenkint csak egyszer virág
zanak. A  rózsának e sajátságos virágzási 
viselkedése folytán a rózsakertész, egészen 
helyesen még egyszer és többször nyíló r ó 
z s á k a t  is meg szokott különböztetni, bár 
kertész és nem botanikus létére alig veszi 
tekintetbe azon körülményt, hogy csaknem 
valamennyi rózsája nem jellegfaj, hanem 
kor cs a i nk  és pedig úgy az egyszer, mint 
a többször nyílók egyaránt. Előfordulnak 
azonban a növénytani jellegfajoknál is több
ször nyíló alakok, mint pl. Kos a  ru gósa , 
R. sem  p e r  f l ór  e n s  stb., melyekkel ellen
kezőleg egyszer virágzó kerti korcsalakok is 
léteznek, mint pl. a legtöbb kúszórózsa.
1 la már most ezen nagyon is helyes nö
vénytani alapon pl. a Maréchal Niel kerti 
rozsát »többször nyíló hybrid-rózsának* tart
juk, akkor egyátalán semmiféle hibát sem 
követtünk el a növénytan szabályai ellen, 
mert a gyakorlati életbe becsúszott helyte
lenségeket zsinórmértékül tekintenünk még 
akkor sem szabad, ha ez a helytelenség az 
egész világon szabálylyá vált volna is.

A  mindenfelé használatos kifejezés : 
• remontáns rózsa,* egy kényszerűségből fel
vett szükséges rósz, mint akár hány más 
helytelen csoport elnevezés s értjük alatta a 

: R o s a  gal l ica azon h y b r i d á i t ,  melyek egy
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és ugyanazon évben kétszer vagy többször 
képesek virágozni. E g y  jobb kifejezés hiá
nyában tehát ez a kifejezés éppen olyan 
jogosult, mint pl. a »Rourbon-rózsa* vagy a 
>Noisette-rózsa« csoporjelzője, mert ezek az 
utóbbiak is csak »többször nyiló hybridrózsák.«

A  kerti rózsák rendszerében mesrfoaf- 
hatatlan módon még ma is rendkiviil nagy 
zavar uralkodik s szinte csodálnunk lehet, 
hogy néhány kiváló növénytudósnak ebbeli 
törekvése minduntalan hajótörést szenved : 
a tudományos alapra fektetett osztályozás 
nem képes a rózsakertekbe hatolni!

1 la kerti rózsáinkat helyesen, a növénytan 
alapelvei szerint akarnók felosztani s az egyes 
csoportoknak helyes elnevezést akarnánk adni, 
akkor mindenek elótt azon nagy üreget 
kellene áthidalnunk, mely a növénytan és 
kertészeti művészet közt még mindig tátong, 
minthogy a tudomány hozzájárulása nélkül a 
rózsászat ezután is csak a homályban fog 
barangolni. Szívből óhajtom tehát, hogy ez 
a mindnyájunktól annyira óhajtott egyesülés 
minél előbb bekövetkezzék!

Rózsászati jegyzetek.
A szerkesztőség kísérleti telepéről.

A R. rugósa hybridái. —  Midőn G e 
o r g e  s B r u a n t  az ő fehér rugosa-hybridá- 
jával, a Mad. G. Bruant rózsával a láthatáron 
feltűnt, néhány rózsatenyésztő ismét mohón 
kapott a már jóformán feledésbe ment A’. 
rugósa Thunb. botanikai rózsához. —  E ró
zsának különös alkata s csodálatos viselkedése 
csakugyan azon föltevésre jogosította föl a 
tenyésztőket, hogy róla nem mindennapi 
korcsalakok lesznek nyerhetők. Teljes tél
állósága, szép növése, mely csinos korona 
képzésére hajlik, azután sajátságos, mintegy 
üvegesen mázos szilárd lombozata, főképpen 
azonban óriási mértékben kifejlődött remon- 
táló képessége, végre rendkiviil könnyű gyii- 
mölcsözése, az ujdonságtenyésztőre nézve 
csakugyan nagyon is csalogatóknak mutat
koznak. Németországban Dr. Mül l e r We i n-

gartenben hagyta magát e fajtól elragadtatni, 
nálunk a korponai ismeretes rózsatenyésztő 
G e s c h w i n d  R u d o l f  tett vele rosszul si
került keresztezési kísérleteket s három év 
óta e rózsát kísérleti kertünkben is keresz
teztük különféle rózsafajok himporával.

A  rózsapiaczon manapság e rózsának 
csupán néhány kerti alakja van forgalomban, 
ezek azonban csaknem kivétel nélkül elannyira 
másodrendiiek, hogy a rózsakertekbe egy- 
átalán nem képesek behatolni; ezek pedig a 
következők: Souvenir lic Jcddo, (Móriét,)
Kaiserin des Nordens, (R. hymalaginsis, R. 
Zucchariniana,) Comtc (T Epretnisnil, (Nabon- 
nand,) Mad. G. Bruant (Rruant) és Mad. 
Charles Frédéric Worth. (Vve. Schwarz.)

Ú gy látszik, hogy a rózsatenyésztők 
ezt az érdek fajt eddigelé csupán a R . indica 
kerti alakjaival, tehát a legszebb kulturrózsák- 
kal párosították. Mi magunk a legutóbbi 
időkig sem gondoltunk egyébre, mint a 
thearózsák himporával történt párosításokra. 
Ebbéli kísérleteink kezdetben a legszebb és 
legérdekesebb sikerek reményére jogosítottak 
fel : a rózsa az idegen himport igen jól fel
vette, gyümölcsét pompásan s aránylag rend
kívül rövid idő alatt meg is érlelte s nem 

' csekély örömünkre szolgált, midőn a gon
dosan elvetett magvak legnagyobb része a 
következő tavaszon pompásan ki is kelt. 
Két év alatt több mint 300 magonczplántát 
nyertünk e párosításból s a kiültetés műve
letéig meg is voltunk tökéletesen elégedve 
az eredménynyel, mivel a plántácskák kivé
tel nélkül jól megeredtek. —  Ezen időpon
ton túl azonban a kiültetett plánták közé 
mind ama bajok ütöttek be, melyek egy  uj- 
donságtenyésztő képzelődését teljesen tönkre- 
silányitani képesek: csemetéink legnagyobb 
része nem akart fejlődni; 80"/„ a legjobb 
ápolás mellett is teljesen visszamaradt s a 
lisztharmatnak esett áldozatul, bár ezeknél a 
gyökérfejlődés kitűnőnek volt nevezhető. E gy 
jobb tavasz bekövetkezésének reményében 
az ültetvényt teljesen érintetlenül hagytuk s 
csupán két csemetét ültettünk onnét ki, mi
vel ezek már az első évben bimbókat hoztak.
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Azonban a második nyár meg inkább 
lehütöttc amúgy is nagy mértékben meg- 
csappant reményünket, mintán most m«ir 
90"/„ kihányást állapítottunk meg. —  Hogy | 
az erősebben növekedő, még teljesen egész
séges tőkét megmenthessük, a beteges és 
mitsem ígérőket alaposan eltávolitottuk, az 
ágyas föliiletét pedig friss erdei földdel cse

réltük ki.
H keresztezések eredménye ma már 

egészen tiszta képet nviijt: a 300 magoncz- 
l,ó| csupán csak 1 ódarab óill rendelkezésünkre, 
még pedig a következő párosításokból: Mad. 
l'drard-dal, .1 lad. M. WUhrmos-A, P erit de 
Lyon-wA és Ilon. /:". Gifford-dal három-három 
darab, Cornetie Kook al két darab, Jioiujuc/ 
iPorA és ReveUi Charlcs-A egy-egy darab.

lézen \C> növényből négynek nincsen 
elég erős növése s azonkívül hajlandóságot 
mutatnak a lisztharmat iránt; ezeket tehát 
a használható újdonságok névsorából kitöröl
hetjük. Megmarad tehát még 12 drb. tó; 
ezek közül háromnál a virágok egészen egy
szerűek, 5-szirmuak s igy ezek sem jöhetnek 
számításba. A  megmaradt 9 tő közül egy 
már szintén virágzott; ennek középnagy vi
rágjai bársonyosan sötétkarmin színezetűek, 
meglehetősen sűrűn teltek, rendkívül illatosak, 
bugában ülők, de igen rosszul nyílnak fel. 
Ez a tő a Rovclli Charles himporával történt 
keresztezésből származik és különféle alanyokra 
nemcsitve még további megfigyelésünk tár
gyát fogja képezni.

A  megmaradt 8 tőnél csaknem kivétel 
nélkül egészséges, többé kevésbé erős fej
lődést veszünk észre; különösen pompás s 
az igazi rózsatenyésztőre nézve elragadó lát
ványt nyújtanak e korcsalakok szilárd lom
bozatai, melyeknél a két botanikai alak jellegei 
oly feltűnő módon egyesülnek. Kog-e azon
ban e nyolez tő közül egyik vagy másik 
hasznavehető virágzatot is hozni ? az még 
csak idő kérdése; eddig tett tapasztalataink 
e tekintetben nem jogosítanak fel vérmeseid) 
reményekre.

A  legutóbb lefolyt rózsakiállitáson, me
lyet a németországi rózsakedvelűk egylete

Trierben rendezett, Dr. Müller VVeingartenból 
a I\. rugósa több általa tenyésztett korcs- 
alakját állította ki, de ezek a rózsák sem a 
közönség, sem a jury érdeklődését nem kel

tették fel.
1 la már most azokat az eredményeket, 

melyeket Geschwind és Miiller e rózsa ke
resztezéséből elértek, a magunk tapasztalatai
val összegezzük, úgy csakugyan ama meg
állapodásra kell jutnunk, hogy a Kosa rugósa 
Thunh. nem alkalmas oly kerti hybridák 
tenyésztéséhez, melyek a R. indít a csoport
jához tartozó kerti alakok himporával esz
közölt párosításokból származnak.

Hogy ez a rendkívül sajátságos rózsa 
alkalmas-e más irányban eszközölt kereszte
zésekre, az még természetesen a jövő titka; 
mi e tekintetben is a legmesszebb menő 
kísérleteket foganatosítottuk s az eredményt 
annak idejében szintén a nyilvánosság elé 
fogjuk hozni.

Jelen közleményünk megírása után 
szemlét tartottunk nagyszámú honi és kiil- 
töldi csere-folyóirataink közt, mely alkalom
mal a »YViener lllustrirte Garten-Zeitung* 
folyó) évi 5-ik füzetében, a 203-ik oldalon e 
rozsar.il a következő közlést találtuk: . . . .
» . . . .  a Rosa rugósa egy újabb korcsalak- 

járól teszünk említést, melyet az ismeretes 
növénytenyésztő H r u a n t ,  a közönséges 
bengálrórzsával eszközölt keresztezésből nyert 
s melyet a »Kevue horticolet-ban l é d u a r d  
A  n d r é leirt.

Hruant urnák köszönhetünk már egy 
hybridat a R. rugósáról, t. i. az általunk két 
évvel ezelőtt leirt Ma l. Georgcs Rruanf-ot, 
melyet ő a Stnnhreuil thearozsával eszközölt 
párositásbó>l nyert. Az előbb jelzett keresz
tezésből azonban két terméket nyert, melyek 
egymástól lényegesen különböznek s melyek 
közül az egyik, féligtelt virágokkal, ugyan
olyan szint mutatott, mint a közönséges ben- 
gálrózsas melynél félő, hogy csak keveseknek 
fog tetszeni, (tehát valószínűleg nem fog a 
kereskedésbe hozatni,) a másik pedig lé. Andr é  
által R. rugósa caloearpa név alatt íratott le. 
légy szerű virágai ennek kisebbek mint a R.
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rugósa-nál, szabályosan alkotottak, élénk ró
zsaszínűek s a bokrot tavasz kezdetétől nyár 
végéig elborítják s ilyenkor szép élénkpiros 
gyümölcsöktől váltatnak fel, melyek a bokrot 
hasonlóképpen még deczember végéig díszí
tik. Kz a korcsaink nemesítésének második 
évében már igen dúsan virágzik az erő
teljes, sűrűn tüskés hajtásokon, melyek az 
anyatőénél kisebb, nemesebb, csaknem mindig 
zöld I unbozattal vannak felruházva. Mint kü
lönös tulajdonság állittatik e rózsáról, hogy 
magas alanyokra nemesítve, szabályos gömb- 
a'aku koronát képez.*

A  A’. rugósa felöl irt eme közlemény, 
feltevésünket még inkább megerősítem lat
szik; kitűnik ugyanis belőle, hogy Hruant ur 
a A’, rugósa/ a »közönséges bengalrúzsávah 
mulegesen párosította. Kz a kifejezés részünk
ről érthetetlen, minthogy Kurópában a ben- 
gálrózsának csupán alfajai és válfajai fordulnak 
elő, nem tudjuk tehát, hogy mit értsünk a 
*közönséges bengálrózsa* alatt; de álljon a 
dolog bármiként, annyi bizonyos, hogy a 
jelen esetben a A’, rugósa ismét csak a R. 
indiai csoportjának valamelyik fajával lett 
termékenyítve s hogy a két darab származék 
közül az egyik »hihetóleg nem fog a keres
kedésben megjelenni*, a másik pedig IC. 
A n d r é  áltál A’, rugósa calocarga névre ke- 
reszteltetett. Kitekintve attól, hogy ez a má
sodik származék is valószínűleg csak kevesek 
tetszését fogja magára vonni, nem találjuk 
igazoltnak André eljárását, hogy ezt a jelen
téktelen korcsalakot mindjárt n'occ miaui el
nevezéssel ruházta fel, miután a növény maga 
hihetőleg rövid idő alatt le fog tűnni a lát
határról, az irodalomban azonban olyan nyo
mot hagyhat vissza, mely a tudósok útjába 
esetleg nem csekély akadályt gördíthet Ilyen 
hybridákat mi kísérleti kertünkből tuczat 
számra juttathatunk bárkinek a rendelkezésére.

Túlgazdag másodviritás. —  Az elmúlt 
tavasz zordon hideg időjárása tudvalevőleg 
csak április hónap végével adott helyet me
legebb légáramlatnak, mire azután csaknem 
minden átmenet nélkül igen forró májusi na
pok következtek. A  szerencsésen áttelelt sza

badföldi rózsáinknak első virágzása, ezen 
túlságosan meleg időjárásnak megfelelőkig 
igen gyorsan véget ért, hogy már június 

1 végével helyet adjon a másodiknak. Miután 
a második virágzat kifejlődése alkalmával 
több hűvös esős napunk is volt, már kez
detben képesek voltunk megítélni, hogy e 
második virágzás gazdagabb s fejlettebb lesz 
az elsőnél. Föltevésünk teljes mértékben iga
zolva is lett, minthogy néhány thearózsa, de 
különösen azok, melyeknek első bimbóit le
csipkedtük, már június végével virágzásnak 
indultak. Kz a második virágzás tetőfokát 
július 2-án érte el, sokkal szebb és gazdagabb 
is volt mint az első s több nevezetességet 
is mutatott; igy pl. többszörös virágzatot 

i tapasztaltunk olyan fajoknál, melyek egyéb- 
; kor, de különösen a második virágzás alkal

mával csak egyesével álló rózsákat hoztak, 
mint pl: l ’erle de Lyon, Md. de Watteville, 
Comtesse de l'rigneuse, Charles Kovelli s 
többek, melyeknél most egyes hajtások csú
csán 2 — 3 jól kifejlődött virág is foglalt helyet. 
Maga az egyesen álló virágokat hozni szo
kott Souvenir de la Maimaison s ennek 
sportja, a Kronprinzessin Victoria, annyira 
mentek virágzatuk sokszorosításában, hogy 
egyetlen elsődleges virágszáron 7— 8 bimbót 
is számlálhattunk. I )e a virágok fejlettsége, 
alakja és szilié sem hagytak annyi kívánni 
valót fenn, mint az elsőnél, sőt daczára annak, 
hogy a július tropikus meleg napokkal kö
szöntött be, a sötéten nyíló remontánsok is 
megkapták eredeti sötét szinpompajukat. 
Újólag egy bizonyság arra nézve, hogy a 
sötét rózsák csak akkor kapjak meg eredeti 
színüket, ha a bimbóképződés alkalmával 
hűvös felhős és esős időjárás uralkodik.

A  M erveille de L yon  részleges visz 
szaesése. —  Kz a szép fehér remontáns 
rózsa tudvalevőleg nem magról nyert válfaj, 
hanem csupán kétalakulata az általában isme
retes és kedvelt: Mad. la Haronne de Koth- 
schild remontáns rózsának. —  Négy évvel 
ezelőtt e fehér sportrózsából több nemesítést 
készítettünk a R. canina gyökérnyakába. Kgy 
év múlva e nemesitvények a szabadföldből
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edényekbe lettek ültetve s egy télen át haj
tatásnak vettettek alá, mire tavaszkor ismét 
a szabadföldbe helyeztettek, lézen törzsekből 
egyet, mely különben rendes fehér virágokat 
hozott, a múlt őszszel sokkal szabadabb helyre 
ültettünk át. A  lefolyt tavaszon e törzset két 
csonkra rövidre visszanyestük; ezek jól ki
hajtottak s egészen rendesen színezett fehér 
virágokat hoztak, szám szerint kettőt. Az 
első virágzás megjelenésével egyidejűleg a 
nemesítés helyéről egy hatalmas harmadik 
hajtás törtetett elő, mely növésében meg 
nem akadályoztatván, midőn 25 cm. magas
ságot elért, csúcsán egy bimbót fejlesztett 
Ez a bimbó felnyílván, egy rendes, közép
nagyságú Mad. la Karonne de Rothschild- 
rózsát fejlesztett ki.

Miután a jelen esetben egy kettős ne
mesítés eshetősége teljesen ki van zárva, 
egészen határozottan egy részleges vissza
eséssel van dolgunk, melynek okát azonban 
megállapítani nem vagyunk képesek. Magától 
értetődik, hogy ezt az érdekes hajtást to
vábbi észlelés szempontjából érintetlenül 
hagytuk.

Hangyafészkek elpusztítása. —  1 lihe- 
tőleg minden rózsakertész tapasztalhatta már, 
hogy mily kellemetlenségeket okoznak a 
hangyafészkek, különösen fiatalabb ültetvény- 
ágyakban. I la az üregjáratok a gyökérzet 
közvetlen szomszédságában, vagy éppen 
alatta vannak, úgy a fészket sem forró vizzel, 
sem vegyi szerekkel nem vagyunk képesek 
elpusztítani, hacsak néhány csemetét feláldozni 
nem akarunk. Megkísértettük a hangyafész
kek nyílásába naponta kétszer tiszta hideg 
vizet önteni, mire öt nap múlva a hangyák 
a fészkeket véglegesen elhagyták. Az eljá
rásnál szükséges, hogy a fészeknek egy 
oly kivezető nyílását válasszuk a viz beön- 
tesére, melyen át a viz a fészek belsejébe 
hatolhat. Czélszerü még a művelethez igen 
kicsiny, legfölebb 1 üt. tartalmú kis locsolót 
venni, melynek vékony csőnyílásán át a viz 
csak lassan öntetik a fészek belsejébe.

K é r d é s .

O roszy Miklós tól, N.-Y'eiöcze.

I

A  természettudományok fejlődésével na
gyon előre haladt már a növények nemes
bítése is; különösen a rózsáknál bámulatos 
eredmények érettek már cl. Az eredetileg 
csak 5-szirmú és évenkint egyszer nyíló 
rózsákat átváltoztatták sokszirmu vagyis telt 
és évenkint többször nyíló rózsákká. A  himpor 
átvitelével, vagyis mesterséges termékenyítés 
által újabb meg újabb válfajokat hoznak létre. 
Ezen utóbbi műveletet már sokszor ismer
tették a szakközlönyök, de hogy minő tényezők 
közreműködése mellett válik az egyszerű vad 
rózsa teltté s folyton virágzóvá, arról még 
növénytani munkákban sem olvastam sehol. 
—  Többek közt van a Kosa luteának egy 
válfaja, az ismeretes Jaunc bicolorc, mely g y ö 
nyörű, a rózsák közt páratlanul álló színezete 
folytán elannyira jól veszi ki magát, hogy a 
szemlélőt szinte bámulatba ejti; csakhogy ez 
a rózsa csupán 5-szirmu és évenkint csupán 
egyszer, május-juniusban virágzik. A legjobb 
fekvés, ápolás és talajviszonyok mellett sem 
virít többször azon évben, hanem csak ágait 
neveli, lén tettem ezzel a válfajjal kisérlcteket 
egyfelől himporátvitellel, másfelől folytonnyiló 
rózsaalanyba nemesítettem, de sem az egyik, 
sem a másik művelet után nem nyertem 
mást, mint az 5-szirmu eredeti, egyszernyiló 
Jaune bi co l ore  válfajt. A z idei nedvdús 
időjárás mellett ugyanazon tőn különfélekép
pen szineződött, sőt czirmos és foltos virágok 
is fordultak elő, csakhogy ez a színjáték tud
valevőleg állandó sajatsaga ezen különös ró
zsának s máskor és más viszonyok közt is 
elő szokott fordulni. I la ezt az érdekes válfajt 
teltté és többszörvirágzóvá lehetne átváltoz
tatni, egyike lenne az első osztályba soroz
ható diszrózsáknak.

Felvetem tehát a kérdést : milyen 
művelet által lehet az egyszerű rózsát teltté 
s az évenkint csak egyszer nyílót többször- 
nyilóvá átváltoztatni ?
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G u s t a v e  R é g i s .
Színes iminu'llcklrttcl.

Uj válfaj a theahybridák csoportjából, 
a jó hírnévnek örvendő J. I’ e r n e t  fils-D u- 
c h e r  lyon-monplaisiri rózsatenyésztő egyik- 
jobb tenyésztménye, melynek eredetét azon
ban a tenyésztő jónak látta a nyilvánosság 
elől elrejteni.

A  rózsa középnagy, csak ritkán nagy, 
félig telt, kanárisárga, az egyes virágszirmok 
szegélye gyengéden karminpiros, mely szí
nezet azonban észrevétlenül megy át a szirom 
sárga színébe. Virágzata rendes körülmények 
közt egyesével álló, néha azonban 3— 5 vi
rágból álló ernyöbugában is jelentkezik, bim
bója jól megnyúlt s különösen félignyilt ál
lapotban pompás sáfrányszinü s egészen 
szabályosan alkotott, a mi e rózsát igen ér
tékessé teszi.

Nagyon hihető, hogy ez a szilárd,

i megnyúlt virágszáron ülő, gyengén illatos 
rázsa csakhamar nagyobb mértékben el lesz 
terjedve, nem csupán a rózsakedvelők kö
rében, hanem még az üzletkertészeknél is, 
minthogy igen gazdagon virágzik, rendkívül 
jól remontál s állítólag a téli hajtatásra is 
kitünően beválik.

bokrának növése igen erős, de nem 
kúszó; egyenes hajtásai kissé széthajlók s 
alig kiszögellő hegyes tüskékkel elég bőven 
vannak felfegyverezve. Terjedelmes lombo
zata siirii, szép fénylő világos-zöld, az alsó 
lapon világosabb-homályos.

A  bokor növésére nézve sokban ha
sonlít az annyira kedvelt Camoéns-hez s 
sárga virágai sem ütnek el ettől sokban.

A »Societé d' horticulture pratujue du 
Kilőne* lyoni gyülekezetén, 1890 július 12-én 
első osztályú kitüntetésben részesült —  Aján
latos rózsa üzletkei tészek számára.

B í r á l

Rosa villosa L., var. pomifera Herrtn.

A C a  ii i n a k  csoportjához tartozó bo
tanikai alak, előfordul Francziaországban, An- 
golorszagban, Németországban s a taurusi 
havasokban. Virágja középnagy, egyszerű, 
ot terjedelmes karminszinü, alapján fehér vi
rágszirommal. Porodái számosak, rövid fona
lakon ülnek, igen jól fejlődöttek. Bibeszár 
szabad, nyelek számosak, igen szorosan so
rakozva, világos-zöld tálcsáik egy alacsony 
képszerű halmot képeznek közvetlenül a 
korong fölött. Kchelylevelei igen jól kinyúltak, 
keskenyek, csúcsaik végén mindenkor kisze
lesednek, a három külső közül kettőnél két
oldalún hosszú, szintén kiszélesedett függelé
kek foglalnak helyet, egynél csak az egyik 
oldal sallangos, inig a két belső egészen 
épszélü; belső lapjukon e kehelyszirmok 
gyenge, fehér nemezburkolattal vannak bé
lelve, kividről fénytelenek, sűrűn álló szabá
lyosan rendezett hosszabb mirigyes sertécs- 
kékkel borítottak. Maghon igen jól kifejlődve,

a t o k .

csaknem gömbalaku, homályos szürkés-zöld, 
napoldalán kissé barnított, egész folületén 
igen hosszú világos mirigyes, a napoldalon 
karminpiros sertékkel szabályosan borított. 
A  kehelyszirmok és a maghon eme mirigyei 
egy ragadós gyantaszerü, erős szagu anya
got választanak el, mely különösen a bim
bóbuga érintésekor igen erősen rátapad az 
érintő ujjakra, mint pl. a fenyőfából kifolyó 
gyantamézga. A  rövid, vastag, szintén miri
gyes sertékkel ellátott virágkocsány alapjá
ban kétoldalt, igen jól fejlődött és kiszélese
dett lándzsás murvákkal bir; ezeken kivid 
az elsődleges virágszárak még egy nagy 
murvával s ennek átellenében egy 3-leveles 
lombbal vannak körülvéve. Levélnyél jól 
megnyúlt, erőteljes, csaknem hengeres, egész 
folületén odasimuló nemezes gyapjazattal bo
rított s néhány rövidebb mirigyes sertével 
ellátott; alulról néhány gyenge, egyenes, 
világos-szinü tüskével fegyverzett, felülről 
igen gyengén barázdás. Melléklevelei rövidek, 
hártyásak, közepükön erősen kiszélesedettek,
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rövid fülesekben végződnek, széleiken apró 
rövid sertemirigyekkel szabálytalanul pillázot- 
tak. A  fénytelen siirii szürkés-zöld lombozat 
a virágzó hajtásokon többnyire 7-leveles, a 
meddőkön 9-leveles; az alul nemezesen gyap
jas, fölül néhány finom fehér odasimuló szőr
rel borított lándzsás levelek széleiken mélyen 
es szabályszerűen egyszer fűrészeltek s finom 
rövid mirigyszőrökkel pillázottak. Virágzata 
rendkívül gazdag, 2— 5 virággal egy ernyő- 
bugában, évenkint csak is egyszer megjelenő. 
A  bokor növése igen erős; világos-zöld, a 
napoldalon némileg barnitott sima hajtásai 
távolálló, itt ott párosával elhelyeződött erős 
egyenes, csaknem áralaku tüskékkel fegy
verzetiek.

Ez az érdekes rózsa mindenféle alakban 
nemesíthető, sót még dugványokról is sza
porítható, vastag, koránérő sertés gyümölcsei 
nagy mennyiségben jelennek meg s állítólag 
befőzésre alkalmasok. Nyesése csupán a régi 
kiélt hajtások eltávolítására szorítkozzék, téli 
takarót azonban nem kiván.

Kel nem fogható, hogy könnyű ter
mékenyülése és gyümölcsöző képességénél 
fogva ez a rózsa eddig miért nem vonatott 
keresztezési kísérletek alá. —  Az elmúlt ta
vaszon e különös rózsát különféle kertirózsák 
himporával kereszteztük s most feszült figye
lemmel várjuk az eredményt; magtokjai a 
párosítás után óriási fejlettségnek indultak.

Madame Ferdinand Jamin.
Kenumt. —  IJtüchaux,

American Beauty; May, 1385. —  Vi
rágja igen nagy, nem ritkán 12— 14 cm. 
átméretü; eleintén gömbalaku, későbben 
csészealaku, jól telt, szép egyenes tartással 
és igen erős rózsaillattal; karmin-rózsaszinü, 
gyengéd virágszirmainak hátsó lapja valamivel 
világosabb, gyengén karminnal erezett, l ’o- 
rodái számosak és jól fejlődőitek; bibeszárak 
középszámban vannak jelen, karminpirosak. 
széles érdes fölületü tálcsákban végződnek. 
Kehelyszirmai keskenyek, de jól megnyúltak, 
a három külső széle több, néha levélszerüen 
kiszelesedett és tollazott függelékkel ellátott,

a két belső épszélü, valamennyinél a csúcs 
megnyúlt s végén kiszélesedett; belső lapjuk 
fehéren vagy rózsaszínűén gyapjunemez.es, 
kívülről homályosak, több rövid szőrmirigy- 
gyel borítottak. Magtok hosszas kehelyidomu, 
fölül alig befűződött, gyengén fejlett, világos- 
zöld s csak gyengén hamvas, alapjában né
hány mirigyszőrrel ellátott. Virágkocsány 
igen rövid, vastag és szilárd, erősebb és 
gyengébb, de többnyire egy  keskeny mur
vával s egy 3-leveles lombocskával ellátva. 
Levélnyél erős, alul néhány kisebb kampós, 
karín inpiros tüskével s ezek közt mirigysző- 
rökkel fedett; fölül mélyen barázdás, szám 
tálán pillás szőr mirigy gyei a barázda szélén, 
ezen kívül egész fölületén gyér szürkés pe- 
helyszőrökkel borított. Melléklevelek kár
tyásak, vonalasak, hegyes fülcsúcsban vég
ződnek, széleiken gyengén rojtosak s szőr- 
mirigyekkel pillázottak. A  sűrű fényes-zöld 
lombozat többnyire 5-leveles, terjedelmes pe- 
téded levelei a szélükön mélyen kétszer 
fűrészeltek. A  bokor növése erős, de zömök, 
erős sima hajtásai alig meggörbült nagy 
hegyes tüskékkel csak mérsékelten fegyver
zetiek. Virágzata igen gazdag, csaknem ki
zárólag magánosán álló a rövid hajtások 
csúcsán, rendkívül jól megújuló.

Ezt a rózsafajt félmagas törzsekre kell 
nemesíteni, miután pedig hajtatásra is hasz
nálható, a gyökér nyakára is nemesittetik. 
Nyesése jó rövidre vétessék, téli takarója 
könnyű is lehet, minthogy a keményebb faj- 

; táju rózsákhoz tartozik.
Minden esetre első rendű szabadföldi 

rózsa, de már megjelenésének első éveiben 
i 's nagyon elhanyagoltatott s igy vált azután 

lehetségessé, hogy Amerikából mint újdonság, 
American Beauty név alatt újólag Európába 
hozatott, itt azonban F r a n z  I I a r ms  ham
burgi rózsakertész által csakhamar felismer
tetett

Imperatrice Eugénie.
litngtil-hybrúia. —  lid u zt, IJSS-

/le Bourbon, Margueritc Lartay. Kö- 
zépnagy, néha nagy, jól telt, egészen szabá
lyos csészealaku, szép egyenes tartással s
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igen kellemes illattal. Színezete pompás 
gyengéd rózsaszín, a finom szirmok szegélye 
és hátsó lapja ezüstös, éppen úgy mint a 
La Krancc-nél. l ’orodái többnyire csak dur- 
ványosak s az összecsavarodott apró belső 
szirmok közé vannak rejtve, n  bibenyél egy 
rövid kötegben nyúlik előre a kehelycső 
torkolatából, a bibeszárak gyengén pehely- 
szőrösek, felső felükben karminpirosak, apró 
kettéhasadt tálcsákban végződnek. Kehelyle- 
velek megrövidültek, a két belső épszélü, a 
három külső változékony vonalszerű függe
lékekkel ellátott; belül valamennyien fehér 
ncmezesek, kívül homályosak, világos-zöld szi
ntiek, néhány elszórt igen rövid mirigyes 
szőrrel borítottak. Magtok kicsiny, kehely- 
idomú, fölül alig van befüződve, kissé ham
vas, világos-zöld, nincsen barnitva, alapjában 
néhány in irigy serté vei benőve. Virágkocsány 
mérsékelt hosszúságú, több rövidebb és hosz- 
szabb mirigyes seriével borított, alapjában 
egy megnyúlt murvával és egy 3-leveles 
lombtól környezett; ezen végső lombozat 
nem ritkán kétszeresen fordul elő, midőn is 
a virágkocsány alapja egy murvától és két 
3-leveles lombtól környékeztetik. Levélnyél 
eleg szilárd, alulról 5— 8 erősebb alig meg- 
görbiilt világos tüskékkel, ezek közt néhány 
mirigyes seriével fegyverzett, fölül szélesen 
cs mélyen barázdás, távolálló mirigy szőrökkel 
a barázda szélén. Melléklevelek a hajtások 
alsó részén igen keskenyek, vonalasak, a felső

' részeken hártyásak, középen kiszélesedettek, 
hosszú fülcsúcsokban végződnek, széleiken vál
takozva rojtosak, itt ott egészen rövid mi
rigyszőrökkel pillázottak. A  siirii fényes-zöld 
lombozat többnyire 5-leveles, a petéded, 
ritkán lándzsás levelek széleiken mélyen és 
hegyesen egyszer, némely helyen kétszere
sen fűrészeltek. A  bokor növése meglehe
tősen erős, világos-zöld sima, jól szétágazó 
hajtásai hosszú távolálló, csaknem egyenesen 
kiálló tüskékkel védettek. Virágzata dús, ma
gánosán álló vagy pedig 2— 3 virágból álló 

j bugát képez, igen jól megújuló.

Ezt a szép gyengéd rózsát az alany 
gyökérnyakára szokták nemesíteni, vagy pe- 
dig dugványokról szaporítani. Alacsony tói 
csoportosításokhoz használtatnak, erősebb nö- 

! vése folytán azonban sudarabb magastörzsü 
alanyokra is nemesíthető. Nyesése inkább 
rövidre vétessék, téli takarója pedig száraz és

! meleg legyen, miután a puhább rózsákhoz 
tartozik. Dugványtóit edényekben is nevel
hetjük s a melegházi hajtatáshoz is vehetjük, 
csakhogy ilyenkor nem kapja meg szép ere
deti rózsaszínét.

Egyike ama régebbi kerti rózsáknak, 
melyek ismeretlen eredetűek maradtak. Ne
hány rózsász a Rourbon-csoportba osztja, de 
tartozzék bár ebbe, vagy abba a csoportba, 
minden esetre elsőrendű szabadföldi rózsának 
tekinthetjük.

Á t a I á n 0 s

A melegházak fűtőkészülékeiről. —
Azon követelmények, melyek a melegházak fű
tési rendszere irányában manapság támasztha
tók, a következő öt pontban foglalhatók együvé: 
1. A  berendezés szakadatlanul és egyenle
tesen nyújtson oly meleget, mely bármily 
kívánt magasságra legyen emelhető. 2. Köny- 
nyen legyen kezelhető és áttekinthető. 3. 
Könnyen legyen szabályozható. 4. Az el
használt tüzelőanyag minél kevesebb legyen. 
5. Szerkezete egyszerű legyen. —  A  meleg

k e r t é s z e t ,

1 vízzel eszközölt fűtési rendszer minden egyéb 
fűtésnek eléje helyeztessék, miután ez sem
miféle hátránynyal sem jár, fűtés teljesen ve
szélytelen és alkalmazásához hatósági enge
dély nem kívántatik.

A  melegvízfűtésnél az elsődleges fütő- 
készületben, vagyis a kazánban a viz felme- 
legittetik, ezen felmelegedés következtében a 
melegházakban és hajtatóágyakban elhelyezett 
csövekben keringésnek indul s ezen másod
lagos fűtőkészülék falazataira vezeti a meleget.
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Az igy keletkezett melegség állandóan enyhe, 
nem sugárzik, egyenletesen oszlik szét s ezen 
tulajdonságai folytan a kertészet czéljainak 
teljesen megfelel.

E rendszer közelebbi leírásába jelenleg 
nem bocsátkozom, azonban az erfurti czég : 
Brúnó Schr ami n rendszere, mely eddig a 
legjobbnak bizonyult, e czég árjegyzékében 
tüzetesen le van írva. Az érdeklődők e leírást 
nevezett czégtől kívánatra ingyen kapják.

W. Mark.
Rézgáliczos zsirkőliszt. —- Midőn ISI i 1- 

l a r d e t  bordeauxi tanár a rézgáliczot, köz- 
nyelven kékkövet, mészoldat alakjában (bor
deauxi páriát) a szőllőnek különféle növényi 
cs allati élősdiei ellen alkalmazásba vette, 
csakhamar kisült, hogy ez a módszer más 
növények betegségeinél is kitűnő szolgálatot 
teljesít, mire a Millardet-féle dezinficziáló mód
szer csaknem egész Európában elterjedt. A  
módszer alkalmazása azonban elés? magas 
költségekkel jár, minthogy a kékkő folyékony 
alakban alkalmaztatik s ez az oldat a por
lasztó fecskendő alkatrészeit igen hamar meg
támadja úgy, hogy az gyakori javításoknak 
van alávetve. Ez okból a módszer javításáról 
kellett gondoskodni s igy történt, hogy négy 
ev óta a folyékony meszes kékkóoldat he
lyett a kékköves zsirkőliszt vétetett alkalma
zásba s oly jól bevált, hogy e pórból 1889 
óta magában Krancziaországban mintegy öt 
milliónyi kilogramm lett elhasználva. A mint 
már a neve is mutatja, ez az anyag rézgalicz 
es zsirkő finom porának keverékéből all s 
benne e két anyag a képzelhető legfinomabb 
részecskékre van elosztva. A  zsirkő rendkívül 
nagy mértékben bir tapadó tulajdonsággal 
s igy a magával vitt rézgáliczot is a tár
gyak fölülctére viszi magával, tudjuk pedig, 
hogy a növényekre jutott porfelleg inkább 
képes rejtettebb pontokra s igy a levelek 
alsó lapjára jutni, mintsem a szétporlasztott 
folyadék, minélfogva ennél előnyösebben hasz
nálható.

Ez a liszt fúvók segélyével hozatik a 
megmételyezett szőllőkre, rózsákra stb. s a 
Béc .ben 1888-ban tartott szőllőtermelők kon-

I gresszusán rendkívül nagy magasztalásban 
részesült.

M ustos tök. —  Magyar alföldi nya- 
| lánkság, különösen a Tisza mentén készítik 

szüretkor, mikor már a tök is elérte érett
ségének tetőfokát. Készítésekor a friss mustot 
mintegy felére, vagy ha kevésbé ezukortar- 
talmu, két harmadára kell befőzni. Másrészt 
szétvágott és kitisztított érett tök, tenyér 
nagyságú 1 cm. vastag szeletekre metéltetik 
s előbb mészvizbe helyeztetik. A  mészviz 
úgy készül, hogy egy tojásnagyságu oltott 
mész 3 liter vízben egészen szétdörzsöltetik 
s azután a mésztejet leülepedni hagyjuk. A 
tiszta mészviz leülepedés után leöntetik s a 
tökszeletek mintegy 2 órára e mészvizbe 
helyeztetnek, azután tiszta vízzel többször jól 
kimosatnak, mire a be főzött, még forró mustba 
jönnek, hol azonban csak igen rövid időre 
egyszer felforraltatnak. Kihűlés után az edény 
egész tartalmával a hideg pinezébe helyeztetik 
s továbbra is hűvösen tartatik. Néhány nap 
múlva a must a tökszeleteket teljesen átitatja 
s ezek most már étkezésre használhatok.

I la az elkészített tökszeleteket befőzésük 
előtt nem helyezzük mészvizbe, akkor azok a 
mustban teljesen szétfőlnek, mely alkalommal 
a pépes tömeget nehogy odaégjen, folyton 
fakanállal kell keverni. Ha e tömeg jól befőtt 
s elég vastagságot ért volna már el, for
mákba önthető s kihűlésé után olyan forma 
ezukorkészitrnényt ad, mint az ismeretes birs 

; almasajt s oly Ízletes, hogy még invenezek 
előtt is nagy becsülésben tartatik. —  < )tt, 
hol szólló és tok termeltetnek, nagyon is 
könnyen es olcsón lehet ezen speciális ma- 

, gyarhoni csemegéhez jutni.

Rogenhofer kerti fecskendője. —  E gy 
közönséges kézi fecskendő, mely a múlt évi 
bécsi mezőgazdasági és erdészeti kiállítás al
kalmával osztatlan tetszésben részesült s ker- 

; teszek, kerttulajdonosok stb. használatára el- 
kerülhetlcnül szükséges. Erős horganylemez
ből készül, 80. cm. hosszú, lénymázzal van 

, bevonva, igen könnyen kezelhető s 20 mé
ternyi hordereje van.

A  hozzá adott sugártörők, melyek az
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öntözés különféle módozataira használtatnak, 
a vizsugarat 2 méter szélességre képesek 
szétterjeszteni.

Árnyékos helyek beültetése. 1 la
a beültetendő helyek valamely épületnek 
vagy magasabb falnak északi oldalára esnek 
s még ezen kívül más oldalról is, vagy éppen 
teljesen falakkal vannak körülzárolva, akkor e 
helyeken virágokkal vagy gyeppel tudvale
vőleg semmire sem lehet menni. Ilyen helye
ken igen czélszerüen a következő harasztfajokat 
ültethetjük: Asplenitnn, Aspidinm, . \nthyrium, 
lilcchnum, Lnstraea, Lomaria, Nephrodiutn, 
Osmunda, Po/ysftWtiutn, I'tér is, Scolo/ '•ttdrium, 
Struchiopteris, stb., cseppkövek, sziklák és 
repkény összeköttetésében, miután ez utóbbi 
hű kísérője szokott lenni az árnyékban te
nyésző növényeknek. A harasztfélék növeke
désük alkalmával igen sok nedvességet igé
nyelnek, de nem szívelik azt télen, ennélfogva 
e helyeken gondoskodnunk kell jó lefolyásról 
is. Száraz tél alkalmával e harasztok sokat 
szenvednek, czélszerü tehát ilyenkor azokat 
fenyőgalyakkal, vagy hasonló takaróval lefödni. 
A  harasztok jól tenyésznek oly földben, mely

lombföld, elhasznált hangaföld, tölgyfakorhadék, 
agyag és homok keverékéből áll. E keveréket 
rostálatlanul és nagyobb darabokban kell al
kalmazni, a sziklák üregeit és hasadékait pedig, 
nehogy sülyedések álljanak be, jól ki kell 
tömni. Tavaszkor az ültetvényt meg kel 
tisztogatni, a talajt azonban nem szabad fel
lazítani. Ilyen helyeken a h ó v i r á g  s a 
májusi gyöngyvirág is jól szoktak diszleni.

A pálmafélék szaporítása. —  Ezek a 
szép, mindenfelé kedvelt díszes szobanövények 
közönségesen magról szaporittatnak, bar a 
mag néha két teljes évet igényel kicsirázása- 
hoz. A  szobakertésznek tehát nem ajánlható 
a pálmák tenyésztése magról, különösen pedig 
annak nem, a ki nem rendelkezik egy úgyne
vezett szoba-üvegszekrénynyel. Akinek azonban 
ez a hosszadalmas tenyésztés örömöt csinál, 
az következőleg járjon el.

A  magvat lapos csészében, hangaföld 
és homok keverékébe helyezzük úgy, hogy 
fölötte a föld olyan vastagságban legyen, mint 

\ a minő a mag, mire a csészét az üvegszek
rényben homok közé helyezzük s meglocsoljuk. 
A  szárazhéju magvakat a száraz buroktól 
meg kell szabadítani elvetésük előtt, az egé
szen kemény héjuakat pedig reszelővei óva
tosan meg kell reszelni, hogy könnyebben 
kikeljenek. Kicsirázás után a magvak, a rajtuk 
lógó héjburkolattal együtt apró cserepekbe 
jönnek s ismét az üvegszekrénybe helyeztetnek. 
Midőn a fiatal növények a kis cserepekbe 
jól begyokeresedtek, akkor valamivel nagyob
bakba lesznek átültetve. Nem kell ilyenkor 
túlságos nagy cserepet venni, hanem a viz 
lefolyásáról kell leginkább gondoskodni. A  
tapasztalás azt bizonyítja, hogy a pálmafélék 
akkor nőnek legjobban, ha gyökereik az 
edény oldalán jól összefonódtak. Természe
tesen a szükséges öntözésről sem kell meg
feledkeznünk s tiszta időben a leveleket meg 
kell fecskendezni, különben az élősdi férgek 
csakhamar megjelennek.

A  fiatal plánták átültetésére */3 rész 
homokos hangaföldet és ‘ /a rész jó gyep 
földet kell venni. A  második átültetésnél al
kalmazzunk jól kiérett melegágyföldet, agyagos

hz a szabadalmazott 
kerti fecskendő javított 
zárószelepek alkalmazása 
mellett még az által válik 
különösen előnyössé, hogy 
úgy a vizet felszívó feje, 
mint a lövelőcső a szelepek 
időpontjairól lecsavarhatók, 
mi által esetleges zavarok
nak bárki által is gyorsan 
eleje vétethetik.

I Iasználata előtt e 
fecskendő s z í v ó  részével 
néhány perezre a vízbe 
helyeztessék, hogy a du
gattyú felduzzadásával a 
működés annál biztosabb 
legyen. —- Ara darabon- 
szerübbé, melynél a szívó
ié nem vehető 2 írt. Kap- 
o g e n h o f er-nél Mécsben, 

32.

kint 3 frt., az egy 
fej s a lövelőcső I 
ható A n t « n Ke 
VIII. Laudongasse



-*»J3 28 «♦*-

vagy gyeplőiddel és hangafölddel keverve. 
Mivel pedig nem minden pálmafajnak van 
egyforma gyökérzete, a földkeverék alkalma
zásaiul főszabályként szolgáljon, hogy fino
mabb gyökérzetü pálmafajoknál könnyebb 
földet vegyünk, tehát oly keveréket, mely 
hanga- vagy lápföldben gazdagabb, inig erő
sebb gyökérzetü iajoknal nehezebb, erőtel
jesebb fold szükséges.

A babérfa áttelelése. A  babérfa 
mar több cv óta kiszorította a nehezebben 
tenyészthető es költségesebb fenntartással járó 
narancsfát E g y  szépen felnevelt, sötétzöld 
suru lombozattal ékeskedő babérfa, minden 

esetre sokkal kellemesebb benyomást gya
k o r o l, mint egy vén, elnyomorodott, leve
lekben szegény narancsfa.

A [.minis nem, csak igen kevés, ré
szint mindig zöld, részint levelét évenkint 
ledobó fajt számlál, melyek vagy cserjés nö- 
vésüek, vagy valóságos fák. A  szóban forgó 
babérfa: Laurus nobilis, a középtenger tar
tományaiban honos s nálunk csaknem áta- 
lános kedvenczévé vált a közönségnek. A 
minő egyszerű a tenyésztése s a mily csekély 
ápolást igényel télen, éppen oly fontos első 
sorban annak helyes átteleltetése, minthogy 
e fának sorsa teljesen ettől függ. E gy száraz 
es világos pincze az átteleltetés czéljának 
legjobban megfelel, minthogy itt nem lujt 
ki igen korán, a mi igen fontos e fánál. 1 la 
melegebb helyiségben hagyjuk áttelelni, ak
kor minél hamarabb kihajt, az ilyen hajtások 
pedig rendesen csak gyengék, hirtelen törnek 
elő s a fa fejlődésének rovására azokat le kell 
metszeni, ha a fát szabadba helyezzük. El
lenben egy alkalmas pinczében áttelelt fa> 
ha a szabad levegőre jön, erőteljes és zömök 
növekedést fog mutatni. Az átteleléshez nem 
alkalmas még egy sötét nedves pincze sem, 
minthogy ilyen téli szállás mellett a levelek 
s a hajtások csúcsai rendesen elpenészesednek.

A  tél további lefolyásában a babérfat 
időnkint meg kell öntöznünk is; ilyenkor 
csupán csak annyi vizet szabad alkalmaznunk, 
hogy a levelek frisseségüket megtartsák, 
végre pedig különösen arra kell ügyelnünk,

hogy a téli szállás mindannyiszor friss levegőt 
kapjon, valahányszor a külső hőmérséklet 
néhány lókkal a zérus (nulla) fölött all. \a- 

| gyobb hideg beálltával a helyiséget szor
galmasan meg kell óvnunk a hideg behato
lásától, mely czélból a nyiladékokat szalmával, 
pokróczokkal, mohával stb. el kell dugaszok 

| nunk, ez anyagok azonban menten eltávoli- 
tandók, a mint a külső hőmérséklet néhány 
fokkal a zérus fölé emelkedik.

Ily kezelés mellett babérfáinkat jól at 
teleltetjük s azok igen szép fejlődéssel fognak 
bennünket megörvendeztetni.

Három uj Azalea indica. Az első 
indiai Azaleák e növények hónából: Chínabol 
és Japánból, körülbelül 90 évvel ezelőtt ho
zattak be Európába. Legelső növényei Min- 
h e e r  (érőmé v. H e v e r  ni nck hollandi 
virágkedvelő kertjében 1800-ban virítottak 
először. Azon idő óta ez a cseijécske a te
nyésztők részéről nagy figyelemben részesült; 
különösen századunk közepe táján róla Bel
giumban, Angolországban és Németországban 
számtalan szép, egyszerű és telt válfajok 
tenyésztettek. Legújabb időben a *k. k. Gar- 
tenbau-Gesellschaft« bécsi kertjében tettek 

\ az ottani műkertészek vele tenyésztési kiser
ieteket, meg pedig meglehetősen szép si
kerrel, a mennyiben három szép válfajai 
nyerték, melyek hihetőleg már legközelebb 
a kereskedésbe fognak hozatni. Ezek a fajok 
következők:

/. llrautkli id. (Menyasszonyi ruha.) Szép 
tisztafehér, virágszirmai selymesen fénylők; 
alakja szép kerekded, jó! telt.

Olaxndrina. Gyenge teltsegii, köny- 
nyedén fodrozott, szép rózsaszinu, igen csinos 
rajzokkal s élénk árnyékolattal.

Cactiijlora. Virágja nagy, szélesre 
j  kinyílt, fénylő czinóber-piros szinii, kettős 

sziromsorra], igen szép rajzokkal.
Barletta-vereshagyma. ( Haszország- 

ból származó és Erancziaországban igen nagyra 
becsült hagymafaj. A korai hagymák közt a 
legjobb és legelőnyösebb fújta, minthogy 
rendkivül gyorsan éri el fejlettségének ama 
fokát, melynél legjobban felhasználható; ku-
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Ionosén melegen ajánlható hagymasaláta ké
szítésére, miután igen linóm enyhe ize van 
s igy nagyban különbözik a nagy, húsos, 
erős izii kerti hagymáktól.

„L ax to n s Noble“ szamócza. —  Az 
utóbbi években tudvalevőleg nagyszámú sza- 
moezaujdonságok kerültek még nagyobb di
cséretek kíséretében a kereskedelembe, el 
annyira, hogy a töméntelen jónak hirdetett 
fajok közt a kertészek már ki sem ismerték 
magukat s kezdték irántuk a bizodalmát ve
szíteni. Igy történt azután, hogy a Lax/on's 
Nob/r nevezetű újdonság eleintén csak kevés 
figyelemre lön méltatva. További tapasztala
tok azonban kiderítették, hogy ez a faj tu
lajdonképpen azok közé tartozik, melyek az 
üzletkertésznek évenkint jelentékeny jövedel
met biztosítanak. Már maga a körülmény, 
hogy ez a szamócza elültetése után már az 
első évben gazdag termést nyújt s télen is 
igen könnyen hajtatható, számára igen szép 
jövőt biztosit. Mint fő tulajdonsága még kü
lönösen kiemelendő, hogy kellemes borízű 
gyümölcse nem bir azon maró utóizzel, me
lyet a legtöbb nagygyümölcsü szamóczánál 
szoktunk tapasztalni. Gyümölcse igen nagy, 
nem ritkán 50 gm. súlyt is elér, igen szilárd 
húsa van s igy nagyon is érthető, hogy 
hosszabb szállítást is kiáll nevezetesebb zu- 
zódás nélkül.

Egy szabadföldi orchidea életszivós- 
sága. —  Folyó év junius 5-én a Mecsekhegy 
erdejéből az itten nem éppen ritka Hymantho- 
frlossum hyrdnum szabadföldi kosbornak 
négy darab virágbokrétáját hoztam magam
mal haza. Kzen felette érdekes növény vi
rágai még nem voltak felnyílva, csupán a fúrt 
alsó részletén mutatkozott a bimbókon a 
kibontakozásnak némi nyoma. Lemetszéskor 
meglehetősen hosszú virágnyelet vágtam a 
fürtökhöz s odahaza azokat egy friss vízzel 
telt virágedénybe helyeztem, mely edény 
azután egy jól beárnyékolt hűvös szobába 
helyeztetett.

A  további viselkedése e növénynek 
rendkívül nagy mértékben magára vonta a 
környezet figyelmét: bimbói lassacskán és

következetesen alulról fölfelé, teljesen és sza
bályszerűen felnyíltak, mig végre az ötödik- 
napon maga a csúcson ülő bimbó is felnyílt. 
Miután a levelei ennek a különben igen 
csinos kosborfélének díszítési czélokra egy- 
átalán nem alkalmasak, a virágedénybe dí
szítésül a közönséges h araszt: 1* té r  is aqui- 
I i n a néhány lombját helyeztem. —  Szebb 
erdei szobadiszitést már valóban el sem lehet 
képzelni ennél az egyszerű, de minden izé
ben oly gyönyörűen öszhangzó bokrétánál: 
a lecsüngő ötszirmu lillaszinü, feketén pon
tozott virágok, nagy és hoszszan előreálló 
bibeszárakkal és rozsdaszinii porodákkal egy 
nagy fürtben, alapjukon a szép fényes élénk- 
zöld harasztiegyezőtői környékezve, valóban 
sajátszerü, meglepő látványt nyújtottak s e 
mellett a virágok a szobát még kellemes 
czimetszerü illattal töltötték be. Hz. a szabá
lyos virágzás teljes kilenc/, napon át tartott, 
mely időn át a viz az edényben naponkint 
csak egyszer lett felfrisitve.

Miután a virágok levirágzása után apró 
magtokocskák mutatkoztak, a virágszárak vé
gén a metszés helyét éles késsel fölfrisitet- 
tem s az edényben a vizet továbbra is na
ponkint egyszer kicseréltem. A  magtokocskák 
legnagyobb meglepetésemre nem hullottak 
le, hanem egészen szabályosan továbbfej
lődtek s száracskáik csak július 4-én kezdtek 
lefonnyadni. Most a három legnagyobb mag
tokot levettem ; összesen 5 gramm súlylyal 
birtak s közülök a legnagyobb 24 mm. 
hosszaság mellett legnagyobb átmérőjében 
16 mm. szélességet mutatott, tapintásra ép
pen olyan kemény volt, mintha csak a sza
badban fejlődött volna ki, csupán csak színe
zete volt sokkal halványabb.

1 la junius utolsó napjaiban nem ural
kodott volna oly roppant nagy hőség, hogy 
még a szoba hőfoka is 31" R-ra hágott, 
úgy ezek a magtokok bizonyára még sokkal 
nagyobb fejlettségre jutottak volna.

Ezt a szabadföldi kosborfajt érdemes 
volna kerti művelés alá venni, miután igen 
könnyen tenyészthető s virágjai az üzletker- 
tészetben igen jól lennének felhasználhatók.
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Gladiolus turiccnsis. — Múlt évben 
K r o e b e l  &  C o. (jelenleg O t t ó  F r o e b e l )  
riesbach-zürichi kertészczég által forgalomba 
hozott gladiolus-ujdonság, mely valószínűleg 
eddig a legszebb télkemény, szabadföldi te
nyészetre alkalmas Gladiolus. Igen nagy, 
szélesre nyílt virágjai czinóber-rózsaszinüek, 
élénk piros bársonyos csíkokkal és két finom 
fehér vonallal átszőve. A  kehelycső íehéres, 
apró barnapiros pontokkal beszórva. Kalászai 
egyenesek, mint a G. gandavcnsis korcsa
inál. —  Szép nagy virágjai folytán ez a 
Gladiolus hihetőleg mihamar nagyobb elter
jedésnek fog örvendeni, miután a virágkötéshez 
is kitűnő anyagot szolgáltat j. h.

Két ibolyafaj a szobatenyésztésre.
i. Viola oilorata arborcscens. Telten 

virágzó válfaj, szép nagy sötétkék, egész 
télen át nyiló virágokkal. Fagymentes szo
bában az ablak közelében tartassék, hol a 
hőmérséklet 8“ R.-t nem halad túl. Ezen 
kedves ibolyafajt lombfoldbe, vagy homokkal 
kevert melegágyföldbe kell tavaszkor ültetni, 
de csak akkor, ha a cserép földje jól át van 
gyökeresedve. H ogy e válfajt faalakban tart
hassuk fönn, minden megjelenő oldalhajtását 
el kell szorgalmasan távolítani.

Viola odarata regia. (l’ármai ibolya.) 
Kiráiy-ibolyának is neveztetik s legyező alak
ban tenyészthető. E czélból jól meggyöke
resedett gyökhajtása edénybe ültettetik s 
melléje egy legyezőalaku állvány tétetik fából 
vagy sodronyból, melyre azután a növény 
futóhajtásai erősittetnek, mig csak az teljesen 
telve nincsen. E gy igy tenyésztett növény 
megfásul, négy öt hétig is virágzik s pompás 
látványt nyújt.

Rochea falcata. E gy régi de szép, csak
nem teljesen feledésbe ment húsos növény 
hosszú vastag, sarlóalaku levelekkel, melyek 
a fő törzsökön szorosan egymás mellett ülnek 
s végeiken pompás skárlátpiros virágfürtöket 
viselnek. A  növény megelégszik ugyan bár
minő foldkeverékkel, de nem mindegyikben 
fejleszti ki virágzatát s innét van azután, hogy 
a szobakertészné! ritkán látjuk virágzó álla

potban. Ha azonban nehéz, meszes, agyagos 
földbe ültetjük, melyhez még homokot és 
némi utczahulladékot is veszünk, úgy bizo
nyára gazdag virágzatra számíthatunk. A  vi
rágbugák e növénynél nem ritkán io — 20 
cm. átmérőt is elérhetnek.

Nem tanácsos a növényeket túlságos 
nagy cserepekbe ültetni, télire pedig úgy 
kell velők bánni, mint a többi husoslevelü 
növényekkel; világos és száraz helyen tar
tassanak, napos időben pedig az ablakba, 
vagy a virágdeszkára helyeztessenek, hol azokat 
a teljes napsugarak érintsék. Virágzata június
tól egész szeptemberig szokott mutatkozni.

E szobanövény szaporítása oldalhajtá
sairól történik, melyeket némi homokkal 
kevert földbe kell dugdosni, bedugdosás előtt 
azonban a sebeket beszáradni engedjük. Ezen 
dugványokat öntözni nem igen szükséges.

Két szép harangvirág.
/. Campanula persicifolia állni phna. —  

Az áltatánosan kedvelt harangvirágnak egy 
fehér és telt válfaja, egészen tisztafehér szí
nezettel és szabályos teltséggel. Virágai 50 
cm. magas virágszárakon ülnek s az üzlet
kertész számára kitűnő kötési anyagot szol
gáltatnak. Legjelesebb tulajdonsága azonban 
e növénynek, hogy téli hajtatásra is igen 

j  jól felhasználható.
Campanula glomerata dahurica. —  

Nagyságára nézve az előbbinél kevésbé fel
tűnő s nem is telt, hanem csupán egyszerű, 
de kórós bokra igen buja növekedésű s rajta 
a gyönyörű sötétkék virágok nagy mennyi
ségben jelenvén meg, ez a válfaj is igen mele
gen ajánlható.

Begónia »Marié Lenz«. — Fritz L e n z  
schidlitz-danzigi műkertész által a kereskede
lembe hozott válfaj. Ez a gumós begonia-uj- 
donság a legjobb fehértelt begoniafaj, egészen 

| szabályos kaméliaszerü alkotással s gyengéden 
fehér színezettel. E válfaj virágai 8— 9 cm. 
átmérőt is elérhetnek, a mi megfelel a kisebb 
kaméliavirágok nagyságának s tényleg a fehér 
kaméliák pótlására fel is használtatnak. V i
rágzata e szép válfajnak éppen olyan gazdag, 
mint a telt primuláknál s miután igen köny-
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nyen szaporítható is, minden esetre az első 
rendű üzleti növényekhez sorolható. A  virág
kötésnél nagy szerepre van hivatva.

Pteris tremula Smithiana. —  R.
S m i t h  worcesteri (St. John’s Nurseries) 
mökcrtész által tenyésztett harasztujdonság, 
mely 1889-ben első osztályú kitüntetésben

részesült. Sürü tömegben egész 1 m. ma
gasságra is megnő, egyes legyezői nem 
ritkán 80 cm.-nyire is kiterülnek, szabályta
lanul szépen todrozottak és fésűsen osztottak, 
színezetük smaragdzöld. Mint diszitési növény, 
vagy pedig mint közönséges asztaldísz külö
nösen ajánlható.

U j r ó z
Golden Gate. T  h e a ; D i n g e e - C o n a r d .  —  

Virágja igen nagy, jól telt, szépen alakított, tiszta tejfe- 
liér, kő-epében pompás aranysárgával, mely szin a vi-
I ágszirmok alapjában néha gyengéd rózsaszínűvé válik; 
bimbója hosszas, miként a Niplietos-nál. A bokor növése 
erőteljes, virágzata gazdag. K faj éppen ágy használható 
a szabadföldi tenyésztésre, mint a melegházi hajtatásra. 
Safrano /  \ Carne/ia Ko<>k.

Henry M. Stanley. T  h c a ; D i n g e e - C o n a r d .
Igen erőteljes, de zömük növésű bokor; virágja nagy, 

különösen szilárd, tömötten telt, igen jó illatot áraszt, 
világos rózsaszínű, nem ritkán fakórőzsaszinnel árnyékolt, 
könnyen és gazdagon virágzik. Különösen alkalmas a 
melegházi hajtat ásta. —  Mad. f.ambard X  Comtesse 
A'iza du I'arc.

Mad. Jessie  Frémont. T h e  a; I ) i n g e e - C o -  j
II a r <1. —  A bokor erőteljes növekedésű, könnyen és 

gazdagon virágzik. Virágja középnagy, sáriin telt, a ki
nyílt rózsa fehér, test-rözsaszinii átmenettel, néha gyengéd 
rezes von issei árnyékolt. A Puchtsse de /tarban! thearözsa 
magoncza.

Maud. L ittle. T  h e a ;  D i n g e e - C o n a r d .  —  
Növése erőteljes, szép fejlődéssel. Virágja egészen saját
ságos gyengéd chinai rózsaszínű, szépen alkotott és sű
rűn telt. -  J'ierre de St.-Cir /   ̂ Puehesse de /tarban!.

M edea. T l i e a ;  VV. F á u l .  —  Virágja nagy, 
erősen telt, teljesen felnyitva gömbös, halvány sárga, kö
zepében kanárisárga ; világos tiszta színezet; bimbója 
hosszas gömbalaku. Igen erős növésű bokra gazdagon 
virágzik.

Feare R ivers. T l i e a ;  D i n g e e - C o n a r d .  —  
Virágja elefántcsont-fehér, rendkívül finom világos rózsa
színnel árnyékolt és szegélyzett ; nagy, telt, rendkívül erős |

s a f a j 0 k.
és kellemes illattal, igézöleg szép alkotással. —  Dcvonisis 

Mihi. de IVotteville.
W aban. T h e  a; E. M. \V o o d & Cie. —  Az 

.■ italában ismeretes közkedveltségü C a t e r i n a Me r me t  tliea - 
rózsa sportja, mely lombozatával és növekedésével meg
egyezik az anyafajjal, csakhogy virágjai tiszta karininpiros 
színűek, némi gyengéd pirossal árnyékoltak s a virág
szirmok csúcsa felé erőteljesebben színezettek, közepükön 
kissé világosabbak. Számtalan kitüntetésben részesült.

Mrs. Paul. P> o u r b o n ;  C.  P a u l  & S ó n  s. — 
A teljesen felnyílt virág hasonlít egy kaméliához; fehér, 
baraczkró/saszinnel árnyékolt ; igen gyengéd, minden más 
rózsától elütő színezet. Virágszirmai szilárdak, szabálysze
rűen rendezettek. Hókra igen erős növésű, i méter ma
gasságra megnő ; kitűnőkén virít őszkor.

Bruce Findlay. R e m o nt . ;  C.  P a u l  & S o n s. 
—  Virágja vakító czinóberpiros, igen fénylő ; nagy, telt, 
szépen alkotott, gazdagon és készségesen virágzik, külö
nösen őszszel jól rcmontál. Szép szabadföldi rózsa.

M arch ion essof Dufferin. Re in o n t.;  A. JDi ckson 
& S o n s. —  Virágja rendkívül nagy, szegfü-rózsaszinü, 
alapjában sárgásán színezett. A bokor növése igen erőteljes

M argaret Dick-.on. R e m o n t . ;  A.  D i c k s o n 
& S o n s .  —  Nagy. telt, gyengéden testszinfehér, köze
pében élénkebi); virágszirmai szilárdak, igen szélesek, 

| harangalakuan hajlottak ; kitűnő alkotásu rózsa. A bokor 
erős növésű, hajtásai számos tüskével fegyverzetiek, sö
tétzöld lombozata terjedelmes.

Salamander. R é m . ;  W.  P a u l .  —  Virágja 
nagy, telt, fénylő czinóber-skárlátpiros, különösen nyáron 
igen élénk, őszszel sokkal sötétebb ; külső virágszirmai 
kissé visszahajlottak, a belsők szilárdak. Rendkívül gaz
dagon virágzik gyönyörű lombozattal és erős növekedésű 
bokorral. Pompás szabadföldi rózsa

I r o d a l m i

Xauvel/e Classifuatim des A'ases. I’ar K r a n g o l  s 
C r é p i n ,  Dircclrur du Jardin llolaiiiipu' dn liiuxrllcs 

Kivonat és külön lenyomat a .Journal des Koses. 1891. 

3. 4. és 5-ik számaiból. — K/.cn osztályozásra lapunkban 
nemsokára vissza fogunk térni.

Pás Kueh dér Erdbeeren. Gyakorlati Útmutatás a

s z e m l e .

| szamóczának szabadföldi és nielegágyi tenyésztéséhez, a 
fajok és válfajok leírásával. Irta f  r a n z l i o c s r h k  e, 
első főkertész a proskaui kir. kertészeti iskolánál. Más*idik, 

újra átdolgozott kiadás, 97 szövegabrával. Ara vászonba 

kötve ó márka. (3 fit 60 kr. o. ni. é.)
Az előttünk fekvő második kiadás szorgalmasan
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újra átdolgozva, különös tekintettel van azon újításokra, 
melyek az első kiadás megjelenése óta a szamóczater- 
melés körélien felmerültek, egyúttal felsorolja az uj aján
latos fajokat is. A mű tehát nem csak az első kiadás 
birtokosai részére válik kívánatossá, hanem becses vezér
fonalul fog szolgálui mindazoknak, kik a szamócza jöve
delmező termelésével üzletszerűiig vagy házilag foglal

koznak. Kiadja 1’ a u 1 I’ a r e y lierlinben.

Giirtnerisehts I'Utn.eichnen. Vezérfonal a fel
sőbb kertészeti iskolák oktatásához és az önképzéshez, 
különösen kertészeti mérnökök és tájkertészek használatára. 
Kiadja M a x  B é r t  r a m,  kertészeti mérnök Rlazevvitz- 
Dresden-ben. 16 gyakorló rajzlappal és 24 elkészített 
kerti tervezettel, magyarázó szöveg kiséretélien. Abrosz 
alakban, ára 12 márka (7 frt 20 kr. o. m. é.) Kapható 
könyvárusok utján, vagy 1* a u 1 l’ a r e  y-nél Berlinijén.

Hatanisches Adrtssbueh. Az élő botanikusok, 
növénytani intézetek, egyesületek és folyóiratok jegyzéke, 
több növénytndós közreműködésével kiadva. Kapható

\V 11 li e 1 m K n g e 1-nél l.ipcsélien. Ara 5 mátka. (3 frt 

o. in. é.)

I ’ademtcum hotanieorum. —  A németországi nö
vények felsorolása, fiivészeti kirándulások használatéin, 
de egyúttal a növénygyűjtemények katalógusaként is hasz
nálható. —  Összeállította I * r. J. K. \Y e i s s, magántanár 
a müncheni egyetemen. Kiadja M. V V a l d b a u e r  
l'assaubau. Ara hajlékony vászonba kötve 2.50 márka. 

(1 fit 50 kr. o. 111. é.l

Mw H'asser nml seint 1 'er-,atndung in dér (Hírt- 
nerei Tökéletes útmutatás a viz alkalmazására és
levezetésére, jegesvermek készítésére, szökőkutak, tavak, 
hidak és révek szerkesztésére stíl. Irta R. W. A. W ö r- 
m a n 11. 2S táblával és ábrákkal Kr a rendkívül 
ajánlatos, a maga ncmél>cii páratlan munka a kertészek 
részére kitűnő kézikönyvül szolgál Kapható 1. 11 d vv 1 g 
Mül l e r - né l  Kifúrtban Beszállított ára 5 mátka. 13 bt 

o. m. é.)


