
Ezüst érem, Budapest 1892.

RÓZSA UJSÁG.
AZ ÁTALÁNOS RÓZSASZAT ÉS ÁTALANOS KERTÉSZET

KÉPES SZAK KÖ ZLÖ N YE.

VI. évfolyam. — 2-ik  szám.

S z e r k e s z t i  é s  k i a d j a :
á tDr. K a u f ma n n  Ernő,  Péc s - Szabo l c son .

Az évfolyam junius elsején kezdődik. -  Megjelenik évenkint 6 
füzetben: junius, augusztus, október, deczember, február és április hóna
pokban. —  Előfizetési ára: évenkint 2 frt, félévre 1 frt. —  Reklamá- 
cziók csak a megjelenési hónap 20-aig vehetők figyelembe. —  Minden
nemű küldemények a szerkesztő nevére czimzendők.

A  német kiadás előfizetési árai ugyanazok.

Mellékelve: Anton Van Velsen árjegyzéke és C. Deegen kínálata.



VI. évfolyam. Augusztus 1892. 2. szám.

T a r t a l n m  A m élyen  t i s z te lt  olvasóköxönsóphez. -  K ése i nyári nem esítés a gyö k érn ya k ra . —  E ls ó z v a !  A rózsa lom boza- 
I a i  t a i U l l l *  t in a k  e lh a lván yu lá sa . —  R ó zsá sz a ti je g y z e te k . F e le le te k . -  M aréchal N iel. —  „Falconnier** ép itő ü veg ek .

A vakondok k ip n sztitá sa . —  „S ch affer*s Colossal**-m álna. —  F e k e te  tó lc sérv irá g . -  A sp aragu s acu tifo liu s. —  A stericn s p ygm aeas 
é'oss. —  L iliu m  Brow ni. —  L ilio m  lan cifo linm  album  .,K ro n p rin zessin “ . — Uj tu lú zi ch rysanthem um -fajok. — A gum ós begóniák 
te n y é sz té se . —  H alálozások. —  M ti lile  Vilm os. —  B ek ü ld ö tt á r je g y zé k e k . —  D íszes b ek ö tési tá b lá k . —  Uj ró zsafa jo k . —  Irodalm i

szem le. —  S zín es m ű m e llé k le t: M aréchal N ie l.

A mélyen tisztelt olvasóközönséghez!

Van szerencsém a m. t. olvasóközönségnek szives tudomására hozni, 

miszerint a Rózsa Újság, mely az Orsz. Kertészeti Egyesület ez évi jubiláris 

kiállítása alkalmával szintén kiállíttatott s a Vl-ik csoportban pályázott, e z ü s t  

é r e m m e l  lett kitüntetve. Kiváló tisztelettel:

Dr. Kaufmann Ernő
szerkesztő-kiadó.

Kései nyári nemesítés a gyökérnyakra.
H e g e r B.-tól,

Ha a canina-plántákat tavaszkor elég 
korán, igen jól elkészített ágyásba ültettük 
s az ültetvényt a nyár folyamában szorgal
masan ápoltuk, úgy csaknem biztosan szá
míthatunk rá, hogy ezen magonczoknak egy 
harmadát, ha nem felét, már augusztus végé
vel, vagy szeptember elejével a gyökér nya
kára benemesithetjük, mert ez időre azok 
már irón vastagságot érnek el s ilyenkor 
legjobban nemesithetők.

Azon esetben, ha a rózsaplánták ki ül
tetésekor már azokat kései nyári nemesítésre 
szántuk, négy sornál többet egy ágyásra 
semmi szin alatt se ültessünk, sőt az ágyások 
közti utakat is hagyjuk szélesebbre, hogy a 
nemesítés alkalmával elég térséggel rendel

kezzünk ; nagyon boszantó tudniillik, ha szűk 
területen vagyunk kénytelenek az amúgy 
is fárasztó guggoló munkát végezni.

Mielőtt a nemesítéshez fognánk, előbb 
az arra alkalmas plántákat előkészítjük, a mi 
abból áll, hogy a gyökér nyakát szabaddá 
tesszük, a magoncz ágait pedig zsinórral egy 
kévébe kötjük össze, hogy igy a nemesítés 
helye, a mennyire csak lehetséges, hozzáfér
hető legyen. 1 la a gyökér nyakára föld, vagy 
a nemesítést akadályozó egyébb tisztátalan- 
ság tapadt volna, úgy a helyet nedves rongy- 
gyal szép tisztára kell törülnünk, mire azután 
hozzáfoghatunk a nemesítéshez. —  Hogy a 
gyökér nyaka még szabadabb legyen, sok 
kertész az alany koronáját visszanyesi. Ezt
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az eljárást én semmiképpen sem helyeslem, 
minthogy ez által a finomabb thearózsák 
már 8 nap után kihajtanak s azután nehezen 
telelhetók át a szabadban. A  korona hajtásai
nak egy kévébe való összekötése egészen 
elégséges arra, hogy a gyökérnyakat eléggé 
hozzáférhetővé tegye. Másrészt ezen vissza
nyesés a nedvkeringést is megváltoztatja s igy 
a nemes paizs odatapadása válik kétségessé.

A  nemesítés ezen módjánál egyedül 
csak a héjas zöld szemzés szokott alkalmaz
tatni, mivel más nemesítés mellett, melynél 
közönségesen faanyag is metszetik a héjhoz, 
a benemesitett részek odatapadása a meleg 
időjárás rövidsége folytán nem lesz tökéletes.

A nemesítést itt az ismert “ -metszés 
szerint vesszük elő, melynél azonban arra 
ügyeljünk, hogy a vízszintes metszés lehetőleg 
magasan történjék, a függőleges pedig rövid 
legyen. A  nemes szemet viselő paizsocska 
szintén lehetőleg rövidre vétessék s a met
szett sebbe ne oldalról, hanem fölülről tolassék 
be, hogy az alany héja csupán a megkí
vántaié területen fejtessék le a fájáról. Kötöző 
anyagul rendesen puha vastag pamutfonalat 
szoktam használni, a sebszéleket pedig neme
sitő viasszal soha sem kenem be, mint
hogy ezt egészen fölösleges, időtrabló, semmi 
előnyt sem nyújtó műveletnek tartom. A 
nemesítés befejeztével a hajtásokat összetartó 
zsineget feloldjuk.

Sok kertész a nemesítés helyét azonnal 
a szemzés után földdel hántolja be, hogy 
igy a nemes paizs kiszáradását megakadá
lyozza s az odatapadást elősegitse. Kn ezt a 
beföldelést egészen fölöslegesnek tartom ak
kor, ha az alany koronája nem lett vissza
nyesve, miután ezen évszakban az az árnyék, 
melyet a korona lombozata nyújt, ezen czél 
elérésére még mindig elegendőnek mutat
kozik, különösen ha egészséges nemes sze
meket vettünk a művelethez.

Mintegy 12— 14 nap múlva szemzé
seink már csaknem kivétel nélkül odatapad
tak, mire a kötelékeket el is távolíthatjuk. 
Ha ez alkalommal forró száraz időjárás ural

kodnék, úgy a földdel való behantolás most 
sikeresen alkalmazható.

A  nemesítés után 4 — 5 hétre, miután 
most már annak ideje is elérkezett, a szem
zések kiásatnak s a gyökerek kellő bekurti- 
tása után azonnal cserepekbe ültetendők, mely 
alkalommal az alany koronáját néhány szemre 
visszanyessük. —  A  becserepelésnél a kö
vetkező szabályokat kell szemügyre vennünk:

1. Azon rózsák, melyeket a következő 
tavaszon a saját kertünk számára, v agy pétiig

i az őszi kereskedelem részére akarunk kiültetni.
I közönséges kerti földbe s csak igen kicsiny 

cserepekbe ültetendők s mivel itt inkább 
csak áttelelésről lévén szó, e cserepeket nem 
kell alagoznunk, annyi előkészületre azonban 
mégis szükség van, hogy a föld el ne sa- 
vanyodjék. Ezen rózsák eleintén félhüvös 
verembe tétetnek, keveset lesznek szellőztetve 
s csak mérsékelt nedvesen tartatnak. Későbben, 
deczemberben, az öntözést abba kell hagyni 
s csupán a legszükségesebb nedvességről kell 
gondoskodni. 11a a hőmérséklet e téli ve
remben egy két fokkal a fagypont alá száll, 
úgy az a rózsáknak mitsem árt, hacsak e 
hideg nem nagyon tartós. Ezeket a rózsákat 
tavaszszal, mihelyest azt az időjárás megen
gedi, azonnal a szabadba kell kiültetnünk, 
hol csakhamar nekiindulva vidáman fognak 
tovafejlődni.

2. Ha e nemesitvényekből a nyári 
kereskedelem számára oly rózsákat akarunk 
nevelni, melyek a kertben esetleges hiányok 
pótlására használtatnak, vagy mint újdonságok 
a nyári üzletre szánvák, úgy nagyobb, 7— 8 
cm. átmérőjű virágcserepeket és jobb fcild- 
keveréket kell vennünk, a cserepeket pedig 
jobban kell alagoznunk. Ezek a rózsák elein
tén szintén hűvösen tartandók, februárban 
azonban hajtatásnak lesznek alávetve, hogy 
májusig az üzleti kivánalmaknak megfelelő 
hajtásai legyenek. A  rózsakedvelő közönsép 
minden esetre helytelenül jár el, hogy az 
alvó szemzések vásárlásától idegenkedik. Ezen 
igazolatlan tartózkodás az üzletkertészt azután 
oly eljárásra kényszer iti, melynél fogva a

, vevők sokkal silányabb árut kapnak kezeikhez.
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Nem-e volna pl. czélszerübb, ha az alvó 
szemzós mindjárt tavaszkor lenne a szabad
földbe ültetve, hogy ott erős fejlődésnek 
induljon ? —  Az ily hajtatott rózsák vásárlása 
csak azon kevés esetben igazolt, midőn a 
kertben a tavasz folyamán elveszett rózsák 
pótlásáról van szó.

3. Ezek a nemesítések még edénybeli 
tenyésztésre is használhatók, sőt a téli haj
tatásra sokkal alkalmasabbak mint azok a 
rózsák, melyek egy évig a szabadban álltak. 
Ez esetben egészen jó földkeveréket kell 
vennünk, az edénynek pedig legalább is 10 
cm. átmérővel kell birnia s jól kell alagozva 
lennie. Ezen rózsák az első télen át fagymen
tesen tartatnak, hogy minél jobban begyö
keresedjenek, tavaszkor pedig a hidegházba 
hozatnak, hogy jnlinsban nagyobb edénybe 
iiltettessenek, mire azután éppen oly keze
lésnek lesznek alávetve, mint a többi hajtató 
rózsák.

4. Az ilyen alvó szemzéseket végre 
azonnal a szabadföldbe is ki lehet ültetni, 
csakhogy az ültetést igen korán, már október 
elején kell végrehajtanunk, télire pedig igen 
jó takarót kell alkalmaznunk, nehogy a fagy 
a gyökereket kihúzza. Ez esetben természe
tesen némi veszteségre is kell számítanunk.

EI s ó z  v a !

G. E.-től.

E gy nagyobb jelentékenységgel biró 
kerti rózsának különféle válfajai az újdonságok 
forgalmában tudvalevőleg nagy előszeretettel 
vásároltatnak meg, bár szépségre és jóságra 
nézve, gyakran az eredeti faj alatt állnak. 1 la 
az ujdonsági ajánlatokban oly rózsákról olva
sunk, melyek pl. Alfréd Colomb-szátmazékok, 
Général Jacqueminot-válfajok, vagy Catherine 
Mermet-alakok, úgy az olvasott dicséretek 
alapján képzelődésünk még szebb rózsákat tár 
elénk, mint a minőknek már a törzsfajokat 
ismerjük.

Kívánatos lehet ugyanis, hogy kerteinket

! és virágházainkat oly rózsák is díszítsék, me
lyek kiválólag szép rózsákról származva, 
azokhoz hasonlítanak, ha mindjárt nem is 
oly szépek, de e tekintetben a túlhajtás 

| azonnal a sóra fog bennünket emlékeztetni, 
melyből a kellő menynyiség az ételeknek 
jó izt kölcsönöz, mig nagyobb adagban véve 
azokat elrontja.

így állunk a thearózsák közt az isme
retes szép és nagy népszerűségnek örvendező 
(Hőire de Diján rózsával is. —  Ez a rózsa 
tudvalevőleg még zordonabb fekvés mellett 
is elég könynyen hoz gyümölcsöt, mestersé
gesen is jól termékenyíthető, a mi mellett 
még oly sporthajtásokat is szokott hozni, 
melyek többé kevésbé jól állandósíthatok, 
meglehetősen kemény faj s a számtalan ró
zsabetegségnek is kitünően ellene szegül, 
mely utóbbi tulajdonsága többnyire ivadékaira 
is átszármazik. Nem lehet tehát csodálni, hogy 
ez a rózsa anynyiféle kertészeti kísérleteknek 
vettetik alá. Az egyik tenyésztő nagyobb 
menynyiségben tenyészti, talaját különféle, 
néha titokban tartott anyagokkal kezeli, haj
tásain, gyökérnyakán s gyökerein, akár csak 
egy fakir, különféle műveleteket eszközöl, 
hogy végre róla egy kétalakulatot csikarjon 

1 ki, melyet azután állandósítva mint újdonságot 
hozza a kereskedésbe.

Más tenyésztő már sokkal tisztessége
sebb utat követ: öszszegyüjti az önkényt 
fejlődött érett gyümölcsöket, elveti az abból 
kiszedett magvakat s nagy élvezettel észleli 
a plánták fejlődését, melyekből tán 300 kö
zül egy hasznavehető rózsát képes nevelni. 
A valódi ujdonságtenyésztő azonban a felpat
tant rózsából kimetszi a porodákat s a bi
béket más faj himporával mesterséges utón 
termékenyíti meg, mi által sokkal jobb ered
ményt szokott elérni.

Az utolsó évtizedben a Gloire de Dijon-on 
való eme nyargalás már valóságos őrületté 
vált; azon 41 ivadék közül, melyeket a folyó 
árjegyzékekből kiírtam, több mint a fele, a 
legutóbbi évtizedben került a forgalomba, 
bár a törzsalakot már mintegy negyven év 

| óta ismerjük.



Az alábbi lajstromban felsorolom ezeket 
az ivadékokat megjelenésük évszáma szerint: 

18fái Beik de Bordeaux, Lartay.
1867 Beik Lyonnaise, Levet.
1868  Mlle. Maria fíucher, Ducher
1868 Monplaisir, Guillot fils.
1869 Mad. Bathelémy Lroet. A. Levet. 
1869 Mad. Ducher, Ducher.
1869 Mad. Leve/, Levet.
1869 Mad. Triflc, Levet.
1869 Tour Bertrand, Ducher.
1872 Kaiserin Augusta, Elze.
1879 Mathilde Lenaerls, Levet pére.
1879 Noéik Merte, Nabonnand.
1880 Anloine Bevert, Gonod.
1880 Mad. Caro, Levet.
1880 Heine Maria Pia, Schwartz.
1881 Beauté de P liurcpe, (ionod.
1881 Juliette Doucet, Bernéde.
1881 Mélanie Soupcrt, Nabonnand.
1882 Kitten Fréres, Nabonnand.
1882 Mad. /ínyenc Verdier, Levet 
1888 M ik. Clotilde Soupert, A. Levet.
1888 Rosomane Habért, Bernéde.
1884 Baronne de Sinéty, (ionod.
1884 litendard de Jcannc iP Arc, Mar-

gottin f.
1884 Gaston Chamion, Schwartz.
1884 Princessc Julié /P Aremberg, Sou- 

pert-Notting.
1885 Alexandrine Britéi, Levet.
1885 Annette Murát, Levet pére.
1885 Dr. Antoine Cár lés, Nabonnand.
1885 Md. Paul Marmy, Marmy.
1886  Mad. Dellcspaul, Wwe. Schwartz.
1889  Désir, Femet
1889 Fiirst Bismarck, Drögemuller. 
1889 Fiirstin Bismarck, Drögemüller. 
1889 Mark Roussin, Nabonnand.
1889 Nardy, Nabonnand.
1890 Kaiser Frkdrich, Drögemüller. 
1890  Kaiserin Friedrkh, Drögemüller. 
1890 Marguerite de Soras, Nabonnand. 
1890  Marié Ussher, Nabonnand.
1892  .Siegfried, Drögemüller.

Ebből a negyvenegy fajból hét mint 
inagoncza, három mint sportja a Gloire de

Dijon-nak van feltüntetve. A többi 31 válfaj 
közül hihetőleg a legnagyobb rész magon- 
ezokat fog képviselni, ámbár a tenyésztők 
vagy eladók, ezeket mitsem mondó mellék
nevekkel látják el, mint pl: »Gloire de Dijon- 
csoport* stb.

A  felsorolt fajok lajstromát azonban ko
rántsem tartom teljesnek, minthogy eme 41 
tájt csupán a folyó árjegyzékekből írtam k i: 
ezek tehát a mai kereskedelemben kaphatók, 
bár a Gloire de Dijon-nak minden esetre még 
több, már feledésbe ment válfajai is léteznek.

Eme lajstrom statisztikájából kitűnik 
továbbá, hogy az abban foglalt 41 faj közül 
Luxemburg egyet, Németország hatot és 
Francziaország harmineznégyet hozott a for
galomba. Magából Németországból 1889 óta 
öt ily válfajt kaptunk Drögemiillertől, melyek 
közül egy mint sportalak, négy pedig mint 
magoncz szerepe! a rózsakertekben.

Végre ezen táblázat alapján azt is meg
állapíthatjuk, hogy a (iloire de Dijonról az 
utóbbi évtizedben 23 válfaj, tehát mintegy 
kettővel több a felénél került az ujdonság- 
piaczra, semmint a megelőző 30 év alatt, 
mióta e rózsa ismeretes.

1 logy a rózsakedvelők részéről kivána- 
tosak-e még több ily Gloire de Dijon-ujdon- 
ságok, arra a felelet természetesen nagyon 
is könynyen megadható. Ma e tekintetben 
az elfogult ujdonságtenyésztőhöz intézünk 
kérdést, úgy az ő álláspontja szerint azon 
választ fogjuk nyerni, hogy a (iloire de Di- 
jon-ról soha sem bírunk elégséges számú 
újdonságot tenyészteni; —  az öreg praktikus 
rózsakertész azonban szent meggyőződése 
szerint azt fogja állítani, hogy a szép öreg 
Gloire de Dijont egyik származéka sem ké
pes fölülmúlni.

Úgy látszik tehát, hogy a (iloire de 
Díjon egy kissé már el van sózva!

A rózsa lombozatának elhalványulása.
V a ss  G yulától.

Némely esztendőben azon sajnálatos ta
pasztalatot kell szereznünk, hogy rózsáink 
lombozata a nyár folyamában friss hajtásain
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elhalaványul, minek folytán a korona elcse- 
nevészett beteges külemet ölt magára. Miután 
a rózsák, különösen azonban a remontánsok, 
ugy mint a legtöbb fanemü növények, éven- 
kint két hajtást: egy tavaszit és egy nyárit 
hajtanak, ugy az elsárgult, jobban mondva 
elsáppadt nyári lombozat a rendesen szine- 
ződött tavaszi lombozattól rendkívül elüt, a mi 
a rózsakedvelőre igen szomorú benyomást tesz.

A  thearózsáknál és a theahybridáknál, 
valamint a bourbonrózsáknál ezt a tüneményt 
még soha nem észleltem, ámbár nem vagyok 
hajlandó föltenni, hogy azoknál az elsáppadás 
egyátalában nem fordulna elő.

Néha ez az elhalványulás a lombozat 
elsatnyulását is maga után szokta vonni, ugy, 
hogy egyes levelek egészen nyomorékok 
maradnak; más esetkben a levelek fejlődésük
ben mitsem szenvednek, hanem anynyira 
elhalványulnak, hogy naponkint azok elszára- 
dását várjuk, a mi azonban csak rendkívül 
ritkán szokott bekövetkezni. Ezen elsáppadás 
természetes kimenetele legelső sorban is az 
összes lombozat fejlődésének megszűnése, a 
mi a hajtások csúcsának úgynevezett elvaku- 
lásában nyilvánul, mire a levelek az erezet 
mentén kiindulólag lassacskán sötétebb szint 
vesznek fel s végre mégis többé kevésbbé 
rendes színezetet nyernek, kivált ha e közben 
hűvösebb esős időjárás köszönt be. —  Azon 
rózsák, melyek nyári hajtásuk lombozatán ezen 
sápkórosságot mutatják, ugyanazon évben 
már nem igen virítanak s ha néhány elsatnyult 
bimbót mégis hoznak, ugy az abból kifej
lődött rózsa már teljesen értéktelen lesz.

A  mi a rózsa lombja eme sápkórjának 
okát illeti, ugy e helyen az árnyékos fekvést 
s a különféle betegségeket figyelmen kívül 
akarom hagyni, minthogy ez esetekben az 
ok kézzel fogható. 1 la azonban ez az elhal- 
ványodás szabadon álló, a napnak kitett 
rózsákon tömegesen észleltetik, ugy a betegség 
okát egyedül csak az időjárásban s a 
talajviszonyokban kell keresni.

A  tapasztalat arra tanit bennüket, hogy 
ezen elhalványulás akkor lép fel tömegesen, 
mintegy járványszerüleg, midőn igen tartós

' nedves tavaszi időjárásra hirtelen forró száraz 
nyár következik, mint pl. azt ez idén is 
tapasztaltuk, midőn remontáns rózsáimnál a 
lombozat sápkórja tömegesen lépett fel. E 
mellett azonban a talaj átalakulása is kétségen 
kivül igen fontos szerepet játszik, különösen 
annak csekély vastartahna szokott ily évek
ben válságokat előidézni, meghiúsítván a 
nyári virágzatba helyzett reményünket. Ha 
ugyanis a tavasz tartósan nedves volt, ugy a 
talaj nedves felső rétegeiben avastag gyökér
ágakból számtalan rostgyökér fejlődik ki, a 
nedvkeringés ezen rostgyökerekben össz
pontosul, a korona a kertésznek legnagyobb 
örömére óriási fejlődésnek indul, a lombozat 
rengeteg méreteket ölt, sötét üde színben 
pompázik, a bimbók pedig oly hallatlan meny- 
nyiségben lepik el a koronát, hogy legalább 
is felét ki kell tördelnünk, ha nem akar
juk megkoczkáztatni, hogy az első bimbók 
ki ne nyíljanak. Most azonban rögtön száraz és 
meleg időjárás köszönt be; a kihasznált talaj 
a felső rétegekben, tehát éppen az anyagfor
galom központjában, a hol a rostgyökerek 
vannak, kőkeménynyé szárad, a korona busás 
táplálkozása mihamar megszűnik, az öreg 
gyökerek nem képesek a talaj mélyéből a 
megfelelő menynyiségii és minőségű táp
anyagot a koronához juttatni, mire azután a 
nyári hajtások csak gyengén fejlődnek ki, 
lombozatuk pedig elhalaványul.

A  mondottakból tehát tisztán kiviláglik, 
hogy egy igen nedves tavaszt soha sem 
szabad oly lelkesedéssel fogadnunk, mint az 
a rózsakedvelőknél rendesen lenni szokott, 
minthogy egytúlgazdag tavaszi virágzat rová
sára a nyári virágzat rendesen silányul szokott 
kiütni.

A  gyakorlott rózsakertész azonban ki
vonta már magának a tanúságot ezekből a 
szomorú tapasztalatokból s nem is szokta 
elmulasztani, hogy ilynemű bajok ellen ide
jében ne védekezzék; —  ha tehát a tavaszi 
időjárás tartósan nedves, ugy azonnal kell 
intézkednünk, hogy rózsáink nyári lombozata 
ne kapja meg a sápkór-járványt. A  két 
leghatalmasabb és legmegbízhatóbb ellenszer
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a sápkór ellen a vasgálicz-oldat s a folyós 
friss marhatrágya, mely szereket azonnal a 
tavaszi viritás után kell alkalmazni.

De nem is szükséges a tavaszi virágzás 
befejezésére várni, hanem a talaj javítását már 
a virágzás vége felé is elővehetjük. Legelőször 
is a vasoldatot alkalmazzuk, melyből ?.*— 3 
"/„-os oldatot akként készítünk, hogy 2 kiló 
vasgáliczot (zöldgálicz) 100 liter eső- vagy 
folyóvízben felolvasztunk. Ezen oldatból tör- 
zsenkint 10 liternyit locsolunk a jól feltört 
rózsatalajba, de e mellett arra ügyelünk, hogy 
a folyadék ne érje közvetlenül a gyökér 
nyakát. Körülbelő! 1— 3 nap múlva a már 
megszáradt talajt ismét jól feltörjük s azt 
folyós friss marhatrágyával lehetőleg gazda
gon megtrágyázzuk. Hogy a talaj ki ne 
száradhasson, annak fölületét elkorhadt trá
gyával. mohával, vagy pedig cserzőhéjjal 
mintegy 4 ujjnyi vastagon betakarjuk.

A  mint az első viritás befejeződött, a 
levirágzott hajtásokat azonnal k i s s é  vissza 
kell nyesnünk, a mi most annál is inkább 
megengedhető, mivel a hajtások egy ily 
nedves tavaszon úgy is túlhoszszúra nőnek.

Ha a nyár további lefolyása is száraz 
és forró maradna, úgy rózsáinkat a szükséghez 
képest egyszer-kétszer természetesen még 
meg kell öntöznünk.

Ilyen óvintézkedések mellett képesek 
vagyunk a rózsák nyári lombozatának elhalvá
nyulását alaposan megakadályozni.

Rózsászati jegyzetek.

A l'rincess Beatrice thcarózsáról. —  Ezt 
a hires rózsát azonnal megjelenése után 
beszereztem magamnak. Postai költséggel és 
csomagolással egyetemben egyetlen példánya 
7 frt 40 krómba került. Ez a tő egy fagy
mentes szekrényben a szabadfölbe van kiül
tetve s ámbár már ötödik éve, hogy itten 
ápoltatik, róla még egyetlen tisztességes virágot 
sem voltam képes nyerni. Én tehát ezt a 
rózsát eldobandónak tartom.

P . D aubek, Libonic.

Az első panasz ezen rózsa ellen, mely 
nálunk magas törzsre nemesítve pompásan 
diszlik s közönséges takaró alatt egészen jól 
áttelel. Szerk-

Rózsadugványok agyaggolyókban. —  A  
Rózsa Újság ez évfolyamának első füzetében 
(4-ik oldal) egy szaporítási módról tétetik 
említés. A  rózsának szaporítása agyaggolyók
ba való dugványozás által már igen régi 
módszer sazt még gyermekkoromban magam 
is gyakoroltam. A  kinek nincsen szaporitóháza, 
az ezen módszer szerint igen jó eredménye- 

| két érhet el.

A llarrisoni rózsáról. —  Ez a rózsa 
nem valódi R. Int e a, hanem egy korcsalak 
a R. lutea cs a R. s p i n o s i s s i m a közt. 
(Anyafaj R. lutea). Innét származik ezen ró
zsának kellemes illata, ellentétben a többi R. 
lutea-fajok szagával, melyek tudvalevőleg 
rendkívül kellemetlenek.

G esch w in d  R . Koqiona

Kosa laxa. —  Tudvalevőleg F r o e b e 1 
1 O t t ó  zürichi kertész-ezég ezelőtt két évvel 

Kosa laxa név alatt egy alanynak alkalmas 
ázsiai rózsfajt hozott a forgalomba, mely 
hivatva lenne a mi csipkerózsánkat jó tulaj
donságai folytán helyettesíteni. Úgy látszik, 
hogy ez a rózsa a hozzá fűzött reményeknek 

| tökéletesen meg fog felelni. A  múlt őszön 
nálunk termelt magvából mintegy 1000 

! szemet 3 kis ládába vetettünk el, melyekből 
mintegy 350 plántácskát nyertünk, melyek 
azután 12 cm. tő- és sortávolban kiültetve 
lettek. Ezen plánták jelenleg (julius közepén) 
átalában 15 cm. magasak, gyökérnyakuk 
mintegy 3 mm. vastag s oly gyönyörű fej
lődést és egészséges külsőt mutatnak, minőt 
vadon növő rózsáknál csak kivételesen lehet 
látni.

Midőn az anyatő, melyet a nevezett 
| czégtől közvetlenül kaptunk, múlt nyáron vi- 
, ritott, körülbelül 100 virágját mesterségesen 

termékenyített ük meg a Mad. S a n c y  de 
1‘ a r a b é r e  havasi kúszórózsa himporával. Az 
ezen keresztezésből nyert magvakat egészen 
külön vetettük el s a belőlük nyert plántákat



is egy egészen különálló ágyásba ültettük. A 
plánták további fejlődése mellett azonban 
legnagyobb meglepetésünkre még nem va
gyunk képesek rajtuk, vagy csak egyeseken 
is a kereszteződés nyomait észrevenni, ameny- 
nyiben ezek is tökéletesen hasonlítanak a 
többi laxa-plántákoz s ha a további fejlődés 
alatt ezeknél csakugyan nem fogjuk nyomait 
találni a korcsképződésnek, úgy a Kosa laxa 
és a Mad. Sancy de Parabére között a 
keresztezödhetés sajnálatunkra kizártnak lesz 
tekintendő. Miután a mesterséges terméke
nyítést a himporok előzetes gondos kimetszése 
(kiherélése) után igen óvatosan végeztük, ok
vetlenül fel kell tennünk, hogy e rózsánál 
az öntermékenyitésnek már a légáramlat 
folytán is igen könynyen be kell következnie, 
különben a gyümölcsök közül többnek le 
kellett volna hullania, a mi azonban egyáta- 
lán nem következett be.

Ha ezen szép ültetvények további fej
lődését elemi csapások hátráltatni nem fog
ják, úgy nagyban reménykedünk, hogy 
augusztus végével, vagy pedig szeptember 
elejével, kísérletképpen egy részüket már be- 
nemesithetjük a gyökér nyakára. A  többi 
plántát azután magas törzsek nyerése czéljából 
őszszel ki fogjuk iskolázni.

Nagy gondot fogunk e rózsára ezen
túl is fordítani, sőt magvából és törzseiből 
őszre néhányat a kereskedésbe is fogunk 
bocsátani, mert úgy veszszük észre, hogy ez 
a rózsa sokkal jobb a hírénél s hogy a kóczos 
caninaalanyokat csakugyan hivatva van kelte
inkből tökéletesen kiszorítani.

(Szerk. kíséri, kertje.)

Feleletek
az első füzetben feltett kérdésre.

Proliferáló, vagyis sarjadozó rózsák alatt 
azokat szokták érteni, a melyeknél a virágok
ból másik rózsák, az úgynevezett rózsakirályok 
szoktak kibontakozni. Nekem volt egy ma- 
goncztörzsem, melynek egészen szabályosan 
kifejlődött virágjából még három, egymás 
fölött álló elnyomorodott rózsa sarjadzott előre.

G escb w in d  R. Korjiuiia.

Proliferáczió alatt a rózsáknál azon ritka 
jelenséget nevezzük, melynél fogva egy ró
zsából a felnyilás után még egy második 
bimbó búvik elő, a melyből azután még egy 
harmadik is elősarjadzhatik. P>zen v e n d é g -  
r ó z s á k  azonban többnyire el vannak nyo- 
morodva; néha azonban jól kifejlődnek, csak
hogy kicsinyek s ilyenkor az anyarozsa 
szokott elnyomorodni. A  régi botanikusok 
különösen Krancziaországban azt hitték, hogy 
ez a jelenség a túlságos ápolásnak, a talaj 
túlságos hizlalásának a következménye. Linné 
ezt a föltevést alaposan megczáfolta s 
számos kísérlet után megállapította, hogy 
az ilyen proliferáczió tisztán csak elfajulás. 
(Proliferi monstrum agent deformationem. PhiL 
Kot. ed. 3. p. 85.) Ez a föltevés napjainkig is 
erősen tartja magát. —  Rosa Damascetia, 
var. prolifera név alatt Linné egy rózsát ir 
le, mely R e d o u t é  franczia rózsafestő mű
vében (tóm. III. pag. 13) élethiven le van 
festve. A  Bourbon nevezetű fehér thearózsa 
szintén igen gyakran hoz proliferáló, vagyis 
burjánzó rózsákat.

Szerk.

B í r á l a t o k .

Maréchal Niel.

7 hea. — Fradtt jtunt,
Színes rmímelleklettel.

Virágja nagy, sőt néha igen nagy, tö
mötten telt, fénylő sötét aranysárga, a leg

külsőbb szirmok hátsó fölülete némelykor 
gyengén rózsaszínnel elfutódott; legnemesebb 
cseszealaku, lelógó tartással és erős, kitűnő 
tiszta theaillattal. Porodák és bibék csak cse
kély szambán fordulnak elő, többnyire silanyan 
vannak kifejlődve s az öszszegöngyölődött



apró belső virágszirmok közé vannak rejtve. 
Kehelyszirmok csaknem mindenkor épszéliiek, 
meglehetősen rövidek, kurta hegyes csúcsban 
végződnek, belülről gyenge fehér nemezes 
borítékkal béleltek, kividről fénytelenek, netn 
nagyon érdesek s csupán széleiken vannak 
néhány rövidebb karminpiros szőrmirigygyel
pillásan benőve. Magtok nagy, rövid és 
aránylag vastag, csaknem hengeres, fölül alig 
nyomával a betíiződésnek, feneke alulról meg
lehetős mélyen behorpasztott; ritkán gyen
gén karminnal barnított, deresen beporzóit s 
egészen kopasz, azonban számtalan apró fehér 
hámalatti mirigytől sűrűin pontozott. Virág
szár jól megnyúlt, karcsú de igen erős, olda
lain különféleképpen öszszelapitott, vagy lefelé 
hajlott, vagy pedig könnyedén S-alakulag 
meghajlott, fényes világos-zöld, kivételesen 
kissé hamvasai! beporzott, egészen kopasz. 
Murvák mindenkor egyesével állnak, keske
nyek és megnyúltak, hullékonyak. igen sok
szor hiányoznak is s ilyenkor egy 3-Ievcles 
lomb által vannak helyettesítve. Levélszár 
igen jól megnyúlt, karcsú, de felette szilárd, 
felső lapján jól barázdált, néhány igen rövid, 
távolalló szórmirigygyel a barázda mentén, 
alulról 3 6 kampósan hátrafelé görbült, ki
csíny, rendkívül hegyes és kemény karmin- 
piros tüskével és elszórt, rövid mirigyes 
sertécskékkel fegyverzett. Melléklevelei igen 
keskenyek, vonalasak, hoszszu keskeny, he
gyes fülcsúcsokban végződnek, széleiken rö
vid, mirigyes sertékkel távolállóan pillázottak. 
Lombozata mérsékelt sűrűségű, többnyire 
5-leveles, a röviden petéded, fiatal korban 
kissé pirossal barnított levelek fényes zöld 
szintiek, hátsó föluletükön világosabbak és 
homályosak, széleiken igen rendetlenül, he- 
lyenkint távolállóan kétszer fűrészeltek. A 
bokor növése kúszó, igen erőteljes; az elcin- 
tén sima, későbben érdes, hoszszant lefutó 
kérgekkel ellátott hajtások néhány rövid, 
csúcsaikon horogszegien hátragörbült, rend
kívül hegyes és üvegkemény tüskékkel van
nak felfegyverezve. Virágzatának gazdagsága 
a rózsa fekvése és ápolása szerint rendkívül 
változékony. Virágzata többnyire egyesével

álló, ritkán találunk az erősen elágazódott elsőd
leges virágnyélen több bimbót egy bugában.

Hogy e rózsánál a rendszeres nyesés 
miként foganatosittassék, arról bővebben más 
helyen akarunk értekezni, itt csupán csak 
anynyi emlittessék fel, hogy a Maréchal Niel 
csakis öregebb hajtásain virágzik dúsan s 
éppen ez okból egészen más metszési mó
dot igényel, mint a többi kerti rózsa.

Az egész föld kerekségén elterjedve, 
ez a rózsa kétségen kívül mindenhol nagy 
népszerűségnek örvend s legszebb a sarga- 
szinü thearózsák közt, de egyátalában nem 
nevezhető a szabadföld rózsájának, hanem 
csak a bokréta- és virágkötő művészet ara
nyának. Tenyésztése rendkívül változatos, 
hanem róla egy oly szabadföldi magastörzsü 
fácskát nevelni, mint azt mai műmellékletünk 
mutatja, egyike a legnehezebben megoldható 
rózsakertészeti feladatoknak; ha azonban si
került a feladat megoldása, úgy egy oly 
magastörzsü rózsa birtokába jutunk, mely 
valóban ritkítja párját s távol vidékek lakói
nál képes bámulatot kelteni.

H czél elérésére azonban első sorban 
egészen szélmentes, de mégis szabad terület
tel kell rendelkeznünk. I la ily fekvéssel nem 
rendelkeznénk, úgy előre is mondjunk le a 
reményről egy szép magastörzsü Niel-rózsa 
nyerhetésére. Kísérleti kertünkben már tiz 
év óta iparkodunk egy szép magastörzsü 
Maréchal Niel nevelésére, eddigi fáradozásun
kat azonban még semmiféle siker sem koro
názta, minthogy az ahhoz megkivántató szél
mentes szabad területtel nem rendelkezünk. 
Másrészt azonban megelégedésünkre szolgál 
s magunknak szemrehányást azon körülmény 
folytán sem okozhatunk, hogy környékünkön 
a sok rózsakedvelők közül még eddig senki 
sem volt képes egy szép magastörzsü Niel- 
rózsát nevelni. A z akadály itt tehát a helyi 
viszonyokban lelhető fel. Ilyen fekvések mel
lett azután a csöbrökben vagy hordókban 
megkisérlett tenyésztés sem vezet czélhoz, 
minthogy az edényes tenyésztés mellett csu
pán az áttelelést vagyunk képesek magunk-



nak biztosítani, mig a rózsa a tavaszi hideg 
nedves szelektől ez által sem védelmezhető meg.

1 la azonban kedvező fekvési viszonyok 
közt kísértjük meg e világhírű rózsa tenyész
tését, úgy csekély fáradozásunk túlságos ju
talomban fog részesülni. Nem kell ugyanis 
ilyen viszonyok közt egyebet tennünk, mint 
a R. canina erőteljes, jól begyökeresedett 
tőit beszemeznünk, hogy már két év eltelté
vel a legszebb s legdúsabban virító Niel-ró- 
zsákban gyönyörködhessünk. Hogy egy ily 
magastörzsü rózsafának a talaját czélszerü 
trágyázás és gyakori feltördelés által folyton 
javítanunk kell, az természetesen magától ér- 1 
tetődik.

Sok nehézséget okoz még az ily ma
gastörzsü Niel-rózsa betelelése is. A  törzs 
lehajlitása évről évre nehezebb, koczkáztatot- 
tabb lesz s ha a takaráshoz földet veszünk, 
úgy nagyobb koronákhoz néhány kocsira 
valót kellene vennünk s még ekkor is meg- 
esnék, hogy a tél folytán több ág kibúv
nék a takaró alól s elpusztulna, mig másrészt 
melegebb nedves tél mellett a korona elful
ladna. Szálas takaró alatt, mint pl. szalma, 
kenderizék s fenyőágak, különösen nedves 
téli időjárás mellett, igen hamar fekete üsz- 
köt kapnak a hajtások. Nem marad tehát 
egyébb hátra, mint egy ily magastörzsü rózsa 
betelelésére egy kis szétszedhető deszkaházi
kót készíttetni.

Egykor egy rózsakedvelőnél igen prak
tikus módját láttam a magastörzsü Maréchal 
Niel betakarasának: Az én barátom egy ter
jedelmes, puhafából való czukorhordót vett. 
annak mindkét fenekét kivette s ezt a fahen
gert ráborította a rózsatőre; egy másik ugyan
ilyen hordónak csupán az egyik fenekét vette 
ki s ezt a hordót az előbbire úgy boritotta, 
hogy az egész rózsa mintegy toronyforma 
faburkolatba jutott. A  hordók apró léczekkel 
egymáshoz lettek szegezve s oldalt a talajba 
vert hosszú karókhoz erősítve, nehogy a szél 
azt eldöntse. Ezen hordóköpenyben a rózsa 
minden lehajtás és egyébb takarás nélkül 
mar ti)bb télen át sikeresen megküzdött a

hideg és nedvesség romboló hatásával. Ez a 
betelelés tehát igen egyszerű, olcsó, hamar 
kivihető és egyúttal biztos is.

A  Maréchal Niel egyébb tenyésztési 
módjairól itt most nincsen szándékunk fel- 
emlitcst tenni, a menynyiben azok külön 
tanulmány tárgyait képezik, a magastörzsü 
koronák nyeséséről azonban jónak látunk 
egyetmást elmondani:

Hogy egy szép, erőteljes koronát nyer
jünk, mindenek előtt szükséges e rózsát alvó 
szemre nemesítenünk, mert csak igy nyer
hetünk erőteljes, a korona alapját képező 
hajtásokat. Midőn tavaszkor ezen alvó szem 
kihajt, hajtásait eleintén egészen szabadon 
engedjük fejlődni, ha azonban későbben a 
nemesítés helyéből több hajtás tódulna előre, 
úgy azokat mindjárt a rügy kifakadasakor 
óvatosan de alaposan el kell távolítani. A 
nemesítés helyéről még későbben sem szabad 
hajtásokat kifejlődni engedni. —  Ezen főhaj
tásból nemsokára mellékhajtások keletkeznek, 
melyek azon esetben, ha meddőknek mutat
koznak, szintén egészen meghagyatnak; ha 
ezen hajtások azonban vékonyak, rövidek s 
bimbókat hoznak, úgy azokat az elvirágzás 
után azonnal le kell metszeni a főhajtásról. 
Ez időtől fogva a hoszszú, erős öreg hajtást >k 
a lehetőség szerint kimélendők, minthogy 
ezeken, a levélhónaljakból bújnak elő a virágzó 
hajtások, melyek azután az eltelelés előtt 
mindenkor szorgalmasan kimetélendők. Ezen 
kimetszett hajtások helyéből különösképpen 
több éven át vékony, rövid, végeiken óriási 
virágokat fejlesztő hajtások szoktak elősar- 
jadzani.

Ily metszési rendszer mellett mindenkor 
gazdag virágzatra számíthatunk, ha azonban 
az öreg fát csak részben is metélni kezdjük, 
akkor a nedvforgalom a koronában meg
zavarodván, csupa hoszszú meddő hajtásokat 
nyerünk, melyek csak elvétve nyújtanak egy
két satnya virágot. Ebben rejlik az oka, 
hogy számos laikus rózsakedvelő e világhírű 
szép rózsáról nem tud oly nagy és szép 
rózsákat nyerni, mint az okszerű rózsakertész.
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Á t a I á n o s

„Falconnier“ épitőüvegek. —  Ezek 
az üvegből készült épitőtéglák a bennük fog
lalt levegő folytán igen kitűnő elszigetelői 
ugy a téli nagy hidegnek, mint a nyári nagy 
forróságnak s a hangot is rosszul vezetvén, 
a zörejt és lármát is kitünően visszatartják, 
sót e tekintetben sokkal jobb szolgálatot tel
jesítenek, mint a légmentesen záró előablakok.

Ez építőanyag fölületének sajátságos 
reczézetes alkotása következtében is egy

k e r t é s z e t

dáknál, téli kerteknél, hideg- és melegházaknál, 
kioszkoknál stb.

II  Mnyer &  Ctc. stuttgarti gyárosok, 
mint az a mellékelt vázlatból látható, ezen 
üvegtéglákat kétfelé alakban és többféle nagy
ságban, különféle színekben fűvott üvegből 
állítják elő.

A  mellékelt ábrán látható növényház a 
lyoni egyetemi növénykertben van s ezen 
üvegtéglákból lett fellépitve. Az ottani nö-

eléggé nem méltányolható kitűnő tulajdonsá
got nyer: atbocsajtja ugyanis a világosságot 
antikul, hogy a falakon at lehetne látni; az 
ember tehat egy áttetsző fal inogott foglal 
helyet s minthogy ez az anyag még a han
got sem vezeti, otthonosnak érezzük magun
kat mögötte mindennemű ablak és függöny 
hianya daczara is.

A mellett, hogy ezek az uvegteglak a 
lakóhazaknál különféle építkezésekre hasznai
hatok, óriási előnynyel alkalmaztatnak veran-

venykert igazgatójának, Gerard A’.-nek állítása 
szerint, e növényházban egyenlő fűtési viszo
nyok mellett a melegveszteség sokkal rse 
kélyebb, mint a közönséges üveglemezekkel 
borított melegházaknál; ezen kivul a világos
ság is áthatol ezen téglákon a megkivántató 
menynyiségben, a falak tisztán tarthatok az 
eltorés veszélyeztetcsc nélkül is igen kony- 
nyen s végre nincsen szükség az ilyen me
legházaknál az erős napsugarakat felfogó 
szalmatakarokra. —  Nevezett ezég árjegyző-
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keket és leirást, megkeresésre bérmentve ott a belsejükben foglalt sáros anyagtól meg
küld meg az érdeklődőknek. tisztuljanak. A megtisztult giliszták most óva-

A vakondok kipusztitása. —  A grand- tosan ebvészmag-porral (pulv. nucis vomicae) 
restoi gazdasági tanintézet igazgatója: Daitt hintetnek be. Az igy megmérgezett gilisztá-

adatai szerint a vakondokat alaposan es kony- kát most a vakondok iiregeibe rímjük, de e 
nyen kiirthatjuk a következő mód szerint: műveletnél nem szabad a kezűnket használni, 
Gyüjtsiink össze több földigilisztát s tegyük mivel a vakondokok rendkívül finom szaglással
ezeket egy napra egy tiszta edenybe, hogy j bírván, ujjaink nyomait a gilisztákon észre-



vehetnék s azután nem nyúlnának a halált- 
hozó csalétekhez, mely különben Dain szerint 
egyszer kétszer ismételve, biztos veszedelme 
a vakondoknak.

„Schaffer's Colossal“-nfálna. —  Kgyike 
azon tenyésztményeknek, melyek a málnák 
közt még nem észleltettek. Óriási bogyójá
val ez az első piros málnafaj, mely nem ké
pez a gyökeréről futóhajtásokat. Állítólag a 
málna és a szeder keresztezéséből egy hír
neves amerikai tenyésztő által nyeretett. A 
tuskézete inkább a szederinda fegyverzetéhez 
hasonlít, máskülönben pedig a málna jellem
vonásait viseli magán. A  bokor növekedése 
meg kevésbé alkalmas talajban is erőteljes, 
gyümölcsei homályos piros színűek, húsa 
élénkén piros, rendkívül leveses és felfrissitő. 
Elénk piros színezete miatt e gyümölcs leve 
igen keresetté fog válni. Óriási gyümölcsei 
oly nagy mennyiségben jelennek meg, hogy 
oldalagos hajtásai szinte lehajolnak a súlytól. 
1 enyésztése és nyesése egészen megegyező 
a málnáéval. A  futóhajtásoknak fáradságos 
kiirtása s a közök tisztogatása természetesen 
elmaradnak e fajnál, a mi, régebbi fajtáink
kal szemben jelentékeny előnynek mondható.

Nagyon valószínű, hogy ez a javitott 
málnafaj a régebbi fajokat rövid idő múlva 
teljesen ki fogja szorítani a tenyészetből s 
nagyobb mennyiségben is fog termeltetni, 
mint amazok eddig termeltettek.

Fekete tölcsérvirág. —  Alacsony, szi
lárd, erőteljes növésű zömök, pompás újdon
ság, mely a szent földről származik, ott csak 
néhány évvel ezelőtt részesült kellő figyelem
ben s azután mindenfelé elterjedt az impor
táló kereskedelem utján. Igen nagy, lapos 
gumói hasonlítanak az ismeretes forró földövi 
caladiumok gumóihoz. A  beültetés ideje sze
rint hajtanak ki e gumók közepéből a levél
hüvelyek és bibék által képezett áltörzsek. 
Igen szép díszes levelei telt zöld színűek, 
világosan erezettek, hullámosak s csalódásig 
hasonlítanak a fehér tölcsérvirág leveleihez, 
csakhogy sokkal szebbek, nem petyhedtek 
s minden támaszték nélkül önmaguktól meg- 
állanak. E levelek közepén jelenik meg kar

csú, erőteljes, alul barnapiros, fölül zöld 
száron az egyetlen, igen nagy illatos vi
rág, szabadon a levelek fölött. A  hüvely 

| 35 — 45 cm. hosszn s legalább is io  cm. 
; széles, fényes bíboros fekete, alsó felén zöld, 

mindig hátra van hajolva, szélein kissé hul- 
! lámzatos s némelykor keskenyebb csúcsán 

megcsavarodott. Bunkója, mely a virághü
velyből szabadon nyúlik elő, mintegy 25 cm. 
hosszú, csaknem szénfekete, bársonyos puha 
tapintatu, fölfelé kissé megvékonyul. A hü
velynek zárt, de látható belső része világos 
zöldes-sárga. Növénytani neve: Arum sanctum 
s tenyésztése éppen olyan mint a Calla aethi- 
opica ismeretes fehér tölcsérvirágé. A  nö
vény a szobában tenyésztve hűvös légkört 

| és minél több világosságot kíván.
Ez újdonság rendkívül szép jelenséget 

kepez s bizonyára egyike a legszebb impor
tált újdonságoknak. (L. a mai mellékletet.)

Asparagus acutifolius. —  Olaszországi 
spárgafaj, mely dísznövényül használtatik s 
nagyobb figyelmet érdemelne meg. Rend
kívül kecses, 1— 2 méter hosszú indái külö
nösen a csokorkötésnél birnak óriási értékkel, 
minthogy friss állapotukat hosszú időn át 
megtartják s szántott állapotban is igen szépen 
megtartják alakjukat. Alkalmas növény füg
gőedények számára úgy a szobában, mint a 
kertben.

Astericus pygmaeus Coss. —  Csinos 
kis csótárocska, épen oly hygroscopikus tu
lajdonságokkal, mint a jerikói rózsa. (Anasta- 
tica hicrochuntica.) A  kosár- vagy fészekvi- 
ráguakhoz tartozó növény, mely különösen 
Jericho környékén fordul elő. A  kereskede
lemben előforduló növény nem oly göin- 
bölyded mint a jerikói rózsa, hanem durva, 
száraz bogát képez, mely a rövid ágak végén 
egy-egy gombaalaku gombot visel. Ezen 
gombokon kiviil a növény alulról egy  rövid 
gyökérfüggeléket is visel. I la most e száraz 
növényt a vízbe tesszük, az egyes gombok 
zárt buroklevelei szétnyílnak s a felnyílt vi
rágot tárják elénk. Szárazra téve a virágok 
lassan ismét bezáródnak s a művelet ismétel
hető.
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Lilium Browni. —  Külemében egyike 
a legnemesebb liliomféléknek, csaknem egy 
lábnyi hoszszú, csövesen alakult virágokkal, 
melyek belülről tisztafehér szintiek, kívülről 
feliér alapon érczes-violás tükröződéssel. Szereti 
a könynyü, nedvességet átbocsátó talajt s 
miután kissé érzékenyebb, talaját télire jó 
meleg lombtakaróval kell ellátni.

Lilium lancifolium album ?Kronprin- 
zesssin.i —  A  Lilium lancifolium album 
eme sportjának felmerülésével egy rendkívül 
kiváló értékű újdonság nyeretett a virágkertek 
számára. Alacsony nyelén, mely különösen 
edénybeli tenyésztésre teszi fölötte alkalmassá, 
széles virágpiramissal szokott ékeskedni, mely 
szépen alkotott, nagy fehér virágokkal oly 
gazdagon rakodik meg, hogy rajta 3— 5-ször 
anynvi virágot számlálhatunk meg a régebbi 
faj virágzatával szemben. 1 .egalsó virágszárai 
3— 7-szeres villás elosztódást mutatnak, mely 
másodlagos nyelek csúcsaikon egy-egv kifej
lődött virágot hordoznak.

Uj tulúzi chrysanthemum-fajok. —  
D é l aux tulúzi (francziaországi) virágkertész, 
ezen elnevezés alatt öt chrysanthemum-ujdon- 
ságot hozott a kereskedelembe, melyek általa 
mint kiváló újdonságok igen melegen ajánl- 
tatnak:

Alexander l'oyel. Magában véve egészen 
uj faj. Virágai közepes nagyságúak, egészen 
szétfeslettek, fodrosak és fürtösek, fehéren 
színezettek. Szirmai hátrahajlottak.

Cári Kaiser. Virágja igen nagy, sötét 
barnapiros szinti, hátsó felén borpiros, igen 
pompás.

Hm. Goffin. Szépen telt, sötét barna
piros, közepében kanárisárga, ezüstös-aranyos 
hátsó lapja pirossal van lángolva.

Mons. Nurz. Csaknem telt virágú, sötét 
karminpiros, hátsó lapján ezüstös és aranyos- 
különösen gazdag virágzatéi s kitűnő üzleti 
virág.

II’. F. Duón. Virágjai nagyok, jól tel
tek, karmazsin piros szintiek, sárgával lángol
tak, hátsó lapjuk aranysárga. Igen gazdagon 
virágzik.

A gumós begóniák tenyésztése. —

A B e g ó n i a  b o l i v i e n s i s ,  melyről gumós 
begóniáink tenyésztettek, még csak 1864-ben 
lett hozzánk importáva Délamerikából s most, 
egy negyed század elmúltával róla már oly 
javított válfajokat teremtett a kertészet művé
szete, hogy a régi törzsfajokat mintegy öt 
év óta az egészen uj, szebbnél szebb válfajok 
csaknem tökéletesen kiküszöbölték. —  Miután 
a gumókat száraz és fagymentes helyen 
átteleltettük, niárcziusban cserepekbe ültetjük, 
a cserepeket melegágyban üveg alá helyezzük, 
hol azután május végéig már elég erősek 
lesznek arra, hogy azokat a szabadba kiültet
hessük. A  nagyvirágu begóniák különösen 
az edénytenyésztésre alkalmasak s igy kezelve 
hidegházainkat egész nyáron át fogják éke
síteni gazdagon megjelenő szép nagy virá
gaikkal, ezen kívül azonban bátran kiültethetők 
a szabadföldbe is.

Halálozások.
Johann Kctten, a Ge br üd e r  Ke t t en 

luxemburgi rózsakertészet tulajdonostársa, f. 
évi május hó 1 i-én, rövid szenvedés után 
elhunyt Luxemburgban. A  virágok királynéja 
egy derék munkás polgárt veszített el benne.

Komlóssy Ferencz, ismeretes magyar 
rózsafestő, ki egy rózsaalbum készítésével 
örökítette meg nevét, 75-ik életévében hosz- 
szas szenvedés után hunyt el. —  Tisztelet 
emlékeiknek!

Mühle Vilmos, mű- és kereskedelmi 
kertész Temesvárt, rövid idő előtt Londonba 
utazott, hol mint megválasztott biráló-bizottsági 
tag, a nagy nemzetközi rózsakiállitáson fog 
működni. Mint ismeretes kertészeti író, való
színűleg sok érdekes újdonságot fog velünk 
e híres kiállítás felől közölni.

Beküldött árjegyzékek.
C. Deegen, Köstritz in Thüringen, am 

Bahnhof. Offerte über l’flanzen etc. Kínálatok 
növényekről stb.

C. IV. Mietzsch, Handelsgártnerei, Dres- 
den, A., Bergstrasse 36. Legújabb rózsákról, 
melyek junius közepén szállíttatnak.

L. Spáth, Baumschulen bei Rixdorf- 
Berlin. Virághagymák árjegyzéke 1892-re. 
88-ik szám.
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Herb &  Wnlle, Nápolyban, Olaszország. 
Árjegyzék virághagymákról, gumókról s sza
badföldi orchideákról 1892-re.

Schotte &  Mossdorf, Iírfurt und Zörbig. 
Kaiser-Dachstoff-kinálat. (Fedőlemez.)

E. //. Krelage &  Zoon, I laarlem-1 lolland. 
511 a. számú kínálat Darwin-tulipánokról.

C. Deegen, Köstritz in Thür. am Bahn-

hof. Kínálat a fekete tölcsérvirágról. (L. mai 
mellékletünket.)

Díszes bekötési táblák a Rózsa Újság 
I számára, rózsaszínben, aranyos és fekete nyo- 
i mással, egy és három évfolyam számára. 55 

kr. beküldése mellett szállíttatnak a kiadóhi- 
! vatal által. A bekötésnél a könyvkötőnek még 

csak a megfelelő évfolyam-számokat kell a 
i táblára felnyomni.

U j  r ó z s a f a j o k .

Bridesmaid. T h e  a, Frank L. M oore.
—  Az ismeretes Catherine Mermet sportja; 
fehér, de állítólag szebb mint a The Bride. 
Krról a rózsáról még csak anynyit tudunk, 
hogy azelőtt T  h e 11 u gh volt a neve. (Amerika.)

Elaine Greffuche. T he a ,  S. Cochet .
—  Virágja nagy, igen jól telt, szép magatar
tási!, széles szilárd virágszirmokkal, felnyílva 
fehér, belsejében gyengéden kénsárga. Bim
bói igen nagyok, hoszszasak, hoszszú szilárd 
kocsánon ülnek. A  bokor igen jó növésű s 
folytonosan megújítja virágzatát. (Franczia- 
ország.)

Erbprinzessin Marié von Ratibor.Thea, 
R. T ü r k e .  —  A  többnyire magánosán álló 
virágok középnagyságuak, szépen alkotottak, 
jól teltek s rendkívül hatásos kapuczinus-piros 
színűek, alapjuk pedigkapuczinus-sárga. Rend
kívül gazdagon virágzik s még a legkedve
zőtlenebb időjárás mellett is könynyen fel
nyílik s azon dicséretes tulajdonsággal bir, 
hogy a hasonló színezetű tliearózsák közt 
legtovább tartja fenn virágzatát, élénk színe
zetét pedig még hervadáskor sem veszti el. 
(Németország.)

Fata Morgana. Thea,  Dr ö ge mül l e r .
—  Virágja nagy, telt, laposan alkotott, bim
bója nyúlánk, mint a Niphetos-nál; színe 
selymes rózsaszínű, néha test-rózsaszinnel erő
sen árnyalva, vagy változó haragos rózsaszínű, 
mi által különös szépnek tűnik föl. Növése 
erőteljes, egyenes. N i p h e t o s  X  Mad.  
La  111 bard.  (Németország.)

Kari Maria von Weber. The a,  R.

Tür ke .  —  A  hoszszú, egyenes, felmeredő 
virágszáron ülő, jól telt virágok középnagy
ságuak. A virágszirmok színezete sötét kar- 
minpiros. Igen dúsan virágzik és szép nyúlánk 
bimbói folytán a virágkötészethez igen al
kalmas. MHe. L á z á r i  ne I‘ o i z e a u  X  Lu-  
ciole.  (Németország.)

Krimhilde. T h e a ,  D r ö g e m ü l l e r .  
Virágja középnagy vagy nagy, jól telt és jól 
alkotott, zergesárga, bíboros rózsaszínbe át
haladva, közepén rezesen aranysárga. M d. 
Bérard XCl^er 1 ecl e s j ar d  i ns.(Németország.)

Marion Dingee. T h e a ,  J. Cook. —  
Az erős növekedésű bokor sötétzöld lombo
zattól sűrűn borított. Virágja nagy, szép 
kehelyidoinú, mérsékelten telt s az egész 
rózsaidény alatt roppant menynyiségben je
lenik meg; színe igen fénylő sötét karminpiros. 
Jó melegházi és szabadföldi rózsa, állítólag 
a legsötétebb thearózsa. C o m t e s s e  de Ca- 
s e r t a  X  D u c h e s s e o f  Kdi  nburgh.  (Ame
rika.)

Princesse Alice de Monaco. T he a ,  
| A. W e b e r .  Virágja középnagy vágj’ 
' nagy, hatalmas felegyenesedő kocsánon, szép 

tejfölsárga szinti, gyengéden rózsaszínnel sze- 
gélj’zett. A bokor erős növésű, dús virágzatéi. 
Jó korai hajtatórózsa. (Francziaország.)

Siegfried. T h e a ,  D r ö g e m ü l l e r .  —  
Virágja nagy, félgömbös csészealakú s igen 
telt, sötét fakórózsaszinü. Növése erős, de 
rövid és zömök; a hoszszú terhes hajtások mint 
a Ü l ő i r e  de D i j o n n á l ,  melytől származik, 
nála teljesen hiányoznak. (Németország).
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Souvenir de Pran90is Deák. T h e  a,
P e rőt  ti. —  A  B o u g é r e thearózsa sportja. 
Szine fehér, alakja és tartása mint a törzsalak
nál. Allitólacr finomabb és erősebb illata van 
mint a Maréchal Xiel-nek. —  Vederemo! 
(Austria.) Ezt a nevet érdemesebb rózsának 
kellett volna adni. (Szerk.)

Toronto. T h e  a, John Dunl o ps .  —  
A P e r l e  des  J a r d i ns  thearózsa sportja, 
sötét aranysárga szinti rózsákkal. A  bokor 
növése merevebb mint a törzsalaknál s a 
lombozata kissé élénkebben van szineződve. 
A virág alakja és tartása olyan mint a törzs
alaknál. (Amerika.)

Else Schüle. T h e a - h y b r .  II. Geiss-  
ler. —  Virágja nagy, jól telt, igen szépen 
alkotott, könynyen felnyíló. Szine fényes 
cseresnyepiros, gyengéden viaszszeriien át
tetsző, belső virágszirmai fehéren szegélyzet- 
tek. Felnyílva e rózsa tulipánalakú s igen soká 
friss állapotban marad. A Mad. de Wa t t e -  
v i l l e  thearózsától származik. (Németország.)

Erinnerung an Schloss Scharfenstein. 
T  h e a-h y b r. R. G e s c h w i n d. Virágja
nagy, tömötten telt, szabályszerűen alkotott, 
fényes sötét biborpiros, kellemesen illatozó. 
A  bokor erőteljes növekedésű, lombozata szép 
sötétzöld. A  virágzat merev kocsánon egye
sével áll. Gazdagon virágzik s egész őszig 
remontál. (Magyarország.)

Lady Henry Grosvenos. Thea-hybr. 
W. Paul  & Són.  —  Virágja nagy, telt, 
gömb-alakú, test-rózsaszinü. Igen gazdagon 
virító szabadföldi és melegházi rózsafaj, melyet 
állítólag még Bennett tenyésztett volna. (Nagy- 
Britannia.)

Richard Wagner. Thea-hybr .  R. 
T  ü rk e. —  Virágja igen nagy, tömötten telt s 
gyönyörűen alakult; színezete fakósárga, test- 
rózsaszinbe áthaladva. Terjedelmes virágszirmai 
szilárdak; ellenállók s ez okból igen állandók 
Bél l é  E y o n n a i s e  X  L a d y  M a r y  Fitz- 
w i 11 i a m. (Németország.)

Champion of the World. B o u r b o n  
-hybr.  Chi lds .  —  Virágja nagy s egész a 
központjáig telt, szép sötét rózsapiros színű, 
kellemesen illatozó. A bokor növés erős, rend
kívül kemény, teljesen mentes a lisztharmattól. 
Dúsan és szakadatlanul virágzó kerti rózsa. 
Hermosa X  Ma g n a  Charta.  (Amerika.)

Frances B. Hayes. Bo ur bon - h yb  r. 
J. N. May. —  Virágja kicsiny, rendkívül fényes 
karmazsinpiros, állandóan színezett, igen kel
lemes illatú. Bokra erős fejlődésü, szépen 
lombozott. Jó faj csoportok képzésére és a 
téli hajtatásra. (Amerika.)

Climbing Queen of Queens. Rém. 
hybr.  W. Paul & Són.  —  A  hasonnevű 
remontáns rózsa sportalakja, kúszó növésű 
bokorral. (Nagy-Britannia.)

I r o d a l m i

/ Vr Kostufrcun.i. Irta J o h a n n e s  W e s s e 1 h ü f t.
I leh .lik bővített kiadás. —  Két évvel ezelőtt ez a munka 
fennállásának huszonötéves jubileumát iinnnepelte mcj; 
Ilogy a rőzsatenyésztéiben felmerült újítások és javítások 
magaslatára emelkedjék, szerző e munkájának hatodik 
fejezetét, mely a legszebb régiebb és újabb rózsák leírását 
tartalmazza, egészen újra átdolgozta s a felsorolt rózsákat 
konynyebb áttekintés végett színezetük szerint osztályozta. 
Kzen újítás által különösen nagy szolgálat tétetett azon 
rózsakedvelőknek, kik rózsáikat a kertészektől szerzik be.
A jókora kötet 274 lapra terjed s 33 szövegábrával van 
illusztrálva. Megrendelhető l>. F. V o i g t  könyvüzletében 
Weimárban. Ára fűzve 4 márka (2 frt 40 kr.) kötve 5 ni.

(3 f«)
Hibliografia ti/ la Kosa. Irodalmi szemle a rózsa

irodalom felsorolásával, irta I). M a r i a n n  V e r g a r a

s z e m l e .

Madridban. —  A kis 8-ad rétü könyv 320 oldalra terjed 
s spanyol nyelven öt fejezetben ismerteti a rózsára vo
natkozó világirodalmat. Az első fejezet a rendesen meg
jelenő rózsászati folyóiratokat tárgyalja; a második feje
zetben felsoroltainak a kisebb és nagyobb rózsászati müvek, 
mig a harmadik fejezetben felemlitést nyernek a különféle 
rózsaárjegyzékek, még pedig az egyes országok szerint 
felsorolva A negyedik fejezetben a rózsaegyletek törté
nelmileg lesznek ismertetve, mig az ötödik fejezet mint 
függelék, részint szerzőnek a munka nyomása alatt tudo
mására jutott adatokat, részint a nem tisztán rózsászati, 
de a rózsával mégis behatóbban foglalkozó irodalmat 
tárja elénk. Nagy előnyére válik e könyvnek, hogy be
jegyzések számára minden második lap tisztán hagyatott; 
ezen intézkedés rendkívül megkönynyiti egy más.síik, tö- 

1 kéletesebb munka szerkesztését. Fölösleges felemlítenünk,
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h o gy  e miivecske a nem spanyol ajkuaknak is nagy szo l

gálatokat tehet mint a rózsairodalom ismertetője. K apható: 

11 i j o s d e  D o n  f o & é C u e s t a  könyvárusnál M adridban, 

< allé de Carretas, 9. Ara ismeretlen.

7>/V Ilire Krziehung und Pllege. —  A  laikus

lózsatenyészt őriek ajánlva s annak viszonyaihoz alkalm azva, 

i» ta J. C . S e h m i d t  Kifúrtban. —  Szerző egészen azon 

ponttól kezdve indul ki, midőn a laikus magát sajátkezű 

rózsatenyésztésre határozta el, de rózsa m ég nem volt a 

keze alatt. Lépésről lépésre haladva, népszerű modorban 

oktatja a kezdőt a virágok királynéjának tenyésztésére, 

mixel felfogása szerint a rózsának ma már a legkisebb 

keitecskében is helyet kell adni igy annak tenyésztésé

hez jóformán mindenkinek kell értenie. A könyvecske ára 

1 márka. (60  kr.) s m egrendelhető a szerkesztőnél Kr- 

furtban.

IIdH<ibuch tűs gúrtneriseben IZaneii hnens. Ve

zérfonal a kertészeti iskolák használatára s az önoktatás

számára. Irta t i .  K i c h l e r .  M ásodik, átdolgozott kiadás, 

18 szinnyom atos táblával s 1 25 ábrával a szövegfüzetben 

Vászontáblára húzva ára 10 márka. (6 írt.)

iiartnerischt IVanktiMmer. OszszcáIlit ott á k : M.

B é r t  r a m ,  l 'r .  B o n c  h é  és C á r i  II  a m p e 1. A  munka 

kiadása fűzetekben történik, m elyekből m indegyik 12 

táblát tartalmaz kerti tervrajzokkal. K iadja P a u l  P a r e y  

Berlinben, m egrendelhető B o d o <i r u n d m :i n n könyv

árusnál Berlinben, \V. Potsdamerstras.se 8öa. Ara füze- 

tenkint H márka. (4 fit 80 kr.)

Momitsfhrift fú r KiikUcnktotiir. A  kaktusz és má* 

húsos levelű növények kedvelőinek szaklapja. Alapittatott 

D r . P a u l  A i e n d t  által, kiadja V. T r o s s i n  l.eip/ig- 

( iohlis-ban. M egjelenik minden hónaj> közepén. Félévi 

előfizetési ára 4 márka (2 írt 40 kr.) M egrendelhetni 

B ő d  o i i r 11 vi d 111 a n 11 kön vvái iisnál Bei Iliiben, \V. 57, 

Potsdameistrasse «Sba

A Kosa la.xa alanynak való, kitűnő tulajdonságokkal biró ázsiai rózsafajból, október 
elejével 100 darab szép egy éves inagonezot árusítunk el, darabját 15 krért Ugyanezen 
rózsának magvaiból is bocsátunk néhány adagot a forgalomba. légy adag ára 40 kr., 
postai elküldéssel 50 kr.

A Rózsa Újság kiadóhivatala

Pécs-Szabolcson.
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