
digitalisiert mit Google

Hinweis: Das Dokument enthält hinterlegte Textdaten, die eine Suche in der Datei ermöglichen. Diese Textdaten wurden mit einem 
automatisierten OCR-Verfahren ermittelt und weisen Fehler auf.

Bitte beachten Sie folgende Nutzungsbedingungen: Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur 
Verfügung gestellt. Nehmen Sie keine automatisierten Abfragen vor. Nennen Sie die Österreichische Nationalbibliothek in 
Provenienzangaben. Bei der Weiterverwendung sind Sie selbst für die Einhaltung von Rechten Dritter, z.B. Urheberrechten, 
verantwortlich.

Nutzungsbedingungen

Umfang: Bild  1 - 376
Zitierlink:  http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ162654700
Barcode:  +Z162654700
Signatur:  16879-B

Pest  1847
Trattner-Karolyi

Mezei es hazi gazdasagtan. (Lehrbuch der Land- und
Hauswirthschaft.) (hung.)

http://data.onb.ac.at/ABO/+Z162654700


9”. 

1 6.8 7 9— В 
ALT, 

 

 

 

   
 



 

Μάϊ |7% ω] 
 

υ 

ι 
› 
1 

Γ 

ἱ 



TX 

il» 



Ι - 

ι 
· 

| Ο 



MEzEI, És нш 

ед;пд;днтьп‚ 
MELLYET 

A’ нмшш ’s ШАВВ тщвшыток NYoMA'N 
KôznAszNA'LATnA 

KÉszí rE'r'r 

SCHIBKHUBER лютая 
xmms szEan'rBELI 'rEm-ntszm- `s GAzDÁszA'r'l-ANÁR 

A’ vACzI P. FôL'l-ANODÁBAN. 
I 

A’ поищи nyomolt 20 fametszvénynycl. 

 

PESTEN, 1847. 
NYOMT. TRATTNER-KÁRßLYl BETÜIVEL, 

URIUTCZA £63.~ 



σ 

φ 

Ι Ο 
ι 

α 

ω 

ι 

  
 

-., 

~ π 

Υ 

' ο . 

σ 

, » . 

ο· υ· . Ο . . _ . ρ 
η 

. 

' θα °· 
. · _ `. 

. . 
Ο 



Elöàzó. 

Köztudat szerint többféle hatalmas ellenséggel [ЮЛ 
а’ mezei és házi gazdászat emelkedésének az 
annyira óhajtott jóllét nem csekély hátramaradá 
sával folytonosan küzdeni, mellyek közül ha az 
elöitéletektöl támogatott régi szokásokhozì ragasz 
kodást, és а’ munkás osztályhoz tartozó népünk 
dologtalanságát említjük, kétségtelenül a’ legha~ 
talmasb elleneket hoztuk egyszersmind napfényre. 
Az elôitéleteket tehát штат, ennek következté 
ben az újabb gazdálkodási mód czélszerůbbsé 
géröl a’ népet meggyözni, és azt nagyobb szor 
galomra ébresztenì marad lélekìsmeretes föladata 
azoknak, kik е’ tárgyban a’ közjóra müködnì hi 
vat-aluknál fogva kötelesek. Ez igazságnak belá 
tása szülhette nagyrészt azon mozgalmakat, mel 
lyek a’ közelebb mult évekhen mind országgyü 
lésìleg7 mind külön társulatok által a’ honi gaz 
daság emelésére irányoztattak, és mellyek üdvös 
eredménye lön, hogy az iparos szántóvelö ama'Y 
földet, mellyet eddìg mívelni szokott7 megváltás 
mellett sajátjává tehetì, nagyohb távulokban el 
szórt telkeìt egy tagban egyesíthetì, mezeì 'rend 
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òrség létében azokat ìrigyek ártalmai ellen biz 
tosíthaija, és lìai iskoláztatásával, kiknek elmé 
jökhöz mért olcsó gazdasági könyvek keletkeztek, 
elöitéletekböl kìbontakozott utódokai hagyhasson, 
földjeiket ösapáiknál czélszeriibben mìvelendöket. 

Ámde mindezen korszerů, és jobb jövendö 
reményével kecsegteiö intézkedések bajosan fog 
nak a’fölhozotl elleneken dìadalmaskodni, ha csak 
azon egyének, kiket mind szellemi7 mind anyagi 
tekinteiben szerencsésebb sorssal áldott meg a’ 
gondviselés, ‚ kik mint birtokosok, gazdatisztek, 
lelkészek, helységjegyzök ’s a’ i. tünnek föl, sa 
ját oktató példájokkal, mellyek a’ régiek köz-' 
mondásakìnt vonzani szoktak, a’ régit makacsan 
megragadó, és kényelemvadászó pórtömegetsze 
rencsés süker bekövelkeztével újításaik, és mun 
kásságuk hasznosságáról meg nem gyözendik; mig 
vele illy módon el nem hitelik azi, hogy a’ la 
kunkra rendelt föld gondos megmivelés mellett 
olly kincseket tár ki számunkra, mellyek sokkal 
kényelmesebb éleimóddal jutalmaznak meg , mini 

-mì az eddigi gazdasági kezelések mellett jutott 
hatalmunkba. Ezt pedig a’ tisztelve említelt egyé 
nek mind magasabb állásuknál, mind a’ néppeli 
gyakorì közlekedésöknél fogva könnyen megte 
hetik. 

НОШ pedig e’ szent, mint embel'iársaìkat 
szeretetiel ölelö foglalalosságikban maguk is hiz 
tos uton haladhassanak: szerencsére léteznek mál' 

anyanyelvünkön is а’ gazdaság maid minden ágaìt 
tárgyazó böcsös munkák, mellyekhez kétség ese 
tében tanács végeti folyamodhatnak, és mellyek 
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közül e’ dolgozat bevezetésében némellyeket ею 
is sorolék; létezik a' minden ú'jabb kisérleteket 
шпат, és az ellentapasztalatokat, vagy vélemé 
nyeket is megvitatás kedveért szívesen elfogadó 
„Magyar Gazda“ czimü folyóìrat, melly annál biz 
tosítóhb elveket közöl gazdasági tekintetben, mi 
nél inkább törekszik nem annyìra külhoni, mint 
hazánk földjén ’s égalján штат észrevételeket hí 
ven és pontosan közleni. 

Minthogy azonban ollyanok is, kiket a` gaz 
daság tudományának akár mezei, akár házì ада 
közelebbröl érdekel gyakran ama’ kellemetlan he 
lyezetbe jöhetnek, hogy vagy lehetséghiány, vagy 
más akadályok mìatt az emlitett munkák шедшег 
zését, és a’ dicsért folyóirat rendes járatását, mel 
löznì kénytelenek: nem gondolám vállalatomat czél 
tévesztönek, ha ez érdekes munkákból еду едё 
szet képezve, az újabb gazdasági eszméket a’ haj 
dani tapasztalatokkal öszszesíteném, és azokatlsaját 
nc'zetìmmel kisérten világ elìbe bocsátanám. Es e’ 
szándék valósìtása adott létet. jelen munkának. 

Ebben a’ rendszerre nézve nagyrészt az 
1797-ben Budán nyomott „М. Pankl Compendium 
Oeconomìae Ruralis“ czìmü munkát ищет ki ma 

gamnak vezérfonalul, söt belöle ki is szemeltem 
azon tanokal, mellyek mint változatlan gazdasági 
intézkedések korunkban is helyesen és sükerrel al 
kalmazhatók; mi pedig az újabb irókat Шей: ezek 
nek hol, és mìkéntì használatát a’ szakaszok, és 
czikkek után „Irodalom“ czìmü jegyzékekben ta 
lálandja föl a’ szíves olvasó ‚ melly jegyzékek egy 
szersmind utasításúl szolgálnak агга, hogy kik ta 
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lán a’ fölhozott források birtokában volnának, az 
idézett helyeket bövebb elöadással meglelhessék. 
Ármérsék kedveért rövìdség lévén czélom a’ щипка 
kidolgozásában, a’ gazdasági növény- és állat~- 
részek megismertetését, valamìnt a’ Vhuzamosbra 
terjedendö okfejtegetéseket isy elmellöztem, és ez 
ügyben egyrészt helylyelközzel 1844-ben két kö 
tetben kìjött Természettanom (Termtt.) §§-aitìdéz- 
tem, hol a’ kérdésben forgó lárgyak elvileg meg 
vitattatnak; másrészt pedig az itt hiányzók pótlását 
elhalasztottam, minthogy, ha körülményim engedik, 
jelenrç egy más 77Általános Természetrajz“ czimü7 
kézìratban már nagyjából készen létezö munkát, 
van szándékom következtetni, mellyben az élet 
můves ‚ és életmütlen testeknek gazdaságra vonat 
kozó теппуйзёд—7 vegy»7 természet-, és élettanì 
sajatságaik amúgy is elöfordulandnak. Váczon jan. 
8-dikán 1847. 

A` sßersö. 
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Elöismeretek. 

1.§. 
А, gazdaságtan azon tudomány, щепу а’ föld kiìlönféle ne 

' шей, és czélszeríí mivelését; az ehez megkivàntató szerszámok 
kellö használatát; a’ gazdasági növények termesztésének, beta 
karitásának, ’s eltartásának sükeres швам; а’ házi állatok te 
nyésztése ’s haszonvétele szabályait okszerúleg ismerteti meg ve 
li'mk, hogy ezek alkalmàzása által a’ végozél, tudniillik a’ nyereség, 
чаду а' mivelésre fordított költséget haladò jövedelem minél 
nagyobb mértékben, de még is igaz uton eszközöltessék. Ninos 
e’ tudománynál, mond еду ôskori bölcs а) jobb, ninos jöve 
dalmezöhb, ninos szabad emberhez illôbb. Ez ad трюмы, ’s 
mind azt, mi az élet kényelmére sziikséges; ez tartja fijn ’s 
nagyitja igaztalanság vádja nélkül az apai örökséget; ez óvja. 
meg az embert az epesztó gondoktul ’s városi zajtól, és a’ ша 
jorság szůk határain 10! а’ vágyokat nem terjeszti, hol csüg 
gedhetlen ipar mellett miáem hiányozhatik; mert a’ jól mivelt 
föld mindent böven szolgáltat. Ennek haladtával nö a’ nemzeti 
érték; ez által lesz az ország kivülröl fúggetlen, belül pedig 
erös: mit tanûsitnak mindazon nemzetek követendö решат, kik 
nem a’ tespedésápolta százados szokást, hanem a.’ jobb süker» 
rel megajándékozò tapasztalás ulán nyert változtatásokat vevék 
be gazdasági kezelésökbe. b) . 

а) Cic- de Oñic. I. 42- 
Ь) A’ gazdaságtan öszszes vagy egyes ágainak sükermli alkalmazását 

houunkban gátolták eddig, és még most is nagyrészt дамы emhereink 
l 
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:ιιιιιιειΕΙειιιΘάεέιιι, Θε τόειιιόι.;όιι Μνϋι ι6ωιι ΜΜΕ π' Ιιόνει!απόΚ: η Οπωσ 
πάει τιιιιιιπΘιετοΙι ιιοιιι Με; Με” ει' Μι άιιιιέιιιτι1Ιι πω: ΘΙοεοιιτιό. - 2) 
.Ιόει:58Ιιοι·ιιι6ιιγιάει 'ε Θ8γόΜ› 8:ι26ειεόΒι τιει1εόεοΒιιοΙι οΠγ οΒγΘόο!ιτοι πι 
Μιάεει, ΜΚ ιιϋΙΒιιΙιετι ιιιιιε ειιι!ώειιτι ότόειιιοτ τοΝΘΙι: τΙο Βειιά:ιε.ιιΒι ωροπ 
2ειΙιεε38ιιΙι 'ε ιιιιιοιιι6ιιγιιΕ Ιιιάιιγ2ι!ι. - 3) Α' τόειΙιωτ ι·:ιμιειΙιοόειε Μόνοι 
ΙιΘπόΙιειι ει' Ι:ϋιΙοεοΙόΙι ιιιοΒιιιι·Μεα, Θε ει' €ειΒοειτειΙγΙόΙἱ ιι·τόιάε.- Ε) Α' 
ειιιΙιιιιιιιιγ, νιιέγ ιοΒοτ. - δ) ΕΙ!ιοι·οεοεοάοπ Μια, Θε ΕιειιιϊωΙ:ιιι 8ειΙιοιιει 
τοιιιιοειιόεο-- θ) διΙιιιιγ ΐειιτείιιιι ιιιαι·ΜΙι, ΙονιιΕ, Θε εδι·ιόιιοΙι αιι·ιεΞεει; 
ιιι1ιειιοΙι 2ει!ιΙειιιιειι, Μιιιέιεει, νέ!ιοιιγ ΘΙΘΙιιιοιόεε, Θε ιάόοΙόΜ:ι ιιιιιιιιώι·ει Γο 
δειειι. - Τ) ΙιιΜειιιιιιΙι τιιά:ιτΙειιιιιώΒιι. - 8) θόρο!ι 'ει εεγόΜι ΒειιιιιιεειΒι 
ΘειιώιϋΚ ιιΘΙΙεϋΙδιόεο, νειἔγ τορρειιιτ όιάθειειιΒιιΙι_, ι·ειέγ ο2ΘΜοι·ιΉΙοιιεό 
Βόιι, και&quot; ΘΙόι2ΘΙοτειι ιιιιειιΕ 'ε ει' τ. 

2. δ. 
Α' 88.Ζό88δ.Βί8Π ιΘι·Βγει ει, επιιιιΘΓ6ΙόΘ!ι, τΘιε!‹, ε26ΙΙό!ι, Ιαπ 

τΘΙ‹, Θε Θιόό!ι ιιιινοΙΘεο, ΙονέιΜπι ει' Βε-ιτοπιτειιγΘε2τΘε; ιιιιιιΘε ται· 
τοιιΙ: Μπι οεει!ι Θεσσ ΘΙΙειτοΙ‹ ιιΘνΘΙΘεο, ιιιΘΙΙγειι α' ιιιΘ2Θι ιιιιιι:ι 
Μ: νΘειιονιιΘΙΘιο εεϋΕεΘεο8ΘΙι, Βιιιιιοιιι ειοΙ‹Θ Μ, ιιιΘΙΙγΘΙιιιΘΙι 
€οιιιιοιι ΘροΙΘεΘΒΘΙ ει' @πιει ιιγΘιΘεΘΒΘτ νοιιιιειι, ιιιιΙΙγειιο!ι: ει' 
ιιΙιο!ι, εϋι·ιΘεο!ι, Ιπιτοι1ιΠει!ι, ΜΜΕ, ιιιΘΙιεΙι, Θε ει' εοΙγι-ιι:ιιιιοι 

ιιιγΘΙιι. ΕιΘΙι ιιιΘΙΙοιτ :Με σιτε ω ΜΙ! ιιΒγΘΙιιι ει' ΒειιόΘιιιιιι, Μ&quot; 
ει' ί6ΙάιιιινοΙΘ5ΒόΙ, Θε Μιοπιωτι6.εΙ:ΘΙ ιιγΘτι ιὁνοσοΙιιιοι ΘρεΘΒιιειιι 
τειττεει. πιο8, ειιιιιει.Ιι ιόο]ΘΙιοιι εει._ιέ-ιι _ιανΘτει ΐοιόπεει, Θε α' Μπι 
ΒιιΖόει5Θσέοτ ο!ιε2ετίιΙΘΒ !ιο:ΘΙ_ιο, :πιτ Ι1Θ2τιειτ1Θειιιι!ι ιιΘνΘιϋιιΙ‹. 8ο 
ΒΘειΓοιιΘ.εο.ι Θ' ιιιόοιιιέιιιγιιιιιι: ει&quot; τΘτι1ιΘειΘτιιιμ, νΘΒγ-, Θε τοι· 
ι:ιιΘειΘιτιιιι, ιονΘΜιει ΘτειοΙιΘε εειι6:ιε!ιΒι πι ι;ι.ιιι.·ιιιέιιι. ει) 

ει) Α' ΒιιιιΙ:ιεάέιόΙ, να” ΘιιιιοΙα οΒγοε άἑειἱτόΙ ιιιο.ΒΙιειιι 'ιιοιιι¦ιιγοΙ 
νου Μ: ιιιιιιιιιἐΙ‹ Εδώ! ΘτόΘΒΘεΙιεΕ Θιειιιι 

Βιιι·Βει· Ιάιιο8 ιιιοιόδειι6ειεειΒιι, ιιόπιοτϋΙ ιι·νει Με !ιδιοτιιειι, ιιιοΙ!γιιοΕ 
Μι·ιιιει.άιΙε Μειώεει πιει€γειι·ι·ει ίοι·ιΜνει ειόΙΙόει ()ειοεοι·ι ΕΜ: ΑΜΙ ιιιι6ιι 
Κειεεέιι !836. 

ΒειΙ:Μιάιγ Ι:ιιιιοε, Ιιάιτειι·τάε, Θε ι·ιιοιόΒειωειώΒ ιιιιιοιιιειιιγε, ειιιιι:ο Με 
ΙιδιοτΙιειι, Βοιιι·οοπιιι!ιοιι Ι838. = ΜΙΒ. 

$οιιΙιρΐ, ιιιειὁἐπὰειεάἐ ΜΔ Ιιδιιγνο, ιιόι1ιοτΙσόΙ ιοι€ΙΙινει Μιιιιιιό ΑΙΑ 
_ιοειιιΙ, 80. ίειιιιοτεινόιιγιιγΘΙ, ιιιέιεοσ.ιιιι ΜΜΜ-ι, Ροετοιι 1845..: $οΙι|. 

Α' ιιιοπόΒιιιάειεά8 :ιΙειροε ιειιιιοι·οτότο νΘιοΕ6 οΙιειοι·ι“1 ΜΜΜ Ι. Κότε 
τΘιιο!ι ιιιιιεοάιιι Μ:ιτΙΘεει; Με Τ6τό!ι .Μιιοε 18732. Βιιάόιι. Α' Η. Μπιτ ι.ιιοει2 
ιιγοιιιιιιι!ι. .-:-.0Κ. Ι. Π. 
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Alcsút gazdnsági tekintetben; irta тати János, Budán IBM. sza' 
mos ábrákkal, és térrajzzal. 

Gazdasági pályamunkák: elsö kötet, a’ haszonbérrendszerröl; Ша 
aggteleki Bujanovics Eduárd- I 

Rétfîivek éltakarmánynövények rövid ismertetése, 45 ábrával, та 
Török János, Pesten 18M. 2 вы: 

Mezôgazdasági nefelejts, vagy is havonkint teendök а' házi és mezei 
gazdaságnál, melléklet az 1853-diki magyargazdához, irta Török Já 
nos.: Nef. 

Gazdasági kistúkör, több kiadásban, az ötödik Pesten 1845.=KT- 
Gazdaságtudomány alapszabályai, irta Morocza Dániel, Pápán |844. 

== Alpsz. 
Okszerii gazdák naplója, Dombasle Mátyás után magyarázva Török 

lános, és Klein Gusztáv által. 
Átalános baromorvoslási könyv, Dr. Wagenfeld után fordítá Mihálka 

Antai, 81 rajzzal, 9 aczólra metszett táblán, Pesten 1846. 
Utmutatás a’ szarvasmarhatenyésztés üzletéhez, Baumeister után for 

шина Virág József, Pesten 1845. 
Lótudomány. Szerzé Máttyus János, két rész, 20 táblával. 
Népszeriì gazdasági fóldmìvelés , irta Galgóczy Károly, Pesten 1845. 

= (Ж. 

Mezei naptár ISw-A7.=MN. 
Magyar gazda, folyóirat 1841-46.: MG. l-Vl. 
Hol az egyenlöség: jele után tett bôtük az e’ munkában elöforduló 

röviditéseket jelentik. 

з. §. 

Azonban e’ segédfon'ások magukban véve meg tökélyes 
датам senkit sem képesek alakitaní; тег: köztudar szerint 
minden életbe vágó tárgyban fötényezó a’ tapasztalás. Ennél 
fogva szükséges, hogy a.’ gazda, kinek birtoka kiképzése, és 
jövedelmeinek szaporitása szivén fekszik, mikor esak szerét te 
heti, a.’ mezei munkálion személyesen jelen legyen; olly tár 
gyakról, mellyekben тазы járatlannak érzi, a’ tapasztalt ok 
szer'ú gazdák tanáosát kélje ki, és utánozza' öket ollyakban, 
mellyeket amazok siikerrel vittek végbe. Mit könyvekben, vagy 
folyòiratokban olvas, vizsgálja meg, alkalmazhaló е saját tel 

1 * 



4 

Καπο. Αι ω!!Θ.εσω εεε!! σνεισεεΘ%σ.Ι Γο8εσμ-ι ση ποστ! σε Μ 
ιστιγσε ΓσΙσσσι11- 'ε Θ8εΙάσεσ εϋΙσει·ϋΙτ, ισέιευα εισΙ: νΘΙτσιτε Με!! 
ίσΒοηεΙ:Ισπ Ισσσό!εστ. Ι.σ€σ!ιτσεσσσευ πιιΉώσσικΙΙΙ:, σε ει: ίιῇΜε! 
αρεσε όστεσσο.τι ισει!, Θε Θεα!! ιτι!ιπΘσ π! σ' ΜεΘτΙστ Θσε!ιστι 
στσσι11ΘτηϋσσΒ ισιιτε.!!ισΖσιμ ει!. σιιΒγσεισ Ιε σειΕσ2Ισυ!!!. Τ:'ινσι 
κεεεε. Μ1Ισσσεσσ ε' ΐ6ενΘσγεΘΒΘτ, Θε ει' εισονσ0ΘΙγσεεΘεσπ; Με!! 

1. Α' ΓϋενΘσγεΘΒ, να&quot; !ε ε' αιΙεΑ€σε νσ€γσπεισπΘε! σει 
ω&quot; ει' Ι!σΙιεΕσ2Θε ωσΒειστ!τΘεΘ.νεΙ ράτσει1!νει πιο” Θ.Μεσε!γε ε' 
€ωσεικοσεεεσι πιετ!!!1στό ]σΙΘΕπσΙσ. Α' ΓσενΘσγ υΒγειτι ἱε σΜπω 
Ι1ΘΙγσε! με εεισΘΙαοσεεΘτ, σε σ' ωιισΒΘεσΚτυΙ σε Θτ6σωΙσττ Με· 
σ” τΘειΘΕ, ε' τσισισι ε'1σ!νοΙΘετ, ε'σεπ11σΙ‹ΙυΙ ε' εεϋΕεΘΒσε Μερ 
ΙΘΙΘΙ!κστ σΙνσιψη ΠσΣεπ ΘρϋΙστσΙ‹, Θε σειΕϋισΙησ.ν!!Θείιτ σεσ!ε ασίστ! 
σε.Ισε2τεο.Θσ., Ποσο&quot; ρΘσπ Ι‹σΙΙ_ῇστι Μεάο!ε. Πο ωιιη ΓοιιΘΙ‹, Θε 
σσσεειΙσ ειΘισ!τΘεεο.Ι σἱνσεΙ‹ σε !ΙΙγσσσΙ‹, σ° Ι:ϋνστΙ«ισεΘε ισιιτε.ιμι; 
πω! εει]Θι ΒΘ.τσε!αιΙ ΒΘσγισΙσιισΙ‹ τερεεπσΙσὶ Με' Ι:ϋιωσιισΘ.ε 
ἰΒειεΘΒΘτ, σο;&quot; ει, ΐσενΘσγ Ι;Θ!επετ Πω!. @γισ ἰε, π!!! Με· ΘΙ 
!'σΒΘε Με! σγστσι11Θσγ €γειώστ πωσεισιι, οεσΙΘσσἰ, πιω σερ 
ειΘισσεεἱ σστιγσεΘε, ΓσΙϋΙσσσε ισυσΒε, νειΒγ Ισρέιε|ί-1.!!ε! ρΘτοΙ_ῇΘΙ‹ 
ν!επε2ε. Α' τσε:ειιιΙ πι!νσΙι απο σΙσο.ηγσΒσΙτε.ΙΘ.εΘ.τ εΠΘσγ τστι11Θε 
εε! σοειιιΙ_ῇε πισΒ. Μ!! σε ΘΙΙειτσΙε 1ΘρΙΘΙΘΒΘσσΙ Ισνσιπ, σε! εποε 
ΘτΘσειι1 'ε ιι1υσΒΘ1Θεσσ Ι‹επΙσεω σΙνσει!!. ΥΘστσ ε! εεστεσσσό, 
νε.εέςγ ]ε.ν!τειισσ 6σΙΒσετε ΒΘΜισι1γ!! ΒΘτιγ!σΙσσ !κόΙιση!, ιποΙΙγσΕστ 
ΕισΙΙό ἰσόσσιι Με Θιτσι: ειΘτσεσσισττ, πω· μιν!ιτει!!πιτσττ νσΙσσ 
ισσΒ. 

2. 8ισηνσόΘΙγ Με! νειΒγ σε σειεεσε ΒΘεόεεΘσ σεισγο.8σΙτεΜ 
Μ, Θε ἔσω! ΜτϋπόΙσε; ΜΜΕ σεσ.Ι: σωσε Θἔσἰεε. ϊστά!ι!ει!!Β, να” 
σ., 1ϋνστΙο1σιιι ΒΘπΘ!εσσγεσ Με2σΘΙτω!!τ. ΙΗγ εεσηνΘσΘΙγσΒ ρΘΙσσι1Ι 
ει' ΙστοσγΘεπΘε ειστΓσΙσιΠ ΙωάνσΙΘεσ (Ισσε!ε:ΘτεΘε); ε' ΜΜ 
επι1! ισσσΙΘ!Ισπ €γϋτηση ΘρϋΙσ!ΘΙ‹Ι1Θσ, ΒΘτοτσ!ώσ.σ, τιισέπεισε.υ! 
ίΘπηϋ2Θε ε); εεϋεεΘ;ςτσΙσπ ιιτε2Θεο!η εισι·σσοεο]ΘΙΘ!ασ!ε; @Θεό 
σΘε; !ει]!ειΙσσ θα; π1ΘτΙΘΜ“σΙσι!! εσειΙεσεΘε; ι11σενσειισ€στΘεοΒ 
ειπε! Μνε.τεΙΒΘτσεΘε, Θε τό!›σ σ!!ΘΙσ Μισο! ε' ΠτοεΙστΘευεΒ. Κ! 
ΞΙΙγ ιι1σσσεσσ εεσπνστΙΘΙγσΙσσΒ Ι‹σι·ΙΘιΙεπιιιΙ ΘΜοι!!!: τσΒΘ!γοεστι 
στερει! Θινε πω, σο” Μεσα Θε σεειΙΘσε 16ΙΘ1Θτ @Με με 
18.εεσ.. 
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a) Fényüzés, és a’ többi elôhozotlak мы sodorlatnak naponkint az 
elmerülés, szegényedés, aljasodás, honfiatlanság, erénytelenség örvé 
nyébe százak és ezerek; ’s áldozatesliik' n n’ haza kínleljes zokogással 
sohajt fól; mert ollyan' hazán'ik, melly állapotjai alaprrndezését sem 
eszközölte‘ még, fényüzéssel jövendöje nem lehet, ha csak c' jövendöt 
fogyásban, ’s tönkrejutásban nem helyezzük. 

4. §. 
Midón azonban a’ gazdának a’ hókezüséget, és szenve 

délytelenséget ajánljuk: nem акации öt sem pazarlóvá., sein 
közönyössé tenui. Legyen okos, és elôrelató а’ kiadásokban; 
igazságos munkástársai iránt; se magától megne vonia, mi 
rangjához illö, és risztes eltartására megkivántatik, se cselé 
deinek lak, ruházat, ’s eleség dolgában rövidséget ne okozzon. 
Barmot annyit tarlson, mennyi a’ jószágkezelésre, és egyébb 
használatra elégséges; takarmány dolgában a’ szükségtöl от 
magát. Több telek Luiveléséhez ne fogjon, mint mennin meg 
munkáini képes a). A’ mezógazdasághoz megkivántató eszközö 
ket jókat, és többet szerezzen, mint mennyi еду idöbeli mun 
вага sz'úkséges, 110ду midón némellyek megromlanak, egyebek 
azonnal kéznél lehesse'nek; mert angol -közrnondáskint „az idö 
pénz.“ A’ talán behozott új eszközòkel iparkodjék embereivel 
megkedvelletnî b). Azon hiányokat, mellyek узду az épiiietek 
ben, vagy az eszközökben о) esnek, annak idejében, mig a’ 
bdj kicsin, azonnal javittassa ki, nehogy késöbben vtetemes 
romlás таи, падуоЬЬ költséggei kénytelenittessék azt eszköz 
leni. Végre munkás, szorgalmas, kitiirö legyen, és gyó'zôdjék 
meg arról, hogy mit a’ gazdaság czélszerü kezelésére költ, 
nem elvesztett, hanem kamatra адом: kines , melly gondos ipar 
шепот százszoros nyereménynyei fog jövedelmezni. 

a) Воду а’ régi rómaiak 6—7 jól mivelt holdi'óid birtoka mellett 
gazdagok voltak,:nálunk pedig sok дата 20 -30 holdnyi birtok mellett 
is szegény: nem csuda. A’ sok fóidben tudniillik sok pénz fekszik, an» 
nak jó eröbeni {анаша sok trágya kell, erre ismét sok barom, a’ te 
nyésztésre sok камее. Ellenben kisebb fóldben kevesebb tôke fekszik, 
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Μπποι Ιπινο88Μι Μπι Μ!! Μιι·τιιπι, π' πιινε!ό8ι·ο !ιονο88Μι Μι!18όΒ ω, 
π:ιό8 Η @Μι πιιιπ!ώΙπιπ Ιε!ιοτ ει' τύπω ιειι·τειπὶ, π&quot; πο” οι ιΙΙοππό Φτά 
ενέιιιι8 πιοΙΙοι!; Μπι πο&quot; τοπιΙππόΙ‹, Ιπιποπι ιιιΙώΙιΙι όνι·όΙ όντε ]:ι·πΙ, 68 
ἱΒν κατω ιινοτοειόἔἱιοπ ι·ό8πε8ϋΙ π' μπώ: οΙό8ιότ ιιιιπάεπ όν!ιοπ Βόνοπ 
πωπω π' ΐ6Ιπποπ ΐ8Ιινό, ΜιτπιοΙ:Ιιιιιι Μό, 68 π' πιππΙπιι·ει ωωιιωι Ισι 
ιπειψιι; ποπ ω” ρ8πι€ Μάσι Μο8ο π: έινεπΙιιπτ πονο!ωπιΕ, ό8 Ε” π' 
πωπω Μινό Μιά !ιει:πειψιν:ιΙ ε8νίΜ πονοΙι π] 8688 Ιιοιι:ιππά8:ι πόΙΙεϋΙ. 

π) 82ειιιιο8 888188 ΒιιοπνιήειΙι, ΙιοΒγ ει' @πιει π] ε8ιΙώ2ϋπ πιο&quot; 
Μεινε! ει' 88.2(188δΒΙ)8. Ιιόπιινοπ οιόΙτ τόνο82Ηιοι, πει ο8ειΙε ει: 88:Ιιδιϋ!ι 
ΟΖό1820Γύ86€έΓ6Ι 'ε ιιιι82πειτόΙ 05θιωωι 68 πιππ!πι8:ιιτ πιιιι0]ειι·τ ει: σ:Ι8ό 
Μ86ι·Ιετεπ πιοπ πεπι Βγόπ Επιιο!ι ιιιο€Ι:όιεΠότε ΜΜΕ ίιΒνε8, όι·ιοΙιπ88, 
8ιότει Ιεϋιιπνοπ Ιιει]Ιό οιπ!ιοτι πω νάΙπ8πειπι, Η πω ει' πιω πιπιιΕ68ο!ι 
ΙιιιοπιιΙοιιιιιιιιΙ νι88ΙΙ.8ι.πο!α. Απ 8Ι86 Ι686ι·Ιο2οΙαπόΙ π' Μ8πειιιοΙι Σπιππ!πι8οπ 
ΗνιιΙ ο8πρέπ οι πι· Ι8ενοπ ]8Ισπ, Η 8ιόνειΙ 'ε ωιωι άΙαιΙειΙιειπ ύ.8ν νι 
88Ι]8 πιειΒεέιτ, πιιιιΠι:ι π: οπό8ιποΙα ποπι πειΒγ ΐ00ί088ά80ί τπΐπιποπιτειιι:ι. 
Κι8ότΙοτ 8628811, 68 παπι π' πιιιιιΙώ.8 εΙ πεπι πιιιΙει8επιπόμ νέΙοπιόπνόΕ 
ιιιο8πιοπάειπι, ιιιιΙιόρ ΙοΕιοιπο επ 88ΖΕόπτ Ιε8]οΙιωιπ ΙπποΙπι; ιιιεΙΙν νόΙο 
ιιιόπντ ιπωιθωωω, απ, πει ΙιοΙνο8, ίθί8268801 Ιπ.ιΙΙ ΙιειΙΙ8:ιιιιι. Η:ι Με Λότ 
πω, πο&quot; ει' πιιιπΙπἰ8 πι 8186 Ει86ι·ΙοιοΙιπό! εΙόίοτάιι!ό ε-ιΙωπάΙνοΙα Μινω 
Ιππτό!ιοπ ιωσνει Μπι νωπό Μ, ό8 πό!ιόπν ρι·όΙιει πιειπ νόμο Ιππινοιό 
οι·8ππιόπντε ]πΕνόπ, Με ΒΒΔ, ΙιοΒν ΓόΙπέρ ΐάτειποιό8ειιππΙε Έ ί”ιΒγο88686 
ποπ Μ38ιδιιΙιοήϋΙι ει' μι 8ίιΙζοι·τι :ιι 88682 πιοΒνειπ πγετνο. Μπι πιΜόπ ει' 
πιππ!π-38 ει: θΒΖιώ2ΖθΙ παπι όιΙπιιιΙε, ει' ο8οΙόπο!ι ιδιοι Ιώι·ϋΙνο8ιι!ι, Μπέτ 
τΙοιιΕ, ὁ8 ΜΜΜ :ιι θ82ιώ2 Υ8Ζθἱἐ8όἱ, νειΙειπιιιιι οἔνο8 ι·ό828ιποΙι ιοπάοΙ€8 
τόεό! ι8 πιοπιπιιΕ8ιτειήόΙι πι:ιππΕπει!π Μπι 8οΙ‹:-ιι·:ι ε&quot; 88πι ει!πιτ οΙΙν 
ίιενειΙοπποΚ Ιά182ειπι , ιιιιιιτΙι:ι ό παπι ΚειοΙΙιοτιιό :ιι ο8ειώιτ, έ5 πι), Ι:ι8 
ΜΜΜ. οι θΠ08'έωά5ι πει]Ι:ιπι Μ526Π$έ88886 νἐΙειιιπἰΙπ 

ο) Ιιο816Μι πειιόει868ϋπιι ιποιι Κενό:: 8οπάοτ Ιοι·(ΜπειΚ οι θ8Ζιώ26Ι( 
ε!ιιιτιά86ινι, 68 Βνει!ιι·πιπ Ο8Ι!Ι(ΠΟΠΙ θΒόΒΖ ένω ιι 82ΒΙΗΜΙ 68 Μπιτ :ιΙΙιιιι:ιΙι 
οι οΙπΘΙα, 8Ζθι(8Ι'Βιζ, £ειΙιο8ΜΙ: 'ε ει' τ. Ε” οΙΕιιτιάεπΙιτει 820Ι8έω 8πίπποιε 
ί”όΙόρίιό88 8οΚΙπιΙ ΜΜΜ) Ιεισιιιε18ι οΙεοιπιει, πιοπνπνιΕ :ποπ ΕόΝ.8688Ιε ίΒ82 
ποπ, ιποΙΙνο!ι ει' Ι'082 οΙΕπιτπ58 ΒΒνοι;!ιοιτόΙιοπ Ιιειιπειτά!ιΙι τοπιΙό ο8ι!ιδιόΚ 
Ιιι]:ινιτ.€8ειτει, να” π]οπιπιπι Μ8ιοτπό86ι·ο ΐόΙιποπποΙκ. &gt; 

5. δ. 

Μπι ιπππ!ιέιτ οΙο82τῇιιΒ Μτοιιι τ682το; :ιι οΙ8ό!ιοιι ει' πϋ 
νέετιν-, πιέι8οπΜπιπ :ιι ΔΙΙ:ιττεπν68ιι68τόΙ, Ιιε.τπιει6Μιππ ει' 
παιππ8έιΒΒ8ιοΙ68τόΙ 68 ΙιέιΖωτιε8τέιΙ όπ.οΒοιοπάϋπιι. Α' τ68ιεΙι 

ι 
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szakaszukal, 65 ezek, ha lioszszabbak, ezikkeket l'oglalnak ma 
gukban. 

lrodalom: Pankl compend. Oecon Ruralis. Budae 1797. lntroduct. 
-— Balh. ll~ Bevezet. 1- 8—9-6 — 1116.1У. b. 36. sz а. Ii. sz -- MN. 
V. —— MG. V- 82. sz. 

BLSÜ RÉSZ. 
Növénytenyésztés. 

6.§. 
A’ különféle növénynemek ’s fajok megismertetése a’ nö 

vénytan tiszte, mellybôl megtanulható egyszersmind azok vé 
getlen vàltozatossága alakjnk, nagysaguk, hasznuk, vagy ká 
ruk tekintetéböl. Hazánkban használható gazdaságtanban osak 
azok tenyésztése módját szükség elóadni, mellyek nálunk na 
gyobb vagy kisebb ápolás mellett megteremnek, 65 a’ tenyész 
tésökre fordított fáradságot haszonnal jutalmazzák meg. Illy 
növények egészen, vagy egyes részeikben nekiink ’s 116216116. 
tinknak táplàlékul 65 más élvezetiìl szolgálnak; vagy alomra 65 
162616516 fordíttatnak; vagy ruházatra, épületekre, ’s különféle 
eszközökre földolgoztatnak. Termöhelyeik szántófo'ld, rét, szóllö, 
kerl ’s erdó név alatt ismeretesek; minélfogva a’ növényte 
nyésztést e’ termôhelyek rende nyomán olly módon taglaland 
juk, hogy az általános Yóldmivelést elöre boesátva, az egész 
rész hat szakaszból álljon, 65 а’ szántófóldi szakaszban 103161 
tassanak mindazon növények, mellyeknek a’ többi szakaszban 
helyök nem lehet. 

ELSÖ szAKAsz. 
A’ földmívele'sröl a'ltalánosan. 

7. §. 
Földmivelés neve alatt értj'úk a’ föld fölsó rétegének olly 

mòdoni megváltoztatását, mellynél fogva az alkalmassà 16165 
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εΘΕ π1ΕπιΜποπ ΜτιπΘΕΘΕπΘΕ π' ΙΘπΘ16εΘ858 ΙοεπειΒγοΕπ τπΘΕΜΕ 
ΒΘπ Θε 1ΘεΑ8ΙπιπΕ ΘΙόποπΘεΘτει, πιοΙΙγοΕ ει: ΘπιποτοΕ 'ε Θ.ΙΙειτοΕ 
τΘ.ρΙΘΙΘΕΘτπ, Θε ΜΜΕ επϋΕεΘεοΞΕ Γ6ὸϋιΘεΘτΘ 111ΘΒΕἱνΘΙ1Ι8ϊπειΕ° 
Ε' ιπεππΘ.ΙτοπτειΘετπ. επϋΕεΘΒΘε ει' Εϋ!ϋππωπϋ ίϋΙποΕ νΘεγΙΕΘεο$ 
ιτιἱ ειΘΙεπΘι·ί1ΙΘΒ οεειΕ ο.'ΓϋΙππΘιπΘΕ ὶεωοτοτο ΘΙΜ.Ι τὁτιΘπΙΜτὶΕ. 
2) Αι ΜΥ νΘΒγΙ1Θετ ποπο2πό οΕοΕ ΘΙτέινοΙΙΒΘεπ, ιπἰ ΜΙΕΘεΙτΘε 
Θ.ΙΜΙ ΘεπΕϋπϋΙΙΘιὶΕ. -- 3) Α,Γ6ΙσποΕ ]ε-›.ν11Θεει ΕτΘ.8γΘ.ιΘε έιΙτεΙ. 
4) Α' ϊϋΜποΕ ΜόπΕΙππ ροτπππγΕΘεπ, ΜΕΘ 16ΕπΓΘΙο οειΕπι6Ε 
ΕἱνΘπΜτππΕ Με. - Ε») Α' Ιοτπ1ΘεπΘπΘό πϋνΘπγοΕ ΜΜΜ ΘΙ 
νΘτΘεο; ιπΕΕτόΙ υωπιππππγἱ οπὶΕΕποπ. 

Ι. ΟπἱΕΕ. 

· Γ'ϋΙιΙέεπιω·ι:2. 
8. 5. 

Α' πϋνΘπγτοπγΘεπιΘετο πΙΕπΙιππε ΓόΙΘποΕ ΐϋΙεό τΘτΘΒ·Θ Μι· 
π1όΙ”όΙπποΕ, νειἔγ ΓΘΙΘπΘῇπΘΕ, επ οι πΙειπ Ε6ινοι!οπ ΜΕνό ρο 
όΙΒ ΜΙΘΘΒγππΕ να&quot; ΐό!(Μ]πεΕ πΘνΘπ€ΘτὶΕ. Α'Μπ1ιόΓϋΙ0 ΕΜΜ 
εΘΒΘεοπ ΜΜ› ΐϋΙάποππΘΕ νο8γϋΙΘΕΘ, ι1ΜΙΙγ ΘΙροι·Ιοτι ΕϋνεΕπόΙ. 
ΘΙΘπγΞτΘΙτ Ι“ΘπγΘπΘΕΕόΙ (ιιιΘΜΙΙπτπ), Θε ΘιοΕΕΘΙ Ευνοττ ΘΙΙο.1- 'ε 
πϋνΘπγπ1πτειΘνΘπγοΕΒπΙ Μ. Α1πΘ.ιοΕ ΜεπἰΕ ε' Ι1οι:ποΕ-, π1Θεπ-, 
επΙΕ-, Θε π8γε.ΒίϋΙ6Θτ; π' πϋνΘπγ- 'ε ΘΙΙατιππ.τ8.6νΘ.πγοΕ ΡΘΘἱΒ 
τΘΙΘνΘπγπΘΕ ςΕππ:ιυε) π1οπόπιππΕ. Ε' ΓόΙπποπιοΕ ΕϋΙϋπΒϋπό Μτ 
ιπΘειο1ϋοΕ Πεγππ ἰε 

1. Α' Ι1οπποΕΜΜ, ιπΘΙΙγ π:ιςγι·Θεπι ΘΙροτΙοΜ ΕονΘΒΘΙ Θ.ΙΙ, 
ει' πωνΘεεΘεοτ Ε6ππγοπ ι11επ:;Θπει νΘεπὶ, 6ο 8.2! εππτοΙΙγ Εόππγοπ 
Θ! ὶε ΒοοεΘῇπ, ΜΒΜ @ΜΜΕ ΘεόΕοι ΕἰνΘπ; Ιπιπ;ιειτ π1ΘΒιιιΘΙΘε 
ΜΕ, Θε ει' ιπΘΙΘΒΘτ εοΕΘ.Ιε ι11Θ8Μπ]π, ΕότΘτιπΘεπΘΙ.Θ π1ΜΙτ νἱι 
Με! Με;; :Μπι !ΘἔγπΙ, εππΘΙ ΕΘνΘεπΘ νΘΙιοιΙΕ τε-ιε;πόΘε 16ιπΘε;ΒΘ. 
Απ Μ), ΗΜ τοΙ1Θτ πΜΒΘποεππ πΘΘνΕἰΘπγ Θε Ι1ΘνϋόεΘΒ ΜΜΕ Μ 
νΘΒΕπ-›. ποπ οΕπιιΙ Μ, ιπὶνοΙ ει' εγϋΕοτΘΕ οΙιΙΘΕοπγ τΘεΖΘὶ ΕΜ 
Θτόε ΘΙΙΘετ ποπ: πγΘτΙ1ΘιποΕ., π' πϋνΘπγοΕ τΘπγΘεΖΘεΘτΘ πΙΕε.Ι 
ιπισ.τΙ:-›.π. 

2. Α' π1Θε2ΓόΙά, ιπἰπτ ΜΕΘ-π· επἰπΘϋόΙ ΕϋποτΕΘ:1ΘΙπΘτό, π' 
παρ επεπππἱι νἰεπεπειιπεπᾶψ., Θε Θ:Θπ ειΘ.πιπ ΘΙΕιροιππιπ Εἱ εαπ 
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melegszik; levegö ’s nedvesség befolyása 61161 tömöttségéböl 
sokat veszt, 63 a’ növények termésére sziìkséges táplàlékot 
fölolvasztvàn a’ földet porhanyóbbá ’s melegebbé teszi. Nemei 
a’ terméketlen krétaföld, 63, а’ gipsz. 

3. A’ szikföld, hazánk sajátja, о11у helyeken mutatkozik, 
mellyekben a’ föld alkrészeivel sziksó van vegyiilve. Ez erös 
harmatok és esók 111611, vagy állòvizek kiszáradtával fehér, 
szürke, vagy hamuszinii homokpor gyanànt vékony vagy vas 
tagabb rétegekben boritja a’ 1611101. Tömöttsége miatt kivált 
száraz évben а’ növénytenyészésre alkalmatlan. 

4. Az agyagfóld паду öszszef'úggéssel bir; a’ nedvet ne 
hezen veszi magaba, de a’ beléje 116101161 0163011 megtartja; 
esök által szivós, ragadós és minden alakba idomitható tö 
meggé válik; melegben öszszehuzódik, 63 геп6|11у1110д meg 
kemènyiil. Magàban véve ez is ellensége a’ növénytenyészés 
nek; mert az illyen 1616 а’ tàplálékot nehezen szija magába, 
a.’ beszittat pedig a’ gyökerekkel nehezen közli; továbba ned 
vesség által meglágynlván, a’ szerszámokhoz ragad, ’s ezeket 
mozgàsukban akadályozza, ha pedig megkeményiilt, nekik nem 
is enged; végre a’ gyökerek terjedését gâitoijan 

Az agyag homokkal vegyülve teszi a.’ homokos agyagföl 
det, mellyben ha több az agyag: kemény-, vagy 1101162-; ha 
kevesebb: szelid-, чаду 16ду homokos agyagnak neveztetik. 
Finom homok, mész , 63 agyag egyesiilve teszik a’ márgaföl 
det, mellyet homokos, meszes, vagy agyagos márgának mon 
dunk, a’ mint ez, узду amaz alkrész nagyobb mennyiségben 
fordul benne elö. Alakja vékony rétegü, leveles, 63 köves; 
szine kiilönbözö, van fehéres, sárga, barna, vörös, kékes. A’ 
marga száraz állapotjában паду vágygyal nyeli magába a’ vizet, 
a’ levegön többè чаду kevesbé elmàllik, 63 szétporlik. 

5. A’ televény fekete 3211111, 32611163, 0301161у öszszei'úg 
géssel birò földnem, melly nedvesség bevéielével földuzzad, er 
iedésbe 16, 63 sajátszerů szagot 1100361 шад61161. Napsütés 63 
3261 61161 hamar kiszàrad ’s elporlik Magán használva 02 зет 
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alkalmatos, részint, mivel tápszerrel fölösleg is bóvelkedik; 
részint, mivel vigálya miatt a’ gyökereknek erösségûl nem szol 
ведьм; részint, mivel könnyen kìszárad. 

A’ televénynyel rokon a’ tózeg vagy turfa, és a’ жаргона. 
Amaz nád, ива, ses, és több efféle olvadallan uövények ma 
radványa fóldgyantával, es másnemii földekkel egyesülve. 
A’ láplîìld, vagy turjány iszap'úledék, oldékony, porhanyós 
földalakban. 

9. §. 

E’ földnemek ha egymással kellö arányban vegyittetnek 
adják a’ növények tenyészésére alkalmatos termölöldet. A’ ve 
gyités által tudniillik egyik а’ másiknak híányát kipòtolja. Igy 
а’ mész- és televényföld a’ levegöt és ты, шеПу а’ televény 
ben rejló làpszereket fölolvasztja könnyen magukba veszik, az 
agyag öket megtartja, а' részek öszszefúggését elósegitl; a’ 
homok а’ sz'úkséges meleget nyeli el, és az agyag tömöttsé 
gét mérsékli.- A’ gondos gazdának kötelessége lehát, ott, 
hol e’ vegy'úlék nem létezik, аи а’ termesztendö növények 
ìgényeihez alkalmazva mesterségesen eszközleni, mit hogy el 
érhessen, szükséges, hogy а’ különbözô Fo'ldnemeket ismerje, 
melly ismerelre vegykémleten kiviìl többi közt a’ következö tü 
nemények által juthat: 

l. Ha a.’ гола nedves állapotbani munkáltatása иван semmì 
fénylö ekevágásokat, vagy rögöket nem kèpez;- ha megszà 
radván, föl nem repedez;-- ha. esö után hamar kiszárad; 
ha. mozsárban vagy csészében dörzsölve, чаду fogakkal rágva, 
csikorog;- ha könnyen шинными; — ha benne kutyatej 
(ebtej, Юте], Euphorbia), útil'ú (Plantage), kakukl'ú (Thymus), 
cziczkórò (Achillea) buján terem: homoktartalmu. 

2. На szine fehér;- ha. erös eezet, vagy sav ташке 
sekor sustorog; — ha benne sok szattyú (Tussilago), vad zsá 
lya (Salvia sylvestris, erdeì-, mezei-, званы zsálya, kakasta 
réj), pej lòher (Trifolium spadiceum), tövises igli^z (()nonia` 
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spinosa, 1311026-, vagy geriieze tövis, ökörgúzs, ekeakadály, 
szamártövis) mutatkozik: mésztartalmu. 

3. Ha szántás után 1611у16 ekevágásokat vagy rögöket ké 
pez, 65 kevés idö mulva szét nem oszlik;-- ha a’ rögök igen 
nagyok, 65 6’ 1616 szárazságban hasadékokat képez;-- ha 
munkáltatása közben erösen a’szántószerekre tapad;-'ha 656 
111611 5011613 nedves maradì -- ha ujjok közti dörzsöléskor zsi 
ros tapintatu, 65 reálehellés után sajátszagu; —- 116 nedves ál 
lapotban nehezen szántható vagy kapálhatò; - ha benne a’ 
526165 1ари (Агс11иш lappa, keserülapu Bojtorján) diszlik: 
agyagtartalmu. 

4. На. sötétbarna, vagy feketés; —— ha vizben fóve bar 
nasárgává változik; — ha tüzben égetve belól feketés lesz; 
ha maszlagot (Datura Stramonium, maszlagos Redószirom, 
csudafa, esattantó), tyúkburt (Alsine media, gyenge Lúdhur, 
pipehur, tyûkbögy, 6361161, árnyékszeretö 111) vadon terem: 
televénytartalmu 

ю. §. 

A’ földágy minósége 15 bir befolyással a’ növénytenyész 
16516. 13у ha a’ termóföld 161636 sekély, 65 6’ 161663у ше3 
63уе2 d’ 161111616163 fëalkrészével, példaul homok alatt homok, 
agyag alatl agyag feksz|k: káros hatásu a’ termésre, meilynek 
elhárítására új vegyitési munka szükséges. Azonhan a’ jótékony 
gondviselésnek köszönhetjük , kogy legtöbb esetben a’ földágy 
11111165636 a’ termôrétegétöl nem különbözik. а) 

а) Legtermékenyebbek szoktak rendesen lenni azon fóldek, mellyek 
ben az agyagtartalom mintegy 3/5, 6’ homok pedig körülbelöl 2/5 ré 
szét teszi a’ vegyületnek, ’s benne 40/0 televényen fólül egy kevés mész 
is foglaltatik- lllyet buzaföldnek 15 neveznek , minthogy benne a’ buza 
nagy sükerrel termesztetik. Ha az agyag a’ vegyületnek csak fele't ’s azt 
is alig teszi, hasonló mész- és televénylartalom mellett: neveztetik a' 
fóld árpafóidnek; mert a’ burgonyán kivül föleg e’ gabonanem diszlik 
benne. Midôn az agyagtartaiom már 'lg-ét sem üti meg a’ vegyület 
nek, ’s igy abban 6’ homok jóval túlnyomó: a’ 16111 1-ozs-, vagy zah 
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föld nevet visel. A’ gyakorlati gazdák továbba mivelendö fóldjüket шву 
nak vagy keménynek, meleg-, vagy hideg természetůnek nevezik. A’ 
lágy vagy meleg fóld alatt értik а' homokos meszes, és kövecses fóldet; 
a' kemény ’s hideg által pedig az agyagost, és iszapost. 

Irodalom: Pankl Sect. l'- с. l - Schl. 13. 5. -0K. 23. 5. 

П. Czikk. 
Telkesz'te's. 

Н. §. 
Telkesítésnek mondatik a’ mivelés nélkiil heveró földek 

haszonvehetôkké alakitása. Illy földek lehetnek vagy vizenyö 
sek, vagy gyöppel ’s eserjékkel ellepettek, чаду fákkal benöt 
tek, homokosak, vagy kövesek, vagy végre egyenetlen fek 
vésök miatt a’ megmunkálásra alkalmatlanok. Mielött azonban 
a’ gazda a’ telkesiléshez fogjon, vegye tekintelbe 1) valljon az 
агга forditandó tóke rendes idejü kamatját behozza 6? — 2) 
Van e а’ vállalatra elegendô költsége? — 3) Nem adandják e 
magukat 616 Inunka közben ûj akadàlyok, mellyek a’ költségel 
чаду fölebb rugtatjàk, vagy talen а’ munkát meg is akasztják? 
—— 4) Mi czélra. hasznàlandja a’ telkesitett földet? 

12. §. 
A’ vizenyós helyek teikesitése kiszárilàs által történik. Ez 

hogy biztosan vitethessék végbe, elöbb megkell vizsgálni, mi 
légyen a’ fölös nedvességnek oka: 656, források, áradások, 
mocsárok e? 

1. Az esö nem soket árt, ha kìilönben a’ föld egyenes 
fekvésii; ellen eselben iigyelni kell arra, воду а’ gödrök be 
temettessenek, 65 а’ földszin kiegyenlittessék. Ha vájt alaku, 
vagy az erre készitett tóosába gyiijtessék öszsze az esôviz, vagy 
árkokon 61 máshová vezettessék. Ha a’ telkesitendö föld hegy 
melléken fekszik: 61161 örökös árokkal vàlasztassék el; lehet 
azonban aralás után a.’ záporadta vizet be is bocsátani; mint 
hogy ez а’ hegyekröl többnyire kövér televényt szokott hozni 
magával. 
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2. A’ forràsok 01ч0201630 чаду тед32110101630 падуОЬЬ 
1161161 161. Ezek néha a’ hegylejtön mntogatjàk шад01161, onà 
nan eredvén, поду а’ ч12. еду 611161160 16161610д10 1611, 011632 
320ду1111, 63 пуошеге10 61161 6’ 161666100 lassankint eröt véve 
napfényre kerül. 111у 0301600 6’ ч1200у63 föld fölásatik, 63 vize 
elarkoltatik. — А’ sìkságon találtató források gyakran 00060 
származnak, 110ду а’ ч12 еду 616116 fekvö 611161160 16161610деп 
10 nem 321ч610д1161. Ez esetben ha a’ vizhatlan 1610д 61611 van 
vizhatò 1616: а’ 1610д 0661д átfuratik, mire 6’ 006ч0336д163360 
111111 011632; 116 ре61д а’ vizhatlan föld alatt vizható nem 16161 
tatnék: igyekezzék 6’ д626а шадаз földágyakat készìteni, moly 
lyeknek közepén а’ föld domborún 10ду00 16111610102ча. 

3. 616663011 011006600 62 0д632 községnek kell 16111дуе101, 
110ду az azokat okozó folyam 1161636 töllések 61161 gátoltassék, 
a’ folyó medre kilisztittassék, чаду 6’ ч1211016ш63 1160у 611633611. 
М011у esetekben azonban а’ 320ш326636д16 13 110116 Iigyelmet illik 
101611601, пе110ду határunkról elháritván a’ kártékony elemet, 
azt mások telkeire kiildjük. 

4. A’ шо036103 helyek telkesítése nagyobb terjedtségekben 
országos 1161136д011д60у01; kisebbekben a’ 10дш61у01111 helyeken 
bizonyos mélységû 0у111 árkok ásatnak, чаду 16 készittetik, 
ше11у110 6’ ч12 huzódhassék. Ha a’ föld 011у 1ар03611 fekszik, 
Ьоду а’ viz 1616 semmikép 30ш vezettethetik el, föld hordatik 
106, ш011у01 6’ mocsárok eltemettetnek. Ha ре61д а.’ 006ч03 
161611011 kiszáritása ki nem vihetö, чаду kivihetósége igen паду 
köitségekkel 10000 egybekötve: akkor tanácsosabb azt fàkkal, 
р6166010у61—, 1”02—, ед01-, körisfával be'últetni.- Egyébbiránt 
a’ fölös viz kitakaritására használhatòk volnának 6’ 1611611 6111011 

13, mellyeknek készitésmódja abban 611, 110ду feneköknél падуоЬЬ, 
1610111) kisebb kövekkel töltetnek шед; чаду k6 hiányaban пуа 
1611116 1161611 0д0.-, 63 ñizfaágakkal rakatnak ki; чаду 11010 vas 
1ад61111 32010360 едуш63 ше116 1110321011 fadarabok 0116160ш16д 
11010321110 alkalmaztatnak. Ezekre, поду 6’ 1061011 1160у606616111 
hézakaikat be ne 60д16, moh, 363, 32а1ша, 16230, чаду дубр 
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га11а1111, mellyokre jó azutàn а' 12—15 ujjnyi vaslag foldfo'dél. 
Illy árkokhul a.’ viz nyilt àrkokba vozettetik, es hasznuk az, 
[югу а’ fólöttük létezó fold a’ miveléstól el nem vonatik. 
Czélszeriìleg készült fódött árkok gyakran 15-20 évig is ol 
tartanak, a’ nélkül, hogy bedugulnának. 

13. §_ 
A’ gyöpös es cserjés helyek telkesittetnek, ha a' oserjék 

nek (frutex) tóstůli kiirlása után a’ gyöpkéreg meleg nyári na 
pokban, kapával, erôs ekével, vagy e’ ozélra készltett зубр— 
metszôvel kivágalik, a’ kivágolt gyöphantok kas--, vagy osa 
tomaalaku halmokba rakatnak agyaggal keverve, a’ bensó hé 
zag gyulékony szerekkel megtöltetik, és az egész tömeg ha 
muvá. égettetik. Minél lassabban emészti meg а’ tüz a’ gyöp 
hantokat, annál jobb. A’ balmok kiégéso ulán a’ szétszórt ha 
mu azonnal sekélyen alászàntalik; ezt követi 10 nap mulva a’ 
második; és két hêtre ezután а’ harmadik szántàs. Veg'y pàr 
njjnyival mindig mélyebben. 

14. § 
A’ fákkal henótt helyek, vagy erdök telkesltése osak érett 

megfontolás тал történjék; mort egyrészt hazánkban a’ napou 
kint emelkedó faár inkáhb szapońtását, mint ritkítását javalja. 
az erdóknek: másrészt pedig пеш minden erdó alkalmatos arra, 
hogy költséges javitások nélk'úl életnövények termesztésében a’ 
várakozásnak megfeleljen. Ez ulolsòra nézve jo jel, ha az er 
dóben sok édes 111, vad bükköny (Lathyrus sylvestris, erdeì 
В.)‚ lòher (Trifolium), osalán (Urlioa), eper (Fragaria, sza 
mócza), széles lapu , és ósz felé sok gomba terem. Ha lehát 
oz esel, a’ fa olcsósága, és a’ munkának reménylhetó könnyü, 
’s kevésbe kerülö kivitele a’ vállalatot sükerrel hiztatja: e’ ne 
méhez is hozzá lehet fogni a’ telkesltésnek. Az ebheli munka. 
áll a.’ fák штамп, а' Г6111пе11 l'ólszántásában ès kiogyenlílé 
sében. 
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1. A’ так kiirtása vagy töstüli kiszakitás, vagy töbeni el 
f'úrészelés által történik, mit a’ tönek késöbbi kivétele követ. 
Elsö esetben a’ t6 körött a’ fóld annyira. извини, hogy a’ mel 
lékgyököket elvágni, és a’ törzsgyök menetét látni lehessen; 
ekkor az erösebb ágakra. kötelek akasztatnak, és ezek végein 
emberek vagy barmok két, a.’ fa bokra (Corona. arboris) kö 
zepén szögletet képzö, irányba. alkálmazottan teszik a’ huzást, 
hogy а’ fa két mellékerôtül (Termtt. 60. §. 3.) ìzgattatva le 
diiléskor közép irányt пущен, és a’ munkásokat a’ lesujtástól 
megkimélje. Némelfyek а’ ledöntésl, miútán a’ gyökereket el 
vagdalták, a’ duló szelekre bizzák. — А’ fúrészelés, és a’ le 
döntés тат tóirtás vagy emeltyú segélyével, vagy löporral 
történik. Az emeltyú két alaoson kerék tengelyénfnyugszik, rö 
videbb végéröl egy erös vaskampó lóg le, melly a’ tónek egyik 
vastagabb gyöke aiá. alkalmaztatik, az erô pedig az emeltyů 
hoszszabb végén můködik huzàs, vagy lenyomás által. A’ lö 
porrall таз pedig nagyobb шипы használtatik olly módon, mint 
a.’ köfejtésnél (Termttl 92 §.), azon kiilönbséggel, hogy а’ lö 
per галди: kemény anyagot aznide (i. id.) mellékelt alaku szag 
gató fúrò helyettesiti, mellynek közepén le- d, 
nyuló a b esóves üreg az alsóval közlekedór 
löpor fólvételére szolgal. .1, 

2. A’ szàntásra, melly 6_8 ujjnyi mélység 
re hasson igen erös ekék, fejszék, és kapàk 
kivántatnak meg az ulban talált gyökerek ki 

vágására, és a’ tán létezö kövek széthányására. 6 
3. A’ kiegyenlités erös boronákkal tör 

ténik. a) 
a) A’ telkesított erdôhen elóször zab, utóbb híìkköny és burgonya; 

több évi szelidítés, és trágyázás után pedig buza, árpa, герою ’g a’ L 
termesztethetik. 

15. §. 
A’ homokos föld вешаю, nehéz, és könnyů. A’ nehéz ho 

mok, melly nagyobb szemekböl ан, más fóldnemekkeli keve 
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rés, 65 lrágyázás 61161 könnyen lételhelik használandóvá. De 
nehezebb megkötése 65 telkesitése a’ könnyii- чаду 1616110111011 
nak, melly többhelyt végel nem éró térségekeu létezik, 65 mái 
ez oknál fogva is nem egyes gazda, hanem az egész kömyék 
beli lakosság munkás erejének megfeszilését igényli. A’ meg 
116165 legbiztosabhan ’s leövedelmezóbben törlénik, ha a’ ho 
moktéren gallyakból а11101011 56ч611у611 а) huzatnak, mellyek a’ 
5261 661161 gátoljàk, az azoktul környezetttérbe pedig 6565 idó 
ben olly fák iiltetletuek, b), 65 gondosan àpoltatnak, mellyek 
a’ homokot szeretik c). Шиши а2 iiltetvények megbokrosod 
1а11, 116266611 526пар01уча hinletik 61, hogy a’ homok 161521116 
meggyöpösödjék d). - , 

6) А2 okszerü gazdának fötörekvése lévén a' lehetségig leguagyobb 
hasznot elöidézni fáradalmaiból: igen czélszenileg múködeudik, ha a’ 
sövények iilietésénél is inkább hasznos, mint egyébbl'éle bokrokra teend 
52611. lllyen a' ribe (Ribes, ribizke, ribizli), leánysom (Berberis vulga 
ris, sóska Borbolya, sóskafa, fái [56511а‚ ůröm B-), mellynek levelét 
sóska gyauánt êldelhelni, ágaiból pipaszár készůl, fájának kérgével ir 
hát föstenek, gyiimölcse pedig jó eczetnek; továbba a’ fagyalfa (Ligu 
strum vulgare, ч6525265 Fagyal, madárhúr) a’ rajta tenyészó 65 jó áron 
eladható körisbogarak miatt. 

b) Az iiltetendö fák szinte szélfogó gátokul szolgálnak, mellyek 
imígy 65211626116111611: hat, egy ölnyi távolságu barázda vonatván, az 
elsö kövér fólddel tenyémi magasságra meghordatik, és sárga virágu 
akáczczal (Robinia Caragana , bokros Ákász) heültettetik Ezeknek egy 
két évvel utánna lecsipett teteje, megbokrosodásukat elôsegíteni fogja. 
A’ 2-dik sorha gyalogfenyö (Juniperus communis, gyalogfenyö Boróka); 
a’ 3-dik 501 jól elkészíteit földébe késöbben megrilkítandó közönséges 
akáczmag (В. Pseudacacia, fehér A., ákászfa, koronafa) vettetik; a’ 
l-dikbe sárga füz (Salix vitellina, sár F.) akáczczal vegyest kurtított 
tetövel; az 5-dikbe pongyola fanzár (Lycium barbarum) közben rezgô 

nyárfa (Populus tremula); a' ß-dikba jegenyefa (Populus dilatata , Nyárfa) bodzával (Sambucus) vegyest ültettetik. 
с) A’ sze'lfogó gátok létesülvén köztük a’ következö növények te 

nyésztethetnek: taraczk buza (Triticum repens, pörje, lábaspörje, bu 
zalevelüfû, ebgyógyitó fü, taraczk), ujjos mohar (Panicum Dactylon), 
üre zab (Avena elatior), borsókás pöije (Poa bulbosa), juh csenkesz 
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(Festuca ovina, juh pörje), továbba pohánka (Polygonum Fagopyrum, 
pohánka Czikszár, kruppa, hajdina, hariœka, наш-Ка), vad zab (Avena 
fatua, héla Z., szôrôs-, fekete Z.) szénával vegyest , torma (тотем-На), 
ßidi szeder..(lìubus caesius, hamvas szederj), csalán (14. 5.) ’s a't. 

d) Kedvezôbb körülményekben шедшими, vagy inkább megszün 
betìk a’homok, ha eztffölásott, más keményebb fólddel, példaul agyag 
gal öszszekeverjük Ha pedig ez olly könnyen meg nem történhetnék, 
mély fúróval megvizsgáltatik, hol létezik csekélyebb mélységben kemény 
fóld; ott gödrôt kell ásni, Pa’ kiásott kemény földbül то“ а' homok 
területen fészket rakni, ezt trágyával elegyíteni, és bele vagy tökma~ 
got, vagy ha még megérhetik, dinnyemagol vetni, ennek indáit leszúrt 
apró тыква! а' szél ellen biztosítni, és a’ fészkek körött olly növény 
magokat vetni, mellvek a’ homokban is diszlenek, millyfn a’ dutkóró 
(Melilotus officinalis, bolti mézkerep), homoksôprů (Artemisia scoparia, 
söprů Ürôm), febér lóher (Trifolium repens, gyôkerezó L), шага (9. 5. 
1.), több pöljefajok (Роа), útféli vadócz (Lolium perenne, kutyazab), 
gyöpú babó (Vicia sepium), repesin теша (Raphanus Baphanistmm) ’sa ’L 

ю. §. 
A' köves тю, ha terméketlen, 65 е’ terméketlenség о 

щка а’ kövekben rejtezik, ezeket a’ földágybòl i'ólásott, гав—у 
másunnan hozott fólddel eltemetni, 65 trágyázni kell. Hana 
gyobbak a’ kövek: jó óket a’ fóldrûl eltávolítanì , 65 ùmsina 
lásra, vagy egyébb haszonra forditani. Azonban a’ inérsékelt 
menuyiségú k6 a’ földön haszonnal szenvedtetik meg; mert ho 
mokos iöldben a’ nedvességet huzamosb ídeig megtmtja, 65 а’ 
szél dulásinak eHentAH; agyagos fb'ldben pedig nem csak en 
nek mozgékouyságát eszközli, hanem egyszersmind nagyobb 
11610311111656361161Пегшп. 349 -353§.) fogva a’ nyári пар 
sugarak hatása által a’ fóldénél magasabb hévmérséket vévén 
fól, ezt amavval is közli: mi az agyagnak hideg természeté 
nél Гоша a’növényzetre nagyon jòtékony eredményú. A’ köves 
föld termékenységét шпата Dunán u'il Csór ’s Palota környé 
kéll. — Azonban, ha annyi a' kó, hogy az általa ellepett 
fóldnek mesitése a’ шиш meg nem jutaimazná: vettessék 
be {внушает}, hogy legalàbb némi hasznot hajtson. ' 

17. g. 
На 3’ Mak egyenetlen fekvése miatt a’ megmunkálást 

2 
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1161161111: чаду ш65ш1пап hordatik reá. löld, vagy az emelke 
dettebb részek fölöslegével tömetnek he a’ völgységek, шеПу 
esetben a’ dombokrul elöbb а’ termó fóldréteg félretakańttatik, 
hogy a’ kiegyenlités megüirtêntével isrnét fölsó rétegül 5201661 
hasson. 

lrodalom: Pankl S. l. c. 2. ~ Schl. I5. 5. _OK 36. 37. 39. 5. 
MG. lv. ь. 9.; ш. sa. 

III. Czikk. 

штамма. 

18. §. 
A’ termófóld folytonos használat által táperejét elvesztí; 

minélfogva javltásra van szüksége, hogy a’ 1еага1о11 növények 
kel elhordott foldàllamok, mellyekja’ tápszert nyujtàk, 1511161 
viszszapótoltassanak. На 6’ viszszapótlás tökéletlen, nagyobb 
terméketlenség áll be; ha tökéletes: csak a’ jelen állapot tar 
tatik fön; ha pedig fölösleges: a.’ termékenység növekedik. 
A’ viszszapótlás trágyàzás által töńénik. Trágyának nevezzük 
mindazon anyagokat, mellyek vagy állat- ’s növényrészek el 
korhadásàhól származtak, чаду más származatuk mellett is ké 
pesek is а’ termékenységét vesztette fóldnek erejét viszszaadní. 
Шу anyagok а’ 1егш65261 mind a’ három országàból nyerhetôk, 
vagy is van 61161-‚ növény-, és ásványtrágya. 

19. g. 

Az állattrágya lehet ember, szarvasmarha-, 16-‚ juh-, 
sörtés-, és baromlìganaj, mellyeknek hatása ’s böose külön 
hözö. 

1. Az emberganaj, vagy àrnyékszéktrágya, 116101161 
mékenyitó tehetségére nézve minden egyébb állati trágya fó 
lött 6.11, és Chinàhan, Olaszhonban ’s más népesebb ‚161101116 
nyokban пазу sükerrel alkalmaztatik is fóldjavitásra: nálunk 
mindazàltal elöitélet, vogy dologhoz nem értés ш1а11 11652116 
1а1а eddig elmellóztetett. Vegyületlen állapothan kertmivelésre, 
rétekre, loherésekre, ’s egyéhh takarmánynövényekre jo ha 
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tàssal hir; ellenben, hogy a’ gabonanemek tenyészését elómoz 
(Шва, егге elôbb elkèsziteni kell a). Hideg fo'Ideken leghatá 
lyosabb завет, sót állíthatni, hogy az embernek saját ganaja 
trágyakint használva elegendó volna az èlete föntartására szük 
Séges gabonát ’sl gyöknövényeket megteremni. Hamunak hoz 
záadása által elveszti kellemetlen szagát; porrà szárádva pedíg 
ha vetésre hintetik: bàmulandó erejünek tapasztaltatott. 

a) Az árnye'kszóktrágya elkészítése Nagyválhy szerint abban áll, 
hogy 2 vagy 3 ölnyi sze'lességii és hoszszaságu, l vagy I 1/2 ölnyi 
mélységü vermet ásassunk, ’s ebbe hordassuk árnyékszékeinkbôl a’ ga 
najt; minden lábnyira ismét egy réteg földet hányassunk mindaddig, 
mígnem a’ verem megtelik, 's azután egyeulitsiik ki a’ földszinnel. Az 
illy módon eltemetett ganaj 2-3 év mulva a’ legtermêkenyítöbb trá 
gyává válik. _ Mások azt javalják, hogy az új, vagy kitisztitott ár 
nyékszék alatti verem fenekét mész-, gipsz-, hamuval, vagy gyöptözeg 
gel hintsiìk be, hogy a’ ganaj гашиш! arra hulljon; a’ verem teltével 
idönkint a’ mondott anyagokkali behintés ismételtessék: ez мы szár 
mazik bizonyos keverék, melly ha d’ veremböl kivétetve, és ujra föld 
del ’s hamuval keverve halmokba rakatik, ‘а’ fóldön poralakban elszórva, 
annak termesztô tehetségét nagy mértékben eszközlendi.l 

2. A’ szarvasmarhaganaj sok szalmával képes vegyülni, 
aránylag kevés nedvet párologván ki; mert érés közben nem 
nagyon melegszik meg. Félig rothadt állapotban szántatván alá, 
a’ termórétegnek valódi melegséget ad ; mert illy állapothan 
erjedését folytatja. Minthogy osôves szalmája által a’ küllégnek 
nagyobb befolyàst enged: az ag'yagföldnek kötöttségét 65 szi 
vosságát esökkenti. E' trágya minden hàziállatok ganaja közt 
legtöbb ’s leg'tartósb táperôvel bir, minéll'ogva а‘ fóldjavltàsra 
legalkalmasb. 

3. A’ lóganajt, hogytrágyaulhasználtathassék, a’lehetô- 
ségig hamaŕ kell a’ szántóföldre vinni, vagy ha ezt a’ köriìlmé 
nyek nem engednék: erjedésében akadályozni. Ez utobbit 16 
teslthetjük, ha azt a’ ganéjágyban növényhulladékokkal, gaz 
zal, vagy földdel vegyitjiìk, és a.’ keveréket агу ideig magára 
hagyjuk, melly minél nedvesebb, annál jobb. Legfoganatos 
han hat azon földeken, mellyeken sok ki nem fejlett televény 
шипами, ’s mellyek lapályos hideg fekvésök miatt, hideg ned 

2 «a 
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ves ltel'mészetíiek: elleuben homokos, száraz ’s magasan fekvó 
fóldeken gyakrau катиону hatásu. Egyébbiránt ereje rövid 
tartósságu. 

4. A’ juhganaj tartósságra nézve alábbvaló a’ szarvas 
marhaganajnàl: de ha a’ juhok leves takarmánynyal tartatnak, 
’s gyakrabbi ivásra ingereltetnek; vagy ha kiilönbeni tartás 
mellett а’ juhtrágya annak idejében megöntöztetik: amannak 
természetét ölti megára. Legínkàbb nedves hideg földeken 
alkalmazhatò. Belôle homokos fóldre egyszerre soket hordani 
nem tanàcsos. 

5. А’ sörtésganaj áltelában véve erötlen, lassan můködó 
’s rövid ideig ható; kìilönösen azen sörtések ganaja, mellyek 
legelôre папаши ’s otthon взирал konyhamosadékkal tartat 
nak: igen alávaló. Darával ’s tengerivel hizlalt sörtések ga 
naja, azonban már johb, és meg inkább javittathatìk, ha 
vagy lóganajjal, vagy alomszalmával vegyittetik. Mindemellett 
némelly növényekre, példaul a’ komlóra, kedvezô eredmé 
nyiinek tapasztaltatott a’ sörtésganaj. 

6. A’ baromfìak ’s eg'yéhb szárnyasállatok ganaja nyers 
àllapotban hevitó természeténél fogva a’ növényeknek àrtal 
mas; öszszekeverve egyéhb állattrágyával; haszonvehetö. 

20. §. 
A’ növény-, чаду zöldtrágya nyeretik kiilönösen olly 

nedv- ’s leveldûs növényekböl, mellyek hirtelen nônek, és 
táplálékukat пазу részt a.’ levegóbiil veszik, példaul a’ bah 
és borsó zabbal veg'yítve, lóher, répa, repoze, káposzta. 
E’ növények virágzásukig hagyatnak nóni, ’s akker leke 
szálva vagy megdiilve alászántatnak. Ide tartoznak még a’ 
kiilönl'éle gazok, зубр, tarló, burgonyaszár7 komló-, dohány 
’s falevélhulladékok, mellyek megrothadva, vagy egyébb trá 
gyával keverve kivánt siikerrel mozditjàk eló а’ termékeny 
séget. 

21. §. 
.Népesebh tájakon állat- ’s növénytrágya hiányáhan, ezek 

pótlékaul ásványtrágya is használtatik, millyen- a’ mész, glipsz7 
ès marga, továbha az iszap. 
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I. A’ ш652 legsükeresben můködik 661162 agyagfóldön; 
111611 mit 6' ganaj vègbevinni nem 116р65, 111661111111 6’ földet 
fölporhanyitni, 65 6’ 6616пу 616 111161111: 621 652116211 6’ ш652. 
8211116 6’ 1616116615, ше11у611 nem vizenyôsek, a’1egjobb ha 
1651 166651116. А‘ 111566 égetett mész nagyobb erejü, mint 6’ 
régi. Egy pozs. ш616 1616516 5—7 ш616 ш652 5266111161111. 
Az elhintett mész 6206661 52661655611 616, következôleg 6’ 
ш652526161161 62 6116 nyomban kövesse. 

2. A’ gipsz, hol közelében ’s jutányosan kapható, 6‘ 
161161-, 1111161у65 növények-, 65 гер62616 czélszerůleg 52616 
tik, különösen harmatos, 65 eg'ykevesé 1166165 idôhen. Egy 
pozs. ш616 1616516 1161 111616 111166161111. Mint 6’ ш652, agyag 
i'öldön használtatik leobb sükerrel. — A’ hamuval kevert 

gipsz állandó jò 1661166 6’ 16116, vagy 16166 6’ 1161611116116 
526116 csudahatásunak tapasztaltatott. 

3. A’ marga (8. §. 4.) termékenyitô sajátságát fóleg 
6’ 526656165 ш6526611 köszönheti. Mindazon föld, щепу пу615 
rétegböl, 161161: 6’ termöföld alól véve még emberi mivelet 
61161 nem 116161161611, 116 1121166 52610161111, ’5 egyszersmínd 
5616111161 megöntözve 61661166 pözsögz- marga. Позу kitud 
hassuk, .hogy 62, 616115161 földjavitásra használni 161666611, 
millynemii márga: 1161616 bizonyos mennyiséget, példaul 100 
szemer-nyit megmérünk7 ezt iìvegpohárba 165252611, ’5 166 osöp 
pönkint 1616521611261 161111611 mindaddig, mig pözsögni meg 
nem sziinik; 6116 6’ 5616611 ш65252611 vegy'úlése áltai támadt 
sòt (Termtt. 23. §.) viz 166161165 61161 föiolvasztjuk, 65 6’ 16 
1116р66611 földtûl megtisztult 0166161 vigyázva kiöntjiik, reája 
uj vizet 1611166, 65 621 mindaddl'g isméteijiik7 mig nem 6’ 112 
126 osipôs 16661 megsziinik. A’ fenéken maradt 65 111526111011 
föld agyag- 65 110шо11116161611 1652, ш11 megmêrvén: 51111 
vesztesége a.’ föloldott mésztartalmat mutatandja. A’ mara 
déknak agyag- és homokmennyiségét könnyii 6211166 kitudni 
megnedvesités; és tapintàs 61161 (9. §. i. 3.). —- А’ tulajdon 
képi márga czélszerůen haszuáltatik minden olly földre, щепу 
6’161ш65261161526656165 616525261 nem bir; a’ mész- 65 110 
mokmárga agyagföldeken 1652 161; 62 agyagmárga pedig 6’ 
homokföldeket legtartòsban javitja. 
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4. .lo trágyaszer az iszap is, ha. árkok- чаду tavakból 
vétetett, miutàn hoszszabb ideig halmazokban hevertetik, поду 
a’ 163 166116165а által termékenyitöeröt nyerjen. 

22. §. 

Ноду állandólag haszonvohetó trágyával birhassunk, 
szükséges, hogy két trágyagödrünk (szarvasunk) legyon; 
еду111, mellybe a.’ nyers trágya hordassék; másik, mollyból 
az еду éves érett trágya kivitessék. Mindkettö vájt fonekü, 
65 kövezelt logyon, 1103у 1161616 az érlelö nedv a’ fóldbe ne 
szivároghasson; mort a’ trágyaérlelésben fó dolog, поду а’ 
benne foglalt gazok magvai nedvesség hozzájárultával olrot 
hadjanak, nehogy a’ szàntói'óldre vitetvén kikeljenek, а’ дуо— 
mot szaporitandók. Mit a’ gondos gazda 113у 6161111 61, ha. ki 
kövezés elôtt a’ gödörnek fenekét félláhnyi vastagsagra адуад 
gal kivereti; ha. a’ trágyagödör közelében еду 11165111 3611 
röt is ásat, mellybe az istallói marhának hugya osatornák 
àltal szivároghasson, ’s abból a’ húgyot kimeritvén velo es 
tenkint a’ trágyadombot megöntözi, поду еппе11 minden 16526 
вдуаг6п1 megnedvesedjék а); ha minden rothadásra alkalmas 
tàrgyakat hele hordat b); ha szolek, napsütés, 65 fagy ellen 
а' tràgyahalmazt tetóvol ellátja, чаду е’ helyett fàkkal 1111611 
1161111; ha a’ kiszáradt tömeget húgy nem létében vizzel is 
megöntözi; ha azt többizben megforgatja, hogy az elkorhadt 
1652611 erjedésöket az épekkel 15 közölhossék. o) 

a) Az érett marhahúgy szinte olly jó trágyának, mint az éretl да 
naj, következóleg annak trágyaöntözéstöl fónmaradt ŕésze hasonlág a' 
fóldekre hordathatik. E’ czélra az állalvizellet a’ húgyverembôl еду hosz 
szunyelü vödörrel kimeregettetik, és lajtba öntetvén, ez kétkerekü tali 
3611 а’ sovány fóldön végig vonatik, miközben a’ lajt hátsó fenekén lé 
tezô csap megnyìttatik, és az itt kifolyó ganéjlé az erre készitett viz 
szintes deszkára esvén lecsurog, és a’ fóldön szétáradoz. 

h) Szükségben a’ trágya az által is szaporittathatik, ha а' marhák 
fekhelyeül szalmaalom mellett fóldalom is használtalik, чаду 61111611 61 
mulasztásával а' 1616 '5 52а1ча5011 rétegenkint teregettetik el olly módon, 
hogy miuden rétegre ismét fris trágya hányassék. 

c) A’ trágyagödôr, és herméke ollyan legyen, hogy Cátóval 1615261— 
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lalhassunk: Eooe studui, u! bonum, magnnmque habeam sterquilicium; 
mert ogy némethoni gazda helyesen jegyzì meg, hogy a’ trágyadomb 
ш], 65 а’ vonómarha milly karban létérôl a’ pénztár állapotjára lehet 
következményt ~vonni. 

23. §. 

A’ földok trágyázására. nézve a’ kövotkozô általános sza 
bályok állanak: 

1. Ügyolni kell arra, hogy so igen vén 65 ponészos, se 
nyers 65 mog szalmás trágya a’ földro no vltossék; logjobb 
az esztendös паша, mi kot gödör létébon könnyon nyorhotö. 
Egyébbiránt olly növényok alá, mollyeket zöldtakarmánynak 
szoktunk lokaszálni, fris trágyàt is használhatunk, minthogy 
a.’ velök kikolt gaz szinto táplálò lohot. 

2. A’ trágya mihelyt kivitotik a’ földro, azonnal hintos 
sok szét, 65 szántassék alá: fonákul osolokosznek tehát, kik 
komény télbon hordják ki тешат, 65 oz't kivált apro hal 
mokba. osztva fagy és szolok által kiszárittatni hagyvàn, hosz 
nálatlanná toszik. 

3. Ha a’ lrágya ószkor szántatik alé., vigyázni kell, 
hogy a’ barázdák mélyek no logyenok, men így zsirja kol 
lotinél mélyobbro szivàrogván, a’ gyökeroknek tápul nom szol 
gálhat. 

4. Mértéket kell штат а’ trágyázásban; mort valaminl 
a’ nem trágyázott föld elsilányul: úgy a’ szorlîilötti trágyázàs 
Ша! kisiil. Azonhan a’ trágyamonnyiségot szorosan moghatá 
rozni nehéz: az agyagos földot, hol a’ trágya orojo 5-6 évig 
is eltart, bóvebben kell trágyázni; ollenbon a’ homokos föl 
авт, molly a’ падут hamar fölomészti, ogyszorro kevesobb 
падут], de minden 2-od vagy 3-ad évbon szükség meg 
hordani. Középerojiì föld minden harmadik évbon kiván trá 
gyàzást, és ekkor ogy holdra (1200 [l öl) 40 szokér olog, 
ogy ogy szekerot 10 mázsával számltva. 

5. A' trágyázási munkánál ügyelni kell агга, hogy a’ 
szokér rakodás végott a.’ ganajgödörhöz könnyen férhosson, 
utközbon a’ trágyáhól sommi el no hulljon, és kün a’földön 
a’ kiterogetés ogyonlotes logyen. a) 
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а) Az elöadott trágyázásmódon kivül némelly helyeken szokásban 
van a’ kosarazás, vagy esztenázás is, mellynél fegva a’ barmok a’ пар. 
pali legelörül éjre a' шашками hajtatnak, itt korlátok közt стать, 
hogy ganajukat a’ földre hullassák. Ötszáz darab juh В egymást követö 
ejjel egy h0ldnyi terület illy módoni trágyázására elég. - A’ kosarazás 
erösebben hat n’ fólszántott, és porhanyìtotl. гама“, mint a’ szántatlanon: 
egyébbiránt mindkét esetben az alászáutással késni nem kell, nehogy a’ 
trágya vagy esö következtébeu lemosassék, vagy a’ légállamu részek el 
szálljanak. -— Azonban nemes juhászatoknál alig, vagy csak rendkivüli 
fólügyelés mellett alkalmazható a’ kosarazás. 

1гоба1ош: Раны s. l. с. 3. — он: 1.46. _ об. 5.- кт. 23—26. i. 
— MG. lV. b' 5. 13. sz- lll. 58.sz. V. 82. sz. 

IV. Czikk. 

Földporhanyítás. 

24. §. 
Minthogy a’ különben mivelt fold, ha. esôk által több 

izberí'megnedvesittetik, a’ nap sugarai által pedig kiszàrittatik, 
annyira megkeményìil, hogy sem levegôt, sem elégseges. 
nedvet magàba nem boesálhat, sem a’ gyökerek tovateije 
dését nem engedheti; továbba, minthogy sok haszontalan 
gazt nevel, mellyek az életnövényektöl a’ sziikséges táplálékot 
elvonjàk: megkivánja., hogy idönkint porhanyittassék, és a’ 
benne termett àrtalmas növények kiirtassanak. E’ ezélt elérjiìk 
szántás, és még egyébb nevü megmunkàlás мы, mihez kü 
lönféle eszközök szolgálnak, illyenek az ввек, hengerek, és 
boronàk. 

25. §. 
Azon eszközök köziil, mellyek segélyével a’ fo'ldet por 

hanyitjuk, elsô helyen ан az eke. A’ közönséges, vagy pa. 
rasztekének föbb részei ezek: 

1. A’ szántóvas (lemez-, vagy laposvas), ama’ félék 
idoinu7 éles, hegyes, valamennyire domboru, kövesgföldön 
nyelvalaku vasszerszàm, melly a’ földet fölturváu, a’ barázdát 
létesiti. 

2. Az eketaliga, щепу kót könnyii keréken fordul; hozzà 
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tarlozïk a.’ rüd,' cságatò, vezér, 65 vánkos. Az egész arra 
valò, hogy az eke könnyebben járjon. Midón szélesebbre aka 
runk szántani, a.’ taliga rúdját csàgatójánál fugva. balfelé hajt 
juk. . 

3. Az ekefó, mellyre a’ szántóvas van fölverve, és Га. 
г6г61 az ekeszarvak nyulnak löl, mellyekkel a’ szàntó az ekét 
igazgatja, Az ekeszarvak jobb, ha hátrafelé, mint ha. {111336 
lyesen állanak; mert amúgy könnyebb az ekét tartani, és 
igazgatni. Az ekefónek két szárnya. teszi az eketalpat; ez elég 
hoszszu, de minél keskenyebb legyen, 65 а’ vasban létezö 
végével a’ fóldet fól ne lúrja; mert igy a’ vasnak ürege i'óld 
dal megtelìk, 65 az eke megtalpallik. 

4. A’ gerendely, melly által az egész eke mozgásba 
hozatik, minthogy hátul vele a.’ köldökfa, vagy köldökvas se 
gélyével az eketalp, elóvégén pedig az eketaliga, mellynek 
vánkosán nyugszik, gilzs (fatyék) àltal van kapcsolatban. На 
sekélyen akarunk szántani, a.’ gúzst hátrább, ha. mélyen: 
elöbbre akasztjuk; melly ozélra több lyuk szolgál a.’ gúzstartò 
szeg fólvételére. 

5. A’ osoroszla, vagy szántókés, mellyel a’ föld föl 
metszetik, mielôtt azt a’ szántóvas érné. Ez is a’ gerendelybe 
van beállitva., 65 hogy ozélszerii legyen, épen a’ szántòvas 
irányàban elóre rézsutosan, 65 amannál valamivel mélyebbre 
nyûljék: igy a’ mélyebbre hasitott földbül a’ szàntòvasra gyö 
kér nem akad, kiilönben az eke megtorkollik. 

6. A’ kormánydeszka, molly által a’ fölszántott föld ol 
dalvást, 65 lefelé fordittatik. Ez ùgyjó, ha alsó szöglete csak 
kevéssel áll külehb a.’ szántòvas szögleténél, fo'lsó része -pedlg 
hátul kifelé hajlik. -- A’ kormánydeszkára, 65 szántóvasra. 
ragadt fóld az ösztöke által csiszoltatik le. 

26. §. 

Az elôadott közönséges ekén kiviìl ůjabb idôkben mások 
is hozattak némallynrodalmakban divatba, mellyek egymástól 
fökép abban kiilönböznek, hogy némellyekuek taligájok van; 
màsok a’ helyett a' gerendely végén mankóval, vagy csiga. 
kerek lábbal ellátvàk; egyebeknek végre sem taligájok, sem 
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mankòjuk ninosen. E’ különbségok szerint az okék taligás-, 
mankós-, és lengóekékre osztatnak. Itt a’ következó kilencz 
ról szòlandunk. 

l. A’ zugmayerféle&quot;ekében, (mellyet 2. id. johb oldalról, 
3. id. Fólülról tekintve tüntet elónkbeIe szántóvas az ekefóre 

  
 

erósen van szoritva. Az a köldök 65 b ekel'ó ogy darabhól 
анаши; az ekefö végén emelkedik a’ gerendelyon keresztúl 
menó, 65 osavarral megerôsített d vastàmasz. Az ekeszarvak 
k és m vasakba vannak heeresztve, mellyek a’ gerendelyhez 
osavaros szegokkol szoritvák, és egymással n vastámasz által 
öszszekötvék. Az olórehajlott g osoroszla harántékosan van a’ 

   
 

gerendelybe beékelve, 65 р helyen a’ kés kezdete olótt oldal 
vást balra hajtva. Az f kormánydeszka csigaidomlag hajlott, 
kissé homorû, 65 részint г' támasz által d támaszhoz, részint 
а’ köldökhöz csavarral ellátott vasszegekkel van megerösltve. 
Maga az eketest, az ekeszarvak fölsô részét, 65 a’ gorendelyt 
kivéve, egészen vasból van, úgy a’ taligàn a’ keréktalpak is, 
a’ vánkos i'ólülröl szinto vaslemezzel van bevonva. Továbha q 
a’ gerendelybe fûrt lyukakat, r a’ taligagùzsnak fölvételére 
szolgáló, és lánozon f'úggö vasszeget àbrázolja. -— Ezen oke 
ß’ mollett, hogy tisztán ’s tökélyesen dolgozik, alig igényel 
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folényi vonóorót, és tizszor tartòsabb, mint logtöbb közönsé 
gos parasztekéink. 

2. A’ bonkôfélo 6116 olvileg zugmayerfélo, do Bonkó Dé. 
niol 61161 ш660511011, oke. E’ ш66051165 az okotost 611616605 
1161у6511 52611162616 mollott fóleg három pontban áll: 1) A’ 
kormánylomoz 1161 darabból van öszszeállitva a’ végre, hogy 
ha mély szántás miatt az 6116 mélyobbon orosztetik a’ földbo, 
а’ 1101ш611у11611 116111156 165261 omolni 1611655611 a.’ nagyobb sur 
16665 611161116561а. —— 2) A’ kormányt szélosobbro vagy szo 
rosbra 161161 611116111, a’ 52611111, mint valaki szolosb vagy 1165 
konyobb 116162661 szàndékozik létositni. — 3) A’ közönségos 
zugmayerféle okénél a’ jobb korék. nagyobb szokott lonni a.’ 
végro, hogy a’ 11616266116 kerülvén koréktársával a.’ taliga 
tengolyét 65 vánkosát vizszìntes holyzotbo 110226, ’5 igy a’ go 
rondolynok is szilárdabb, 65 egyonlékony fokvést adhasson. 
Minthogy 62 а’ barázdák különbözö mélységo miatt czélsze 
růtlon: a.’ bonkôféle 611611611 moghagyatván a’ kerokek ogyonlö 
magassága, a.’ vánkos mozgékonysàga oszközöltotik. 

3. Az irtóoko (Exstirpator) több soru páratlan számu 
szántóvasból 611, mollyok gorondarámába 1161 6165 vaslábnál 

    
 

alg. 
‚. i. . 

41.11}; 1:1 lwlrflv. &quot;QSA-usd 61116 Y ` 
MM 

-’~ l. ‘l . 

и: шшлчц'т: 11 
2361166 ‘A '.1142an 

.im mng &quot;f» fogva. akkint illoszlvék (4.111), hogy soha egyi a’ másik nyo 
mába 116 járjon, következóleg köztük sommi föld 56 marad 
jon illototlonül. Haszna az, hogy ogy nap а1а114—5. holdat 
moglohot volo munkálni; továbba а’ gyomtul 65 gaztól a’ 1151 
661 jobban kitisztitani, mint ogyébb oszközökkoL Azonban mi 
vel пазу 6161 kiván, csak akkor kell használni, miután a’ told 
más 6116 61161 legalàbb egyszer tölszáulatott. 
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4. A’ Schwarz által mòdosilolt flandriai oke (mellyet 5. 
id. jobb oldalròl, 6. id. pedig fölůlról tekinlve шит), man 

  
 

kós eke. Ebben a’ fóliìl domboru k szántóvas az ekefóbe 
ékalakban van beeresztve', 65 osavaros vasszeg segélyével 
megerösitve. Az e mankó a’ gerendelybe van alkalmazva, а: 
oldalon vasfogakkal ellàtott, h vasék által megeröslthetó, z’ 

  
 

lába alól vaslemezzel bevont. Az a ekefö haloldala egészen, 
talpa pedig vagy s'zinte egészen, vagy legaláhb a’ sarkon ha 
sonlag vaslemezzel van bevonna. Ekeszarv osak еду van a’ 
gerendelybe 65 ekeföbe beeresztelt, és d fogantyûval ellátott; 
с gerendely egyenes; szélesebb vagy keskenyebb barázdák 
eszközlése végett a’ vasból késziilt s vontatò akkép van a’ 
gerender fejére alkalmazva, hogy ha belóle t szeget kihúz 
zuk, a’ vontatót jobbra vagy balra forditani, ’s ugyanazon 
szegnek más lyukbai bedugása által ismét megerôsitni lehet; 
a' fólhérez a’ vontató v kampójába akasztatik. A’ sarlókint 
hajlott р csoroszlának baloldala a’ szántóvas és ekefó balolda 
lával egyenes vonalban áll. Az öntött vagy vert vasból készìilt 
osigaidomlag hajtolt l kormánydeszka túlnyulik a’ szántóvason, 
65 а’ szarvhoz т támaszszal, a’ köldökhöz pediglcsavaros 
vasszegek àltal van megerósltve. 

5. A’ turóeke (Mineur, Wiihlpflug) a’ i'óldnek alrétegét 
porhanyitja, a’ nélkül, hogy ezt fólszinre hozná, vagy a’ ter 
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móréteggel öszszekevemé. Ebben (7. id.) b szántóvas ogy 
hegyes tömör vaskûp, с 65 d késidomu vastámaszok', moly 

  
 

lyek részint a’ szántóvasnak gerendellyeli öszszekötésére, ré 
szint a’ szàntòvasfólötti fóldréteg szétmetszésére szolgálnak; 
a.’ gerender eleje esigakerekes lábbal 65 п kampòval ellátott, 
mellyhe a’ fólhérez alkalmaztatik. —— Ezen eszköz a’ foldet 2. 
lábnyi mélységre is porhanyithatja, kivált ha. más 6116 által 
csinált barázdában jár. _ 

6. A’ lókapa 30-40 kézikapás munkáját végzi. Szer 
1162616 különbözô; az itteni (8. id.) hàrom kapával ellátott, 

  
 

mellyeknek egyike z' a’ gerendelyen, а’ másik kettô pedig еду 
а’ gerendelyen fekvó rövid keresztfán van esavarok által meg 
616511116; at, 65 z lyukak 526165611, hogy a’ kapákat öszszébb 
vagy széttebb lehessen tenni; a’ gerendelykapànak Il 52611 
tòvasa szividomu, a’ kereszlfán nyugvókéi pedig egyenszögii 
háromszögényt képzók; mindegyiknek nyele csoroszlaalaku, 
és а’ kapákkal egy darabból álló. Az eszközt k gyiirůnél 
fogva egy ló húzza, mellyet egy gyermek vezethet. A’ kapá 
16.51 vele akkor kell végezni, mikor a’ kiirtandó gazok meg 
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kiosinok, 65 а’ fold ninos nagyon kiszáradva. Ekoszarva ogy, 
fogantyùval ollátott; osigakoroko szeg által fölobb vagy alább 
ílloszthetô. 

7. A’ harázdaborz (Furohonigel) háromszögů (9. id.) 
farámábòl 6.11, mollyben olörohajlott fogak vannak orósitvo. 

  
 

Еву ló által hámfával ollátott 0 1611021161 fogva huzatik, molly 
d vasgúzsba van alkalmazva. A’ harázdák porhanyitására, 
gyomkiirtásra, 65 ha a’ sormivelt fónövény közt a’ barázdában 
más növényt is akarunk termosztoni, magtakarltásra igen 0261 
szerů. Hátsó szélessége 1'/2—2 lábnyinál több no logyon. 

8. A’ töltögotö oke közönségeson taligátlan, néha man 
kòs (10. és 11. id.), néha. podig lengöeke alakjaban van ké 

  
 

s'zitve. Az' eszköznok kétélü hegyes szántóvasa, 65 mind a’ 
kétfelöl konnánydeszkaja van, mellyokot öszszébb, vagy 5261 
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161111 161161 136211661, ahozképost, mint 6’ votoményok szúkobb, 
vagy szélesebb sorokba 1666611 6116116. A’ kormánydoszkák 
a’ 16152661011 161661 6’ votoménysorok közt jobbra ’s balra 
6661111, 6513у 6’ 1616616611 1611611111, шее3у6216п, hogy 
62611 шип116661 ogy embor, monnyiro 6’ 1611636165 111116566 
6511, 621 116116161 kiigazltja. Az 61161 ogy 16 15 olbilja, mollyot 
ogy gyormok vozot, ogy màsik pedig az okoszarvat tartja. 
Velo naponkint 40-50 embor munkáját 161161 1636261. Az ido 
mellékolt töllögetö hajtott vaskormànydoszkàkkal, 650105216 
161, ’5 116661161 ogyszarvu mankós okotesttol 61161611. 

9. A’ 52633616-, vagy osoroszlóoko (Soariñoator) 1616 
mábòl 611, mollybon (12. id.) 111556 616116116 650105216160ши 

   
 

1165611 1161 vagy három sorban holyozvék olly módon, hogy 
mindegyik 1165 külön vágást togyon. A’ 1161 616166уи16 36166 
66166 63у63у 1651116 163 16, ше11у611 11626 ogy vaskorék van 
alkalmazva az oszköznok könnyobbi mozditására. Vannak ogy 
gerendolyii, és 1611365 526336161 15. Volök a’ mogkoményodott 
161661 középszorü mélységro 161161 porhanyitni, a’ 6611161, hogy 
6’ 1616 161521616 hozatnék. 

27. §. 
A’ 1166361 1165261 kóbiil, 1651161, vagy többnyiro jòl mog 

vasalt 161161. Vastagsága. 1—1, 4; hoszszasága 4-5 lábnyi. 
Két végébon vastongolyeoskék 1666611, mollyokhoz 161116102 65 
1166116, vagy dombos 161116511 161661166 1116 6111616162161111, hogy 
lejtós 16166 6’ 1166361 6’ 1066шаг1161116 no gördüljön. Vannak 
nohéz és könnyii hongorok; az 615611 6’ 1636116611 526126265616 
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használtatnak, és nagy sükerrel müködnek, ha fólületök fo 
gas; a’ könnyebbek pedig a' bevetett földön huzatván a’ föl 
det a' magvakra vagy gyökerekre nyomják ’s ez által a.’ 
csírázást, és tápközlést elősegítik. 

28.`_§. 
Borona alatt olly gazdasági eszközt értünk, melly ré 

szint a’ föld tisztítására, porhanyltására, kiegyenlítésére, és 
magbetakarásra, részint a’ rétek 
tisztítására 's fölkarczolására szol 
gál. Van fogas, és tövisborona, 
Amannak (13. id.) főrészei egy dült 
négyszögü farács, és ebbe vert erős 
vas- vagy faszegek, mellyek előre 
hajlottak (14. id.) és ugy legyenek 
alkalmazva, hogy mindegyik más 
más sort hasítson. Ez is a’ föld mi 
nőségéhez képest nehezebb vagy 

шпили; 
könnyebb szokott lenni, sőt bol egyenetlen fekvésü a” föld, 
az úgy nevezett szárnyas boronát is használják; tudniillik két 
borona egymással öszs2eköttetik, hogy egyenkint fölemelhe 
tók legyenek, ha talán halomra érnének. -- A’ tövis- vagy 
tüskeborona kökény- vagy galogonyaveszszőkbűl készíttetik, és 
az elvetett magnak csinos eltakarására olcsósága mellett is 
igen alkalmatos. 

 

  
 

29. §. 
Mi már magát a’ szántást illeti: ez minden veteménye 

zési munkák között a’ legfontosabb , és igaz marad, hogy jó 
termésnek jó szántatu föld az alapja: rosz szántásban a’ kö 
zépszerü termés nagy szerencse, jó szántásban a’ rosz ter 
més igen nagy csapás. Ez oknál fogva 

1. A’ szántásra közép időmérséket kell választani, hogy 
a’ föld se nagyon száraz, se igen nedves ne legyen; mert 
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6156 65611166 az 6116 sok helyen parlagot hagy, és щедрог— 
1166у1111611а11 666101161 11611у föl: esós idóben pedig a’ fold a 
ezélkeménységüvé verödik öszsze. 

2. A' barázdákat sůrúen kell vágni, a’ 16166152611 földet 
1152166 1116ше1111 6’ barázdából, hogy abban 56шш1 rög vagy 
szelet se hagyassék érintetlenül. 

3. Tökélyesen egyenesen barázdák huzassanak; mert 
minden legkisebb 11116165 az egyenes voualbòl ш61 16111611 6' 
vonó 6116101161, szögletek támadnak, 65 6’ 161 nem forgatott 
föld majd emelkedett, majd gödrös 1161у61161116р62. 

4. A’ 116162116 116116, 65 mindig egyenlö szélességre vá 
gassék 61. Е’ 526165563 6’ 1161111ш66у6111162 alkalmaztatik: зубр, 
vagy elvadult föld 16152661656661 6’ 526165 fogatok elsöbbsé 
get érdemlenek, mithogy 62 61161 6’ 661626611 jobban 11116161 
6611 6’ levegó 116165611611; 111116611611, 116 05611 1116111ш6161 ш651 
nem javasol, 6’ 1165116631 barázdák ajánltatnak. 

5. A’ barázdák egyenlô mélységre szántassanak. A’ 2 
—— 3 ujjnyi 52661651 sekély, az 5--6 ujjnyit középszerů , 6’ 
8— 10 ujjnyit mély szántásnak nevezziik. A’ 12 ujjnyi ш61у 
séget meghaladó 5266165 forgatásnak, vagy rétegoserének 
(rajolen, rigolen) neveztetik. Egyébbìránt a’ 11616211611 ш61у— 
ségét föleg a’ termôföld vastagsága. határozza meg, és 6’ 
ше11у földön e’ vastagság jelentékenysége miatt 6’ mélyebb 
szántás alkalmazható: ott ennek 1165266 65 elsösége a’ sekély 
161611 kélségtelen. a) 

а) А’ ш61у61111 szántásnak hasznai ezek: l) A’ föld mélyebb fól 
lörése által a’ növények a’ mélységre jobban behathatnak, és onnan 
olly tápanyagokat 5216611 fól, millyekhez különben gyökereik el nem ju 
tottak volna. Gyökereik sem fonódnak annyira 652526, minthogy oldal 
vást terjedni nem kënyteleniìlnek. -— 2) A’ gyökerek mélyebbre 1161656— 
nak következtében 6’ termés nincs annyira kitéve a’ megdůlésnek~ — 
3) A' mély szántásu föld több vizet képes fólvenni, 's a’ fölületról ша— ' 
gába színi, melly okbul hoszszab ideig-is megtartja magában a’ nedves 
séget-- 4) Mélyebb szántásnál nem mindig ugyanazon fold terem, mint 
a’ sekélynél. -— 5) Mèly szántàssal nem ritkán a’ szivós fólsô rétegct 
6’ könnyebb alsóval, ’s viszont megjavitjuk.- Azonban óvat'osoknak 
kell lennünk midón a’ mély szántást elôször aknrjuk valamelly földön 

3 
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oozközleni; mort ha 166 fólddel fordul föl a’ barázdn: o' foldet mog. 
rontottuk. Mindenek elôtt tehát trágyáról ’s podig bô mennyiségben 11611 
gondoskodni ’s akkor azutáu megkezdeni a’ haszuosnak látszó mélyité 
sét a' termörétegnek. 

6. A’ 526016516 611616660 nagyobb sükorrel 065206661 
0611 6111611, mint 101611, minthogy amazok kevesohbo korülnok, 
101611116 616, ogyonlékeny 16р65, 6560665 1156161, 65 111111165 
tokintotéból is föliìlmulják a’ lovakat.- Egyéhbiránt hol mér 
sékolt vonòorö mellott gyorsasàggal sokat nyorünk, példaul 
róna, nom igen agyagos tormóretegon: lovat hasznàlhatunk; 
hol 611601160 6’ gyors monotot folytonos 10001160611, 65 62 61— 
161 jò karbani 16116560611 111111 1616160201, mint szivósagyagu, 
hogyos 161660: ezélszorůbbon használunk ökröt 6’ 526016516. 

110661010: Pankl S. l. c. 3. -- 0K. 75-81- és 85-87. ß. ~ MG. V. 
7|. lll- 60. 86. sz. 

V. Czìkk. 

Magoetés. 

30. §. 
A’ 16165061 161110161116 11611 venni 1) 6‘ i'o'ldnok hányszori 

161526016561, hogy azt a’ mag jól olkészülvo találja. 2) Az 
elvotondö mag minösegét. 3) A’ 16165 idojét. 4) Az olvotondó 
mag monnyiségét. 5) Magát 6’ votésmódját. 

31. 

Mi a.’ földnek hányszori 161526016561 illoti: 061111111 több 
nyiro ôsi szokaskint a’ mivolondó tolkek három részro osztat 
0611, mellyekot nyomásoknak novezünk. Ezokközül egyik 652 
5261, 6’ ш65111 1616525261 161161111 116, 6’ 11610166111 pedig pi 
1160, 6262 ugarban hagyatik. —— А2 ugarhan hagyott földok 
öszi 1616516 116гош vagy négy 5260165 61161 1165211161061161. А2 
6156 5260165 vagy ugarodás történik tavaszi 16165 11160 april 
1160, 65 6111160, hogy a.’ marhát megklméljük, a’ mogkoményült 
föld nem nagyon mélyro hasittatik. A’ masodik vagy 11616165 
652116261161111 52606116526165 65 616165 11621, 161161 jun. végévol. 
A’ harmadik vagy illotölog 6’ negyodik közvotlenül a' 16165 
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elött, mit votöszántàsnak noveziink; és ebben a’ legnagyobb 
szabatosság kivántatik meg, hogy az elóbbi szántások hibái 
is kiigazittassanak. -— A’ tavaszi vetésre kot szántàs olég; 
ogyik tarlóba aratás uti“, mollyot féltrágyával fölérônok tar 
tauak, és forgatásnak nevoznok; a’ másik lavaszkor votés elött 
а). Végro ozon földok, mellyok olóbbi évben tavaszi votésbon 
részosültok, a’ követkozóbon pihennok. b) 

a) A’ szántási idöközre nézve megjogyzendök a’ kövotkezö általá 
no@ szabályok: 1) Egyik szántástól a’ másikig annyi idöt kell hagynunk 
a’ Fòldnek, hogy ebben a’ vegymůködés mogtörténhessék; mit onnan ib 
merhetui meg, hogy a’ rögôk szét kezdenek omlani , és a’ gyomok ki 
bujnak. - 2) Meleg idöben, ha nedves és száraz idöjárás egymást gyorsan 
fölváltják, a’ szántások is gyorsabbau követhetik egymást.- 3) Бит és 
rozs alá a’ vetôszántás 6-8 nappál elöbb történhetik, mint a’vetésJ hogy 
a’ гола megiilepedjék. 

b) Azon fóldmivelési mód, molly szerint a’ szántófóldek egy része 
ôszivel, másik tavaszival vottetik, yegy harmada pedig ugarban Шагай, 
háromnyomásu földmivelési rendszernek neveztetik, és azon bal biode 
lemból vette származását, hogy huzamos tetmesztés által .a' Fóld ell'á 
rad, és végre minden termöerejéböl kifogy. De e’ véleményt megezá~ 
folta a’ tapasztalás, mellynek utmutatásakint bizonyos, hogy egyfaju 
növény ritkán siìkerül ugyan jól egymás ниш vetve: de változtalva a* 
külön nemü, és faju növények, ha a' föld e' mellett czélszerůleg kö 
vérittetik és miveltetik, ugyanazon tolken is minden évben jövedelmo 
zöleg diszlenek. És ozen alapszik ama' fóldmivelési rendszer, melly vál 
tógazdaság neve alatt honunkban is kezd mail' lábra kapni, és általánossá 
ís válandik, mibelyt a’ földmivelók az eidig több nyomásban elszórt 
telkeiket a’ törvény értelme szerint öszszesítendik, mit tagosításnak, vagy 
tagosztálynak nevezünk. -- De e’ tárgyra még visszatérůnk. 

32. §. 

Az olvotendó mag onnok tömogéból, sulyjáhól, erett 
sogéból, és épségéból itéltotik meg. LegérettebbV és legépebb 
magvak azok, mellyok tokjaikból vagy önkint osnok ki, vagy 
tôlük esokély izgatásra. is elválnak. Ha a.’ magnak sokasága а’ 
munkát nom késloltotné, igen ozélszorů volna a’ magvakat a’ 
logjobb kalászokbul szemolni, és a’ kiesépoltokbôl esak a’ log 
épobbekot fordítni votésro. Azonban bármilly idó sziikiben mog 
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kivàntatik, hogy a’ magvak 526165 65 rostálás által a’ poly 
válól ’s fúmagoktul, mosás állal pedig egyébb mocsoktul meg 
tisztittassanak, és egyedül azok, 111611у611 а’ viz fenekére ülnek, 
mint tömegesebbek a’ fönúszó hiúlìtól elválasztva, fordittassa 
nak vetésre. — Az elvetendö magnak salitromoldatban, trá 
gyalében, vagy mészvizbeni áztatását javalják sokau: ez arra 
való, hogy a’ osirázás elóbb hekövetkezzék, 65 az elvetett 
mag az egerek és más kártékony állatok bolygatásától meg 
òvassék. A’ bevetésre idegen magvakat (magûjílást) vigyá 
261161 kell használni, tudniillik elóbb kicsinben megkisérteni7 
valljon az idegen mag az égalj ’s föld változta által elfajzásra 
nem hajlandó е? 

33.` §. 
A’ vetés ideje különbözô. A’ gabonafélék öszi vetése ná 

lunk közönségesen sept. végén ’s oct. elején történik, 116116 
késôbben, 66116 korábban is; mert ha hoszszu öszt гуани— 
nak fóldmivelóink: a’ késóbbi; ha rövidet: a’ korábbi vetést 
jobbnak állilják. Azonban minthogy az idó minöségét bizo 
nyossàggal elóre látni nem 161161: jobb a’ Нога vetés а’ ké 
sóhbinél, nehogy ez esetben 62 igen gyenge sarjadékot 6’ 1611 
zivatarok megrontsàk. _ A’ tavaszi vetés akkor történjék, 
mídón mûr a’ zordon idóktůl gyaníthatólag félni nem 161161 6), 
ш11 a’ fóldmivelö több jelekbôl következtethet; illyenek, midöu 
a’ fák már rügyeznek, a.’ békák kurutlyolni kßzdenek7 a’ meg 
érkezett gòlyák kelepelnek, a’ tüeskök esioseregnek.- Ama’ 
kérdésre, kelljen 6 6’ vetésben, ’s egyébb mezei munkákban 
a’ hold fényváltozalira ügyelní, tagadólag 1616161 nem merünk; 
mert 6’ részben nem csak töhb századokon át gyüjtött tapasz 
16165 52611 6’ kérdéses шву ше11е11, hauem azon természet 
16111 ok is látszik támaszul szolgálni, minélfogva. a’ világ, 65 

y sötétség (Termtt. 332. §.) kisebb чаду nagyobb foka, vala 
mint az 61161-‚ ùgy a’ növényéletre is tetemes befolyással hir. 
Azonban babonás ragaszkodástól mindenkít óvni kiváuunk. 

a) Régi közmondás szerint az 65211; porba kell verni, tuduiillik mi 
elött az ószi esôk megindulnak; a’ tavaszit sárba, az az mielôtt a’ ta 
vaszi szelek a’ fóldet kiszárítanák. Ez utólsórn nézve, поду а’ téli nedves 
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sog mìnél inkább meglartassok, a’ szńntást azonnal kövessc a’ votés, ezt’ 
a’ fogasolás, és hengorezés. Ha ekkép fél-, logfólebb ogynapi különbség 
lesz a’ szántás és votés között: nem szálland el szembetiinöleg a’ föld 
azon tormészetinedvosségo, mellyet az esö scm képes egészon kipótolni, 
és az olvotott mag mind a’ madarak torkosságától elvonatik , mmd ki 
keléso штатами 

o4. §. . 

Mi az olvotendó mag monnyisé'gét illoti: oz annak jó 
ságától, és a.’ földnok minôségétôl függ. A’ mivelondô ’s bo 
vetendó földokot holdakra szokás osztani. Egy hold az or 
szág lognagyobb részében tosz |200 С] ölot; a' német hold, 
molly Torontàl, Tomos, Krassó vàrmogyebon, és a.' határos 
katonai vldéken divatozik 1600 С] ölot; hazánk drávántúli 
reszébon podig néhol többot, másutt kevosobbot: mi a’ kö 
vetkezókbon, ha osak a’ tort nyilván ki nom toszsziik, 1200 
Ш ölnyi teriilotet értondiink ogy hold alatt. Illyonnok beve 
tesoro számittatik buzàból, rozsbul, ’s árpából 2 pozs. mérö; 
zabból podlg 3.- Egy pozs. mérôhon (az 1807: 22. tvoz. ér 
tolmo szorint) van 64 olly itozo a), mollynok térfogata 46 köb 
ujj, tohát ogy pozs. méróbon van 64X 46 2:2944 köbujj; 
ogy köbujjra 450 szemet számltva, ogy pozs. mérôro osik 
1324800 szom. _ Azonban mind az olmélot, mind a’ ta 
pasztalás azt tanitja, hogy a’ fölhozott illotölog 2. és 3. mé 
rónyi monnyiség olvotési tekintotben jól mivolt földön ogy 
holdra. sok. Ugyan is mellózve azt, mit a’ számitàs tanit 

36X144&gt;&lt;1200 6220800 8 . . ( 2649600 _2649600 :2è-3), hogy 2 méronyl 
votésnél ogy szomre, tohát ogy növényogyodro esak 2,3478 
Ш ujjnyi ter osik: tudva. van, hogy a.’ gabonanövényok, és 
egyébb fúvok, a’ gyökhöz logközolobbi izbôl, ha oz földdol 
takart, új szalmàt hajtanak, oz szinto új izt, és igy tovább 
képoz: do o’ szalmaszaporitás annài inkább létosiilhotó, mi 
nél ritkább a.’ votés; mort ollonkezó osetbon részint táphiány, 
részint a’ gyökeroknok ogymásba fouódása, a’ tovább torjo 
dest sz'úkségkép gátolja.- A’ ritkábh votés sììkorességét log 
inkább bizonyitja du Hamel (sz. 1700. mgh. 1782.) kisérloto. 
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E1. két ogyonló nagyságu, jóságu, és mivoltségü tolket ugyan 
azon faju maggal votett bo. Az egyikben olhintett 12, a’ má 
sikbazi 4 mérôt; aratáskor amaz 133, ez 150 méróvol julal 
шиши; kövotkozólog a’ ritkábban votott mag 37, a’ siirûb 
bon hintott podig csak 11 szomot hozott. 

a) Еву pozo. mérönek fele vékának, egy nyolczada ñnaknak nevez 
так. A’ pesti méröben 3, ogy köböllien pedig l véka van. A’ kila né 
hoi 1 рои. mérót, щами egy кёыы жезл. óhajihaió юта, hogy az 
ország minden részcibcn részint könnyebbség, részint számos csalások 
elháritása tokinletéböl egyenlô mértékek штампами. Mi a’ követke 
zökben méró név alatt mindig pozsonyi méröt értendünk. 

35. §. 

A’ votésmòd àltaláhan vévo háromféle, tudoiillik vagy 
elhintotnek a’ magvak nom nagy siìrüséggol, mint a’ gabo 
папы, vagy olóbb szürüon vottotnok el, do miutàn kikoltek, 
a’ ñjatal növénykék (zsongényok = palánták), mogritkittatnak, 
és a’ kivettok máshová. ültettotnok, vagy ogyonlö távulokban 
mintegy fészkokbo rakatnak. E’ távulokat logczélszorůbb mog 
шагом jogyzó- v. sorzòokével (15. id.), mollynek hatul 
jába ogy 1 ölos, vagy ~ 
hoszszabb gorenda ko 
rosztbo van alkalmaz 

va; obhólßvagy 2'12 
lábnyi hoszszuságu, és 
hogyes végů fogak 
nyulnak le a’ fold felé. 
— А’ gabonavolés nálunk közönségeson kézzel történik, mín 
den rövid lépésre ogyonlö marokkal hintetvén el a’ mag 
vak. Ногу az olvotott mag kikolhesson, a’ nagyobbakat mé 
lyobbon, a’ kisebbokot sokélyohbon koll botakarni, az igen 
aprók podig свай а’ föld szinéro voltotnek, es többnyiro tö 
visboronával, vogy hongorrol a’ földhöz nyomatnak. A’ vo 
tómag alátakarltàsára kiilönöson alkalmas a’ Fellenberg által 
нашим, és Jordàntól javitott okoborona. Ez sokat hasonlít 
az irtóokéhoz (26. §. 3.); mort szinto ogy 4 oldalu гагат 
ból à“, mellynok olsó koresztgorondàjába kozönségoson 4, 
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az utolsóba podig 5 vaskapo. van beàllltva. Az irtòtúl fóleg 
abban különbözik, hogy szántóvasai a’ fóldszinre majdnem 
fúggélyesok, 63 csak kevesé olórohajlottak, továbba. farà 
mája kot szélsö gerendájànak végén kerokkel анаши vas 
lábak létoznek, mellyok totszés szorint fölomelhotök, vagy 
loeroszthotôk, mint az eszközt mélyobbon, vagy sokélyobbon 
kivánjuk můködlotni. Miután a’ boronával kiogyenlített fóldro 
a’ mag olvottotett, a’ föld olóször a’ megkivántató mélységre 
okoboronával, azután podig könnyodén tövlsboronával járatik 
mog. - Kik közönségos ekévol а’ magot 6 ujjnyinál mélyobhro 
szántják alá., maguknak пазу kart okoznak; mort okkor a’ 
magvak паду részo, ki nom kolhetvén, olvész. -- Votésre 
alkalmazhatók volnának az úgynovozott votógépok, mollyokkol 
a.’ gazda. vetnivalo magját totszése szorihti meunyiségbon, 63 
mélységbo vothotno, 63 altalok ogyszorsmind sok votnivalò 
magot mogkimélne. 

lrodalom: Pankl S. I- c. 3. et 4. -— Fényes Statist- L Köt. 284. 
lap. —— OK. l. 84. 5 -MG. V. 75» sz. 

MÁsoDIK szAKAsz._ 
A’ sza'ntóföldek тешить 

se. g. 

A’ szántófóldön vagy is szabadban termosztotni szokott 
növények oloszthatók 1) gabona-, vagy kalászos-; 2) hü 
velyos-; 3) keroskodési-; 4) gyökor-; 5) takarmánynövé 
nyokro: oz utolsókat rétmivolés ozlmii külön szakaszba tévén 
àt, jelenbon az elsö négyféléröl értekozondiink. 

I. Czikk. 

Kala'szos növények. 

37. §.&gt; 

Kalászos növények a’ buza, rizs, tönköly, rozs, arpa, 
63 zab. ш adandjuk elô a’ tengorit, kölost, 63 hajdinát is. 
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А’ tulajdonképi 116165205 növényeknek egymástól 1611116 vagy 
116165116 611116 161161 62 évszakhoz képest, mellyben 61161 61— 
16161 5201165: 6521, 65 tavasziakra 0521616611, ше11у 61052165 
62061166 nem növenytani fajlxülönbséget7 1166661 656р66 621 
1616611, hogy hoszszas szoktatàs 61161, ешв’ 16116 6525261, 6’ 
ш65111 pedig tavaszszal velve 52011011 diszleni. 

as. §. 

A’ buza (Tritieum) kövér, televényes, 65 ag'yagos fól 
661526ге1 leginkább, nagyon homokos, 65 nedves földben 
nem diszlik. Minthogy gyökere és 11116 116566 erösödik meg, 
a’ többi gabonanemeknél korábban kell vetni. 011, 1101 6' 1616 
nem igen nedves, 65 olly gazdag, hogy a’ megdiìléstól ш61— 
166 tarthatunk, legòzélszerůbb elóveteménye 6’ 116266611 6’ 
repeze, molly amùgy is a’ buja fris trágyát szereti, 65 illy 
dûs állapothan még a’ 116266611 15 elegendö erót hagy maga 
6166. Jó eröleljes földben kedvezö elöveteményei a’ 116266611 
6’ hüvelyes növények is; mert nem igen 5211611 ki a’ fóldet; 
101611116 6’ 16116г, csigaesô, baltaozim, 65 a’ dohány. A' ve 
1651 gazdáink holdtölle kör'úl lartjàk jónak. Az elvetendö mag 
6р , 61611, 65 а’ lehetôségig tiszta legyen; mart az 6161166, 
vagy mglly 6161111 1152165 256110111166 161161011, 6’ ragyátòl fól 
emésztelik. Legjehb vetésre az egy 6165 mag, melly esörög 
jön, midón az ember egyik kezéból a’ másikba ereszti; mert 
az idei meg 16165 nedvvel birván, könnyen üszög 61161 16 
madtatik meg, 1111611 nedves földbe 16116. Vetésre sokan a’ 
magûjitást (32. §.) 161611611. Mintliogy 62 6525261 161611 kö 
zönségesen 63652 16166 61 111165, 6165 fagy alkalmával reá. 
161161 ereszteni a’ 161101161, de nem a’ szarvasmarhákat. — А’ 
1616521 buza porhanyóbb fóldet 611111 62 6521661, 05611 jól meg 
munkálva. ’s dudvától 115216 legyen, 65 fris trágyában ne szü 
kölködjék. Gazdag földben ószi-, vagy ezélszerübben 161161 6166 
kövelkezik, esak árpára nem. Háromszori 16 52661651 111166, 
és magnak egy negyed részszel löbb szüksêges, mint 62 6521 
116261161. —- Egy holdon 1'/2 méró 16165 6166 1егеш 8-— 15 
mérö 5261661, 65 33—35 ш6256 5261ш61. Egy méró пуош 
1161616 76—80 106101. 6) 



41 

а) A’ buzának q'nálunk sükorrel tonyészhotó fajai ozok: 1) A' 116 
z'ónségos fohér szálkás buza (Tr. aostivum)- 2) A' 1162. 001110 szakál 
los ——, vagy tavaszi b. (Tr. aost. Sativam). - 3) A’ köz. barna szál~ 
kás b. (Tr. aristatum hybornum). -— 4) A’ fohér tar b. sárgás mag 
gal, máskép lalavera b —- 5) A’ hama tar b. (Trit nogyptiacum mu 
ticum), ч Egy angel 1825. kolotrôl jövén, és hazánkon koresztül 111212— 
ván ogy zaoskó syriai buzát hozott, molly állitólag ogy kalászban 100 
magot rojt. Próba tétotvén ogy ajándékozott marokkal többi közt Rá 
tóton Vácz kozelében, tapasztaltatott, hogy tavaszszal vettetvén jókor 
mogérik, aczélos és agyagos földbeu dúsan fìzot, üszögössé nom válik ; 
do hajlnndó rozszsá fajulni olly holyon is, hol rozs soha votvo nem 
volt. 

09. §. 

A’ rizsnok osak ogy faja, tudniillik a’ ohinai rizs (Ory 
za mutioa) termosztethotik hazánk délkoloti rézsében kivànt 
511001101. Kodvozö égalj mollet lapályos, és olly tájt kiván, 
mollyot ogesz nyàron 01 bô vizzol ellátolt patak 00511 001052101. 
Mivolésébon fószeropot játszik a’ háromszori 0101052105, és u 
gyanannyi kiszáritàs. Hogy az 0101052105 megtörténhossék, a’ 
patak montébon fokvô rizstormésre 52001 10111 1161111 a’ patokkal 
közlekodhetó 00101 —- ,valamint bonn, szeltébon ùgymint 
hoszszàban keroszlosatornák készittotnek, mollyekbo a’ vizet 
zsilip sogéiyévol a’ patakból, 05 belólük а’ szántòföldre lobos 
son boosátani, 10000 15ш01 más ùton 0’ patakba viszszakiilden 
döt. A’ bovégzett 5200105 0100 mindon lánoz- (1600. С] öl) 
fold göröngyökbůl koményon olkészitondö töllésok 01101 50—— 

' 80 Ш 61 101010111 ágyakra osztalik, nyilàsok hagyatvàn, 
mollyokon 01 а’ viz ogyik ágyból 0’ 100510110 001005500. Apr. 
20-dlka 1161111, 00 szép molog idóro van 0110105, 0’ magvok 
otthon folyamvizzol telt hordóba tétotnek, és 0’ fönûszók lo 
fo'löztetvén, 0’ fonékro szálltak mindaddig 02101101000, mignom 
osirázásba indulnak, mi 3--- 4 nap alatt megtörténik. Erre 
kiboesáttatván 0’ hordóbul 0’ viz, 25000000 100111000, 05 02 
01010521011 1611100 ogyenletoson olvottotnok, ogy lánoznyi térro 
1'/2 mérót számitva. Igy olvetvo vizbon hagyatnak moleg idó 
jàrat mollott 4-5 napig, mig nom tudniillik osirájok 1 ujjnyi 
hoszszúvá vált, ha osak az 00001 ш1111001п1 megjelonó 5001000 
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rovarok azt 61 nom pusztltották. Az oltelt 4-5 nap után a’ 
viz a’ fóldr'úl leboosáttalik, 65 a’ telok a’ magvakat emész 
tondó madarak ellen lövészek 6.11а1 megvédotik. Következik 
a’ gyökorezés, molly 8 — 14 пар alatt végbo mogy, 65 on 
nan ismortetik meg, hogy a’ osirák egyonoson 161 folé àllanak. 
A’ meggyökorozés után a’ föld vizzol másodszor árasztalik el, 
65 az rajta hagyatík 3-4 hétig, mignem tudniillìk a’ növéuy 
szalmája 5-6 ujjnyi magassàgot oléri. Erre e.’ viz 16600561 
tatván, a’ tormék 3 hetig szarazan hagyatik, hogy mogbok 
rosodjék, 65 jun. végo felé harmadsznr 65 utolszor árasztatik 
el, meg pedig igen bóvcn, mivel ez föltétolezi a’ bô termést. 
Érése közeledtévol a’ kalàszok umn sovárgó vadréozékot koll 
oltávolltani. Ha a’ kalászokon fölülról lofolé a’ szomeknek egy 
harmada sárga, jelo, hogy a’ rizs mogérott; a’ viz ekkor 
lebocsáttatik, 65 a’ tormés 5-6 napi száradàs után sarlóval 
learattatik; learatás után 2 napig fekvo hagyatik, ozek mul 
tával pedig kévékhe köttetik, 65 fúggélyosen mint a’ kouder 
talpra állittatik. Nyomtatas vegett a’ szérůbe osak annyi vite 
tik, monnyi az nap kinyomtattathatik; mort a’ rizst meg 
gyulás voszélye nélkiil sem kerosztekho, sem kazalokha rakni 
uom lehet. Mig a’ szérů egyik részébon a.’ nyomtatás történik, 
addig a’ másikon a’ kivert magvakat szórni 65 526г11ап1 kell. 
Ez utolsóra nézve a’ kétszer szórt rizs a’ szérůn 2-3 ujjnyi 
vastagon széttorittetik, 65 tiszta molog napokon roggoltöl estig 
lapàttal forgattatik, mig nem kökeménységüvé valt. Ezután 
mogszórva. feherltésro magtarha tétetik. - A’ fehérités az erro 
készitott szitak 65 éroztörögépokhez hasonló zuzómalmok se 
gélyévol több izben történik, hogy a’ magvak minden rojtok 
létezô hartyától megszabadittassanak. 

4o. &lt;5. 

A’ tönköly (Tritieum Spello, piros alakor) a’ buzának egyik 
faja, 1616 abban különbözö, hogy polyvàja nem válik lo magvá 
tol, hanem attól a’ malomban valasztatik 61. Szome hasonllt az 
àrpahoz, osakhogy ennél valamivol laposabb, és szélesehb. 
Mostohább ég alatt, 65 osokélyebb minóségü földhen is meg 
terom, valamint burgonya, 65 г6ра utàn. Van öszi 65 tavaszi 
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fajtája. Az ôszinok szalmaja takarmányozásra roszszabb a’ ro 
zsénál, do lìsztjo jo, szép, 63 könnyů. Ellonbon e.’ tavaszi 326.1 
ma jòságban fóliilmulja az ószit, do liszljo többnyíro esak ká 
360611 hasznàltatik. Érès idején nom szoroti a’ nedves idôt. Egy 
holdou 2-5 mérö’ votés 111611 terom 25-33 méró szomot, 63 
25-34 mázsa szalmàt. 

41. §. 

A’ rozs (Seoalo) loghasznosabb ’s nélkiilözhotlonobb ko 
nyérnövény. Loginkàbb szoroti a’ középszorii homokos agyag 
löldot, Vettetik öszszol 63 tavaszszal, ugarba vagy takarmúny 
fúvok után. Az 6321 lisztdúsabb ’s tömöttebb szomot, o.’ tavaszi 
izlotosb konyoret ad. Votésro idoi, vagy ogy évos mag 116.32 
п611а1111 1*/2-2 ш6г6 ogy holdban; a’ taveszi azonban az ószi 
1161 ritkábban vettetik, illö mogmunkálast boosùtvùn olô. а) — 
Тегш636 9—10; jobb földön 15- 18 mérô szom, 63 20-40 
mázsa szalma.- Tormosztésro mindonek fölött ajánlható az 
amorikai fulórozs, molly trágyám 11 agyagos homokföldbon 
vastagszáru, tiszta., tökélyos kalászu, 63 magu aratàssal ju 
talmaz annyira, hogy illô mivelés mollott 20-25 szomre 
hàtran számithatni. --- Egy méró rozsnak sulyja, mint a’ 
1111266 76—80 font. b) „д 

а) Némelly német gazdák a’ rozsot még nyáron sz. Iván nap tá 
ján vetik el , ugyanazon évben zöldtakarmánynak lekaszálják; a’ gyök 
tél bealtáig ismét növeszti a’ szárt, és a’ következö évben sziute dús 
aratással jutalmaz, ’s ezt nevezik sz. János rozsnak 

b) Hazánkban régóta sükerrel divatozik ama’ szokás, molly szerint 
a’ buza, és rozs vegyesen, kétszeros név alatt, vettetik el. Ezek egyíitt 
sokkal jobb termést adnak, mint közülök akármellyik adott volna ma 
gánosan vetve. 

42. §. 

Az àrpának (Hordeum) sokféle faja van, mellyok kö 
ziil ismoretesbek a’ hatsoros ószi, négysoros, kétsoros nagy, 
kétsoros szakállos, 63 a’ kopasz arpa. 

l. A’ hatsoros ószi árpa (Hordoum hexastiehon; H. vul 
gare bybornum) a’ 16161 kiàllja hol a’ hó nom sokáig tart; por 
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hanyò ’s erôteljes homokos гаме: kiván. Vettetik aug. végétöl 
sept. végeig ket szántásba. 2 méró egy holdra. Elóbb érlk 
2_3 héttel, mint a’ többi gabonanem. Termése 10- 30—50 
ш6гб. 

3. A’ négysoros árpa (H. vulgare aestivum, köz. tavaszi 
á.) a’ fagyot nem állja ki, azért késón vetik maj. sôt juniusban. 
Homokos földön is meglerem, rövidídö alatt megnó, 65 meg 
érik: de kevesebbel terem más àrpafajoknál. 

3. A’ kétsoros пазу árpa (H. distichon) hideg ég alatt 
is megterem, de erôs tavaszi hideg {т neki. Termékeny zsi 
ros fóldet szeret, homokban ’s agyagosban nem jól nö. Föl 
dét porlòssá kell termi, azért legjobb kapàlt növények után 
vetni, minôk a.’ burgonya, répa, tengeri. Jó földben buza, és 
rozs таи is megterem. Vetése tavaszszal törlénjék öszszel 
elkészitett Fóldbe; de egy szántásba is lehet, 65 szokás azt 
vetni, osak hogy a’ fóldnek még elegendó nedvessége legyen, 
65 akkor is a’ henger haszonnal alkalmaztatik та. — Ennek 
alfajai a’ kétsoros szakállos, 65 а’ kopasz vagy csupasz árpa, 
mellyek tömött kövér iîìldet kivánnak. Az utòbbi esak kis 
mennyiségben vetletik, mivel magvainak a’ madarak nagy el 
lenségei. — Az árpaszalma jò takarmànyul szolgál. —— Egy 
méró árpának frulyja 60-66 font. 

43. §. 
A’ zab (Avena) bárminó iöldben is megterem, de a.’ 

kövérben jobban jutalmaz, és jó megmunkálás mellett a’ fá 
radságot kamattal ñzeti viszsza. Vettetik tavaszszal, 65 ha. 
a’ körülmények engedik elsó negyedben. Közönségesen 3 ш6гб 
szem számittatik egy holdra; de ha a’ mag megvàlogattatik 
kettö elég. Kikelése után kemény földben a’ boronálás nagyon 
használ neki. Termése 12-50 méró, 65 12-20 màzsa 
szalma. - A’ közönségesen kivül van tatárzab, melly az elôb 
binél termékenyebh; továbba kopasz zab; és végre zászlós 
zab, melly minden тараны szebb 65 nagyobb szemet, 65 hosz 
szebb szalmàt terem.- Egy méró zab suiyja 46-55 font. 

44 §. 
A’ tengeri (Zea Mays, kukorieza, török buza, màlé) esak 
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mologobb tejékokon iorom meg, 05 vorôfényes holyot szorot, 
árnyékban podig olsatnyul. Földje inkább 11100, mint sůrü, do 
kövér logyon; mogtorom trágyás homokban 15, vagy ha fész 
keibo ogy ogy marok trágya vettotik. Kapa, vagy jogyzöeko 
11100 apr. végén vettotik 2-3 talpnyi távolságu sorokban 
'/2—1'/2 ш016 ogy holdra. Kikol 7-9 nap mulva., 0’ mi 
kor jó mogfogasolni, 020100 mogkapáltatik, 05 2—3 001 mulva, 
tövei 161161101000. Mogéréso közelodvén esövoin fölül 0’ 520101 
1010001 vagdalni zöldtakarmánynak. — М101011 esövoi megér 
tek, lotöretnok, héjjokbul minél elóbb kifosztatnak, ’s napié 
nyon mogszikkasztatván, górékba, vagy padlásra tétotnok, 
hogy a’ szollô érhosso. A’ legépobbon eltartandòk hojjoknál 
fogva koszorûkba fonatnak, 05 5201165 helyro aggattatnak, 
használatra. podig, vagy oladásra lomorzsoltatnak a). Torméso 
30-80 10016; 05 50--80 mázsaszár b). —- Magva osirá. 
zóorojét 4 évig tartja mog. 

  
 

    
 

a) A' tongerinok szaporább morzsolására alkalmazható az amerikai 
kukoniczamorzsológép (16. 111.) Áll e fogaskerékböl, molly a’ peczkekkel 
mograkott- с 01561, valamint 0’ 
ше11011е 101026 601611 vasból ké 

szitett bordás karikát forgásba 
bozza. A’ tengoricsôvok a lemoz 
tölcse'rbo hányatván a’ bordás ka 
iika közé esnok, ’s mig ôket az 
orsó kiálló peczkoi által körös 
körül forgatja, a’ szem a’ karika 
bordáîhoz dörzsöltotvén, lemor 
zsoltatik- Hogy pedig a’ gép mind minimi _ a’ чаше, шяпша' топу еэбчев ylllliilllllllliiiilllllll ¿y y 

‚1,75, 061111 ogyenlô jó munkáttogyon: 
az orsóra b rúgony van csinálva, 
molly azt a’ karika folé nyomván, a’ közbeesô csövok is arrafelé nyo 
matnak- A’ karika tengelye'n van még f hajtókerék 15, hogy a’ munka 
könnyittessék, és a’ mozgás egyonletesebb legyen. A’ gép mollé kétem 
ber szükségos: egyik a’ koreket forgatja, a’ másik a’ csôveket a’ 161 
csérbe hányja. 

h) Valamint a' lefosztott kukoriczalevelek: úgy a’ tórül levágott 
szárak is apróbbzbaglyákba rakatván, 6525201 05 10100 hasznos táplálékot 
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nyujtanak a' marháknak, ha azokat apróra vágottan, polyvával, 65 52665 
kával vegyítvo, és sósvizzelnedvesítvo párolgásba jönni engedjük- Ugyan 
ez áll a’ megòrlött tuskókrul (csutákról) — 15. De még ezeken kivül 
igen nagy haszna van a’ tengerinek, ha ezt jól trágyázott földbe takar 
mánynak süriien elvetjük, és midòn czimerét hányja, lekaszálván. vouós 
marháinknak oledelül adjuk. 

I 45. §. 
A’ kölos (Panieum miliaooum, köles Mohar) tormékony, 

do félhomokos földot szerot, különöson gyöptörésbon, tavak 
han, mollyekból a’ viz leorosztetott, tovàbba len után jól to 
rom. Meleg 65 526162 égaljt kiván, a’ fagyot ki nom állja, 65 
ez okhul késô tavaszszal vottetik egész juniusig, ogy holdra 
nem egészen fél vékát számltva. Votésro jobbak az арг6 mag 
vak, mollyek hogy egyenlöbben `76211111655611611 el: jó ókot 
nyolozannyi földdel kovorni. Minthogy eleinte nehezen 116, ha 
1611 kikelte elött nagy zápor esott, földjét újra fol koll boro 
1161111, nohogy a’ tömegosiilt göröngyök által elfojtassék; ha 
pedig löldje nem tiszta: gyomlálni koll, különben a’ gaz ol 
nyomja. Miholyt az 6516116 sárgulni kozd, lokaszáltatik, meg 
szarltva kévékbe köttetik, 65 kinyomtattatlk. Termése 20-30 
mérö, 25--40 mázsa szalmaval. 

46. §. 

A’ hajdina (15. §. o.) 526162 homokos holyot 526161, 6’ 
tragyatnélkülözhetl; a’ földet, ha zölden használtatik, nem esak 
nom erótloniti, hanom inkáhh javltja. A’ hideget kivéve min 
den bántalmat kiáll; sebesen nó, minél fogva 616165 111611 ogy 
526616516 vottethetik, hogy meg azon 6525261 gyiìmölosözzék. 
Azonban hidegebb lájakon mint 6156 1егш65 maj. -- juniusban 
veltetik két szantàs 11166. Egy holdra 3/4 méró votózuag vete 
tik. Miutan magva megérett, mit barna szinéból ismerhetni 
meg, kinyüvetik, magva ponyvákon kiosépeltetik, szalmája 
podig 52616665 végott széttoregottotik: 62 azonban szegény ta 
karmany, 561 monda szorint а’ tohonoknél tojfogyasztast, a’ 
birkaknal podig fojdagadàst okoz; ollonbon ha viragzáskor 
zölden lokaszaltatik, a’ tohonolmok adva tejöket köveríti, 65 
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_ῇΘ£ιϋνΘ ιΘε25. Μευένει 6επΘΙι ΘΙΙεροώΘ.π Θι11Βοι·ΘΙα-'ε π1ειΠ1Θ!ι ΘΙΘ 
ΘΘΙΘὶ1Ι, να&quot; ρΘΙΙπωαΘειίιΘετο ΜειυΘ!ω.ϋ|ι. Τοι·π1Θεο 10-4θ 
ιπΘτό, Θε !0--Ι2 ωάεεε. ειΘΙωει. 

ΙτοάειΙοπι: ΜΠΕΙ δ. Π, ο. Θ. - ΧΤ. Π!. 82:ι!ι. Ι. Οι, ει ΘΙεό ι·ΘειΕκπι. - 
ΜΒ. ν. 'Η. Θε Μ. ει. Θε Π'. Θ. θ. ει. 

Π. θιἰΒΒ. 

Α' Ισπ!άεαο.ιε πϋυόπω:Ισ εΙ!ωωἱ. 

. π. ε. 

Α' Ιε:-ιΙΘεωε ιιϋνΘιιγΘΙ‹ Γ6Μ› ΘΙΙΘποΜΘι ωττοιψ ει' ιι:ιοετοΙπει 
ἱὰό_ῇΘτΘι, ει' πηγε., ΒϋΙϋπΐΘΙΘ Θ.ΙΙειτοΙα, Θε Πε268, Θε οι ε.ι.ιγει 
τοπ. - Α' 11ιοειοΙ1ει ἱιΙΘ1Θτε-ι1Ι1οΖ ε2ΘωΜιιΕ ει' Ιπο!ΙΘΗ11ΘΙ ιδΒΒ 
ειΘΙΘι, ΘεόιΘεοΒΘι, Θε ει' :ΘτιΘε ειΘτειεεΘΒοτ. - Α' ειΘΙΘΕκ Θυ 
τωιειΕ ει' νοτοι11ΘιηΘΙαι1ΘΙ: νἱτΘἔιΘεΙκοτ, Θε αιΘ€ΘτΘεΚοτ, ι11ΘτιΙιε 
νΕτΘειΘεΚοτ ει' ειΘΙ ει' Μι:οροτι ΘΙΕυ]1ει, ει' ιΘτωΘΚΘηγϋΙΘε ωΘ€ 
ιιΘπι τόττΘτιΙιΘτνΘυ, Θ' ΒΘΙΘε2οΙ: ιυε€τεΙειτιοΕ ΙΘε2πΘΙ‹, ι11ΘΒΘτΘε 
Ικα ρΘάἰἔ ει' ε2ΘΙ ει' ειΘι:ι1Θι ΜΜΜ. -- ΠἔγειιιΘ2Θπ ο!κο!ώιιΙ έιτ 
ιειΙιτ:ειεο!κ Θε ΘεόιΘεΘΙ‹ ἱε παπι οεει!‹ νΞτΘΒΖΘεΒοτ, Θε π1Θ8ΘτΘε 
Ιωτ, Εκιιιοπι οΒγΘΙ1ΒΒοτ ὶε, πω· ΙΘῇτΘε Θ' ε2ΘιπΘϊ6Ι:1, ει!ώτ 
ΘεγΘι1Θε, τι1Θττ ΘΙεό ΘεοτϋΘι1 ει' €γϋΙ:ΘτΘΙ:τό! ει' ΗΜ ΘΙωοεειτὶΙ‹, 
Θε ει' τιδνΘι1γΘΙα να” ιιιο€άϋΙΠΘΙα ει), να&quot; ΘΙεοάοττειωΘΕ, ει' 
τα:'ιεούΜ1:ιι1 ΡΘεΙὶἔ ει' Μ τὐΙιιιΘηπιγἱεΘ:ὲΘ 11Μ.1τ τοτΙ1Θ.άΘεΙ:Θ ἰτ1 
άιιΙικι!κ. - Πο. ειΘτει επ «έν, ει' νΘτΘεΘΙ‹ εοπ1 ΘΙΘεἐΘυ‹Ιό υπο 
ΒΘεεΘ8τε. πω: ι16Ι:ιΘτιιΘΕ, εαπ ει' ε2Θιι1ΘΙ: ΒΘΙΙό ι:ιε8γε:88ι1ΙαιτοΙ 
πω] ΘτΒΘΙἱ!‹. 

ει) Α' Βεῇυειἰ ιιτσάειΙο1ιτ ΒοϋΙΘΙπειι ΗΜ. Θἔγ νόΙ8γΙπου ί'ΘΕνό ιΘΙ1ΙΘοε 
Μπι ε' εο!ι εεόιΘεο!ε ωἱ:Μ άϋΙΘει1ΘΕ ΜάιιΙό, Θε ωέιτπιιΘ.τ !ιειΙΘειι Ιιει]τό Βα 
Βουει ΙΘΒΘειΘΗΘτνΘτι, ει' ωοει!ϋΙΘε ΘτωΙωάπει!ι ΙΙΙγ πιόόοιιἰ ΘΙΙ1ΘιάΙ.Θεει Μάο 
@τα Με !ωιΙΘειΙ: ΒεψΘ. Μ. 

ω. ε. 

Α' νΘτΘεο!ι εο]Θ.τε2Θτύ ΘΙΙΘι1εΘεέ,·ο εἰ πηγα, να” το2εάε-1, 
πιοΠγ @γ ΙΜε:ὶ!‹,° Μ&quot; ει'ι1ερ, ΗΜ, Θε Μ.τι1πιτ ΒΘ.πΘΗΘυγ Βε 
Ι'οΙγΘ.εΘ1ΘΙ ειΘεπ:ΘΝι; :ποπ Εϋ:ϋιιεΘἔΘεΘπ οΠγ @ΘΙαο!”εο. Θ··εεειμ. 
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rongàló hatalmàt, mellyek széljáratnak kitéve nincsenek, leg 
inkább olly idôben, midón hideg, 65 ködös a) éjek 11160 6’ пар 
melege nagyobb kipárolgùst 52111, továbba midón 656265 1162 
1160 пар 5111. Megismertetik a’ ragya ama’ sárga.- vöröses fol 
tokbul, mellyek a’ 52а1ш61’5 leveleket ellepik: ezek ha meg 
sokasodnak, üres kalászok tàmadnak. Mig a’ vetemények izekbe 
nem indultak, nem árt nekik; mert a’ gyökér ifjui eróvel a.’ 
megrontott fúvet újjal pótolhatja; nem árt lovábba a’ megérés 
közeledtével: egyébbkint kárlékony, ha. csak a’ bekövetkezett 
zápor a.’ mételyes anyagot 16 nem mossa. Ellenszerül szolgálna 
a’ megszállott levelek leszedése: de e’ munka sok kezetigényel; 
ennél fugva. legjobb az egészel lekaszálni, hogy helyén más 
növényre tehessi'mk szert: de a’ lekaszált rozsdabántotta fúvet 
marhàknak adni nem tanácsos, nehogy az eledellel nyavalyát 
is vegyenek magukha. 

a) Hazánkban a’ köd leglöbb kárt 01102 а’ buzában, mellynek sze 
meit teljesen elöli, ha a’ növényt virágzás körül, vagyntán éri. Ennek 
hátraltatásra jó, ha két ember hoszszu kötelet fog két végén, ’s azzal 
a’ buzatábla jobb, és bal felén menve a’ ködöt a' vetésröl leveri. 

49. §. 

Azon állatok 1162111, mellyek veteméuyeinket pusztitják, 
nèmellyek azok gyökereit rongálják, mások a’ 52611’5 levele 
ket bántják, végre egyebek a’magra. vágynak. Illy állatok az 
egerek, höresögök, vakandok, 56511611, hernyòk 65 rovarok, 
madarak, 11621 65 erdei àllalok. 

1. Az egerek, ha. а’ szàntóföldeken elszaporodnak, vagy 
oda másunnan költöznek, tetemes pusztitásl visznek végbe. 
Ezeknek leghathatósb 11111161 a’ sündisznò, 65 némelly mada 
rak a’ hollòcsaládból. Jó szernek talàltatott ellenök tovàbbe, 
ha a’ szántóföldek kör'úl, vagy bennökis minden évben egy 
kevés kender termesztetik, minthogy a’ kenderszagot egyáltalá 
ban ki nem állhatják. — А2 egérkiirtásra 161161 6.’ 11111у61161 15 
szoktalni. a) 

a) Az egerek kiirtására vilany-, viz-, 65 lisztböl tész 
16116 gyúrt mérget ajánlanak némellyek, melylyel buza-, vagy 
rozsmagvak áztattatnak, és liszttel behintetnek. Ezek 3-5 
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szomoukint az ogérlyukak olibe tétotnok az ogoroktöl fölomész 
tendók. 

2. A’ höresögökot legjobb olly idóbon kiásni, midön 
tanyàikba télro botakaritoltak, okkor ökol. is agyon lohot 
verni, 63 az olorzott gabonát viszszavonni. 

3. A’ vakandok inkább a.’ rotoken, mint a’ szántóföldo 
kon tanyáznak. Ezek osak annyiból ártalmasok, hogy a’ föl 
det fölturják, ezt ogyonotlonné teszik, 63 п6шеНу apróbb nö 
vényekot megdöntonok, vagy oltomotnok: ogyobbiránt sommi 
kárt nom okoznak; mort növényt, vagy gyökorot nom bán 
tanak, hanom holmi féŕgokkol élnok, 63 így igen elpuszlitják 
az aprò kigyókat, varangyokat (varas békákat), osigákat, földi 
gilisztákat, 63 oserebogarakat, mollyok többnyiro kartékonyab 
bak a’ vakandoknàl. Hol azonban kiirtásuk sziikségos, jó пар 
kolto elôtt, 63 napnyugta таи, midón legmozgékonyabbak, 
ott, hol túrnak, ásóval kivotni, ’s agyon ütni. 

4. A’ sáskàk pusztitási korunkban ritkàbban történnok; 
olly osotbon mindazáltal, mollybon o’ bizonyos inségot okozó 
vondégok megjolonnénok, mindon község saját érdekéból kö 
toloztotik ókot lármával, és zörgéssel a’ leszállásban gátolni, 
vagy ha. már ioszállottak mély árkokbe. палат ’3 megégetni. 
Nagy gondel kell arra. is forditani, hogy a’ szánloföldön ha. 
gyott tojásaik öszszoszodessonek, 63 mogro-ntassanak, nohogy 
a.’ követkozö évbon gonoszabb nemzedék keljon ki belóliik. 

5. A’ hornyók ’s rovarok ollon biztos szor nom létezik 
a): a’ növényok állalános tisztitása, 63 а’ kártékony állatoos 
káknak roggolenkinti fölszedéso az ogész község által olszapo 
rodásukal megakasztja. 

а) A’ heruyók ’s rovarok kiirtásáról alább a’ kertmivelésnél többot. 
Némelly szántoi'óldoken néha a.’ fóldmivolö elôtt ismorotlen i'lynemů ál 
latkák is lépnek föl nagy rongálást okozandók, mint ez történt 1862 
dìki ôszszel Fohêr, és 'Polna vmogyékben, hol bizonyos foliér kukaczok 
a’ kora öszi volésokbon nagy pusztitásoknt tottok, és -nekik som esó, 
som fagy nem ártott. 

6. A’ madarak köziil a’ vorobok logtöbb kárt okoznak 
a’ votoményokbon: ozok számát kevosblteni tohát czélszorû; 
do ogyobekol ollövöldözni, vagy elvaditani inkább káros, mint 

4 
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hasznos; mert az arlalmas férgek 's rovarok kipusztltasával, 
bóven kipótolják ozon kart, mellyot a’ szomok loevése altal 
tosznek. 

7. A’ haziallatok kartékonysága olháritásáról gondosko 
dott a’ törvényhozás (1840: 10. tvozk.), 65 onnek rondolmé 
nyoit tottlogesltoni az illotö hatòság szoros kötolosségében all. 
Ugyan oz értotik az ordei vadak kártovöségéról is. 

50. 

Üszög név alatl ortjük a’ gabonának, 65 loginkább a 
buzának elgyengülését, és olbotogülését, molly mutatkozlk, 
midón a’ kalászban kovesobb vagy több szem mintegy mog 
poklosodik, vagy is gombasodik, mogszáradás után podig az 
ogész beleg rész foketo szinii, 65 záptojús szagu porra válik, 
molly eséplés 65 nyomtatás közben a’ többi ép szemekre is reá. 
ragad, azokat mogharnitja 65 mogbüdöslti. E’ nyavalya raga 
dós, 65 öröklôs. Róla Brotsohnoidor 4*) lgy szóll: „Minden, 
mi a’ föld alatt kifojlott, a’ vìlàgossag 65 légro törokvó lo 
vélhüvely sehes növekodésot késlelteti: iiszög szarmazására 
adhat alkalmat;“ molly allltás ha való, következik, hogy mind 
az, mi a’ magnak földbiìli kikelesét elóseglti, ovszer az üszög 
ellen. lllyonek a’ valogatott érott mag, onnok mész- és tra.. 
gyalébeni áztatása, jól mivelt porhanyó tolovénydús föld, a’ 
növényélotnok kedvozó idójárás, a’ magnak osak nagyságá 
hoz mort oltomotéso. а) 

а) Az üszögöt Bauer Forencz angel természotbuvár bizonyos ázalék 
faj által állitja okozottnak, mellyet buza eviczknek (Vibrio tritici) ne 
vez; Decandolle füvész pedig, ’s utánna tôhhen azt az élödi gombák 
közé sorozták- Meggátlása módjat tapasztalt gazdak utmutatása fonalán 
itt részlotesbon olôadni érdekesnek véltük. 

l. A’ jól megtisztitott vetnivaló mag sirdombidomu hoszszúkás ra~ 
kásra öntetik, erre viz forraltatik föl, és bolol szünteleni keverés köz 
ben fris oltatlan mészdarahok vettetnek, néha hideg viz is öntetik rea, 
hogy az orôs forrás által ki ne fusson. Megtörténvén ogy pár perez alatt 
a’ fólolvadás, a’ mészviz azon forróan az üstböl ogy készen álló dézsába 
kimelegetletik, és innen [5_6 itczés fazékkal a’ buzarakásra vékonyan 
reáöntetik; az 'óntözés idejo alatt más két emher a’ rakást lapáttal m nd 

*i MG. ш. 35. 



51 

addig forgatja, mig a’ mészviz el nom fogyott. Az így kezelt rakás több 
nap, vagy hetig is romlatlanul eláll. Számittatik pedig 10 mérô votó 
magra 1 akó viz, és ‘/|2 méró oltatlan mész. 

2. Az üszög ellen mély szántás mellett jó siikerrel haszniltatik a' 
këvetkezö koverék: 1 font kékkô (kénsavas rézéleg, vitriolum cupri), 
l/é font konyhasó, mellyok 10 itcze vizben fólolvasztatnali, és az oldat 
tal 10 mérö°mag locsoltatik meg este, molly más пар olvetendô. _ Nom 
sokban különbözik ez óvszortöl a’ követkozô: 

3. Egy nehezék vörös egérkö (vörös biidöskö him-élecs, arsenicum 
rubrum), 7_‘nehozék kékkö, és ogy marok só mind рота törten 8 itcze 
kutvizben fólolvasztatik kolánnali kevore's közben; azután a’ már elöbb 
jól megszárított, kirostált, és teknöbe tott 2 mérö buzára szinto keve 
rés közbon öntetik, ’s a’ buza kéz közt dörzsöltetik, hogy az orvosság 
minden szemot érjen. Erre a’ buzn zsákba rakatik, ’s ha lehet 24 ómig 
állni hagyatik; ha pedig nom: egy óra mulva is elvettothetik~ Magátöl 
értetik, hogy a’ használt edényt méregtartalma miatt más czélra alkal 
mazni nem kell, valamint az orvosolt buzát is egyedül csak vetêsro il 
lik fordítani. Attól azonban nem kell tartanì, hogy a’ termondö buzá 
han is méreg logyen. 

4 Mintegy 10-12 akó vizben 1 mérô fris oltatlan mész megolta 
tik, o’ meszes vizben a’ megrostált magbuza megfiirösztetik kézi rostában 
olly adagban, minô rostáláskor a’ rostában maradni szokolt. Egy kezelö 
napjában illykép 15-18 méröt elkészíthet. Kiszárittatván a’ mag, tetszés 
szorint 3-4 hét mulva is elvottethotik. A’ hoszszabhi állás, vagy üszög 
által erejét vesztette vizet megujítni sziìkséges. 

5. Végy 5 lat kékkövet, 1 lat vörös biìdöskövet, 1 font konyhasót, 
ezeket olvaszd fól 10 itcze fólforralt, vagy hideg vizben, és ezen 01 
dattal locsold meg a’ buzamagot l itczét l/2 mérò magra számitván, ezt 
keverd jól öszsze, hogy minden szem egyonlóleg nedves legyen; és bá 
tran vethetsz, habár borult, nedves, vagy ködös lesz is az idö lttis ér 
tetik , hogy a' buza jól mege'rt legyen. 

в. Végy oltatlan meszet, ezt todd edénybe, önts roá vizet, a’ forro 
meszos vizzel öszszeviszsza locsold a’ garmadában létezö buzát, hagyd 
állni 24 óráig; ezntán zsákba rakván, vetni kiviheted. 

7- Egy mérô buzához végy 1 lat kékkövet, 1/4 lat vörös büdöskö 
vet, konyhasóbul ogy ovôkanálnyit, mind a’ háromfelét porrá törve todd 
ogy meszszolyes odénybe, tölts reá w'zot, e's keverés közhon olvaszd Fól; 
ezen keveréket öntsd a’ teknöben létezô buzára, hozzá adván mog ogy 
itcze trágyalovet, mit logjobb a’ hidlás alol venni. Ezek után a’ [шва— 

4i? 
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szemek jól megkeverlessenek, 65 251111116 szedetvén 12 órai állás után 
elvettetbetnek. -- На vörös büdöskö hiányzanäc, helyette a’ kékkôbúl 2 
:mnyit kell venni. 

51. §. 
Az anyarozs (Seeale eornulum) egy sajátságos пуан 

1у6, melly leginkàbh a’ rozsot 160161116 meg. Ez iliolafeketés, 
száraz, 116ш6пу, hoszszában meggörbült, a’ madárkörömhöz 
hasonlò mag7 melly 5261‘ша2111, 116 а’ virágon а'1егш61160у1— 
165 meg nem történhetvén, a’ magzat kóros kifejlésre biratik; 
mit onnan következtethetni, hogy a’ különben 161 mivelt feb 
deknek az 015263011102 1162611 1652610 16161161111 legnagyobb 
mennyiségben, a’ meddig tudniillik 6.’ рог 1161011 6’ termeke 
nyités folyamát zavarhatván. Az 60у6г025 6ше1у365, 65 06 
1162 szagn lisztet ad, 65 116 6’ kenyérben nagyobb mennyi 
ségben 16161161111, veszélyes nyavalyákat okoz. а) 

6) Az anyarozs hatását lekintve az állati testre, 16 65 105206ш11 
anyarozsot különböztetiink meg» A’ jónemiìnek 111115616 kevesé szürkébb, 
mint a’ rosznemüé ’s ártalmatlannak 161161111: azonban mindig tanácso 
sabb a’ jónemü anyarozst is az ép magvaktól elválasztani ‚ mint a’ tán 
nemi`merés esetében a’lisztet mérges hatásu anyaggal keverten hagyni, 

lrodalom: Pankl S. l. c. 6- -MG. Ш- 59. 84. 87. 92. 101. IV. a. ‘26 

11. 14. 48. V. 36. 313. 83. sz.- Löbe William's Naturgeschichte, Leipzig 
1842. 193. lap. 

Ш. 0211111. 

А’ kala'szos- „(Идёт/611 le- és eltakarítása. 

52. §. 
A’ 116165205 növények letakarltása aratásnak neveztetik. 

Ez 61611 а’ gondos gazdának kötelessége 6’ esůröket 111152111 
16101, 65 6200 1161у61161, ше11у61116 6’ 166161011 3611006 hor 
dalni fog ép 6 szalmával ’s egerfalevelekkel behinteni az ege 
rek elvaditàsa végett. Ezután gondoskodjék elegendó 5261011 

A aratokrul ’s ezek eltartásáról. Az 6161651102, ш11161у1 е3у60 
16163 kezdenek sárgulni a’ vetések, idején hozzáfogjon; mivel 
a’ dologbani 661036165 па3у veszteséggel jár. Alkalmazza te 
1161 106361 a’ régi közmondáshoz., melly 5261101 jobb két пар 
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pal olóbb, mint utòbb az -aratást mogkozdeni *), leginkább 
mintán a’ mag már megkoményült, 63 valòdi szlnt öltött ma. 
gáre. Általánveve a’ porhanyóföldben nôtt veteményok az 
agyagban tormetteknél elóbb megérnek, &gt;kövotkezóleg koràbbi 
aratàst is kivánnak. a) 

a) На а’ gabona olly állapotban arattatik lo, midön még a' kalá 
szokban létozö szem ogy kevesé lágy, do nem annyira , hogy belólo téj 
jöjjön: az illy amtást zsongés aratásnak novezik. 111у zsongés aralásból 
nyort rozsbuza igen szép zöld, teli szemiì, lisztje Енот, konyoro jó izii 
A’ tisztabuza is csak úgy lesz piros szemii, ha zsengésen arattatik, 
halvány szemü podig, he lábon nagyon mogérik. Azonban a' votésre 
szánt magnak lábon kell mogémie, kövotkezôleg késöbb is arattatnia. 

53. §. 
A' votésok letakaritása kétfélokép történhetik: sarlóval, 

vagy kaszàval. На az okokat megfontoljuk, mellyok egyik vagy 
másik módot javalják, részünkrôl kevés kivétellol s.’ kaszàlást 
ajanljuk; mort 1) kaszàlás által a’ letakaritás mind rövidebb 
166 alatt, mind ólosòbban vitetik végbe, ogy kaszás ugyan is 
mogmérkózik 5 -6 агат munkájával, 63 ennek következebon 
a.’ kovesebb idô alatt lekaszált gabona már regen csürben 
van, mialatt a’ sarló ntán sokáig váró kelàszokbul napról 
парта több szomet pörget le a’ szél, 636, veréb,_ nom 
is emlitvén, hogy a’ gabona. mig lábon ell, folyvàst ki van 
téve a’ jégesó kártékonyságának. Továbba, ha a’ lotakaritás 
rövidebb 166 alatt megy végbe, a.’ gabona szalmàja levosobb, 
nyorsobb ’s ekkép orötoljosb az az táplálòbb losz: ellenbon, ha 
a’ serlo után várva, a’ nap égetô hovénok, osóknok, 63 
száritó szoloknek sokáig ki van teve, nedvoi olpàrolganak, 
mega a.’ szelma mogbernul, táporojét elveszti, és annyira el 
porhanyul, hogy kévekötoleknek sem loszon használhalo. Illy 
romlás éri a’ szalma közt termô fiìveket is, mollyok különben 
a’ szalma tàplálékonyságát, 63 jó izét novolnek. _ 2) Ka 
szálás által kovesebb szem hull ki, mint sarlózás által; mort 
a’ kaszával osak ogy, és ez is gyors mográzás oszközöltotik, 
midôn a’ sarlós háromszor tosz rázást, tudniillik midón a’ 
szalmát megmarkolja, midön levágja, és mídón loteszi. -- 
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а) К6526165 által a’ munkások ogészségo mogkiméltotik; mort 
ezek osak kovosé kénytelonittotnok moghajolni, midón a’ sar 
lósok 63652 tostökkol logörbodnek. 

A’ mit némollyek a.’ sarló védolméro fölhoznak, hogy 
tudoiillik sarlòzás 61161 6’ 36606652611116 6’ dudváktól 616111611 
261166 markoltatik meg, 65 motszotik le, ’s okkép tisztább ga 
hona nyorotik; midón kaszálás 61161 ellenkezó törlénik: inkább 
a’ kaszálàs ozélszorůbbségét látszik hizonyítani. Nyoreségosobh 
ugyan is az élotmagvakat otthon valasztani 61 6’ konkolytul, 
’s ogyébb idegon szomektôl, mint ozokot a’ tarlón hagyni, hol 
jövó évben a’ 526616161661 még inkább olgazositják. Ehoz jé. 
rul meg, hogy otthon mind az olválasztott magvak, mind a’ 
szalmaval ogyiìtt lokaszált különnemü növényok, haziállatink 
nak olodelül adathatnak. 

Az som gyenglli a’ 116526165 6г6еш61‚ hogy a’ lovágott 
szalma nagy 111651 kap, 65 szétszóròdlk; mort a’ nagy 11165 
ше11611 15 nom osnok lo a’ szárak azonnal, hanom a’ többi 61 
lókon mintogy leosúsznak; hogy podig szetno szoródjanak: ta 
karó (goreblével öszszefoglalt kasza) 61161 lohet eszközloni. -- 
Azonban az 13611 egyonetlon, vagy kövos földön, valamint olly 
osothon is, ha a’ gabona vagy mogdült, vagy öszszoviszsza 
kûszalt: ozélszerúbh a’ sarlòvali aratás. 

54. §. 

A’ loaratott 366066 vagy kévékbo köttotik, és kerosz 
tokbo (kopékbo 13-15 vagy több kévokint) rakatik, vagy, 
ha a’ szántòföld közel van a’ majorhoz, petrenozékbo halmoz 
tatik, 65 11611611у пар13 6’ földön hagyatik, hogy jol kiszikkad 
jon, 65 nyorseségét elvoszllso. Törvény szerint (1832/6: ‘7. 1. 
ezikk) tartozik az illotö uraság aratás végoztevol a’ község oló 
jaròi bejolontéso után szamított harom nap alatt a’ kilonozo 
det, vagy illotôlog a’ tartozási monnyiségot kivonni; mit ha 
olmulaszt, 5266665636666 611 a’ jobbágynak az uraságot lllotô 
részt a’ 161666 hagyván, 6’ 16661 termést olhordaní, 65 62 
1116563 62 011 hagyott részszol, :nellyet a’ jobbágy 1611116 in 
gyen behordani nom kötelos, minden tovàhbi nyomozás, 65 
211) Рг6651а1 biduo eitius , quam 61660 serius motore, úgymond (lato` 
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kövotelés nélkiìl megele'godni tartozik. _ Bohordásra a’ ké 
vok szokérro rakatnak, mollyot olóbb ponyvaval kell bohuzni, 
hogy a’ rázás kövotkoztében 111110116 szemok ol 06 v'oszszenok. 
Ho.I podig a' gabona potronozékbo rakatott, mint sik l'óldön 
töb'b holyokon szokás, a’ potronozék alá rnd dugatván, és` ma 
guklánozezal, vagy vastag kötéllol körülkorittolvén igevonó 
marhák által a’ szérůbo vontattatnak. a) — А’ hazavitt 6161, ` 
vagy osůrökbe hordatik, vagy asztagokba rakatik. Hol az asz 
tagok több hónapig szabad og 61611 hagyandók, szükségos 
1) hogy faezölöpökön àlljanak; mort 6111101 61161 6’ szolló is 
minden roszröl átjárhatja, és honnök a’ viz, ogerok, ’s ba. 
romßak som tohetnok annyi kárt. _ 2) 010616111 lejtósok lo 
gyonok, hogy róluk 62 osöviz könnyebbon lofolyhasson. — 3) 
Az asztag födözotét kepzó kévék olóbb legalább nagyjából osé 
poltossenok ki, vagy magtartalmuk ollalmazása végett 11616 
szaikkal befolé rakassanak: különben kiosiraznak, mogponé 
szodnok, vagy mogrothadnak. 

a) Minthogy a’ zokott vontatás által az éles tarlón és esontkemény 
ségii göröngyökôn 6’ 116108201111111 sok loroszoltetik, és nagy mennyisêgü 
mag kipörög: olly helyeken, 1101, a' von „W | V a 

   
 

tatással fol nom akamak hagyni, ajánltatik 
(I7. id.) a’ szarvasi vontatógép, mellyen 
(La-hoz a’ lovak fogatnak , 0-én a’ kocsis 
ül, с 62 olôtaliga, d a’ petrenezerúd , ее 
vastag rudak, f .'i’ hátulsó taliga, vv vas 
szegek. A’ vontatót a’ szüleség mellé állítván, 
elöször is a’ vastag rúdakat veszik le róla, 
tudniillik az elsö taligán létezö vashorokrul, 
és a’ hátsó taliga vasszogeiröl; az után 6' 
potrenczerúd а' vontatógabona alá dugatik, 
’s egyik vége fölemeltetvén, alája az egyik vastag rúd tolatik; ugyanez 
törte'nik a’ másik 0106100 is; erre a’ vastag rudnk ismét kapcsolatba 
hozatnak a’ taligákkal, két ló befogatik, és a’ petrencze surlás `nélkiìl 
a’ szérúbe vitetik. 

55. §. 

Bohordatván a.’ gabona, 1161616 alkalmas idöben a.’ szom 
választatik ol, mi vagy 11621 cséplé's, vagy nyomtatás, vagy 
os'ép'lögé'pok által’ törté'nik. ' 
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1. A’ kézi cséplést шаг magában nehéz, szaporátlan, 
és sok csalással öszszefůzött munkát állalában véve nem ajánl 
juk. Kisehb gazdasàgokban, hol e’ munkàt a’ gazda saját ese 
lédivel végezheti, minthogy általa a’ szem és szalma épebb 
marad, mint a’ nyomtatásnàl, nem roszszalható: nagyobb 
birtokokban ellenben, hol a’ kézi eséplést a’ megrögzött szo 
kás, vagy tán emberszeretet szükségessé teszi, a’ vigyáztalan 
gazda általa tetemesen megkárosulhat, még pedig háromféle 
képen, tudniillik a’ eséplórész túlmennyisége, hanyag asép 
165, es lopás àltal. _ A’ eséplórész lehet a’ kieséplendö ga 
bonának ‘/m_'/|2-ed része; változalossága fúgg a’ eséplók 
kapòsságától, a’ gabonanemektôl, a’ terméstól, a’ gabona je 
len ’s jövendó álrától7 továbba a’ napi munkának eredményé 
töl.- A’ hanyag eséplés, és lopás шедшими szìikséges 
a’ szoros iîìliigyelés7 mit némikép helyettesíthet a.’ gazda; ha 
bizonyos mennyiségii nem ugyanazon, vagy közel fekvö ke 
resztekböl vett kévékkel kisérletet tesz, mennyi magot adnak 
а); ezttudva, könnyen fölszámilhatja, és követelheti az egész» 
nek adományát. Mind e’ mellett is jelenlétével gyakorta vélet 
lenül lepje meg a’ munkásokat7 a’ esůr vagy szérů minden 
szögleteít kutassa ki, a’ кантоны, hogy jòl kivervék e a’ 
szemek7 vizsgàlja meg, a’ szórásen, és mérésen jelenlegyen. 

а) A’ föld kiilönbözô fekvésének ’s vegyületének tulajdoni megki 
vànják, hogy a’ próbaul cséplendö kévék, mennyire lehet, a’ fóldnek 
legkülönbözóbb részeibôl vétessenek. Olly gazdaságuál, hol az aratók 
egyszersmind cséplökül, vagy-nyomtatókul szegôdnék, jó he.- az агат 
lész vétellk próbaul, mint különbözô helyen termett, és szerzôdés sze 
rint köteleztetnek az aratók, mint jövendöbeli cséplök vagy nyomtatók, 
miszerint az aratórész kicséplése után elômutaiott szemmennyiséghez 
aránylag az egész remélhelô gabonamennyìségei Ã’ termés kicséplése 
után tényleg headandják- Továbba a’ szerzödés ereiénél fogva jót kell 
z'rllani valamennyinek egyert, ’s egynek'valamennyiért, és lekötniminden 
ingó ’s ingallan vagyonukat a’ netán elöfordulható kár pótlására, és a' 
kivert cséplôrésznek is csak. bizonyos mennyisége adatik ki, hogy letar 
toztatás esetében a’ hiányzó gabonn nnnál könnyebben kivétethessék. 

2. На emberek vagyI gépek hiànya a’ nyomtatást javal 
ják, vigyàzni kell, hogy a’ nyomtató lovak hugya, és ganaja 
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a’ kinyomtatott 616161 mogno rulltsa, mivol a’ mogrutitott ша 
gok eltertásra kevosbé alkalmasok; minél fogva ha illy rntitás 
észrevétolik, a’ gabonát azonnal mogmosni, 63 kiszárítani kell. 

3. Miután mind e’ kézi 636р163, mind a’ barmok általi 
nyomtetás többfele bajokkal van öszszekötvo: igen kényelmos, 
63 gazdaságos a’ magkivorésre jól szorkozett eséplógépoket 
használni. Illyon (18. id.) a’ lotharingil'oséplógép, mollynok 
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můködése a’ kövotkezö: Kitorogottetvén р asztalra bizonyos 
monnyisegii 366066 116165261111161 661616 fordítva, ozokot kot kis 
rovatékos e henger' maga közé szoritja., 65 lz doh veróléozoi 
611116 sodorja. E’ veróléozek a’ szoinoket a’ kalászokbul kivo 
rik, 65 mind a” s'zetneket, mind 6211165 526111161 z’ gorohles 
kerék szárnyai felé vetik. E&quot;korok alatt ogy fareston van, 
mollyen kereszlül’ 6’ 526111611 pol'yvástul k szololórostába osnok, 
65 111 ше311521111616611: 6’ szalma 611666611 z'korék geroblofo 
gai 61161 066116 huzatván, hatulról kihányatik, itt а’ шип116 
soktul fölnyaláboltatik, ’s olhordatik. _ Az 63652 gépnek 
mozgatása :I: nagy korék 61161 161166111, molly а 65 b rudak 
hoz fogott vonósok sogodolmévol forgattatik; fölötto a’ hoszszu 
d tongoly nyulik 6365266 a’ gépozetíg. Ezon longon с moz 
gonynàl fogva а: korék 61161 110261111 ШО236566, 65 6’ rajta 16 
1626 f fogaskorék segélyévol ogy részrôl a’ doh mozgonyàha 
6616 akadván, magát a' dobot, má§ részról podig az also hon 
3611, 65 lgy o’ honger végén 161626 g hajtókorekot is forgatja. 
A’ g hajtókoréknek 1161 karimája van, az ogyik végollon szij 
által z gorobloskorokot tartja mozgásban, a’ másik hasonlag 
végotlon szij segodelmévol hajtja a’ k szélrosta mozgókero 
kot. Lényeges alkrészo a’ gépnek ogy rovatékos, homoru (az 
idomban nom Iátható) köpony, molly a’ dobot 6161 63у е3у 
nogyedéro környozi, 65 1652161 a’ kalászokat a’ voröléozok felé 
tarlja, reszint rovátkolt fölüloto követkoztében a’ szerfólölti 
dörzsölést, 65 661661 6666361651 6116661у022а. — Е’ géphoz 
négy vonóson kiviil 6163 5_6 ombor, ogy fölügyolô, ogy ki 
a’ kévékol: l allásra, ogy ki р asztalra rakja, ogy a’ vonòsok 
ше116, 101166116 6’ szalmakötözôk, 65 616016611. А’ géppel 4 16 
es 4 ombor annyit végoz, monnyit 20-30 gyalogoséplö. 

56. §. 

A’ oséplést követi a’ szórás, és rostálas, mollynok ozelja 
a’ 3660661 mindon oosutól, polyvától, és szométtôl 611161652 
1661. 826165 után, molly szélellonoson történik, a’ közolebb 
hullott szomek a’ távolahbra osottoktôl, mint jobbaktól 611111 
166261166 takarittatnak be, hogy a’ nohezobb ’s tökélyosb mag 
vak votésro, ogyohok podig kenyérre, oladasra, vagy abrakra 
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használlassanak. A’ termenyok tisztitása logezélszorůbben tör 
ténik`szelolórosták (19. id.) által. Ezokbon vaslomezbôl kész'últ 

2;. 
f/   

 

 

4 szárnynyal анаши szolkerék е fogaskerék sogodolmévol tar 
tatik forgásban. E’ szélkerékkol rudak, omeltyiik, és пшене 
kok által d és b rúgonyok vannak öszszeköttotésboo, mellyok 
által a’ szita es rosta rozgó mozgásba hozatik. A’ gabona f 
tölesérho töltetik. E’ tölosernok fonoket ogy kevose részutosan 
álló doszka teszi, molly g szitához van kapcsolva, hogy a’ 
gabona ehbo folyhasson: itt a’ szom kot részro oszlik, on 
egyik sulyosahb tohát jobb rész a’ sodronybul szôtt g эти 
koresztiil tdeszkàra osik, innen n rostára мимо, hol a’ ki 
sobb szemok a’ gép alá hullnak, a’ jó nagyobb magvak podig 
a.’ rostán lofutván т holyon a’ gép mögött öszszogyüluek. A’ 
g szitáu volt nagyobb tömegokböl àlló részok, mellyok a.’ ozi 
tán koresztül nom oshettok, a’ szitának olôvégéról legördiìl-l 
von, eres közbon szinto не: részro oszlonak: a’ könnyohbok, 
millyenek por, polyva.&gt; ’s több oñ'élék a’ szélkoréktôl támaazn 
tott léghuzam által a’ gépból kifuvatnak, a.’ nehezebbek ellen 
bon, mint a.’ szemos kalászok v reszutos desxkára hullván IL 
vályun kifolynak a’ gépbôl. A’ gép használására kot omber ki-. 
vántatik: egyik a’ korokot hajtja, a.’ másik a.’ gahonát a.’ löl 
osérbo önti, es a’ nyort különbözö torményekot- апатит, 

lrodalom: Pankl S. I. c. 7'- - MG. lll. 62. V. 36. 75. 82. sz, 
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lV. Czìkk. 

A’ gabona gondvìsele'se. 

57 .§. 

Hogy a’ gabona jòsàgàt7 65 épségét huzamosb ideig 
megtartsa: kötelességéhen áll a.’ gazdának annak gondvìse 
lésére a’ legczélszerůbb módokat elkövelni, 65 azt minden a’ 
haszonban osztozni vàgyó ellenektöl megvédni. Fóbb ellenei 
a’ gabonának a’ megdohosodás7 a’ zsizsik ’s egyébb kárlékony 
àllatok. 

55. §. 

A’ dohosodàst, mint erjedés nemét azon okok hozzák 
616, mellyek magára az erjedés létesülésérekedvezôleg hat 
nak, tudniillik a’ szabad lég, meleg, 65 nedvesség. Ezek el 
len kiilönféle gondvìselési módok leletlek fól, mellyek e.’ ga 
bonatartó helyek minôségéhez képesttöbb vagy kevesebb költ 
ségbe keriilnek; névszerint 

1. A’ tehetösbek egyenesen e’ ezélra epiìlt gyakran több 
emeletü magtárokban tartják az életet. Itt а’ 526г65 65 г65 
tálás 61161 megtisztitott gabonát 4_5 ujjnyi mages garmadákba. 
halmozzák, 65 ezeket az elsô telen 3_4-szer lapátokkal át 
forgatják. Kikelet beköszöntével az eddig zárva tartolt abla 
kokat fólnyitják, hogy az életet a’ szél megjárhassa, a' ros 
tálást ismétlik, a’ forgatást pedig minden nyolezad napon 
eszközlik, vagy az életet a’ fölsóbb emelelról az alsóba. bo 
osàtjàk, hogy szellôztetése hamarább és egyenletesebben tör 
ténhessék._ Második évre az ismétmegrostált gabonát :na 
gasabb garmadákba hányják, 65 csak minden 15-dik napon 
forgatják meg, ’s ekkint idóvel mindig kevesebb munkával 
kezelik. _ De mindezek a’ magtárok ezelszerüsége ellen szól 
nak: mert mellôzve, hogy épittetésök tetemes költséget nyel 
el; nagyságuk arányàban kevés életet fogadhatnak be, 65 а’ 
forgatás huzamos kiadásokkal terhelik a’ birtokost. 
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2. Mások gabonaeltartásra a’ Feggot 61161 javaslott ro 
keszeket hasznàlják. Ezek négyszögii, vagy hengeralaku üre 
gek, mellyek falai jól kiégetett 163166661 663211166 vasajtók 
kal zàrhatò föliili, 63 61611 6у1163361: аша2 6’ 366066 6666— 
163616, 62 annak 6160636163616 szolgál. Mogtöltetvén a’ ro 
kosz, a’ fölsô nyilás légmentôlog 662616116. _ Illyfélo gabo 
natartók olsöbbségét tanûsitják a.’ követkozôk: 1) Sokkal 66— 
163666 6611363361 6р1116166166 161, mint a’ roppant megtárok. 
_ 2) Bonnök a’ gabona az 6116106 666161611161 616 van. —— 
3) Az erjedést elóidozó okok oltávolitvák._ 4) Tüzvésznek 
kitévo ninesenek. _ 5) Kis holyon nagy mennyiségü gabe 
661103666 66; шег1 е3у 663у326311 г6663266, mollynok ol 
dala 1 6161, magassága podig 3 ölet 1632(6Х6Х18=)648 
666166, 661616626163 (34. §.) 576 méró gabona fer. _ Haszno. 
az is 6) hogy sziìkség 611661616] 62 6136 6у116306 1613263 
szerinti mennyiség'ú 6161 60036116166116 ki, a.’ 6616111, hogy a’ 
bonn maradt romlásveszélyben bagyatnék. 

3. A’ 6616366 166616366 a.’ 3660661 662616, 1а3у 13161 
1616 padlásain tartják, 63 6’3066113616310111 módon 632662116, 
mint fölobb 6’ ша316го6ги1 elóadtuk. De e’ holyek 62 616161161 
16316 63у611а16666 nem ejánlhatók. Ugyan is a’ gabona suly 
jàval nagy nyomást gyakorol, 63 31611611 6’ padolat, vagy 62 
63632 épiilet гош16361; _ tiizvész alkalmával 6’ 1616161 egyiiit 
6’ 366666 13 6163; _ 6’666у66161611, vagy a’ kürtö közelé 
ben orjedésbe jô; _ az 13161166 161611 6’ шаг666 613626136361 
ш1а11 kellomotlen 326301 1062 1663666. 

4. A’ legesokélyobb tohetségiìek, vagy 631 326663666 66 
dolók vegro földalatti vermekbe rejtik gabonàjokat: 63 62 6266 
6661 tartes ellen 6110363 nom lohet, ha 611166666 a’ vormek jól 
késziiltok. Agyagos földben maga 62 agyag elegendó a’ vorom 
felazatának, 66 61666 szalmalánggaljólkiégettetik, 63 326162 
szalmával kibélleltetik. На pedig 6’ föld porhanyó, falazatát tég 
16661661163166161. Nagysága tetszésszerintilehet, idoma öblös. 
Betétotvén 6’ 366066, 62 166 32а1ш6161 ’3 földdeltakarlatik be. 
Hibája az, hogy az 616161 661616 nem részonkint, hanom egy 
szorro kell 6116661; mort különben a’ benne maradt г632 a’ lég 
hozzájárulta miatt könnyon mogdohosodik. ~-- A’ iölnyitott iiros 

è 
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vovombe ombort lebocsatani mindaddig nom lanáosos, mlgnom 
gyorlyalánggal a’ hon lelozó lég jóságáról hiztosllvák vagyunk. 

59. g. 

Az èlolbántò bogarak közül logvoszélyosbek a' zsizsikok, 
mollyok nom osak a’ maglárokhan, hanom a’ vormekbon, 65 
а’ osiirökbo rakott szalmas élovbon is nagy pusztitàst visznok- 
vègbe. _ Kiir'tásuk módja a’ kövotkozókbon öszpontosul: 

I. Ószszol, vagy telen, 's tavasz elojén hàbjaik a’föl- 
szaggatott padlódoszkák hasadékaiból, 65 а’ falazat iirogoibôl 
öszszogyüjtetnek, 65 mogégottotnok. 

2. Ha o’ mod olmulasztatott volna, apr. mologohb nap 
jaìban, 65 májusban, midön lopkéik tojni kozdonok, az élot 
folyvást forgattassok a’ magtárokhan; mort a.’ kifojlott вика, 
ozok olly gyongék, hogy a’ gabona surlása àltal szotmàllanak, 
és olvosznok. Azonban miutàn már a’ szomokbo befúrtak ma 

gukat; a’ forgatás többé nem szolgál árlalmukra. 
3. Bátor a’ forgatas mogorósödött korban nokik nom art, 

mindazáltal o’ nyugtalanltàs olly nohozökro osik, hogy vagy a’ 
falra 65 padlozatra, vagy a’ szomszéd hántatlan garmadakra ' 
másznak: okkor a’ falról 65 padlózatról öszszosöpörtotnok, 65 
megégettetnok; a’ hantatlan garmada podig zsákokba. rakatik, 
65 vagy mogaszaltatik, vagy forróvizzol megmosatik. Az így 
kozolt mag vetosro ugyan nom, do eloségro mog is 111152116! 
ható. 

4. Miolôtt az élot a’ magtárba hordatik, jó onnok pad 
lózalját 65 falait orós boroozotes, 65 sos vogyütottol loföos 
kondozni, vagy lomosni, 65 azon idóben, midón a’ zsizsiklop 
kék tojni szoktak, a’ garmadákat sóslébo анаши ponyvákkal 
hoiïidni. _ Némollyok foghagymát, dohányt, ürmöt, kondort, 
ropozét, komlót, bodzavirágot, fonyómézgat ’s több oifélékot 
raknak az élot közo, mollyoktól véloményök szorint a’ zsizsi 
kok idogonkodnok: do oddig a’ tapasztalàs mindozekot oso 
kély sììkor'úoknok mutatta. _ 

5. A’ vormokhon 65 os'úrökhon nohezobh a’ zsizsik ki 

irtása; onnél fogva, ha a’ vormokbon zsizsikok tapasztaltat 
nak, a’ gabona azonnal örlossok mog; a’ osůrökbon létozó 

'l 
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podig osépeltossék ki. _ Tormészotos kiirtói a’ zsizsikoknok 
a’ pókok es donovérok: és így ezeket a’ magtárokban 'es 0811— 
rökbon nem pusztítani, hanem pártolni kell. 

во. 5. 

А’ zsizslkon kiviil штат szokták meg a’ gabonát a’ 
madarak, ogorok, és patkányok. _ Amazokat könnyû a’ mag 
tároktul oltíltani sürü sodronyráosok által.- Az ogerek és 
patkányok шпата jó a’ magtárnak több holyoin porrátört, 
’s liszttel 6s ozúkorrul kovort oltatlan moszot olhintoni, to 
vábba tálaeskákban közol vizot is tonni, hogy mogszomjazván 
igyanak, es bonnök a’ mész forrásba jöjjön óket mogölondó. 
Foganatosabb o’ szernol nem olkényeztotott maeskákat tar 
tani, ’s nekik a’ magtàrokba. szabad bemonotolt ougodni. 

Irodalom: Pankl S. I. c. 7- _ Balh- ll. 76- 5. — MG lV. а. l8.sz- 

V. Czikk. 

Hüvelyos növe'nyelc. 

ы. g. 

A’ szántóföldöri termosztotni szokott érdokosb hüvelyes 
növényok a’ borsó, bah, lonose, es a’ hükköny. Ezek mind 
nyájan tavaszszal vottotnok, és hogy uövésök szaporább lo 
gyon, gyakran kapáltatnak és gyomláltatnak; onnél fogva jobb 
ôkot ritkán, és sorba mint szórtan vetni. A’ földot nem na 
gyon szíjàk ki, sót bizonyos nyákanyaggal vidítják föl. Egyon 
kint vovo: 

62. §. ~ 

A’ borsónak (Pisum) némolly fajai többnyiro kortekbon 
zöld fózolékůl, mások szántófóldön nagyban miveltotnok. Ez 
utolsòk közé tartozik a’ gömbölyìi mezei borsó (P. sativum аг 
vense), molly olly tájékokat kedvol föképon, hol a.’ lovogót 
nagyobb monnyiségü vizpárák töltik el, ’s azt inkább hüvös, 
mintsom h6 mérsékben tartják. Földro nézve legjobban szoroti 
а’ dudvától tiszta, ’s tolovénynyol mérsékolton biro homokos 
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agyagot. Ugyanazon helyre 4_6, 561 661101 8_9 év mulva 
ч6111616 05611 sükerrel. Velése kora tavaszszal közönségesen 
szórva történik, többnyire elóleges szántás nélkül, midón az 
tán a’ mag közönséges, чаду irlòekével a’ föld kötöltebb vagy 
ritkább voltáhozi képest 3_4 ujjnyi mélységre alászánlatik. 
Miután 6’ növénykék egy ujjnyi magasra nöttek: 36 a’ földet 
fogassal meáratni, vagy 621 kézikapával porhanyítni. 

' Szenved a’ borsó gyomtul, 16ч61652161, 16161 110111616], borsózsi 
ziktöl, és lmegdüléstôl, melly utolsònak meggátlàsára azt 50 
kan tavaszi rozszsal, zabhal, vagy takarmánybabbal vegyest 
termesztik, hogyfezeki támaszául szolgáljanak. _ Le- 65 be 
takaritása nagyrészt megegyez а’ kalászos növényekével._ 
Egy holdba veltetik 1'/2 — 2 ш6г6; 16гш656 kedvezó esetben 
12 _15 méró mag, 65 20—26 mázsa szalma. 

вз. §. 

Bab neve 61611 а’ közélelben értik a’ tulajdonképi babot, 
65 6’ р652и1у1. Szànlóföldeken termesztetik a’ takarmàny, vagy 
lóbab (Vicia Faba minor, seu equina) melly jeles baromtápot 
nyujt, de а’ többi hüvelyeseknél a’ földerôt nagyobb merlék 
ben fogyasztja. Szereti а’ mérsékelten nedves, 65 kissé hú 
vös ugyan, de kora vetést megengedó éghajlatot, és jól trá 
gyàzott agyagos 161661. Minden növény ulán jól megterem, 
különösen fris lóher, 65 gyöplörésekben. Vetése 661101 szòrva, 
de gyakrabban 20-30 ujjnyi egymástól elállò sorokba 161 
ténik; elsó esetben egy holdra 1'/2_2 méró mag sziikséges; 
a’ másodikban ennek Va-ada is elég. Szòrt vetésnél 6525261 
egy mély szántást elóreboesátván, 6’ :nagel kora lavaszszal 
közönséges, vagy irlòekével jò alászántani. Sormivelés ese 
tében pedig szinte ôszi elôkészités 6166 kora tavaszszal a’ mag 
vagy vetógéppel, vagy kézzel eke 6166 minden harmadik vagy 
negyedik barázdába hànyalik. Az ekkép vetelt mag kikelte után 
a’ föld megfogasoltatik; mihelyt pedig a’ növénykék 5_6 633 
nyira fölnôttek: a’ sorközök lókapàval tisztittatnak, 65 ш1666 
9_12 ujjnyi magasak, töltögetôekével gyengén fóllöltetnek. 
_ Vetése 11166 5_6 'nónap mulva megérik , mit hüvelyei 
nek megfeketülle 6111161: ekkor чаду levàgatik, vagy 11163111— 
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vetik. _ Közép termoskor ad 14-20 mérö magol, és 15-20 
mázsa szalmát. 

А А’ paszuly (Phasoolus) közönségosen ezon kedvolt táp 
щек végott tormeszlotik, mellyet mind zöld hiivelye, mind 
megert szome szolgállat. Van fölfutó 65 3уа109раз2шу (Ph. 
nanus), és osek ez utolsónak fejtái alkalinasok kiterjedtebb 
termosztésre, minthogy alaosonyabb.bokrokat képozvén, ka. 
rózàsra. nem szorulnak. A’ paszuly nedvesobb vidékokon тишь 
földben, száraz éghajlat alatt pedig agyagosban inkább tonyé 
szik, ha fris trágyával папани ol. Minthogy a' hidoget ol nem 
ат, és teljes kifejléséhoz osak 3 honap sziikséges: vetese 
màj. vagy juniusban is történhotik, mollyre a’ föld, ha. tömöt 
tebb, öszszol mély szántás, tavaszszal pedig koverés által ké 
szittetik el. Vettotik vagy'feszkokbe, vagy 1'/2_2 lábnyi tá 
volságu sorokba 2_3 ujjnyi melysegre, ogy holdr-.i e.’ fajto. 
nagyságához képest '/a- '/2 méröt számitva. Kikelto után 
úgy kezoltetik, mint'e.’ lóbab. Termése ogy holdon 14- 18 
mérô. Szalmájv. jól megszáritva juhtakarmányul hasznelható. 

64. §. 

A' lenosének (Ervum lens, Cicor lons) van арго, és 
nagy szemü fajtája. Mésztartalmu agyagos homokban logjob 
ban diszlik, olkorhadt trágyával sogltve, molly még tél olótt 
szántatik alá. Vetése йога tavaszszal szórva. lörténik, 65 а’ 
mag osak fogassal mintegy 1 ujjnyi mélysegre takarittatik ale., 
miután földjo ôszszel melyon mogszántatott, tavaszkor pedig 
fogassal vagy irtóokévol jeratott mog. Egy holdra. 3/4-1 méi'ó 
votömag számittatik, _a’ nagyobb szomüból valamivol több. 
Mintliogy szórt' votés után gyomlálása nohéz: némellyek 15 
-20 ujjnyi távolságu s'orokba. vetik, és a’ földot kesöbbon 
kozi _, vagy lókapával tisztán ytarlják. Bondessen korábban 
megérik, mint a borse, mit hiivelyei barnulása mulet. Are 
tásàre szép tiszta idôt kell választani: vagy ha a’ levágott 
lonosét esö érné, meg nedvoson kell iiazavinni, és megszári 
tani, kiilönben magva nagyrészt olpörög. Középszerů köriilmé 
nyok közt tormése 8- 12 méró magbòl, ’s 7-10 mázsa 
szalmából àll. ' 

*à 

5 
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65. 5. 

A’ bükköny (Viola sativa, ahrak Babo, 16—‚ ahrak borse, 
vad 1611056) szemlakarmánynak olly vidékoken termosztotho 
tik siìkorrel, 1101 a’ tongori mar nom torom, a’ borsónak jö 
vodolmozèse podig bizonytalan. Mivoléso mogogyoz a’ borsó 
val, osak hogy ennol késóbbon is vettethotik. Egy holdra l 
_1’/2 mérô vetómag kivántatik, 65 torom 12- 14 ш6г6 sze 
met, 65 18-24 mázsa szalmát. 

lrodalom: OK. 11. 18—37. § 

VI. Czikk. 

K ereskedésí növények. 

66. §. 

A’ kereskedési vagy iparnövényok oloszthatòk fonál, olaj, 
16516, 65 111516165 növényekro. 

67. § 
A’ lonàlnövényekhez tartozik a’ 1611, 65 kendor. 
1. A’ 1611 (Linum) vagy взирал magváért, vagy fonalá. 

ort tormesztetik: elsô esolben igen kövér 16166п lazán-; a’ 
másodikban podig közép orejii földbe ’s ollyanba, molly votés 
61611 közvotlon tràgyázva nem volt, sůrün vettotik, hogy vok 
nyabb ’s magasb szárakat hajtson. Votésro a’ föld ószszol ogy 
vagy 1161 szàntással, tavaszszal podig osupán boronálással ké 
szittotik ol, kivévén a’ nagyon boiszapolt, vagy kötött 161661, 
mellyon a’ szántás tavaszszal is elkol. Siìrů vetosnel ogy holdril 
3 mérö több évos, domboru, fénylö, sikamlós tapintatu, köny 
nyen gyùlható, zsiros mag számittatik. A’ votés apr. vagy 1116.— 
jushan törlénik, midön шаг fagyoktul tartani nem lohet. A' 
fonálért tormesztett mogéréso olölt; a’ magváért volott podig, 
miután teljeson megért, 65 magtokjai nyilni kozdenek, kinyû 
votik, kévékbo köttotik, 65 magvai kiosépeltotnok. Minthogy a’ 
1611 a.’ földot soványilja, hat év olôtt ugyanazon 1616116 no vot 
tossék. Logjobhan diszlik ûj irtásokon, gyöp-, osigaosó- ’s 
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baltaczim-törosen, 161161, trágyázott kapanövényok, kondor, és 
zab után. Közép lerméso ogy holdon 9-24 màzsa szár, 65 
6—10 ш616 mag. Egy mázsa mag 30 fontnál több olajt ad. 
A’ mag csirázó orojét 6_7 évig tartja mog. 

2. A’ kondor (Cannabis sativa) köver, porhanyó, kovosé 
nedves, 65 korhadt trágyával ollátott Fóldbon tonyészik. Külö 
nösen 16 hatásu reája a’ juhtrágya, az osztenázás, 65 ganajlé. 
Szinto mint a’ lon, magja 65 fonala kedvoért tormesztotik. Vet 
totik máj. elsó folébon, ogy holdra 3_4 méró, ha finom 526 
loket, vagy 2 mérô, ha. magvakat kivánunk. Elvotesre az 
ulolsó évi mag logjobb. E’ növény azok nomeból való, moly 
lyok kétlakiaknak noveztotnok, azaz mollyoknél a’ him- 65 116 
virágok külön egyodekon loteznek. A’ himvirágu kondor viré. 
gosnak, a’ nóvirágu magvas kondornok mondatik. Az olsòhöz 
tartozòk azonnal, miholyt olvirágzottak, a’ magvasok pedig 
osok akkor nyiivotnek ki, miutàn magvaik mogertek. a) 

a) Az óriáskender, molly Bács vármegyében nngy siikerrel termesz 
totik leginkább szereti az agyagos feketo homokot, hátor sárga és komény 
agyagbán is megterem, ha ez számyasállati, vagy más ingerlö trágyával 
javittatik. Minthogy tiszta, és porhanyóvá tett fóldet kisán, hńrom szán 
tásra van szüksége. Egyik történik öszszol, másik mart. közepe táján, 
a' harmadik vetésre. Öszi szántásra esak agyagos foldben, a’ tavaszira 
pedig bármillyenben követkozzék a’ fogasolás- Vetését apr. második felé 
bou megkezdhetni, ha a' föld olöbb mogázott, a’ mikor a’ gazda a’ dolgot 
úgy intézze, hogy fél пар а1а11 а’ kendorföldnok szántása, a' magmk el 
vetése, és beboronálása megtörtényék, mielött a’ fris szántás kiszáradott 
volna. Egy holdra 2 méró vetömag elég. Köve'r földbcn |0-11 lábnyi ma 
gasságot is elér. Megérésének jelei: ha virágon elporzott, levelei hullani 
kezdenek, de szárai még nom száradnak, ha magvasa sárgulni kezd, és 
haragoszöld szinét nagy részt elveszlette, mi megtörténik aug. közepe 
táján, ha a’ votés aprilben kezdetett mog Ekkor nem kétszerre, mint 
a’ közônséges, hanem ogyszerre, azaz virágosa a’ magvassal együtt nyü 
vetik ki. A’ kinyůtt kender vagy 3_4 napi szán'tás után azonnal, vagy 
ha egyébb sürgotôs teendök ezt akadályoznák, csak késö òszszel, vagy 
jövö tavaszszal áztattatik meg. Az ázásra moleg idöbon 3 nap ologendô. 
A’ jó ázásnak ismertotö jelei ezok: harmed nap a’ boáztatott kenderböl hú 
zassanak ki vékonyabb és vastagabb szálak, és ha e’ szálokról ujjali dör 
26165 követkoztebon a’ fölsô zöld hártya lomegyon; ha a’ kender fája meg 

5 i: 
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türik , és 16111 62616 végig lefoszlik : a' kouder kimosasának 16636 magie 
lent , mellyel késni nem kell. A’ kimosott kender töréseig lejtòs 1616311 
kazalokban tartatik. A’ törés meleg idökben a’ közönségescktöl különbözó 
keudertörôk 611111 eszközöltetik. _ Еду hold 8 mázsa tisztn kendel't megad 
uiollynek mázsája 8~ 10 p forint 

65. 5. 

А2 érdekesb olajnövényekhez tartozik 6’ гер626‚ ши516г, 
ш61‹‚ 65 а’ napraforgò. 

1. A’ repoze (káposzla repcze Brassiea napus oleifera) 
jól trágyázott, porhanyó, mélyre 52661011, 65 161161616д 115216 
161661 111ч66. Minthogy rendszerint tiszta. ugarba vettetik: jó ha 
az elsó 5266165 6525261 161166111; egyébbiránt tavaszra is ha 
lasztathatik, mellyre két izbeui boronálás következik; а’ keve 
rési vagy második szántás juliusban7 a’ harmadik aug. végén 
tétetik, mit boronálás, hengerezés, 65 ч6165 követ, még pe 
dig tüstént, nehogy a’ 666ч16|а’г6р6261 kártékonyan megfosz 
szuk. Vettetik 1162261 еду holdfa 7- 10 font, vagy sorba ve 
tógép segélyével ugyanannyi ten-e 4 _6 font mag. Ki szebb, 
olajdúsabb, nagyohb szemii repezét óhajt: inkàbb a’ sormi 
velést, mint a’ kézzeli vetést 110226 gyakorlatba. Vetés után 
néhány hêtre, 1111666 6’ repezenövénykék 2-3 633 yi magas 
ságuak, a’ kapálóekét kell elövenni; a’ töltögetó sept. végé 
vel, vagy 011 616366 alkalmaztatik clóször, másodszor pedig, 
ha kedvezó idójárás engedi: 061. közepe táján, vagy végén; 
mi ha elmaradna kora tavaszszal. a) _ Némellyek a’ rep 
6261 6525261 lekaszáltatják, vagy 16166 fagy heálltával lelegel 
tetik: de ez közönségesen veszteséggel jár. Aratásához ko 
1‘66 kell fogni, midôn a.’ repezehüvelyek nagyobb része sárga, 
’s bennök a.’ szem fekete. A’ lekaszált, vagy sarlózott repcze 
akkorapetrenczékbe rakalik, hogy 2 munkás 2_3 napi 526 
111665 11166 ч111636ча1 egyszerre alulròl fölfogva a’ már pony 
vával ellátott szekérre rakhassa, hol néhány napig száradván, 
vagy helyben kiosépeltetik, vagy nyomtatás végett 6’ 526111116 
vitetik. Cséplés vagy nyomtatás 11166 mintegy 24 óraig gar 
madákban hagyatik 611661, hogy szép fekete szintkapjon, erre 
a’ portul szorgalmasan megtisztitva a’ magtárba ritkásan 66 
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totik, 65 gyakran mogforgattatik, hogy penészt no kapjon. _ 
Torinese váltózékony, 65 7-30 merô köztingadozik. Egy má 
zsa jo káposztai'élo ropozo 36 font olajt ad. 

Van ogy más faja is a’ ropozonek az úgy novezett répa 
1616 ropoze (Br. rapa oleifora), molly szogényebb földön is jól 
diszlik. Ezt a’ káposzta repozénél ogy per 1161161 11656ЬЬеп 16 
1161 votni, 65 amannál 8_10 nappal hamarább is mogérik, 
do olajt kevesobbet ad. Mivolése megogyoz az olöbbiével. 

Mind a’ két fajnak van szoktatás kövotkoztébon támadt 
tavaszi fajtája is, do ozok tonyésztéso ritkán siikoriilvén, jobb 
az öszi vetosnél maradni. 

a) A’ ropozetorményoket pusztitó hornyók és rovarok kiirtására, né 
mollyék a’ kopott boronávali fogasolást; mások a' növénynek, mikor vi 
rágozni kozd, bohiiitésétimészporral, még pedig lkoran reggol, midön 
még e' harmat ol nom párolgott; egyobek a’ kövotkezö módot ajanlják': 
ogy petrenczerúd mindkét végéro két közönséges 10 ölnyi hoszszú mérö» 
iáncz orösittetik mog, a’ rúd végoiro még, hogy könnyobbon lohessen húzni, 
két rövìd kötél köttetik, és e’ készülettel e’ föld kerosztůl kasul járatik. 

2. A’ mnstárnak (Sinapis) van fokote; 65 fohér fajtája; 
mindkettö porhanyó, nodvossegtôl nem szenvedó, dudvától 
tiszta földet kiván, molly még 161 61611 folszántatik, és hole 
a’ mag martiusban a’ föld fölszáredtával sor szerint, vagy 
szórva vettotik, ogy holdra 23 1011101 számitva, 65 vigyázva, 
hogy a’ növények logalább 5_8 ujjnyira álljanak ogymástòl. 
Hogy közto a’ gaz 61116 hatalmasodjék: szüksóges a’ kétszeri 
kapàlás 65 gyomlálàs. _ Fô ollonségoi a’ mnstárnak a’ földi 
bolhák, mellyektöl a’ minél korabbi votés által lebot login 
kább mogóvni. A’ fokoto mustár aratásra alkalmas, mihelyt 
magvai mogbarnulnak, a’ fohéré pedig, midón sárga. szint 
vesz 1'0'1, mi jul. _ angustusban történik. A’ lovágott mustár 
esótiil mogovatván, és kiszáríttatván hazavitetik, kiesépolto 
tik, magva pedig szollôs радон véknyan oltorittotik, 65 gya 
kran megi'orgattatik. Egy hold földriìl 8 mázsa magot var 
hatni, mollynok mázsája 32 font olajt ad. 

~ 3. A’ mák (Papavor somniforum), mollynok fehér, 65 
sziirke fajtája van, loginkább szeroti a’ jófélo mésztartelmu 
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homokos agyagot. Vottotik ugarha, 65 kapanövényok ищи, 
mire öszi, és sokolyobb tavaszi szántàs által készittetik ol fóldjo. 
Egy holdba 1 _ 1'/2 itczo 1'/2 —— 13/'4 lábnyi távulu sorokba 
vottotik gép, vagy kèz segelyovol mart. végétôl kezdve apr. 
végoig. A’ kikelt növénykék szorgos gyomlálás által mindig 
lisztán tartatnak, ’s annyira ritkittamak, hogy egymástól 4-6 
ujjnyi távolba. ossenek. Rondeson augustusban érik mog, mi 
kor tokja öszszoszàrad ’s mozgatva osörög. Magtorméso 14 
_18 méró, szalmája podig, molly tüziszorül hasznàltathatik 
14-18 mázsa. Egy mázsa mag ad 34-40 font olajt. 

4. A’ naprai'orgò (Holianthus annuus) olaja, olly jó mint 
a’ faolaj. Magyànak vetese, ’s egyébb mivolose akkép törté 
nik, mint a’ tongorié mélyrétogiì, tolovényos nem Fólötte la 
za földön. Második kapalás után az erótlonohb ágakat lekell 
vagdalni, minden szaron logfólohb 5_6 logorôsbot hagyvàn 
mog. Minthogy fojoi nom ogyszorre érnok meg, lovagdalàsát 
több izben koll tonni. A’ levagdalt ’s mogszáritott fejekból 
a’ mag kiveretik, és szelolôrostàn mogtisztogattatik. Egy hold 
rul 15-18 mérö magot, és 4_5 szekér kórót kaphatni. 
Egy mázsa magbòl 25 font olaj válik. 

69. §. 

Azon fóstö növényok közül, mollyok égaljunkon sükorrol 
termosztothetnok, fóbb holyot foglal a’ pirositò buzer, föstó 
osiílleng, 65 ozikszár. 

1. A’ pirositó buzér (Rubia tinotorum) gyöko kedveért 
miveltotik, molly mogszàriltatváu, 65 megörlotvén a’ targya 
kat pirosra fósti. E’ növény porhanyó, 65 böséges homokkal 
kevert földet szorot, mollyot ószszol moglrágyàzni es szàntani, 
oz utolsót podig tavaszszal is ismétolni koll. Maghól késón foj 
lik ki, onnélfogva eleven gyókök által tonyésztotik, mollyok 
egymástól 1 lábnyi távolban, 65 ogyonlö mélységben ferdén, 
fölálló szomekkol iiltottelnok. Miutan kihajloltak, a’ földet kö 
röttük gyakran porhanyitani, 65 gyomlálni koll. A’ szaporan 
lovolodzö szárak lokaszàllatván, tehoneknok adathatnak olodo 
lül. Kot vagy három év mulva a’ gyökök ószszol каштан, 
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es a’ kisebbok ismét oliìltettotnok, a’ nagyobbak podig por 
tùl kitisztitva mogszárittatnak, ’s adott alkalomkor oladatnak. 

2. A’ föstö osüllengnok (Isatis tinotoría) 1161 fajtàja mi 
voltothotik honunkban haszonnal, a’ nagy (ozitromsárga. magvu, 
1.1. olata), es kis (fekoto magvu, I. t. germanien) osiillong. 
Amaz kopár homokban is vlgan novokodik, ha. mortiusban osen 
des idóbon ráhintott trágyával sůrün botakartatik; illyon ta'nyán 
5_6 lábnyira: fokote fóldhon podig 7-8 lůlmyira 15 шва.“ 
A’ kis esüllong haszonnal osak köver földbon tonyészthotó, 65 8 
Iábnyinál magasbra nom omolkedik). _ Mindkettónok mivoléso 
a’ kövotkozö. A’ fölszántott telok mart. vegen, vagy apr. olojon 
vasboronával moglisztittatik, az ogy évesoknol régiobb magvak 
24 oráig langyos lágy vizben àztattatnak, és az omlített munkák 
bovégoztével kis Вара 111611 ogymástól 1 lábnyira álló gödröos 
kokbe, mindenikbe 3_4 szemet számítva, ültottotnok, 65 osak 
vékonyan takartatnak bo; mort a’ mélyon esott magvak ki nom 
kelnok. Miholyt a’ kikolt növonyekot a’ gazok nyomni kozdik, mog 
kell a’ 1611161 kapàltatni, 65 mindig tis'ztán tartani. Az 6156 
evi osüllongokot kozdhotjük arattetni juniusban, másodszor ju 
liushan, 65 meg augustusban, 561 ootoborbon is lohot leve 
loket szedotni. Ezokot két 1162261 üslökbe szodi, 65 egyik ko 
zévol tartván, másikkal ñildszint lomotszi a’ munkás. _ A’ 
màsodévi kis osiillongot arattatni lohot 11161. 6161611, midön a.’ 
kórók zöld virágbimbókat kozdenek mutatni. Az also lovelek 
kol egyiitt osomóba szodotvén a’ bokor földszint lovágatik. 
Két vagy három héttol késóbbon a’ nagy csiillonget is lohot 
arattatni, és ezt a’ munkàt, valamíg a’ gyongo sarjak kivirág 
zásukhoz közolítnok, lohot ismételni.- Magnak e’ logszebb 
poldànyokat kell moghagyni, és a.’ nagy osiìllongot, mikor mag 
vai mogsárgultak, a’ kiesint, ha mogfokotodtek kell loarattatni, 
kévékbo kötve jól mogszáritani, a’ magvakat kozokkel kiosip 
dosni, 65 zsákhan száraz helyre oltonni. Ültotésro a’ ßjatal 
mag logjobb. 

3. A’ 16516 621115261 (Polygonum tinotorium) egynyàri 
növèny, 65 olly gyongo, hogy a’ der tönkre teszi. Az in 
digo föstéket tojàskorok harogoszöld levelei adják. Kövér fo 
kote füldben 8 lábnyi mogassàgra kapaszkodik, 65 sůriin bo 



72 

krosodik, ’s hol .ágai lekonyulva a’ földet érik, belé llamar 
gyökereket vernek. Magvait szedetni kell 3_4-szer, mint fönn 
kezdve alább alábh érnek. A’ szedést halogatni káros; mert 
a’ verebek mohon reá esvén, mind fölemésztik. Mikor a’ mag 
tokok вмешать, ’5 а’ magvak kemények, jele, hogy meg 
értek. Kóròinak ’s magvainak osak az erös fagyok ártanak. 
Magvait apr. utolsó napjaiban kell ültetni, egy egy gödröcs 
kébe 6_8Aat szamitva. Aratása történik, midón virágozni 
kezd; ekkor derékon kell levágni, hogy а’ nagykórók siirii 
sarjakat ereszszenek, mellyek virágzásba indulván, ismét le 
vágatnak, de valamivel alábh; 65 ez mindaddig ismételtetik, 
valamíg levelekkel hôvelkedô sarjak mutatkoznak. 

70. §. 

A’ füszeres növények nagyrészt kertekben termesztetnek: 
а’ szabadban tenyészók közül itt а’ dohány, és sáfrány mive 
léséról, ’s toldalékkép a’ komlórul is szòlandunk. 

1. A’ dohánytermesztés gondos fót, iigyes kezet, szor 
galmas mivelót, jo ’s böesületes jellemii lelket kiván. Jó do 
hányt, kivàlt pípàzásra, minden homokos, vagy köveeses 
vegyiiletü földben, millyen а’ vittnyédi, himodi, höveji, ma 
lomsoki, termeszthetni, söt agyagosban is, ha sovány, mily 
lyen a’ szanyi, de soha sem fris trágyában; mert a’ trágyá. 
zott kövér föld igen nagy levelii, erós, 65 kellemetlen t'ústii 
dohányt ad. Mivelését öt idöszakra oszthatjuk: e.’ melegágyi, 
átültetési, növési, leszedesi, és végkezelesi szakra. Az elsôre 
nezve: 

а) Mihelyt' a’ természet téli szendergésébôl kikelni in 
dul, és némelly kora növények a’ naptiizte helyeken fakadni, 
’s kibujni &gt;látszanak: a’ melegágyak készitese, 65 а’ dohány 
mag vetése azonnal kezdessék meg, hogy minél korábban 
ültelhetó növényhez juthassunk. Magnak még mult öszszel п6 
hàny bokor derékszàrán 3 -4 virág hagyatik meg; a’ mag 
nak elérése nem vánatik meg, hanem mihelyt a’ magtokon 
vékony repedések lálhatók: azonnal letöretik, es esomókhan 
kiszárittatik. Tavaszkor elvetés elôtt egy vagy két héttel а’ to 
kokbul kiszabadított magvak rongyba köttetnek, naponkint 
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ogyszor vizbe márlatnak, és melog szobáben ib'lakaszlva tar 
tatnak, hogy kiosirázzanak, 6211166 olvoltotnok molegàgyba. 
Ennok 6156 rétogo szalmástrágya, fölsó jófélo-, peldaul ordoi 
16111 logyon, 65 6’ rétogok vastagsága ogyonlô, nohogy ko 
vesebb monnyiségii föld osotébon a’ dohànymag kiégjen. A’ 
mag jo idóben ogy het mulva kikel, mollyot hideg 1116 osotéro 
takarókkal védni kell. Kikolto után roggol 65 6516 inkább lo 
osoltatik mint öntöztotik, hogy a’ gyonge növényro 501111611 
vosség no Jusson. 

b) Az átiìltotésro 6’ 16111 harem 5266165561 1165211161111 61. 
Az olsó történik ószszol, hogy a’ 1611161 6’ 1611 nodvesség jól 
àtjárhassa; a.’ második a’ tevaszi gabonavotés végeztévol; a’ 
harmadik közvotlonül eliiltotés elött, mi máj. olojén történik, 
hogy a’ növény a’ lleves idó boälltáig mogorôsödjék. Eliiltotés 
olött a’ mologágy este mogloosoltatik, hogy a’ zsongények bo 
lólo másnap kivétotvén kis földdol jójjonok ki. Az 616116165 tör 
ténik másnap este 1616 272 16Ьпу1 távulokban; azután esten 
kint az ültotvényok esö-, 'vagy állott kûtvizzol loosoltatnak 
mindaddig, mig loveloik-takaróul nom' szolgàlnak. 

o) Három hétro olültotés után törtènik a’ kapálás, do 
56 molog, so száraz idóbon, so hirtolon o'só 111611. М111611 a’ 
növény folényi magassàgát olérto, ismét megkapálni, 6’ gaz 
161 jól kitisztogatni, 65 úgy mint 6' knkoriozát föltöltoni: kell 
egész 62 also leveleig. Több kapálásra nom igen szorul a’ 
dohány,- do igen is агга, hogy 6’ folios vagy rongyos levelok 
’s vondéghajtások loszaggattassanak; mort 62611 а’ haszonra 
való 161/6161161 elorótlenitik. Ugyanoz történik 6’ növényok te 
töivol is, mig ki nem virágoznak, ogyegy száron 7_12 lo 
velet bagyván 6’ 526г errósségéhez képest; mort igy a’ keve 
sobb számmal moghagyott lovelek nagyobbak ’s vastagabbak 
losznek, tohát súlyban ’s jóságban gyarapodnak; A' 1616 1616 
réso után az azon kinövó 2_6 lovolnyi hajtás hogydohtmy 
11611 hagyatik mog; oz közopén kicsipotik, ’s folytonosan tisz 
togaltatik 62 új kinövésoktól. „а 

11) А’ dohánylevelek leszodését miulán megérlek, 1161611 
11626 111611611 1611 tonni, hogy а’ növényok a.’ kiszaggatassal 
okozott Sertést kipihonjék. Az érés történik a’növényolültotèso 
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utàn mintogy 4 hònappal. Az orésnok joloi: sargulni 1162665, 
vagy midón a’ lovolok olovonzöld szinökot olvosztik, ha ma 
gukból erós mézszagot hocsàtanak, ha érintéskor az ujjhoz 
tapadnak, ha rajtok àtlatszó sömör, 65 sargasàg mutatkozik. 
Elsô izben osak a’ hihàs also lovolokot, másodszor az ozok 
fölött valokat, harmadszor 6’ 161611 11611 hogydohanylovolokot 
koll- loszodni, molly utolsók a’ szindohanynàl is olajosahhok, 
orósbek, ’s illalozóbhak.- Azonban olly szàrakròl, mollyo 
ket magnak hagyunk, mig oz mog nom érik, lo nom koll 
szedni az egészséges lovoloket. Egy magnak hagyott növény 
annyi magot hoz, hogy Ibolöle több holdat lohet bovotni. 

e) Miután a’ lovolok leszodottek, szalmàval vagy gyo 
kénynyol fo'dött száraz fóldro rakatnak, 6’ napon széttorogot 
totnok, forgattatnak, 65 néhány òráig ott hagyatnak, mig a’ 
naptòl mog nem mologszonok, ’s fonnyadni kozdonok, vi 
gyazva, hogy megne szàradjanak. Erre i'úlosztésro 60-80 
lovelkint kosárba rakatnak, 65 fódél 61611 készitett szalmaágyra 
hordatnak, mollynok közopo domborodott legyon. Itt màsl'él 
labnyi magasan rakatnak egymásra. úgy, hogy а’ lovolok ho 
gyoi fölfolé álljanak, osutkaik podig lofolé i'úggjenok: 65 ok 
kép harmadnapig hagyatnak. Ha 62 6||аро1Ьап а’ 6011611у rot 
hadt fůszagot kozd magàhól boosàtani; ha. osutkàjából viz osö 
pög; ha kéz bodugtával égotö mologsog lapasztaltatik: jelo, 
hogy megfült, vagy koll; okkor 6’ lovolok szétszodetnok, 65 
mindaddig szellóztotnok mig mog nem hülnek. Moghiilos 111611 
fölf'úzotnok zsinegekro, 65 árnyékos, osömentos, do szollôs 
holyre fölaggattatnak; vagy voröfényos helyen napkolto elôtt 
kiaggatva több napig szàrittatnak. Az arnyokban fúggôk 61 
talában sárga-, a’ napon száradtak podig máj-szint nyornok. 
Miutàn а’ osutkák jól kiszàradlak, 65 a’ lovolok gyántasoknak 
lapaszialtatnak: а’ zsinogröl lovétoinok, kisimittalnak, 65 oso 
mòkba rakatnak, meg podig mogválogatva, hogy 56 zöld, so 
rothadt, vagy száritatlan csutkáju lovolok bolo ne koriiljonek; 
mort illyenok az egész osomót ponészszel, bůzzol, vagy rot 
hadással mogvesztogotnék. Egy osomoba 60 lovolot lohet 526 
mitni. _- A’ bokötözött dohányosomòk 2-3 lábnyi magos 
halmazokba rakatnak, 65 néhány napig lonyomva tarlatnak 
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meggyules olleni kolló eves mellott. _ E’ bánesmeddal ogy 
növenynek 8 egeszseges level számltesàval, 4 szeron 1 font 
levéllol, ogy hold Fóldön megterom 23 mázsa dohány. 

A’ dohánytormosztésbo nemollyek jónak láljàk a’ gy'ú 
rüzes bohozatàt. Tudniillik novekodven a`dohány, mogfatlyaz 
tatik, es miután a’ lovolok olegondó nagyok, do meg is az — 
erestól moszszo vannak, a’ törzsök közol a.’ földhöz meggyů 
rüztotik. A’ gyiiriizeson alól nom sokára a’ szárak faltyakat 
kozdonok oresztoni, mellyok közül kottó meghagyatik, es mikorra. 
az anyatórzsön a’ lovolok mogernok, azok arasztnyl hoszszúkká. 
válni, es az anyatörzs lovágesa uten a’ ket fattyutörzs szinto azon 
nagyságra növekedik, mint elôbb az anyatörzs. _ E' gyiirůzô 
rendszerrel minden törzsriil ket tökeletos aratást kaphatni meg 
koves melogiì nyárban is; molegohb videkeken podig meg má 
sodik saijut is, ha kivelt a’ magvotes mologágyakban, az et 
iiltetes pedig minel korebban törtenik, nom штампы el az 
esti takargatást der bekövetkozto alkalmeval. a) 

a) Hemyók ellen a’ dohányföld ogy tenyémyi szélosségben vettessék 
be kendermaggal; a’ bogarak ellen szarufamaradékkal hintessék meg a’ 
föld, vagy pedig dohánycsutkából égctett hamnval; vagy oliy vizzel ön 
töztessenek meg a' dohánynövények, m llybon dohánylevél fött. 

2. A’ sáfrany (Crocus sativus, jefele- v. beesi S.) mo 
log száraz eghajlatol, kisse kövér fóldet kivàn; kapált voto 
ményok uten fokote homok, vagy korti je fóldben logjobban 
diszlik. Hagymek által szaporittatik, mellyok jul. vego foie 4 
ujjnyi távolban 2 ujjnyi melyro dugatnak, miutan elôbb ju 
niusban fölszodotven megszikkasztattak. Septemberbon elôbb 
lovoloi, kesöbb virági tìinnek ole, mellyok kora reggol, mi 
olôlt tudniillik a’ nap a’ harmatot eloszlatta, mogvizsgáltat 
nak, közûlök a.’ kinyiltak leszakittatnak, es kosárba akkint 
tetotnok, hogy nyilásuk fölfele álljon. Honn a’ bibek vígyezva 
lovetotnek, es vagy àrnyekban, vagy rezrostában izzótůz fö 
lött megforgatve kiszárittalnak, végre iskátulyákba rakva sze 
raz szellôs holyon tartatnak. _ A’ hagymek telen et sajet 
àgyukban hagyatnak, hogy podig a’ hidegtól mogno rongel 
lassanak, a’ föld szalmával vagy tràgyàval bofödetik. Negy 
ev mulva juníusban a’ fóldbiil kivételnok, mollekkinövesoik tó 
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lük elvàlasztatnak, es ültetesig szarittatnak. _ Еву 110111 meg 
terem 10_15 fontot. a) 

а) Azon fóldet, meliyen sáfrányt termesztünk, ugy használhatni, 
miutha benne sáfrányhagyma nem is volna; mert ez zöld szárát csak 
tavaszszal veri ki, melly maj. elején шаг elszárad- Zöldjét tôbbé azon 
évben nem láthatni, csak virúgját, mint fólebb említôk, sept. vége felé 
Mivelése 161161 6’ vörös, vagy stajer loherrel öszszeköthetö. _ E’ czélra 
a’ jól készült földet tavaszszal vasborónával kiegyengetjiik, bevetjíik he 
remnggal, ’s tövisboronával szokáskint betakarjuk. Jul. végével, vagy 
aug. elején 5 ——’7 lábu csoroszlóekével, mellynek 161161 6 ujjnyira állnak 
el egymástól, a’ földet 4 ujjnyi mélységre fölszaggatjuk, mit sem tö 
rödvén nrról, hogy sok lóhergyökeret kitéptiìnk vele E’ barázdákba kellö 
mélysßg-, ’s távolra bedugdœsuk a’ hagymákat, ’s ügyessen betakarjuk. 
A’ maradékherét sept vége felé lekaszálván, a’ sáfrányvirágok kényelme` 
sen fölszedethetnek. Másod évre az elsó kaszálás máj. elején történik, mi 
dón a’ hagymaszár elszáradt; a’ második, és harmadik kaszálás 635111116: 
tetik el, hogy ez 1110156 sept vége felé mehessen végbe. 

A’ vad sáfrány (sáfràny szeklicze, Carthamus tinctorìus) 
szereti a’ mélyen mivelt, 65 porhanyitott televényes, de nem 
fris trágyás fóldet; ’s mivel gyökerei mélyen lehatnak a’ hideg 
vizenyös földben nem diszlik. Földjét meg ószszel jó mélyen 
kell fölszántani, ’s boronálatlanul hagyni; tavaszszal pedig, 
mihelyt fölszikkad, megboronálni, hogy kizöldüljön, ’s velés 
61611 még egyszer megszántanl', végre apr. elején sorban; 
vagy szórva elvetni, egy 1600 [l ölnyi holdra. 1‘/4_1’/4 mérô 
magot számítva. Vetés 111611 6’ földet mindig tisztán kell tar 
tani, vagy szorgalmas gyomlálás, vagy gyakori kapálgatás 
által. Jul. utolján, vagy aug. elején a’ bimbók megnyilnak, ’s 
a’ virágot kibocsátják, mellyek eleinte halványvörösek, de 
végre barnavörös szinhe öltöznek. Midôn 6’ virágszálak a’ mag 
tartó bimbóra viszszakonyulnak: 6’ szedésèhez kell fogni, melly 
se nedvesen, se igen szárazan ne történjék; mert ha nedve 
sen szedetik le' a’ virág, megpenészedik; ha pedig igen 526— 
162: öszszezuzódik. Sze'dése a’ hüvelykujjal egy tompa. kés 56— 
gélyével könnyen megeshetik, 65 tart 4_5 hétig. A’ virágot 
526162 5261165 padolaton kell elteritem'; 65 116 mûr elegendöleg 
megszáradt, zsákokba pakolni, ’s eladàsig 526162 helyen tar 
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tani. - Minion oct. taján a’ magvak tökélyoson mogortok, 
kóróje kinyüvotik, mogszárogattatik, és olosépoltetik, v‘a’ mag 
vak' pedig визга: holyon a’ jövó votésig a’ romlàstól megöriz 
tetnok. - .L -.^i . 

71. §. 

A’ komló (Humnlus Lupulus, fölfutó K.) laza, jól tré. 
gyázott, és kovosé nodvos földet szoret. Eleven gyökök által 
tonyésztetik, mellyek télelötti szántás, és tavaszi boronálás 
után 4_6 lábnyi távolra iiltettetnok ogymástól mart.- vagy 
apr. hónapban, ogy helyro kottö tétetvén, hogy, ha az egyik 
torméketlen maradna, a’ másik által pótoltassék; ha pedig 
mindkottô mogéled, egyik máshová. tetotikv át. Egy holdra 
5% lábnyi távolságban körülbolól 1200 iiltotvény kivántatik. 
Az iiltetvények molle 6_81ábnyi magos каток Szuratnak, 
hogy a’ fölnövó indák belojök’ kapaszkodhassanak. Elsö évbon 
a’ komlóföld jnniusban, és màsodszor juliusban mogkapálta 
tik, ’s belólo minden dudva kiirtatik; do oz évben a’ közté 
rekbon, káposztát, fohér шиш, spargàt is termeszthotni. 
Öszszol a’ üjatal indák ogy làbnyira a’ fóldtül lovágatnak, és 
a’ tókék fagyástóli védelom míatt trágyàval bei'ödotnok, molly 
róluk tavaszkor lovétetvén a’ növényok közolébon földdol bo 
takartatik. Második évben minden tôke mollo ogy lábnyi té. 
volban több ölnyi magos póznák Aállittettnak föl. Harmadik ’s 
kövotkozó évokbon a’ gyökértökek alkalmatos' idöben mart. 
vagy aprilbou mogmotszotnok, csupán a’ mélybe ereszkodó' 
gyökerok hagyatván meg. A’ mogmotszott tôke olóször ñnom 
földdol, erre trágyàval, és végro ez ismét földdol takaitatik 
be. A’ töbhi gond all a’ fölös lovolok loszedésébon, logalább 
kétszori kapálásban, es gyomirtásban. _ A’ komló virágzik 
jul. végo foie, mogérik aug. végévol, mit moglehot ismorm’ 
sárguló szinéröl, erösb szagáról, a’»virágpor zsirosl tapinta 
táról, molly a’ kozekot megi'östi. Ekkor a’ szodéshoz minden 
késedelom nélkiil kell fogni, a’ virágfejekot ogyonkint a’ ko 
osán ogyrészévol körömmel vévén lo, és ушами, hogy a’ 
virâgpor ki ne hulljon. Száritása. törtenik loges doszkepado-- 
zatu holyon, mellyro a’ komlò ogy tonyérnyi vastagsá'gnyira 

| 
i; 
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kiten'ttetik, és eleinte kétszer megforgatlatik. Nehàny nap 
mulva jó idôhen valamennyire vastagabbra vonatik öszsze, 65 
napjában egyszer forgattatik meg, mig szàrainak hasadásai 
kiszáradtát nem mutatják. Erre 3_4 làbnyi magasra vonatik 
öszsze, 65 esak néha forgattatik. A’ száńtóhely ablakai de 
riilt száraz napokon kinyittatnak, de éjszakára és nedves idó 
ben zártan tartamak. Ha a’ komlòt annak idejében eladni nem 
lehet, ládákba nyomatik, mellyek hasadékai papirral'ragasz 
ишак be. Egy hold földriil jó évben I2 , középszerůben 6, 
roszban 1'|2 màzsát nyerhetni. 

lrodalom: Pankl S. I. с. 5. _ 0K. II. 82_|11. §. _ KT. I. Rilll. 
sz. \'. cz. _ MG. lll. 74- 7b. 80. lV. a. 8. 24 b. 10. 34. 35. V. 22. 
61. sz. 

VII. Czìkk. 

Gyöke'rnóvények 

72. §. 

A’ gyökérnövények közül szabadhan termesztetik legin 
kábh а’ burgonya, esiesóka, ozékla, kerékrépa, murok, ka 
rórépa, ’s a’ fejes káposzta. ` 

73. §. 
A’ burgonya (Solanum tuberosum, burgonya Csuesor, 

krumpli, kolompér, pityòka, Foldi alma) porhanyò, bóven 
trágyàzott, vagy televényes, de jòl forgatott földet kivàn. Ki 
száritott tavak helyén, fólégetett turfaföldeken ’s új töresekhen 
gazdag termést ad. [nkábh gumók, mint mag által szaporit 
tatik: azonban czélszerii minden 10-12 évhen a’ fajt magról 
nevelt burgonyagumókkal megújitani. E’ végre a’ kivànt faj 
nak hogyói öszszegyüjletvén, és tiszta vizben szétnyomatván, 
a’ mag ragadós nyálkájátòl megtisztittatik, 65 itatós papir 
közt megszárittatik. Elvetése tavaszszal veteményes ágyban 
történvén, a’ növények buján fólbajtanak ugyan, de azon év 
ben mogyorûnál nagyobb burgonyát nem teremnek. Második 
évben jó karhan álló намотают ültettetnek ki, 65 igy a’ 
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harmadik évbon ismét, miden mar a’ gumók kelle nagysagu 
kat olerik. Vetese vagy lragyazott gabonavetomeny utan, vagy 
fris tragyaban föltört lehero ’s egyebb mostorségos logolô 
utan legozélszorúbbon törtenìk. Votési készitesro az olsó szan~ 
tast ószszel koli tonni, es a’ kör'úlmenyekhoz képost elly me 
lyen, mint osak lohot; miro ozntan tavaszszal egyszeri szan 
tas is oleg, midön ogyuttal a’ votést is megtohotni. Votese 
iogezeiszorúbbon vitotik vegbo, ha a’ föld töltögotóokevoi mely, 
es l'/2_2 labnyi szeios barazdakra hasogattatik, az oz allai 
tamadt barazdak taréjibel pedig beronaval ismet mintegy 3 
ujjnyi leogyongettotik, mi aital a’ termöföld logporhanyebb 
raszo ismet a’ barazdakba hul viszsza, ’s ide rakatik azutan 
a’ burgonya nagysagahoz kepost 6_9-12 ujjnyi tavolsagra 
ogyonlóen; oz ha mogtörtent, a’ barazdaközök ugyanazontöl 
tögotóvel közepott kette hasittatvan, az olvotott burgonya bo 
takartatik; vagy kinok töliögotóokejo ninos, harem eket allit 
a’ földro ogymas molle, mellyek közöson szantvan, a’ burgo 
nya a’ harmadik oke utan a’ barazda jobb oldalaba, ’s mint 
ogy közepot, a’ tarej es okonyom közötl a’ porhanyóbb föld 
reszbo ogyonkint nyomatik, es pedig, ha kottemotszott bur 
gonya vettotik el, olly móden, hogy a’ somek felfele ossonok. 
A’ barazdak mélységo itt 6_8 ujjnyi, szeiességök szintannyi, 
onnel fogva harem barazda szelossego 18-24 ujjnyi, mint 
a’ föld könnyobb vagy nohozobb, es a’ burgonya kora-, vagy 
kesóbb iajtaju. Közep nagysagu gumekbui, mellyekból 1000 
_1500 megy ogy merôro, ogy heidra 15_20 more szük 
seges. Midón a’ osirak a’ fóldbůl kibujni kezdenok, ezt keresz 
tiil kasul orósen mogkoii fogasolni; mintogy 4 hettol kesóbben 
a’ növenysorközök, vagy barazdaboronaval, vagy lòkapaval 
mogjaratnak, mi is ket, vagy harem het mulva ismetoltotvén, 
ogyuttal a’ növenysorekban fölvergódött gyom, mollyhez a’ 
můszor nom fer, kézi kapaval kiirtatik. _ Miutan a’ burgo 
nyaszar meglehotöson felnótt, kövotkozik a’ töltögotóeko, molly 
oiöször mintogy 4 ujjnyi melysegro, masodszor sziniannyira 
boesaltatik a’ földbo, vigyazva, hogy a’ bekrok mog no sér 
tossonok, es a’ barazdak tetói 4_5 ujjnyi szélesek maradia 
nak, hogy a’ viz a’ mollékro no olly könnyon folyhassen. 
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826162666 fekvésü könnyü homokföldeken a’ töltögetès elma 
rad, 65 6’ 116165 16р0560 161160111. 

А’ burgonya megérése idejét a’ szárok ’s levelek 6152616 
desa mutatja; némelly fajoknál azonban a’ levelek zölden 016 
16110611, mig a’ fagy be nem 611. A’ 11016061611 jul. végétöl 
sept. elejeig, a’ késóbbiek sept. végétöl 001. vógeig szedetnek 
ki. Kiszedésök vagy közönséges, vagy töllögetóekével, vagy 
kapával történik, melly eszközök segélyével az iìlteteskor 16 
madt barázdaszeletek kétfelé osztatnak, 65 62 61161 а’ gumók 
а‘ baràzda két 011161616 fordittatnak. Kiszántás 11160, 116 fagy 
tòl nem tarthatni, jó a’ fölszedést halasztani, hogy 6’ hur 
gonya jobben megszikkadhasson. a) _ Középszer'ú idójárùs 
mellett 250 _300 mázsányi trágya 11160, egy holdrul 140 
_150 mérónyi termést várhatni. b)_ A’ burgonya - 0о hév 
mérsék alatt elfagy. . › 

va) Ujabb idökben nagyobb kiterjedtséget nyervén a’ burgonynter 
mesztés, és a’ gumók eltakaritására sok helyen 116116 gend неш foi-dit 
tatván: azok 62 úgy nevezett száraz rothadástól támadtnttak meg. E’ 
betegséguek Schultz 161161 két lépcsôjét különbözteti meg: 1) az 616116— 
születi, midón a’ burgonyának külhéja elveszti fényessêgét, és megszá» 
rad, rajta lsötétufoltok mutatkoznak, mellyek 116561111 öszszeolvadnak: 
e’ foltok 61611 a’ burgonya 111156 romlásnak indul, ele'bb sárga, utóbb 
mindinkább 561616116 52101: öltvén magára, de mellette száraz állapotban 
marad :_ 6111101 még ember- ’s állattápra, valamint más hasznokra is 
alkalmatos. 2) Midôn a’ külhéjon létezö ioltok buborékokká válnak, ezek 
belseje késôbb behorpad, és fólreped, melly repcdéseken fehe'r penész ke 
letkezik igen kicsin kölesìdomu részekböl álló: - a’ burgonya ezentúl 
101116111 szagot terjeszt, és aÃbetegség az egész testére elterjed, melly 
esetben már csirát nehezen hajt, ellenben gyakorta kisded vörös gumók 
nlakulnak rajta. _ Ugyanazon tanár a’ betegség elmellôzésére követke 
zôket javal: a) hogy a’ burgonya kiszedéskor érett, és szárnz állapotban 
legyen;_ b) hidegv ’s esótůl öriztessék ; — с) kiszedés elótt leveleitöl 
megne fosztassék;_ d) naponkint csakannyi szedessék ki, mennyit az 
nap ellehet takarítanì; — 6) nagy rakásokra ne öntessék, 65 inkább hosz 
szu, mint mély gödrökben tartassék. _ Stieber a’ szárat rothadás meg 
gátlásaul deszkából készült páracsôket ajánl, mellyek körül a’ kupaczokba 
1611011, ’5 elébb szalmával, erre fólddel befódött burgonya, véleményo 
szerint sértetlenül 611611611161111. ‘ - I 

l nl' 
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11) A’ magyar gazdasági egyesülot kertjében olültetett burgonyafa 
jok között logjövodelmezôbbnek mutatkozotl a’ rövid fenyôcsap burgo 
nya, molly sûlyra nézve fizetett 42, 5-vel; Iegszogényobhnek a’koránérö 
angol molegházi burgonya 1, lt-vol 

74. §. ‘ 

A’ osicsòka. (Holianlhus tuberosus, os. Napvirág), molly 
gumòira nezve a’ burgonyához nagyon hasonlit, tavaszszal szo 
kott olvettetni, szartakarmány miatt sürůbben, gumóiert rit 
kebbau ültetve, ogy koves tragya hozzáadásával. 5201010 
karmánynak virágzás elött sept. olejen vágatik le; ha podig 
gumeit akarjuk használni: ezek tavaszkor Fólszodotnek. 

75. §. 

A’ ozekla (Beta oiola altissima, magos feller ezekla, 026— 
korrepa, burgiindi repo.) termosztesenek a’ tolovényos homokos 
agyagföld folel mog loginkább. Ha meg oróbon van a’ 5200 
toföld, 02 ugarban lohot a’ ozukorrepet termoszteni, kivelt ha 
a’ nyomás a’ megelötött osztondôbon tregyaztatott: igen kö 
ver földbon podig a’ tavaszi votes holyet foglalja ol. Földjo 
votesre harem 5200105501 keszittotik el; az 0156 törtenik 652 
5201, а’ ш0500111 kikolotkor a.’ lehetô lognagyobb melysegro 
’s legalabb 10_12 ujjnyira, hogy a’ repenak melyon orosz 
11006 szivgyöko 0’1'6100011110ш00у5030 miatt növesebon no gá 
toltassok. A’ harmadik, és utolsó szantàs a.’ repavotes külön 
’módjától fúgg. Ez tudniillik haromfele: szórt, kiiiltetes, es 
dugdozás 011011. A’ ket else medot nom ajánljuk, do igen a’ 
dugdozest, molly kövotkezó'leg törtenik: apr. közopen a’ ré 
paföld harmadszor megszántatvan ’s azonnal boronáltatven, 
töltögotöekevel 2 lábnyi tavolságra egymástól barezdák hu 
zatnak: ez idó alatt a’ repamag ogypár napig vizben vagy 
ganajlebon àztattatik, miro a’ magvak kel ujj közt tartva ogy 
lábnyira egymástól, Iogfölobb mesfel ujjnyi melysegre egyen 
kint a’ töltes közopebo nyomatnak. Votes 0100 2_3 het 
mulva, miután a.’ növenyok kibujtak, 0’ fölös szelak kitepot 
nok, vagy jobben a’ lovelok alatt gyongedon lotöretnek, esak 
egyet hagyva mog; mit tonni logezelszorůbb akkor, midón a’ 

6 
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növeny шаг negyedik levélben áll, el nem mulasztván egy 
szersmind a’ gaz kiirtása végett, a’ fóldnek kézi kapávali föl 
ràzàsát, vagy töltögetóekével, vagy lókapávali gyomlálását. 

A’ répakiszedés 65 1161611611165 hidegebb vidékeken sept. 
vége felé-, melegebb lájakon: oet. elején történik, ’s leg 
ezelszerübben szaraz idôben. Porhanyò földbiil a’ répát leve 
leinél fogva kézzel is kihuzhatni: ellenben szivós kemény fold 
ben 6561 kell használni, vigyázva, hogy a’ répa meg ne 561 
1655611. Kiszedetvén, 65 а’ földtül megtisztogattatvàn 30-40 
mèrônkint kupaesokba rakatik, mellyek közvetlenül szalmával; 
erre pedig földdel takartatnak be, közepükben páraesó létez 
ven. _ A’ termes nagysága szàmos köriilményektól l'úgg; 
legjobb esetben 400 màzsára is Fólmehet: azonban 200 má 
zsával is megelégedhet'únk, mihez még mintegy 50 mázsa 
zöldtakarmány járul a’ levelek után. Ezek azonban csak'jmint 
mellékhasznuak tekinthetôk; mert ha idó elôtt szedetnek , a’ 
répa tökélyes kifejlését gátolják. Egyébb'lránt sept. közepe 
után hozzákezdhetni a’ levelezeshez, olly módon, hogy el 
sóbben az öregebb levelek szedessenek, 65 azonnal a’ marhák 
élelmére fordittassanak. 

76. §. 

A’ kerékrépa (Brassiea rapa, fehér-, ugar-, tarló-, 
vetésrépa) fajtáival egy'útt hidegebb éghajlat alatt, és maga 
san fekvó éjszaki tâjakon шаг juniusban az ugarba, melegebb 
tajakon augustusban a’ gabonalarlóba vettetik. Az 6156 6561 
hen 161161 ugar-, a’ másodikban tarlórepának is neveztetik. 
Kedvezók reá. nézve a’ gyakori harmatok, 65 apròbb 65626 
sek. Diszlésre porhanyó agyagos homokföldet szeret, melly 
361 elkorhadt apro ganajjal trágyàztatván siirii 526111651 nyert, 
és minden gyomtul megtisztittatott. Vetésiil egy holdra 2 
_272 font mag elegendó. Ugarba a’ keverési szántàs után, 
mint masodik vetemény pedig a’ tarlótöresre vettetik. Vetes 
után tiìskeborona, 65 henger elegendó. Tengés közben ka 
pálás àltal a’ gyomtul tisztogatni, sót ha kikeleskor zsengenyei 
sürììen volnának, ritkitani is kell. Kedvezô köriìlmények közt 
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ngarban 300-450; tarleban 150-300'mezsenyira нашп 
. hatni termeset a’ gyök-, es levelhulladékon kiviil. 

77. §. 
A’ murok-, vagy serge-repo. (Daueus carota) mély, 

porhanyó, tolevenyes, es inkább homokos, mintsom agyagos 
földet kiván, ’s minthogy a’ fris tregyát nem kedvoli: ozel 
szorů azt mogolózó ószszol olkorhadt allapolban szántani ale.. 
Vettotik kora tavaszszal szep osondos napon. A’ magnak egyen 
Ietos kiszerhatesal végett sziikséges ezt füreszporral, vagy sze 
raz földdel öszszekovorvo elvetni ’s lehengorezni. Egy holdra 
mintogy 6 font kiventatik. Miholyt kihajtolt, es szerát a’ ga 
zoketel megkiilönböztetni lohot, gyomlálásához kell fogni, sót, 
hol szìiriibben letozik, ritkitani is 6_8 ujjnyi tavolságig. A’ 
kiszedésnel öszszel, mellyre száraz idót velasztunk, ozelszerû 
leg háromegu villa használtatik. Tormeso fölmegy 230-400 
meróro. _ A&quot; magzásra felrotett murok, Vmellyröl a’ level 
törzs lo nem vágalott, tavaszszal kiiiltottotik olly melyon, hogy 
a.’ fóldbiil osak a.’ szivlevolkek nezzenok ki. A’ magnak egye 
netlon erese különös ligyolmet kiván a’ mar megerett ernyek 
Ioszodeseben, mellyok lovágatván, szellôs szobakban több na 
pokig hagyatnak, es a’ mag reluk osak azuten szedetik le. 

73. §. 
A’ karórepa (Brassioa napobrassioa, tetrepa, kosmás 

répa, földalatti kalarábe) legörömestebb tenyészik porhanye, 
kissé agyagos, es nedves, do gazdag földbon, molly a’ mog 
olözö öszszol trágyáztatolt. Votese májusban törtenik, es mi 
uten ültetvenyo ujjnyi nagyságot olert, átültettotik, elmetszot 
ven lìnom hajgyökoroi, hogy vastagabb tôketnyorjon. Növeso 
elómozditesára ismetelt gyomlelás, es ültetvenyenek trágyalé 
veli öntözese sziikseges, hogy a’ bolhaktól’s hornyóktul meg 
vedossek. Je földbon közönseges tormeso fölmegy 300, kod 
vozö köriilmenyokbon podig 450_500 mázsera is. 

79. з. 
A’ szentbföldeken termesztotni szokott ' lejos паровика 

(Brassiea oleraoea capitata) vettetik tavaszkor вьюге; es 
6# 
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aug. végével magtermesztés végett. Mindkét vetés nem a’ 
szántóföldön, hanem a’ vetésre készitett ágyban igen sürün 
történik. Miután a’ növénykék kibujtak, 65 526гЬа indultak, 
az iiltetvényes ágyból kivétetnek, 65 jbl megmunkált szánló 
földön egymástòl 1&quot;/2 lábnyi tàvolban iiltettetnek. Minthogy 
zsengényeity` a’ szárazság bántani szokta: az átiiltetés vagy 
esöfenyegetéskor, vagy napnugtakor történjék, hogy az ер 
harmat által azonnal fölvidittassanak. Növés közben szorgal 
matos gyomlálásról, idönkinti öntözésrôl, megkapálásról, és 
a’ sár'guló fonnyadt levelek leszedéséról kell gondoskodni. Egy 
holdban közép számmal 400 mázsa megterem. _ Az augus 
tusban {vetettek jövö évre tartatnak Юн magnyerós végett. 

lrodalom: ШК 5_29. lap _ MG- lll. £0- lV. n. 18. Ь. 39. sz 

HARMADIK SZAKASZ. 

A’ rétek mivelése'röl. 

so. §. 

A’ gazdaság fó kineseihez tartoznak azon természetes 
rétek, mellyek helyes földvegyületöknél, mérsekelt, nedvbeli 
állapotjuknál, 65 öntözésre is alkalmatos fekvésöknél fogva, 
nem osak egészséges, 65 az állatnak kedves szénát, hanem 
nagy mennyiségiìt is adnak. Ezek czélszerü mivelésében föleg 
e’ három dolog igényel gondos kivitelt, tudniillik, hogy a’ jól 
mivelt rétek föntartassanak, az elromlottak megjavittassanak, 
65 ijak alapitlassanak. 

si. g. 

Hogy a’ jól mivelt rétek i'óntartassanak a’ következökre 
illik iigyelni: 

1. A’ bozótok, cserjék, 65 minden nagyobb burjánnö 
vények, valamint azok is, mellyek a’ marháktól nem ked 
veltetnek, vagy nekik ártalmokra lehetnek, kiirtassanak a); 
a’ fákat azonhan, ha nem nagy számmal léteznek, meglehet 
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kimelni; mort ha a’ föld száraz: àrnyekuk által a’ nodvot 
fóntartjek, es a’ f'úvoket ápolják; ha podig a’ Fold vizenyós, 
gyökoroiknel fogva a’ fölös nodvot tölszijek, és a’ holyet va 
lamennyiro kiszeritják. A’ retokro Linnè leginkább a’ szódokot 
(Tilia europaoa, hersfa) ajánlja. 

a) A’ rétrôl kiirtandó növények a’ következôk : mindonnemiïnád (Al-un» 
do); sás(Carex); káka (Scìrpus); surló (Equisetum); bógáncs (Cirsium); 
harmatfů (Drosera); mezei sóska (Rumex aeotosa,- erdei s'óska, sós lórom, 
sósdi); a’ láng-, hagymás-, és torzsika szironták (Ranunculus llammula, 
bulborus, sceleratus); csongö lapór (Rhinanthns Crista galli, csengó kóró 
kakas taréj); liba pimpó (Potentilla anserina, pipofů, lt'idpázsit, fohér 
vagy ozüstös hátu fü, vad varádics); tövises iglicz (9. 5. 2-); hódos 
czikszár (Polygonum Porsicaria, húnyorfü, kis húnyor, baraczklevelů Ш, 
disznóhúnyor); kutyatej (9. 5. `Ъ); szatlyú (9- 5. 2.); szélos lapu (9~ 
5. 3.); moesári gólyahir (Caltha palustris, mocsárvirág, gólyavirág, sárga 
viola); ökörszemvirág (Chrysanthemum Loucanthemum, papvirág, arany» 
virág); bürök I(Cicuta viroso, méregbürök, gyilkos esomorika); belen 
dok (Hyosoyamus niger, bolonditó csalmatok, boléndfii, bolondító fü, 
disznóbab); maszlag _(9. 5. 4.); kökörcsin (Anemone); holgyomál (Hio 
racium Pilosolla, kis ogérfůl); vizi bösóvêny (Phellandrium aquaticum, 
vizi kaper); szélt'ü (Merourialis регента, tartós sz.); ószi kikerics (Col 
chicum autumnalo, z_ászpa K., ószi kökörosin, ôszike, törpe, vagy fejes 
zásza). 

2. A’ barmokat a’ retektôl elkoll tevolitani, kivált mi 
dön a’ föld ose utàn moglagyult; mort manosaikkal a’ гаме: 
mogliggatják, es a’ nyomukba tódult viz a’ fiivok gyökeroit 
mogrontja; vagy ha bonnök a’ viz mogfagyott: ez hidogsege 
által a’ gyökökot olöli. 

3. A’ száraz retok, ha megtörtenhetik, a’ szomszéd pa 
tak vizevol öntöztossonek mog; mit logjobb kora. tavaszszal 
eszközloni a): do ügyolni kell arra, hogy a’ bevezotott viz no 
sokáig boritsa a’ fóldot. A’ retöntözes rondoson ketfelokep tör 
tenik, tudniillik vizzoli átfuttatàs, es olárasztás eltal. Az olsö 
med alkalmaztatik, ha a’ viz zsilipokkel ellàtott mosterseges 
àrkokban a' retro vozottotik; a’ mesodik: ha vizáradaskor a’ 
viznok »ût nyittatik a’ retokro. 

а) Öntözött rétok adják n’ legolcsóbb takaimányt; muck этапам 
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sálioz legkisebb tért kivauuak, legolcsóbb fóldmivelést okoznak; legtöbb 
takarmányt teremnek; legtöbb ’s legolcsóbb marhát tenyésztenek; leg 
több ’s legolcsóbb trágyát aduak; legnagyobb telt trágyáznak, 's ezek 
nek következtében az országnak ’s gazdának legtöbb ’s legolcsóbb ter 
ményeket adnak, ’s ezek által legnagyohb tiszta 116521101. 

4. A’ 16165 nedvvel bövelkedó 161611 vizeiktôl szabadit 

tassanak meg; mit vagy töltések 61161, hogy a’ viz be ne 
folyhasson, vagy erek 61161, mellyeken kifolyhat, eszközöl 
hetni. a) 

6) Noha legtöbli és legjobb rétfiiveink semmi szerfólötti nedvessé 
get el nem türnek, még is 36 diszlésökre több nedvességet kivánnak, 
mint azon növények, mellyeket szántóföldeken termesztiink. Ez a’ rét 
kiszárításánál vezérelvül szolgáljon; mert ha valamelly eddig 36 széna~ 
termést nyujtó réttöl nagyon elvonatik a' nedvesség; nz úgy megron 
tathatik, hogy, ha kétvágásu volt azelôtt, a’ kiszáritás ulán alig adand 
egy jó vágást. Miért 15 62 árkok, vagy erek olly módon készittessenek, 
hogy a' vizet zsilipek által tetszésiink szerint föltartóztaßlassuk ’s gyüjt 
hessük. Ez száraz években, kivált zsombékos és turfás fóldeknél fölötte 
hnsznos. 

5. A’ sovány reteket sz'úkseges trágyával segitni. A’ 
trágyàzás ószkor törlénjék, elhintetvén, 65 gereblékkel egyen 
letesen elosztatván a’ ganaj, hogy a’ 1611 esók ’s havazások 
következtêben fóloldassék, 65 zsirja alászivároghasson a’ gyö 
kereknek 16р161611111 szolgálandò. Т61 végével a’ trágyamara 
dek fölgereblélletik, és a’ szántófb'ldre vitetik. _ Rétjavitásra 
trágyapótlekok is használhatók e.’ következö arànyban: iszap 
keverékböl egy lioldra 10_12 szekér; hamuból 15 _ 16 
mérö; gipszbôl 8_10 ш616; vizzel higitott tràgyalebôl 25 
_30 ako. 

62. §. 

Ha a’ megromlott rétet javitni, vagy újat alakitani kell, 
a’ következökre iigyeljiink: 

1. Ama’ hely, melly javitásra szorul, vagy új retnek 
van szánva, nyáron szántassék föl, ószszel répàval vagy zab 
bal, következö évben pedig gabonával vettessék be; harma 
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dik evbon szorgalmassan шишек 1'61, ’s bolóle a’ burjá 
nok ’s osorjék irtassanak ki. Ezek végeztevel 

2. Tavaszszal zabbal keverl alabb elôsorolande fümag 
vakkal vettessek be, hogy a’ gyorsabban növó zab e’ gyon 
gebb t'úvokot a’ nap hevetöl mogóvja, erro a’ rögök szetzu 
zassanak, es borona segelyevol kiegyenlittosenok, ne hogy 
a.' kaszálest getoljek a). Miután a’ zab kalaszokat hányt, ka 
száltassék le, es a’ barmoknak eledelül adassek: okkep a’ ret 
meg azon évbon sarjut, a’ jövôben podig szenet adand. 

a) A’ kaszálást a' retoken leginkább gátolják á’ vakandturások, moly 
lyek ha igen mogszaporodnak, a’ szénamennyiséget is csökkentik- A’ va 
kandokat tehát a' rétokröl kiirtani, turásaikat podig ôszszol, és tavasz 
szal széthányni , kiogyengetni, és nyomukat fümagokkal behintoni kell. 
A’ kiegyongetésro szolgál a’ rétgyalu, ше11у nem egyébb, mint ogy négy 
szögletos 1|/-_» ölnyi hoszszu, és l öl szélos vastag faráma, mellynek kü 
zepén 2 lábnyi távolságra egymástól két vaslomez van olly módon fól 
szegezvo, mint a’ kések a' káposztagyalun. Ha a’ráma hátulsó fatalpába 
két sorban borona módra 3-A ujjnyi hoszszu vasfogakat veretünk: ak 
kor a’ rétgyalulás alkalmával ogyszersmind a’ netaláni mohot is fól 
szaggatjuk, és a’ fogasolás altal a’ füvet bujább hajtásra ösztönözziik. 

sa. §. 

A’ fúmagok vagy a’ reten a’ mer erott fiivekröl kezze 
szodetaek le, vagy a’ lokászáltakból, ’s jól kiszárltottakból ott 
hon kiosepeltetnok. Egy holdra l2_18 font mag oleg. Szük 
segos podig a’ magot jól mogválogatni, hogy ez mind a.’ föld 
minösegéhoz a), mind a’ barmok inyehez b) alkalmazott iii 
veket toromjon. 

a) A’ fóld minöségét tokintve fanyar fóldet kiván a’ ранка sás (Са 
rex cyporoidos), molly kora tavaszszal hajt, miolôtt még más növény 
mutatkoznék; az árva, és erdei káka (Scirpus palustris, et sylvaticus), 
mellyok csak iijatal korukban alkalmasok takarmánynak. ” 

Nedves földet: a’ szalag polyvacsukk (Phalaris arundinaœa L., 
Arundo colorata W., pántlikanád, pántlikafiì), molly kaszálás utáu gyor 
san kihajt ismet, hirtolen mogbokrosodik, ’s igy gyakran használható; 
szárait szoeskának is lohot hasznalni; a’ vizi pörje (Poa aquatica, fodor 
sás), mellyet szénának lijatalon kell lokaszálni, különben szárai izotlc 
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nok és koméuyok: ogyéhbiránt szocskaalakban vágott szalmával koi/orten 
izmosb korában is használhato; a’ vizi nápicz (Aira aquatica), molly 
mind zöld, mind szárilott állapotban használható; a’ szagos kéthimpá 
zeit (Anthoxanthum odoratum, borjupázsit), molly szénatakarításkor a’ 
légkört az ismert kollomos illattal betöiti; tápla'lékul œak lìjatal kora 
ban szolgálhat: olvénülvo 's magvail megérlelve az állatoktul mogvotto 
tik; a’ taraczkos tippen (Agrostis stolori fera), molly késö ószig zöld 
marad, 's még akkor is takarmányt за, midön más Fúvek már hiányoz 
nak. 

Öntözött réteket: a' magos osenkesz (Festuoa olatior), molly több 
szöri kaszálást engod, és mind zöldon, mind szàritva ogyaránt kollemos 
takarmányt nyujt; a’ mozoi pörje (Poa pratonsis), molly évenát három 
szor kaszálható; a' mozoi ocsotpázsit (Alopocurus pratonsis), molly a’ 
réti szénát annál jobhá toszi, minél nagyobb monnyiségben foglaltatik 
henne; a’ csomos ebír (Dactylis glomorata), molly csak addig használ 
hntó szénának mig iijatal; a’madár hükköny (Lathyrus pratensis, réti-, 

-p1u'logi B), molly magasb füvokro fólmász, ’s egész bokrokat képoz. 
Zsombékos mocsáros földot: az ürezab (15- 5. e.), mollynok kaszá 

losa a’ beálló тает olótt mogy végbo; ez nom csak bô terméso vé 
gott, lianom a’ miatt is különös fontosságu a’ mozôgazdára no'zvo, mint 
hogy puha, édos, és igen táplálékony nagy szárai különös jóságu szénát 
adnak; a’ pelyhos czirok (Holcus lanatus), molly hora kaszálást kiván, 
minthogy olvénülvo az állatok nom örömest eszik; a’ mozoi cosotpázsit; 
mozoi komócsin (Phloum pratenso, ló-, v. macskafarku pörjo), molly ki 
vált fijatal állapotban kaszálva a' legogészségesehb l'iivek közé tartozik. 

Agyagos hidog f'óldot: a’ mozoi pörje; utféli vadócz (15. 6. ф), 
molly fijatalon kaszálva inkább zöldtakarmánynak, mint szénának hasz 
nálható; a’ mozoi ecsetpázsit; a’ sárgás zab (Avena ilavescens), molly 
tavaszszal korán hajt, ’s kétszor vághntni, a’ napon aranyszinben fényló 
száraîlágy, és kodvos izü szénát ad; a’ osomós ebir, és madárbükköny. 

Meleg nodves fóldot: a’ mozoi komócsin; mozoi oozotpázsit; ürozab; 
szagos kéthímpázsit; útféli vadócz; mozoi pörjo; juhcsenkosz (15. 6.o.) 
molly mint réti fil ugyan csoko'ly szénát, de igen jót és egészségeset 
ad; a’ magas rozsnok (Bromus gigautous L, Fostuoa gigantoa, óriás 
csonkosz), molly magát nem osak kollomes izo, hanom nagy torméso ál 
tal is kitünteti; vetése'nok el-ö évébon ritkán ad kétszeri vágásnál töb 
bot, de a’ kövotkozó évokben az idöjárashoz, és fóldminöséghoz képosl 
3~&gt;-6~sz0r is kaszálhatni 

Árnyékos holyokot, millyenek a' lîiveskertek, ordei rétok : a’ caemos 
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ebir; mezei csenkosz (Festuon pratonsis Hods.); ürozab; utféIi vadócz; 
szagos kéthimpázsit - Az érintett fiimagvak vegyitésére ajánlhatók min 
denfélo lóhorék, rákfarkfiì (Pimpinclla saxifraga, {óldi tömjén), cziczkóró 
(9. 5 I.) -’s a’ t. 

b) A’ barmok inyét tekintvo, szarvasmarháknak vnlok: a’ szagos 
kéthimpázsil; szalag polyvacsukk; ziláltfejii навага (Milium eifusum); 
mezei oczotpázsit; vizi nápicz; nyári pörje (Poa annua); vizi pörje; 
borsókás pörje (15. 5. c ); fiiggô léhapót (Melica nutons); magas csen 
kesz; harmat csenkesz (Festuca fluitans, harmatkása, boszorkánykása, 
mannafü); magos rozsnok; iìrezab.- E’ füvek lovak táplálékaul is 5201-— 
gálnak, ezoknek mindazáltal kiilönösen izlik a’ harmatcsonkosz, és'a’ 
mezei komócsin. Juhoknak valót a’ szagos kéthimpázsit; taraczkbuza 
(15. 5. 0.); árva rozsnok (Bromusinormis); mezei komóosin; juhcson 
kesz; vörös esenkesz (Festuca rubra). A’ többi a) alatt emlitettek nagy 
гёш minden háziánanói kedvenetnek. 

s4. §. 

A’ kaszáles száraz idôbon, es akkor törtenjék, miolött 
a’ fii szàradni kezd: oz által a' barmok mind bövebb, mind 
izletosb olodolt nyernek. Ha a’ kaszálàsra mogert tiivet iszap 
hoze zepor, vagy más vizár elönti, es boszonnyozi: je a’ ka 
szàlast elhalasztani, hogy rela esö keletkoztevol a’ föld lomo 
sassek; ha podig az osót bovàrni nem lohotne, lokaszálás, es 
kiszerades uten tisztittassek mog a’ szena, forgatás, es vores 
által, minthogy a’ poros takarmány a’ barmoknak ártalmul 
szolgal. A’ lokaszelt iii gyakran megforgattatik, este kisobb 
rakásokba gyüjtotik, nehogy a’ harmat bentsa, napkeltevel is 
met szettorogottotik, es a’ dolog ekkep folytattatik, mig a’ 
iii jól ki nem szeradt. --- Ha a’ ret fokvesohés tormekeny 
sege különbözô, igen ozelszorii a.' szénet osztalyozni. Loobb 
az, molly dombos-; közepszorü, molly lapelyos-; legalebb 
vale, molly vizonyôs helyeken, vagy völgyekbon termett. Az 
olsö rangu az anyajuhoknak, es szoptatós tehenoknek, t0 
vabba a.’ berenyoknak, es borjuknak; a’ második az igás bar 
moknak; a’ harmadikfele a’ lovaknak adassek. Illy osztályozás 
által a’ marhek szemos nyavalyáktól evatnak mog-_ A’ ki 
szaradt szena, villák, geroblek, vagy gepok segelyevel ösz 
szogyiijtotik, ’s elóbb boglyákba halmoztatik: utòbb a’ rétrôl 
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elhordatván szénapajtákba, vagy szinekbe rejtelik, vagy ka 
zalokba rakalik a). Hol pedig a’ gabonán kiviil szénànak is 
marad bely a’ pajtában, jò azt egy részben oda takaritani, 
65 rárakni a’ gabonát, mi által emennek szalmája is àtjarat 
ván a’ szena kigözölgésétól, kellemesb lesz a’ marhának. 

n) Olly kazalokat, mellyek késöbben nyittatván meg, több ideig 
tétetvék ki az esö és ho hatásának, zsuppal szükséges tetbzni, és e' ю 
tôzetet keresztbe rakott ágakkal sulyosítni- Jó ha alapnak a' föld dom 
borúra idolnittatik, kis árokkal kórülvonatik, és száraz, de nem dohos 
szalmával böven borittatik. E’ czélra nyomtatott szalmánál jobb a’ zsúp, 
és ennél meg jobb n’ nád. Temesben a’ takarmánykazolok fenekére fa 
gallyakat használnak. 

’ 85. §. 
Az eddig elóadottak a’ termeszetes réteket illetik, mely 

lyek ludniillik egyszer megalakittatvàn , szàmos évig eltarta 
nak, 65 szenanyerésben all jövedelmezesök. Azonban a’ mar 
пак nagyobb számánál, kivalt szénahiány eseteben, mester 
séges kaszálókat is sziikség alakitani, mellyek mint illyenek 
esak nehány évig hasznàltatnak, 65 nem annyira széna, mint 
inkább zöldtakarmány kedveért miveltetnek. Az illy rétek 6г— 
deme különösen abban all, hogy egy évenàt rajtok löbb iz 
ben павшим. Alakilásuk röviden ez : a’ mesterséges kaszà 
lónak szánt hely oct. elején iölhasittatik, es egész telen át illy 
allapolban hagyatik; a’ Fólbasitás febr. elején màsodszor, шаг 
tiusban pedig harmadszor vitetik végbe, mire boronálás, 65 
aprilben a’ vetes következik, a’ mag a’ földbe gerebléltetvén. 
A’ bevetett föld elsó évben gyakorta meggyomlàltatik, hogy 
minden màsnemü növeny kiirtassék, mi által a’ következó 
években e’ munkátòl fólmentve lesziink. 

86. §. 
A’ mesterséges kaszálókba a’ következó fiivek ajánltatnak: 
1. A’ mohar (Panieum germanicum, bormuhar, borkö 

les), melly leginkàbb kedveli a’ meleg, porhanyó, televényes 
’s agyagos bomokiöldet. Jobben diszlik olly trágyázàs után, 
melly шаг egy aretást adott, mint a’ fris tràgyában. Ter 
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moszthotó 2 -3 evig ogymasntan. Votesehoz biztossággai osait 
akker foghatni, ha deroktól ’s fagyoktul többa nom tarthatni. 
Logjebb kis osö utan vetni, a’ miker a’ magnak fóldbo taka 
ritasai-a lüskeborona hasznaltatik, ha pedig a’ föld nagyon 
porlienye: io is hengoreztoiik. На idöri'il idóro, peldaul min 
den 14 napon aprebb nyi masokba vottetik, felytonos zöldta. 
karmanynyal szolgál. Egynyári növeny leven, lokaszalasa utan, 
molly osak egyszor törtenik, a' föld azennal feiszanlatik, es 
a’ logközolobbi votes ala keszittolik. Egy holdrul 10 szokerjò 
toi-mes varhatò. Kik ket vagasat òhajtjak, föl növe'sabon zöl 
den kaszaijak lo: erro ujra több szarakat hajt, molly hajtas 
szaraz takarmanyúl hasznalhate. Kik pedig ogy kaszaiasra 
akai'nak moharszénat kapni, a’ növenyt azen allapetban vagi 
jak lo, midón bugai barnuini kozdonek. Magtermesre o.’ föld» 
nok elkalmas reszo moghagyatik, hol miutan a’ mohar tôke 
lyos érottsegre jutott, learattatik, ’s megszaritva kevékbo köl 

' tetik. A’ kioseplett szem megtisztittatvan a’ logközolobbi votes 
idejeig olteteiik. 

2. A’ kek csigaosó(Modieago sativa, luozerna, nemot 
lòhoro, burgundi szene) margas agyagos földben kapalt nö 
venyok utan jól diszlik, különöson ha földjo ologondó mely 
segi'i tormó- ’s boltretoggoi bir. Czelszorü mivolos mollott 15 
avig is kitart. Mind tragyazasanak, :nind ogyebb megmunka 
lasanak lohotóiog_melyro kell haini, hogy a’ növeny mindjart 
kozdotbon elegge kifejiödhossek, es no csak a’ gyom irtassek 
ki, hanom a’ gyökök is malyobb bonyomulásuk alkalmaval lo 
hotó perhanyó földro akadjanak. Bator voteso maganosan is 
törtenhotik: jobb mindazaltal, ha volo arpa, zab, borse, lon, 
pehanka, vagy kondor vottotik, hogy gyongédobb növenyoi 
ozok arnyeka alatt oltaimat nyoijonok. A’ votésro tökélotos, 
es fris mag sziiksegos, molly a’ lnozornason logholyosobbon 
azen evbon tormesztotik, miden azt шпата akarjuk. Mugnak 
tovabba az ugyanazen evi masedik vagas vaiasztatik; mort 
oz logjobban képzódik ki. Egy holdra |6_20 font mag olo 
gondó. Az idôjarashoz kepost 3_4-szor kaszalhatni. A’ ka 
szalas a’ viragbimbek hajtasa kozdotevol törtenik. Minden ka 
szalas utan je o’ leidet mogfogasolni, kivaven a’ nagyon sza 
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raz~.idôkol, molly alkalommal ozolszoriileg mog is отменен 
jól megrothadt trágyalévol. Harmadik évtöl kozdvo ogy hol 
don közep szàmmal 50 mázsa takarmànyt, ha podig magnak 
hagyatik 2— 3 màzsa szomot torom. . 

3. A’ komlós osigaosô (Medioago lupulina) ritkán tart 
ki 3 osztendónél lovább. Logörömostobb tonyoszik könnyü és 
száraz, ’s némileg moszosföldön. Rendoson tavaszi rozs, vagy 
zab közé siirüon vottotik ogy holdra 15 font magot szàmitva. 
Második évhon losz osak kaszalhalóvá, és okkor kétszor vá 
gathatik; olsô levágasa mar màj. elojén törtonhotik. 

4. A’ takarmàny haltaozim (Hodysarum Onobryohis, sza 
márhere, spanyol lóhero, varjuborsó) monnyiségro nom nyujt 
ugyan annyi takarmányt, mint a.’ luozorna, do minóségro 
nézve ezt, söt a’ roti szénat is fölülmulja. Vettotik tavaszszal, 
ha. lohet márgás, és mésztartalmas földbo vagy öszi rozs köze, 
vagy tavaszi árpával, ogy holdra 5_6 mérô magot szamitva. 
Gyomtuli tisztán tartas, és kora tavaszszali fogasolás mollett 
10 sót több évig is mogmarad termôállapoljaban. Zöldtakar 
mányul a’ szarvasmarha számára akkor vagatik lo, mikor 
virágozni kozd; szénauLjuhoknak, midön toljos virágzásban 
van; lovaknak podig, midön a’ magja mar kepzódni kozd. 
A’ magnak hagyott, miro az olsó, és második vágast is 
használhatni, harmatos reggol kaszàltatik, hogy a’ szomok 
ki no pörögjonok. _ 

5. A’ vörös lòhor (Trifolium pratonso, roti v. stajor L.) 
nodvos, mérsekolt mologségü éghajlat alatt-leginkábh diszlik. 
Voteso tavaszszal történik más votés közolohetölog koran mér 
sékolt kötöttségii, tolevényos, mély tormgîrétogü földho. Agya 
gos holyon tavaszi arpa közé, porhanyóbb földokon podig öszi 
buza vagy rozs közé volvo nyoroségosobb. Vottotik tovabha 
zab, horsó, biìkköny, repozo, lon, és pohànka közé; Egy 
1600 Ш ölnyi holdra állalában 16 font mag ologondó a’ lo 
horböl. A’ votó minden lepésro annyi magot szórjon ki fol 
körbon, monnyi három ujja közt olfor, okkép 50-szori vo 
téssol ogy mosszoly magot hint el. Az olvelott mag buzavoto 
ményokon heboronáltatik, rozsvotoményon hongoroztotik, ar 
pavotésokbon podig a’ föld tömöttehb, vagy porhanyóbh ilia 
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potjehoz képost boroneltatik, vagy vliongoreztetik, molly munka 
alkalmeval a’ földnek nedvosnek lonni nom szabad. _ Az 0156, 
vagy is votesi évbon ritken számithatni lóhortermesre, kivált 
ha az idôjárás száraz; mesodik evbon nyerjük a’ iótormést, 
mit vagy zöldtakarmánynak, vagy szénának használhatni. Elsô 
osotbon meg virágzása olótt, másodikban, midón virágzik, 
kaszállatik le; 02 0501Ь011 vagy olly medon szerittatik meg, 
mint 0’ közönsegos szena, forgatàs közbon vigyázva, hogy 
levelei el no hulljanak; vagy podig erro készitett leezezott aga 
sokon, hogy szabad leg a’ takarmanyt 0161 65 161111 egyonlóleg 
atjárhassa. Je lòhorföldön hoszszu nyer alatt heromszor is 
101101 0’ 1611011 szenenak keszitoni; a’ szenatermes a’ földmi 
nóség es idójerashoz képost 611 15 65 45 ш6250 közt ogy 
holdon, rondoson 5 mázsa zöldbül 1 mázsa széna velván. 
Magnak a’ 1101611 6116 leheréson a’második hajtást hagyja mog 
0' gazda, miután 02 01561 koran lekaszálta. A’ learatott vagy 
kinyiivött maglòher kis kévekbo köttetik, ’s osoportokban 652 
szeállitva jól kiszáriltatven vagy igen 116, vagy fagyos 111611011 
lepedókön kiesepoltotik, ’s kitisztittatik. A' magtormes ogy hold 
leheresen 80- 150 font közt veltozik.- A’ leher növeset 65 
gyarapodásat 1611111 trágyezás által tetemosen 016 101101 moz 
ditani; e’ ozelra majd kevorek-, majd más megerett trágya, 
majd trágyale, hamu, korom, logsiikoresobbon podig gipsz 
hasznàltatik, mind egolott, do megórlött es a’ leg hatásanak 
kitett, mind nyers allapotban. -- Ki kesó ószig folyvást zöld 
takarmányt kiven ototni marháival, 0261161 könnyen oleri, ha 
az ûgy nevezott zöld lehert a’ vörös lehornok ogy 10116161 lor 
mosztendi; minthogy ez amazzal t'ólváltva hajt ’s virágzik. 

6. A’ osibehúr (Sporgula arvonsis, parlagi Cs., bra 
banti tyûkhur) bármilly sovány földdol is megelégszik. Vot 
tethetik 6525201 15 rozstarleba, hol llamar kikolven gyorsan 
fölnö; lekaszálása 111611 podig a’ föld mogforgattatván, újon 
nan 6521 016 keszittothotik el. Egyebbiránt hol o’ ezelra föl 
dot vágnak ki: kora tavasztól késô öszig lohot. osibohurt 
zöldtakarmenynak nevolni, ha fólváltva minden nyolezad nap 
ogyegy darabja a’ földnek bevottetik. Magnak 10 font elogendó 
ogy holdra; az annak valet legozelszorůbb külön holyon no 
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velni, meg pedig minden even, minthogy a’ növény esak egy 
nyeri. Magjet a' tyúkok is szeretik, es Iisztjeból szükseg ese 
teben kenyeret süthetni. 

7. A’ biikköuy, vagy lednek (65. §.) merges földben 
legjobban diszlik, de megterem az egy kevese homokosb ’s 
agyagos!) fóldön is gazdag tregyezes mellett. Vettetik tavasz 
szal vagy nyer hanyatlateval, vagy ószszel ezelszeriileg más 
maggal vegyest, millyenek a’ zab, arpa, pohenka. Zöldta 
karmányul a’ biikkönymag ekeboroneval szántatik ale, azuten 
fólibe vettetven a’ zab, befogasoltatik. Egy holdra 1 ш6г6 
zab, es “le mére bükköny elegendö. Tarleja kaszelas után 
azonnal föltöretik, 65 ószi repoze, vagy buza ale elkeszittetik. 
_ Az öszi bükköny legczelszerůbben rozszsal vegyttve, 65 
pedig, hogy keren kaszeltathassek, mer augustusban vette 
tik olly módon, hogy a’ vetendó magnak ’/3-et a’ rozs, es 
'/3-át a’ bükköny tegye. 

8. A’ csicsòka (74. §.) zöldtakarmenynak biikkönynyel 
vagy Ieherrel vegyttve: szerazan pedig szeneval, szalmával 
burgonyeval es repeval aprttva ’s keverve legezelszeriíbben 
haszneltatik. 

9. A’ pasternek (Pastinaea sativa, mohrepa, olaszrepa, 
kerti pesztinak) leveleit a’marba nem szereti ugyan, de igen 
feber húsos gyökeret, ha ez telen át nem maradt a’ földben. 
Vetese ószszel vagy kora tavaszsal törtenik, és mivelese 
ugyanaz, melly а' muroke (77. §.), esakbogy je mely szen 
tàst kiven. Kitünóleg használhate ökörhizlalesnel. 

10. A’ tengeri (44. b.). 
11. A’ rozs (4l. §. a.). 
l2. A’ hajdina (46. §.). 
13. A’ borse (62. §.) több fajai közül Ia’ sziirkefoltos 

szemü legalkalmasabb takarmánytermesztésre. 
14. A’ lenose (64. §.). 

подают: ты 5. l. с. s.- MG. 111128.29. van. 76. 52. — мг. 
wbb helyen. ° 
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ΝΒ63ΥΒΒΙΚ 8ΖΑΚΑ8Ζ. 

Α· ετϋ!!δ·Μέτο!όπο·δ!. 

οι δ. 

ΜΙοΙ6ΙΙ ο' ειόΙΙόιπΙνοΙοε επιποΙγοιΙπο. οι·οοιΙΙοοποπο, παπι 
ΜΜΜ ΙΙΙΙΙι ιποοοΙ6οπΙ, νοΙΙΙοπ Ιοποιοεοο ο, 6ο ιπΙΙΙγ ΗΜΙ 
1ποπγοΙ‹Ι1οπ πο.οιποο π' επόΙΙόΙο ιπΙνοΙοεο? Μουτ ΙαοΙοοΒοτ εοπ1 
ε:οπνοιΙ, πο” ει' οιοπι6Ι'όΙποπτο, 6ο τοΙοΙαο ΙοτοΙιοΙΙ ιπππΙα-ι, 
πο οΙαοιοτίΙΙοε οε ΙιοΙΙό ΙροττοιΙ νοἔοιΙοΙοττ, ιποΙ‹Ι ποιπ πωπω 
ποΙΙΙΙΙΙ ΙπποεΙΙΙο ει' οπιάέιΙ ῇϋνοἀοΙωοποετόΙ: π' ειόΙΙόΙ‹ ροοΙ€ 
:ποπ ΓόΙΙΙΙ, π0€Υ εοΙ‹ ιπΙνοΙοετ ΙιἐοπγοΙνοπ πωπω ιπππΙώε Ι‹ο 
ιοΙΙιτο εποτπΙππΙ‹, 16πΙΙΓοΙο οΙ ποιπ ιΙππωΙο ΜπιοΙιποΕποΙ: ιο 
ΙοΙνοΙ‹ Μ, ιποΙΙγοΙι Μπιτ ΙϋΙΙππγΙτο πω; ΙκοΙοε ποεεοπποιΙ Ιππ 
ΙπΙΙιπΙποΙ‹. ΚΙ τοΙ1οι π' επόΙΙόιπΙνοΙοετο ε26.π_Ιο. ππιπέιτ, οΙόΙΙΙ› 
νΙιεΒοΙῇοι ιποο, νειΙΙΙοπ ο' ΙϋΙ‹Ι ΙιοΙγιοτο Ά πΙΙπόεοο;ο οΙΙ:πΙπ1ποΙ1 
ο επόΙό-, ιπΙπτεοιπ νοτοπποπγοΙ&lt;ι πι&quot; ΙΙΙνοΙκ τοπγοεπΙοεοτο? π' 
ΙΙότπγόΙα _ῇοΙ›Ι› ΜΙ ποτο.τοΙ πω” ο? Ιονοππο ειο.πΙΙτεο. Μ, Ιοει ο 
π' ιοτιποειτοπΙΙό που οΙΙγ ΙΙόεοποοΙ, ποογ να” ποπ επϋΙιεο€το, 
να&quot; οΙπποετο ΓοτΙΙΙΙτοΙνοπ ο' Ι:ΙοιΙοεοΒο.τ Ιο2ειΙΙΙΙ1π π1οτεοΙωΙΙ: 
ΙαιιιιοΙτοΙ ιποἔΙοτΙτΙ? Πο. πΙἱπεΙοποΙι Ι‹ο‹ΙνοιόΙος πΙπΙ;ειΙΙ:οιποΙΙ, 
πΙΙ εαπ ΒΙΙιτοΙΙιοτΙο ο' ειόΙΙόοΙοΙΙΙΙοεΙ: οΙΙοπΙκοπό οεοιποπ ω» 
π' τοΙΙιοΙ οΙΙγοεπιΙτο οΙΙαιΙιιιοιπΙ, ιποΙΙγπόΙ ογο.πΙΙΙ1οΙ6Ιοοποπγοϋπ 
Ιιοοποπ ποτοπΙΙο.πΙΙΙΙΙ π' @οποιο π) 

οι) Α' οπόΙΙόιπΙνοΙόοοοΙ οποιοετοΙα ίο;ΙειΙΙΙοπιιπΙε ΙιπιππΚποπ, 6ο άκτ 
ιπόοιοΙ ωΙΙΙΙΙοπτ οΙΙΙΙόνο8οΙ;Ι. οι' πιοΒγοτ πω· οι·ποΙώποπ. Πο τοΙπΙτ Ι›οι·πΙιιΙ‹ 
πόσοι» ο' ΙώΙΙόΙοϋπ οιΙπΙι3Βγ, ιπἱπτ ΙΙΙΙΙ:οπ οΙ:ΙΙ:ΙιοΜΙΙ, ειπποΙε Ι'ό οπο πιω 
ΙΙΙΜΙπποπ ΐοΕοιΙΙα, πιοΙΙγοΙι ιπἱπιΙ π' πιθΙΙόιπΙνοΙόοΙσοπ, τπἱπιΙ ει' Βοι·ΙώοιΙ 
Κοοποπ οΙΙιδνο1το1ποΙε. - Α' Ι`ὁ ΙΙΙππγοΙεοΙ ο” ΙοοΖωΙ ΙειΙάΙΙπΙ‹ ει' επόΙόίο]οΙτ 
πιο8νοΙοοιΙοοάποπ, π' πιἱνοΙέε ΙεϋΙϋπ έΕπιειΙΙΙ:ιιπ, ει' οοϋι·οΙεοΙ6εΙυοπ, 'π' 
ιππΜΜΙ , είε ΙσοτινιΙ νοΙό Μπποπιόπϋππ. 

κ οπο. 
Α' ε26ΙΙόΙαποΙι ιΙοιπποε ΙιοΙγιοΙ νοΙ6, ει' ποΒγοπ Μ” 

νΙ«Ι6ΙΙ, ιπΙπ‹Ι ει' ιποοπαππΙΙπΙ6.ε ποποιοοεο Μπα, ιπΙπ‹Ι «ποπ 
οΕππΙ Ιο, πο” Μπος οιοΙοΙιποΙι νο.π Μονο, ποιο οΙοπΙοΙοε; 
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a’völgyek ’s lapályok gyakran elpöiko'ltetnok dér által, es 
közönségoson nomtolon bort adnak. A’ dombnak délro fordult 
része a’ lognemosobb borral kedveskedik, ohoz legközolobh 
611 a’ délkoleii oldal. _ A’ föld minósége is, mollyen a’ szöllô 
torom nagy bofolyással van a' bor jóságára: logjobbnak tar 
tatik a’ molog, száraz, porhanyult, kövoostörékokkol kovort 
föld.- A’ szôló mérsékolt, do tarlós melogségl'í éghajlatot 
kiván. Minthogy szára gyongo, kaosokat 1100361 ki magából, 
mollyok sogélyével fölfolé emolkodik. Növéso olly gyors, hogy 
nagyságàval rövid idó alatt a’ fákat is moghaladja. Ha földot 
szoroti', motszotlenůl hagyatvàn, hámulatos tormékonységììvé 
válik; ha podig nyosotik: a’ tormék osökkonesét jósággal р6 
tolja. 161 mivolvo sokáig ével, és gyümöloso jósàgát évonkint 
nagyobb tökélyre viszi, bátor azt 11i, tudoiillik az azon évi 
száron termi. Nagy fölüloti és számu loveleinok daezára 13 igen 
csekély kipárolgással bir, 63 62 okbul kisebh monnyiségiì tap 
szerrel is mogolégszik. &quot;if 

39. 5. 

Kiszomeltotvén' a’ holy, 63 méltánylast nyervén azon 
okok, mollyok az ûj szôllö telepitését ajánlják: a’ munka föl 
ásással kezdödik, mi ószszol történjék, hogy a’ Fold a’ 1611 
osök ’s 116 reáhalása által szolidiiljön: ha azonban a’ föld igen 
el van lepvo hurjánokkal, jobb a’ löltörést a’ nyari hévségekro 
halasztani. Föiásas alkalmával a' foldszin 21ábnyi mélységre 
tomottosék ol, és a’melységból a’ föld a’ fölszinro hozassek. 
Dombes holyon az olsó barázda a’ logmagasb részon huzatik, 
mollybo foklettotik a’ kövotkozö alsó föld, 63 igy tovàbb a’ 
foltört föld mindonkor a’ fölsó részro fordittatik. A’ kövotkozö 

tavaszkor a' fo'ld beüllotlelik, mi kétfélokép történhotik, vosz 
szó-, és gyökiìltotés által. Némolly'ok a’ ‘veszszôültetésl kedve 
lik, minthogy az állala nyort szólôtók tartósbak; masok a’ 
gyökiiltolés meliott vannak, minthogy általa a’ 1611 szilárdabb 
állást nyornok, 63 korábban gyümölosöznok. Itt mindkét mód 
rul szòlandunk: ' 

1. Az olsô módra nézvo a’ voszszôk kora.' tavaszszal lo 

vágatnak olly tókékról, mollyoknok 1160361 ismorjük, vagy 
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mollyeket mult ószkor, midön az erett Fúrlök még t'úgglek, 
elóro mogjogyoztiink. Levegásuk 15- 18 ujjnyi hoszszuság 
ban olly módon történik, hogy lenn, hol két eves fabel fa 
kadnak, ebból ogy darabka meghagyassek, mollyot ogyonesre 
motszìink. A’ voszszóket azután 50 darabonkint öszszekötjük, 
es vagy t”o'ldbo vagy vizbo ogyoneson àllitjuk. Ez alkalommal 
vigyeznunk kell, hogy so ki no szárádjanak, so föl no da 
gadjanak. Midôn a’ növenytonyeszés beálltakor a'voszszôk sle 
mei osirázni kozdenek, azok elôbb trágyalébe mártva zsiner 
uten, vagy ogy lábnyi melysegii erokha, vagy vasruddal furt 
lyukakba iiltettotnok, a’ kiszáradás meggátlására osak annyit 
vevén :nagunkkal egyszorre, mennyit fel nap alatt beiiltothe 
tiink, es ezeket is mig a’ sor roejok kerül, vagy árnyékos he 
lyen kell tartani, vagy nedves ruhaval befödni. 

2. Gyökiiltotvenyül jefelo tórůl lovágott vonyegek hasz 
neltatnak, mellyekböl földbe ásva mindegyik szom gyökorot 
hajt: onnelfogva a’ kiesott venyego annyi gyökke motszothe 
tik, a’ hány szeme volt. -_- Vagy az elôbbi even veszszôülte 
tes által iskolát készitünk, es a’ tövot vert voszszóket iiltetjiik 
ki, mit porbujtesnak nevoznok. 

90. §. 

Bermilly nomìi ültetesben a' szöllesz a’ kövotkozö szaba 
lyokhoz alkalmazza magát: 

1. A’ voszszôiiltotvenyeket ne keverje öszsze a’ gyökiil 
tetvenyekkel, hanem az ogesz szóllót vagy esupen venyogek 
kol, vagy esupán gyökökkol üllosso be, minthogy a’ ketfelo 
iiltetvenyek eresidoje különbözô. 

2. A’ veszszôültotvenyok apr. vagy májusban; a’ gyökök 
podig vagy öszkor, vagy kora tavaszszal, bizonyos a’ Fold 
minósegnok mogfololô távulokban ültottossonok egymástól, o’ 
távulok könnyiì ’s moleg földbon legalább 2, közep fóldben 
1'/2; nohezbon 3 lebnyit tegyonok, sorköznek 2‘/2_3 lábnyi 
ter hagyatván. 

~ 3. На nagy lojtórsegû holyon történik az ültotes, a’ fól 
reszoken a’ voszszóbül az utolse szom ogeszon a’ földbon le 
gyen, az alsó reszekon podig a’ szom ogy kovosé шатен; 

7 
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tovebba meredek helyeken a’ sorok vagy rezsut vezettessenek, 
vagy kereszlben hûzassanak, hogy a’ zepor a’ fóldet olly 
könnyen el ne hordhassa. 

4. Minthogy ritken olly szeltd az tdôjerát, hogy egy 
vagy mesfaju szóllôt ne bentana: je többfele fajt ültetni, de 
úgy, hogy az egyenló fajok elkülönzötten a’ töbhiektól egye 
nes vonalba jôjjenek а). 

а) Nálunk a’ legjobb hirben álló fajok korülbelôl a' következök: 
Apró, szagos, Formint, hólyngos Nagy, szagos. 
Bakator. „ „ madarkás Petrezselyern. 
Bálintka. Gahér Porcsin. 

Bátai, 161161. Herslevelü. Ra'cz, fekete. 
Budaì, zöld. Juhfarku. Sár,§fehér. 
Czigány. Kadarka. „ fekete. 
Dinka. Kecskecsöcsü. Szeremi, zöld. 
Egri, fekete- Leány. Tök , ’s a’ t-, 
mellyeknek elnevczései a' különféle helyeken kiilönbózôk. 

5. A’ többi gond, mellyet az új szóllóre nehány evig, 
tudniillik gyiimölesözése idejeig forditni kell, abban 611, hogy 
a’ 526116 szorgalmasan gyomláltassek, ószkor a’ tók körül a’ 
föld fölhalmoztassek, a’ fölsö álgyökerek elvegassanak, a’ 
fattyuuövesek, egy szemet meghagyva, lenyesessenek, ha 
valamelly tóke kihal, helyihe új ültettessek. 

91. §. 
Az 6 szóllónek föntartesera a.’ következó munkek ki 

ventatnak meg: _ 
1. A’ karóhuzás, mi sziiret 111611 történik. A’ kötelekek 

e’ ezelra elôbb vìgyázva szetmetszetnek, hogy a’ jövó evi ter 
móveszszök szemei meg ne sertessenek; a' karòlyukakba ven 
karódarahok dugatnak, hogy tgy a’ lyukak meegyeztessenek, 
mellyekbe a’ karók minden evbeu ismet beverendök, nehogy 
11165 helyre üttetven a’ gyökerek serelmet kapjanak, vagy ki 
huzes 111611 hezag maradven, benne telen jeg kepzôdjek a’ 
tôkere kerosan hefolyande. A’ kivont karòk nep hevenek té 
tetnek ki, hogy a’ földben volt reszök kiszáradjon, azuten 
olly helyre tetetnek el, hol esóliil ’s hetul mentve maradhatnak. 
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2. Födes, az'az a’ tekaknok földdoli botakaŕasa', elly 
tajaken, hol komenyobb tel nraikudili. Azenban ogyebb holyo 
kon is je a’ földet a’ teko' moliekoin föllŕalrnozni; mort ez ai-‘ 
tal a’ ie'ld a’ teli nodvossegnek jobban fóltaratik, a’ lembo’l 
feld ala tragyakepon je, es a’di1dvamagok is olrethadnak. _ 

3.'Motszes, meliyot olly holyokon, hol a’ tekek bofe 
dottek a’ nyitas, vagy is a' tekenok földbüii kiszabadltasa ole'z 
mog; mindkét munka azonnal megkezdetik, miholyt azt 161 
vegevol, vagy tavasz olejevoi a’ iágyabb ide meg'ongodi. A’ 
nyitasra szelosondos mologobb napokat, ‘s a’ monny'iro lohot, 
deloletti idót kell vaiaszlani, hogy napközbon a’ kitakart töko 
fólszaradhasson, es a’ hideg ej 61611 a’ szabad leghoz szok 

~ hassek. _ ‘A’ metszestigon tapasztalt szelleszro kell bizni, 
minthegy majd mindegyik te másfeio motszest kivan, Ebbon 
iìgyolmozni kell a’ követkozekro:v 1) A’ te als() reszon tamadt 
gyökorok', tovebba a’ telvaj- ’s levelsarjadekok, és mindaz, 
mi hasadt,- mogragott, vagy kihalt, nyesossék lo, hogy ok 
kep a’ teko szabadabb lelokzest nyerjon. _ 2) A’ tormevosz 
szek akkint motszessonok lo, hogy az oresobb ten, ’s 116116 
геьь föidöii iöbb„péidaui 4, а’ gyongebben' pedig 2 szem 
hagyassek mog. A’ ten maradt voszszerészok esapoknak no 
veztotnok. _ 3) Nom minden tormevoszszôt kell lometszoni; 
ezenban monnyit kolljon meghagyni, liigg a’ te jóságatel, 
annak olebbi evi tormesetei, es a' döntési sziiksegtel. _' 4) 
A’ motszes o’ ezelra keszitott sajatidomn élos kessel kot gees 
közt törtenjek, valamonnyiro forden a’ szem ellonfolèro, ne 
hegy a' motszott hoiyrel lofelye nodv a’ szomro osöpögjön, 
és ezt megvakitsa. a) ' 

l. ta) Az oleadott metszési mód a’ már iormövé valt tekékon gyake 
roltatik: oilenben a’ fijatal teko hajtásait else tavaszszal mind lo kell 
motélni, kivévén 112—61561. molly ogy iznyiro motszetik meg; másedik 
tavaszon oiiy magasan motszotik el logorósobb hajtása, mint azt a' te 
kénok a’ földszinhoz kepest szükséges àilása kivánja; harmndik 1611652— 
szal ismét a’ tavali metsze'shoz kïizoi, vagy is lovélszemro motsnetik' 
mog, hogy tekéjo vastagodjék; és esnk utóbb, miden a’ fijatal tôke 
tormevé válik kell annali ogy ogy izrei motszéssel kosáralaku koronáját 
'olf'ikésizi'tonil › ` 

7s 
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4. ΚειρέιΙ6.8; ο' πιππ!ιπ πιππ6Ι εγει!ιταπΒαπ Ι8:π6τοΙιοϋΕ, 
ΜΜΜ πωπω ιοτπ168ϋ Ιοοπό ει' 826Π6. 8πόΙΙιππΙα ι(626Π868888Π 
4- νειΒγ ὅ·8ΖϋΙ' Βο.ρέιΙιειιπειπ. Απ οΙ8ό !παρΔΙΑ8τόπ πιοΙΙγ περπ 
8.20Π08 ει' πγΜ888.Ι, π:16.τ εωΙ6ΒοιιϋπΙη π' ΙΙΙδ801ΜΚ, πποΙΙγ έπί 
188πει!ι ἰ8 πονεπωιὶΒ, 16τ16πΕΙα, πει Μπι, νΜε26.8 Μ; π' 
Ιπιτπ:ιππΙΙα πω. - ]ΠΠΠΒΒ8Π Βενοι·68 Μαν πΙειιτ, ιππο 8Ζω82θΓϋ 
Ιαι8$!ιεπ Ιππρέιτ πειεππέαΙππ ει' πο8·γοώΙα ο.Ηκοτ, ιπΜόπ π' 826Π6·· 
8ιοιπο!ι ρπππΙπἱ Βοιποποπ. 8ιπΜΙγιπ οιοΙκ: 1) ΉΒγ6.ιιοπ π' 
Ιιπρύ.Ιύ, πο” ει' πγόΙαοτο!κοτ ιπο8· πε 8όΓΐ.807 να&quot; Ι'ϋΙ πο σπορ, 
861 ἰπΙιέιππ τπ!ιπήει ω, πάω” ει' παρ πονέεποπ ΗΜο88οπο!:. 
- Ε) Α' ΓόΙΟπτ ῇ(› ιπό!γτο Μινω)π ΓόΙ.- 8) ΜΙπποπ πα82οπιει 
Ιππ 1.όΙώτ, παπι, να&quot; ιππωπ Μ8οπ Μ. - 4) Ηπ ιπι1πΙπι Βόι 
Βοπ 68ι8ιοΒγϋππγϋΙ1ΙονοΙοποτ !οΙοπό, πιο!!γο!ώοπ Μιτ86!κοπγ το 
νο.τοΙα 820Μ8)&lt;Ι ιππγΔεπἰ, π.ιο!πιτ 1ο8ποπ)ο, 68 ϋ8282θὶ8ρ0$8Β. 

5. Κειτ6νοκ685 οπποΙι Μι σι6Ι_ῇπ πω: οΒγἱΙ‹, πο;&quot; π' 
ΜΜΕ π' &quot;ευρο νο828ιόΕπε!ι Μπππ82πΙ 8ιοΙΒπΙῇπππΙ‹; ΜΜΕ, 
πο” ει' 8πόΙόπϋνόπγτ 8.2_ὶ‹Ιό νἰ8ιοπγΙ οΙΙοπ πιοεν60]6Ι4. Μἰπὰ 
ΙωιτόποΙ‹ οΙότποτ68ο Μεσα π' 886ΙΙό8π ο) πϋνοιποιόπποπ 8πιπ_πι 
Ι1188έΐ.: 1) Ετό8, 68 τπτ168 ειπγειἔπ !απτύΕπτ 82θΓθ228Π7 ππΙγ 
Ιγοπο!κ ει' 16Ιπγ-, 8882ί8ΠΥΒ-7 να&quot; νϋτϋ8 ΐοπγόΓ6Β6Ι πω· 
Μπι: ε28ΕπΘΙ ει' ΙώΖδΠ8θ8θ88Π ππ8:πΑΙπἱ 8ιοΙαοπ ίοΙ16τΐοπγό!ω 
Με 8ο!πω! ωπ)ωπιππ. - 2) Α' ΒπτύΙα πππγἰτπ ΨθΙ'θ$80Πθιέ 
ω, πο” ΘΡό8 ΜΗΙ.8ΙΙΒ 8ΖθΙθ|Κ πΙΙππ Μτο8Εινα Ιο€γοπ, θ5 π' 
16 πιοπ οΙππΙΑι ίοςΙειΙ_ξεπ π, ιποΙΙγ ίοΙϋΙ π' 8ιπΙο!ι 68 88ό!ι τϋΜ1 
πγὶτο ῇὁππἰ 8ιοΒιπΙ‹. - θ) ΧΗΜ·6.ιιοπ π' π1ππ!ώ8, πο” Βο 
νθΓὅ8ΒΟΓ ει' €γϋπετοΕοτ π:ιοΒ πο 86ττ88._ 4) Πο&quot; ει' πατώ 
1ον£ιΙ›π ιππ8πππΒ, β, π ν6ιΙτομ.ινο. εἔγὶΙ‹ 6νΙ›οπ οΒγἱΙπ ιππ 
8Μ›ε.π ει' τπ6.8Ηκ νύπϋπ πεθγο2ιοπΙα ιποεδ, θ8 νπωιΙΙε »πισω 
ποεγϋΙ‹ πι @το π6ιό ν68οπ ἱ8 π1οπππωπτν6.π, πο&quot; το!ι)ο!ε 
ει' ιππάειτππ οΙ!γ Ι:ϋππγοπ πο 886.ΙΙππ88ππειΕ. π) 

π) Α' πετάω ιιπ·&quot;πειπ ιπιωπππ=ι‹ π' Ιππο8οπ, να” π: ειπε σιδ 
ΙϋρδΚ-, 'ε Ι6οπο!ώόΙ :Μό ΐπΙπιπΕοΕ, ιποΙΙγο!;!κοΙ πέκπεΙΙγ πππ6π)Θπ 826! 
ΙὅἰΙιοΕ ΜΒοτίτὶΙκ, να” ΜΜΕ ο;&quot; τ68πό8 άι·πγόΒο8 8όΕε3πγπγ:5 π1πΙιίτ18Κ. 
Αι οιεΙιο€ 6Ι8ΙεΙοπεΙδ τό!εό!ι 6-!0 ΜΜΜ 1:όνοΜι πΙαπωιιο!: Θ87Ι11ό.8.'.όΙ, 
π' π:ππτ π' Ι1ει]0.όεοΕπι πω! Π18888Γ8 οπιοΙ-Κοππἱ, να&quot; οΙππΙπ8Ιπε οΙ[οι)οη!πί 
όπ:ΔΜιι!κ. ϋ!Μπό86Κ π' 8ιο!ιοττ ιπόποπ Ωδι·ιόιιΗε; πονοΙ686!ι ροιΠ8 οι: ει' 
Η]π1:ιΙ Εό!κόπ οΒγπέ! , πι” ΙεπΓόΙοϋπ ΜΙ; Ιπιππ0πό! ΜΒΜ, ΜΒ ε: :ψ _ῇ‹3 
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πώ νοειεπόΚετ τιιιιιι Μ”, ιιο ΙιεργιιεεόΙι; ειιι1ειιι Με; 6νΙιοτι, Μι οι·όε 
ιι=ι]τειε ΒϋνετΙιεεωΙιειι ει' Βιιιι!ιό!ι ΜίνοΙ εετιο!‹ οδγιιι6ε$όΙ, ο&quot; νοειειότ πιο8 
Ι·ιειδγνειι: οι Ιιει·οιιι “σπαει ιιιεΙ.ειοιιΕ, Πο&quot; ει' τόΚέιιοικ ιιιιιιτ!Ιώτ οΙάιιιιιιι 
Ιιοι·οεπιιο ΙοΠεεεειι Μπι ει' ιιόνωιι1ό νοειειότ, ει' ΙιατυιΜΜιτ ρθω Ιοΐοιό 
ετεεεωιιι; οι ιιτόΜιἰιι ειιιιτάιι “ΜΜΜ ι1ιειεπόε!ιοι· ιειιιέι: Μι·οιιι ΜιιιΙιό Μι 
ωπιτιια, Μοτο οι οΙόΜιι πιόιΙοπι Ιιά:ινότι ει' ΜΒΜ: νεπειέ”ΜωΙ ι έε οι ΜΜ 
επΜιε τοιχι.ιιωιικ, Με π' Ιεινάιιτ ιιιειὅειεεἀἔοϋ ε!ιιοιιι όι·ιΕ- νιΒγειιιιι Μ!! 
εθγό!ιΒιι·όιιΕ, !ιοΒγ ει' “Με εοΙα ο!ά:ιΙΙιειωεο!ι!ιειΙ ο! Με εχοιιΒιιι:οεεό!ι. 

Θ. Α' Ιωτ6νοτ6ετ ΜΜΜ ει' Ιώ162όε, πιἱι ΙοοΜι τοιιιιι 
τεεεο!ι 6ι·Μάιιιιι, Θε ιιοιΙνειε ιάόΙιοιι, ε!-ι.εεειΙ, να” εεε.Ιπιενει!. 
Α' Πο εισαι ιιιοτειεπι νοειειόιε ειοτιτιο.Ι Β6ιϋποεεοτιοΙ: Εεεε, ει' 
ΙοπιιοτειοττοΒ ρθω, πι:ιόόιι ω Ιιειι€ιεειιΒ ο&quot; ετεειττιγἰτε ιιόττο!κ. 
ΙΕΙνιι·6826ιε στέκι ει' Κότόιόε ιειιι61οΙτειεε6Β, 6ε πιιιιάεεγι!ι νοειεεό 
Ιιὶι!ϋτι ΜιτοΙ6!κοτ τιγοιήοιι. Πει, Μπιτ Βγει!ιτειτι τιιοιὅ1ϋττ6ιιἰΕ, ει' 
ω εϋτϋ ιιϋνὸτιγιειϋ, ε-ιΙν6ειόόν6τι οι ιιιο!ε6 Μιρ6.Ι6.ε, ει' Ιώ 
ιδιέιε πιέ€ οΒγειοι· ν6€!ιο: «πιω, Μ&quot; ει' ειόΙὁΐϋτιϋΙ‹ ει' πιτ-ιρ 
ειιΒιιι·εικτιεικ πιώ! ΜΜΜ Μόνο ΙοεγοιιοΙκ. ΒΙιΙαοτ Ιε8ιιιΙαιΙιΙι 
απο Επι!! ϋ€γοΙιιι, Μ&quot; ΜΜε ει!ΒειΙιιι€ινειΙ ει' ϊϋπϋΙ: ει' Ιαι.τόΙιοι, 
να&quot; νοειειόΜιδι πιο εεοτιιτ:ιεεειτιειΕ, Ιιειιιοι:ιι εεεεωπι ειειΙπιτΙου 
Γιι%ΙιοεεειιοΒ, ιιοΙιο_ε;γ ΙαιΐοιΙ6εϋΒΙιοτι Β!ιτο!τε.εεειιιεΙ(. 

7'. Α' ΙονοΙο26ε, πι&quot; πιοΙΙειειτο!ιε, ι;ι:ιι-ιΙ!γ Με! 6τόε Ικό 
εοΙοά$6νοΙ ει' Γιιτι·ϋΙιοτ ΒόινετΙοπιύΙ 1ιοτιι6 ωνοΙο!‹ ΙοοειροτιιοΙα, 
Μ” 8.!Π8.20ΙΙ ετιιι€ιΙ ιιιΙ::'ιΙιΒ Μωνει ιοΒγοτιο!ι ε'τιειρ έιτΙοΠό Ματέι 
ΜΜΕ. Πει ε' τιιιιιιικ:-ι. Μπι6ΙοιτοΙ, ει: ιόόι!ιτέεΙιοι εΙΒΜιι;ιΜοττειπ, 
Θε οΙΙγ Μιάου τότ16ιιιΕ, Μ” ει' Ιον6ΙτιγόΙο26Ι: ει' νοεπειόπι Επι 
€γετιισι.Ικ, Μπι ΜτΙιοιτειιΙιετύ: εΙΙοιι1ιοπι Με πιο” Ιονό!ι1ιοιιπιγἰ 
εθε επιάο1ι!ι Με ΒϋΙϋιιϋεοπι ειέιτιιι εεευ·ιιόόΙιετι, ει' νοε:ει6Ι‹ 
πιοι,&gt;;Γοε2ιετνειιι Μου ιιιϋειοτοΙαόΙ, ιιιοΙΙγ‹-ιΚ εο86!γ6νοΙ ει' Ι6Βἱ 
ιέιρειιιγειΒοτ ιιιιι8ιιΕΙιε ειινιέι!ξ, σ.”ΐιιτ1όΒ τιόν6εο, Θε ΜΓοιΙ6εο 
ωιοπιοεοτι ιιιοΒιιΕειειιιιιιΕ. - Α' ΙονοΙο26εεειΙ τοΙωπι ει' Μωσ 
28.ε, Θε Ιοοείιοεοι£ιε. Αι οΙε6 @Με Μ, Μ&quot; ει' νοειεεόΙιε 
Μαθε, 6ε οΒγ !κονοε6 :ιΙέι!ιΙι Πε ε'ιιιιΒγοτι Βικιότ.τ 8·γοπεδο Μι 
16.εοΙι ΙοπϋτοιιιοΙ:, Ιοοειιοεοιέιε Με! ροάιε :Μιάου νοτιγοεοιοείι 
οεει., πιω” ει' Ιωτ6τι Ι'ϋΙϋΙ Μ, Ιονέεσιιι!κ. -- ΕΣΒγόιΙιΙιιτέιιιτ :που 
ιοτιιιόνοεεεε68 Ιιοεγοι, πιοΒγο!πο Ι:ϋνοψοιό 6νΙιοπι16Κοειπρο 
Νώε ν6Βιοτι εεϋΙιε68ϋτικ Με, οεοτιΜτιειΕΙ:ιιιιι! πιειτσιάτιο.Ι:, 'ε 
ο86ειοιι ει' τοτιιι6ειοετο Ιιἰιιιιτισιιι. : ώ 
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8. A’ gyomlalao, mollynok a’ szóllómivolésbon 1161 61 
tolmo van, ogyik, a’ közhasznalaltal ogyozóleg, a’ gaz kiir 
tasat, masik az artalmas, 63 16163 1632326, vagy fattyuhaj 
tások olszodosot jolenti. Az elsöt mindannyiszor szükseg osz 
közloni, valahanyszor a’ gaz olkozd hatalmasodni, kivévén a’ 
viragzas idojo't, mikor a' sorok 11626 lépni nom szabad. A’ 
masikhoz som igen koran nem koll logni, som igen késôro 
nem koll azt halasztani. Legjobh a’ gyomlalast akkor kozdeni, 
midön az orôsobb voszszôk ogy, _vagy masfél labnyi hosz 
szúk, és igy maj. végo folé, do minden osotro viragzas. elótt; 
okkor azon 161161166, ше11у611 1611663 161106у voszszókot haj 
tanakl, kovosehhot koll hagyni, hogy legalabb ozok ‚16111616 
kodjonok, 63 116р63611116 16163366611 a’ `1616666 gyümölosözosro, 
osúosaik p_odig locsonkittatnak, hogy nodvoikot 63 tapszorei 
kot, inkább az idoi liirtöknok,&gt; kiképzésére, mlaguknak podig 
inkabh yaskolssagban, mint hoszszúsagbani gyarapodasukra 
ford'itsak. A’ ßjetal ’s orös 1611611, mit a’ voszszôk megmu 
tatnalg,v 161111 63,60323261111 16323261161 koll hagyni. Alvesz 
szók tovahha minden kaosoktul, vagy hònaljaktòl, valamint 
a’ szôlófiirtiik atollonabon 111116111 311011011 166611161, vagy ba 
jnszoklul is. mogtisztitlatnak; mort ozok a’ iîirtökbo kapasz 
1106166, vagyl bogyóik közo is hatvan, a’ iiirtöket vagy ol 
idomtalanitjalr,„` vagy az éró szomokoi. fölakaszljak, 63 rotha 
dasulkalt,:sio_ttotik.-»_~ Nom art néha a’ tormok ogy 163261 is 
lovonni, midön, tu'dniillikolly nagy 326161861 161626611 a’ für 
tok,„l„10gy.|a’ tóhül elogondó tapot nom nyorhetnek. 

 

92. §. 

., Minlhçgy'îa’ ozöllgistolkek idójartaval tapszeroiktól mog 
fosztatgak, a’ 1611 podig.,vagy vonség,.,¿..vagy mivoléshiany, 
vagy idóviszonyok ш1а11 11111а1па11: szükségos a’ szöllôtgidön 
kint tragya'zas, 63 (1j-16k holyottositéso által inogifjítani, 63 
épségéhen mogtortani. - 

1. А1-326116 нашит, mimhogy 66166у6 0361161у iii-_ 
parolgasa. miattrkeyés tappal is„mogolégszik, ritkan, 63 meg 
a’ soyány tolken is, osak minden 3-dik, vagy 4-dik évbon tör 
tonjék. A’ tragyazasban vigyaznikoll, hogy a’ ganéj a’ gyö 
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kerokro no rakassek, mivol ezek okkinl 1111611 szaraz évbon 
vagy mogpörköltotnok, vagy termesök kellomotlon szagu lesz; 
logjobb a’ gyökorek közelebon gödröket ásni, mellyokbo tett, 
es mintogy arasztnyi magos földdol botakart tregya a’ tapot 
a’ szomszed gyökorokbe ömlosztendí. A’ nohezobb földbe 16 
a’ könnyobbe marhatregya vitossek: ogyebbiránt a’ kovorek-, 
vagy is szôllólevelekbôl, meszból, telovényból ’s elrothadt ga 
najból vegyitett trágya logezélszorůbb. Némellyek ószszel, me. 
sok tavaszszal velik jobbnak a’ tragyázást. Az 65211 ajánlja 
ama’ köriilmeny, mollynel fogva. az 6521 és teli esók ’s hele 
által a’ tregyazsir a’ földbe mosatík, a’ fagy miatt podig szet 
bomolven, hamarább olkorhad, ’s alkalmasabbà lesz a' tökek 
teplálásàra. A’ trágyán kiviil je meg a’ szöllótlelkok javításera 
gyöpföldet használni. 

II. Az erojeböl kifogyott 526116 mogifjittatik iilt'etes; dön 
tés, es 01165 által. 

1. Az iiltotes általi itjites ugyanaz, mellyet tölobb (89. S.) 
a’ szóllótolkesitesnel olóadtunk. Itt meg megjogyzendö, hogy 
je fajtáju örog tökek is- átiìltothetók, ha ezeket olöbbi 116 
lyoikból voszszóikkol ogyiitt;l mollyekot o’ ezelra karózottan 
magasra nóni hagytunk, kiessuk, és vastag gyökerszeloiket 
azon holyon, hol sok vastag hajszalgyökérkek kepzódlok, si 
mara ol'vágjuk, es a’ 161161 ùj holyero olly módou teszlik et, 
hogy az itt àsott gödör fenoket je földdol látjuk el, es a' 
gödörb'úl ’mint közeppontbul annyi erkokat vezetiink, a’hâny 
voszszeje van\ a’ tókenolr'; erre a’ voszszóket lofektetven be 
takarjuk, os'ak vegoikot ket szomre hagyvàn ki a’ földb'úl, ’s 
hamindkottô kihajt, a’ 16156 hajtast lotörjük, hogy a.’ töko a’ 
fo'ldhöz közolebb kepzódjelä. A’ kiesest, és átìiltotest, logjobb 
tonni tavaszszal, mielótt a’ töke-hajtani kezd. 

2. A’ dö'ntes ketfelo“, tudniillik bujtes, es tulajdonkepi 
döntés. Amaz kövotkozö medon történik: a’ je faju 16 mollett 
h'oszszùkàs gödör esatik, es meghagyott ogeszon ep voszszó 
lohajtva'bolo fektottotik, je’ földdol botemottotik, vagy is ol 
bujtatik akkint, hog-y hogyo legalabbl ket szom magassegra 
a’ Folldbiìl fúggelyeson kìálljon, es o’ kiàlló resz molle kore 
eilittatik. A’ munka 161 61611 történik. Követkozô évbon a’ sze 
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mek a’ föld alatt gyökerekke 1'ejlenek: hogy pedig az ezekbôl 
temadt sarjadékok az anyatót egeszen ki ne meritsek, es sa 
jet gyökeik tepjehoz szokjanak, a’ hujtott veszszónek az auyatò 
melletti görbült resze 161111 egeszen a’ belyig bevegatik, 1161 
ev mulva pedig az anyjátòl egeszen elvelasztatik, es az elve 
gott vége is földbe temettetik, hogy ki ne hajtson. 

A’ döntes másik neme abban áll, hogy a’ tö körötl a' 
föld vigyezva kiesatik, hogy a’ 16 meg ne sertessek; erre 
lenyesetven a’ mellekgyökerek az egész 16 a’ keszitett gödörbe 
fektettetik, vagy is döntetik olly módon, hogy a’ fógyök elóbbi 
helyen maradjon, veszszöi pedig szinte az e’ czelra fölesott 
hoszszùkes gödörbe fektettetnek, 1116 sorban 65 tevolban ve 
geiken fóleresztven, 620160 6’ veszszók 1116116 vegei 2_3 
szemre megmetszetnek, es kareztatnak. 

3. Ha. a’ szóllöben terméketlen, vagy nem je termesü 
tók taleltatnának, ezeket beoltessal javilhatjuk. Az 011650611 15 
1161 neme van, egyik 526162, a’ 0165111 zöld oltásnak nevez 
tetik. 

A’ szeraz 01165 ekkép megy vegbe: tavaszszal mig a’ 
16116 nedve foly, ki kapelt szöllöben, a' rosz faju töke 1616 
szinen 6161 egy ujjnyira vizszintesen elfüreszeltetik, es а’ met 
szett lap eles kessel simára faragtatván, meghasittatik; e’ ha 
sadékha egy 1161 oltóveszszô ellittatven, a’ megmaradt hezag 
levellel vagy gazzal betakartatik, a’ törzsök pedig az oltòvesz` 
szökkel egyiìtt annyira födetik be 1616661, hogy esak 16156 
526ш611 letszassék ki. A’ beillesztendö oltóveszszók 6156 vegei 
olly ш6600 faragtatnak meg, hogy rajtok a’ vizszintes heve 
gás a’ helyen is keresztůl basson, es a' megmaradt öszsze 
fúggô resz beilleszthetes vegett 161616 616516 ше1ь2655611. Az 
tgy elkeszitett veszszó a’ 16116 törzsökebe ollykép dugatrk, 
hagy bely belyt erve a’ nedvesseg a’ törzsökbůl közvetlen az 
olteveszszóbe sziveroghasson. 

Ha zöld oltást akarunk tenni: apr. közepe tejen a’ ki 
hajtott jófele lókéröl ketszemes új hajtest levágunk, ezt az 
6156 szem alatt 1161 16161 ekidomra hegyezzììk mintegy herom 
ujjnyi hoszszan, 65 egy rosz fajta szinte idei hajtesu az 0116 
àgnel vastagabb, vagy ezzel egyenlö vastagságu izìg mvg 
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hasltott àgba illosztjük úgy, hogy egyik eldalon 1161 116161 er 
jon; 620160 6.2 öszszoüllosztes holyoit a’ szomnel kozdvo lefole 
63652 a’ hasitek vegoig harshejjal bokötjiìk. 

93. §. 

' A’ szólónövenyok szamos bol-, 65 külellonektôl tamed 
tatnak mog. Amazokhoz tartozik a’ ponész, oisargulas, fattyu- . 
116116501, rolhadas. E’ bajok eka többnyiro o.’ fölös nodvok 
bon, 65 romlott gyökorokbon rejlik. Elojökot vohelni szorgal 
mas mivelés allai, kiilönöson ha a’ fold 161 6’ gyökorokhez 
nyemalik , ha a’ szôiletolok a’ felös nodvtel mogszabadittatik, 
ha a’ fattyuhajtasok lonyosotnok, ’s a’ t. 

A’ külollonokhoz szamitható a’ resz föld, mostoha ide 
16165, 65 6’ kartekony allaiok. _ A’ resz fóld vegyites altai 
javillathatik.- Az idöjarat artalmai ozok: 1) A’ der, mi kü 
lönöson a’ lapalyekat, es völgyokot bantja. Ez ellen ogyébb 
evszor ninos, mint fústöles allai a’ harmat megfagyasat ga 
101111. A’ bokövolkeze dorol. bizonyos jolokbel oiero gyanithatni: 
igy ha tavaszszal nap lamento utan a’ lathatarl tetszeieg erinle 
63 olsargul, az ide fölhetlen, 6’ 651116301 nagyon fénylonok, 
es a’ harmat mar alkonyatkor kozdedik: a’ der ejfel ulan 2_3 
era tájban bokövetkezik, tohat mostorseges fölhevol azaz f'iist 
lol olejel kell venni. E’ ozelra mindonnomii gaz, rongy, lo 
voiek, 5261611, ganaj ’s a’ t. halmokban olhintvo es meg 
gyiijlva basznaihatek. _ 2) A’ teli fagy, minok i'edes, vagy 
fölhalmazas állal voszszük olojét. _ 3) Esek, kiilönösen vì-- 
ragzaskor. A’ zaporok gyakran gyökorestiil sederjak ol a’ 
tekekot: ozok kartekonysagát vagy keroszlbo hûzott sorok (fo 
jozotok), vagy beterii osatornak allai mollezhotjük ol. _ 4) 
A’ 163, ше11у 61160 ervossag ninos (Tormlt.401.§. a.); azon 
ban mersékolni iohot a’ osapast, ha a’ karók azen egtaj foie 
iioiyezvek, mollyröi a’ környekbon a’ zivatar jönni szoketl._ 
Az állatok közül a’ madarak 65 rovarok osztjak mog voliink 
a’ szelie hasznait. Amazokal zörgeltyük, 65 gyakori lövöldö 
zes alta] idogeníthotjiik el valamennyiro: ozoknok szamat po 
dig kGVGSbiljiìk ‚ ha ogyotertölog ugyauazon ideben fölszodjiik 
6161, 65 elegotjük. 
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94. §. 

A’ sziìrot közelodtével fö gondja logyen a’ 3261161162616 
6611 агга, hogy mind azon odényok, mollyok oz alkalomra 
mogkivantatnak, ugymint: puttonyok, kadak, salu, hordók, 
töltikek,.,dézsák, kasok ’s a’ l. hianynélk'úliok, 63 tisztak lo 
gyenok. A’ sziìrotot, ha föisöbh hatalom 61161 nem gaioltatik, 
osak akkor kozdjo mog, midön mar a’ bogyók jól mogértok, 
mit töbhfélo jelekbôl vohotni. ki, tudoiillik, midön a’ lovolok 
hullani kozdonok„ a’ o'sutka fekotedik, a’ bogyók höre rán 
ozosodik, lagyul, 6663, 63 ragadós nodvot 1611 magaba. 
Többnyiro a’ varosi, vagy urodalmi hatósag szokta a’ sz'úrot 
idojét moghmarozni,- molly különhon iidvösA szokas' mellott is, 
gyakran mogtöntfénik, hogy a’ sziiret kollotinèl korabban koz 
detik, 63 okkép a’ minösog aldozataul osik a’ monnyiségnok. 
Ha a’ vagyonbiztossag olly 1611011 allana, mint azt 4oszos 16 
nyokból .alla tarsasagtól varlmlni: igen jövodolmozó volna a’ 
korabhan 616 fojtakali 6161111, ogyobokot pedigkésöbbon szodni. 

A’ szürotolésszabalyok ozok: l) Szürotolésro, ha lohot 
der'ńlt 63 molog napok valasztassanak. _ 2) A’ munkahoz no 
founk 6161111, mig a’ nap a’ hanmatot ol&quot;nom oszlattw, ugy 
azt napnyugta 61611 is azonnal. félboszakaszsznk.- З) А’ l'úr 
1611 lovagasara vagy éles késok, vagy? mi jobb, ollòk 11632 
naltassanak, nohogy a.’ tompa oszközzoli riszalas lirnollott mog 
rondülvon a’ fúnt legereltobb szanoitv-olhullaseav- '-4) Ha a' 
köriìlmények mogen'godlk, a’ osömöszölés allai olvalt must no 
iölt'osséklazonnal hordokba, hauemogykétin'apig a’.törkölyön 
hagyassék, ûgyiîa’.m'gtöni tipráo-A is halasztass'ok ol', vagy 
ogaszen szünt'ossúk mog:»-hanern~ midön a’ kadban 161626 nedv 
onjodésbo klgìzdlildnlniyl 16116611‘110166111161,*ш116*а’ törköly- к 
nok kisatulasai=kövolllozzék-ä a’ tapasztalasi'ngyon-i's tanûsitja, 
hogy az igy kozolt'muslbòl llrollomoslrzamatu, 63 6’ 161666316 
liovosbav hajlandó horszokott vaina-_5) Olly holyokon, moly 
lyeklboraikròl hirosok, a’ szodott szóllömonnyisognok ogy 16326 
fordittassék jobb: bor .készitosro; mimogtörtètiik, ha a’ szo 
6611 326116 gyokonyekro terogotvo, harem` napig verófénynek 
tétotik ki, hogy töpödjön mog; éjjel azonban a’ mogharma. 
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tosodas akadályozesera botakarása el no mulasztassek. Ugyan 
ozon szeritas. alkalmával, a’ rothadt bogyók, vagy 11165 hibas 
reszek a’ fúrtöktiil. olvalasztassanak, es vegro a’ bogyek 6561 
káiktel, vagy a’ sasoktul olkiilönzötten satultatnak ki, nehogy 
a’ must ezoktól savanyuságot vonjonv magába. 

95. §L 

A’ kiesömöszölt, vagy tiprás es 5616165 által4 kivelasztott 
nodi! hordekbß töltotik. Ezek minósegeröl, es a.’ mustfölve 
vesroi olkeszitesökriíl _a' harmadik reszben =többet hozandunk 
161. 111 meg megjogyozzük, hogy ollyl helyeken, mollyokon' sok 
6’1'611616152616, vörös bor nyoresivégott azl külön szedessek, 
es kadokban mogesömöszölve nedvo 3 —4:1161131611161166. ha 
gyassek, es esakmiután forráset bovegezto, mit atlátszósága 
1661611: ffänlßésôk hordúkba; vagy ujabh tapasztalatok kövot 
kozteben, a’ szóllöbogyók a’ nelkiil, hogy 6’ 56161 vagy vi 
lágos -.vörös fiirtök. között,_ különbseg tetotnek, osutkeiktòl 
megszabadiltatnak, .esegy-Ã 611 vegro keszttott iistbo tétotnek. 
E’. levifs.-törköly folgtenos kavares közt mindaddig 616163616 
1111‚; mig forresba nemjó, az az, mig az 6156 16110111161165 be 
uom kövotkozett:4 6116166 &gt;az azonnal a’ hůtökádba atöntetik, 
meghiiles 61611 podig szokás'szerint kisatultatik, es a? munka 
ekkép tovàbb folytattatik. .‚ . .î -ï 

~ «ze/iA’- szölöhül nyert, '_és hordekba 6111611 must rüvid. idö 
ruulva. -erjedesbe (Тетин. 52. ‘§.) je; ennok folye'mùmftl- a’ 
kövotkezökro kell ügyolni.: i . и ц &quot; з‘д ‘ 

. и 1, Je; 110: `(181111116 mustbel 161661111: a’ musi. mihôsego 
az allamreszekrhatárzotti arenyâtúl 15gg; millyenokva’ viz, 626— 
koranyag, sav, ‘es nyek: ha ee reszok vagy. tnlsegoean;v vagy 
hienyosanîfoglaltamak a’ mustban, rosz oijedest nomzenok, 
es Vrosz bert ednak. » ' - «' .- « 

‚ 2. Hao’- mustban kolletinel több a’ viz, mit kövotkoz 
tothetni lohot, ha a’ 'szüretot 50111 656 olólegeao mog, ha' a’ 
526116 vizizii, haa’ must igen hig: _ ogy.. 165261 moleg ál 
tal kigözölgesbe kollthozni, es a’ mogsürttottot többrvizzel 
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bôvelkedó mustra önteni. A’ kigözölgest eszközlendó melegseg 
ne legyen olly пазу, hogy a’ must forresha hozassek, azon 
olajos szag miatt, mellyet a’ must t'ôzes eltal könnyen mageba 
vonz. 

3. Ha a’ must elegendö czûkornak hienya miatt savany 
kás izii: azt vagy ezúkor betetele, vagy fò'zes eltal siìrített 
must reeöntesevel mersekelhetjiìk. Nemellyek az edesltest mez 
zel gondoljek eszközölhetónek: de ez annyiból nem javasol 
hate, minthogy a’ mez kellemetlen szaget a’ borrel is köz 
leni szokta. Azonban, ha a’ mez elegendöleg tisztttott, lehet 
edesítöiil ezûkor helyett használni. ' 

4. A’ savnak kisebb mennyisegbeni hienya a’ bor jóse 
geból mit sem vesz el: azonban ha a’ must annyira savnel 
kiili, hogy e’ miatt erjedesre alkalmatlan, bizonyos mennyi 
segiì növenysav reetöltese által segittethetik, vagy ha beleje 
vegett körtedarahok vettetnek. 

5. Elegseges meleg hiánya, melly tudniillik l2°R. alatt 
van, az erjedest gátolja. Ennelfogva sokan jenak velik az er 
jedes bevegezteig a’ mustot borhezakban tartani, mellyeket 
`sziìkseg eseteben fiiteni is lehessen: azonban jó pinczekben 
a’ hevmersek egyenletessege miatt is igen jól vegzi a’ terme 
szet e’ munkejet, mellynek lefolyta alatt azonban csak óvato 
san törtenjek a’ bemenet. 

6. Neha megesik, hogy a’ must erjedesbe nem men, 
betor viz, czúkor, sav kellö arányban megvan benne, es a’ 
meleg sem hiányzik. Ez esetben az erjedes elmaradesa a’ nyák 
anyag hienyeban fekszik. Az illy megetalkodott must erjedesbe 
hozathatik, ha beleje vagy más mer erjedeshen letezó must 
nak habja, vagy kovesz tetetik (Termtt. 55. §.): minlhogy 
ez anyagokban elegendö mennyisegü nyák foglaltatik. 

7. Nemellyek olly hiszemhen vannak,~bogy a’ nagy hév 
vel es sebességgel erjedô must elöjele a’ bor jósegának: de 
e’ reszben nagyon osalódnak; mert a’ heves, es sebes erje 
des a’ savnak fölös mennyisegeböl ered; es maga a’ tapasz 
tales is bizonyttja, hogy a’ hirtelen erjedes szülte bor több 
nyire savanyu szokott lenni. 

8. Minthogy erjedes alkalmával a’ borszesz (borlel, v. 
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lang) nagy reszo kipareleg, je volna a’ muslot úgy a’ hor 
dóha zarni, hogy bolelo mi so pareleghasson ki: do minthegy 
ezt o.’ nodv ereszakos kitagulasa miatt oszközloni veszelyos, 
logalabb annyit kell tonni, hogy a’ kiömlô leg osak kis nyi 
lasen szalijon ki; vagy mi meg jobb ogy moggörbitott szi 
varvany alaku iivog-, vagy faesenok egyik vago a’ horde 
szajaba (akonajaba) szorosan betapasztatik, masik végo ре— 
dig vizzel föitöltött odénybo alkalmaztatik. Je ha az odenybon 
foglalt, es szénsavval torhoit viz neponta frissol valtatik Fel. 
Nohogy pedig ozon keszitmenyt a’ forrasba jölt must kivosso, 
vagy pedig oz a’ osen kifusson: a’ herdók no töltossonok 
tele, hanom nagysagukhoz kepost kisobb nagy nagyobb he 
zag hagyassek mindonikbon. 

9. Minthogy több resz könnyobbon je mozgasba, mint 
keves: jobb ha a’ must nagyebb, mint kisobb odenyokbon 
tartatik. 

Ezon oise ùgynovozott zajes orjodes bevegoztévoi azon 
ban még tökelyos erollsegü borra no tartsunk szamot; eson 
dos es észrovetion orjedés meg hoszszabb idoig sziiksegos, 
hogy a’ ber mintegy kiföljön, es valódi érotlsegbo jöjjön: 
mi nemeily boroknal 2_3, nemollyoknel pedig osak i0_20 
ev muiva történik. Ez ide alatt az odeny eidalara borke szali, 
molly a’ i'anyar boroknal nagyebb mennyisegü szekott lonni, 
mint az edosoknel. 

97. §. л 

Csomogo-, vagy aszúbornali novezlolik az, meiiylöpödt 
szeleiibi'ii keszül. Azt a’ Hogyaljan igy készitik: a’ töpödtsze 
leket sziìrotker ogyoboklel gondesan olvaiaszljak, es k'iiiön 
kadban balemra rakjak; itt addig Íliagyjeik nyugodni, mig 
ogyebb szöllekhi'll a’ nodv ki nom satullatoll. Ez ide elett a’ 
töpödtokhel sajat nyomasuk kövotkozlebon a’ legedosebb nodv 
kii'olydogai, mollyol azonnal fölmornok, odenyokbe öntonok, 
es o’ reszt horlognek (ossonlia) novezik. Miutan az önkeny 
tos nodveroszles mogszünt, annyi részletol, monnyit ogyszerro 
mindket kozökbo merkolhatnak, mas kisobb kadba losznek, 
es azt labbai kilopossak mindaddig, mignom egyos reszoi 



110 

egoszon ogy löniogge latszanak ragadnì. E’ lömogro loohh 
foie mustot öntonok, 63 boilidvén ùgy hagyjak 2_3 napig 
allani, el nem mulasztvan azt ez idö alatt többször kever 
gotni. Miholyt a’ tömog melogodni kozd, a’ mustot bolölo kaz 
zel kinyomjak, 63 az alatott edénybo folyatjak: a’ mogmaradt 
raszlotet podig satuba teszik, 63 kinyomjak. A’ mi o’ nyomas 
bol szarmazik, azt a’ kassel kinyomott.olóbbi~musttal öszszo 
kovorik, és hordòlia töltik, ebhöl valik az elsö rangu, vagy 
logjohh osomogohor. A’ kivolt törkölyro ismét mustot töltenok, 
63 а’ többit is ismétlik, ’s igy tamad a’ másodrangu osemo 
gobor ’s a’ l.’ ' 

98. §. 

Az îìrmösborban adosséget esipösséggol 63 k'osorííség 
gel kivanunk bizonyos morséklotbon nyorni, mit kôvetkozö 
módon érhetiink 61: a’ legjobbfolo musiból, abhól tndniillik, 
molly a&quot;kádban kiosömöszöltetott, 63 a’ kasba szivärgott, 
vosziink kivant monnyiségot, 63 hordóba öntjük; midön itt 
erjedésbe kozd jönni, folényit kioroszljük, megi'ôzziik ’s le 
habozzuk, miutan podig moghült, a’ hordóba viszszatöltjük, 

yes okkép az orjodésl meggatoljuk. Erre bolo gyoloszaeskòba 
kötött ürmöt marlunk, ’s henne addig hagyjuk, mig a’ must 
ologondö kosorůségot nom nyort. — Némollyok azonban az 
iirmöt bonn fôzik a’ mustbaa, molly azutan hasznalatkor mas 
musttal a.’ palaozkhan koverletik `öszszo, nohogy a’ hordò 
ürömszagot kapjon. 

99. §. - 

A’ pözsgöbor készilés titka all azon szénsavnak, molly 
a’ masodik forrasnal a’ borbul kifojlik, eröszakos viszszatar 
tásahan. E’ ozélra vétossonek iljatal`1--2 éves borok, tliolyl-` 
lyok пиши kiforrtak, tiszta kellomos izüok és könnyiìk; to-’ 
vahba jo ogy vagy' több vörös szóló'bul fehérnok szlirt a’ boil.’ 
magaban foglaló h'ordót venni, 63 а2 ogész monnyisog'ú bert, 
bar hany hordóval lonno is oz, ugy yöszszoologyiteni,; hogyl 
toljeson ogyminósogìivé valjék. Miutan a’ kovoras тез/«ша; 
zattal mogtototott, a’ bor minden hordoban vlzahôlyag soge 
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lyevel a’ harmadik reszhen elóadandó med szorint mogszepit 
teu'k. E’ szepiteshoz lohetósegig- hideg legmérsek kivántatik; 
azért födolog, hogy je pinozenk logyen, annál inkebb, mint 
hogy a’ pözsgebor keszitesnok idejo apr. _ màj. _ ’s juniusba 
esik. Ha tehát a’ legmersek nagyon moleg volna, a’ szepitott 
hordók nedves lepedökkol födetnek be. 

_Miuten a' bor 3_4 het mulva egeszon megtisztult, ki 
sebb hordókba fejtetik lo, es ezek a’ pinezéböl ogy különö 
son o’ vegro epült borhàzba vitotnek. E’ borház alaoson, es 
a’ napnak lohotóleg kiteve, valamint palafödellel анаша Ie 
gyen, molly a’ napsugarakat lohotóségig fölfogván, a’ borház 
belsejenok-melogetnovoljo. Itt a’ bor egeszon új palaozkokba 
lofejtetik, mellyokbo elôbb a’ forràs olömozdltása vegott kis 
monnyisegii fölolvasztott sàrgaozukor töltetik. A’ fölolvasztás 
történik je fohér borban, mellynek vegoztevel az oldat is 
vizaholyaggal megtisztittatik, és _más hordoba lefejtetven hasz 
nalatra pinezeben tartaiik. - — Miután a’ palaozkok mogtöltet 
tek, azonnal bodugatnak parafadugaszokkal, mellyok zsineggol 
koresztbe reajok köttetnok, és o’ keroszten föliil a’ marA elôbb 
mogtiizositott vassodronynyal boosavartatnak. A’ bedugoit pa 
laezkok a’ pinezo közopen omelet alakilag fölallltott v'ékony ш 
lapzatu polezokra rakatnak, es hevmerö segelyevel kikuta 
tandó, söt ha sziikséges fütessel is oszközlendö {6_18“ R 
meleghon mindaddig hagyatnak, mig a’ t'olyton növokedô for 
газ kövotkozteben nehány köz'úlök szet nem pattan: okkor' 
idoje, hogy a’ palaczkok rögtön, de igen vigyazva, nehogy 
a’ nedv bonnök megrezassek a’ pinozebe szállittassanak, hol 
olly medon állittatnak ismet föl, mint a’ borházban voltak, 
es 3_4 henapig hàborittatlanul hagyatnak. - 

».' Minthogy forros àllal'mindon palaozkban nyalkes, siiriî 
iiledek kepzôdik, molly valòdi söprii: ettól a’ hort mogkoll 
szabaditni. E’ vegro a’ palaozkok nyakukkal lefole öt sor forden 
fúrt lyukakkal ellàtott táblákba, mellyok orös hoszszu desz 
kàkból keszültok, ’s heroin koeskelebon állanak, dugatnak, 
és lO-14 napig könnyoden rázattatnak, hogy a’ söprii a’ 

~paloezk nyakeha egeszon a’ dugaszig leszalljon, mi megleven, 
az kifócskondés által a’ palaozkból eltàvolittatik, hogy a’ bor 
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tökeiyesen tisztáva veljek. E’ tisztttásnát az egyik munkes n’ 
palaozkokat az erintett tebleból, bal kezzel kiszedegeti, szoro 
san ügyelven erre., nehogy zöesköltessenek, vagy más irenyt 
kapjanak az elôbbinel. Elôtte egy акта keszttett alaeson ked 
ell, mellynek fölsö fenekere félkerek deszkafal a’ vegre van 
alkalmazva, hogy a’ palaezkok nyitesakor kifeesesenö hor a’ 
kád fölsö fenekere vezettessek, e’ fenek közepen pedig egy 
lyuk letezik, mellyen keresztül azuten a’ bor a’ kedbe fut. A’ 
dolgoze hajlottan a’ kád 61611 ellván, egy görbe, elsó vegen 
eles horoggal megoldja a’ sodronyt és zsineget, megfogja a’ 
dugaszt, ’s mihelyt erzi, hogy ez már indulefelben van, las 
sûdan lefele helyzi a’ palaczkot, ’s szinte ugyanazon pillanat 
han a’ fönemlitett deszkafal fele hagyja pukkanni a’ dugaszt, 
me’lyel egzszersmind hab, es a’ palaezk nyakeban letezö söprii 
is kilöveltetik. Erre a’ palaezk nyíláset hiìvelykevel befödvén, 
miuten ujjával a’ palaezk nyakeból minden tisztátalansàgot 
gondosan eltevolílott, az elötte elle koserból egy regi dugaszt 
vesz, ’s ezzel bedugja a’ palaezkot. 

A’ leirt tisztítás uten a’palaezkokha ismet sárgaczukor 
oldat töltetik, mellynek mennyisegét a’ kivánt edességhez 
kepest izleles eltal lehet meghaterozni. Hogy pedig a’ netalen 
iiresen maradt ter is betöltessek, а’ palaczk az úgynevezett 
töltögetögep ale. tetetik. Ez egy osapból áll, melly mindket 
oldalen parafadugaszszal bevont, es etfúrt esúcsba vegzödik. 
Egyik osûesra a.’ tele töltendö, a’ mesikra pedig azon palaezk 
dugatik, mellybôl a’ töltelek vetetik. A’ свар belsejen ket nyi 
ladek vonul keresztiil, egyik azen a’ osúeson, mellyre a’ töl 
telekpalaozk jô, egy hoszszu e’ palaezk fenekeìg eró hedog 
csöveeskebe vegzódven, ’s erre. szolgelven, hogy а’ leget 
a’ megtöltendö palaezkból a’ folyadekon et а’ töltegetóbe 
ereszsze; a’ mesik nyiladekban pedig a’ bor a’ töltelek pa 
laezkból a’ töltendóbe foly. Nehogy pedig a’ csap a’ szen 
sav eltal kitaszittassek, e.’ palaezk fenekevel egy börbiìl ke 
szilett tokba tetetik, melly ket bórszij segelyevel a’ esapon 
161626 ket gameba akasztatik. Most e’ palaezk börtokjánel 
fogva egy mozgatható vastartera úgy akasztatik , hogy nya 
keval lefele a’ munkás 61611 csiingjön. Ez megtörtenven, 
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a’ másik alol letoze osapesi'iesra a` telo töltendö palaozk 
dugatik, ’s aztan a’ osapferdlte megnyittalik; miro az aise 
paiaozk ürossege botöltotvén, az ebbon volt leg a’ töltögotes 
kövotkozteben a’ fölse palaezkban tamadt ürossegbo a’ több 
ször omlilott esevoesken attedui. Most a’ fordite mogintboza 
ratvan a’ toiolöltött palaozk a’ esapról lovétotik, ’s holyibo 
mindjart ogy masik dugalik, es igy tovabb. 

A’ teletöltött palaezkok azonnal i'ij dugaszokkal lattat 
nak ol a’ föllobb adett med szorint, es ujra pinczebo rakat 
nok; kat heti nyugvas utan ismet megforditva ferde állasba. 
hozatnak, hogy а’ tan kepzedött iìlodek gyonge razas altal a’ 
dugaszra szalljon lo. Miholyt oz mogtörtent, es a’ gyarnek 
moggyezedött, hogy a’ bor ogészen liszta, a’ palaezkok meg 
egyszor tiszlitlatnak, ’s újra mogtöllotnok, a’ nélk'úi azonban, 
hogy ezlikoroldat öntetnek hozzajok. b) 

a) A’ fohér Bernak vörös szelebiiii késziteso illy móden történik: 
a’ tökélyosen mogért iiirtök nap fólkelte elett harmatban szedotnok, és 
azonnal, a' nélkiìl hogy csömöszöltetnénok vigyázva a’ satuba tétotnek, 
s’ addig nyomatnak, mig a’ kii'oiyó 111118161103,` és fobér- E’ must, ha 
pözsgenek van- szánva 6-15 óráig kádban hagyatik allani, hogy a’ lo 
iiiepede, vagy Fólszáiló vastagabb sepi-ürészeitel szabziduljon, miro attól 
lofejtotvén iorrás végott hordókba öntetik. A’viszszamaradt törköly meg 
igoii tartes, és sötét fanyar vörös bert szelgáltat. 

b) A’ kissobb mennyiségbon sajat számára akar pezsget keszitoni, 
és tölte ’s dugógéppol nincson ollatva, de minden borvoszteségot a’ töl 
tegetésnél olkeriilni óhajt . az válaszsza a’ pözsgekeszitésro a’ teli hena 
pekat: mort ha töltögetés olett a’ palaczkok rövid idóro hó vagy jég 
közé tétetiiek, vagy hívos kamrába állittatnak, úgy azenban, hogy a’ 
ber bennök mog no fagyjon, a’ pözsgési sajátság csak nem egészon ol 
nyematik: akker tebát a' többször emlitott sárgaczukeroldatot ’s töl 
tolékot a’ palaozkokba önthotni a’ nélkül, hogy a’ hab kibuzogna- Mi 
helyt a’ palaczkok’ aztán mogint ille mologbon részosiilnok , a' pözsgési 
sajátság is ujra Vépon úgy, mint aze'ett fojledik. 

lrodalem: Pankl S. l. с. 9--KT IV. rész. _Alsz. 131. 6.- MG. 
lV. a. 16. 17. b. 6. sz. . ‚ . 
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ÖTÖDIK SZAKASZ. 
A’ kerlmivele'sröl. 

100. 5. 

Kortnok novozlotik olly tor, molly hokoritvo konyhazöld 
ségek, vagy gyümölosfák tonyészléséro rondeltotott. A’ kori 
tosok által tormékoinkot különfélo karos hohatas ollon ovni, 
ozélszorůon biztosiini, 63 az ogészot roménylot orodményozésro 
sogitni töroksziink; illyenok : 

1. A’ doszkakeritések; ozok az ordók puszlitasa miatt 
napról napra többo koriìlnek, 63 meg is, kivévo, ha igen 
magasak, lopás 61166 66111 biztositòk, kövotkozôleg nom is 
ajanlhatók. 

“ 2. Sövénykorilésok; ozok fůzzol bövolkodô tajakon nom 
sokha kor'úlnek. Fölallitasuk oz: zsineg utan minden 9 labra 
Slab hoszszu, 6136 végiikön a’ mogszonesités után még 5 
ujjnyi vastag gömbölyii fonyódarabok 1'/2 labnyira -a’ 1616116 
asatnak. Ugyanazon vonalha ásatnak 3 ujjnyi vastag 601011 
gok is egyonló magassag ’s mélységro a’ fenyóozölöpökkol, 
ozutan ogyonló hoszszusagu vékony iiizvoszszókkol, mollyok 
apróbh voszszôoskéiktól mogmontottok, 63 hoszszabb ideig 
vizbon azlak, bofonatnak. Az ogész fonadék kasaalaku agya 
gos vizzol átjáratik, a’ hézagok podig agyagos szalmatapasz 
szal tömetnok ho. 

3. Rózso-, 63 nadkeritésok; amazokban ha a’ rózsék 
vastagon rakatnak, sok fa vosz; ha vokonyan: mit som 11632— 
nalnak; _- a’ nadkorítésoket podig az orösobb szol öszszo 
viszszakuszálja, 63 az elsó nokidült marha könnyon logazolja. 

4. Dorongkorllésok készithotók olly tajakon, mollyok fa 
bóségben vannak. E’ ozélra 9 labnyi tavolra ogymastól vas 
tagabb ozölöpök földho asatnak, roajok mas vékonyabb do 
rongok, vagy léozek ekoltotnek, vagy szogoztotnek vizszintos 
holyzothon, 63 626111162 orösittetnok meg gúzszsal ogymastól 
4_5 ujjnyi tavolban a’ roajok fúggélyoson alló dorongok, 
mollyok 8 ujjnyi mély, do «keskony arokban végzödjonok. 
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5. Faleozkeritesek olly módon keszittetnok, mint az elôb 
biok. Alapjok je, ha egyket lábnyira deszkeból kesziilt. 

6. Vasleozkoritesek tartesseg-, orósseg-, es osinra nezve 
elsök, do költségesok. 

7. Kòfalkerítésok leginkább ajánlhatek; mort a’ kortot a’ 
hidegtôl logbíztosabban megvedik, es kemenységök által a’ 
napsngarakat viszszahajtván a’ gyümöloserloles olósegitik. Log 
ezelszerúbbon keszittetnek, ha a’ haterozott vonalon minden 
9 lábnyira ogy 5 lábnyi megas, es minden oldalán 15 ujjnyi 
szelos negyszögii onlop omoltetik, a’ közök podig ogy tegla 
szélossegii fallal betöltetnok itt ott a’ szeljáratnak rezsutos 
Iyukakat hagyven. 

8. Száraz kófalkoritesek lapos kövekkel beven анаши 
hegyi tejakon siikerülnok. 

9. Köriil árkolas kevesbo koriil ugyan, do nagy bizto 
sitekot nom ad, es gyakori tisztogatást kiván. 

101. §. 

Kortnek olly holyet je valasztani, molly domb aljában 
lassankint lojtósödik, es delszakra nez. Idomát a’ ter nagy 
sega es minôsege haterozza mog;.ha a’ körülmények enge 
dik: egyonközeny ajenltatik mind disz, mind haszon tekinte 
tebel.- A’ kort lohot vagy konyhazöldseg-, vagy gyümöles 
tonyesztesro, vagy mulatsegra szent, es oz okbul vannak 
konyhakertek, gyümölosösök, es mulatòkortok; a’ két elsórül 
mint a’ gazdeszattanba tartozókrûl ugyanannyi ezikkben sze 
landunk. 

I. Gzikk. 

A’ konyhakertek mívelo'se. 

102. §. 

A’ konyhakert elosztható négy lköversegre különbözö 
nagyobb terülotro, mellyok ágyaknak, vagy tábláknak nevoz 
tetnok. Ezek közül mindegyik bizonyos zöldsegnemek tolkeiìl 
szolgáland, minthogy nem mindnyájan kivennak ogyenlö kö 

893 
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versegü töldet. Az 6156 köversegů földterületre jó a’ salata, 
keposzta., parej ’s a’ t., a’ közepszeriìre a’ hagymes es gu 
mesnövények; a.' harmadikra mint legsovenyabbra a’ büvelyes 
vetemenyek; a’ negyedikbe vegre virágok, vagy magnak 526111 
növenyek. E’ teriìletek minden evben veltoztatás ale esnek 
úgy, hogy az utolse rangu tregyázes eltal elsóve tetessek, és 
ekkep utenna a’ többiek következzenek. Nemellyek a’ 16611616 
1161 sorbaiiltetett fákkal környeztetik, mesok azokat diszesen 
nyesett elevensövenynyel párkenyozzek; de mennyiben ezek a’ 
külcsinra, amazok a’ haszonra ügyelnek: annyiban vesztenek 
zöldsegtermes tekintetebò'l. Nemellyek az egyszeleket telizöld 
del ültetik be: de haszonhajtòbhan eselekszenek azok, kik 
inkehb levendula, zsálya, kakukfú, vagy mes hasznos növe 
nyekkel Iteritik be az ágyakat. 

103. §. 

Mielött e' kerti munkák elóadásehoz fognenk: azen szer 
számokrul szólandunk, mellyek a’ kertmiveléshez»megkiventat 
nak; illyenek 1) A’ mindenki elôtt ismeretes ese.- 2) Ge 
reble vashól, egy nagyobb földegyenttesre, es egy kisebb 
magtakarásra. _ 3) Kapa, egyik közönseges; másik szeles, 
utak tisztttásera; a’ harmadikfele egyik 16166 kapa-, a’ mesi 
kon ketegu vasvillaidomu a’ sůriin nött növenyek kiirtesára. 
_ 4) Öntôzóedeny. _ 5) Bedoghengeredeny kinyithatò es 
bezerhetó, mellynek segelyével a’ növenykeket földestül ki 
vebetni, es mes helyre áttehetni. _ 6) Hegyezett fa, vagy 
vaspalcza lyukak csinelesára, mellyekbe a’ mag vettetik; és 
hogy ‚а’ vetes könnyü szerrel egyenlö tevulokban törtenhes 
sek, jó ha 3_4 peleza egymestel egyenló tevolban deszken 
vagy dorongon megerósittetik, es ezek egyszerre szuratnak 
a’ fóldhe.- 7) Zsineg, melly kifeszittetven az egyenes vo 
nal kimutatójaul szolgel. Ide tartoznak meg kádak, mellyek 
ben az öntözesre szolgeló viz tartatik, talieskák föld vagy ga 
nejhordásra, sodronyrostelyok a’ föld porhanyitásera 's a’ t. 

104. §. 

A’ kerti munkek közül 6156 62 ases, mellynek ideje ta 
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vasz, vagy esz. E’ masodik üdvösobb, minthogy a’ iöld por 
hanyìttatvan, telen allai az ose-, es hevizot könnyobbon ma 
gába vohoti. Ezt javalja ama’ körülmeny is, miszorint erro 
esz vegévol a’ munkasoknak több idejök van, mint tavasz 
szal. Mindket osotbon a’ mogazolt leid tavaszszal moggorob 
laltotik, as 5 labnyi szelos kisobb agyakra osztatik. 

105. §. 
Ugyanazen ideben, miden a’ föld megasatik, ogyszors 

mind megtragyaztatik. Ha a’ trágya erott, inkabb a’ föld szi 
nero torittotik, hogy zsirja az osenodv altal a’ gyökorokbo 
hassen; ollonbon ha nyors, szaraz, es szalmas, ol kell to 
metni, hogy a’ föld nodve altal 161011 at olrethadjen. Ajan 
latos 6' kortbon bizonyos holyon tartani a’ tragyat, hogy ett 
iassankint tolevénynye vaijek, molylyol a’ kortiföld iogozel 
szorůbbon vegyittotik. 

106. §. 
Elkésziltolven a’ föld, voteshoz fogjnnk, miro je mag 

hasznaltassek. Logjobb a’ suiyos, ép, erett, liszlanyaggal be 
veikode, nom 6’ 5261011, Штат 62 ágoken terme, 16 nö 
venytel szarmaze, mollynok viragara idogon himpor nom 
szalit._ A’ magnak kora annak jósagat nem föltetozi, kivo 
ven a’ fris maget, molly minlhogy meg nyers, votesre nom 
hasznaitatliatik sükorrol. Az illy mag ogyideig mersekelt mo 
logségü szolies, es eger montos holyon zaoskókban taltatik, 
hogy fólös nedvosséget kiadja, mitel mogszabadulvan zárt 
odenyokbon tartatik. _ A’ vetesszabalyok ozok: 

` 1. A’ koményobb magekat oiebb bizonyos idoig vizbon 
azni bagyjuk, hogy igy olvotve oiebb osirazzanak. 

2. Némollyok kézzel szóratriak el, mellyek ha zsirosak ’s 
ragadesak, olóhb homokkal kovortotnek öszszo, hogy egy 
maslel oikülönitve szórathassanak ki; masok 6’ keszitott ogyo 
nos vonaiban furt, ’s egyenló tavolban alle lyukakba 2_3 
szammai letotnek, az 62 ültottetnok. 

3. Votes utan a’ magot mindonütt ogyarant, ’s olly 
vastagen gerobléljük ala, mint ennek tormészole kivanja, az 
utan Fólötlo a’ feld 5211161 isjel olsimitjuk. г 
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107. 5. 

A’ korti 7616ш6676111076111116р01636 61166162631166, at 
-últotésbon, geroblélésbon, 63 gyomlalasban. 

1. Öntözosro loobb az esó- ’s hòviz, ozt kövoti alta 
vak, 63 66111 igen soboson folyó patakok vizo, logalahhvalò 
a’ kút- ’s forrasviz; onnéliogva ha a’ viz kútból morittetik, ogy 
idoig tartassék nyilt kadakhan, hogy moglangyosodjék. Az ön 
tözesszabalyok ozok: 1) A’ növényok napsiités alkalmaval no 
öntöztossonok: hanom az öntözés tavaszkor ’s ószkor roggeli, 

' nyaron podig 6311 órakhan történjék. _ 2) Inkabb töbhször 
636263 ш66га 66162163366611, mint ogyszorre nagymonnyisogü 
vizzol, hogy ez könnyobbon szivaroghasson a’ földbe.- 3) 
A’ iìjatal növényok öntözotloniil no hagyassanak: do viragzas 
utan, midön termékérlolésbon mûködnok, öntöztetésök nom 
osak haszlalan, hanom karos is. _ 4) Hogy ogyos 6676 
6766 66162636661 6’ viz 16116 no folyjon, hanom a’ növényro 
hasson, o’ körött kis gödröoskét koll vajni, mollyböl a’ viz 
a’ gyökorokre juthasson: különben az 661626316 osekélyobb 
erodmény mollett is kétszor annyi viz kivantatik. 

2. Az atiiltotés 6206 0111161 161166111, nohogy a’ 6676 
67611 030р0110366 1667632766 637ш631 а’ 16р161 mogfoszszak. 
Ebhon a’ kövotkozók vototnok flgyolombo: 1) Az atiìltotés 
no történjék olóbb, mig a’ növénykék 4_5 lovolot uom 1161 
1011611. — 2) A’ munka no nap hovénél, hanom alkonyatkor, 
63 nodvos idóbon végoztessék. _ 3) A’ kivétolnol óvakodjunk 
a’ gyökerok megértesétôl; azonban a’ fógyök mogosonkittat 
hatik; mort okkép a’ mollékgyökök szaporahban nónok. _ 
4) Az átiiltetést nom koll roszszahbnom'ú földbo tonni: logjobb 
62 atültetondó növénykét bádoghongor sogelyovol (103. §.) 
löldoslül, mollyhez szokott, mas holyro szallitani._ 5) A’ 
holyközök akkorak logyenok, hogy ogyik egyod a’ masikat 
tapszoretól mog no foszlhassa. Olly növényeket tehat, mollyok 
kifejlésökkor nagy tostbon, vagy olagazoltan tonyésznok, na 
gyobb tavulokha koll ültoni. _ 6) A’ boiiltotett 667667611 
azonnal öntöztossonok mog, hogy a’ nodvossogtôl atjart 63 
161016011 1616 а’ gyökorekhoz tapadjon. _ 7) На 6’ 6676117— 
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kek eredoti helyiikön moghagyatnak, irtás által mogritkitlat 
nak, hogytáphiány miatt el no fonnyadjanak. 

3. A’ geroblelési munka igen nagy fontossegu, molly 
minel több izben törtenik, annál inkebb gyarapodnak a’ nö 
venyok. Folyamatja alatt vigyázni kell, hogy a’ gyökorek meg 
ne sertossonok. Ennelfogva ha a’ növenyhez goreblevol nem 
ferhotiink, jobb a’ földot kezzel o.’ gyökerekhoz illosztgotni, 
hogy ezek körül folhalmozva maradjon. 

4. A’ gyomlálás mindannyiszor törtenjek, a’ hányszor 
a’ növenyek közt gaz mutatkozik, kihúzván gyökorostül a’ 
gyomokat, miolött ezek meg magba mentek. Siikores a’ gaz 
nak kapevali kivagesa is, mit legozelszorůbb tonni a’ napnak 
logmologobb reszeben, a’ mikor je a’ fólfödött готы is egy 
idoig a’ nap hovenek kitárni, hogy a’ bonmaradt gyökerok is 
kiszeradjanak. ’ 

los. §. 

Miket eddig olóadtunk, szabad ég alatt törtennok a’ 
nyilt tormeszetbon: do mivol a’ tavaszi idôjárat változatossaga 
miatt némolly növenyoknok szabadbani tenyesztese gyakran 
káros kövotkozmény'ú: mologágyaknak novezott holyok szok 
tak keszittotni, mollyekben a’ gyongo növenyeket mindaddig 
ápoljuk, mígnem a’ szabadban is sinlés nelkiil tenyeszhetnok. 
Az illy melegágyak hoszszet a’ sziikseghoz merjük, szelossege 
logfölebb 5 lábnyi logyen, hogy a’ növenyhez ferhetes mind 
a’ két oldalról könnyittossek. A’ kiválasztott holy, molly je, 
ha. del fele nez, másfel lábnyira fölásassek, fris leganajjal 
tregyáztassek meg, es a’ trágyára az o’ ozelra keszon letozó 
televeny sodronyráeson et boesáttassek. Nemollyek nom az 
egyba kovorik a.' trágyát, hanem ovvel kivül takarják be, mit 
hidogágynak nevoznok. Votes után az ágy forden fokvö üveg 
táblákkal borittatik be a). Miuten a’ növenykek szárba indul 
tak, az ablakok többször fölnyittatnak, hogy óket a’ fris leg 
moárhassa. Midôn mer fagytel vagy dertól nom tartunk, 
mint maj. közepo tejen: a’ növenyek a’ szabadba ültottotnek, 
nemollyek podig kora termes kedvoert helyiikön hagyatnak. 

Minthogy a’ melogágyak rendoltotese abban all, hogy 
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a’ növenyek a’ hidegtól megevassanak, és növesök siettes 
sek: je ha azok melegágyakon kiv'úl is zordonabb idóben fön 
nyilt iivegharangokkal betödetnek. 

a) Üveg helyett födél gyanánt fehér gyapotszövetet is lehet 11652 
nálni, melly hogy átlátszóbb Iegyen, ’s a’ nedvességgel daczolhasson, a' 
következó vegyületü gyurmával mázoltatik be: 8 lat száraz porrátört 
turó 4 lat oltott meszszel, és 8 lat fôzött leumagolajjal kevertetik öszsze, 
e’ keverékhez adatik 8 lat tojásfehére, és ugyanannyi tojásszék. A’ 5261— 
lòztctés e’ fódélnél is sziìkséges 

109. §. 

Azon növenyek, mellyek a’ kertekben telelnek szenved 
nek a’ hidegtól, a.’ kora tavaszszal vetetteket pedig gyakran 
a’ der osipi meg. A’ dologhoz értó kerteszek mind a’ két bajt 
az által herltjek el, hogy szalmebel, deszkákbel, vagy ola 
jozott papirból könnyen kezelhetó fódeleket készttenek, es ve 
lök az'ágyakat betakarjek, mi eltal a’ növenyek telen a’ bi 
deg ellen eva maradnaki tavaszkor pedig e’ betakaràst este 
teszik, es mesnap a’ növenyeket csak akkor födik föl, mi 
666 621 a’ deli nap melege megengedi._ Vannak nemelly 
gyenge ’s kenyes növenyek, mellyek a’ nap beve által minden 
nedvöktiìl megfosztva idónek 616116 elfonyadnak, és haszonta 
lan kóròkke. velnak: ezeket hason fo'déllel kell a’ nap 1161656 
ellen megvedni. 

Nagyobb kerokat tesznek kerti növenyeinkben az 6116 
1011. _ A’ vakandokrul mer szellottunk (49. §. 3.) _ Az 
egereket kipusztitjek a’ maeskák, gólyák, ezkuros mész vizzel, 
mint ezt a’ magterokrul (60. §.) elóadtuk. _ A’ letetiì (Gryl 
lotalpa vulgaris) közönségesen a’ leganajjal vitetik he a’ ker 
tekbe, melly a’ gyökereket hajheszven aláássa magàt, es 
földbůl tekeidomu feszket kesztt magának. Ezeket tehát a’ 
kertesznek kikutatni kötelessege. Egyebbirent ôket a’ több 
szöri öntözes- is elvadttja. _ A’ osigekat legjobb harmatos 
reggel 161526661, vagy 6206 növenyeket, mellyekre tapadtak 
sóval, vagy ponátört meszszel behinteni. _ A' 16161 kuka 
ozokat, vagy gilisztàkat legkönnyebben szedhelni öszsze az 
est sötetenel, kiilönösen esö 6166 lempavilág mellett. _ A’ 
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iiilmaszek (Foriioula auricularia) vilaggyiilölek leven, nappal 
rojlhoiyokbo bujnak: öszszoszodesökro tohat szalmaesutakokat, 
manesekat, szarvakat bodzafaosekot kell hasznalni koves mez 
zel bokonten, moilyokot a’ kort több helyoin lorakvan, es 
deltajban mognezven, tolvo lolondjiìk a’ novozett rovarokkal. 
_ A’ földi bolhak (Chrysomola oloraeoa L.; Galoruea Gooifr.; 
Holtioe Lair.) osak a’ leggyongébb lovolekot emesztik Fól, a’ 
mologot es szarazsaget szorotik, de a’ nodvosseg elöl futnak. 
Leginkabb a’ kaposztat es retkot bantjak: ozok voteset tobat 
igen koran kell tonni, miolelt tudniillik o’ rovarek fölelodnok; 
vagy kesóbbi votes osotebon gyakori öntözes által koll ekot 
oiszeiyosztoni. Je a’ növenyok köze katranynyal bekent paiezi 
kakat isoszurni, mollyokro maszas közbon ragadjanak. Vagy 
2 resz hamu l resz szaraz ióganajjal jól öszszokovortotik, es 
o’ kovorekkel a’ növenyagyak este nem fölötto vastagen mog 
hintotnok. Azon osotro, ha nom harmalozik, moghintes elett 
a’ növenyokot mogkoll leoselni. _ A’ lovelészokot (Aphis) ello 
hot üzni dohanyperrai, molly a’ növenyro hintetik, vagy viz 
zel, mollyben dohanypor azott.- A’ hangyakat olüzziik, ha 
lonolajba mártott ruhaval a’ növeny szarat bofödjiik, lo lebot 
ekot tartóztatni feldbo asott- fazekban is, mollynok bololdalai 
mezze] kontok. _ A’ hornyek osak ogyotomes szodes allai 
irtathalnak ki, molly írtasban a’ gelyak es bibiozok nagyobb 
sükorrel můködnok az omboroknel: onnélfogva a’ novozett ma 
darakat lemontosokke kellono tonni. 

110. §. 
A’ konyhanövenyok nyolez osztalyba serozhatók, az l-bo 

tartoznak az etkos leveliiek; 2-ba az etkos gyökiiok; 3-ba a’ 
hagymasok; 4-bo a’ kabakosak; 5-ho az etkos szaruak; 6-ba 
a’ hüvolyosek; 7-bo a’ begyesak; 8-ba a’ fúszorosek. 

111. §. 

Étkos lovolii növenyok a’ kaposzta., parej, es salata. 
1. A’ kaposztanak (79. §.) veteso tavaszi es nyari; az 

oise a’ feld fölongodtevol közönsegoson mart., a’ masodik jul. 
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végévol történik. Magva, molly osirazó orojétö évig tarlja mog, 
középszorů iîildbo vottotik 4 ujjnyi távolban, és roa a’ föld 
'/2 njjnyira gorobléltotik. A’ tavasziak maj. _ juniusban, a’ 
nyariak sept. vegan jobb, kövorobb, és tragyazott földbo ogy 
mastól 2 labnyi tavoira atiìltottotnek olly mélyro, hogy osak 
lovoloik alljanak ki a’ i'óldhül. Miutan szarba. indultak, as щ 
lovelokot hajtanak, a’ fold szarukhoz halmoztatik. A’ tavasz 
szal vetottok köziil némollyek juliusban, masok augustusban, 
egyobok végro ootoborben vagatnak ki. -_ Azok, mollyok 
magnak hagyatnak mog, nov. elojén a’ fóldhül kivétotvén ar 
nyokos barázdakba tétotnek sürììon, os torzsaik földdel bo 
iödotnok: innen kora tavaszkor napnak kitott agyakba vitot 
nok at. Ugyan o’ müködés törlénik a’ nyaron votottokkol is, 
azon külonbséggel, hogy ugyanazon holyro ogy'útt három 61 
tottotik, hogy ha. valamollyik talon at kivoszno a’ holy iìros no 
maradjon; ha mindnyájan mogélnénok, holylyol közzoli irtas 
által ritkittatnak mog. 

Az olóadott mivolésmód mindazon kaposztafajokat illoti, 
mollyoknok lovoloi szolgalnak olodelül, do a.’ viragos kaposzta, 
vagy kartiilol (Brassioa oloraeoa botrytis) nagyobb gondot 
kivan, mollynok mivolésmòdja a’ kövotkozö: 1) A’ magot kö 
zönsegosen nem otthon termosztik, hanom jó hirhen allo, és 
biztos hitolü kortészektól veszik. _ 2) Vettotik ritka közop 
erejiì Fóldbo aug. olsó folébon, miutan gyakran, do ogyszorro 
osak marsekolten önlöztetik.- 3) Lovélhajtasa utan a’ fölös 
szam kiirtatik, h( gy a’ mogmaradtak annal orösh növésho jö 
hossenok. -_ 4) Oet. olejo körül a’ növényok vorôfényos 
agyakba tétotnok at, mollyok ökot az ojszaki szolok ollon biz 
tositsak. Itt lovolökig, 2 labnyi tavolban harmasaval olültet 
totnok, gyökeroik körött arkooskak asatnak, mollyokbo azon 
nal viz öntotik. Ekkép oliiltottetvén, és födéllol botakartatvan 
(109. §.) lololéson hagyatnak. _ 5) Kora tavaszszal holy 
lyol közzol kiiriatnak, a’ föld mollottök fölkapaltatik, és mi 
utan a’ molog beall, boven megnodvosittotnok, nom mint 
ogyébb növonyok öntözéssol, hanom arkooskakba töltött viz 
zel. _ 6) Midón torohiilnok, körlovoloik fölszodotnok, nohogy 
a’ nap által mogsargittassanak. _ 7) Magnak a’ jobhfélék 
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tartassanak mog, es gond fordittassek arra, hogy közelbon 
valamelly más kaposztafaj ugyanazon idôben ne viregozzek. 

A’ parej (Spinaoia oloraoea, Spinat, korti laboda) köver 
földot, vorófenyes holyet, es ritka. vetest kiván; magva, molly 
osiráze orejet 5 evig tartja mog, vottetik két izben, mart. es 
augustusban; kikel 6 nap mulva; a’ votestavol 4 ujjnyi; át 
ìiltetesro nom szorul. Az elvotett mag fel ujjnyira goreblelto 
tik ale.. 

3. A’ votesi salata (Laotuoa sativa, korti S.) majdnem 
egesz even at vettothotik. Magva osiràze orojét mogtartja 4 
evig, kikel 3 nap mulva, alágorebleleso, es vetestàvola meg 
ogyoz a’ parejeval. Kora tavaszszal vettotven, :niutan 6 lo 
velüvé velt, átültettotik nedves, veröfenyos, es 161 tregyázott 
helyre ogy labnyi közzol; roggel es este szorgosan öntöztetik, 
több izben kapeltatik, es gyomláltatik. Molly augustusban vot 
totik, ootoborbon napmontos, es hideg szeleknok ki nem tott 
helyre etiìltettetven, kitelol, es kövotkezó evben koran mog 
érìk , ’s magvasodik, miro azonban esak a’ logszobbok ha 
gyatnak meg. A’ magtokok kezzol szaggattatnak lo, do nem 
ogyszerro mindnyejan, hanem esak a’ jól erottek, mellyoknok 
tokjai tudniillik repedozni kozdonok. 

Teli salataul szolgàl a.’ ved salata, galambbögy, es ro 
zsuka. 

A’ vad saletának (Laotuea sylvestris; L. seariosa; En 
divia, koserii S.) magva, molly 4 evig tartja meg oslrázó 
orojét, aug. vagy septemborbon vettotik 3 ujjnyi távolban 
nedves porhanye földbe, es '/2 ujjnyira alágorebleltotik; ki 
kel 5 nap mulva. Octoberbon a’ növenykék tragyázott egyba. 
1 labnyi holyközzol àtiiltottetnek. Mognevekedven, azok, mely 
lyek olodeliìl szánvák, köriilköttotnok, es vagy földdol temet 
totnok be, hogy a’ naptel ’s leghuzamtel mogvedotven, serga 
szint nyorjonek. A’ többiok kiszodetven штат pinozekben 
tartatnak telen által. 

A’ galambbögy (Valeriana locusta), es rezsuka (Lepi 
dium sativum, Nasturtium hortenso, korti zsezsa, salata torma) 
koves fóvenynyol kevort, 16 melyon fo'lásott fóldot kivannak; 
a’ fölös nodvosség, es fris ganaj ertalmokra szolgel. 
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112. §. 

Étkesgyökii növenyek a’ sergarepa, vörös czekla, re 
tek, zeller, petrezselyem, pasternak, raponez, es torma. 

l. A’ serge. repa miveléseról mer (77. §.) szellottunk. 
Magva csirezó erejet megtartja 4„evig, vettetven kikel 9 nap 
mulva. 

2. A’ vörös czekla (Beta vulgaris, vörös repa) apr. 
vegével vettetik, es miutan a’ negyedik levelet mutogalja, 
egy labnyi tàvulokban átììltettetik, vagy etültetes nélkiil mag 
vai egy ujjnyi melysegiì lyukakba iiltettetnek. Sept. vege fele 
gyökei kihuzatnak, es a.’ reejok ragadt föld lesimittatván, 
tangy helyre tetetnek el. Vigyázni kell, hogy kihúzáskor gyö 
kecsei meg ne sertessenek, mert a’ megsertettek vörös szi 
nöket elvesztik. Csirázó ereje 4 evig tart, kikel 6 nap mulva. 

3. A’ retek (Raphanus sativus) ketfele: hònapos, es 
teli; amaz veltetik mart. _ augustusig 3 ujjnyi tevolban, es 
fel ujjnyira alegerebleltetik. Magja csireze erejet 5_6 évig 
tartja meg, es elvetve 4 nap mulva kelki. _ A’ téli -retek 
mej. mesodik feleben porhanyó köver jel mivelt Fóldben egy 
lebnyi távolra vettetik, es kikelte uten esö hienyában öntöz 
tetik; megerik sept. vegen, vagy oet. elejen: ekkor kiesatik, 
es pinozekhen homokba takartatik, vagy nagyobb mennyiseg 
ben a’ föld ale. temettetik eladásig. 

4. A’.zeller és petrezselyem (Apium grave olens, et Pe 
troselinum) videln belyet kiván, es legjobban tenyeszik ke 
poszta uten. Vetesök tavaszì, es ôszi. Mellyek взирал leve 
leik kedveert miveltetnek, süriien-z mellyek pedig gyöke'reik 
ert, ritkán 3_4 ujjnyi tevolban vettetnek, es miután ele 
gendóleg megerósödtek , egyegy lábnyi tavulokban etültettet 
nek, gyökeit hegyet megesonkltván, hogy annál inkább ha 
sasodjanak. Ha a’ gyökök földszinre bujnak, földdel befödet 
nek. E’ kezeles mellett a’ gyökök augustusban mer eledel'úl 
hasznalhatók. Telre termóhelyeikból kivétetnek, es pinczekben 
vagy vermekben fóldbe esva tartatnak. Magvok csiráze erejet 
3_4 evig tartja meg; a’ vetest a’ kikeles 11 nap mulva kö 
veti. _ Átültetesök el is mulaszthate. 
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5. A’- pasternak (86. S. 9.) 63 raponcz (Phytouma) 

szinto gyökoik kodvoert mivoltolnok. _Vettotnek tavaszszal 6 
ujjnyi tavolban, 63 magjok '/2 ujjnyira alagorobloltolik. A’ 
gyökök jun._juiiusban haszonvohetek, es telro oltohotek. _ 
A’ torma gyökbi'il barhol is mogtorem. 

из. §. 

A’ hagymas növenyeknek art a’ tragya, kivannak közep 
szorů poriianyó földet, szaporittatnak magból vagy hagymak 
aitai. Ido tartozik 

1. A’ vörös hagyma (Allium Copa), molly kero tavasz 
szal 4 ujjnyi távniokban vettotik, 9 nap muiva. kikel, at nom 
iiltottotik, 63 miden szaradni ’s földro konyulni kozd, hogy 
mai kivolotnek, as szoies holyon tartalnak. Magja esiraze 
orojet 2_3 evig tarlja mog; ala gerobieleso l/2 ujjnyi. _ 
Hogy teli vöröshagymank legyon, a’ növenynok, miholyt magba 
hajt, magzeszarat lomotszük, miro a’ moghorelt hagyma új 
hagymakat hajt a’ földben, mellyek augustusban kivetotven, 
ûjolag oliiltottotnok, ’s azontùl mint teli hagymak felyvast to 
nyesznok. . 

2. A’ feg-, mogyeru-, es kigyòhagyma (A. salivum, 
asoalonieum, et Seoredoprasum) gerozdjei sopt.végevel, vagy 
martiusban üitottolnok ol '/2 labnyi lavolban, 4 ujjnyi mely 
Segre. 

3. A’ motele hagyma (A. Seheoneprasnm) veltotik a’ 
növenykeknok anyjoktuli olvalasztasa altal. 

114. §. 

A’ kabakos növenyok köver fóldot szoretnok, a’ .hidogot 
ki nom alljak, miden növokodnok, löbbszöri öntözesro, forga- ' 
tasra, es gyomlalas'ra szorulnak. Logtöbb gondot kiván köziilök 
a’ görög es sarga dinnyo, kevesobbot az uberka es tök: 

1. A’ görög dinnyo (Cuourbita Citrullus) szantófeldokon 
szokott nagyban tormesztotni. Tormosztésénok fóbb koiiekoi 
pihont ordoi gyöpieid, mély ogyszori szántas, 4_5-szöri ka 
palas, es iiitotni vale magszodes. Szantasa ’s ozt azennal kö 
vote 'iiltetese Hovos megyebon apr. doreka. tajan oise heldtöl 
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1010 hagyatik, molly öszszeshotik 110110 a' husvéti holdtöltévol. 
Az ültotés 1021 kapaval történik, ludniillik minden 1_1'/2 öl 
nyiro faszok vagatik a’ föll'orditott barazdak 161601161 gömhölyü 
alaku, és mintegy 2 labnyi atmérójii; ozon ogybohalmazott 
105201 102201 fölporhanyittatik; minden gaztól mogtisztittatik ’s 
ologyenlittotik; orro a’ mag minden fészokbo 5-7-9 szam 
mal rakva 3 ujjnyi molyen botakartatik, és a’ 105201 101010 la 
possa, vagy kúpalakuva idomittatik. Kikolés utan, midön a’ 
növényko alig vari mog 3 levélhon, a’ kapalas mar mogkoz 
dolik, molylyol kaposolatban all a’ faszkoknok minden gaztóli 
moglisztitasa, ’s fölporhanyitása. E’ kapalas, 05 tisztitás ad 
dig, mig az indak ogy rófnyi folyással nom birnak, legalahb 
4-szer vitotik vaghe; azutan podig kapalas holyott a’ folyasok 
mindonfelé ologyenlittotnok, 05 mogföldeltotnok, azaz a’ szar 
alatt 3-_5 ujjnyi mély gödröosko asatik, a’ szar boloillosz 
10111 úgy, hogy vago ogy arasztnyira künmaradjon, és 1616 
601 botakartatik. A’ munka ismétoltotik, ha a’ i'olyások hosz 
szabbodnak, és ha a’ szolok gyakoribhak. _ Érésonok 10101 
0201: 110 ogykézzel fölemoltotvén, 05 0’ masikkal mogiittot 
von tompa hangot ad; ha kabakja fénylik, 05 02 ogész tö 
mog tostülotéhoz képost könnyiì. Egyébbirant, kivalt a’ ta 
vulahb holyokro kiildondókot jobb mogérés 01611 lovagni, mint 
hogy hüvös holyon tartva, magukban is mogérnok. _ Mag 
dinnyénok ollyat valasztanak, molly vörösbélü, vékony hejju, 
ikras 011060 húsu, haragos sötétzöld szinü, 05 0’ 1610105201 
1102 logközolobb tormett. Az illyon nem szakasztatik le akkor, 
midön a’ többi szodetik, 05 nagyobb mologokbon gazzal vagy 
lovolokkel be is takartatik, hogy külszino hamar mog no sar 
guljon. A’ lökolyos olérés utan sokan úgy vagják 161 11052— 
szában, hogy 0’ 16156 2616 szino folét togyo a’ dinnyonek, 05 
ozon félbôl szodik ki az ültotni 1016 magot; masok ismét ko 
rosztbon vagjak föl, 05 a’ szarfolöli részhól szodnek magot 111 
1010510. А2 igy szodett mag nap nom sütötto szaraz holyon, 
loszürvo a’ 10101, 05 11520610 0’ hûsdarabokat ’s érotlon ma 
gokat, szarittatik, és tökélyos mogszaradás után ritka szövotii 
zaoskòba 101011011, 5201165 holyro iiiggesztotik. A’ magnak 051 
1020 tehotségo 6 évig tart. 
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2. A’ sorga dinnyo (Cueumis Molo) feszkeit logjobb ùgy 
intezni, hogy minden negyszög ölnyi teren ogy bokor legyen; 
minden feszekbo 7_8 je magot kell dugni, do kikoles után 
esak ket, logfólobb harem növenyke hagyatik meg; mihelyost 
ezek negyodik levolöket a’ maglovolkeket is oda szemitven ki 
hajtottak, mogkoll a’ tablet kapelni, es gaztól tisztltani, mit 
osak száraz idóben tohotiink ezelszerůleg, különben 0’ kivá 
gott dudvak ismet fölélednek. A’ dinnyonövenyek között kezzol 
kell můködni, a’ földet porhanyóra morzsolni, hogy a’ leg es 
moleg töveikro is hathassanak. Midôn nyolezadik lovolöket 
oresztik másodszor kell kapelni, es megesonkitani, azaz a’ 
dinnyo esirajat vagy szivet lotörni, a’ sebokre podig száraz 
101001 morzsolni. A’ harmadik kapáles akkor tétessek, midön 
a’ növeny egai kis lepesnyiro nyultak; ezek sziveit is 1011011 
osipkodni. Midôn huzamos forrósegban a’ dinnyonövenyek 
annyira hervadoznak, hogy azokat a’ kiszáradástól molten 
felthetjiik, kesö este meg kell öket öntözni, minden hokorral 
legalabb 16 itcze vizot itatvan löl. Többszöri öntözes nagyob 
0011110, 00 kovosbe edosokke novoli a’ dinnyeket. Mihelyest 
termekoik 16 1101 ökölnyiek, halkal ki kell ôket a’ lovelok kö 
zül felig omolni, 0101011 tegladarabot tonni, ogy het mulva 0200 
megfordltani, hogy alsó reszet is erhosse a’ nap. Midôn a’ 
sarga dinnyo ereshoz közeltt, többnyire illatot 1100501 magi 
bòl, es osutkejától válni kezd; ekkor idoje, hogy lemotszos 
sek. _ A’ gyiimölesbiìl kikotort magvakat azonnal vizben 
mogmosni, itatepapiron hůsön szárogatui, es kottós papir 
tokban száraz helyre kell eltennì, fajukat ’s évökot fóljogyoz 
ven. Elvotondó magvaknak logjobbak a’ haromevosek. 

Nemollyok melegágyakban maj. heban is erlelnok din 
nyeket, mellyok magvait januarban ültettek. De ennel többot 
er a’ kövotkozó kezoles: Mart. olsó napjaiban vajjon a’ din 
nyesz 2 lábnyi melysegü, 31abnyi szelossegii egyonos oldalu 
011101, ezt gyúrja tele falevolekkel, es loesolja meg; a’ 11015 
05 10110г 0005 nedvii 1011 levelei e’ vegro leobbak. Parka 
nyozza mog zsuppal 02 egyat, iiltesse el mindjárt a’ magvakat 
oleg beven, maj. 010100 majd a’ fölös növenyeket szabad 100 
1010 ültotendô, a’ melogágyhan podig a’ törzsököket egymas 
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tel'2 lebnyira egy sorban hagyandó. Apr. vegeig takarja be 
az egyat este szalmagyekenynyel szorosan, zordon idôben 
nappal is, ekkép jul. elejen erett dinnyeket metelhet le. 

Masok a` dinnyemagokat apr. elejen iiltetik hidegegyakba, 
vagy keves ganaj fölibe; es a’ növenyeket hideg bekövetkez 
tevel iiveg, vagy oserepharangokkal födik be. 

lsmet mesok apr. elejen melegegyba egy tenyernyi mely 
viregcserepeket fóldbe raknak annyira, hogy esak karimejok 
látszik ki, mindegyik je földdel megtöltött cserepbe 4_5 ma 
got tesznek egy keves földdel eltakarva, fölibe pedig vizi mo 
hát, es a’ гам szerazságehoz kepest megöntözik, másod vagy 
harmed nap melegségbez mérten az öntözest ismetlik, es ötöd 
_ batod nap többeket megneznek, ha kezdenek e кыш? ha 

v igen: a’ mohet leszedik, azuten az idóhöz kepest öntözgetik, 
fakessel porháljek; midón a’ növenykek erôsödnek, ritkitjek, 
két szelat hagyván egy oserepben, ’s negyedik levelevel he 
relik. Màj. közepeig öntözes, porhálás es takargatàs eltal 
gondjukat viselik, ’s midón mer a’ 16 idó ellandósegehoz biz 
hatni, vagy 48 óreig nappal es éjjel takaratlanul hagyjek, hogy 
a’-kiilleghez szokjanak. Kiültetes elôtt az edenyt magasra tartva 
a’ növenykeket záporosan öntözik, hogy földjiik jel megiile 
pedjek, es ezt sikkadni hagyjek; mert serosan bajos ültetni. 
Azalatt kúpokra keszltik a’ földet, közibe erett sörtestrágyát 
keverve. Este fele a’ eserepeket kiszedik, a’ kúpokhoz hord 
jek, ott elóre a’ eserephez arányozva. lyukat kotranak, a’ cse 
repet balkezökben felszakra fordiljek, es jobbökliikkel minden 
oldalet addíg ütögetik, mtg a’ föld elvelt, ’s ekkor baltenye 
rökre fordlljak, ujjaik közé veven a’ növenyke tövet, ezt vi 
gyázva a’ kész lyukba teszik, körötte a’ földet hozzányomják, 
jòl megöntözik, es ha a’ vizet elitta, betakarjek. Utòbb, mint 
azidô kivánja, öntözgetik, porheljek, szárait kurtttjek, ritktt 
jek: és tgy ket hettel elöbb nyernek erett dinnyet, mint azok, 
kik hideg földbe шашек а' magot. ‘ 

3. Az uborka- (Cuenmis sativus, ugorka, huborka) mag 
apr. vegen, vagy máj. elejen nem új trágyes földbe, sorba, 
'/2 ujjnyi melyre, 6 ujjnyi helyközzel ültettetik; földje porhel 
tatik, föltöltetik, es szárazseg idejen öntöztetik is. _ Lehet 
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mologagyban is novolni atiìltotes végott.- Egyebbkint hüvös 
ide boalltavai, ha az uborkatonyeszot magakad, ’s lovoloi sar 
gulni kozdenok, igen je köröttiik 161162111 а' földet, 63111111 
ganéjjal ’s koremmal bohintoni. Ugyanozt kell tonni hasen 
osotbon a’ dinnyevol is. 

4. A’ töknok (Cueurbila) többfelo fajai, millyonok az ûri-, 
diszne-, lopetök (C. Pope, vorueeoro lagenaria) ’s a’ t., szinto 
úgy mivoltotnok, mint az olóbbiok. Magvaik, mellyek esirazó 
orojökot 3_4 evig tartjak mog, maj. olojen ogy ujjnyi melyro 
iiitottotnok 2 labnyi holyközzol, 63 8 nap mulva kikelnek. 

115. §. 

Az etkos szaru növenyokhez tarlozik a’ sparge, es ár 
tiosóka. 

1. A’ sparge (Asparagus officinalis, nyuiarnyek, kiaris 
111, iefark), mollynok iijatal szara szelgal olodolül, vereienyos, 
igen köver, es hogy jobb iziive valjék 116 fövenynnol vogyiìit 
földet kivan. Szaporittatik magról ’s gyökerrel. Sept. vego 
foie a’ sparganak szant torülot 3'/2 labnyi szelossegii agyakra 
ontatik, közben ösvényokot hagyva. Mindogyik agy 2 labnyi 
melysegro föiasalik, es van szarvasmarhatragyával betöltolik, 
mit 24 era mulva botapesvan rea az oiebb kiásott föld hanya 
tik, es lassankint bolapeslatik úgy, hogy a’ többi föld 161611 
ogy labnyi magasra ailjen ki. Azutan hoszszaban ogyonos vo 
nalekat huzva ogyogy labnyi távoiban gödrök nyittatnak, moly 
lyok mindegyńkebo 4 mag a’ gödör 160611611 а161 ogy ujjnyira 
nyomalikle, es földdol gyongédon bofödotik, mellyek ha mind 
kiesiraznanak, megritkittatnak. A’ maget oivoles elett je sa 
litremes vizbon azlatni. Nyaron at forgatas, es gomlalason 
kiviil ogyebb munka nom kivántatik, Öszszol a’ gödrökot ki 
ogyonlltven, .es a’ kinyule szarakat mogesonkitvan, az ágyak 
tragyavai bolakartatnak; mi tavaszkor ismét olhordalik', ’s 
holyibo új föld hozalik mintogy 2 ujjnyi magasra. E’ munka 
az ötödik évig felytattatik, miden a’ növeny mar nagyobb 
vastagsagu szarakba indul, mellyek hogy a’ nap’ hovo, es 
leg hatása allai meg no komenyodjenok, esorépharangokkal 
takartatnak be. _ A’ ketevos gyökorokbeii tormesztes ha 

9 
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sonlag törtonik, molly annyiból jövodolmozóbb hogy termo 
sot már harmadik 01600 605200160101. Magja osirazoorojét 3 
évig tartja mog. 

2. Az artiosóka (Cynara Soolimus, olasz lapu) vottotik 
az anyatòl olvalasztott hajtasok 01101 veröfényos holyon ma 
jusban mélyre kapalt 3 labnyi 101011100. Lohet magból is tor 
mosztoni, mollyot, minthogy ogaljunkon 010560 nom 16, mas 
unnan koll hozatni. Midôn a’ szar viragzasba indult, némol 
lyok a’ több virag közül osak a’ közopsôt tartjak mog, egyo 
boket lotopvén, hogy amaz zömökobbo valjok, ше11ув100 
gustushan lovaghatni. Novomborbon a’ 5201 földig lomotsze 
tik, 100101 labnyi megas föld halmoztatik, 05 ganéjjal 6010 
10110111 0’ 1011 111603 01100. Kikolotkor a’ 1616 olhordatik, és 
a’ gyökök loi'ödotnok: a’ 1111616 új hajtasok 101161 kivévo, 
lovagatnak, nohogy a’ uövényt a’ 110101егш05 mogoröltosso. 

116. §. 

A’ hüvolyos votoményok 16261 0501 020101 0160Ш05 101 
101600 mivelni, mollyoknok koranéró, gyongo, 2616 tormékeik 
asztalra 10161. Е201 ш1101050600 (61-65. §.) fölog 0110 
iigyoliink, hogy a~ növonyok nagy szamu viragok, 05 101— 
mékokkel juialmazzanak, mit olérünk, ha a’ magvak nagyobb, 
poldaul 1. labnyi távulokban iiltottotnok ol, 05 011660 02 01 
10520100 1110301 1026001 mutakozni, a’ végsö részok hogyoi 
lovagalnak, hogy a’ szarak 00001 1010611 moggaljasodjanak. 
Miolótt azonban a’ növény annyira oltoriìlt, hogy a’ 161601 
ш1060010|61 1101661, holyét gyakran gyomlalni, 05 forgatni, 
molléjo podig szaraz faagbòl készült 1016101 1011 520101, hogy 
ozekbo kapaszkodva fólfuthasson. Ha hiivoly'oikot kivanjuk olo 
dolül: 021101 a’ tormék érése olótt 5206161 10; 110 podig 
magvaikat òhajtjuk: 0 105206051 0200 16610 6010521101, ш1660 
mar a’ magvak 10116 nagysagukat 0101101, 05 hüvolyoikböl 
könnyen kivétothotnok.- Loginkabb mogérdemli a’ mivolést 
0’ ozúkorborsò, molly sparge nem 1010600 ‚ 00001 jolos pól 
lékaul szolgal. 
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т. §. 

A’ bogyes` növenyek köziil korti novolest egyedül az 
opor (Fragaria, szamóeza) erdemel, különössen olly helyeken, 
mellyok közelebon erdók nem letoznek. Egyebirent a’ kerti 
oper (Fr. elatior W.), az ordeinel (Fr. vesoa) nagyobb, es 
lovesebb szokott lonni. Olly helyekot szorot, mellyok árnye 
kosak, de napot is kapnak neha, mellyok porhanyek, es in 
kebb maguktel köverok, mint trágyázottak. Az auyatel- elve 
lasztotthajtásokbul noveltetik. Indáit, mellyok számosak, gyak 
ran nyesni kell, nehogy anyjokat kisziják. Minden 3_4 ev 
olteltevol olóbbi holyökbiil másba iiltettetnok át. 

uo. §. 

A’ lüszoros növenyek vagy loveloik es viregaik kodveert 
miveltotuok, mint a’ bazsalikom, kakukfů, kaper, mehfů, roz 
maring, ruta, zsálya; vagy magvok kedveert, millyenok az 
anìzs, közönsegos vagy reti kömeny, es a’ paprika. Ezek 
miveleso kertjoinkben több oknál fogva igen ezelszorii, nom 
osak azert, hogy kevesbe keriilnok, es könnyen szorezhotök, 
hanem mivol a’ külföldi füszerek petlekaul szolgalnak, es mint 
honiak egeszsegiinkro inkabb hatnak, mint az idegonek. 

1. A’ bazsalikom (Oeimum basilicum) molegot szeretô 
egynyári növeny, kora tavaszszal moleg ágyba, vagy osere 
pekbo vettetik, es a’ moleg beelltaval vorófenyes helyre at 
iìltottetik 8 ujjnyi távulokban. Magva 4 evig tartja mog osi 
rázóerojet. 

2. A’ kakukfů (Thymus) fajai, mellyok vadon teromvo 
az utmellekekot kellomos illattal töltik be, gyökosztás által hir 
tolen olszaporittathatnak. 

3. A’ kapor (Anethum grave olons) könnyii porhanye 
földbe mart-aprilben vottetik. Egyszor elvottetven könnyen 
hulle magvai miatt magátòl is olszaporodik. 

4. A’ meht'ú, (Melissa officinalis) gyöker által szaporit 
tathatik apr. vagy septemborben. 

5. A’ rozmaring (Rosmarinus officinalis) elmetszett á 
gai által tonyesztethotik, mellyok hamer gyökerotvornek.. 

9# 
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6. A’ ruta (Ruta grave olens), egyszer vetve sokaig el 
tart; mert evelö fes gyökere a’ szernak telen eltali kihalta 
uten ismet kihajt. 

7. A’ zsálya (Salvia otiicinalis) szinte több evig kitartó 
gyökerii. 

8. Az ánizs, vagy becsi kömeny (Pimpinella Anisum) 
jó, porhanyó, erösen trágyezott fóldet kiván. Vettetik tavasz 
szal 6 lábnyi tevolban, es '/2 ujjnyira alegerebleltetik, 10 
nap mulva kikel. Mihelyt szàra sergulni kezd, lemetszetik, 
kiilönben sok magva elvesz. A’ magva csirezó erejet 3 evig 
tartja meg. 

9. A' közönséges vagy reti kömeny (Carum Carvi) ho 
mokos agyagföldben elporhadt trágya, ganajle, mesz, es 
hamutrágyezás után igen sükeriil. A’ mag boronált Vóldbe 
jul. vagy augustusban sorba veltetik; ha nagyban miveltetik, 
egy holdra 6_9 fontot szemttva. _ Kertekhen pedig apr. 
es augustusban 4 ujjnyi tevolban elvettetik, azuten illetóleg 
jun. es septemberben 6 ujjnyi tevolban etiìltettetik. Magja esi 
ráze erejet 2 evig tartja meg. 

10. A’ paprika (Capsioum annuum) televenyes je mi 
veletü földet szeret. Magvai meleg vagy hideg ágyakban vet 
tetnek el siiriin tavaszszal, ’s mikor iiltetesre alkalmasok zsen 
genyei, egyenes sorokba 6-10 ujjnyi távolban etültettetnek, 
’s több izben megkapáltatnak. Éresenek jele a’ vörös szin, a’ 
mikor leszedetik, megszárittatik, es porre. töretik. Magvai, 
mellyek vörös termekenek közepeben leteznek, vetesrei hasz 
nelat vegett kiszedetven szikkadt szellös helyen tartatnak. 

119. §. 

A’ virágok miveleseben ket ezélt kivenunk különösen el 
erni, tudniillik az alak-, es szineknek ugyanazon nembeni 
veltozatosságet, es a’ sztrmok sokaságet. Az elsót a’ him 
pomak más, de ugyanazonnemii viregbóli közlesevel, a.’ me 
sodikat gyakori àtiiltetessel, es a’ magnak olly virágbóli ve 
televel, mellynek ранца bujen levelzett, erjiik el. 

lrodalom: Pankl S 1. с. 10._ MG. III. 77. V. 18. 23. 46.47. sz. _ 
Balh. II. 129. 6. 
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П. Czìkk. 

A’ „щадящими: mivele'se. 
120. §. ' 

Gyümöloskortnok vagy gy'iìmölosösnok novoztolik olly holy, 
molly gyümölosfakkal iiltottotott bo. A’ gyiìmölestonyesztes a’ 
mozoi elotnok nem osak legkellomosb, hanem loghasznosb 
foglalatossagainak is ogyiko, ’s annal böosösb, minthogy azt 
a’ logszogenyobb is, kinok esak nehany négyszög ölnyi földjo 
van, falun es varosban, hogyon es völgyön elvozhoti. Mort 
neha nom minden földben torem minden gyiimölos, do azen 
kivìil, hogy a’földol javitani lohot, minden föld szamára adott 
a' termeszot bizonyos gyiimölesi'ajt. A’ magból lormesztott gyiì 
möiesfaknak harem ogymast kövote allemasuk van., oise, a’ 
hova magvok votto'iik, masodik, heva innen növokodes vegott 
atletotnok, harmadik, hol mint gyiimöloshezók vensegökig 
maradnak. E’ holyokel votemenyagy, faiskola, as örökösholy 
nevek alatt fogjuk mogismertotni. 

121. §. 
A’ votomenyagynak (osomotesnok, magiskelanak) kiszo 

moll ter szolles szabad holyon alljon napnak es legnok kitevo, 
do minden karietol ollon biztosilva, földjo pedig közepszerii 
oróben legyon. Ez eszszol aseval jól megmunkaltatik, fölpor 
hanyittatik, ’s goreblevel kiogyonlittetik, azutan harem labnyi 
szélosagyakra osztalik. Minden illy ágyen З ogyonos kis ar 
kooska huzatik kapaval zsineg utan, meliy no legyon melyobb 
3_4 ujjnyinal és ebbe vettetik a’ mag, molly esak köny 
nyoden takartalik be. A’ votes idojo ’s tavola a&quot;ki‘1|önnemü 
faknak különböze, minelfogva. jó a’ vetest пешек szorint oi 
kiilönzötton' tonni, es mindogyikfelel jól megjegyozni. Az ol 
votott es kikolt osomotekre ozután vigyazni kell, hogy rajlek 
a’ ferog es gaz oret no vogyon; tovabba szaraz idebon a’ oso 
metekot megöntözni, köröttiik a’ földet kis kapaval föirazni 
igen hasznos. Maget lohot vagy vad, vagy szolid gyiìmölesbül 
hasznalni: azonban oz ntolsóbui vottok biztesabb orodmény 
nyol jutalmaznak. 
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’ т. 5. 

Masodik évben, miutan a’ fold fagya mogszünt, azapro 
osomoték asòval kiszedotnok a’ fóldbül, és törzsgyökük felig, 
oldalgyökoroik ogészon, a’ növény hogyoihöl podig lölülröl 
lofolé 3_4 szem elnyosotik, 65 az olöro olkészitott faisko 
lába atültettetnok. A’ faiskola olkészitése okkép történik: Min 
donek olótt ogy 3 labnyi széles arok asatik, 65 а’ lölasott fold 
a’ faiskola masik végére hordatik, hol az utolsó arok fog 
asatni. Az elsö arok mollett ogy masodik asatik, és az obhöl 
kiasott fold az olsó arokha tomettetik. Kövotkozik a’ harmadik 

arok asasa, mollynok гонца ismot a’ masodik arokha mogy, 65 
igy tovabb, mig a’ kijololt föld ogészon itil ninos árkolva, 65 
az utolsó arok az olsôbiil asott földdel tömotik he. Minél ш6 

lyobben történik az asas, annal jobb. A’ i'ólarkolasnak ósz 
szol koll történni, hogy a.’ fagyok a’ molybôl fólkorûlt Fóldot jól 
mogporhanyitsak. A’ osomoték nagysaguk szorint olrendozve, 
ogymastól 2 labnyi tavolra ültettotnok at, olóbb az oróshok 
azutan a’ gyongébbek, még podig sem nom mélyobbon, som 
magasabban, mint olóbb allattak a’ iîildbon. A’ csomoték jul. 
végoig, vagy aug. közopoig gondos gyomlalas és kapalgatas 
mollott pipaszarnyi vastagságra fognak gyarapodni, a’ miko 
ron ókot alvószomro lehot oltani. 

123. 5. 
Minthogy a’ magbòl szarmazott познав olfajzanak, és 

Ösi minósogöktül oltérnok, mostorséggol koll ôkot javltani, 
vagy is nemosítoni; miro több mod van, miliyonok a’ szom 
265, faba 65 héjba okolés, parositas, sipolas, gyökékolos és 
parosítas, 65 bujtas. Mollyokröl miolôtt szollnánk, néhany 
azokhoz mogkivantató oszközöket ismertotiink mog, illyon a’ 
kis iiiresz, kertész-, 65 szomzókés. 

1. A’ kis i'úrész (20. id.) órarúgonybul van olly mód’ 
f//Y ,1.\\ / 20 . 
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keszltve, hogy mivol fölsö ive sem nom domboru, som negy 
szöglotos, könnyen boferjen a’ logszůkobb holyekro is, hol 
egakat leakarunk nyesni. 

2. A’ kerteszkes (21. id.), mellynek bo 
gye olóro van görbltvo, hogy a’ metszest an 
nál erósobben maga fele vonhassa az amber; 
nyelenok aise vego podig hátra kanyarodott, 
hogy a’ marokbul ogy könnyen ki no esesz 
hassek. 

3. A’ szomzökes- (22. id.) nok vasa hatrafele 22. 
görbiìlt, nyole vegeböl podig ogy @sont all ki. a) 

  
 

a) ltt olölegesen' mogjegyzendö, hogy a’ beszerzett ne 
mesítö ágak használatìg vagy a’ kortben rakatnak el árnyékos 
holyon, vagy pinczében ogy tenyémyire homok ala tétotnek, 
vagy, mi meg logjobb, szin alatt, vagy pajtában tartatuak. 

124. §.    
 

A’ szemzésnel fó dolog, hogy a’ szom esires- ‚ Í 
tel vejassek le az egról, vagy is azen fas pontoes- . \ 
kaval egyiitt, molly a’ kereg alatt a’ levelnok mintogy gyö 
keret kepozi. E’ ezelra a’ szomzökessel a’ gyiimölosfaegon a’ 
levejande szom körül haromszög'ú metszést (23. 
id.) tosziìnk a’ hejba ogesz a’ fes reszig, azuten 
az ekkep körülmotszett szemot (szempaizst) a’ 
kes nyeléböl kiellò esouttal vígyàzva föliìlrôl le 
t'ele hántva. levágjuk, es a’ vadesomoto hejàn 
Т vagy _1_ idomu metszest (24. id. 
A.) tesziìnk, mellyre miutàn jobbra 
es balra a’ hejat a’ fetól olvelasztot 
tuk, azt beillosztjiik, es vekony fa 
hejjal nem nagyon szorosan (24. id. 
B.) bekötjiik. E’ beillesztes I/2--1 
lábnyi magasságban törtenhetik a’ fold 
fölött. A’ szomzesröl meg mogjegy 
zondök a’ következók: д 
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1. A’ szemzest olly idóhen kell tenui, midón a’ neme 
sitett fákrel a’ szemzesre már alkalmes gallyaket kaphatni, 
161161 11111. 65 augustusban. Junius vegetöl jul. közepeig 61161 
vagy hajtószemre szoktunk szemzeni, mintbogy a’ szemzes 
meg azou evben kihajt, ha a’ vadesemete 6’ 526Ш265 helyen 
fölül 4_5 ujjnyira levagdaltatik; a’ jul. közepétöl aug. vegeig 
tett szemzes pedig alvó szemzesnek mondatik; mivel ez esak 
jövô tavaszra hajt ki. ` 

2. A’ ven fek hejeba nem lehet többe siikerrel szem 
zeni, ha csak öreg agaik elvagdalásával új bajtásokat nem 
nyernek. 

3. A’ tljatal feknak, mellyekbe szemzeniakarunk, egesz 
segeseknek, es nem egeszen egy ujjnyi vastagságuaknak kell 
leuniök, hogy az új szem törzsökke alakulhasson; tovebba 
szemzes elótt nehány hettel ôket alulrel kezdve a’ szemzes 
helyig minden 1161165 65 levelektól megkell tisztogatni, fölsö 
egait bokreval (korouejeval) együtt meghagyven. 

4. A’ hajtószemet mindenkor a’ tavalì hajtás közepe 16 
16161, 62 alveszemeket pedig az idei hajtásokrul kell 161652 
tani, de egyik esetben sem gyiimölcs-, hanem meddó hajtásról. 

5. Midón hajtesra szemzünk 6’ szemet a’ vadesemete 
deli 011161616 illesztjiik, ellenben az alvószemet annak ejszaki 
011161616. ‚ 

6. Ese'ben, vagy midón esöt verhatni, soha sem je 
szemzeni; mert mihelyt viz szivárog 6’ beillesztett szempaizs 
möge: a’ szem többe nehezen foganszik meg. Azert legjobb 
656 uten 16 111611611 52611126п1; mert ekkor a’ szem 15 könnyeb 
ben levelik 6’ 16161. 

7. Ha valamelly fenak ágeba szemzünk, ugyanazon egy 
ágba két helyen is illeszthetiink szemet, osak ne ugyanazon 
oldalon; es ha mindkettö megfoganszik, a’ 161561, ha mind 
jert nagyobb volna is le kell metszeni, hogy a’ vadesemete'az 
egyet jobban teplelhassa. 

8. Miuten a’ szemzes megtörtént, a’ szemneklevele fe 
lìg elmetszetik, 3 vagy 4 het mulva. a’ kötelek kevesse meg 
eresztetik, es esak akkor oldatík le vegkepen, ш111611 6’ 526 
mek annyira megnóttek, hogy a’ kötelek mer be is metsze 
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döll. A’ szem mogfoganzasanak bizonyos joie az: ha a’ level 
ko magalel loosik; oilenben ha öszszoszarad, ’s mintogy ösz 
szozsugoredik, a’ szomzés feganatlanságát jolenli. Ez utelsó 
osotben a’ szompaizst a’ melszesbel kikoll venni, kiìlönben 
a’ fa voszelyozlotik, 

' |25. §. 
A’ fabaekoles, vagy basitekbafeltas történik mart. kö 

zopelel kozdvo april vegoig korabban vagy kesebbon a’ szo 
rinl, a’ mint a’ fak nedvo mogindul, szaraz esondos napok 
ban deleletti 10 eratól deiulani 3-ig. Ollógallyokrói korábban 
kell gondeskodnì, kivalt lagy lelbon, mellyek a’ boollasig ar 
nyas holyon földdol botakarva tartatnak (123. §. a.), hogy ki 
no szaradjanak, Maga az ollas okkep vitotik vegbo: A’ bool 
lande falörzsök, ha vekony, alanlabb; ha vastagë Fentebb 
olly holyon, hol héja szep sima ñnom olteiiireszszoi oliiire 
szollototik, vigyazva, hogy a’ hej a’ falól eine valjék. A’ iii 
reszoll lapnak elos kessoli kisimitása ulán a’ törzsök a’ mol 
szoll lapon lofele ogesz közeppenljaig fölhasiltatik, molly ha 
sadek ekbovores allai velamonnyiro la 
gittalik, bolo mind a’ kel reszrel hosz 
sz'ában aise vego foie ékmódra elositoll 
eltegallj (25. id. 1.) ùgy.illesztolik,-bogy 
kergo a’ lörzsök k'ergevel folytonossag 
ban legyon. Mi mogleven, a’ lagitasra 
hasznalt faek osondoson kiveletik, az el 
daliiasilek boviaszkollalik a), vagy szúr 
kollalik, az eli'úreszolt lap pedig faviaszk 
kal bekent papir- b), vagy vaszon negy- ‘ » ' 
szögdarabkakkal bopólyazlalik (25. id. 2.). -- Az ékoles e’ 
mòdjanal meg mogjogyzondö. 

1. Hogy a’ beeltandó vadosomoterel az eltashoiy aialt 
minden ág mar 3 hetlol oiebb siman lomotszessek; mort o’ 
munkal ollaskor, vagy osak kovéssol eletto a’ nodvkoringes 
nek lotemos zavarodasa nelkiil tonni nem ioholno. 

2. Az eltógallynak ekalakbani hogyezesenel `vigyázni 
kell, hogy a’ gally belye az eknok elos al veget kivevo no 
moziteieniltossek mog. 
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3. Egy vadcsomototörzsökbo több nemos oltògallyat is 
lohet akolni. 

4. Az oltógallyon kottónél több szem no hagyassok mog; 
mort különben a’ tapnodv nagyon mogoszlik. 

a) Oltóviaszkot legolosóbban lohet készìteni 2 font agyagból, 1 font 
oltatlan mészból, és 1/2 lont survasmarha ganajból, mollyokot kovés 
vizzol koll öszszokevorni.- Némellyok s/4 rész fehérszurkot '/4 rész 
sótlan disznozoirral olvasztván öszszo, а' me'g molog vogyůlottol komény 
sörteecset sogélyévol szokták bekonni az ékelés sobeit. 

b) Kötoléknek oddig közömégeson a’ Юр, vagy hárshéj használta 
1611; logozélszorůbb kötelékok azonban a’ papir szalagok: Tudniillik 
voszünk ogy ív jó enyvos, az az nom itatós papirt, és ezt l/g font sát 
gaviaszk, ’s '/4 font fohér szurok gyongo tüzöni olvadékaval vékonyan 
bekenjük, és miután meghült: l/g ujjnyi széles szalagokra nyirbáljuk. 
E’ víaszkos papirhól lohet négyszögdarahokat is szabdalni, mollyok az 
ékolésnél az elfürészolt fólsô lap beboritasára igen alkalmasok»-- Papir 
holyott vászonbul is készithotòk. 

126. §. 

A’ héjhaékolésro logalkalmasb .idö apr. masodik folo, mi 
dön a’ vonebb fa is teljos nodvébon van. Mòdja oz: A’ bool 
tandó ag ott, hol a’ férllkarnyi vastag, 65 simahéju, 61111 
roszoltotik, 65 a’ fúrészolt lap simara tisztittatik. Ekkor az 
oltó nemos gally also szomo alatt ogy ujjnyi hoszszasagban 
rézsutosan olvagatik: ott, hol o’ rézsutos vagas kozdódik ogy 
vizszintos motszés tétotik ogész a’ nemos gally közopoig bo, 
azutan a’ bovagott la a’ vizszin 
tos motszesig kivétetvén, az ol 
tóagnak 6161 félek alakja losz. E’ 
faleknok két oldalszoloiról 6111111— 

sô harna héj vigyazva, nohogy az 
alatta fokvö zöld kérog is mog 
sortossok, lohantatik; okkor a’ 
booltandó laag sima hoján olly 
hoszszùsagu motszés tétotik lo 
1616, 65 ogész a' faig éró, millyot 
a’ félék hoszszasaga kivan, 65 
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az oltevoszszó e’ nyilesba olly medon (26. id. A.) illosztotik, 
hogy hej hejat, fa fet erjon, vizszintes metszeso podig a’ l'ú 
reszelt lap гада: foküdjo mog. Erre a’ hejhasitekot, es l'úre 
szolt lapot beszurkoljuk, vagy viaszkoljuk (26. id. B.), mint 
~11.’l'ebaekelesnel mondottuk. Mogjegyzonde meg, hogy az elte 
gally 16156 vege mindonnomiì oltásnál a’ szel, es nedvesseg 
hatesa ellen faviaszk, vagy moleg szurokba mártatik. 

127. §. 

A’ perosítesra szánt vadesomoto '/2 ujjnel 
vastagabb ne logyen, es a&quot; földszinhez montiil 
közelebb rezsutosan vegassek ol, szinte villykep 
vegatik a’ roe jövendô nemos gally is (27. id.), 
arra iigyolven, hogy az elvegaslapok egyonló 
sege mollott, kérgök, fejok, és belyök öszsze 
illeszteskor egymást takarjek, es ogy folytonos 
ogeszet kepezzonek. Mogtörtenven a’ beiliesz- _ 
tes, a’ párositott darabok a’ szokott med szo ага ; 

rint beköttetnek. A’ parositandó nemes gally logfólebb herom 
szomre hagyassek. Ideje a’ perositesnak tavasz, ösz, vagy tel. 

12s. §. 

A’ sipolás történik, miden a.’ 
nomos egrel 3_4 szommel ollatott 
kereg (28. id. A.) eseidomlag lehûza 
tik, es az open annyira lekergezett j i 
vadesometere vonatik (28. id. B.). E’ í 
munka akkor vegzondó, miden a’ fak 
nyári nodvárjokban úsznak, és e’ sze 
riut Sz. Iván nap elett, a’ mikor ebor-, 
es Sz. Iván nap uien, miden alve 
szomre sipolhatni. A’ nemes gallynak, 
mollyrel a.’ `sip levonatik, ugyanazon 
nyári hajtvanynak kell lonni, molly a’ 
vadosometénok vagy ugyanazon evi, ~ _ 
vagy logfólebb tavoli növésere huzatik. A’ beviaszoles es kö 
tözes itt is sziiksegos. 
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129. §. 

A’ gyökekeles vagy perosttes olly módou törtenik, mint 
fölebb a’ fába-, es hejbaekelesról es perositesról mondottuk, 
esakhogy itt a’ vadcsemetet gyök belyettesíti, és a’ munka 
kenyelemmel szobában is vegezhetô. Az ekelesi vagy párosi 
tesi öszszeillesztes a’ gyök vastagabb vegeuel törtenik. Hogy 
pedig az öszszeillesztett darabok ültetesig fris állapotban ma 
radjanak, vizben tartatnak, de ez az öszszeillesztes helyeig ne 
erjen. Eliiltetesnél arra kell vigyezni, hogy az olteágnak esak 
leglölsó bimbója elljon ki a’ földhül, es azonnal öntöztessek 
meg, továbba. az ültetvenyek egesz nyáron at mersekelt ned 
vesen tartassanak, es gyomtul szorgalmasan tisztittassanak. 

130. §. 

A’ bujtes kett'éleképen törtenik. Elöször úgy, hogy a’ 
fa alatt gödröt ásunk, es a’ fának gallyet le nem metszven, 
bele bùzzuk, fólddel betapossuk, es veget egy arasztnyira a’ 
földbiil kihagyjuk, ’s miután gyökeret vert, anyjárel leváuk, 
’s örökös helyere eliiltetjük. _ Mesodszor, hogy ha a’ gallyat 
le nem húzhatjuk, vagy valamelly edenyben alkalmazunk föl 
det az ághoz, es ezt abba fektetjük, vagy az oltòágra lyu 
kasfenekii bádog; vagy eserepedenyt búzunk, es ezt körötte 
földdel betömjìik, miután pedig benne gyökeret vert, leveg 
juk, es eliiltetjiik. a) I 

а) Az oltás temérdek módszerein kiviil igen czólszeriien lehet még 
a’ gyümölcsfákat nemesiteni, ha azokat fijatal korukban több izben át, 
meg átültetjük. 

131. §. 

Miuten a’ feeskek mintegy kapanyelvastagsegot ertek el: 
örökös helyökre, az az a’ gyúmölcsösbe ültettetnek át. Erre 

1. Alkalmas a’ fek kellekeinek megfelelö földii helyet 
kell velasztani, mit kitudunk, ha a’ földet melyre fölessuk, 
kutatván, meddig tart a’ je föld. 

2. A’ fácskák a’ mer elöbb keszitett gödrökbe tetôleges 
iranyban ellittatnak, es köröttük a’ föld betapostatik, hogy 
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szilard hoiyzolol nyorjonok. Nom arl ogy idoig ekot ores ka 
rekhoz is kölni, hogy rajtek a’ szel kovesbe uralkodhassen. 
E’ munka közben a’ mollekgyökorokot minden serlestel mog 
koll evni. 

3. Az iiltotes kollö tavulekban es serban törtenjék, hogy 
növesök haladlaval az agak magnkat szabadon kitorjoszlhossek. 

4. Az aliiltotes lörlenholik bármolly evszakban: logjobb 
azonban orre az esz. Ha nyaren lörlenik, a’ gyökorok köriìl- 
a’ földet mog kell lartani, es a’ napen sokaig nom hagyni; 
kiilönbon kiszaradnak. 

5. Az alültotott faoskakat oloinlo be önlözessol kell 

apolni: kesóbben az öntözest a’ sziikseghoz merni. 

132. §. 

Ame’ mivelolet, molly allai a’ fak againak szorfölötti ki 
lorjedesel, vagy szaporodásat gateljuk, nyosesnek mendalik. 
Ez legozelszorůbbon oszközölhetó kese eszszol, miden a’ fak 
nak nodvkeringese lökelyoson megszünt; mort a’ tavaszi nyo 
sas aital nem osak a’ szelidobb teli idejaraskor Felszallelt, ’s 
az agak esúesain öszszogyiilt nodv vesz ol, hanom a’ fanak 
kihajlasa is nehany nappal keslollotik. Lonyosondek pedig 

1. Minden gyökhajtasok. 
2. Olly voszszek, mellyek a’ fa bekra alalt a’ törzsön 

kisarjadzoltak; 'na azonban valamelly iìjatal fanak kollolinel na 
gyobb magassagra fólnelt bekra, es gyongebb törzso van: 
o’ hajlasok a’ törzs oresödése végotl nehany evig megtartan 
dek. Lonyosondók 

3. A’ siirü vagy öszszenöve ágak. 
4. A’ fe bokeragakon alul a’ lörzs közolebon kinell 

veszszök. 

5. A’ gyongebb ’s helytolon agak ozok közììl, mellyek 
egymasl kerosztiil vagjak, es öszszosurlednak. 

6. A’ fallynhajtasok ep fijatal faken. Ellenhon venobb 
laknal ozoknok mogiijllasara hasznaltalnak e’ hajtasok olly 
medon, hogy föiötliik az olbalt vagy gyongelkede agak lo 
vagatnak. De a’ zsires földben álle tormeketion, es fölötto 
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hujan növö üjatai laken is tormokonységök olómozdítasa vé 
gott néhanyak o’ fattyuhajtasok köziìl moghagyandók. 

7. Nyosossék le mind az, mi a’ 1611 mogsérült vagy el 
halt. 

8. К656 6525261, vagy kora tavaszszal a’ nomesitott oso 
moték is mognyosondök: az olsó ovüek ogy voszszôro mot 
szotnek; a’ kotévüoknol a’ fölös oldalhajtasok eltávolittatvan, 
hokorkèpzés végott közülök esak 3_4 kiméltotik mog, do 
ozok is 3 _ 4 szoinig viszszamotszotnok, a’ szivveszszô (a’ 
törzszsol ogyiranyû) azonban kisso magashra hagyatik, hogy 
a’ bokor kúpidomat kapjon; ha a’ haromévü osemoték meg 
at nom ültottotnok, agaik kovosé röviditendók. 

9. Ha valamolly iljatal fanak bokra ogyik oldalan ko 
vesobb ag létoznék, mint a’ többin: o’ gyongébb òldalnak 
agait viszsza. koll motszoni, valamint minden szerloloniìl ki 
nyuló hajtasokat is. 

133. §. 

Azon artalmak, mollyok 6’161161 banijak, bolsök, vagy 
külsôk: 

1. A’ bolartalmak tapböség, vagy hiany,v vagy rosz 
minösoghól orednek; illyenok 1) A’ rák, és a’ mozgas nedv, 
molly a’ 16 hasadékain kiszivarog: ozekot olháritbatjuk, ha a.’ 
sebos reszt olovonig bovagjuk, és a’ sohot sarral bokenjük, 
hogy azt 56 napi'ény, se 656 116 61116556. — 2) Ha a’ lovo 
lok idónok olótte sargulni kozdonok, a’ bajnak 0116 6’ föld 
minósegében 161152111; minelfogva ezt mog koll javitani. _ 3) 
Ha a’ fanak törzsöko vastagsagaban nom novokodik, a’ ké 
reg koménységo az oka, 621 161161 1616161 kozdvo aljaig bo 
koll hasítani. _ 4) На 6’ 1161361 moh hantja, 621 lovakarni, 
vizzol a’ törzsököt mogmosni, 65 kofévol dörgölni koll. _ 5) 
На 6’ 16 tormékotlon, tehat gyümölosöt nom hoz: oz taphi 
any, vagy taphösog ш1а11 történik, 65 mindkét osotbon fold 
valtoztatlts 61161 orvosoltathalik. Jo tovabha tapböség 65616 
11611, 11111 6’ gallyák torjodolmessogo 65 501165636 mulat, az 
6361161 többfolo görhltoni, 65 611111111 3у11ш6165116р26516 11652 
totni. _ 6) lla virágait a’ 16 igen hamar elhullatja, baja az, 
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mi a’ termeketlensegnok, 1611111 61162 merten kell orvosolni. -- 
7) A’ fek vegro venseg miatt valnak tormekotlenekke. Ezoken, 
ha ekot tiizro hasznelni nem akarjuk, segilhotiink, ha reluk 
mindazt, mi száraz, lenyossiik, ha tövoik kör'úl a’ fóldet kies 
suk, es más, marhaverrel kovortet, mintegy fel lábnyira a’ 
gödörbo tesziink, ’s ezt az elebb kiasott lölddel betakarjuk. 

2. A’ külártalmakat vagy `az idejarat, mint a’ hideg, der, 
szerazsag, vagy az ellatok okozzek. _- А&quot; hidog ellen a’ fa 
törzsöket szalmával boritjuk bo, es tövehoz ganejt halmozunk 
vagy ha a’ fek falhoz közol vannak, gyekenynyel vagy más 
takareval letjuk el. Illy takarek haszneltathatnak der ellen is. 
Ha a’ fa szabadon áll, aleja vizzol teli kedat helyoziìnk , es 
ebbe a’ fa ágaira kötött szalmaköteleket vozetünk. E’ med 
a’ derot getolja. _- Szárazság idejen a’ törzsöktiil bizonyos 
tavolban barázdát húzunk, mellybe vizot eresztünk, hogy 62 
6.’ mellekgyökorekro hathasson.- Az ellatok közül logvesze 
lyosbek a’ hornyek; ezeket kipusztlthatjuk, ha telen, kivált 
miden he lepi a’ földet, feszkoiket loszodjük, es elegotjük. Je 
tavasz elejen is mogvizsgelni a’ fekat, es ha mi mogmaradt 
a’ hernyefészkokböl, ismet leszedni. Tavasz deroken, mihelyt 
eszreveszsziik, hogy minden szorgalmunk uten is, hornyók 
bantjek a’ gyengolovelokot es gyümölesöt, je, ha fokete szap 
pant apritunk ogy fazekba, ’s moleg vizzol Fóltöltven habos ln 
got keszitünk, evvel del tajban eljerjuk gyümölosfáinkat, es 
az ágak tövoin rakásra gyült hernyekat a’ lugba martott me 
szelevel jel bomázoljuk. _ A’ hangyek kiirtàsára számos mó 
dok javasoltatnak 7*); je ha a’ fa törzsöke földszint kozdvo 
ogy lábnyi magasra valamelly ragadós anyaggal bemázoltatik, 
es o’ mazoles minden megszerades után ismeteltetik. Illy màzul 
szolgálhat faolajjal föloresztott maderonyv; olajban fett gyan 
tapép; hamuzsirral kovort mez ’s a’ t. A’ tijatal oltványokat 
logbiztosabban megevhatjuk a’ hangyektel, ha a’ fijatal fa do 
16161 viaszkkal mintegy köriilmodonozezziik, es azuten o’ pár 
kànyalaku viaszkmodeuozébe vizot 161111111, а' többit o’ tárgy 
rel (109. §.) mar elmondottuk. 
il) Lásd MG. Ill. 
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. 134. g. 

A’ tenyesztendô gyìimölesfákat negy osztelyba sorozhat 
juk, elsó az almafele, mesodik a’ osonter, harmadik a’ dies, 
negyedik a’ bogyós gyümölcsüeket foglalja magában. 

135. &lt;5. 

Az almagyiimölcsiiekhez tartozik a’ körte-, alma- es birs 
almafa. 

1. A’ körtefa köver fövényt, es meleg helyet kiván. Te 
nyesztetik oltás eltal vagy vad, vagy mi jobb, szeltd tôn. 
Nyesése ritken ’s óvatoson törtenjek, tudniillik esak a’ szeraz, 
’s rosz növesiì hajtvenyai vegassanak el. Ügyelni kell arra, 
hogy a’ fa se szerazseg miatt el ne tikkadjon, se esós idó 
ben a’ sok nedvtöl el ne lankadjon. Je alatta a’ földet több 
ször megforgatni, es ha korosabbá velt, gyökereit, az elóbhi 
földet kiesván, más kövérebbel анаша. 

2. Az almafa je ’s egy kevese nedves földben, mérse 
kelt, nem nagyon meleg `egaljban legjohban tenyeszik. Mi 
velese a’ körtefeeval megegyez. _ A’ körte, es almamagot 
biztosb ugyan ószszel vetni, de ha telen át egerektól tartha 
tunk, sziikseges tavaszra hagyui a’ vetést, ez esetben 24 
òraig salitromos vizben eztatván a’ megot, egy pint vizre l 
lat salitromot számitva. 

3. A’ birsalma legjobban szereti a’ nedves földet: te 
nyesztetik gyöker, bujtes, vagy oltes ellaL- Az almafelek 
nemesilesenel шипами legajenlatosabb, ha az oltestalant kö 
zel a’ töldhöz teszszìik. 

136. §. 
A’ esontárgyümölcsiiekhez számittatik a' szilva, eseres 

nye, medgy, serga-, es ôszi baraczkfa. - 
1. A’ szilvafa inkább szemzes mint oltás eltal tenyeszik, 

es száraz földdel is megelégszik. Szemzes uten következó ev 
ben azonnal a' gyiìmölcsösbe tetetik ш; mert kesóbben -vitet 
ven oda, nehezen foganszik meg. Minthogy mind az yegyeviì, 
mind a’ regi ágai termôk, nyesese kimelve történjek; bujel 
kodása leginkább korletoztatik eggörbltes eltal. 
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2. А‘ esorosnyo-, es modgyfa vörös gyümölosi'i ved tóboi 
ollas, vagy szomzes allai jobben nomesiil, mint szelidbo. Mi 
velesök a’ szilvafaeval ogyoz mog. 

3. A’ sarga baraezkfa (kajszin b.) vorófenyos holyot szo 
rot, minlhogy pedig koran viragzik, es a’ hideg arlalmainak 
kiletolott, je ha falakhoz közol ülteltetik. Ez is mind az tij, 
mind a’ regi again gyiimölesözik: onnélfogva nyoseso nem 
jövodoimoze. 

4. Az eszi baraozkfa loginkabb szomzes allai nomesilto 
lik, mi lörtenhotik vagy sajati'aju lebe, vagy mandelafaba. A’ 
szem altetotik roggoli vagy esti órakban, molly miulan mog 
fegenszott, a’ szomzolt osomoto ôszszel a’ gyümölosösbo vi 
totik, es a’ fallel 1'/2 labnyira olly medon illosztotik a’ ieldbo, 
hogy a’ szem no a’ fai, hanom a’ szabad tajek foie nezzen. 
A’ kesóbbi roaja ügyoles abban all; hogy szemjas gyökorei 
önlözes allai idenklnt Fólvidittassanak; hogy iigyoson nyoses 
sek, meghagyvan tudniillik menlül több gyümöiosös agait; 
mort ozok szamos gyümölestermö osemotéket hajlanak; hogy 
a’ szarmazelt osomoték oldalvasl köllossenek lo, as mog no 
ongedtossek, hogy ogyonoson fölfole nehossonok. 

137. §. 

Diesgy'úmöiosüek a’ mandola-, es diói'a. 
1. A’ mandolafa, molly szomzes altal lonyesztotik, mo 

logobb tartomanyokban mogasra hagyalik nöni; hidegobbok 
bon pedig jobb, ha lotöjo lonyosolik. . . 

2. A’ diei'a. minden földet kiall az ingovanyesl kivevo. 
Magból lonyesztotik, es 3 evos koraban tavaszszal a’\volo- 
menyagyból alletolik. Nyosesro ninos szükségo. Közvelomény 
szorinl nagyobb lormekonysegüve valik, ha erolt gyiimöleso 
nom kezzel szedotik, hanom póznakkal vorolik lo, minthogy 
az iiles allai mogsertott holyok gyiimölestormó gallyakal bo 
osalanak ki. 

ies. §. 
A’ begyósgy'iimölosü fakhoz afszöliön kiviii.- tarlezik a’ 

szedorfa, laspenya, ogres, es riboosorjo. 
10 
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1. A’ szodorfa vagy gyümöloso, vagy lovoloi kodvoért 
штатив, molly ntolsòk a' solyomorosztó homyók tapialé 
kaul szolgalnak, minélfogva mivoloso шиш, а’ solyomhor 
nyótonyésztosi szakaszhan adandjuk o16. 

2. A’ lasponya vagy naszpolyafa birsalmaba, vagy sa 
jaiilaju tóbo oltatik. Nodvos holyon nagyobb: szarazon izlo 
lesb gyììmölos'ú. 

3. Az ogres és ribo magból akkép szaporittathatik, ha 
érott bogyòikat loszodjiìk, os a’ marokkal öszszogyúrt bogyók 
magvait homokkal kovorvo alkalmatos, és jòl olkészitott agyba 
olvotjìik, ugy hogy a’ mag mintogy fol ujjnyira jöjjön a’ foldbo. 
Annakutanna jövó évig ninos a’ gyomlalasnal egyébb toondö. 

lrodalom: Pankl S. l. c. 1|. _ MG- lV. a. 25. 18. 24. 33. — No1'. 
Doo. 

HATODIK SZAKASZ. 

A’ erdölt mívelése'röl. 

no. 5. 

A’ naponkint mindinkahh èrozhotôbhé vàló faszükség, a 
magari, és nyilvanos kollékokro lölhasznalni szokott famony 
nyiség, az ordók ozélszoiůtlon kezolése, mollyokot sok vidé 
kekon osak irtani tudnak a): ozok iparos, és okszorii mi 
volését elegge ajanljak. E’ mivelés azon alapszik, hogy a’ lo 
tozókot jó allapothan mogtartsuk, a’ rongáltakat kijavitsulr, os 
új nom osak honi, hanom ha lohet küllîildi fajokkal is szapo 
ritsuk. 

Bator alig van olly fold nom, vagy щек, molly bizo 
nyos nomii fak vagy osorjék termoséro alkalmas nom volna, 
’s onnélfogva nom igen érdomlonok könyöriilotet azok, kik 
torjodolmos mivelotlon tolkek birtokaban lévén, faszükségbon 
szonvednok: mindazaltal fôlog a’ hogyos holyzet való inkahb 
ordöknok, továbba olly föld, molly jobben вами, mint vi 
zonyós, do ologondó kövérsogiì. 
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a) E’ kérilések mogfejtése: Biztositvák e ordeink a’ mostani törvé 
nyek által viszszaélésok és pusztitások 0116111? tartozunke fa, es tüziszer 
tekintetében jogilag vagy erkölcsileg az rutenemzodek iránt gondßskodás 
sal? ’s ha úgy, jogosítva van e az álladalom öszszesége a’ magánbirto 
kosok erdökozelésébo avatkozni? és végre, mellyok volnának az ordek 
ille mennyiségü föntartására ’s oltalmazására szolgáló törvények alapel 
voi? foglaltatik a’ MG. V. 65-68- számaiban, mellynek figyelmes ol 
vasását es méltánylását minden honi elfogulatlan birtokosnak ajánliuk. 

14o. §. 
Minthogy a’ különfelo fak különböze hasznuak is, 52111 

56365, hogy az ordek többnemii 161161 bevelkedjenek. Eze 
kot 161 osztályba sorozhatjuk, tudniillik a’ lomb- es tñsfek 052 
tályeba. 

141. §. 
A’ lombfakhoz tartozik. 
1. A’ juhar, vagy jevorfa (Acer), molly minden 16111— 

bon tonyeszik, loginkebb azonban laza. ’s kovose nedvesben. 
Magbel tenyesztetik, vagy az else tavaszi langy ideben 2611— 
1161, 1а3у 6525261 gyiijtes után rozszsal vetve, ’s '/2 ujjnyira 
616. Ього11611а. Az else 5--6 het mulva, a’ masodik jöve ta 
vaszra kol ki. _ A’ juharnak növese sobos, faja. tömött, fo 
her, esztorgelmetsze-, es szokreuymunkákra vale. 

2. Az ogerfa '(Alnus) nedves holyet szorot; tenyeszik 
magból, vagy esomotekbel. Magjet legezelszerůbb eszszol 
vetni, 116 116 621 az ide es köriilmények nem ongedik, a’ ve 
tes kora tavaszra is maradhat. Minthogy egorfaerdekbona’ 
nodvosség miatt rondoson szentani nem lohot: a’ teren a’ moh, 
es haraszt eltisztittatván, a’ mag moglohetes siiriien 6116116— 
111, 65 vasgeroblevol ogy kisse botakartatik. Egy holdra I5 
font mag kell. Hol nagy a’ vizàllás, 6111011 huzatuak, és a’ 
leesapolt «holyok reszonkint vettetnek 116. Az ószi votes ta 
vaszszal szokott kikelni: a’ tavaszi 4 _ 6 het mulva. — А2 
egert'a vizben majdnem kökemenysegiìve 161111, 65 nagy ter 
hoket elvisol; levelei ogériìzésro, 101611116 nyáron szedvo, ’s 
árnyekon szeritva a’ sörleseknok teli elodel'úl szolge'nak. Fej 
ledik 70-80 evig. 

10 o 
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1”&quot; 3. A’ nyirfa (Betula) sovány helyeken is megterem, faja 
fehér, tiize es szene a’ biik, es gyertyene uten elsó', vesz 
szöje söpriìknek es kosárkötesre basznellatik. Tavaszszal meg 
sértetveu jeizii nedvet izzad ki: de a’ sokasttott sertest meg 
sinli. Vetése vagy mindjert a’ maggyüjtes uten ószszel, vagy 
a’ hóra telen, vagy kora tavaszszal törlenik. Legjobb erre 
egy évvel elöbb szentani fo'l a’ tert, ’s azuten a’ magot esak 
tiiskeboroneval takarni be. Hol szántani nem lehet, eleg a’ 
vasfogu borona, vagy gereble használata is, mellyek után 
a’ betakares t'úskeboroneval törtenik. A’ vetes esendes idôt 

kiván, es a’ mag vastagabb takarót nem tür. A’ mag ószszel 
vetve: lavaszszal; ekkor vetve pedig 6 het alatt kel ki. `Egy 
holdra 40 font mag eleg. A’ fa je fóldben kesôn veniil uieg; 
egyehbkint nöni sziinik 40-50 eves koreban. 

4. A’ gyertyenfa (Carpinus) vettetik ószkor, je földben 
szaporen nó, de ritken velik nagy magasseguve, minelfogva 
épůletfera nem alkalmas: de annál jobb tiìzre, szerszemnye 
lekre, eseplóbotnak, es kerekfogaknak. Fejlik 80 evig. 

5. A’ bükfa (Fagns) könnyii fóldet, sötetes helyet ki 
ven, es legbujebban tenyeszik az ejszaknak vagy keletnek 
fordult dombokon. Makkja siikeresben Vettetik tavaszszal, mint 
ószszel. Zsenge koreban lassan gyarapodik, de azuten növe 
set sietteti, es 120 ev elett meg nem veniil. Egy fa sincs, 
melly nála tiizre, es szenre hasznelatosb volna; je továbba 
kerekküllôknek, szekereknek, es egyebb szemos gazdasági 
eszközöknek; de-mint épiiletfa nem alkalmazhate, minthogy 
könnyen görbiil es reped. Makkja sörteseledel. “e »el 

6. A’ gesztenyefa (Castanea) termeke és faja miatt ér 
demll meg a’ tenyesztest, melly utolsó szôllôkarekra, es hor 
dódongàkra igen alkalmas. Vettetik porhanyòföldbe. 

7. A’ körisfa (Fraxinus) nyulenk, kerek fa; vettetik olly 
módon mint a’ juhar köver porhanyó tïildbe, mellyból esak 
a’ mesodik tavaszszal kel ki, es 70-80. eveben eleri kora 
teljet. Szórt vetesre magvábol 26_30 font szükséges. _ 
Alkalmatos kezi keszltmenyekre, levelei pedig a’ kéródzök 
eledelere. Monda szerint orvosseg a' mereg ellen, es a’ ki 
gyekat elûzi. 
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8. A’ nyarfa (Populus) nem ogyebb ._okbul, mint hogy 
rövid ide alall nagy magassagol er el, erdomii mog a’ mi 
velest. Szapeiílasa dugvanyok alla] logeiesebban kövolkoze 
ieg lörlenik: A’ boültotonde ler ogy par evig oiebb mivoltos 
sek, és voltossék be fekep kapalt növenyokkol; azen tavasz 
szal pedig, mollyen az ültotes törtenondó, a’ dugvanyok ß 
jalal hajlasokbui akker vetossenok, mikor a.’ bimbek mar duz 
'zodnak, tohat az eghajialhez keposl febr. marl. vagy aprilbon, 
es elos késsel fönn ’s alel minel simabban (igy molszossonok 
lo, hogy hejek Iogkovosbe so sertossek mog, es also vegök 
ogy ujjnyi vastagsagu, hoszszuk pedig l5_20 ujjnyi legyon. 
Lemotszes ulan a’ dugvanyok miuel hamarabb iiltossenok, mi 
utan oiebb nehany eraig vizbon aztak. Ha pedig moszszirel 
kellono azokal hozatni, rakassanak az uton nedvos szalma 
vagy nad köze, hogy ki no szaradjanak. Az iiiloleshoz kel 
oke alkalmaztalik, mellyek ugyanazon barazdaban kövossek 
ogymast, es úgy illoszlossonok, hogy, ha a’ dugvanyok hosz 
sza l5_l7 ujjnyi: ogy lab; ha oilenben heszszuk 18-20 
ujjnyi: 15 ujjnyi melysegìì barazda szántalhassék föl. Ezen 
barazda, miulan а’ dugvanyok 3_4 labnyi tavelban ogymas 
tely boie alliltaltak, ogy mas barazdanak fe'lszanlasa allai any 
nyira tölletik ki i'elddol, hogy obból a’ dugvanyok osak 3_4 
ujjnyira alljanak ki. Az oise barazdatel 3 _4 labnyi tavelra ha 
sen meden ismet ogy barazda huzalik, molly a’ dugvanyok 
beholyzese utan, szinto ogy mas barazda lölszanlasa altal 
tölletik ki, ’s igy folytattetik a’ munka, mignem az ogesz ler 
bo van üilotve. Ez alkalommai ogyszorsmind a’ dugvanyso 
rok közli пышет közönségos melysegro felszánlatik, es ke 
söbbonlongorivol, vagy mas kapalt növenynon veltolik be, 
mi allai a’ i'eld o’ növenyok mogmunkallatasa kövolkozlebon 
lisztan tartalik, a’ dugvanyok pedig kiszaradaslel mogevalnak. 
_ Kövotkoze évbon kero tavaszszal, ha magos fakal akarunk 
novolni, a’ dugvanyok minden hajlasai molszossonok lo а’ 
logszebbiken kivül, hasenlag inost a' klszaradl dugvanyok ho 
lyibo masek üllossonok. Ez evben is ezelszorii, ha a’ sorok 
közli ler bovottotik kapalt növenyekkel, ha pedig oz nom tör 
lennek, perhanyitlassek, es tiszliltassek szergalmasan kisobb 
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irtó-, vagy töltögotóokévol. _ A’ nyaria sziiksogben lüzo 
losro hasznaltathatik. 

9. A’ vadalma, és vadkörtefa (Pyrus Mains, et oom 
munis sylvostris) mind gyümölosiik, mind fajok kedvoért mog 
ordomlik a’ mivolést; amaz olodoliil 636026111632116316: oz 
osztorgalmunkakra hasznalhotò. 

10. A’ tölgy (Quercus Robar) lognovozotosobb ordoi fa, 
molly majdnom mindonféléro alkalmazható, tevabha mind mak 
kal, mind gubaososal jövedolmoz. Tiizolésro nom olly jó, 
mint valfaja a’ oserfa (Qu. Corris, Qu. austriaca W.). Hakk 
hel tormesztotik, mollynok 61161636 inkabh tavaszkor, mint 
öszkor történjék. Telovényos agyagos mély földön legjobban 
diszlik: ollonbon iszapos, tolovénysavas, és vasélegos földbon, 
valamint homokban is olmarad. Tökélyos kii'ojloséro a’ föld 
minóségéhez, 63 a’ mivoléshoz képest 100- 160 61 kivantatik. 

11. A’ fůzfa (Salix) szamos kollokokro nom csak 116.32— 
nos, hanom szükséges is; onnélfogva a’ i'úzesok szaporitasa 
igen ajanlatos, még azen okbul is, minthogy votés 616161161 
madik évben faja mar tüzolésro hasznalható. Logjobban sze 
roti o.’ vizonyös holyokot. Tonyosztetik dugvanyok által olly 
mòdon, mint a.’ nyarfa. Fajai szamosak: némollyok magasra 
nyulnak, 63 ozok szono löporkoszitosro, fajok podig 3616111— 
karókra használtathatik; masok nom omolkodnok olly magasra, 
63 fekotoszinüok: ezek hajlékenysaguk miatt abreneskötolék 
nok valo; ogyobok végro törpék, sargasok, 63 voszszókot 
szolgallatnak kosárfonásra. 

l2. A’ harsfa (81. 1.) nagy arnyéka miatt inkabh 
korti sótanyokra, mint erdókho valo. Fàjat kozmivesok 11632 
naljak; levoloit a’ juhok, viragát a’ mehek szorotik. 

13. A’ szilfa (Ulmus) mind tiizro, mind 63 Ioginkabb 
oszközökro különöson vizesatemákra alkalmas. Mogje. leghiz 
tosban kol ki, ha juniusban a’ mog mogérése utan vottotik, 
akker szara naar tél elótt 4_5 ujjnyira növekodik, 63 any 
nyira megodzödik, hogy a’ 1611 hidogot is kiallja. De azért 
szoktak öszszol, 63 tavaszszal is votni. Ez utóhbi elibo to 
enaö a’ masiknak. Ha szantott holyìink van ordönok szanva, 
zabbal is vottothetik tavaszszal 25 _ 30 font magot szamitva 



151 

ogy holdra; a’ botakaras nagyban штанам '/1 ujjnyira 
történik, kiosínbon podig vasgereblevel. Hol ,szantani nom 
lohot, kapához kell folyamodni, molylyel feszokszamra törté 
nik a’ helynyäogatas. Tökelyes kifejlesre 1810-130 év alatt 
jut. 

142. §. 

Tůlevoliiok a’ különl'elo faju fonyófak, ugymint: 
1. A’ szurkos fonye (Pinus pioea, lúez F.), molly a’ 

hegyokot es hidoget szoroti, es zsindolyro hasznaltatik. Magva 
legezelszorůbben vettetik apriltöl kozdvo maj.. közopeig; vetni 
minden osotre jobb korabban, mint kesebbon, a’ teli ned 
vosseg`miatt, mellyet a.’ magja kikolesro mogkivan. Delre 
fokve részekon ószi vetest is ajanlhatni. Hol a’ körülmenyek 
rondes elekeszltest ongednok, ogyonlotes vetessel, szantott 
teren, 10_12 font mag oleg ogy holdra, molly fonnyodon 
betakartatvan, Iobengoreztotik, hogy a’ nodvosseget tovabb 
tertsa. Egyebbiráut porhanyó töldot o’ votes nem kivan, az- ' 
er1 vadabb es harasztosb holyon is, osak kapaellel, vagy ores 
fogassal logyon a’ feld megsohealtve, a’ bohintett mag vigan 
fog kelni. _ Ki bomokot aku rbevotni szurkosfenyemaggal, 
ha az kötve volna mar, a’ mogot esak ogyenlekonyen elkoll 
штат, ’s a’ raoreszlett шашни а’ föld ша tipratni; ki 
podig kötotlon homokon :kar illy ordót: az minden 2lábnyira 
barazdat huzat, ’s abba. hintven a’ magot: ezt ogy goreble 
vol fonnyoden botakarja. 

2. A’ jogonyofouyö (P. Abios) szinte a’ hegyoken te 
uyeszik, gerendakra, es mas szamos keszítmenyokre hasz 
naltatik. Magva eszszol vottetik. Föläe so homokos., se igen 
vizenyes ne logyon: vetesre logiobb a’ földet sekélyon vagy 
титана, vagy fölkapalni. 

3. Az ordoi, vagy vadfenyö (Р. sylvestris) magvai april 
ben vettole homokos, vagy egyebbkiut szaraz földbe. Faja 
anyagtömöttseggel a’ töbhit föliilmùlja, kivevén 

4. A’ vörös fonyel (P. Larix), mellynek faja vöröses, 
szagos, eres, nom könnyon hasithate, es oz oknal fogva nem 
osak epiilotreszokro, hanom vizalatti keszltmenyekre is alkal 
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matos. Vetese megegyez az elóbbievel; tökelyes koret 60-dik 
evében éri el. 

A’ fekon kivül meg a’ cserjek-is sokfele haszonnal 
ajenlkoznak, miket ez okbul sükeresen tenyeszthetiìnk az er 
dôszeleken; de a’ fák között nem je öket megszenvedni; mert 
a’ föld erejet kiszijek. Magvaik olly helyekre is vettethetnek, 
mellyek egyebb hasznos növenyek, vagy fek termesztesere 
alkalmatlanok. 

из. §. 

Mind az idösh, :nind e’ fijatal feknak nagy ellenségei 
a’ teli hidegek es szelek, de meg inkebh a’ tavaszi fagyok, 
es derek. Ezek elhárttasaul, je a’ tijatalokat eserjekkel szen 
dékoltan környezni; a’ teli hidegek ellen pedig legbiztosabbak 
azon fek, mellyek süriien leteznek; mert egymes egaiba ka 
paszkodven mint egy ernyót kepezuek, mellyeu et sem a’ 
szel, sem a’ hideg nem hathat. _ Ártanak az erdöknek az el 
latok is, mellyek közül nemellyek a’ leveleket, mások a’ ker» 
get, egyebek a’ fes reszeket pusztitjek. Ártalmasok leginkább a’ 
rovarok, mellyek ellen egyebb evszer nem haszneltathatik, mint 
ôket a’ fákrel lerezni, és elégetni._ A’ madarak, kártekony 
segukat haszonual petolják.- Az újabb sarjadekokbanL (pago 
nyokban) legtöbb kárt tesznek az erdei és hezi negylebuak, 
mellyeket sövenyekkel es örökkel kell elheritani miudaddig, 
mtg a’ fek meg nem erösödtek. 

144. §. 

Az erdô föntartesi fógond abban all, hogy a’ так oksze 
rüleg vegassanak ki. E’ czelbel az egész erdó annyi reszre, 
mit vágesnak nevezünk, osztassek föl, mennyi evszem sziikse 
ges arra, hogy a’ fek ismet megnevekedhesseuek. es levegás 
ra megerbessenek. Épületfa haszuelatra az erde 80_ 100; 
tìizelesre pedig 30_40_50 vegesra osztatik 16|. Ez utol 
sóra nezve a’ tölgy es hükfa 40—50; а’ nyir, szil, köris, 
eger, es juhar 30_40 ev mulva vegathatik föl ölfáuak. 

Minthogy nemelly hasznelatokra, peldául epületekre. 
erósb földalatti alkotmányokra ’s a' t. hoszszabb ’s vasta 
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gabb fak sziiksegesek, szekasban van az erdevagasnal ne 
meily jobb romenyìi fak mogkimeieso, hogy ozok heszszabb 
idoig tongvén, a’ kivanl nagysagot olerjek. És oz 526156316 
kinlolebel holyesolhete, kivalt ellynemii fakra nezvo, mellyek 
bar arnyékhoz szoklak, do novokedesökbon vorefenyos holyon 
som esökkonnok. 

‘ - A’ favagalasi idóro nozvo megoszlanak a’A velomenyok. 
A’ regibb ordeszök a’ vagast deo. es januarban ajanlotlak; 
az újabb szakertek nagyobb resze oilenben jobbnak. tartja a` 
keratavaszi vagasl febr. 65 martìnsban, miden a’ rügyok mar 
duzzadnak. Ollyfelo fak, mellyek vizbe szanvak, nedvdúsan, 
lohal nyaron nagyobb sükorrel vagatnak ki. _ Ha azt akar 

’juk, hogy oresb es tömöltobb fank legyon, a’ fat ôszszel to 
tojetel kozdvo löveig lekergozziik, vagy belyig lovauk, hogy 
nedvo akker folyjon lo, lmidón a’ fa meg függelyos allásban 
van. 

Az elomodott fakal inkabb i'úreszszoi, mint fejszevel la 
naoses levagni; a’ vagas vagy ogeszen fóldszint, vagy osak 
nehany njjal azen fölül rezsutosan törtenjek, nohogy a’ viz 
rajla mogallhasson, és relhadast idezzon ole. Minden 30-40 
lepesnyiro ogyos fak moghagyatnak, nehegy a’ föld a’ lövok 
körül olly hamar kiszaradjon. _ Magbeli lormoszles osolero, 
loebb a’ fat lesliìi ’s gyökerestiil kiirtani, mint ezt mar 
masult (14. §.) oleadtuk. 

145. §. 

Kivágatvan ogy holyon a’ fak, gend logyoii arra, hogy 
holyökbo rövid ide alall ajak novokodjonok. E’ novokodés ha 
marabb moglörlenik, ha a’ moghagyott anyaleb'iil 65 gyöko 
rekbel új sarjadekok ha'jlanak ki, mint a’ magbeli termosz 
les altal. Az illynomü ordegazdalkodasra alkalmasek majdnem 
minden lombfak. _- A’ magreli szaporitas vagy tormeszotos, 
vagy moslorsegos. Az else abban all, hogy a’ fakrel lehullelt 
magvak votes gyananl s_zolgalnak, molly ezelra kivagas ulan 
is, mint fölobb omlitek, anyafak hagyatnak mog, magvakat 
hullalandek. Azonban, minthogy szelesondü idebon a’ magvak 
a’ sziiksegos lavulokra nom herdalhalnak, a’ szel orojo po 
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dig azokat a’ vagason kiv'úl 15 képes sodorui: nélkülözhetlon 
sojat gondunkat is öszszoszövetkoztotni a’ tormészot vaktabani 
munkalkodasaval, hogy kolló siir'úségü, és ugyanazon koru 
sarjadokokat nyorhossiink. Ennélfogva hasznos ilgyoló tokin 
tottol a’ vagást töhbször moarni, 65 az észrovott azen ho 
lyekot is, mollyok sarjadék hiányaban vannak, votos által tor 
mókké tonni. A’ magvak kézzol nyomalnak lo, vigyazva no 
hogy a’ i'úvön fúgonok, hanom a’ földdel közvotlon érintko 
zosbo jöjjenok, és iiivol, vagy szaraz lovolokkel hotakartassa 
nok. Nemelly magvak tavaszszal, ogyobok ószszol vottotnok, 
mint ozt az ogyes nomokról (141-142. §§.) elóadluk. _ 
Votos holyott hasznaltathatik az ültotés is. E’ ozélra a’ eso 
moiok vagy olly pagonyokbul vétetnok, hol a’ fak fölötto sü 
riin allanak, vagy különös mag 65 faiskolákhan novoltotnok. 
Ezon iskolak fokvésök altal logyonok védvo a’ zordon idö ellen, 
65 jòl bokortoltessonok; foldjiik ha lohot, hasenminöségü lo 
gyen azen holy földévol, hova a’ esomotok iiltetondök, 65 jó 
olöro a’ votés olött porhanyittassék. _ A’ famagvak ogy lab 
nyi tavolsagba sorokba vettotnek olly módon, mint 621116 
hany ogyos fakról fo'lobh olöadtuk. A’ kikolt osomoték apela 
sahoz tartozik a’ földnok dudvatóli tisztan tartása, az arial 
mas férgok elpusztitasa, valamint a’ kenyosobb tormészotii 
esometek, poldaul a’ bük- 65 jegonyofonyófaoskak védéso a’ 
napsugarak 65 fagyek ellen. Votes utani masodik, harmadik 
évhon azon osometék, mollyok allashelyökro az ordöho még 
nom jönnok, a’ faiskolaban harmadfél, vagy harem labnyira 
fekvô sorokba ültottotnok, ugyanazon móden apolandók, mint 
a’ magiskolaban. Földbüli kivovasök ozon atültetasnol, ùgy 
törtiénjék, hogy a’ föld a’ gyökökön maradjon, azutan a’ fó 
lötlo heszszu oldal-, 65 а’ fonyôfáknal a’ szivgyökoroket rövi 
diteni, nom különbon a’ lembi'akon az also, az igen kinyuló, 
vagy ogymast közt öszszenövó agakat lo koll nyosni; sót a’ 
fóhajtast is, ha oz kollolinél magasahb, törzse podig gyon 
gobb viszszamotszeni; a’ fonyöknél azonban minden agmot 
szést korülni koll. Miholyt a’ faoskak köriilményoiknok mogfo 
leló magossagukat olérték: a’ jövó allasholyökro ültottotnok 
at. Földbüli kivovésök, gyök- 65 agesonkitasuk most is ugyan 
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azon medon vilotik vegbo, mint oz fólebb omlittotott; a’ gö 
dörasas es beiiltetes podig akkepon történik, mint a’ gyii 
mölesfaknal. Az eletkorra nezvo logjobb siikerrel történik az 
ültotés a’tölgyfauál2-3, a’ juhar-, szi|-, nyir-, ordoi, es vö 
rösfonyenel 3_6; a’ szurkosfenyenel 5-8 eletevben; a’ 
jegenyofenye-, biik-, es gyortyanfanal podig, miden törzsö 
keik ogy ujjnyi vaslagsagnak. 

14o.,§. 
. А’ levagott fa vagy vizbo je, vagy tüzolesro szant, vagy 

тёте, Aes kezmůvekre haszualtatik. _ Azok, mellyok vizbo 
szánvak, kivegatasok utan azonnal lohántatnak, es rondelle 
tesök holyere, tudniillik vizbo tetetnok; mort minthogy sajat 
nedvvel bimak, idegont magukba nem hoosatnak, es ekkep 
szilárdsaguk mindinkabb novokodik.- Azok, mellyok tiizo 
lesre rendelvék, esupan kiszárittatnak. - De az epülotekro, 
bûtorokra, es mas kezmúvokro kiszemeltek nagyobb gonddal 
tartatnak. _ A’ fát жатые baj blmtja, rothadas , szú, es 
basadas. A’ két else elmarad, ha gyorsan kiszarittatik, de 
oz altal a’ harmadik baj nagyobbul. Leobb apolas az, ha 
a’ levagott fa kergestiil гады alatt ogy evig tartatik, azutan 
lohamoztatvau, lassankint kiszarittatik. Általaban vevo a’ desz 
kekat, leczo'kot, es ogyebb fafeleket jövendô haszonra ngy 
keszlthotjik el, ha ekot гады alatt az ose, es nap hatasatel 
mogbvjuk. ' 

lrodalom: Pankl S. I. c 12.- Nel’- löbb holyon. 

v 
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MASUDIK BÉSZ 
Állattenyesztes. 

147. §. 

Az ellattenyesztes a’ növenyek mivelesevel olly szoros 
kapesolatban ell, hogy egyik a’ mesik nelk'úl el nem lehet. 
A’ növenyek az ellatoknak tápszeriil szolgelnak: ezek pedig 
reszint munkeval, reszint trágyájokkal azok teuyeszeset elö 
mozdttjek. Az ellattenyesztest a’ következó kilenez szakaszban 
adandjuk eló. 

. С ЕЬ56 rszAKAsz. 
Az a'llattenyészte'sröl анаши“. 

‚ 14e.§. 'f 
A’ gazdenak, ki tebetsége, vagy hivatesenal fogva hezi 

ellatokat tenyeszteni kenytelen, fó gondja legyen, hogy je es 
használatra alkalmas barmokat szerezzen. E' dologban betor 
minden egyes esetre alkalmazhatò szabelyok nem leteznek, 
eltalehan meg is ajánlani lehet, hogy megszerzes alkalmeval 
vigyezzon a’ barmok testalkatára, szinére, hazejera, korára, 
tanulekonysegara, fajminösegere, és szemára. 

1. A’ barom testalkata csinos, es tagjainak egymeshozi 
illedelmes arenya jól kivehetô legyen, nehogy a’ cseledekuek 
idomtalansaga miatt nem tetszven a’ marha: ennek ápoleset 
lanyhen vegezzék. Nagyságra nezve ajenltatik a’ közepszerii 
seg, minthogy többnyire a’ kisebheknel az eró, a’ nagyob 
baknál pedig a’ gyorsaseg, es munkakitiires hienyzik. 

2. A’ barom szine annel jobbnak lat-tatik, minel inkabb 
közelit azon vadfaj szinehez, mellyból a’ пацаны szermazott. 
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3. A’ hon valaminl a’ növenyokben, úgy az allatekban 
is nom osak k'iìlakra nezvo, hanom bolsajatsagek lekintote 
bei is vallozast idez 616, úgy, hogy mas lajekekra vitolven 
al a’ marha: a’ taplalek-, viz-, es legkiilönbseg roa szem 
botiineiog hatni tapaszlaltalik. v 

4. A’ kerra nezvo mogjogyzende, hogy so igen 111616 
lokat, so oiaggotlakat no szorozziink , kiveven ha a’ szorzest 
lovagas kedvoert lonnök. -g 

5. A’ szerzondö marha lanulekony legyon, tudniillikA 
esondos verü, es. vidorsaga molletl is kezolhoiö tormeszotii; 
mort mellyek könnyon fölbôszülnok, vagy heszszabb 16613166 
sághoz szoktak, nom ogykönnyon szolidülnek mog; az oily 
ökörnek peldaul, molly egyszor döfesro hasznalta szarvait ko 
zolejo ellen, seha hinni nem kell. ' 

6. А’ faj mineségo a’ sziileklül örökölletik: e’ largyban 
mindenkor azen fajlanak kell adni a’ kitüntelest, molly ebbon 
a’ közvelomeny es hirkinl reszesiil. 

7.v A’ marhak szama meghalarozasában else lokintotiii 
kell venni a’ tapmonnyisegel; mort a’ haszen nem a’.barem- 
számnak, hanom a’ lapialek’ beségenok, es minesegének 
foiol mog. Nom is kell löbbol tartani, mint monnyiro 52111 
56311111 van, ha osak tragyanyores vagy mas haszen ellen 
kozôt nom parancsol. 

149. §. 

Minthegy idevol a’ je fajtáju marha is oikerosesedik: 
masodik gondja legyon a’ gazdanak a’ je fajtanak fónlarlasa. 
E’ veghel ludni kell mind az olkerosesodas ekait, mind ozok 
ellonszoroit, mellyekkol a’ je faj föntartathalik, az olkorese 
sodasnak induit pedig mogjavittalhatik. _ Az elkerososedas 
okai»ozek: 1) A’ sziiieknek maradekikra atszivargett hibai, 
mollyokbôl azulan szamlalan az oise fajtel oiiile nomzodekok 
szarmaznek. _ 2) Az egan vaitozlatasa, a’ laplálek 65 viz 
minesego, nagy 116563611 vagy hidegok, mellyek a’ marha 
testet mas alakba öntholik. _ 3) A’ munkabani mog-orötotes, 
kogyotlon banas, szůk tartas. _ 4) A’ hágatasban olkövolott 
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hibak. ---- 5) A’ hasas marha, 65 6116661: 1161111 gondatlansag. 
_ Ellonszerok a’ kövotkozók: 

1. A’ sziilôk kivalasztasa, mollyok torjedelmos tostüok, 
osinos külsojìiok, so örogok, so nagyon iljatalok, nom va 
dak: azonban virgouozak logyonok. Ha illy minóség'ú heniak 
hiányoznanak, masunnan hozathatnak, hogy a’ tökélotlonehb 
faj a’ tökélyoshnek sajatsagait vegyo föl, 65 62 61161 nemo 
sodjék. Minthogy azonban a’ nósteny osak bizonyos szamu 
ilakat sz'úlhot, 65 rövid idó alatt alkalmatlanna válik tonyosz 
16516; а’ 111ш611а1 6116п116п ogy oven 61 15 sok nöstenyt képos 
tormékonyitoni: mindig ozélszorůbb losz, 65 a.’ nomesitést 
biztesban oszközlondi, ha a’ tökolyosh himallatok a’ kovosbo 
tökélyes nóstenyokkol parosittatnak, 65 a’ nemosités amazok 
altal az ozon parzas kövotkoztébon szarmazott ivadoknal is 
folytattatik. A’ 11621 állatoknak kerosztozosnok novozott illy no 
mositési parzasa különöson a’ 16, szarvasmarha, 65 111111161 
alkalmaztatik, mi altal a’ honi 161011 ш65 tökélyosb „161563011— 
kal biró fajokka alaknlnak at. A’ külfóldi nemosohb 16111 álla 
tokhoz tartoznak az arabs, 65 angel lovak, a’ helvot-, tirel-, 
65 5161611 szarvasmarhak, 65 a’ spanyol juhok. 

2. Az allatok tormészotökhöz alkalmazotl égaljt, tap 
teljes lakarmanyt, egoszséges 11611, vilagos szollôs szaraz és 
kollöon molog istallokat igényelnek, mollyok altal liidog, mo 
log, osô, 65 ogyébb bantalmak ellen mogoltalmaztassanak. 

3. A’ toromtô fóljogosita ugyan az omborl, hogy min 
den oktalan allatot hasznara forditson, do az azokon való 
uralkodasra magát az ombor osak okszorü hasznalatuk által 
toszi méllóva. Szivtolon 161161 65 embori novro nem érdomos 

olly gazda, ki házi allatival, különöson a’ vonósekkal 1163161 
loniil bánik, és az oktalan toromtmonyoktól olly mnnkak tol 
165116561 kivanja, molly orojökot fölülhaladja, vagy sajat iigyot 
161156361 az 611563161 zaklatott szogény páranak hibaul tulaj 
denitvan, rajla vak diihét 65 haragjat karomkodasok, 65 111 
logek által tölti ki. &quot;Az állatì utan hasznot varo gazda to 
hat azokat kinzas holyott inkabh illô taptoljos, 65 616361166 
616661161 161156 61; jégfagyott, 66165, vagy hoharmatezott 1636 
16111111 óvja mog; 61:61 soho so koplaltassa, do kollotinol 
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dasabbun so taplalja, legkovesbé nedvtoljos növenyokkel ’s 
magvakkal. Az atmenot száraz takarmanyozasrel a’ zöldro es 
viszont esak fokonkint törtenjek. Végre a’ vonemarhanak kelle 
ide ongedtossek keredzesro, miolött eves utan újra munkara 
szorittatnek. 

4. Az allatok parosulasi ösztöne a’ különfele nemeknel 
elotök különbözó szakaban ebrod föl. Azonban minel inkabh 
kikepzett a’ tenyeszte allat: annal tökélyosb ivadek varhate 
tele. Ennek elereso vegott a’ ket nembeli lljatal allatokat 
azonnal el kell valasztani egymastel, mihelyt naluk a’ bakzási 
ösztön mutatkozik, es lgy kell azokat kepzesre, és nemzesro 
alkalmas eletkorig a’ parosulastel viszszatarteztatni. ‘ 

5. Ha a’ parzas altal ezelt akarunk erni, teliver a) àl 
latokat nyerni, es honi fajainkat nemosltni: a' sarjadekot illeon 
kell taplalni, es apolni. E’ saijadekrel mar goodoskodnunk 
kell, miden meg az anyamehben van, hogy jel kikepoztossek, 
es minden bantalomtul megevassek. A’ mehmagzatnak kifej 
ledeso nagyon elemozdfttatik, ba az anya hasassaga idejében 
elegondô taptoljestakarmennyal lattatik el, es minden nagyobb 
oretetestôl megkimeltotik.- Ellotese utan a’ magzat az any 
janal hagyatik, hogy ottel szoplattasek, és gyenged allapotja 
ban melegsegot kapjon. Az anyanak szoptatas alatt hasonlag 
oretoljesb be takarmanyt kell nyujtani, hogy orejeben mog 
maradjon, es annyi tojot kiilönítson el, monnyi a’ szopenak il 
le taplálasara sziiksegos; ozon kivül az anyjaval most is ki 
mélvo kell banni. A’ magzat növenyi tapszorokkol akker kezd 
elni, mikor anyjanak teje mar nem olegseges ehenek esilla 
pitasára. - Olly ßjatal allatoknak, mellyok az anyatojot nel 
kiilözni kenytelenok: langyos tohentoj, vagy ennok hianyaban 
mas nyalkas ital, különösen maglezelekl adalik. _ A’ lljata 
lok olvalasztasa osak akker oszközöltossek vigyezva, es las 
sankint, miden mar a’ növenyelodel ovesehez szoklak. Ez al 
tal az allot közolobb jut tormeszeti allapotjahoz, es mind az 
anya, mind llja megevatik szamos botegsegoktel. Elválasztas 
utau a’ lijatal marha ille taplalekkal beven ellattatik, es a’ 
mennyiro lohot szabadon tartatik, mivol esak ez allapotban 
kepoztothotik ki tosto kollóleg. Vegre a’ fljalal mog nom ed 
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zett ellat több melegseget igenyel, mint ugyanazon faju ven 
barom. - 

_’ l a) 'l‘elivér` állatnak az neveztetik, melly mind apai mind anyai 
részröl ugyauazon állandó fajtól származván sajátságait megint állan 
dóan utódjnira is átszállitja. Korcsállat alatt annak ellenkezôje értetik 

150. §. 

A’ marbagazdaságban harmadik 1'6 gond legyen a’ ré 
tek- ’s legelökre, hogy a’ barmok ne esak bô, hanem izle 
tes táplálekkal is lettathassanak el. A’ retekról mesutt (80 
_85. §.) szóllottunk. _. A’ legelôre nezve igen hasznos 
volna ezt, sót minden marhajerást is több szakaszra 161052 
tani, es egy hetig egyiken, mes hetig másikon, es tgy to 
vebb jeratni a’ jószegot. Ez eltal a’ fútermes sokat nyerne; 
de a’ mi fó, egyes akarattal azon kellene lenni a’ mezei gaz 
deknak, hogy nem esak a’ kaszalón, de 5’ legelón is 52 er 
talmas fúveket virágzesuk idejekor kaszeval vagy sarlóval ki 
irtsek a)._ Az otthoni etetesnel következó szabelyok 61255 
6611 meg: 

1. A’ teplálek mind mennyiseg, mind minösegì tekintet 
beu a’ faj, természet, kor, es munkehoz legyen alkalmazva. 

2. A’ takarmeny tiszta legyen, es se nyers, se a’ ven 
seg miatt elkorhadt; különösen a’ fagyott repa ’s burgonya 

' 52 állatnak ártalmas. 
~ 3. Az etetesre kiszabott idôt es módot kell haszuelni:v 

inkebb többször napjáhan keves, mint egyszerre sok adassek. 
Heromszori etetes eleg, melly idókben itates is »törtenjek Vi 
gyáznikell azonban, nehogy a’ barom munka elett, vagy 
miuten ebben kifáradt, nagy etvágyja mellett megzabáljon. _ 
A’ teplelek veltozatossega igen ajenlatos, nehogy egyfeletól 
undort kapjon. _s 

4. A' kerödzeknek gyakorta só adassek; mert ez által 
tölös taknyuk kevesbül, es étvágyjuk ingereltetik. 

a) A’ legelön kiirtaudó ártalmas növenyek közül némellyek mérge 
sek, és halálosak; mint a’ maszlag (9. 5. 4.)§ belréndek (81. §.1-a); bü 
rök (U. of); merges adáz (Aethusa Cynaplum, adázó bürök); e'bszôlö (So 
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lanum nigrum, fokote csuesor); nadragulya (Аи-ера Mandragora, altaló 
N.); zöld húnyer (Helleborus viridis); _ mások,’ha ogYszor eret vesz» 
nok a’ mozen, elnyemják a’ je fiivet, azonkivül a’ marha ogyiket som 
oszi mog; illyonok a’ tövisos vigliez (9. e. 2.); szélos lapu&quot;(9 e. 3.) 
mozoi iringń (Eryngium campestre, baliangó); a’ kutyatej (9. 5 l.) 
szamos fajai; _ némoliyekbe a' birka dörgöledzvén , gyapiát voszti, 
vagy rutitja, millyonok a’ bógáiicsfajok (8|. 911 a.); takáos mácsenya 
(DipsanS fullonum, vakaró); koldús totü (Xanthium strumarium, szu 
res czimpaj), molly utolsó ha a' birkak körmei közé jut, santaságot 
okoz. 

151. §. 

Regola forog fön vila a’ folöl, valljen ozelszeriibb o 
a’ marhakat ogesz even at islalióban tertani, es lokaszalt ta 
karmanynyal ollalni, vagy a’ szolidebb evszakokban logelero is 
hajtani. Else nome a’ gazdalkodasnak istailezas, a’ masodik 
legoltotes novel visoli. _ Az islallezast ajanlja ama’ körül 
meny, molly szorinl a’ barmok a’ iogolen többnyiro apre, 
izollon, peros, vagy nedvos iiivön kenytelonok eledni; ott 
szeitei, molegtel, szomjtui kinozlatvan különfelo nyavaiyakba 
osnek; sok olvesz a’ ganejbel, molly különbon az islalióban 
öszszogyiijtvo a’ tragyagödörbo jövondott; mort az islailezott 
marhanak ganaja azenkivìil hogy köverobb, úgy ail a’ logoie 
marhaehoz, mint 3: 1-hoz. _ A’ legoltotes barati pedig 
ozok ellen felhozzak, hogy islalióban a’ barmok mind leslök 
orôlotett holyzoto, mind a’ büzhödt leg fölszivasa allai, mind 
a’ nagy beség miatt, molly ioholesök, es kipareigasukból 
ered, nagyon ollankadnak, minok oredmenye az, hogy sza 
`bedba jutvan, a’ legesokelyobb ideviszonyt is megslnlik, vagy 
iranta Iogalabb erzekonyokke losznok: a’ szabadban pedig 
mindenker fris leveget szihatnak, lostoikot totszes szerinti 
mozgasba hozhatjak, az ide banlaimihoz szeknak, ozok ellen 
minlogy mogkomenyodnok es megodzotnok, lovabba mint illye- 
nok nom ogykönnyon botegosznok meg, es a’ mi fe: tartasuk 
sokkel kovesebbo koriil. _ A’ delognak gyakorlali kivitolébon 
logjobb a’ gazdanak magat a’ hely- ’s ogyebb körülmenyok 
hoz alkalmazni;l miro nezvo tokintelbp vehoti a’ kövotkozóket: 

ll 
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1. Olly holyokon, hol a’ logolók rétokké nom alakittat 

hatnak, jobb a’ harmekat Iogelosro beosatani, kivalt, ha a’ 
vidék arnyékos 65 hogyes. Ez osotbon ozélszorii a’ osordat 
több kisobb nyajakra osztani, több holyokon szinokot allitalń 
fol, mollyok ala a’ marha rosz idóben, vagy a’ nap forrósága 
oliil vonulhasson. 

2. A' juhokat hasznos az ugarekon logoltotni nom osak 
taplalas, hanom ganajuk kodvoort is, molylyol a’ szantóföl 
dokot kövéiitik. 

3. Kisebb törzsöknyajaknal, mollyok gyapjoknak ortéko 
miatt nagytbb gondet ’s költségot érdomlonok; vagy hel ho 
moklogelôkön a’ gyapjûnak mogromlasatol, 65 szôrférogtól 
tarthatni: ezelszorůbb az istallózas. 

4. Vonós, 65 hizlalasra szant marhak szinto istallóban 
tańassanak. 

5. Minthogy a’ sörtosok a’ legolôknok nagy artalmára 
vannak: azokat korpa, meslék, luozorna, 65 csiosóka mol 
lott inkabh istallozasra szoritni, mint logolóro hajtani koll; 
kivévén azen osotot, ha valamolly tért ogyébbro, mint sör 
tosnovolésro használni nem lohotne. 

6. Tagesitott kisobb birtekban, hol a’ gazda a' közlo 
golótúl mogtosztatott, a’ nyari istallòzás bohozatala olkon'll 
hototlon. 

7. Tagositott nagyobb uradalmakhan az istallózas rond 
kiviìli költségot kivan; minthogy a’ mostorséges takarmanynak 
kollö monnyiségboni tormesztéso miatt a’ torjodolmos 36526— 
gokat apròhh majorsagekra szükség osziani. 

152. §. 

Negyodik fôkollék a’ haziallatok tonyésztésónal a’ tiszta 
sag, molly mind a’ harmokhan, mind az istallòkban 65 tap 
szorokben tartassék meg; mort jo taplalok mollott osupán 
шиш tartas által maradhat meg a’ harem épsegobon. Ido 
tartozik a’ harmok megvakarása, fésiìléso, kofoléso; az is 
tallók, aklok, òlak szollöztotése, tisztogatasa; a’ fokhelyok 
nok szaraz alommali ellatasa ’s a’ t. Különöson vigyazni koll, 
hogy sörtés, vagy tyûk az istallóha no lopódzok; mort ozok 
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ganaja a’ takarmany köze kovoredvén, a’ szarvasmarha, vagy 
le eletet voszelybo hozhatja, ha fölfalatott. Arra is kell iìgyelni, 
hogy a’ harem ogy huzomban sokaig az istalleban ne tospodjen. 

153. g. 

Azon sok baj közt, mellyokkel a’ mezei gazdanak küz 
donio kell, egyik fe a’ haziállatok botogsege. Ha a’ marha 
szomoru, onni nem akar, szomei homalyosak, fejet leoroszti, 
fúloit lekonyitja, szere borzadt, leholote szokottnal gyorsabb 
vagy lassúbb, szaja erdos es hevos, jarasa lomha, es inga 
doze, - jolo, hogy roszszul van, hogy nyavalyas. A' nya 
valyak belsek, vagy külsek, továbba kisobbok, halalosak, 
ragadek, ‘mellyok köziil nemollyek azonnal szembetünnek, ne 
mollyek ogy idoig olnyomatnak. Ezek orvoslasa nom annyira 
a’ gazdaszat-, mint inkabb a’ baromorvostanba tartozik: ne 
molly könnyebb orvoslasi medokat azonban az illote helyeken 
felhozandunk. a.) _- Egyebbirant mindonkor jövodolmezebb 
gondos kezoles mollett a’ barom ogeszseget lentartani, mint 
a’ nyavalyasok orvoslasara szorulni. 

a) Mindennemii allatok külse sérvoinek gyors gyógyltására fogana 
tosnak tapasztaltatott a' következö szer: 3 lat rézzôld (Grünspan), 3 
lat kônleghalvag (Salmiak), 3 lat fehérgálicz (kénsavas horgéleg, Vitri 
olum zinci), |6 lat rezviz (Kupferwassor) lohetöleg apróra törve izze 
szén fólött` új mázos lábosban folyvásti keverés között olvasztassék. 
На е' keverék' a’ tůz fólött annyira sůrůdött, hogy kanállal igen neho 
zen kevorhete , hozzáadatik néhány garasára szinte apróra tört káml'or, 
és sáfrány, es újra fólkovertetvén a’ tůzrel lovétetik. Meghíìlvén keke 
ménységůvé lesz. Ebbôl szíikség eselén kis dlónyi pogyságú darabka tö 
retik, es 1 itcze vizben felolvasztva, vele a’ sobek néhányszor mogmo» 
satnak. - Illy olvadékba mártott többrétü ruhával a’ nyeregtörések is 
mélelve beburogattatvan, a’ nyerog alatt is bogyógyulnak. 

lrodalom: Pankl. S. ll. c. I. -MG. V. 8852. 

l1* 
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MAsoDIK szAKAsz. 
A’ lovak [спр/682165676! 

154. §. 

A’ lovak minó'segere befolyessal bir a’ külalak, maga 
tartes, hon, 5215, 65 5’ 110г. 

1. Külalakja a’ je lenak ez; kiesin fej; nagy, 1116116, 
616511, fekete szemek; rövid 1616116 1111511; nyilt orrlyukak, 
közepszeriileg basadl, 65 zablafogásra alkalmas 5261; hattyú 
nyak; szeles шеи; lapos szügy; szeles, es nem görbiìlt het; 
sugerdad has; mages egyenes czombok; gömböly kis, nem 
befele 151161616; sem hoszszu sem rövid lebszerak; kemeny 
magas, homoru, gomböly manosok közepszerü koroneval, es 
sötet 5215551; sem tömött sem ritka sörény; hoszszu sörtes 
fark. Ekkint azegész 1551 arenyillóleg öszszeteve fölfele ireny 
zott, nyalka, es mennyire az alak engedi, hoszszasgömböly 
legyen. Nyereg ale. velasztatnak 5’ közepnagyságuak, karcsu 
testiiek, hiztos- és biiszkeléptiiek, vidortermeszetiiek. Azokbau, 
mellyek diszkocsik elibe fogatnak, megktvántatik a’ esinos alak, 
tajtekze, es a’ zablet gyakori harapdalessal izgató 5261; apre 
es ugrós lepes. Utazesra kitürô muukásságuak, es inkehb 
hoszszu, mint rövid 155111511; 15115г1101665г5 65 mezei mun 
kákra, nagy testiiek es erejiiek valòk. 

2. A’ magatartás elljon virgonezsággal perosult szelid 
segben; mart az illyenek mind engedelmesbek, mind munka 
kitüröbbek. 

3. Honra nezve 5’ kälönbseg jelentekeny. Leobbaknak 
tartatnak az 616115, ezek 11165 5’ persa, es török lovak esinos 
külsejök, es futàsgyorsaseguk miatt. A’ magyarok egyenló 
eredetüeknek látszanak lenni a’ törökökkel, beter ezeket ki 
türessel, es futesgyôzessel fóliilmuljek. A’ Spanyol ’s nepoly 
lovak nagyok, szepek, es büszkek. Az angolok kitiìnöleg 
erôsek, gyorsak, es a’ t'utást sokáig 111611611. А’ nemetek es 
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' danok nagyek, neheztostüok, és oresek. A’ longyoiok es or 
delyiok mindozokkol ogybohasonlitva közepmerséküok, es nagy 
böesben tartatnak. 

4. Szinro nezvo logerósobb es loglartósabb lovaknak 
tartatnak a’ barnaszürkék. Egyebbiránt a’ szer szinenok ki 
valaszlasa kedvolestól fúgg: a’ pej, fokote, sarge- es bar-- 
naszürko szín loginkabb kodvoltotik, kovosbe a’ tarka, es 
folles. 

5. A’ közep ker hasznalatra logjobb, molly szamitlatik 
a’ nogyodik ev kezdotelel a’ lizodikig. 

155. §. 

A’ ievak kerat ki iehot tudni a’ fogakbei, es meg mas 
nemeily jolokbel. Minden kiképzolt 4 evnél venobb men, vagy 
horell le 40 foggal van ollatva, tudniillik 24 zap-, 12 mot 
sze-, es 4 obfeggal, mollyoknek foie az aise, foie pedig a’ 
feise allkapoosban lalalhate. A’ kanozaknal az obfogak igen 
rilkan allanak ki az inybel, mierl is ozoknel rondoson osak 36 
feg lalható. A’ng leise lapjal váslapnak hijak; ezt környozi 
kiviilröl a’ kiilse mazkör, azl kövoti a’ vasadek, a’ közopébon 
pedig van ogy töloserdod ürog, molly babnak noveztotik, es 
a’ beise mazkörlül vetolik körül. Minlhogy a’ korrali rondes 
valtezasnak loginkabb osak a’ melszefegak vannak kileve: osak 
ozokrel szelandunk, olelogoson mogjegyozvo, hogy közülök a’ 
kel középse harapóknak; az ozok ulan mindkel eldalon követ 
kozô ogyogy, közep; a’ szelsek pedig szinto ogyogy: szögfo 
gaknak novoztotnok. Ezokot olero beosatva: 

i'. A’ esikónak, oilotéso ulan I4 nap közben fakadnak 
ki a’ harape; azonlûl 6 het közben a’ közep, es 5_8 henap 

' mulva a’ szög-molsze-toj, vagy osikófogai. 
2. Miden a’ csikò ogy evos, mind a’ két allboli hara 

peinak ugyan mar novozeles vasadeka van, do babjok meg 
je meiy; a’ közepfogak pedig meg nom nettok ki ogeszon. 

3. A’ ketevos esike harapei mar annyira lekeptatvak, 
hogy nevozoloson koskonyodtok, babjok kiogyonosittotett, es 
holyen vagy osak harnas felt, vagy igen sokély völgyelol vo 
hete eszro. A’ közep minden szelei mar vasni kozdenek: oilen 
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hen a’ szögfogaknak osak olórészo. Most mar a’ harapek ko 
ronai mindínkahh kisobhülnok, 65 külsó lapjaikon rondoson 
kovosé harnulnak, nyakaik podig nagyrészt az inyhôl kiallanak. 

4. Kot év, 65 6_8 henap multaval mind a’ 4 tejharapò 
kihullvan, ugyanannyi allandò fog altal pòtoltatík ki. 

5. Midôn a’ osikó 3 évos ûj harapóinak mind a’ kot 
52616 mar vasik, noha rondszorint a’ hab a’ középfogakkal 
hataros oldalan mog ninosen környozvo a’ mazkör allai. A’ 
közép, 65 526156 tojfogak ezidôbon mar novozotoson olkop 
tatvak, do mog is 1_2 vonallal magasabbak, mint az ûj 
allandó harapòk. 

6. Harmadik év utan nogyodfélig a’ közép tojfogak val 
tatnak i'ól állandòk által. 

7. A’ 4 éves lòban mog megvan a’ szélsó toj-, 65 az 
щ közép lófogak; ozonkiviil a’ ménlovaknal mar az ohfogak 
is altörtek az inyon; mi nomesfaju lovaknal mar 372 évkor 
is kozdódik. 

8. A’ nogyodik ov utan ötödfélig a’ szélsô tojfogak hul 
lanak ki. 

9. Az 5 aves 16 kora logbiztosabban az új szög-, 65 oh 
fogakról hataroztatik mog. A’ szöglogak olószolo osak nem 
elérto a’ szemszed középfogak magassagat, do mog nom va 
sik, kövotkozólog többnyiro tökélyosen 6165 65 Sargas. 

10. A’ 6 évos 16 kora az also allholi motszôfogak vás 
lapidomairól hataroztatik mog.- A’ harapók hahiirogo több 
nyiro mar kiogyonittotott, kivévén azen barnaszinü völgyolo 
tot, molly még hatra marad: tovahba o’1`ogak hatsó raszök 
mest korokohh ivot, az egosz vaslap podig tompa harem 
szögot kapoz._- A’ középfogak babiìrogo mog nagy 11116116 
dosii, söt hatul a’ bolsó, 65 külsó mazkör mog 652526612— 
А’ szögtogak hatsó részo is kozd mar kopni. 

11. A’ 7 évos 16 also allanak harapói mar annyira el 
koptatvák, hogy hahürogök ogeszon kiogyongottotott, és osak 
a’ hahher közopén latszik ogy lyuk az úgynovezott fogosorha. 
Ugyanoz törtant a’ középi'ogakkal is. _ Ha podig oz évbon 
a’ harapòknak mag hahvölgyolotök, 65 а’ középfogaknak ìiro 
gök volna: a’ szögfogak alakjarol ismerhotni mog o’ kort; 
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mort oz also allboli szöglogak hatse szele mar annyira 1610611, 
hogy nom esak az eleszellol egyenló magassagu, hanom mog 
lehetesen kopott is.-- Az obfogak hogyoi mar jobban tom 
pulnak, barazdaik lapulnak, es hátsó szelök korokiìlni kezd. 

12. Midôn a’ le 8 eves, az aise allbeli harapek bab 
üregoi tökelyeson kiegyonlltvék, do a’ közepfogakon gyakran 
meg kis barna völgyolet, a’ szögfogakon .podig esekély babiirog 
lathate. És biztosan a’ fogakbel osak eddig hatarozhate mog 
a’ lovak kora. 

13. A’ ven lovak motszefogkoronai, kivalt az alalle, 
többnyire igen hoszszuk. 

14. Igen ven lovak motszefogaikon koves vagy sommi 
mezallam som vohetö eszro, es gyakran az alse allbeliok kö 
ziil nemollyek jobben vannak lekoptatva, mint a’ többiok, úgy 
hogy ez altal az egesz fogsor vaslapja egyonotlonne lett. 

A’ fogaknak emlltott tormeszeti valtozasain kivül a’ test 
többi reszoin is vannak némolly ismertete jelok, mellyok utan 
a’ lovak életkorat köriìlbolel meghatarozhatni. A’ fijatal lovak 
a.’ fogvaltas vegbomeneteig mogk'úlönböztetik magukat az also 
all vastag szélol, hajlékony kellemes menés, sima, siirii, a’ 
kerekded testen fesziilton üle szer, korek, es gyíírìì nelküli 
manesok altal. — Korosabb évokben a’ sziìrke lovak feherobb 
a’ feketek podig fenyosebb szôrt kapnak; I4-16 ev tajan 
a.’ ре], р1105,- esfokote lovak szomszöre tovabba homlokuk, 
es szemgödreik tajan 101026 5261 mogszìirkiil, vegro egesz fe 
jök esziil. - A’ ven lovakat kisobb nagyobb mertekben jol 
lomzik: a’ kifele alle esontok, beosett halánték, leesiigge aj 
kak, redes iiros toroktejek7 bohajlott hat, gyamoltalan es 
feszos mozgas, baklabu alias, erdos egyonotlen merev man 
esok ’s a’ t. 

156. §. 

Kinok erdokeben lovak nevoleso fekszik, a’ kövotkoze 
szabalyokhoz tartsa magat: 

1. Fe gondja. legyen a’ tonyeszogyedokre, mellyeknok 
nagytostiieknek, diszeskiilsejüeknek, nagysagban ’s alakban 
egymestel nem nagyon különbözeknek kell lonniök. 
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2. Hegásra se igen ůjatal, se ven osódörök ne boosat 
tassanak; szaporitesra a’ esódöröknel 5_12., a’ kauezáknel 
4_10-ìk ev legalkalmasb. A’ párzesi ösztön a’ kanozenel alig 
tart 3 hétig, mellyek alatt tehet a’ hegatesnak meg kell tör 
tennie. Erre, ba a’ körìilmenyek engedik je mart. apr. vagy 
ша]. henapot velasztaui; mert, minthogy a’ kanozek 11 he 
napig vemhesek, az ellett osikók nem sok ideig kenyszerül 
nek szeraz abrakon tengödni, es a’ bekövetkezó másig telig 
mer meglehetósen megerósödnek. Igen je a’ hágatest a’ 9-dik 
napon ismetelni biztos megfoganzes vegett. Az iges kanozekat 
azonban ezelszerůbb osak minden mesodik esztendöben hegatni 
meg. 

3. A' vemhes kanoza gondosan kimeltessek meg mind 
azoktul, mik elvetelest okozhatnanak: illyenek a’ meghü 
les, kifárasztes, szerfólötti izzaztás, hóharmatos fúvöni lege 
les, tovebba megruges, a’ teherbeni megszakades, sabes 
hajtás ’s a' t. ' 

4. Csikózás után iigyelni kell arra, hogy az anya a’ osi 
kòt maga ale boesessa, es ha annak tán keves teje volna 
más emlójehez alkalmaztassek. Azonban a’ osiket nem osupán 
tejjel elegiteudjiìk ki, hanem miután a’ 12 metszfogai kibújtak, 
vagy lisztte órlött, vagy vizben áztatott zabot adandunk nella 
neki, hogy annál inkábh erôsödjek. 

5. A’ esike 5 henap eltelte elótt el ne velasztassek a’ 
tölgytiìl, elválasztes utàn pedig az anyjetel tevol vitessek, 
nehogy ez szavát hallven utánna vegyva sorvadjou. 

6. Az elválasztott esikónak korpa, szene, zöldtakarmeuy 
es zab adassek, de kisebb mennyisegben, mint az elemedet 
teknek. 

7. A’ esikó 2 evig szabadon hagyassek, de a’ harma 
dikban mer je, ha. jeszolhoz köttetik, kötöfekhez szoktattatik, 
hogy az iget koren tanulja türni; sziikség továbba ót többiz 
beu szalmaesutakkal megvakargatni, es naponkint hideg viz 
zel mosni nem сваи tisztaseg kedveert, hanem hogy anual 
könnyebben megbedittassek; je elette zeszlót is lobogtatni, 
dobolni, hogy felenksegeböl koren kivetkôzzek; néha lebait 
fólemelui, manesait kulesesal iitögetni, hogy a’ jövó patkol 
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talashez szokjék; neha gyormok is ültotlessek roaja, hogy 
kesóbben az iilést kiallja. 

8. Ha valamolly esike a’ többinel nomosobb, szobb, es 
elénkobbnok tapasztaltalik, moghagyatbatik lenyeszlesiìl: a’ 
többiok pedig masfel evos keruk ellolte utan inkabb, mint élo 
modollobb kerukban kiherellelnok. 

157. §. 

Olly holyok, mollyokon számesabb osike es le tarsasag 
ban noveltotik ’s tarlalik, vagy maguk o’ tarsasagek is, me 
nosoknok nevoztotnok. Ezek haremfelek lohetnok, vad, szo 
lld, es közep menesek. _ Vad menos az, miden a’ levak 
minden gend nelküi az ev minden szakaban, es ídejaralban/ 
szabad eg aialt tonyesznek, és ogyebb oiodolt nem kapnak, 
mint mollyol szamukra a’ feld magalól torom. _ Szolid, mi 
den nyaron nappal a’ logolen tartatnak, ejro pedig es telro 
fódel ala hajtatnak. _ Közep, miden nyaren ejjel nappal 
szabadban lanyaznak, teli henapekban pedig istalleba jutnak. 

1. A’ vad menosok nepes tarlemauyban fön nem all 
halnak, minthogy igen torjodolmos logolôt kivannak. Do hol 
letozbotnok is, az a’ bibajdk, hogy az igy tonyesze levak a’ 
miveles olhanyagolasa» miatt esi alakjekbul ’s tormeszolökbiil 
könnyon kibujnak, es&gt; vad, nem ogy könnyon szoliditholó haj 
lamet öllonok magukra; balor ogyebbirant illy menosok gaz 
dasagesak velnanak, tovabba gyorsasagra, orero ’s kitüresro 
logjebb lovakat adnanak. 

2. A’ szelid menosokböl igen nomos levak korülnek ki: 
do mivol gyonge kornktel kozdvo kenyos banasmedban részo 
siìllek: a’ munkaliiresro, és mas bantalmak elszenvodesero 
kovosbe alkalmasek. Ido jarul meg, hogy az illynomü mene 
sok nagyon is köllsegosok, es a’ reájok ferdltott kiadasokat 
sebo. som teritik meg. Ez oknal fogva osak nagy uraknak va 
lek, kik koosijek oilibo inkabb iitoglatasbei, mint haszenbûl 
novolholnek lovakal illyos menosokben. 

3. A’ közep menos a’ többinel inkabb ajanlhate; mort 
ozokben aranylag kevés költseggoi mind nomos, mind kitüre 
levak novollolnek. 
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Bar minö logyon azonban a’ monos, sz'úkségos, hogy _ 
tagas, 65 526162 logolövol birjon, mollotto folyò patakkal 
ogy'útt. A’ logolót jo korlatok altal több torülotro fölosztani, 
hogy a’ lovak ivar (soxus) 65 ker szorint olkìilönözvo 161165 
senok; tovahha a.' szinto'l no essonek tavol, hogy rosz idö 
koletkoztével azonnal födél ala juthassanak, vagy, ha ezt holy 
boli köriilményok gatelnak a’ mezó'n sziiksages szinokot allitani, 
mollyok ala a’ nap hovo, szolok, és zaporok oliil vonulhas 
sanak. 

158. s; 
A’ nagyobb tostiì lovak szaperitasa a’ mozoi gazdaszat 

han mindonkor nagy nyomessagu dolognak 161161011, nom osak 
ogyes gazdak, hanom az 63652 tarsasag haszna miatt. Azon 
levakban, mellyokkol nagyrészt magyar-, 65 tótajku iöldioink 
birnak, a’ nagyobb tormetnél ogyéhb nom hianyzik, mollynok 
oszközléso podig nom jar annyi nohézséggol, mint azt némollyok 
vélik. A’ tormotnagyitasra tudniillik esupan 116116 kivantatik 
mog: olôször, hogy a’ 16 jò osôdöröktiil szarmazzok; masod 
szor, hogy a’ fijatal barem 161 novoltossék, 65 idönok 616116 
munkara no szorittassék a). Az olsöt oszközloni lohet mérsé 
kelt aron némolly urasagoknal, 65 6’ m. gazdasági egyosiìlot 
661: 6’ masedikat allatkinzasgatló tarsulat nélkiil is ellehet erni, 
ha az 111616 hatòsag magat közbonvotni ol nom mulasztja. 

а) Azokon kivül, mikot a’ esikók novolo'so'röl fôlobb (156 5.) álta 
lánossághan mondottunk, még mogtartandók a’ kövotkozök: 

l- Anyjával a’ legelön nevolt 0511568 hónapig szophatik, 1611615 
tallóba vitetondó, és olválasztandó 

2. Elsô télon az olválasztott csikóknak reggel koran ogy öszmarok 
vizzol vogyitett korpa, vagy onnok hijáhan aprera daralt zab, ozután 
elogendů, és jó minöségü széna adassék- Az italás szahadban történjo'kf 
és ha az idö kedvezó, bekoritott udvarban hagyassanak; úgy délbon is 
szénaadás után a’ szabadhan itattassanak mog. Mi az esti itatast illoti 
oz ugy tétossék mint a' roggeliröl mendatott; állnsukba jó buza- vagy 
rezsszalma vottossék, mellyen éjon at rágodhassanak; a’ föl nom omész 
tott szalma jövö éjszakara alomul használható. 

3. Jászolaik, és ráesaik kellotinél magasabhak ne logyonok; állásaik 
tisztitása podig minden otetés, különöson a’ roggeli, és esti uta'n ismé 
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teltessék, evjuk ekot fóleg a’ viœnyös allasoktul. 
4. Mancsaikra Iigyelmet forditni, azokat winden hatodik hétbon 

mogvizsgalni, múlhatlanul szükséges: ozon esetbon podig, ha nagyon 
hoszszúk, görbék, vagy aránytalanok: ahoz értö ogyén által egyenlit 
tessenek ki. Y 

5. Az udvar, mellybe bocsáttatnak, homok-, es elegyongetott ka 
vicscsal legyen behintvo. 

6. Èltök második tavaszan logeltetésro bocsáttatnak, vezérül -adat 
ván mellejök egyket szelíd, es nyájas kancza, molly utolsok erdes, és 
hegyos vidékekon csöngetyůkkel láttassanak el, Ahogy ezek hanára az 
eltévedt csikók elöjöhessonok. A’ késö öszszeli legeltetés mind a’ csikókra, 
mind a' lovakra nézve káros eredményíi. 

7. Második telen tartásuk esak annyiban különbözik az else думы, 
hogy zab naponkint két részre osztva, és ogy marok korpával vegyitve 
reggel és este nyujtatik nekik háromszori jó szénaetetés, es itatás mol 
lett, éjro podig valamivol több szalma adatik. A’ tisztogatás e' telen meg 

‘ csak szalmacsutakkal történik. _ Adathatnak nekik egyébb gabonafélo'k 
magvai is, de esak darálva \ 

8. Harmadik tavaszon és nyáron, minden úgy történik, vmind a’ 
másodikon ~ 

9. Harmadik telen ismet istállóba kerülvén kötöfékkol láttassanak 

el, rondoson vakartassanak, sörényök, farkok, mancsaik tìszta. vizzol 
mosassanak; háromszori elotésre kapjanak 4 itcze zabot, 6 font je szé 
nát, és fél kötet szalmát; minden etotésre fris vizzoli itatas kövotkoz 
zék, és a’ szabad légre naponkint kieresztessenek. 

10. Negyedik tavaszon, és nyáron, mint az elebbiekben. 
1|. A’ negyodik télen a' háromszori etotésre megkivánt tápmennyi 

se'g az marad, molly vala az olöbbi telen, kivevén a’ zabot, mellyböl 
6 itezénél valamivol több számittatik ogy napra. E’ tél multával mun~ 
kara alkalmazhatók. 

159. §. 

Miutan a’ esikek annyira fölsördiiltek, hogy munkara 
alkalmaztathatnak, annál nagyobb gondot, es apolast igenyel 
nok, minel nagyobb hasznokat vagyunk altalok elerni. Erre 
nezvo: 

l. Elegondó mennyiségü tapszerrel a) lattassanak ol. 
Naponkinti közép reszlot ogy Юга ogy ñnak zab, es 10 font 
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szena, ha bever a’ 16; ha pedig futes-, vagy teherhordessal 
fárasztatik, e’ reszletet toldani kell. Szene sziikeben telen ár 
paszalma is je, vagy fiilesztett szeoska, es zûzott zab. A’ zab 
rosteles eltal portul, es moesoktul tiszlogattassek ki, es vá. 
gott szalmeval vegyittessek. 

2. Az etetesben szoros rend tartassek; törtenjek tudni 
illik napjeban heromszor, reggel, delben, és este, elóbb 
mindig szena, azuten zab, erre viz, es ismet szena adatván. 
Mindegyiknek kiilön szolgeltassek ki reszlete, nehogy, ha vala 
mellyik szaporebban ennek, ez a’ lassubtel az eledelt elorozza. 
Etetesidön kivül is sziikseges nekik keves szenet adni. Vigyezni 
kell különösen arra, nehogy kifárades uten azonnal abrakot 
vagy vizet kapjanak. 

3. Az elelmezes mellett f6 gond fordittassék a’ tiszta 
segra; ide tartozik a’ lovaknak megvakarása, kefelese, mo 
sása, fesiilese, es nyeroni úsztatesa; ellesuk, jászoluk, ésy 
az egész istellónak tiszten tartesa, este fris szalmaalom. 

4. Valamint a’ tespedes, ûgy a’ huzamos túlosigázott 
munka is ertalmas a’ lovaknak. Ennelfogva a’folytonos futest 3 
eránel tovebb megengedni nem kell, nagyobb hósegben pe 
dig ennyi ideig sem. A’ futes legyen elejen lassankint növe 
kedö, miuten az ellatok kimelegedtek sabes, es egyenletes, 
ha ezt az utak minósege engedi, vegre ismet lassankint alebb 
hagyó. Partnak ôket soha sürgetni nem kell, ereszkedókön 
pedig föntartani sziikseges, es bizonyos idókbeu vizelletbocse 
tes kedveert meg is nyugodni. Futes elött je orrlyukaikat sze 
reosendióporral megkenni, miáltal monda szerint gyorsabbak 
’s erósbek tesznek. _ Közepszerii tera je uton a’ Yteher 15 
mázset meg ne haladjon. _ На kifoges után perolganak, 
egy ideig jartassanak meg, mig rendszerinti lelekzetök be nem 
ell. 

a) Az elörelátó gazda úgy intézi el takarmányózását, hogy lovai 
val legalábh karársonig ó zabot és szénát etethessen. Szükségben egyebb 
iránt a’ lovak más tápszerekkel is szoktak elláttatni, de mellyek több 
uyire ártalmasok. Igy az árpa higabb ganajt okoz, gyengíti az emésztö 
részeket, gilisztákat nevel, ’s lankadtabbá teszi a’ lovat. _ A’ borse, 
lenose, bab, bükköny lassabban emésztethetvén neg, fólfúvódást okoznak. 
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_ A' rozs osak teherhordasra szánt lovaknál hasznalliató.- A'mester 

ségos réleken gyüjtöll lakai'many, úgymiiil ballaczim, csigacsô, lóher, 
muhar, bükköny, lencso ’s a' l. petlékul adathatik a’ lovaknak, vala 
mint arpa-, és zabszalma, minthogy e’ két utelsót igen szorotik, _Foly 
tenes ulazasek, es terhosb muiikák megtéle’ére kényszeri'tolt lovaknak 
nappali ototésökrol szánt lakarmányuk esekélyobb mennyiségü'legyon a’ 
szokottnál; de aránylag annál többot kivánnak esti olotesre; mort az 
erösebb testi mozgásekgáltal okozett izadság elett vagy után adelt fölös 
takarmáiiy karosan hat a’ lovakra, és a’legvoszélyosb botegségekot von 
hatja maga után. _ Mogìogyzende még, hogy tiszla es rondes tartas 
inollelt a’ ló mindig kovesebb lakarmányt kivan, 's mind a’ mollotl 
ogeszségesb es oresb, mint ellonkezô osetbon 

160. §. 
A’ levak igen sek bolegsegnek vannak aiavolvo, mellyek 

köziii itt osupán a’ kelika, taknyossag, es rührel értokozon 
diink loijodelmesbon; egyobokot pedig vagy rövidon erinlen 
d'iink, vagy az orvoslanba viszszaulasilandunk. . 5 

161. §. 
Kóiikanak, belgörosiok, vagy hasesikarasnak novozziik 

a’ lovaknak azen gyakori szenvodeset, mollynok lenyogos is 
morlolö jelei a’ kövolkezek: 1) Elvoszlelt etvagy.- 2) Ege 
szon oiakadl, vagy legalabb szorult ganejlas. _ 3) Kisebb 
vagy nagyobb basosikaras. Ezekhoz jarul szélkólikanal a’ Fel 
pull'adas. _ ,Ez aliapotban a’ 16 nyuglalankedik, ’s gyakran 
hasa foie tekinlget, azt marja, vagy halsó iabaivai foléjo vag, 
else iabaivai pedig kapai vagy debog, farkat osevalja, föld 
höz üti magat, hontoreg, labal öszszohúzza, sehajt es nyög, 
majd ismet hirloien Felugrik, ganajiani es vizolioni gyakran 
oreködik, szaja ferrebb es szaraz kezd lonni, az ailat a’ faj 
dalem miatt gyakran fogat esikergalja, leiekzeso sobos es na 
gyon szombotiinó, szemoi duzzadlak, nezeso morodt ’s agga 
iyos, az ervores hirloien vaitoze ’s a’ l. Orvoslasa oz: 

1. A’ beleg allatol tages helyro viszsziik, es sok almot 
voliink olaja, hogy magat nyuglalan visolote allai mog no 
serlso; a’ holy lohot ogy liszta, mersekolt mologsegü, es min 
den leghuzamlel mont islalle. 
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2. Mindennomů kòlikanal mindjart ogész testen je oróson 
dörgöltossék meg az allat, ha podig moghůtésböl szarmazott 
a’ kòlika, 65 az ogêsz tost hidog, olóbb nohanyszer a’ hatat 
torpotìnolajjal heszszahan bokoll fóoskendezni, ’s azutan mog- ~ 
dörgölni. 

3. A’ bórro ellyan orvossagot koll dörzsölni, :nelly a’ 
a’ vort a’ gyuladasha mont ’s fölingorlott bolsö részokból a’ 
bôrro szija ki 5 illyon 4 lat kamforszosz '/2 lat torpotinelajjal 
vogyitvo, ha a’ nyavalya gyongébb; ha podig sulyosb: 2 lat 
borostyankó, 2 lat terpelinolaj, 65 1 nohozék kôrisbogar vogyii 
lok alkalmazlatik. 

4. A’ nyavalya kozdotén jól mogkoll ogynohanyszor a' 
lovat osôrozni (klistioron), a’ osòro alljon 1 itozo lagy- mo 
log vizból, 4 kanal konyhasóhul; _ vagy podig 2 marok 
szénamurva 2 itozo vizhon mogfózotik, lesziirotik, ’s lovébo 
4_6 kanal konyhosò kovortotik; _ vagy 2 lat szakñivirag 
2 itozo vizhon fölferraitatik, love losziirotik, ’s holo 4_6 ka 
nal konyhasó ’s 2 lat szappan kovortotik. _ Ha nagy a.’ has 
szornlas: 2 lat dohany 3 pint vizhon mogforraltatik, love lo 
szürotik, ’s bolo '/2 font konyhasò 65 V2 font szappan tétotik, 
os e’ monnyiség négyszori osörézésro ologondó.-_ Némollyek 
osóro holyott a’ végholot olajos kazzol kitisztitjak, mi igen 
nagy sükorrel jar, osak a’ körmök sértök no logyonok. 

5. Bolervossagul 2 lat székñivirag 1 itozo vizhon mog 
forraltatik, love losziirotik, 65 hezza 6 lat kosorlisó, 65 1 no 
hozék kénmaj vogyittotik, a’ kovorék öszszorazatvan; _ vagy 
podig '/2 itezo székiiitheaba (székfüonyhaes)6 lat kosoriisó, 65 
1 nehezék hanytatò herkó kovortetik. _ Székiiivirag hianya 
osotohon, e’ holyott ürmöt, kalmost, tarniosgyökorot is lo 
het hasznalni, vagy osupan lagymolog vizot. _ A’ moghülos 
bôl orodt kolikanal, kivalt nodvoshideg idójaratkor, ha az al 
lat tosto hideg; sôt a’ hoszszantartó kòlikanal is, mollyhon 
az allat mar olgyongyiilt, 65 fazik, a’ fönnevozott orvossag 
hoz 1 nehozok kamfort is ozolszorü kovorni; ha podig kám 
forunk ninos, o’ holyott 1/4 moszszoly palinkat, vagy ogy mosz 
szoly hort.- Ha végro hirtelenìhon mas orvossagot nom ké 
szíthotnank: akkor '/2 font konyhasó olvasztassék i’o‘l l mosz 
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szoly moleg vizben, es oz adassék bo a’ lenak, a' köriil 
menyokhoz kepest hozza komfort, palinkat, vagy bort kever 
ven. 

6. Ha a’ hasszorulas igen nagy, es az oleadott orvos 
szerek sem inditjak meg a’ ganejlast, akker követkozó or 
vossag hasznalhate: 20-24 lat lenmagolaj, molly közol l 
moszszolyt tosz, egyszerre bohabarva 4_6 lat kosorüseval. 

7. Ha a’ lenak makacssaga, földrefokveso, vagy mas 
köriilmenyok miatt az orvossagot hlg allapotban beadni nom 
lohot: pogaesa kesztttessek 1-2 nohozek highalvaos (Calo 
mel, Mercurius duleis), 1 nehozek kenmaj, 1_2 lat szek 
liiviragpor, viz, es lisztból alle. _ Lehot illy pogaesat a’ 
t'ölobb omlltett szerekbel is kesziteni liszt hoszaadással. 

‘8. Fölputladas eseteben, onnok nagysagahoz kepest, 
vagy 2 lat oltatlan meszet 2 meszszely vizben; _ vagy 4 lat 
meszet 4 moszszoly vizben kell lölolvasztani, es az allat sza 
jaba azon vigyazattal beönteni, hogy sommi a’ lelekze gegebe 
ne monjen. Sziìkseg esotebon szappanlovot, vagy hamulugot 
is lohot a’ meszviz holyett hasznalni. E’ szivate szorek mel 
lett a’ Fólobbi hashajte orvossagok alkalmazasat el nem kell 
mulasztani. _ Ha fölpulladas nagyobb fokban mutatkozik, 
trokart, vagy-is osapfuret kell használni, mollyrel alabb (a’ 
szarvasmarhak nyavalyainal) lesz sze. E’ esapfurenak azon 
ban hoszszabbnak kell lonni annal, molly hason osotbon a’ 
szarvasmarhakba szuratik. 

9. Ha talan bell'ergek volnanak a’ kelika okai, akkor a’ 
hashajte szorokkol ferogöló, vagy gilisztaport is kell öszsze 
koverni, illy medon: 6 lat keserüse; 2 lat iirömpor; '/2-1 
lat szarvasszarvolaj liszttol ’s vizzol öszszohabarva; _ vagy 
podig: 4 lat kensavas hameleg (kettesse, aroanum duplicatum, 
tartarus vitriolatus), 2 lat gyökönkogyöker, 1 lat szarvas 
szarvolaj szinte liszttol ’s vizzol öszszogyurva. Vegro 

10. A’ kelikagyegyitasnal ervagast is kell tonni, ha a’ 
nyavalya belgyuladassal van öszszekötve. _ A’ belgyuladas, 
ha a’ kelika heves volt 20-24 set neha mar 10 era lofolyta 
utan is bokövotkezik. 

Mi a’ belsóorvossag beadasát illoti, ezt tehetjük rondo 
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sen minden 2 órában, set minden ereban is; ha pedig na 
gyon veszelyes a’ nyavalya: felórenkint, mindaddig, mtg a’ 
ganéjles meg nem indul: de a’ kámfort, pálinket, vagy bort 
esak legrttkebban, es osupen esak egyszer kell a’ többi sze 
rek közé vegytteni. 

162. §. 

A’ taknyosság, vagy takouyár lehet jefajta, ketes, gya 
nús, es fekelyes. 

1. Az else, melly jefajtejú kehnek is neveztetik, a’ 
többinel könnyehben gyegytthate. Jelei: vörös, dagadt, tü 
zes takonybertyek; orrlyukakbel kifolyó 6161111 big, 1116111) sürû 
sárgás vagy 161161, szagatlan, nem tapadó genyedtseg; da 
gadt, fejes, tiizes, eleinte puba, helyeikbôl könnyen mozduló, 
utebb kemeuy, meredt, nyirkizzadás következteben fesziilt to 
rokmirigyek. A’ 1161 14 napnel tovább nem tart. _ Orvoslesa: 
meleg istelleban tartes, pakreczczali betakarás, dörzsöles, je 
alom, hideg italtel es ételteli megeves. На a’ 16 forreságban 
van, orra ale. geztìirdet kell alkalmazni, mi abban 611, hogy 
erpát vagy korpet megfezünk, ezt egy zaeskeban olly mele 
gen, a’ hogy esak elellbatja a’ 16, mint az abrakos tarisz 
nyet, orra. ala alkalmazzuk, hogy a’ gez az orrlyukakba föl 
menjen. Ha a’ torokmirigyek fejdalmasok és melegek, szalon 
neval vagy keneseirral dörzsöltessenek, es szerös berrel, vagy 
pakróozdarabbal köttessenek be._ Ha a’ szenvedes nagyob 
bodik: 116156 szerekbez kell nyulni, millyen peldaul 4 lat ke 
serüse, 1 lat fenyemag, 1161 szekfúvirág, 1 nebezek naranes 
sziniì derdany liszttel ’s vizzel vegyitve, es ketszer adva nap 
jeban. 

2. A’ kétes takouyár, vagy roszfajtejû kehnek jelei: 
-gyuladesos, vörös, bedjadt, balvan, ittott vörös pontokat ’s 
ostkokat mutate takouybertyek, mindket orrlyukbel kifolye big 
anyag, mint a’jefajta kebnel; nem 1616, hideg, teldagadt to 
rokmirígyek; forróság ’s nyugtalanseg nelküli ellapot; rosz 
szabb esetben esipafolyes a’ szemnek orrfelììlì szögleteból. _ 
Orvoslasa: gezfiìrdek; gyantagezök; porretört oltatlan mesz 
nek orrba fuvása; 1 nebezek kekkenek (50. §. 2.) 1 mesz 
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szoly vizbon föloldva az orrba fóeskendozéso napjaban ketszor, 
mig a’ takenyhartya haivan szine vörösse nom losz. _ A’ 
mirlgydaganalek oloszlalasara kötelhnzas hasznaltalik; tudniil 
lik ogy kis madzag 1 resz kerisbegarpor, es 1 resz lerpolin 
oiajkovorekbo martasa utan li'i segelyévol a’ dagadl resten a’ 
ber ala huzalik, hogy a’ genyt kihùzza; nehany nap mulva, 
miulan a’ daganat megtiszluit, ki lohot a’ madzagot 116261; _ 
ha pedig o’ med nom hasznalna, a’ daganat 111265 vassal 5111 
tossek, es elos késsel vagdallassek ki. _ Bolszorok: 1 lat 
szekfůvirag, 1 lat terpolinelajjal, '/2—- 1 lat nyors dardony 
nyal öszszokovorvo liszttol `s vizzol teszlava alakiltatik, es nap 
jaban oloinlo egyszor, ntebb ketszer adalik; _ vagy 1_2 
let lorpolinelaj, 1 nehozek elemozuker liszttol ’s vizzol.- A’ 
torpolinolajbel mindonnap '/2—1 lallal többel koil adni, mig 
monnyisego nehany nap mulva 4_6 lalra tolik. Ha pedig a’ 
sek lorpolinelaj itatasa nohez vizollesl okezna: akker 1_2 
napig nom kell bolóie sommit adni, azután pedig ismet kis 
monnyisegbon kozdoni. Ezen orvossagek köze fiiszoros anya 
gokat is_ lohol kovorni, példaulbersot, gyömbert, minden be 
adaskor 1 lalot, ozonkivül '/2 nehozek kubabborsot, mit las 
sankint 1 lalig novolhotni. _ Gyógyilasközbon igon je a’ 10 
vat logolen tartani, mivel fojenek loesüggese allai a’ takony 
kifolyast olómozdilja. . f* 

3. A’ gyanùs takenyar, vagy vaiódi laknyessagnak jo 
lei: halvan, Sargas pìszkos takonyharlyak iltott vörös follok 
kal; ogyonollon s'úr'úsegii piszkosfeher, Sargas vagy zöld, vagy 
hamuszinhalvan, meg nom szarade, az orrlyukak szeroire ra 
gade, ’s itt piszokvarl kepoze _, rondoson osak egyik több 
nyiro a’ bal orrlyukból felye osunyasag; komeny, hideg, ho 
lyökbůl nom mezdulò, többnyiro osak egyik eldalon dagadl 
lorokmirlgyek; bednll ferrósag hiánya. _ Loglöbb esolbon 
gyógyilhatlan, hater a’ betogseg henapokig, sel eszlondoi is 
oinynlhal; ragadòs. a) 

a) A’ valedi taknyosságnak orveslasa Maurel szorinl oz: A’ ló olly 
helyro zaratik, mellybon osupán osak ogy kis lyukon kaphat levoget, 
molly a’ ló foje mellett légyon alkalmazva. E' hely bolsejébo vizgez vo» 
zeltetik, molly hedzavirággal ’s fenyemnggai füszerzcll; n' 16 másfél 

l 
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óraig 36“ С (28°, 8 Il) llévmél'sékben tartassék; kövotkozó nap o' Штаб 
ismo'teltossék, és hozzá higanygóz is adassék: liúsz nap alatt némolly 
erósítô szerok oogítségével a’ ió kigyógyul. _ Klein baranyai sohész szo 
rint: A’ botog ló orrán kifolyó véres takonyhul vétotil.- ogy kovés, oz 
4 lat tiszta horlélhen (Alkohol) fólolvaoztatik, és ohböl ogy ooöppöt 100 
csöpp tiszta horlélhen olliigítván, jól fölrázva holölo naponkint roggel 
etetés elótt 2 csöpp lisztlahdacsalakban adatik a’ lónak, minden más hol, 
vagy külgyógyszer lnsználata mogtiltniván. 

4. A’ fokélyos takonyar, vagy fonoférgos fokélynok jo 
loi: halvan, piszkos, sarga rútszinii takonyhartyak, vörösfol 
tokkal; aprohólyagokkal ollopott errközfal, mollyokbon több 
nyiro sarga genyodtség.van; ogyonotlon siirůségii, különfélo 
szinii, naha varos, roszszagu, magahan olvalt hört, porozo 
gòt, vagy osontdarahokat foglaló, maró-, 65 ragadósajatsagu, 
loginkahh osak ogyik orrbul folyò gonyos osunyasag; földa 
gadt, komany, érzékotlon, töhhnyiro osak ogyik oldalon mn 
tatkozó torokmiligyok; hódûltsag hianya. _ Szinto gyagyit 
hatlan, hater évokig is olhuzódhatik. Ragadòs. 

163. 5 

A’ kosz, vagy r'úh a’ test különfélo részoin üthoti ki 
magat. Van szaraz, 65 nodvos rüh. Amannal a’ kesztúl'ho 
lopett holyok fohér foltok alakjaban lůnnek föl, ’s mar mosz 
sziröl latszanak; rajtok ogyos szinotlon durva szörszalakat ta 
lalnnk; ozenkivül por-, korpo- ’s a’ t. pikkolyokkol olhoritot 
tak. _- A’ nodvosnél a’ pikkolyok alalt holyagoeskak vannak, 
nodvvol ’s apro allatkakkal tolvék; ha a’ holyagok fölfakad 
nak: a’ honnök foglalt nedv rétogoson i'ekvó varra szarad. 
Orvoslasa: istallótisztitás, a’ rühes la vakarasa, dörzsölése, 
kofoloso; ha a’ varak komony koreggo vastagultak, onnok 
tompa késsoli lovakarasa: miro a’ koszos holyok szappanviz 
zol, vagy orós szappanluggal tisztara mosatnak. Ila a’ meso 
gatas, molly napjaban töhhször tétetik, nom hasznalna.: 2 lat 
herostyanolaj, 2 lat torpotinolaj, 65 1 nehezék kórishogar vo 
gyítakéhôl késziìlt konôos alkalmaztatik; _ vagy 2 lat tor 
potinelaj, 1 lat szarvasszarvolaj, ’/2 lat körisbogarföstvény 
nyol vogyitvo; _ vagy 2 lat torpotinolaj, 2 lat kamforszesz, 
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l nehozek kerisbogarföstveny. A’ bekenes utan meg kell varni, 
mig 11j riihvarak, pikkolyek ’s a’ t. tamadnak, mellyokot lo 
tisztitvan, a’ bedörzsölest ismetoljük. Ha podig bekenes után 
nom Щи! mog a’ rüh, a’ tovabbi kenessel föl kell'hagyni. _ 
Ha a’ fölhozott konecsök meg gyengek volnanak, közibök lo 
hot vegylteni '/2-1 nehozekot vagy highalvagbel (Mercurius 
sublimatus, corrosivos), vagy húnyorgyökerbel, vagy hany 
taleborkebiil. _ Ragades. 

164. §. 

1. Forrelaz; jelei: etundor; felig öszszovont szempillak; 
lokonyult fej; az ajkak ’s orrber halvansaga; melegseg, molly 
különöson a’ loholetbel vétothotik eszro; eresebb szivveres; 
vörösle hûgy. _ Orvoslása: elodelvaltoztatás; tohat zab he 
lyett korpa vizzol liszttol ’s 2 marek seval adassek; se holyott 
2 lat salitrom is basznaltalhatik; az alom puhabba tetossek. 
Ha a’ baj nagyobbodlk, a’ le mollen kötelhuzas törtenjek, 
ennek nem sükerúltevel podig ervagas. 

` 2. Aszker; jelei nohez lelekzes, hurut, kitagult orr, 
lágyek es koresztcsont öszszohuzedasa, szerfölötti itvagy, mi 
а’ tiideszarite bolmelogseget tanùsitja, a’ tostnok lassankinti 
elfogyasa. _ Orvoslása, ha. a’ baj megrögzött, nohez~ vagy 
lehetlon: szarazreteni logeltetes könnyüemesztotü olodel, kees 
kosave arpafezettel a’ romlott lovat ogy ideig niersekolt mun 
kara alkalmas allapotban neha meglarlja. 

3. Hasmenés: onnok megsziintotesere csóro hasznaltas 
sek '/2 font lonmagolaj, 1 lat salitrom, es 2 lat rabarbara 
bel alle. 

4. Húgyszorulas: a’ bajon soglt mersekolt mozgas, cse 
rezes szekfüfezettel, mollyhoz koves oczot vogyittetett. 

5. Étundor; oz vagy roszminesegii etolbel, vagy a’ 
nyolv es szaj tisztatalansagabel, vagy vegro a’ gyomor- es 
belok romlottsagabel szarmazik. Else osotbon a’ tapszorok val 
toztassanak meg; a’ masodikban a’ nyolv es szaj sesoezettol 
dörgöltossek, es tisztittassek ki; a’ harmadikban 1 lat apre 
ratört timse 2 tojasfohérevol öszszekovorton adassek leoye 
lesül a’ lenak. Х - 

n' 
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6. Epebaj; ez nyilvenittatik az 61161, ha a' le már a’ 
fejet legatja, 11161 621, ш1п1116 megdübödött volua, idestova 
henyja, set a’ falba is vari; ha pedig szabadon van, mind 
addig fut, mtg lehelbet. _ Orvoslesa nebez: koplaltates, 
madzagbuzesjla’ bomlokon, 05616, а’ fejnek hideg vizzeli mo 
sesa _ enybül szolgál. 

7. Lebmerevedes; ez több okbul szermazbatik, tudni 
illik nagy telbevüléshel, es erre következett megbiilesból; a’ 
sok ellasbólgés lfölös teplálekbòl; a’ 1111165 ра11161651161.— На 
a’ 1161 elbatalmazett: orvoslása ninos; kezdetben elejet ve 
hetniä hatelyos gyógyszerekkel, mellyek hasznelata elett a` 16 
mozgásba, es mersekelt párolgasba bozatik, ’s könnyebb 
emesztetii eledel mellett zabszalmával ismetelten dörzsöltetik 

a’ szerirány elleueben. Erre adassek a’lenak basürite orvos 
seg, tudniillik 1 lat szeunalevel 2‘/2 font vizben fezve, mellybe 
6 lat csudasó vettetett. Kitlsztulván a’ belek, reggel liszt-, 
mez-, pelinka-, es szarvasszarvszeszvegyitek tolassek szájeba, 
a’ szarvasszarvszeszból ’/2 lat; pelinkábòl 8 lat; a’ mezbel 
es lisztbel annyi, mennyi a’ reszek öszszeellásera megkiven 
tatik. Továbba a’ meredt 1611 2 lat zöldszappan, 1 fout palinka, 
es 1 lat kemforvegyttekkel gyakran dörzsöltessek. Végre a' 
manesot ere busba metszes tetessek, hogy a’ meglorlott ned 
vek kifolyhassanak. 

8. Daganatok; ezek vagy belokbul, tudniillik 161511111 
seg ’s osipessegbel, vagy kiilokbul, tudniillik iites-, dörzsö 
les-, nyomesból ereduek. _ Ha a’ 1161 helokbul szermazott: 
verbigite szerekkel, legiukebb ervegással eliink. Je 116111610 
galest is használni. Altalánveve mindennemiì daganat, akár 
bel», 61161 1111101111111 származott az, két uton sziintetbetik meg, 
ha a’ megsiìrůdött anyag vagy fóloldatik, vagy be az kele 
venybe tert eltal, ennek metszes 611611 kifolyása eszközöltetik. 
Gldeszeriil szolgelbat a’ meivafú, mebolaziliz, ökörfarkkòró, 
mindegyikbel egy marokkal vizben fezve: ha illy vizzel a’ da 
ganat gyakran mosatik, a’ fezött füvek pedig ruheba 161161 
tan a’ daganatra köttetnek. _ Ugyanazon, vagy meg na 
gyobb foganatu a' szekt'ú-, 65 bodzavirág vizben feve, es 3 
szemernyi kemt'orral vegyitve. He a’ daganat kelevenybe ter 
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allai, oz '/2 font terpetin, 1 lat lorpolinolaj, 3 lejasszlkkol 
kovorve köttolik bo. Moggyiileskor motszes ulan a’ genyt ki 
nyomjuk, es a’ sobol kopaivabalzsammal apeijuk. 

9. Szombej; ozl mogismorhetni, ha a’ le pillait öszszo+ 
venia, ha szemoi homalyosak, vöröslek. E’ baj nemeily lo 
vakat minden henapban moglop , es oz ekbul henapos vak 
sagnak nevoztotik. Ellonszoro: könnyon omészthote elol, mad 
zaghuzas a’ nyaken, a’ szomok mosasa hidog vizzol. 

10. Manosbaj (köröm fajas); oz orod vagy a’ ganälól ’s 
vizollotlel, mollybon a’ levak resz gondviseles mollotl ailani' 
kenytelonok; vagy resz palkolastól; vagy a’ manosnak bar, 
mine ekbuli mogsérlesebei.- Az olsel az islalióbaiii liszta 
sag allai harllhaljuk el; a’ masediknak moggatlasa a’ vigyáze 
es iigyos kevaos hatalmaban van; a’ harmadiknak olejel vosz 
szük az allai, ha miden meg kiosin a' serolem, a’ manos ol 
raspellalik, vagy hogy a1.hasadas lovabb no lorjodhosson, 
a’ patkó jól rea illosztotik. ' 

Moogyzonde meg, hogy ajabb lapaszlalalek kövolkoz 
leben az akaezl'anak kergo a’ lovakra nezvo merog. 

165. g. 

A’ levak kisobb bajai köze lartezik: 
1. A’ silasag, azen levak sajalja, moliyoknok kiosin, 

melyon fokve szomoik vannak. Foher pentek a’ szem fonekén 
voszelyosek, mivol illy levak könnyon mogvakulnak. A’ szom 
epsegnok logbizlosabb joie, ha oz a’ napfenyon nom kaprazik. 

2. Bellas, a’ húsos vaslagvailu, vekonyidegü, ’s rö 
vidos'iilökosonlu levaknál. 

3. Tostgyongoség, mit olly levak sojdiltotnek, mollyok 
nok vallaik köriii leteze oiereszök elly koskony, hogy az al 
karok ogymasl esaknom eriiitik; lovabha moliyoknok fólölto 
bonyomoltan fokvó farkok, es bo-, vagy kifoie iranyzolt ozomb 
jaik ’s labaik vannak. _ Egyebbiránt igen hoszszu, vagy ve 
kony osiilökesonlok, kollelinel kisobb iabak, és sovany ozem 
bok is gyongoseg jolei. 

4. Otrembasag, a’ mezdulallan vallakkal, es nagy la 
bakkal ollalott iovaknal lapasztalható. 

5 
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5. Mogorötoltség olly lonak baja, mollynok lahai nagyobb 
mozgas után reszkotnok, as molly a’ hatsó lahak köziil ogyi 
ket a’ manestotóro allitja, az olöláhak ogyikét podig kovosé 
fölomelgoti. 

6. Leosiiggö fiilok; ioherosszinii manos; makaossag; 
kirugas; harapóssag; zabla-, nyorog-, patkógyiilölas; 1616111:— 
sag; ijodósség; aluszékenyság; lnstasag; lassu ovés; hirte 
leni izzadas: mollyokot mind sziikségos tokintolbo vonnîink, 
midön lovat szorezni akarunk. Nagy része e’ bajoknak osupan 
a’ rosz novolésnok oredményo, mollyok miután megrögzöttok: 
az ervoslast meghiùsitjak. 

lredalom: Pankl S. Il. c. 2. _ 016.111. 94 IV~ a. 7. V. 28. 55. sz. v 

MN. 1845. _ lsmertotö 1841. a. 1. 8. sz 

НАВМАШК SZAKASZ. 

A’ „(насытит/и“: tenye'szte'aéröl. 

loo. §. 

A’ szarvasmarha hater tannlekonysag, olénkség, ’s böos 
tokintotéból a’ lònal sekkal alahhvaló: mindazaltal toj-, has-, 
munka- 65 tragyabeli ogyositott hasznai miatt a’ mozoi gaz 
daszathan olsó rangu, 65 Varro szorint a’ fóldmivolónok mun 
katarsa. Hazank égaljaval nagyroszt mogogyozó közép Euro 
panak marhafajlait nogy i'ófajra. oszthatni; ozok a’ lapalyi, 
hegyi, mozoi, 65 pusztai faj. 

l. A’ lapalyi faj Hollandhan, 65 éjszaki Némoterszag 
han bonos, nagy hoszszutoslii linomszörii ogyodokbôl alló, 
minden ismert fajok köz'úl logjohhan tojolô, ogy éven at 5000 
itozén föliil (naponkint közol 14 iiozo). Alfajtai a’ holsteini, 
friziai, jiitlandi, 65 danzigi. 

2. A’ hogyi faj magaban foglalja a’ svajozi, tiroli, 65 
stajor alfajekat, mollyok ogyodoi szélos rövid fojiiok, oldal 
vast fölfolé hajlott rövid szarvuak, erös, vostag, os nagy lo 
hornyeggol ollatott nyakuak; szinök különfélo, de mog is 
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többnyire vörös, fokote, kekolle vagy larka. Monnyisegro ko 
vosebh, de minesegro jobb tojot ad, mint az olebbi faj. _ 
E’ ket faj vontatasra nom olly alkalmas, mint a’ követkozek. 

3. A’ mezei faj keloti Franczia-, közep Nemot-, ejszaki 
Oroszorszagban, sótnyugati reszoin hazanknak-is föltalalhate; 
nagyszarvu, hoszszu-, es koskenyfojii, Sargas vagy vörös 

’ szinii, közepnagysagu ogyodokbel all. Vontatasra igen alkal 
mas, tejbeségo különbò'ze. Ide tartoznak a’ voigtlandi, lim 
burgi, sleziai, szasz, frank, westorwaldi, odonwaldi alfajok. 

4. A’ puszlai, vagy magyarl'aj, molly hazankban, 01asz 
orszag némolly videkein, Podoliaban, Moldvaban, deli Orosz 
orszagban, es a’ közepazsiai pasztornepeknel talaltatik, magat 
magas labai, rondklvül пану, ki-, es fölfele hajlott szarvai, 
szilaj tokinteto, foher-, ezüst-, vagy sötetszürko szin altal kü 
lönbözteu' meg. E’ faj egyedei könnyen hiznak, vonasra leg 
alkalmasbak, minden viszontagsagokhoz edzottok, nom kön 
nyon betegesznek meg: de tejbesegök csak közepszorii. 

167. §. 

A’ szarvasmarhatenyesztesnok ozelja а' nyerende tragyan 
kivül, téj, munka, es hizasbel erede haszon. Ezek köziil na 
gyobb gazdaszatokban kitünóleg csak egyik liizetik ki; kisob 
bokbon podig je, ha а’ gazda mind a’ harem ezelt iìgyelmebe 
voszi, tejbeségnek advan az olseseget. A’ kiliizött ezelt fekep 
haromfele medon erhetni el: idegon faj szerzese, vagy a’ hc 
ninak idogenneli keresztozeso, vagy czelszorii boltenyesztese 
által. 

l. Idegon fajra csak nagyobb tejbeseg vegott szoru 
lunk. Tapasztalas szorint erre hazankban legalkalmasbnak lat 
szik a’ miirzthali stajer, es a’ rigi svajczi faj, minthogy ezek 
a’ tejbeseget vonasi, es hlzasi tohetseggol ogyesitik, es a’ 
többi hogyi fajoknal kevesbe kenyosok. Ha azonban a’ szorzott 
idegen fajunk ivadéka idevel olhitvanyulna: verét hazajabel 
hozott nj tenyészbikak által kell folfrisltoni. 

2. Kerßsztezesnek hijak a’ gazdak ket allatfajnak egy 
massali parosltasat, mellynek követkozteben vagy az egyik 
faj minden sajatságiban atváltozik a’ masikra, vagy ogy kö 
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zepfaj szermazik mind a’ вы est'ajnak je sajátságival hire. E’ 
masodik ezel eleretik nemesebb htmellatok által keves ide mulva, 
beter itt a’ viszszafajules, vagy korcsfaj szermazas is történ 
hetik; de az egeszen mes fajrai átveltoztates osak a’ bete 
dik nemzedeknel varbató. _ Honi marbankkal e’ keresztezes 

nemere basonlag legalkalmasbak a’ miirztbali, es rigi fajok. 
3. A’ beltenyesztesi nemesttesnel a’ honi faj idegen ver 

keverese nelkül osupen maga eltal ozelszerü perzes, es epo 
lás következteben nagyobb tökelyre emeltetik. E’ ezel elerbetó, 
ha osupán olly bikek es üszek haszneltatuak tenyesztesre, mely 
lyek jel tejele tebenektel szermaztak, es mind a’ tenyesztek, 
mind a’ Ejatal marba illeen epoltatik. Minélfogva a’ bikek và 
serlásenál nem osupen ezeknek szep alakját, hanem fekep 
azt kell tekintetbe venniink, anyjok je tejele volte? _ Egyebb 
irànt a’ bikeuak kelle alakjehoz kiventatik; rövid vastag fej, 
szeles gender bomlok, vida'm tüzes szemek, rövid sötét szer 
vak, tegas orrlyukak, eres búsos nyak, szeles kielló mell, 
hoszszu test, széles kereszt, hoszszu szerös fark, oszlopdad 
lebak, es beter könnyii jerás._ Hogy a’ bika nevezetesen 
nagy legyen, epen nem sziikseges; mert az atyenak legin 
kebb osak a’ sarjadek kiilalakjera van befolyesa; ellenben 
ennek nagysega es belsajátsegai fökep az anyátel fúggnek. Ki 
tehát nagy ellatokat akar nevelni: velaszszon nagy anyekat. 

юз. 3. 

Mindket ivarnál fajszaporltesra legalkalmasb kor a’ be 
töltött 3-dik es a’ 10-díkig, 25_30 tebenre egy biket sze 
mitven; mert nagyobb szem mellett a' bika ide elett elromlìk, 
sok teben modden marad, és a’ sarjadek elnyomorodik. A’ 
folyatási vagy a’ tebennél legfelebb 3 napig van ehren, es 
ba ezen ide alatl a’ báges meg nem törtenìk, berom het 
mulva ismet megjelenik. A’ basasság rendesen 41 betig tart, 
de nemelly tebenek 8_14 nappal elóbb, mások ugyanannyi 
idevel kesebben botjaznak. Hasassaga idejen, k'úlönösen en 
nek utolsó szakában a’ tebeunel igen kimélve kell benni, es 
fejesével borjazes elett néheny béttel fölbagyni. A’ könnyebb 
ellest eszközlik a’ több tepteljesebb, es könnyen emesztbete ta 
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karmany; dara-, es olajsenkelyitalek, lonmagfezolek. _ Az 
ollett berju ello oise szakaban ketfelo móden taplallalhatik, 
ludniiliik szoplalas, vagy itatás allai. 

l. Szoplalasnal a’ berju oilotése ulán sevai vagy kor 
pavai bohinlvo lonyaias vegelt anyja olibo tétetik, es miholyt 
sajat labain mogallhat,. anyja lölgyehoz vozotlolik, hogy az 
else úgynovezotl föcslojból, molly hasliszlite sajalsaggal bir, 
azonnal szophassen. Ezen else lojbel azonban nom tanaosos 
velo sokal kiszopatni, nohegy arlalmara szolgaijon, a’ mara 
deket pedig ki koli fojni. A’ berju az ogesz szoptatas idojo 
aialt, melly 5_6 helig tart, vagy az anyja mollolt lartalik, 
es hogy ozl kollelinel löbbszöri szepás altal el ne iankaszsza, 
kölvo; vagy ha ollavelitlatik is, oise hetbon naponkint 5-ször, 
masodikban 4-szor, harmadikban 3-szer, ozután pedig osak 
2-szor oresztessek a’ lölgyhöz; ideközbon pedig adassanak 
noki langyos daraitalok, es je [inem szene.- Minden szepas 
utan lisztan ki koll fojni a’ toiionet. 

2. Az italas uljan tapialande berju elioteso utan any 
jalel végkep oitavoliltalik, langyos vizbo marlolt vaszonda 
rabbai nyalas helyott lotiszlillatik, tejbo martolt ujj a’ szajaba 
degatik, es igy ilateedenybel inni tanillatik. Logeleször sajat 
anyjanak else teje adatik noki frison fojvo, as altalaban az 
oise hetbon osak anyjanak frisen fojt, vagy molog vizzol elo 
gyiloll lejevol tartatik; kesebbon akarmelly Iangyos edos tejl 
jol taplaltatik, ogy napra else hetbon 3_4, masedikban 4_5, 
harmadikban 5_9 itozet szamllva. A’ nogyodik hetbon tejen 
kiviil daraitalek is nyujtalnak, az ölödlkbon szena is; a’ ha 
lodikban o’ lapnomek adagai mogszaporitlatnak, a' nyujtott 
tojmonnyiseg pedig megkevosiltetik; a’ hotedik vagy nyoleza 
dik hetbon a’ tej ogeszon oimaradhal, a’ kilenozodikbon pedig 
a’ darailalok is megszüntothotnok, es a’ iijatal allat esupan je 
minesegii Szenaval, es daraval .ologyltolt vagotl szalmavai 
larlatlialik; je azonban, ha okker is kap meg ses darailait. _ 
Ugyan ekkep taplallatik az omlóklül olvalasztolt szepes berju 
is, mint itt a’ halodik het oltolterel mondatolt. 

2N» ...i .- 



186 

169. §. 
A’horjúk 611611 6156 évébon jobb, ha nom hajtatnak loge 

lóro, hanom istallòhan taplaltatnak. Azonban istallózasnal is 
alkalmas idóbon napnnkint a’ szahadha orosztossonok ki moz 
gas végott, nom különben az istallóhan is szabadon hagyas 
sanak, és logfólohh ovéskor köttossonek a’ jaszelhoz, ha fol 
niìnk kollono, hogy 62 oróshok a’ gyongéhboket az olodoltôl 
oltaszitjak. A’ fris viz tólìik akker 56 vonassok meg, ha da 
raitalokat kapnak; szarazahh takarmányezasnál naponkint 2 
-3-szor, nodvosohbnél podig logalahh ogyszer itattassanak 
mog. _ A’ 5615 igen nagy befolyassal hir 6‘ berjùk 63652 
ségéro, os kikopoztetésökro; logholyesohbon nyujlatik, ha 
vizhon fölolvasztatik, 65 6’ sósvizzol azutan az adandò szooska 
mognodvosittotik; ha podig a’ horjuk szeoskat nom kapnanak 
11656 1652 toondó darabenkint olejökhe. _ Egy font 56 l5 
ogyévos horjnnak 1 napra 6163. 

A’ kat-, és haromévos marha nagyobb monnyiségii,` 65 
kovesha taptoljos elodellol taplaltassok; 65 а26г1 nyaron at vagy 
a’ logolón, vagy istallòzas osotéhon zöldtakarmanynyal, talon 
podig szénaval v'egyitott, 65 116 lohet vagett szalmaval ’s gyö 
kökkel 161-1655611, kivévén a’ torhos üszôkot, mollyoknok ta 
karmanyat hasassaguk növokodésévol folyvast javitani, 65 
szaperitani koll; különöson podig langyos daraitolok nyujtan 
dók nokik, mivol köztapaszlalas szorint ozok a’ tojhôségot olö 
mozditjak. _ A’ herjù tökélyos kifejlosztésére a’ holyos tap 
lálason kiviil mag száraz allòholy, 65 azért hóalomzas, 65 
szorgalmas ganojkihordas sziikségos; nom különbon egoszsé 
gos istalló is, mollybon léghuzam nom ori a’ marhat, ’s molly 
nom fólölto alacson, ’s 16166 at molog. _ A’ hikaberjûk kö 
261 6201161, mollyok hizlalasra szanvak, mog szoptatás alatt; 
azokat ollonbon, mollyok vontatasra alkalmazandok, osak az 
6156 év végévol koll kihorélni, mivol ozok onnok kövotkeztéhon 
orósobhok, 65 kitartóbhak losznok. 

170. §. 
A’ szarvasmarha élotkora a’ 6-dik évig leghiztosahban 

a’ fegakhól ismertotik mog. A’ szarvasmarhanak, mint 116166 
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zeallatnak csak alse állkapcsaban van 8 motszfoga, ezek kö 
ziil a’ 2 közepsö barape; a’_ket szomszéd mindket folöl ogy 
egy bolközep-, az ezeket követe egyegy külközep-, a’ kel 
szelsó szögl'ogaknak nevoztetnok. Van tovabba mindket ell 
kapcsaban, tebat föliil, es alól mindket felöl 6_6 zepfoga, 
öszszesen 24. A’ tejfogakat mollózve, mellyok kibullvan allan 
dek által valtatnak föl, csak ozokrel szelandnnk. E’ fogveltes 
a’ barapekon 1'/2; а’ belközeplogakon2'/2; a’ külközepoken 
372; a’ szögfogakon vegro 4 -4'/2 eves korban szokott tör 
tenni. Az ollett borju tovebba mageval bozza a’ vilegra min 
denik ellkaposenak 3 else zapfoget; 5_9 henap mulva a’ 
4-dik; 2_2‘/2 evben az 5-dik; 4_5 evre a’ 6-dik zapfoga 
tör at az inyon, mellyok köziil a’ 3 ntolse, állande. Ótödik 
ev vegevel a’ korra határzolt itelotol a’ fogakbel bozni nem 
lebet. _ Korosabb evekben a’ fogak foher szinökot mindin 
kább olvosztven, a’ takarmanyboz képost barrio., vagy szony 
nyesserga szint öltenok, eltompulnak, es a’ fogbes elsorva 
desa kövotkezteben moghoszszabbulven ingebbakka valnak; 12 
ev köriìl a’ fogkorona tojasdad alakot vesz föl; vegro 15-20 
eves korban a’ fogak mogiiresednek, es lassankint kibulla 
nek. 

A' tebonok eletkorat a’ szarvak gyûriidzeserel ismorhotni 
meg, betor nom ogesz biztosséggal. Ha az iisze 3-dik évbon 
ellolt, az else gyiirii 3 evot, a’ többiok köziil podig mind 
ogyik egyegy evot mutat; mort a’ tohonek szarvain minden 
borjuzes uten egyegy kielle gyůrii tamad. Ha ket gyiirii közt 
szelosebb melyedes van, mint a’ többiok közt, a’ toben azen 
evbon meddó volt, es lgy o’ melyedes is ogy evnek voonde, 
valamint akker is, ha illy szelos melyedesbon ogy alig eszre 
vobetó domhorodas letezik; mort oz jolonti, hogy a’ toben 
akkor elvotelt. _ Az ökrök szarvain is 5-dik eves koruktel 

kozdvo minden osztondôbon egyegy gyůrü kepzódik, molly 
azonban csekelyebb domborodtsága miatt nom olly könnyon 
vehete eszre, mint a’ tohonoknel. _ Egyebbirant a’ ker ba 
nyatlasat jellomzik a’ fojteben mindinkebb vekonyodni kezde 
szarvak, molly vekonyodas a’ B eves koron tel kozdedik; a’ 
kisobb-nagyobb mértekbon leosolt szomgödrök; szürko szer 
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_a' bomlokou; hoszszu es szeles manesok; beesett far; gye 
moltalan mozgás; a’ ber sejtszövpt, es az egész test osökkene 
rúgékonysega. 

171. §. 

A’ marhának diszlese es jövedelmezese fókep annak tep 
lelesetòl f'úgg. E’ tepleles a’ tepanyagok ’s tartásmed külön 
felesegebez kepest, fólosztatik nyerira, es telire; a’ nyerinál 
vagy legeltetes, vagy felistállózás, vagy teljes istellezes di 
vatoz, a’ mint a’ marha nyáron et vagy csupen legelekön 
tepleltatik, vagy a’ teplálek egy reszet legeltetes mellett is 
telleban kapje, vagy osupan istállói epolesban reszesiil..;_‘ 

т. §. 

A’ legeltetes vagy termeszetes, vagy mellek, vagy mes 
terseges legelókön törlenik. 

1. A’ termeszetes legelek а’ gyöp-, es erdei le'gelek, 
mellyek tudniillik minesegökben minden kiilönös emberi mi 
veles nelkiil meghagyatnak. _ Hogy a’ gyöplegele a' lehete 
legnagyohb hasznot bajtsa sziìkseges: 1) Hogy az eleforduló 
posvenyok leosapoltassanak, vagy legalebb legeltetesnel ke 
rültessenek; mivel illy ingovenyos belyek a’ szarvasmarba 
egeszségere nezve veszelyesek. _ 2) Az ertalmas, es haszon 
talan növenyek kiìrtassanak (150. §. a.) _ 3) A’ vakandtu 
rasok, es más göröngyössegek kiegyenlittessenek._ 4) A’ 
legale, ha sziìkseges, tavaszkor, mihelyt a.’ föld kiszeradt, 
jel megboronáltassek, és ezen alkalommal ott, hol a’ fu gye 
reu ell, ille fúmaggal bevettessek. _ 5) A’ legale koosik 
kal fóleg nedves ideben ne járassek, es az eleforduló utak 
ne osak hizonyos batárok közé szorittassanak, hanem je kar 
ban is tartassanak, nehogy az utazòk kenytelenek legyenek 
a’ gyöpre kiterni. _ 6) A’ legeltetes tavaszszal osak akkor 
kezdódjek, miden a’ fölös nedvessegtel megszabadult a’1”óld; 
mivel különben azt a’ marha öszsze fogja taposni, és elron 
tani. _ 7) Ugyanaz okbul a’ marba tartes eses ideben ne 
hocsettassek legelere. _ 8) A’ különfele baromnemek külön 
téreken legeltessenek, mivel egyik a’ masiknak kelletlenne te 

'l ` r j 
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szi a’ fiivol; a’ szarvasmarha peldaul különöson undorodik azen 
iogoleli'íl, mollyol, bar több nap olell, juhok hasznaltak. _ 
Jó»erdoi legale osak rilkitett ordekbon letozhot; ogyebbirant 
fijatai ordôkbo marhal beesalani mindig karos. 

2. Melleklogolek a’ iarló, rel, es ugar. _ A’ tarlelogo 
le hogy a’ szarvasmarhanak hasznaljon, másnomii marhak 
161 olzárassek, es aralas utan ogyidoig kimeltossek, hogy a’ 
kihulloll gabonaszomek, es gyommagek kikolhossonok. Egyebb 
irant ezelszorůbb a’ tarlóba takarmanynövenyokot volni, és lo 
kaszaias utan vagy szenava szarltani, vagy islalióban zölden 
fölotelni. _ A’ reti legoltotes szaraz helyoken' 6525261 nom 
nedvos idebon azen ekbul is ajanlalos, minthogy az ott ma 
radl ganaj allai tragyaztatik. Egyébb osetokbon artaimas. _ 
Az ugarlogoiloles a’ szarvasmarhanak osak osekely ’s bizony 
laIan eledoll nyujl. Egyebbiránt ha a’ gazda az ugarl meg is 
legole'úl akarna hasznalni, akker vosso be azt, vagy az olebbi 
evbon lehor, es haraszlokkal, vagy ugyanazon evben, blik 
köny-, vagy arpa-zabkovorekkol, vagy szonlivanrezszsal, molly 
ulebbi (4l. §. a.) kese 6525261 logoltotve a’ jöve évbon meg 
kiolegite maglormést szokotl adni. 

3. Moslorségos logolek alall a’ fönerintott bovelolt tarie-, 
65 ngarlogolen kiviìl a’logelókoringesii rondszornok logelónyo 
masai értotnok, mollyokról alabb. 

173. §. 

A’ logoltolesre nezvo meg mogjogyzondek ozok: 
1. Tavasz- 65 öszkor, ha der van, osak ennek 181526.— 

radása után hajtassek ki a’ marha, es noki mind roggol, mind 
este szaraz takarmány is nynjlassek. 

2. A’ legelen so kollelinel több, se nagyon koves- marha 
no lartassek; mort oise esolbon a’ marha jól nom lakhalvan, 
osak elsalnyulni fog; a’ masik esolbon pedig nom osak a.’ 
legele jövedolmozeso, do jövondeboli lermeso- is osökkonto 
tik, mivol a’ marha osak a’ logjebbV fiivoket fegja kivalegalni, 
65 azen növenyekel, mellyek allala kovosbe kodveltotnek, ban 
latlanul hagyandja; minok kövelkeztebon ozok mogerni, mag 
vokal olhullatni, es igy a’ logjebb fúvek revasara szaperedni 
fognak. 

.\ 
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3. A’ marha éjon at osak nyari szép idóben, 65 szaraz 
legelókön moradjon kün, azonban, ha a' logelôk közol van 
ualt a’ majorhez: tragyatokintothól ezélszorůhh losz a’ inarhat 
éjszakan at az islállóhan tartani. 

4. A’ logoltotés, monnyibon lohet, úgy intéztossék, hogy 
a’ marha a’ széllol, és nom szél ollonéhon jar-jon; tovahha 
a’ pasztor által osak lassudan vozoltessok a’ nelkül, hogy a’ 
kutyak altal ingoroltetnék; mikor podig korödzas végott lo 
fokszik öl nyugalmahan nem koll hahorgatni. 

5. Igon ozélszorü, ha a' logoló ogyos faosopertakkal van 
ho'últotvo, mollyok arnyékaban a’ marha délkor, mikor a’ 
naphév lognagyohh, magat kipihonhosso, 65 viharos idóbon 
oltalmat talaljen. Moszszobh logelökön, honnan a’ marha é) 
szakara haza nom hajtathatik, tanaosos losz számara szint 
apitoni. . 

6. Mnlhatlanul sziikségos, hogy a’ marha naponkint 
ogaszsagos fris vizot kapjen. Azért olly legolôn, hol pata 
kok, ’S forrasok nom létoznek, jó kutakról koll gondoskodni. 

174. §. 

A’ félistallòzas némolly gazdasagi köriilményokhon igen 
a’ maga holyon van, példaul, ha a’ gazdasagnal valamolly, 
szantasra votésro alkalmatlan, 65 illöon osak logoltotos altal 
hasznalható tor lotozik, molly még is a’ marha illó tartasara 
ologondô tapet nom nyujt; vagy különhen is, ha otetési val 
teztatas végott ozélszorůnek latszik a’ tolkek ogy részat gyöp 
logolöiil használni. 

175. g. 

A’ toljos istallózástföloszthatni szaraz, zöld- 65 elegyosro, 
a’ mint tudniillik az allatok vagy osupan száraz, vagy esnpan 
zöld, vagy vegyosen szaraz as zöld elodellol taplallatnak nya 
ron az istallehan. . 

1. A’ száraz istallózas rilkan ferdnl oló, 65 inkahb osak 
a’ попов, 65 ogy avnol lìjalalabb allatoknal alkalmaztatik. 

2. Logközönségosobh a’ zöld istallózás, mollynél fôkap 
arra koll iigyolni, hogy tavaszszal az atmonot szar-az takar 
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manybel zöldro, es eszszol zöldbtìl szarazrn osak fokonkint 
törtenjek; a’ naponkint lekaszell, es bovitt zöldtakarmany a’ 
nap ellen vedossek, es he. megmolegednek, hidog viz roe 
öntese altal hülesztessek; fölpuifadas elkeriilese vegett, a’ 
marha eves utan rögtön no itattassek; es az etotes ket adag 
ban törtenjek, kör'úlbolel illy idekbon: else etotes reggel 6 
es 7 erakor, itatas 11; masodik etotes 12 es 1, ilatas 6; 
harmadik etotes 7 és 8 erakor; ejszakara podig kivalogatas 
vegett adassek azen szalma, molly jöve reggolro alomul lesz 
hasznelande. мш 

3. Olly evekben, mellyokbon zöldtakarmany sziikon to 
rom, a’ vogyoshez kell folyamodni; set különben is a’ zöld 
olodelnek jobb emeszthotese, es a’ hasmones meggatlesa ve 
gett igen ozelszorii a'marbenak roggol és este mollekesen sze 
raz takarmanyt is nyujtani. _ Vegro költségklmele ott, hol 
vagy a’ föld es eghajlat minesego, vagy a’ fönforge gazda 
sagi viszonyok miatt tarlei növenyek nem tormesztelbelnok, 
a’ toljos istellezest csak a’ nyer else szakaban iizni, kesebbon 
podig a’ marbat tarlókon, retokon, föltöronde leherlîjldekon 
’s a’ t. kitartani; de ekkor tanecsos az allatoknak, kiilönö 
son podig a’ tohoneknok az istálleban legalabb roggel-es este 
fejés közbon takarmanyt adni. 

 

176. §. 

A’ toleles bazank legtöbb videkoin 5_6, ittott a’ zor 
donabb tajekokon 7 henapon tel is eltart. A’ gazda tobat o’ 
köriilmenyokot ismorve ollykep lassa ol magat teli takarmany 
nyal, hogy barmai a’ notan buzamosabb tel kövotkoztebon 
tepbienyt no szonvodjonek. A’ közönsegesobb teli tapszorek 
köze tartoznak a’ szena, szalma, gyökök, gabonamagvak, pa 
linkamoslek, sörtörköly, olajsonkoly, es meg nemolly petlekok. 

l. Szena nev alatt ertünk minden zölden lokaszelt, es 
szańtott növenyrészekot. Ide lartozik tohet nem csak az o’ 
neven ismorelos reti szena, banem ogyebb takarmenynöve 
nyek is, millyon a’ osibebur, bükköny, leher, gabonanemiìok, 
es a’ tongeri; ha viragzasuk elett lekaszaltattak, es kelleon 
kiszerittattak. Hogy a’ szenataplalek a’ marhera jetekonyan 
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basson, szükseg azt minesege szerint osztályozni , es minden 
osztelyt azon marheval etetni föl, mellynek legjobban megfe 
Iel. lgy a’ teheneknek es bizóknak olly szena adassek, melly 
ereteljes, es kelle nedvesseggel birò reteken gyüjtetett; 6ja 
tal marbaknak es vonesoknak a’ szeraz reteken termett; a’ 
szeńtott edes fiivii sarju az egy even alóli borjuknak, es szop 
tate anyeknak. A’ különt'ele szenatakarmeny.teperteket mu 
tatja a’ következe tebla, hol a’ je reti szena erteke egyseg'úl 
vetetik föl, es a’ lepcsózet a’ jobbtul az alábbvalekra törtenik: 

Legjobb reti széna 1,11. Biikköny szena 1,05. 
Feber leber „ 1,11. Je reti „ 1,00. 
Baltaozim „ 1,11. Mubar „ 0,83. 
Csibehùr „ 1,11. Nedves reti „ 0,80. 
Vörös lóber „ 1,05. Savanyú reti „ 0,55. 
Luozerna. „ 1,05. 

2. A’ szalma, mint melléktakarmány, nedvesebb tep 
anyagok etetesenel nagy basznu; erteke aprites, es más 
alehb eleadaudó medok eltal kitüneleg emelbete; polyveja 
pedig, különösen a’ rozse es zabe tápértekere nezve maget 
a’ szalmet Vóliilmulja, es legozelszerůbben szeoskával, gyö 
kökkel,-magvakkal, darával, vagy moslekkal keverve nyuj 
tatik. A’ szalmatápertekek igy ellanak: 

Lenoseszalma 0,66. Zabszalma 0,50. 
Gabonapolyva 0,66. Hajdinaszalma 0,50. 
Bükkönyszalma 0,66. Repozehüvely 0,50. 
Kölesszalma 0,62. Buzaszalma 0,33. 
Tengerilevel 0,62. Tangeriszer 0,'33. 
Borseszalma 0,58. Rozsszalma 0,28. 
Árpa „ 0,50. 
3. A’ gyökök a’ teli takarmenynak igen nevezetes reszet 

teszik, mert osekélyebb ertekìi tepanyagokkal vegylttetven, 
ezeknek böoset emelik, es a’ tejmennyiséget nagyon szapo 
rttjek. Ezek legezelszerůbben aprera vagdaltan, es nyersen 
nyujtatnak mes száraz takarmenynyal vegyitve, de ennek fe 
let meg ne baladjek az adagban. Tepertekök ez: 

Burgonya 0,50. Burgondi repa 0,33. 
Serge repa 0,37. ` Feher repa 0,22. 
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4. A’ gabenamagvak vagy szooskaval, pelyvával ’s a’ t. 
vogyitvo nyujlalnak; vagy mi jobb daralva, es maiom hia 
nyaban azlalva olotlolnok (el. Azonban а’ berjukat, es hize 
marhakal kiveve, osak melléklapialek gyananl hasznaltassa 
nak föl, haosak ogyebb lakarmany szerfölötli dragasaga ol 
lenkezet nom javal. Tapertékök: 

Tengori 3,57. Arpa 2,38. 
Buza 3,57. Zab 2,00. 
Hiivelyinagvak 3,23. Buzakerpa 1,66. 
Hajdina 2,94. Rezskorpa I ,53. 
Rezs 2,94. 
5. A’ páiinkamoslek vagy magaban ilalkepen, vagy po 

dig szoeska-, peiyva-, dara-, gyökök, 65 ш65 hasenle apri 
lelt tapanyagekkal &gt;vogyilve nyujtalik iogozeiszeriibbon a’ hi 
zemarhaknak, meg pedig fris allapelban, es lagymologon, 
vagy hidegon; monnyisegro nezvo ez so togyo folenel löbbot 
a’ naponkinti takarmanyadagnak. _ A’ gabenameslek lap 
erleko 1,00; a’ burgenyamosleke pedig 0,25. 

6. A’ sörtörköiy ille szaraz lakarmany mollolt minden 
marhanak je olodolül szelgal: a’ loheneknek azonban; hogy 
tejök kollomollon izüve no valjék, kisobb adagokban nyujtas 
sek. Táperleko 41,00. 

7. Az olajsenkoly kisobb monnyisegbon hig lapanyagok 
kal, vagy vizbon fölaztatva böesös italul szelgal a’ marbak 
nak. _ A’ lenolajsonkelynak lapertéko 2,22; a’ repozoson 
kolye 1,92; a’ make 1,43. 

8. A’ takarmanypellekok köze tartezik a’ falemb, es 
szeieosûosok megszarilva; makk es vadgoszlonye daralva; 
konyer- es zöldseghulladek ’s a’ t. -i 

т. §. 

A’ takarmanyanyagok laperleko hoiyos olkeszites, es ko 
vorés allai nevozoloson nagyobhillalhalik. lily olkeszitesmedek 
az apritas, ázlalas, leforrazas, 16265, behabarás, es fúloszles. 

1. Az aprilas ozeija a’ lapszorok könnyobb 616652166 
leoego; oz okbul a’ szene es szalma szoeskava, a’ gyökök 
lomozekke vagalnak, a’ magvak pedig megdarallatnak. _ A’ 

o 

` 13 
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közönsogos szooskavagón ogy ombor napjaban 8 mazsa 1_1 '/2 
ujjnyi szoeskat molsz; hajtòkorokkol ollatott vagókon 2 ombor 
4_5 annyit; állat; vagy vizhajtoita vagòkon podig 80-120 
mazsat is naponkini. 

2. Az aztatas inalmok hianyaban a’ magvaknal alkal 
maztalik könnyohh mogragas, és omészthetés végott. 

3. A' loforrazas kadban történik, midön a’ megapritott 
takarmanyanyagok forrovizzol vagy moslékkal mogöntöztotvén, 
161 öszszokovortotnok. 

4. A’ fózas osupan a’ gumóknal és gyököknél oszközöl 
totik a’ hìzómarha számara. 

5. A’ hohaharas fökép a’ hurgonyanal, 65 magvaknal 
létosittotik. _ A’ hurgonya tudniillik ûgy mint palinkafözésnél 
szokas mogfózotik , 65 öszszozuzatvan 3% malatadaraval, 
molly mar '/4 óraval 6161111 a’ habarókadhan bohahartatott, olo 
gyittotlk; o’ tömog most töhhszörre hozzaöntondó forrevizzel 
6165 [1656165 közbon vogyittetvén, addig hahariatik, mig 1165 
ш6156116 49“-nyiva 1652, ш1ге 6’ kad holödotvon, a’ koverék 
4 óra folyasig nyugalomhan marad, 65 ozutan mog 5_6 
òráig a’ kadban hagyatvan, orankint ogyszor fólkovortotik; 
végro az eleinte ados haharak savanyedni kozd, 65 a’ takar 
manytartòba vitotvén, langyos vizzol totszés szorint moghigitva 
fölotettotik. _ E’ haharéknak tapértéko ûgy all a’ hurgonya 
moslékahoz mint 5: 1. _ A’ magvak daralva langyos vizzol, 
65 kevaszszal vastag tosztava kovortotvén 24 616 11052526111 
forrasnak ongodtotnok at, miro vizzol higitva fölotettotnok. 

6. A’ liilosztés kadhan vagy padolaten történik; mind 
1161 656111611 6’ megaprilott takarmany vizzol, mollyhez 116565 
56 ologyittotott, mognodvosittotik, 161 öszszokovortotik, eröson 
öszszetapostatík, 65 6’ kadhan atlyukasztott i'o'déllel 11616116 
tik; szabadhan podig öszszotapodas közbon rakasra hanyatik. 
A’ kevorok itt fólmologiilvén forrasha jó, 65 а‘ légmérsékhoz 
kopost 24-30 era alatt az ototésro kész. _ A’ hohabarl, 65 
fiilosztott takarmany loginkahb hizómarhaknak valo, do takar 
manysziìkseghon ogyoboknok is adathatik. 



195 

178. §. 

A’ nyujtande takarmanymennyiseg a’ marhatostnok ele 
sulyja szorint bataroztatik mog. lgy peldaul ogy tojole toben 
nel, hogy ille hasznot hajtson, apade, vagy növokodô tojbe 
segeboz merton, ele sulyjanak minden mazsajara 2'/2--3'/2 
font eledel számltande szenaertekbon; ökörnel munka idoje 
ben 272-373; hoverö ideben különösen telen at 13/4 _2 
fontig; bizemarbanal 4_5 fontig. - A’ iijatal marha, mi 
den 1 eves folet kapja azon takarmanymennyisegnek, molly 
ugyanazon fajû tobonoknek nyujtatik, es e’ takarmany adag 
fokonkint olly medon szaporitande, hogy az allat 2 eves ko 
rában a’ tobenolodelnok ’/а-61163у6. Minelfogva ogy kis körül 
helel 4_5 mazsas magyar toben naponkint 12-15, ogy kö 
zepszorii 5 _6 mazsas 15_18, ogy nagyobb 7_8 mazsas 
21-24 font szenat, vagy mas o’ szenamennyiseggol tapere 
jére nezve fölere takarmenyt kapjon; ellonbon ogy 

mazsas ökör munkaidóben henyeidebon - 
5_6. 13-15. 10-12. 
7_8. 18-20. 14- 16. 

’ 9-10. 23-25. 18-20. 

fontot a).-- Takarmanyszůke esotebon, mint Felobb erinto 
tett fúlesztett eledellel latjuk el a’ marbakat, mellyot külön 
fele aranyban lohot adni. lgy 1 darab igas ökör kaphat na 
ponkint 10 font burgonyet, 1272 l'ont fiilosztett szalmaszoes 
kat, 4 font nyers szelas szalmat; _ vagy 6 font polyvet, 
10 font szalmat 2 font szenaval szecskava melszve, ’s 5 font 
apritott burgonyat ogyiitt fiilosztve, ’s minden darabet 2 lat 
seval bebintvo.- Kisebb ökröknek 10 font nagyreszt rozs 
szalmaszocska, 10 font burgonya, vagy 5 font szena 2 lat 
seval vegyesen liilosztve-is oleg. _ Közönsegos toben 10 font 
rozsszalma-, es 2 font szenaszocska, vagy 5 font aprltott bur 
gonya ’s 6 font polyva utan, ha oz 1 lat seval hintve vogyo 
son fúlosztetik, jól tejel, es búsban is fölveszi maget; de 
meginkabb, ha a’ keverek zûzott olajsonkolylyal, vagy mas 
fél font dareval moghintotik. 

13 *l* . . 
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а) A’ szarvasmarháuak éle sulyja minden mérleg nélkíil közeliteleg 
illy módon hntároztatìk meg: a’ marha kerülete a’ váll legkiállóbb pont 
jától kezdve az elelábak hátsó mellékére irányzottan ujjokra fólosztott ber 
szalaggal megméretik, legyen ez k ujj; ugyanazon vállponttul kezdve 
hoszsza is megmérelik fnráigakkép, hogy e’ vizszintes vonal a' fartól 
földre bocsátott tetes voualra függélyes legyen; ezt nevezzük h-uak, lesz 

a a' marhának hússulyja s=-ïh- = k h fontokban: ha e’ sulyt a' 
112 54| 532 

marháuak csekc'lyebb vagy tetemesb kövérse'ge tekintetébel elosztjuk 11 
leteleg e’ tizedesekkel 0,5; 0,6; 0,7; vagy valamellyikkel a’ közben 
ese századrészekbel (0.51; 0,52 - -), ‘kitudjuk a’ marha egész éló 
súlyját. _ Okat Iásd MG. lV. а. 27.; és Littrow’s Kalender für alle 
Stände 1846. 98-101- lapou. ` 

 

179. § 

A’ szarvasmarha epolásera es basznelatára nezve meg 
magjegyzendek a’ követkazek: 

‘ A’ fejes tabaneket illeteleg: 
1. Ezek tejbesegök elemozdítása vegett n-edvteljesebb 

takarmanynyal tepláltassanak; mart a’ tajkülönites száraz ta 
karmeuyozes mellett ûgy arenylik a’ nadvesabb mellettibez mint 
2: 3., vagy mint 1 : 2-1162; melly oknál fogva a’ tejelek nye 
ron et minel több ideig zöldtakarmenyt, telen pedig gyöke 
kat, moslekot ’s a’ t. a’ Fo'lebb aleadott medokou elkeszttva 
kapjanak. A’ zöldtakarmàny teperteke az: 

Tangeri 0,36. Retifú 0,22. 
Csibahúr 0,30. L-uozarna 0,22. 
Hajdlna 0,30. Rozs 0,22. 
Baltaozim 0,25. Biikkönykevarek 0,22. 
Csìosekaszer 0,25. Верст 0,21. 
Vörös leber 0,23. Repalevel 0,20. 

Mibel letbate , hogy a’ zöldtakarmenynemek teperteke a’ je 
szeueeboz merva osekely: da a’ biányt kalleleg kipotolja azon 
nedvmennyiség, melly benuök letezik, es melly nedv a’ tej 
besegre sokkal nagyobb mertekben hat, mint a’ tiszta letsze 
ratlen viz. Nedvmenuyiségre nézve tudniillik a’ fölbozott zöld 
takarmenynemek agymáshoz így ellanak: 
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ΒοροΙονοΙ 0,02. ΒϋΙπ1πόπιγΙπον. 0,78. 
Βοροππο 0,892. Ιιιιοποππιο 0,77. 
πωπω 0,80. Τοπι€οπι 0,75. 
ΨϋπϋοΙ61ιοτ 0,78. ΒιιΙιοο2ιππι 0,75. 
Ηοπὰἱπιο 0,78. 0οΙΙιοπιίιτ 0,70. 
Βοπο 0,78. 

Α' εγόΙπϋ1π, 6ο ππιοεΙ61ποποπιγοπ ροπ168 οποιπ: 
Βιιπεοπιγοπιιοε!ο!π 0,02. εοφ τοπιο 0,85. 
0ο1ιοπιο.ππιοεΙο1π 0,02. 86π16π1πόΙγ '- 0,85. 
ΡοΕιοπ·πορο 0,01. · Βοποοπιγο. 0,74. 
ΒιιπΒιιπιπ1π πόρο 0,86. 

Σ. Α' τοΙιοπιοΙπ, Επι. Μό πιοειπιο1 Ιπινίιπιπιπι1π ιιΜιπιοΙπ, Γό 
11$11ο επι1!ποπι πιο τοπποεοοπιοΙπ, πιο ΙποΙΙοιππιοΙ π11πεπι1ι1ιοπι 5ο Μιπι16.Ι 
ποοεοπιοΙπ, πιιοπ1 ει' 1πϋνοποπ1οοεοΙ ο' 1οι1ιόεο8· ν1οποιο.ο ο.πο.πιγΙιοπι 
π1ΙΙ. 

8. νομο οι Μό νιειοπιγππιο.1π, πιονοποιοεοπι εποπ1'ϋΙϋ111ππιο 
1ο8πιοΙπ, Ιιποο8πιο!π, πιω πιοονοεεο€πιοιπ, 6ο ποπτ1οπι ειοΙοΙππιοΙπ 
Η πιο τοποοεοπιοΙπ, πιιινοΙ ππιππιπ1 ο' 1πόπϋΙπιιοπιγο!π Κάτσε 1ιο1'ο!γο.ε 
εο.Ι νι-ι.πιπιοι1π ει' ιοπ οΙΙπϋΙϋπι11οεοπο. Διοτι πιοππι Με!! ο' τοπιοπιο1ποτ 
οπόο ποπ ιοπ·π1οπι Μό1ιοπι ο' Ιοεο!όπο Ιιο_11οπιπ, νοογ πιοπιπ8 Ηγο 
τοπι τ16Μ_π1ιοπι επο1ιοπ1 6ο πι1ο1τ ο' 1π!πΙπο.οπ16 πιοπιειι€οπο.Ιππιο!π Ιππ 
1ονο 1ιοΒγπιπ. 

Α' νοπιοεο!πο.1 π!ΙοτόΙοε: 
1. Α' Β;ποιοΙ ϋΙπϋπ ιι€γοπι πω· 1ιοπ·ιπιπιπ11Ιπ ονοε 1ποπέι1ιοπι 

ειο1πτο11ιο.ιπ1π _16.ποπιι «πιο, 0ο 16.πε-ι.οοτό ππιπιπι1ποπο ποπιπ1οεοπι οεπι1π 
πι' πιοΒγοι1π1π ον νοέπονο1 1ιοειπιο1τοοεο!π, ππιπνοΙ ΙπϋΙϋπι1ιοππ οι' κοπο. 
Μ.ειπιοΙ1οτ6.ετ ππιοεοππι1οπιάπ. · ' 

2. Βέιτοπ οι όΙππόΙπ 14-18 ονοε !ποτπι!πι€ ο!ΙποΙππιοεο!π ει' 
πιιιιπι1πέιπο: ππιιπιππιπο1το1 τπιπι€ιοεοεοΙι1ι όΙποτ οε.οΙπ 10-12 ονοε 

1ποπιιΙπιε ο.ππο 1ιοειπιά!πιπ. 
δ. 0οΙοο· ιιιο_ιοπιοιι 1ο οποιοε πιτ6.πι οΙοἔοπιπιό Μό αιμο 

1οοεοππ πιοΙππ1π Ιποπόπι2οοπο, 08 πιγο.π·οπι πιο εποπι11οοεπιπιοΙπ ππιιιπι 
Ιποπο οποπι 6πι11π1ιο.πι, ππιοΙΙγο1π!ιοπι ο' 116888' Ιοε11οΒγ000 ειοΙπο11 
Ιοπιπιι. 

0 4. Αποπι Βο.ιπ1οεοΒο1π1ιοπι, πιο11γο1π1ιοπι οι: 1808 61ππ·ϋΙπ ππιιιπι 
πω. 85001185. πιο11πϋΙΓοΙγτοπιοεοπι πιοεππιοΙιοτπιο!π, το.πι!ι.οεοε οιο 
Ιπο.1 πιοΒγποειτ ππιπιενοΙπ1ποΙ οΙοογ11οτι επιποι ιο!ποππιιο.πιγπιγιιΙ πορ 

ο 
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lalni, mivol onnok kövotkoztahon fúrgéhhek losznok, 65 több 
farasztó munkat olhirandnak. Ellonhon ott, hol az ökrök ko 
voshé 6165 munkara szoritvak, zöldtakarmanynyal, vagy 116 
1636166 15 6116116111616611. Talon at podig a’ sommit, vagy kr 
vosot dolgoza vonósokat igen ozélszerúon tarthatni szalmaval, 
molly kovas szénaval, vagy burgonyaval vogyitott. 

5. Nagyohb gazdasagokban, hol avonkint nagyszamu 
ökrökot szoktak hizlalni, igon ozalszerü, ha azoknak ogy 16526 
mar nyaron hoszoroztotik, ’s mint vonasok fölvaltva falfal na 
pig hasznaltatnak munkara; mort igy ozon ökrök szorlîilötli 
mogorótotast nom szenvodvan olegondó taplalas mollett munka 
idojahon is sok 11651 szodnek magukra, 65 626166 nom osak 
könnyobbon hiznak, hanom johb hùst is szelgaltatnak, mint 
azok, mollyok folytenos munka altal ogészen kiesigaztatnak. 

150. §. 

A’ szarvasmarhanyavalyak közül a’ logközönsagosobh, ’s 
voszélyoshek ozok: 

1. A’ szajfajas, molly katfélo: szolid, 65 makaos. Amaz 
magatól is elmulik; omonnok ismortotó jelei: daganatok a’ szaj 
nak hol- 65 külraszeihon, mollyok a’ lalokzast 65 nyolast to 
tomeson hatraltatjak; nagy mologség; fajdalomsziilte fogosi 
kergas; a’ szaj, ajkak, err, 65 szomek vörössége, molly na 
molly holyokon kékho mogy altal; a’ szaglas, 12165, rágas, 
nyolas mogsziinaso; a’ vörös holyoknok hòlyagokka alakulasa 
’s a’ t. _ Orvoslasa: itatas, beföeskondozas, mesas hůsitö 
folyadakkal, millyonok a’ higitott növény, 65 asvanysavak, 
vagy konyhasalitrom-, szalamiasó oldata vizhon. E’ folyadék 
nak azonban osipôsnok és marònak lonni nom koll. A’ holyo 
gok oleszlatasára o’ szorok annyi liszttol 65 mazzel vogyittotnok, 
monnyi olag arra, hogy iîìoskondozas kövotkoztahon a’ szen 
vodö holyokro tapadjanak. Ha a’ hólyagek fólfakadasa utan 
fokélyok mutatkoznak: ozok olóbb vaslomozkanal, vagy tempo. 
kas sogalyavol varig vakartatnak, 6261611 6026165, 65 sósviz 
261 kimosatnak, mollyhez mogtört hagyma is kovortotott. Az 
allat o’ kórhan nyalkas zsiros szorokkel, paldaul korpa-, ’s 
olajsonkolyl'ózotokkol taplaltassak. Ha a’ leb idöszakahan on 
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nok jelei igen mages fokon allanak, es a’ fokélyok meg nom 
mutatkoznak: je lesz beadni napjaban 2-szer-3-szor vizben 

-teloldott 1161 salitromot, 8161 kesoriiset, es 1 nehozek bány 
tate borkövet. _ Egyebbirent fris tiszta viz mindig legyen az 
ellat körül, mollyben szájat öblítgothosso. 

2. A’ labfajas; onnok jelei: a’ vegtagok zavart vagy 
megsziintmunkassaga; a’mancs külretegenok lobámlasa, pu 
bulesa, ’s lelfole bajlasa; a’ rajta letoze belyagokbul saveöm 
les; nyelkes fagygyufelo anyag, molly a’ mancscsatornara tett 
nyomas alkalmaval bongerdod alakban je ole ’s fergek 611036 
dasara szolgal oknl; gonyodes, molly a’ szaruresznek a’ hn 
sos reszekteli elvalesa után kit'oly, vagy roszszabb osotbon 
a’ manos levalaset is okozza. _ Orvoslasa: a’ marba gya 
krabben hidog vizbo allittatik; a’ veglagok bidog vizzol, vagy 
viz-, se- ’s eczetbel alle folyadekkal buregatlatnak; vagy 
oczot-, es seval vegyitott agyagpeppol bekonetnok; terden 
fóliil podig a’ 1611 2 lat terpetinolajbel, es 1 nehozek keris 
bogerfóstvenyból elle vegyiileltel bedörzsöltolik, hogy a’ ver 
nagyobb mozgasba hozassek. A’ hoszszu, es fölgörbiiltman 
osok levegatnak. A’ szarmazott gony kivozotesere 6’ mancs 
16165, vagy kiváges által mognyittatik; a’ telfakadt helya 
gooskek szappanvizzoli mesas 61161 kitisztittatnak; a’ manos 
közti csatornabel a’ nyalka ’s nyirk kinyomatik. _ A’ 1161161 
menyek oltavolitesa utan szarite es etoteszerok hasznelesa, 
es 6’ kiholtuak olovonigi szetdulása kiventatik meg; erro a’ 
szerok különfelek lobetnok, illyon: a’ meszviz, elomeczot, ter 
petinolaj, szarvaszarvolaj, faoczet, halvmesz, 011611611 ш652, 
egetott timse, vas-, rez-, horganygelicz, bigbalvag, mirecs 
sav (egérke), ken-, log-, es sesav. - E’ szerekkol ritki 
tott, föleresztett allapotban es illeteleg vizzol vegyitvo esak 
addig kell elniink, mignem a’ fekelyek eleven vörös, es gye 
gyulest igere szint nyornok. Nemolly makacs osetekben az 
izze vas is hasznaltatbatik. - 

3. Dobker, szelkelika, vagy felpulfadás; jelei: a.' bas 
65 egyektaj fölfuvedesa, etvagyhiany, keredzessziinot, ore 
totes ganejkiürltesre, vad tekintet, kidiillodt vörös szom, forre 
vörösobb takonyhertyek, sobes lelekzes, orr es ajkak 16116— 
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huzòdása, a’ nyaknak egyenesre nyujtesa vagy a’ bas fete 
irenyzesa, feszas mozgás, bas ale hùzott lábek, t'ólgörbült 
het, 011010205 a’ osordátel, lehengaredes ’s a' 1. — Orvos 
lesa: l/21'ont konyhase, 2 lat kálmosgyöker 1 meszszely viz 
ben adatik minden fel ereban;_ vagy 8 lat keser- vagy 
glaubersó, 2 lat gyökönkegyöker szinte 1 meszszaly vizben; 
_ vagy közönseges aozatból minden fel ereban 1 maszszely. 
_ Hatbatesbak azeknel a.’ 1161/0111026 szerek: 8 lat keserüse, 
'/2 lat kenmej; _ vagy 2 lat hamuzstr; _ vagy 1 maroknyi 
bamu, mind 1 meszszely vizben;_ vagy 1 maroknyi kály 
bakorom;_ vagy 1_2 lat oltatlan mesz 1_2 maszszely 
vizben minden ‘/1_‘/2 òreban. _ Ide tartozik meg esevek, 
vagy hajlekony veszszók ’s botok gyomorbai dugása; a.’ száj, 
torok, ’s tny ingerlesa; a’ nyalv kibuzása; kalamász-, vagy 
aves zsirral bekent szelmakötél szejba tavese, hogy igy a’ 
nyalv ’s ellkapesok mozgesra ingeraltetven, mastersegas ke 
redzes lelesittessék, melly eltal 0’ legnamii gyomortartalmak 
kiszebaduljenak; mozgásrai eretates megbajtas eltal; e’ bas 
nak dörzsölese; a’ marhenak hideg vizzeli Iaöntese, hogy a’ 
gyomor malaga osökkentassek; fóleg pedig osera, es he a.’ 
1101 mages fokra bágott: basszúres, mit csapfurásnak is na 
veznek. Amaz sósvizbel, vagy dobenyforrázetbòl ellhat szep 
pennal vagyitva. A’ basszùrás vagy esepfúreval (szúrosappal) 
vagy eles kessel vitetik vegbe. A’ csapfure (trooar 
29. id.) egy fanyelii háromelü a ter, mellynek b rez- .' 
büvelyen lyukak vannak. Hesználatkor a’ tert biive- ~ 
lyebe dugjuk, hogy ebbel begyes vega kielljon, es a’ 
pulïadt marhának baloldalán a’ legyeknak leginkebb 
kit'eszitatt helyen hetnlról elóre irányozva beszúrjuk: 
erre e’ tert kibùzven, a’ büvelyt benbagyjuk, hogy 
rajla a’ Felpuifadest okoze szel kitakarodjek. На pe 
dig ninos kaz'únkuel szúrosap: akkor kessel teven a’ ŕ 
szúrest, a’ kes balyeba bodzafa-, vagy uedoset al 
kalmazunk. Egyebbiránt e’ mútetelt esak az gyako 
rolja, ki merlegalebb egyszer illyenen jelan volt, es 
medját megtanulta. A’ szel kitakarodese után a’ sebet 
olajjal, melleket pedig ketrenynyal kanjiik be, hogy 
tele a’ bogarakat eltevolttsuk. 
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4. Hasmones; onnel olly esolbon, miden osupa ganej 
beven, ’s minden kórlormeny (ver, save, nyaika, nyirk, gony, 
ope ’s a’ t.) nelkiil. ürittolik ki, nem koll ogyebb ervoslás, 
mint az oledolnek olvenasa az ailaltel. «- Olly hasmonesnei, 
mollynel a’ ganajjal kórtormenyok is monnok oi, ’s némi faj 
dalom mulalkozik, a’ ki'i'iritesokol kell olemozditanunk, mit 
6 lat kosorìise-, 2 lat larnios-, '/2 lat kenmej-kevorekkol min 
den 3 eraban beadva oszközöibotünk. _ Ha pedig mogbů 
les, berkigôzölges olnyemasa kövelkozlében, ienne a’ hasmo 
nesnok oka: kivülrel az alialnak meiog holyrei tetoleso, az 
ogesz teslnok szaraz ores dörzsölese, lorpetinelajjali boi'óes 
kendezeso, es pakreezozali bolakarasa: bolelrìil olionbon a’ 
kiiiiilókön kivül hasznaltassanak a’ kövelkoze szorek: 6 lat 

koseriisg-, 2 lat szekfiivirag-, l lat szalamiase-, '/-1 nehozek 
kamfer-kevorek minden 3_4 eraban egyszor; _ vagy 2iat 
szekl'úviragper, 1 lat szalamiasò, '/2 nehozek kamfor; ill 
lisztilalek is adassanak; az oise esolbon pedig tiszta mogse 
zoll viz. - Ha osupa kerlermenyok üriltolnok ki nagy fajda 
iommal: kiviil moleglartas, lesldörzsöles, lorpotinolajjali föos 
kendozes, eres bodörzsöles a’ húsba torpolineiajjal ’s keris 
begarl'estvenynyol, berdugás a’ szügy alsó reszero; belei po 
dig olajos szorok, vagy fölorosztoll zsir aikaimaztalhatìk. _ 
Vegro ha a’ sekaig tarte kerlormenyeket kiiiriló hasmones 
nel fajdalom nom mulalkezik, es a’ bolok mar ornyodlek: fa 
nyar öszszohiizó szorokhoz kell felyamodni; illyonok: 2 lat 
tölgyfakerogpor, 1_2 nehozek nyors limsó 1 ilezo vizbon 
2_3-szor napjaban; italul oily viz adatik, moilybe izze-vas 
veil martva. 

181. §. 

Sokkal voszelyosobb ozoknel, es logerozhotebb esapas 
a’ gazdara nezvo az úgynovozolt marhadög (szazrelii paozal 
vesz). Gorjoszle okai hoszszas rokkenó hôseg, szarazsag, ko 
meny hidog, silany takarmany ’s resz iveviz, ehseg, munka 
altali mogerelotes, a’ marhanak oteles ulan röglöni moghaj 
tasa, ragaly lovoge, takarmany, alom, falak, jaszolok, be 
rök, viz, haziallatok, és omborok allai, kikkol, vagy mollyok 
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kol a’ dögvészos marhak arintkozasbon voltak. _ Joloi: a’ 
marhan napjaban nahanyszor lazas herzongatas van, mialatt 
szarvai, i'úloi, as manosaì majd hidegok, majd forrak; szôro 
63652 165166, különöson podig hemlokan, as hatan horzas, 
fanytolon as érdos; az allat szomoru és lovort; fóltünóleg 
kurta szaraz köhögéso van, molly naponkint körülbolöl ha 
romszer jô rea, atvagyja sommi, vagy osokaly; karódzaso 
lassu, molly utoljara ogészon mogszünik: ollonbon szomjusaga 
folyvast növokszik, ‘s loginkahh hidog vizot kivan. Fojós to 
honoknal a’ toj apadni kozd, vagy 6365266 616161611. Az 61161 
nagyon gyakran razza fojat, ’s osikorgatja fogait; szomoi 
morodtok ’s iivogi'anyìiok. Vizollas as ganajlas alatt az 61161 
öszszogörnyod mint a’ maoska, labaival kapar, ’s ogyik ha 
16156 161161 fölomolvo all. Halgorinczo annyira arzakony, hogy 
minden 611616516 65252611012611. Botogsag kozdotan 116516116 
11656 van, ’s ganaja ollyan szaraz, hogy poralakhan magatal 
szaternlik; 3_4 nap mulva szemoihól orrahòl, as szajaból 
nami nodvossag kozd folyni, molly eleinte hig, 6161111 s'úrůbh 
allamu, vagtaro podig gonyos hüdös. A’ Ialokzas lassankint 
olnohoziil, ’s az 61161 nyög. Hatodik, vagy hetodik napra 
hasmonés áll be; hůzös opas hig ganaj foly 1616 nagy orókö 
1165 közt, úgy hogy l'arkat fólemolvo oróvol löki ki a’ ganajt 
totemes tavelsagra, kiüritas 6166 podig olhadjad. A’ borjas 
tohenek olvotéluok. A’ nyavalya vago fola a’ 161611265 1161162, 
a’ loholot hiidös; az allat nom allhatvan 161 folyvast fokszik, 
nyög, ’s vagro a’ hotegsag elejatól kozdvo 13-17 vagy 21 
napra mogdöglik. _ Néha, különöson ragaly osotahon az 
61161 diihös, labaival sziintelon 10ш1101 ’5 kaparja a’ földet: 
illyonkor a.’ 161611265 megnohoziil, ’s az 61161 görosök ’s vo 
naglasok között hirtolon olhal. 

A’ nyavalya oddig orvosolhatlannak tartatolt; minthogy 
a’ gyomorban öszszeiilt takarmanyen tömöttsago miatt a’ 
gyógyszor at nom hat. Azonban 6161111 16р65216161011 kövot 
koztahon, ha ogészsagos marhak a’ botog, vagy döglófalbon 
latozó marha szajáhòl folyó nyállal hoollatnak, as oz 61161 
ше516156365 nyavalya idaztotik ola: 62011 6’ ragadvanytol örökro 
montvo maradnak. Az oltas okkap törtanik: A’ booltandò marha 
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vigyezattal eldöntotik, 's a’ monnyiro 101101 hatara fordittatik; 
ezutan ahoz kesziilt kis ter-rol, vagy kessol a’ czomb bolse 
felen a’ tölgy vagy nomzerészek mollett, bol tudniillik a’ ber 
logvekonyabb, '/2 ujjnyi boszszu basites tetetik, ûgy hogy 
a’ hûs mog no sertossek, mivol itt a’ vér csak akadalyul 
lonne; ezután a’ ber ogy ujjnyira orszenyko alakjaban olva 
lasztatik meg podig fölìilrel lofele azaz: a’czombtul a’ leb fole; 
o’ nyilesba a’ mar olöre szedett marhanyál vagy takony azon 
nal boorosztotik, ’s kifolyhatasa nebany porozig gatoltatik. 
Ezek vegeztevel a’ marha fölkelven je moleg istalleban tar 
tassek, koves de je takarmanynyal ellatva többször fris vizzol 
itattassek, minthogy az illy botog marbának 110156 reszo for 
rósagban van. Az oltes belyen 3 vagy 4 nap alatt golyva 
idomu himle temad, molly moggy'úlven gonyodtseggel tolik 
mog; ezt ha kesebbi oltesra basznelni akarjuk, meg miolött 
megkomenyodnek tollbiivelyekbe kell szodni, ’s ezek véget 
viaszkkal botömni. Beoltas utan, miden a’ marhan az eleide 
zott nyavalya else jolo a’ szomorùsag mutatkozik, sziìksegos 
különösen a’ vermos marbáknal az ervages, molly a’ nyolvon 
gertenik; szüksegos tovabba minden marban, miden a’ dög 
vesz jelei mutatkoznak, a’ sziìgyön lelege herbe erral szurest 
tonni, ’s abba langy vizben aztatott bûnyorgyökoret (lgy dugni, 
hogy onnok egyik vege kisse kielljon; ha a’ gyökér jól, ’s 
annak idejeben tetotik be, ugy 1_2 era alatt helyo meg 
gyůl, ’s a’ botegsegon könnyitvo van._ Ha azonban valaki 
marbait be nom olthatna, vagy booltanl nom akarne: vesz 
mutatkoztakor a’ kövotkeze szoroket hasznelja: 

1. Ha a’ botog marba. ganaja kemeny, '/2 moszszon 
öszszotiirt lonyemag 1 itcze vizben fezessek mog, azutan 1 
itczés palaczkba 2 evekanelnyi porratört taruicsgyöker te 
tossek, ugyanannyi keseriise, szintannyi porratört üröm, 1 
evekanelnyi kenvirag, '/2 moszszoly faolaj, es az omlltett 
fonyemaglebelannyi, hogy az iivog megteljék: miutan mind ez 
jól öszszorazatott, meg 20 esöpp tömenyitett legsav (Acid. 
nitr. concenlr.) tetossek bozza: o’ vegyiilotbel a’ marba tor 
keba reggol es este ogyonle adag langyosan töltossek. _ 
Cserezesre podig vetossek 2 itcze langy viz, ebbe 1 kanelnyi 
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lágyse, '/~_» maroknyi liszttel vegyttatt korpa, ’./1 meszszer 
olaj, vagy olvesztott vaj: ez jól öszszerezogatva föcskandevel 
vagy töloserrel vigyàzva az illete helyre boosettassék. 

2. Azon esetre, ba a’ marba hasmenésban szenvedna: 
1 iteze vizben '/2 meszszely öszszetört fenyemag fózassék meg; 
e’ lehel l itozes üvegbe 1 meszszel sziiressék, bozze 1 eve 
kanálnyi leken (Sulphur eaballinum) adassek, ugyanannyi zi 
lizgyökerpor, szintannyi porretört üröm; erre '/2 meszszaly 
olaj töltessék, es bizonyos med szerint alkeszttande sesavbel 
a)10|eg1&quot;ólebb I2 osöpp, es a’ netalen meg meg nam telt iiveg 
az emlttett fenyömeglevel töltessek meg: e’ vegyülat azután 
Iangyosan ’s vígyezattal а' шагЬа torkeba öntessek. Ez esat 
ban is sziikséges a’ t'öntebb leirt szerreli eserezes mindaddig, 
mtg a’ betegség meg nem fordul. _ A’ merhe mindket esetben 
napjeban többször itattessek langy vizzel. _ E’ szeraket nam 
esak a’ törtenetesan megbategedett, hanem az oltes által mes 
tarsegesen maghetegitatt marbeknel is lehet alkalmazni. 

a) A’ sesav úgy készìttetik el, hogy álljon I font töményitett sósav 
ból, és 21`ont fölolvasztott sósavas vasélegbel (Vlurias ferri). 

3. Meg a’ következe evszert is, mint biztosat, амины? 
а’ marhadög ellen: Vegy 2 kanelnyi degetat (ketrenyt), 2 
maroknyi set, 1 maroknyi fogbagymet, l kanálnyi szekt'ú 
vat, 1 kanálnyi kalapos szattyut'úvet (Tussilago Patasites), 1 
kanálnyi tormet, 2 kanálnyi pörkölt es megtört fanyebogyót, 
1 kanelnyi augyalkagyökeret. Mindazek jel öszszekevartetnek, 
és a’ keverekbel raggal egy kanelnyì, ecsettel a’ marba nyal 
vere kenetik. 

Egyebbirent minthogy eddig sem az oltás sìikare be 
nem bizonyodott, sem a’ tölbozott szerek osalbatlan fogana 
tuaknak nem tartetbetnek: azok gondos használate mellett is 
je a’ nyavalye kiütese elett, annak folyteban, es almulta таи 
ûgy müködni, hogy a’ következbete nagyobb veszely elberit 
tassek. Enuelfogva a’ marbet, mihelyt lagkisabb baja ve 
tetik eszre, jobb otthou tarteni , mint a’ lagelele boosátani; 
es be a.’ vesznek jelai mutatkoznának: e’ nyavalyesok az epak 
tel azonnal különöztessenek al. _ Az elhullottak testai tevol 
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és melyro rojtessenok feld ala, es meszszoi hintossonek bo; 
a’ nyavaiyas marhakkal bane szolgak so omberrol, so ep marha 
val erintkozésbo jönni no ongodlossonok; azen edenyok, moly 
lyokbon az olodel es ital adalott a’ marhaknak, vaiamint ozok 
ganaja is, mint logragalyosabb, lovakon hordatvan ki, egollossek 
el, es a’ szanleföldro soha so vilossek. Az istalle, mollyben a’ bo 
togok larlallak, nehany henapig üroson ailjen, gyakran fúslöl 
tossek ki b), bonne a’ jaszolek ’s ogyebb részek oreson moszol 
tessenek be; talapjának (else retogo 3_4 ujjnyire herdassek ol, 
asassek ala, és masunnan hezoll földdol, mollyhez szenpor, 
vagy egololt mesz vogyitlelhotik, póleltassek. A’ halósag 
ügyoljon arra, hogy a’ baromorves rondoieloi szerosan meg 
tarlassanak; a’ halarekra ôrök áilillassanak az idogon marha 
beboosalasanak moggáliasara: a’ masunnan jött marha 40 
iiapig voszlogeljen, hogy ogeszségeröl loljes biztossag szoroz 
lelhossék; végre vigyazui kell ап‘а; hogy a’ dögbon olosolt 
marhaknak húsa vagy bero aruba ne beosattassek. 

b) Az istáiiók ásványsavakkai füslöltotnok ki. E’ végro vétetik 1 
lat konyhasó vizbon fóloldva, molly eldathez kénsav kevortotetl. —— Fo 
ganatosb a’ kövelkoze fîistóleszor: Végy meszhalvagot es timsót egyenló 
mérlókbon, törd ekot-porra, old Fei 2 font vizbon (mintegy masfel mosz 
szeiybon), todd ogy lálba, és adj bozza még 20_30 csöpp kénsavat. 
E’ monnyiség eiég 24 órara ollyan islalióban, hol 8_10 marha all. _ 
Fonyemag ’s gallyak égolésével osak a’ ievoget rentjuk. Savakkal nap 
jában ketszer kell fiislöini; es 2 órával minden fiistöle's után ajtót 's 
ablakot kinyitiii, hogy az istallóba fris lég tódulhassen. 

182. §. 

1. A’ veros vizollot; oz orvosollatik, ha '/z fonl sza 
lonna, mint a’ osörget szokluk, koezkakra vagdalva 1 mesz 
szon söroezolbon ogy era nogyodig fözelik, es miulan vala 
monnyiro moghüil, mindoneslül a’ lorekba tölloli'k; erro ogy 
era mulva vizzol olegyilelt liszl adatik. A’ marha ogy darabig 
ervosias ulan se beosatlassek ki az islaliebul, hanom obbon 
maradva jobb olodollol es liszlos vizzol apollassék. 

2. Moddeseg; oz ha rendollenes berjazasbòl szarmazelt, 
ervoselhalian; do vannak fijatal, eres, igen jól lapiall leho 
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nek, mollyok jòllohot gyakran megfolyattak, do mog nom ha 
sasodtak. Itt az izgakonysagnak lognagyohb ioka fojlödvan ki, 
mintogy parosodasi dììhös vagygyal ugraljak a’ többi tohene 
kot, söt a’ bikakat is, as parosodnak ugyan do mog nom 
fonganszanak. Illyonoknél s'úkoriilt több izben a’ hasasodas osz 
közlaso az allai, kogy az ingerültsag megtompitasara oró 
osökkontö, sovanyitò olodolt kaptak, nomzóraszoik hideg viz 
zol mosattak, rajtok totomosb argavas tatotott, a’ tiizoshok 
nok podig pefajukon mind a’ kat felöl zsinor hazatott, as 14 
nap hon is hagyatott.- Vannak ollonbon középkeru tohenek, 
mollyokbon az alot, as nomzóraszek rosz tartas, vagy mas 
oknal fogva olly lankadtak és petyhìidtok, hogy legkisebh pa 
rosodasi vagyat sem képosok kil'ojteni: itt gyakran siiker'úl 10— 
taplalas altal a’ testet orôhöz hezni, as a’ nomzôraszek lan 
kadtsagat a’ kövotkozô ingorszorokkol fölviditani: Vagy fonyó 
magból, rozmaring, as bazsalikomviraghól ogyenlô martak 
hon 8 latot, fózd 5 itozo közönsages kûtvizhon, 3 itezoig, 
harem ogyenlö raszro osztvan, öntsdbo harem ogymasutan 
kövotkozö roggol langyosan a’ moddô tohan szajaba. _ So 
illy tohénnal minden haten katszor hasznaltassak. 

3. Parosulasi ösztön hianya; onnok oka vagy az allat 
gyongosago, vagy szerlölötti kövarsago. Az olsö osotbon töhh, 
as tapteljosh takarmany adassék; az utòhbi ollonbon az olo 
doladagok mind monnyi-, mind minösagökro kisohhittossonok. 
Egyéhhirant a’ parosnlasi ösztön fólahrodaso olömozdittathatik: 
ha a’ tohan hikak közoliho allittatik, vagy ha tört kondormag, 
konyarrel, as fonyómaggal ologyitott molog sör, nyors gyök 
takarmany, vagy mas iizokodni vagyó tohannok teje adatik 
neki. 

4. Nohéz ollas; oz töhhnyire a’ horju rendellonos holy 
zetének kövotkozménye. A’ borjunak rondes hoiyzote van, ha 
szülotésokor két olôlahain fokvô fejovol jö az anyamahszajba; 
ha oz igy nom történik, as az anya a’ horju rendellonos holy 
zoto miatt nom tudna olloni: akker a’ vajudasi fajdalmak ony 
hiiltokor a’ no talan mar kijött raszokot viszszatolvan, as olaj 
jal hokont kazzel vigyazva az anyamahbo nyulvan a’ hihat ki 
puhatolni, as a’ borjunak rondes holyzothoi attatolo altal jóva 
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kell tonni. Illy rondotlon holyzetok peldaul, ba az egyik, vagy 
mindket lábnak tormeszotolloni fekvese van; ha az elelebak 
kibukkannak, de a’ foj hatramarad, vagy a’ borjunak betsó 
reszo jön ki olóbb, vagy a’ fej terden fekszik ’s a’ t.- 11a’I a' 
moll nem akarna koresztiil menni, a’ segitseg 0161111 no alkal 
maztassek, mig a’ fej es labak a’ mehszajon at nom jöttok, 
es az anya minden hoszszabb idojiì oretetes daczera 500152111 
hot: okkcr tobet vetesseuok a’ szülfejdalmak beallesakor az 
egyik kezbe az olelábak, a’ masik kezzel podig nyomassek o’ 
lebakra a’ szaj, es igy buzassek a’ borju eróson ugyan, de 
vigyezva ki; mihelyt azonban a' szülfajdalmak megszünnek, 
a’ buzessal is löl kell hagyni. _ Ha elles alatt az anyameh 
kifordul, a’ toben hetse reszével minel magosabban ellittatik, 
az anyameb langyos vizzol kitisztittatven, es olajjal bekenotven, 
vizbo mertott vaszoudarab segelyevel vigyazva viszszanyoma 
tik, es hogy ismet ki no forduljon: a’ nemzóreszekro bóröv 
alkalmaztatik. 

Irodalom: MG. lV. a. Il. 12 М. 20. 2l. 26. 30.-V. 5. 25. 62. 
sz.-MN 1846 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A’ juhok tenge'sztése'röl. 

183. §. 

A’ jub a’ logbasznosabb baziallatok köze tartozik, molly 
az embort a’ vileg minden reszeibo kövotven, 6101 tojevol es 
buseval taplalja, gyapjaval es berevol ruhazza, tragyaja 01101 
5201116161111011 termekonyiti. Égbajlat es tartás külömfelosegebez 
kepost igen külömböze fajokra es alfajokra szakad, mellyok 
mindnyejan kedvoltobb tanyajok tokintotebel lapalyiakra, es 
hegyiokro osztható. A’ bazenkban 101026 fajok mind bogyiok, 
köziilök a’ legnovozotosbek ezek: 

1. A’ közönsegos magyar jub, vagy döndöre, hoszszu 
tömött ogyenos gyapjúval. 

2. A’ csavarszarvu juh (Ovis Aries stropsicoros) ki 
sobb böcsiì az olehbinel, 110525211 kanyarodott gyapjuval. 
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3. A’közönseges parasztvagy nemetjuh, mellynek gyap 
je kisebb nagyobb mertekben egyenes, és rövidabb az elebbi 
ket fajénàl. 

4. A’ lengyel juh, melly Marmarosban ’s egyebb Gali 
czieval bateros keleti vermegyeinkban találtetò: magát durva, 
hoszszu, nyeken es basen szerral vegyes gyapjúja altal tiin 
tati ki. 

5. A’ magyar bagyt, vagy boozai faj, Liptó, Gömör, 
Zòlyom hegyes tàjekin bonos; gyapjûja rövid, kanyarodott, 
durva, kevesböosiì; da tajbesegre lagjalesebb faj hazankban. 

6. A’ spanyol merinofaj, melly jalen szezadban bozatott 
hazánkba, es a’ többi fajokat kiszorítassal fenyagati. E’ faj 
testidomra, es gyapjùminesegre nézve ket fajtera oszlik, tud 
niillik az infantade, es esourial шпага. 

A) Az infantado, vagy negratti fejta magát ares szeles 
testelkata eltal különböztetì mag; faja rövid es szeles, orra 
lafele hajlott, es ránozokkel ellatott, nyeka ares, rövid, es 
többnyire tokeval ’s reuozokkel hir, melly utóhbiek többi tas 
ten, kiilönösan beten, es betsó reszein is eszrevebetök; fa 
jen egesz’ szemig, láben pedig egesz’ körmig gyapjuval van 
beneva; nagymaunyisegii izzadéka szurokalaku, melly porral 
vagyülven a’ gyepju felületet ieketere fösti, es nabezen mos 
паю ki. Gyapjúja a’ követkaze fajtáeboz kepest többnyire ve 
lesebb és tömöttabb, de kevesba ñnom rugalmas es legy, 
kivelt a’ betsó reszaken. Egy anyajub köriilbelel 2_2'/2 font 
tisztera mosott gyapjút szolgeltat.- E’ fajtenak bárenyai al 
leskor szerral vennak baneve, mellyat kesebben elvesztenek. 

B) Az esourialfajta újabb ideben aleetorel, vagy szesz 
names jubnak is neveztetik, mival Spanyolorszegból legeleször 
Szászországba bozatott, es itt gondos ápolás, es következe 
tes perosttas eltal a’ tökelynek sokkal nagyobb fokera emel 
tetetl, mint a’ mellyen bazájeban ellott. Termeta szelasabb 
es karosûbb, nyeka soványabb és hoszszabb, tokával ’s ren 
ozokkal vagy epen nem, vagy osak kisebb mertekben ella 
tott; fejen es lebain kavasbé szerös; a’ gyapjùban leteze több 
nyira sarges izzadeke könnyen kimosbate, maga a’ gyapjû 
pedig igen tinom, lágy salyemfenyü, hoszszabb növésre baj 
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lande, es a’ test minden reszoin inkabb egyenló. Egy anya 
juh aitalaban l‘/2_2, a’ kes pedig 2_3 font tiszlara me 
sett gyapjùl szolgailat.- A’ baranyok oilesker sima, rövid, 
pöhöiyalaku gyapjúval vannak beneve. _ Az olootoralfajla az 
ide viszenyi irant sekkai kenyosebb, elfajzasra hajlandebb, 
iiohozebben hizik, es esokeiyobb minósegiì hust szelgaitat, 
mint az infanlado fajla. 

184. §. ' 
А' közönsegos juh rondoson 11-13, a’ merinejuh ol 

lonbon alkalmas tartas mollolt l5_20 evig is eiel; logrövi 
dobb eloto a’ iapalyi fajnak szokotl lonni. _ A’ juheknak elet 
kera, mint a’ szarvasmarhake fegaikról ismortolik mog; tud 
niillik 20, zapfeguken kivül alsó allkapesukban van 8 molsz 
foguk. A’ barany mind a’ nyolez motszfogat magaval hezza. 
a’ vilagra, do azok osak lejfegak, mellyek bizonyos ideszak 
ban ismet kihullvan, allande-, iapaloknak novozett, szeiosobb 
fogak allai peliilatnak ki. Miheiyt a’ barany 1-1'/2 evos, 
neha oiebb is, a’ kel közepse lapatfogat nyori, es most mar 
kellapatunak nevoztotik. Mikor2_2'/2 oszlendös, a’ket szom 
szed tojfogal elhuilalvan, holyebe ismet 2 lapatfogat kap, es 
okkor negylapalunak bijak; 3 _372 evos koraban, az ntan 
kövelkozö 2 fogat kivaltvan: hallapálunak _; végre 4_4'/z 
evebon a’ logszeisebb 2 allande fegat kapvan: nyoleziapatu 
nak nevoztotik. A’ kesóbbi kerhalarozas a’ fogakbel nom biz 
tes; azonban a’ kövelkozek nemi isznorolol nyujthalnakrha 
tedik évbon a’ fogak többnyiro meg elly foherok, es ogyonlek, 
minl oiebb; esupan a’ feghús olkeplatasa kövotkeztebon hosz 
szabbaknak ialszanak. Holodik évbon a’ kat közepse motszfog 
kisse eserbulni, es sargulni kozd, az lny pedig eszrovohote 
leg lohuzòdik. Nyoiozadik évbon a’ fogak sargakka valnak ’s 
törodozni kozdonok. Kiienozodik evbon a’ közönsegos juh több 
nyiro mar a’ 4 közepse es lizodikben 4 szeise metszfogail is 
olvoszti. _ A’ foghullas a’ morinofajlanal rondoson kesóbben 
ali be. 

185. §. 
A’ juh lragyaján klvül fekep husa, teje, es gyapja allai 

14 
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hajt hasznot. Ezek köziil mellyikot tazze ki a’ gazda ozaljaul, 
töhh körülmanyoktôl lügg; navszerint: 

1. Olly vidakeken, mollyokon a’ juhok ogasz nyaron at a’ 
szahad tormészothon alôdnok, hogyes ordós kószikias logolôkön 
tanyazva: logozalszorůbb ogyos hasznot mollözvo, a’ haszonva 
tolok öszszogat inkabh tüzni ki ozalnl; ez intézkodas mollett a' 
gazda ogyos juhhól nagyobb jövodolmet húzand, mint, esokély 
ar mollett, a’ morinajuhok gyapjahòl, kivalt ha a’ tojelö faj, 
millyen a’ hoozai, a’ gyapjas, as nagytostii magyarjuhval ko 
rosztozas altal nemosittotnak; vagy bóvoh hogyi logelókön a' 
piomonti hergamaski juh honesittatnak mog, molly 7_8 font 
egyonos gyapjût szelgaltat, és logtöbbnyiro 2 baranyt ollik. 

2. Szaraz as homokos földön lognagyobh haszonnal to 
nyasztotik az eloctoralfajta. 

3. Szaraz kövar iîildön is jól diszlik ugyan az electoral 
fajta: do hel a’ harányoknak as hizóknak van je ara, vagy 
a’ kovosho linom gyapjanak nagyobb a’ kolendösage, ozalszo 
rúbb az infantado fajtat tenyaszloni, vagy podig az angel 
southdown i'ajt honositni, molly körülbolöl 3 font közèplinom 
sagu göndör gyapjut ad, 60-70 fontnyi hassulyra jut, tar 
tas as igen gyakran 2, só't 3_4 haranyt is ollik. 

4. Szaraz anyagi'öldön az olooloralfajta sok gyuladasi 
botogsagnok van kitévo; minalfogva ozalszorûhb itt is az in 
fantandofajtat novolni. 

5. Nodvos, lapalyos, hemok, vagy -közép1’öid a’juhtartás- 
nak egyaltalahan nom kodvez; minalfegva illy holyzethon osu 
pan nyári istallazas alkalmaztathatik haszonnal; itt is inkabh az 
infantado, mint a’ kanyesobh electoral valasztatvan tonyasztasiil. 
Ugyanozt koll artoni a’ nedves lapalyos agyagföldriil is.-- Azon 
han nodvos legolókön mindonkor tanaososabh olly juhfajttartani, 
molly lapalyos logelókön szazados szektatas kövotkoztahon vo 
szaly nalkül alhot, millyon pédaul a’ namotalföldi lapalyi juh 
(Marsch-Schaf), molly 2_3 mazsanyi sulyra is jut hizas ál 
tal, 5_7 l'ont iìnomsagra közép fasů-gyapjut szoigaltai, 2_3 
barányt is ollik, as naponkint 2_3 itczo tejot ad. _ Egyahb 
irant nedves legolök alatt nom artiink zsomhakos, moosaros 
sassal honótt ingovanyokat; mort illy holyok sommifalo juhfaj 
nak nom felolnok. 
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186. §. 

Igenyünknok meglolole ellende fajhoz ûgy jutunk, ha 
azt biztos holyon mogszorozvén , helyos bolfajzás 01101 mage 
bel, az az mas faj es törzsbeli ellatok verolegyitese nelkiil 
szaporitjuk es fo'ntartjuk; ha podig e’ boszerzes kivihetenok, 
vagy gazdasagosnak nem letszanek: yagy parositeshoz, vagy 
kerosztezeshoz kell folyamodnunk. Else osotbon 1101 пеше5 
10110 bocsettatik öszszo, peldaul az oloctoralfajta 02 1010010 
doval, hogy e párositas követkoztebon rövid ide alatt ogy tij 
fajta kepoztossek, molly bizonyos fokban mindegyiknek tökelyet 
birja. A’ masodik osotbon podig a’ nomos 101010011 közönse 
gossoll folytonos parositesa altalblzonyos evek eltoltevol 5201 
ш02111 0’ nemosltett allende faj. Peldeul, ba ogy közönseges 
toliver anyajub ogy toliver morinokossal perosittatik, ivadek 
jok felig nemes, felig közönsegos verii lesz; 110 ozon keros 
ivadek megint toliverii morinokos eltal hagatik meg, sziilöttjo 
a/1-ed resznyiro nomos '/4-ed resznyiro közönségos lesz; ek 
kinti 1020105 mollett harmadik izben a’ nemesseg mar öszszesen 

2D 1 

2n 
 1/8, a’ negyodikben ‘5/111; altalaban lesz, holn 0’0001— 

zodéket jelonti. Ha az anyajubok mindig 2'/2 eves korukban 
hegatnak mog oleször, es igy egyik nomzedektel a’ mesikig 
3 ev osik kezbe: a’ 8 iz elereseig, mellynel a’ nemos ver 
öszszogo 2L’ 24 ev kivantatik mog. 

2“ 28 256 

_ Ha azonban a’ kerosztezes altal ezelt akarunk 0101, 521111 
seges: 

1. Hogy a’ holybeli körülmenyok ama’ morinolajnak, 
mellyot kitenyesztoni akarunk, kodvezzonok. 

2. Hogy az allatok ille tartas-, es apolasban reszosiiljenek. 
3. Hogy a’ kosok nemcsak minden je sajatseggal birjanak, 

es bíbanelkiìliok logyonek, hanem megallapodott morinotörzs 
bül is szarmazzanak. Ennelfogva czelszerii a’ kosokon kiviìl 
ogyszorsmind morinoanyajubokat beszorozni, es igy ogy ne 
mos törzsnyajt fölallitani, mellynek segedolmevol magunk no 
velhotj'úk 161 a’ nemesitesre mogkivantate kcsokat. 

 

14* 
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4. Hogy minden egyes juh gyapjuminesega szerintszor 
gosan osztàlyoztassek, es ezou egyedak, mellyek nam igen 
haladnak a’ nemesedesben , kiselajtessenak (апатипеш). 
Az osztalyozes lagalkalmasban törtenik tavaszkor nyires elett, 
miden a’ gyapju mer tökelyasan kikepzedött es kellóen hosz 
szú, mageban következe 6 rovatot foglalande: gyapju Площ 
seg, lágyseg, fodorseg, шпат, kiegyenlitatlseg, es tömött 
seg; mire az állatok, gyapjujok öszszes miuesege szerint osz 
talyoztatnak. Az osztályok többnyire azon gyapjú nam szerint 
navaztetnek, mallybel gyapjoknek nagyobb resze ell, peldaul: 
electa, prima, seounda ’s a’ t. — Negyobb bibák, millyenek 
peldaul a’ ezernasodás, ritkaszáluseg ’s a’ t. a' jegyzekek kiì 
lön rovateba iktattatnak, hogy arra hágaskor a’ kosok fólosz 
tesenàl tekintet fordittatbassek. 

5. Osztelyozes után minden egyes jub ez illete folye 
szemmal megjegyeztessék. Ez egy kiilönös gepeoske altal tör 
tenìk, mellybe az érczszegaeskekból alle szamok beosináltat 
ván, a’ t'úl belreszebe nyomatnak úgy, hogy a’ tìnom beröoska 
etszuratven, a’ számok kinyomva letszessanak; hogy pedig 
a’ nyomat be ne nehassen, ezonual valamolly festékkel (in 
digo, lepor; égettesout peliukeval fiilaresztve) mezoltatik be; 
e’ kosokuak pedig szarvaikba siittetnek a’ számok. 

6. Az osztályozes evenkint ismétlende, mivel nemelly 
ellatoknel a’ gyapjû miuesege idevel veltozik; az egyévas be 
renyoknel pedig almaradhat, minthogy ezeknek gyapjuja má 
sodeves korukbau többnytra jelentekeny változásokat szenved. 

187. § 

A&quot; jubok uemesttesére, mint mondottuk, többi közt 
sziiksegas, hogy a’ kosok minden je sajetseggal blrjauak, es. 
bibauélküliek legyenek. Egy je kosban megkivenlatik: 

1. Hogy testera nezve eresalkatu legyen; bomlokzata 
boltozatos; szemei nagyok, és alavanak; fülei kicsinyak, es 
nem patybüdtek, orra bajlott; derekahoszszu; kerasztja es 
vellai szelasek; nyaka vastag; malle szeles; basa gömbölyů 
’s nam felötte osünge; továbba legyen a’ kos elenk, bátor, 
barozos, hágesuel t'úrga es ingeriìlt, vegre ep nemzórészek 
kel birjon. 
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2. Kerat illelelog, a’ kos ugyan mar else fegvaltasa 
nlan 1’/2 evebon kepos paresodasra: de miulan az igen kora 
parzas el kifojledeseben hatrallatja ’s orerlonlli: tanaosos osak 
272, vagy mi jobb 3 evos koraban hagasra hasznalni; ekkep 
ha mog nom oretienitlolett: 7_8 evos keráig loljes orövol 
örökiti sajalsagil ivadekiban.. 

iss. §. 

De hogy nyiijunk ehajtmanyinkbez kepost oióre haladjon, 
a’ lonyeszanyak váiaszlasara is ki kell iìgyolmiinkot torjoszlo 
niink. Az anyajuh nom osak a’ kivanl gyapjûsajalsagokkal lo 
gyon oliatva, hanem ep egeszsegos ereteljos tostlel is birjon, 
’s ozonkiviìl mind belojoie, mind je szeplate legyon, mitler 
meszoteson osak az oise 51165 ulan tudhalni ki. Parosodasra 

a’ jerko is osak 2_2'/2 evos koraban boosattassek, es ha 
nyajunk szaporodasan mar nom doigozunk, koranak osupán 
6_7 evoig hasznaitassék lenyeszlesro, molly uleisera ogyebb 
kinl mindaddig aikalmas, mig ep fogakkal bir. _ Maga a’ 
parosilas haromfeio maden szokotl lörlenni: 

1. A’ kesok hagas idojén az anyajuhsorog köze boosal 
tatnak :. do oz ezeiszorůlion; inert gyakran a’ logjebb kos a’ 
logroszszabb anyajuhot hagja mog, vagy hibas kes hibas ju 
het, mi állal az ivadek oisilanyul; lovabha a’ kesok egy 
massal ezivedván magukat erelienilik. Azerl tanaosos, hogy 
a’ kesok osak vaitozlalva minden masodik napon reggol es 
este beesallassanak a’ nyaj köze. 

2. Az anyák gyapjok minósego szorinl több oszlalyba 
seroztatnak, es minden oszlaly szamara a’ bozza ille kesok 
jolöllolnok ki. Igy peidaui alakitlalhatik 3 oszlaly, az oisöbo 
jöholnok a’ iinom, do ritkagyapjas; masedikba a.’ si'irii, do 
durvabb bundaval olialetl; harmadikba pedig azen anyak, 
mellyek gyapjok ilnemsagarói es löme'ttségeról jolosok. Az 
oise oszlaly közé lohal a’ siiriigyapjas kesok; a’ masodik köze 
a’ finomabb do rilkaszaiu; a’ harmadik- köze pedig a' ilnom, 
es tömöttgyapjuak boosaltalnak. Itt is ezelszorii a’ kosokal 
osak fölvallva boosalani hagasra. 
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3. Minden juhogyodnok ogy neki mogfeloló kos adatik. 
E’ ozélból ogy hagajegyzak készittetik, mollybo valamonnyi 
kos as anyajuh az osztalyezasnal kapott folyaszam szorint bo 
iktattatik, ja as hihas sajatsagaik az iiletó rovatokha heirat 
nak, as minden anyajuh mollett mogjogyeztotik, mollyik kos 
ala hoosatandó. Hagatás olôtt pròhakosok (nahany alabhvaló, 
kötanynyol fo'dött hassal) heesattatnak az anyajuhok közé, ozok 
az üzódóket iîilkerosik, mellyoket aztan a’ juhasz kilog, mind 
egyíkot a’ szamara rendolt keshoz vivan. Moghagatasuk a’ jegy 
zakho iktattatik, as az oljaras mindaddig folytattatik, mig va 
lamonnyi juh mog nom hagatott. _ Azon anyak, mollyok 
olsö hagaskor mog nom hasasodtak, 2l nap mulva (gira szok 
tak iizödni, 63 azart okkor ismét kos ala boosattatnak. _ 
.la a’ hagatast úgy intazni, miszerint az 4_5 hatnél tovahb 
no tartson, hogy a’ haranyozasi idô egymasutan hamar lo 
l'elyjon, 63 а’ haranyok ogymastòl korra no nagyen különhöz 
zonok. 

189. §. 

A’ juh a’ tonyasztö totszaso szorint az avnok akarmolly 
szakahan parosul: azonban a’ parosilas legközönségesohhen 
omo’ 3 avszakhan történik: 1) aug. as sept.; 2) oet. as nov.; 
3) apr. as májushan. Elsö oselhen a’ haranyozas jan. és febr.; 
masodikban mart. as apr.; harmadikhan aug. as sept. hana 
pokra, tohat illolölog télro, vagy tavaszra, vagy nyar vagare 
esik. E’ haranyozasi idószakok mindogyikanok van fany- as 
arnyékoldala, 63 ogyik som ajanltathatik Foltétloniil; navszerint: 

l. A’ tali (jan._fohr.) ollasnok az a’ haszna, hogy a’ 
haranyozas olly idóbon osik, mikor a’ iiiliigyolas, más mozoi 
foglalatossagok nem lato miatt, könnyehh; a’ baranyok a’ 
többi vanohh juhokkal rondes idóbon már nyirattathatnak; az 
anyak a’ zöld legolón nyirasig magnkat fo'lvovén jobb as több 
gyapjût adnak; а’ mar idósb haranyek a’ logelóro hajtott any 
jokat könnyobbon nalkülözhotik, as a’ molog idó hoköszönta 
vol maguk boesattathatnak ki zöld logelóro.- De mivol a’ 
haranyzasidó a’ loghidegobh avszakha osik: mind az anyak, 
mind a’ baranyok tartása és apolasa totomos költsagüvé valik. 
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2. A’ tavaszi (mart. es aprilbon ollott) berenyok az 
anyakkal legolero jerbatven, mind ezek, mind a’ berenyok 
tartasa kovosbe költsegos: de a’ barenyok meg az oleforduló 
zordon idejarest elvisolni képesek nem leven, több betogse 
geknok vannak kitevo, mint barmolly mas ideszakban ellettok. 

3. Nyar vegevol (aug. es septemberben) a’ juhok ter 
meszetszorinti elotmódjuk, es a’ nyari melegseg követkozte 
bon könnyobben ellenek, mint telen; tejök is több a’ tarlen 
lelt be teplálek miatt, a’ barenyok jobbani kifojlôdesere for 
dltande; az anyak gyapjunöveso kovosobbot szenvod, mint 
a’ szonvodondett ha az ollés nyires elett koves idevel törtent 
volna; a’ baranyok nyireskor több es hoszszabb gyapjût ad 
nak; tenyesztesro elôbb hasznaltatbatnek, es kovesebb belog 
segoknek votvek alaja. _ De e’ baranyozasi ide nagy taker 
manymonnyisegot föltetelez, minthogy teli taplaleskor minden 
beranyl mar juh gyanant tokinthetni. 

190. §. 

A’ mogfoganszott anyajuh 20-21 hetig hasas, molly 
ide alatt leggondosabb apolast igéuyel; minell'ogva et, kü 
lönösen a’ visolesseg utolse szakeban minden tolongas es szo 
rongatas, minden boiszapolt vagy olrotbadt takarmany, min 
den fris szene. es dores zöldsegtel szorgosan koll evni, a’ 
moslek es gyöketetessel podig vagy egeszon fölbagyni, vagy 
azokat csak kisobb adagokban nyujtani; azonklviil a’ hasassag 
masodik folebon a’ takarmanyadagok is szaporitandek. To 
vabba ügyolni koll arra is, bogy a’ hasas juhok kutyak altal 
no nyugtalanittassanak, vagy valamelly mas szokatlan eset al 
tal mog ne ijosztossonek. _ A’ juh könnyoi ollik ’s azert se 
gedelomro ritkan szorul. Sziiletes uten a’ keldekzsiner, ha 
magalel el nom szakadna, a’ barany köldöken alól ogy lo 
nyemyire elvagatik. A’ többi goud olvalasztasig arra fordit 
tassék, hogy az anya sziilöttot mogismerven ezt tojevol tap 
lalja. Ido tartozik a’ berenynak csöeshöz vozeteso, es tartasa, 
ha az meg sajat labain allani nom tudna; az anyanak mog 
l'ogesa., ha oz a’ berenyt szoptatni nom akarna; a’ barenynak 
mas tìatlan je tojole anya ala odasa, ha sajat anyja elveszne, 

a 
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vagy keves tejjal birna, melly gyemságra közönsegas jubok, 
vagy kecskek is basználtathatnak, ba illyek a’ marinokon ki 
viìl léteznek. Ha a’ juh az idegen berányt elnam fogadná: az 
arva berányrel egyper gyapjut'úrt lametszetik, es jövendóbeli 
gyámanyja szájeba dugatik, hogy azokat megrágja’s lenyelje. 
_ A’ berenyok 2 hates korukig folytonosan anyjaik mellett 
bagyatnak, ez ide eltelte uten az öregek etatesa es itatása 
kor, tebàt napjeban báromszor telük elkülöno'ztetnek, es a’ 
bárányfelkába vitatnek et. A’ szopes 3_4-dik betetól kezdve 
lassankint az anyatejen kivül más tápboz is szoktattatnak. E’ 
ozelra je, ba az istallónak egy alkaimas resze (esztrenga) rà 
csok altal alvelasztatik, mellyek fogei olly ritkek, hogy azok 
közt az anyek ugyau ne, da e’ berenyok kenyelmesen búv 
hassanak keresztiii: itt nyujtatik a’ berányoknak nagyságuk 
nek megfelele jeszolokban Енот szena, sarju, leherszéna, 
zab, áztatott borse ’s tf., az esztrenge egyik szögleteben pe 
dig. tiszten tartande lapos edenyakban viz edatik. _ Mibalyt 
a’ heranyok az elihök tett aladelbel mer jeizůen esznek, ejjel 
ugyan meg mindig anyáiknal bagyatnak, nappal azonban hoz 
zejok eleinte 4-szar, kesebben pedig napjaban csak 3-szor 
housáttassanak, mi vegett az erintett asztrangeba egy siirúbb 
fogakkal elletott reos alkalmazesa eltal záratnak be. Harma 
dik benapban anyáikboz esak 2-szer erasztatnek, ejszakán át 
pedig alkiìlönitve tartatnak, vegra a’ 4-dik benap elejen age 
szan elválasztatnak az emletůl. 

191. §. 

A’ bárányok elvelasztesuk uten a’ közelletaze es ñnom 
ageszségas tiivekkal bevalkede legelekön tápleltatbatnak; ki 
hajtesuk elett azonban mindig nagyobb mannyisegii szeraz te. 
karmànyt is kapjanak: je legelek nem léteben pedig, a’ ter 
lei legale baálltáig inkább bon tartassanak. Istallòjuk szelles, 
hives, gyakori tregyakibordes es healmozes eltal tisztau tar 
tott, tages udvartel környezett legyen, hogy szükséges moz 
gesban reszesülhessenek. Ezen istellezás alatt teplelekul kap 
janak tinom szenát, zabpolyveval ’s apre szeeskeval keverve, 
továbbe hiivelyas szalmet, vagy pedig szeneval vagyes zöld 
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lakarmanyl, peldaul laperlekro nezvo ’la zöld, 65 '/1-ad rész 
szaraz oledoll.- Azon kosbaranyok, moilyokol lonyesztesro 
moglartani nem szandekozuek 3_-6 holes kerukban, vala 
minl kesóbben a’ tenyeszlesro alkalmatlanoknak lalaltak, ki 
hereitolnok; ugyanokkor az anyáknak szant baranyek farkai is 
mintogy 2 ujjnyire lövoiktöl eivagatnak, molly můtetolokot la 
naosos szep tiszla napekon veghoz vinni, mivol ogeszsegos 
liszta lovegenél jebban sükoriilnok , es az ojlell sob is hama 
rabb bogyegyui. Vegro a’ kesei baranyek, ha ozok hagóko 
sek hianyaban a’ heszszas hagatas miatt lollok illyokke, mint 
hogy fölnovolesök osak bajl es gendot szaperlt, lojon a’ va 
geszek szamára hiziaitassanak mog. 

192. §. 

A’ loljes kerl olert juhok apoiasára nezvo oise holyon 
all azek tapiaiasa. Ez nyarira, es teiiro oszlik. A’ juhok nya 
ron at vagy legolón, vagy islalióban, vagy vogyosen iogoien 
es islalióban taplailatnak. о ~ 

A’ juhiogolek annyifelek lohetnok, mint fölobb (172. §.) 
a’ szarvasmarhatonyeszlesnei mendottnk. A’ gyöpiogolók közt 
logogeszsegesebbek azok, mellyek hogyoken es dombokon, 
fekep deli, deikololi, es delnyugati lejtókön leleznok; mort 
az itt növe komeny es rövid, do taploljos 65 edos fiivok a’ 
juhokra kiiiönösen je bofelyassal birnak._ Az ordek köziìl 
loebb juhlogoleiil szolgainak a’ nyir-, biìkk- es tölgyos er 
dek, különöson miulan a’ makk lehullelt. _ Az ugariogolô 
az esi haromnyemasos gazdasagekhan a’ juhoknak nyari tap 
ialekuk nagy részet többnyiro kiszolgáilatja. _ A’ lariói logole 
szinto 16 reszot nyujtja a’ nyari tapialeknak, és epon akker 
voszi kozdolet, mikor a’ löbbi logoiek mindinkahb siianyulnak. 
De hogy a’ larlei legoltotes a’ táplaiek hirloioni valtozlatasa 
miatt fölfuvòdasl, verlaiyeget, vagy más bajt no idezzon 
ole a’ juhokhan: ozelszor'ú losz a’ larlera oiebb szarvasmar 
hat hajtani, molly a’ fölölto 0015 füvokot artaiom nelkiil le 
ovondi; 521 52 elszert kalászek, es szomek föiszodeso vegotl 
ludak, es sörlesok kövossek: es osak erro nyiltassek mog 
a’ legole a’ juhoknak, de okkor is oloinlo osak rövid idóro, 
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midön mar mas logolön faligmeddig jollaktak. A’ 161-161 le 
geltotas alatt továhba tanaoses gyakrabban 361 adni, molly 
kóza kan, vagy más vartisztitaszorek kovortettok; 163361611 
kint podig kihajtas elött szüksagos az itatas.- A’ 761631 lo 
goltotas, hel a’ iîi tömött, száraz 63 keményroi'agyott idöhon, 
do 116 nem latahon 13611 hasznos, ha o.’ nyaj kihajtas olött 
szaraz takarmanyt kapott, 63 a’ vetason minél gyorsabban 
hajtatik kerosztiiL _ Az ntótormasü takarmanynövanyok lo 
geltotaso osak vigyazattal oszközöltossak; illy logelóro a’ ju 
hok ahgyemorral soha 36 hoosattassanak, 63 rajta 161 616 
1161 tovabh ne hagyassanak. _ Raten tavaszszal 63 6323261 
legoltothotnok a’ juhok; tavaszszal azonban osak addig, mig 
a’ mologebb ajszakak hoallvan a’ takarmanyfúvok elovenohb 
növasnok indulnak, különbon a’ szanatormas esökkentetik; 
ószszol podig, miutan otthon szaraz tokarmanyt kaptak. _ 
Vagre inostorségos logelók is alakittathatnak juhok szamára, 
a’ gazdasagi feld valtoztatva ogy idoig szantòföldnok, utóbb 
podig logolónek hasznaltatvan, 63 olly fúvok magvaival (83. 
S. h.) 761161760 he, mellyokot a’ juhok szorotnok. _ Egyéhb 
irant azokon kiviil, miket a’ szarvasmarhak logoltotasaröl (173. 
§.) olöadtunk, a’ logoltotasro nazvo mag jogyzondók ozok: 

1. A’ juhok kutyak altal no zavartassanak, as osak las 
súdan vozotvo logoltessonok, kivevén az igen hoja logelôkot, 
mollyokon gyersabhan hajtassanak kerosztiil. 

2. Monnyire lohet ki-, as hazahejtasker kerültessonok 
minden peros utak; mort a’ por nemosak tisztatalanítja a’ 
gyapjut, hanom az ogaszsagro is karosan hat. 

3. Vigyazni koll, hogy a’ juhok zapornak, annal ko 
vosha jagesönek ki ne tatossonok; ez okbul agihahoru közo 
ledlavel jókor lassan hajiassanak haza, vagy valamolly faszer 
ala. Tartas 6363, vagy ködös idóben, lökap, ha ogyszorsmind 
hûvös van, nem szahad ökot kihajtani, hanem istallahan koll 
`161 tartani; mort a’ jnhra minden nodvossag, vagy nedves 
hůvössag igen artalmasan hat. 

4. Moosaros, ingovanyos, as altalaban olly holyok, 
mollyok vagy ogy ideig viz alatt allottak, vagy mollyokon az 
esóviz öszszegyült, és lofolyas hianya miatt poshadasnak in 
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dull, mielöu elpárolgott, szorgosan kerültessenek a.’ juhok 
kal száraz idöhen is; mert épen száraz idóben kapjàk legmo- - 
hóbban a’ juhok az itt termô vészes vizinövènyekot. 

5. Az egész legelói tér a’juhoknak folyvásti használatul 
àt ne adassék, hanem több szakaszra osztassék, példaul 3 
---4-re, hogy ezek fölváltva 7--8 napiglegeltessenek; azon 
ban а’ fúvek зона se hagyassanak addig állani, mig megèr 
nek, mivel akkor va’ juhok azokat nem szeretik, sót sok nö 
vónytörzs maghozás következtében kivesz. Ezen kivül osztas 
sanak föl a’ legelök a’ juhok йога, 65 ivara szerint: a’ leg» 
közelebbek és legjobbak angedtessenek a’ bárányoknak, пе— 
hogy ezek sok járás, 65 elfáradás által növésökben 1161161 
tassanak, 65 hogy beálló zívaxàrnál minél elôbb födél alá jut 
hassanak. Az ezután jövö jóravaló legelöket az anyacsapat 
ш kell adni; a.’ legmeszszebbek 65 legsilányabbak végre le 
geltessenek az ürükkel, mivel ezek erösebb alkatuknál 10379. 
а’ meszszebb útat legkevesebb kàrral alkalmatlan idóben is 
megtehetik. 

lga §0 

A’ juhoknak uyári istállózása vagy száraz, vagy zöld, 
vagy elegyes; a’ mint az állatok tudniillik vagy взирал szá 
raz, vagy csupán zöld, vagy vegyesen száraz és zöld eledel 
lel шаманами. —- А’ száraz istállózás a’ téli tartásuak csak 
folytatása, 65 ritkábban fordul elô. _ Legközönségesebb a’ 
zöld islállózás; az ennél nyujtandó Lápmennyiségel az állat 
test suiyjához kell mérni. Legjobbnak тащат, ha. a’ пароп 
kinti takarmányadag menuyisége a’ meddôjuhoknál 23/4; a’ 
hasas és szoptató anyáknál, valamint a’ kosokuûl is hágás 
idejében 3%; a’bárányokná.l végre 3%- 4 részét teszi test 
sulyjoknak, ez utolsót 100-nak vévén; minél fogva egy 

Готов meddójuh hasasjuh v. hágókos 
50. 1,38. 1,62. 
60. 1,65. 1,95. 
70. 1,92. 2,27. 
so. 2,20. 2,s0. 
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juhnyaj loioiésenél a’ fószerepol a’ szalma viszi, meilybôl tel 
olojen többel föl koll omészleni, mint vegen, minlhogy mog 
veni'ilven, laperojo mindinkabb esökkon. _ A’ palinkameslék 
vizossege miatt igen tormeszotelioni juhtaplaiek leven, leg 
ezelszerůbbon osak kisobb adagekban nyujlatik a’ juheknak 
szooskaval vogyitvo be szaraz takarmany meilelt.- A’ keris-, 
berkenyo-, nyar-javor-, szil-, szeiosloveiii fi”1z-, lölgy-, hars-, 
ogor-, mogyorefa lembjai,- vaiamint a’ darail makk ’s vad 
goszlenyo is igen kedvoll es ogeszsegos olodolök a’ juheknak. 

195. §. 

Elegeude lakarmanyozason kivül szüksegök van meg a’ 
juheknak je ilalra, sera, es helyos islailera. 

l. A’ nyari loves iogollotesnel a’ juh kovesebbol vagy 
ital utan, sel o.’ nelkiil nehany napig is oiiohol; o' neikülö 
zes allai azonban meg is mindig szonvod. A’ teli szaraz oto 
lésnei oilenben az ilalas oikoriìihelionül sziiksegos: okkor a’ viz 
iogozelszoriibbon osövok allai vezoltotik az islalióban szabadon 
alle odenyokbe, hogy a’ juhok minden föiül hozzajok férhos 
sonok, különbon, ha oda osopertosan lolakednak, magukat 
es gyapjokat mogsertik. 

2. Mikor, es mennyi sel koiijon a’ juheknak nyujtani: 
a’ takarmany mineségélei, es az idöjaraslel függ. Küiönöson 
mogkivanjak a’ sel szaraz, vagy fölölto vizos, vagy pedig igen 
táplalekony nehozon omeszlhole olodol mollolt, vaiamint ned 
vosobb idejaraskor is. Azonban loglöbb juhaszalekban a’ set 
moghatarozott idebon, es monnyisegbon adjak. igy nemollyek 
olegsegesnok lartjak azl nyaron al osak 4_5-szer nyujtani, 
100 juhra minden izben 3_4 fonlol, és igy 1 darabra 174 
ialot szamilva; masok minden henapban ketszor, meg masok 
negyszor nyalatnak set a’ juhokkai, evonkint 100 anyajuhra 
100_i50; ugyanannyi ürüro 70-80; baranyra 50_60 
fonlet szamilva. A’ só vagy kealiapolhan, vagy órlötten szoos 
kavel, polyvaval ’s mas oii'alekkol vogyitvo, vagy vizbon fól 
oroszlvo adatik. 

3. Az istallekrui a’ harmadik reszbon szólandnnk. 
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196. §. 

Hogy nyájunk jo hirat, es gyapjanknak arat Vneveljiik, ' 
sziiksages, hogy a’ jùhek mosásat, as nyirasat lolkiismoroto 
son oszközöljiik. E’ fontes, as a’ tonyasztôre nézvo logkollmo 
sebh feglalkozasnak idejo maj. vago, as jun. elojo, ha szaraz 
molog napok jarnak; mort okkor a’ juhoknak hideg ellen agy 
sinos gyapjúra sziìksagök, as ha lonyirotnok, a’ hokövotkezó 
mologtól sem kinoztatnak. Namellyek hogy a’ gyapjùt szaporil 
sak, soptemherhen masodik nyirést tartanak. Mit kelljon o’ de 
log ardomahen tonni, egyszor-o, vagy katszor nyirni, a’ köriil 
ményok altal hataroztatik mog. Ha juhaink gyapja nemosobh, 
tehat inkabh a’ gyapja jósagara koll tekintotnok lonni: egyszor; 
ha podig a’ gyapju közönséges: akker jobb a’ mennyisag to 
kintotaböl katszor nyirni. _ A’ nyirast mosasnak koll mogo 
lózni, hogy a' juhok lisztahh gyapjút nyorjonok. Ez ozalsze 
rúon törtanhotik Paohnor talalmanya utan, ha az ö szoro viz 
hon fölolvasztatik, as a’ hirkak illy olvadaket magukhan feg 
lalò kadakhan aztattatnak; az ezt kövotô tisztazó mesas pe 
dig a’ közönsagos ûsztatòkban, vagy esóiiirdóhon lörténik. 
Paohner szoraból elogendô 1 font 100-120 hirka mosasára. 
_ A’ nyiróknok igen koll ajánlani, hogy a’ hirka hörat mog 
no sartsak, so а’ gyapjút öszszo no kovorjak, hanom a’ job 
hat az alahhvalótul külön valaszszak. legiinomahh az, molly 
a’ hatròl, erre kövotkezik, molly az eldalokrul, logutolsò, 
molly a’ ozombokrúl korül. A’ megnyirtak, ha verófanyos az 
idó, a’ közoli logelóro hajtatnak, do ajszakara vagy az akolba, 
vagy is istállóha tarittetnok, mig gyapjok siìrůdni nom kozd. 
Nyiras idejokor az ogasz nyájban szemlat tartani, a’ hihaso 
kal. vagy mogvaniiltokot olkiilönözni, as masokkal patolní, 
leginkahb podig a’ juhászok osalasira vigyazni koll. 

197. §. 
A’ hotegokro különös gend fordittassék, annal inkáhb, 

minthogy sommino'miì hazi barom annyi hotegsagnek kitavo 
ninos, mint a’ juh. A’ nyavalyak nevozotesbjoi ozok: 

l. Himlô, molly az emborhimlóhöz valamennyiro hason 
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m. E' baj 616666116! 162661111 65 636 szomjjal, вгге föl 
dagadnak ’s megvörösödnek a’ szemek, az orrlyukakból podig 
fehéres, vagy sárgás takony foly ki. Két 1161016 nap mulva 
101101 1116661 616, ше11у61 6161616 vörös, azután sàrgaszìnüak 
genyedtséghe menendók. A’ 161616 101101 halálosak. ---- A’ 
baj orvoslása ezekben öszpontosul: a’ 116163 116156 161161 16 
2611 oda, hol a’ gyapjù legritkább l 161 kórisbogárpor, 65 8 
lat lenmaghól 1652611 166665 alkalmaztassék; italul adassék 
11611 61'р616261 kevés 66261161’5 mézzel keverve, 6161111 podig 
fris 111, vagy vàgott répa; a’ levegô fris 65 6161561611 hevü 
legyen. 

2. Kergesèg, ше11у miatt a’ juhok oldalra ütik fejöket, 
és nagy sebességgel körhen forognak. E’ baj vagy agyvelô 
gyuladásból származik, vagy a.’ 161361 6206 fajától okoztatík, 
ше11у а’ 1161уа36101 (Су51101) osaládához tartozik, 65 agyve 
161 5266613602661 (Coenurus cerebralis) neveztelik. Eñ'éle 
férgek szipolyukkal a’ hárányok gyongo kaponyàját átszurják, 
65 101651161 11616 1161у211; a’ 111611 1613665161 6261611 az agy» 
116161 lassankint fölemésztik. --- A’ hajt 616611161, vagy csök 
kenteni nehéz, 561163161111 65611166 1666161166. А’ m. 362116 
5631 63у65111е1 állattenyésztési szakosztálynak 1844-1166 16226 
1611 véleményekint a’ betegség a’ velôrendszer állapotjával 611 
161056665 viszonyban, 65 616616163 6’ 66Ш26616661 ше3616— 
161656, ha nem is egyenes, de legalább közvetett befolyással 
van, a’ betßgségnek részint elóidézésére, 1652161 veszélyesb 
kitörésére.- Mi ha való, 6163 01 arra, hogy 362661111 a’ 
pàrosításoknál juhaik 101616, testi erejére, 65 táplálására 
ßgyelemmel legyenek. 

3. 861116563, vagy körömkór; 62 ellen 1165266] 6‘ 116166 
kénsav, 65 fenyömagolaj miniommal keverve. Elôbb а' juhok 
körmei 1152166 16616161161661 addíg, meddig a’ nyavalya. halott, 
65 63у 166516 a’ kénsavba mártatván, vele a’ seb ше31е116 
tik; 6’ 1666116 631061666 más fácskával az olaj ш62011а111. 
Harmadnapra a’ 561161 meptapogattamak, 65 ha valamelly 
pontjukon 163у 1161у, vagy nyomás 61161 fölfödözött genyedt 
563 5616111 65216: а’ gyógymód 1516616116111. —— 821616 jó 511 
161161 665266116111 78 1652 6165 66261, 10 161361162, 12 165: 
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kensav. A’ keros birka körme alelegesen megtisztittatván, az 
emlttett keverekbe mertott tollal a’ beteg resz megnedvasitte 
tik, es az akolban külön beven almozott helyen tartatik. Ket, 
lagfölebb 3 nap mulva a’ kóxjelek magszünnek. Az iìvagecske, 
mellyban a’ keverek a’ jubakolban tartatik, jól bedugassek, 
es osak keves töltessék hele, mivel a’ gyakori fóluyitogálàs 
eltal erejebel sokat veszit. A’ nagyobb mennyiseget magaban 
foglalò edeny, mellyre kókorse legalkalmasb, hideg helyen 
kemenyen zerva tartassek, es mikor belele vaiami kisebb ede 
nyekbe töltetik, a’ keverék jól megrezassek. _ A’ geroldfele 
gyegyites villanyvegytani útou köriilmenyassege miatt nam min 
den'útt alkalmazbate. Lesd MG. Ш. 90. 65 IV. a’ 11. 52. 

4. A’ rüb, vagy kosz; annak altávolitesára baszneltatik 
a’ következe szer: 6 font kapadobeny 120 iteza vizben mes 
fel óráig fezetik, azután az 1151 a’ tůzról levetetveu, a’ 60 
bánylavelak jel kifacsartatnak, a’ le ûjra tüzre tetetik bele 
adván szelamiasebui '/2 foutot, oltatlau meszbel 4 fontot, és 
82 15ш61 fél óreig forraltatik; erre a’ tüzrel levetetven, boz 
zàadatik 1 lat bigbalvag (163. §.), es 2 font tarpatinolaj, 
azután ez arra szent hordóba lesziìretven, szükseg eseteben 
legymelagen haszneltatik. 

5. Ha a’ jubok megtetvasadnek, iròsvaj, és 10165561 
ganak melegitett kaverekevel kanatnek meg, mi ellal az al 
kalmatlan vandegek altünnek. 

6. A’ szerférag (Strongylus iilaria, vel hronebialis) sa 
jetlagos kera a’ tüdeknak, melly fergeknak kepzöanyaget 
Veitb tapasztalatdûs velamenye szerint a’ berenyok többnyire 
a’ betegeskade anyek mebebel mar magukkal bozzak; mart 
azok nedveiban nem leven elegande kepzóanyag, a’ lelekze 
randszart tökelyasan kit'ejteni epen nem kepasek; ’s tgy, ba 
azon betegeskade anyek akar nedves hideg ködös ideben, 
akár pedig elzárt rekkent levagót tarte maleg eklokbau elje 
nek: kertekonyan bat mar az else levage baszivesa a’ gyange 
ellatokre. E’ bejban stnlede berányok e’ legjobb tartás mel 
lett sem erósödnek, nem nenek, sajetos ugranazi vidorságuk 
belyett betrakonyult tiilekkel, szétfelajtett lebakkai, puffadt la 
szekadt hassal elldogelnak, vagy mintegy fontolva lepdelnek 
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a’ többi ulan, lassu haladásukal gyakori szaraz tempa köhö 
ges nohezili, minden lepton nyomen barki allai könnyon mog 
foghatek; naprel napra sovanyabbak, es nehany het utan 
fuladoze lompa köhöges közt olvosznok. _ A’ baj 011161116— 
sara 150 darabnal ogyszori boadasra vegy 64 lat keset, es 
8 lat jefeio rezzöidol (Grünspan), ezeket porra törven, mog 
szilalvan ’s 361 öszszokovorven azen roggei, miden a’ sinlóde 
allateknak boakared adni, önts osondoson bozza minduntalani 
kavaras közt 4 lat vaiasztóvizol. Ez is olleven kovorve mind 

jart ebgyomorra adj be mindoniknok ogyogy kaves kanallal, 
es pedig olly monnyisegbon, hogy ogy adag '/2 latnai nohe 
zebb no legyon. E’ napon az ilalas meilezlossek ol. Masnap 
a’ boadasnal újra o’ módot ’s mennyiseget kell kövolni, es 
szinto nem itatni. Harmadik nap roggei meg egyszor bead 
van o’ szort éhgyomorra, az itatast az nap delutani olotes 
utan mar moglehet tonni. _ E’ gyegymed egyodüi bentor 
tas mollolt hasznaiható. A’ nyavaiya olól'iintoker, vaiamint 
orvoslasa aialt is a’ je szenazás mollolt meg abrakolas is 321111— 
segos. _ A’ szerféreg eitávoliiasara masok 8 10111 36га fel 
meszszely lerpotinoiajt löllonok, es obból allai fogva, miden 
a’ baranyek legoiero kezdonek jarni, minden kel 116111011 ad 
nak minden baranynak ogy kavekanállal.- ismet masok a’ 
kövelkoze eljarasl ajanljak: Vegy 1 lat vasgaiiozol, '/4 font 
kalmosport, 3/‹1 10111 fenyemaget, 3/1 10111 fohérürmöt, mind 
361 mogszaritva es porrále'rvo: ozon öszszokovort szorokot 
vogyilsd nehany iloze arpa- vagy zabdaraval; 0111161 a’ köhögós 
allatnak adj ogy kavekanalnyit éhgyomorra, az itatast az nap, 
ha osak lohot, moilezd el, vaiamint a’ sezasl is mindaddig, 
mig ervosias aialt vannak a’ botogok. Ha a’ nyavaiya oihalal 
mazolt, mit az olhullolt baranyek szamaból meg iohet itelni, 
akker minden loklyenak (tavoli, vagy ogy evos barany) lo 
hot ogyogy kavekanalnyit beadni, es harmadnapra ismelolni 
a’ boadást. Javuiasuk ulan a’ logjebb szenavai, vagy zabda 
raval tarlassanak az iidüle botogok. A’ fönobbi adag 50 ba 
rany orvoslasara elogondó. _ Nemoliyek vegro a’ szerférog 
olion feganatos gyegyszor gyananl lekintik az asvanyszoroosont 
(Aothieps minoralis), meilybôl a’ beleg toklyenak nyolvere ogy 

15 
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je kashogynyi adatik, arra vigyazva, hogy olnyelossak; hotod 
napra a’ vidorahhakat kiilönvalasztvan, a’ mag gyanusoknal 
az imant irt headást ismatlik; ltizonnagy nap mulva 110301110 
kap kiszodvén azokat, mollyok a’ hajbòl mar mentoknok iat 
szanak, a’ mag fönmaradt gyanusokkal a’ kashogynyi asvany 
szeroeson boadásat haromszor is ismétlik, do nem töbhször, 
óvakodva azen tél nap alatt az 110103161, mollyen a’ gyogy 
szor hoadatott, és szorgalmasan ügyolvo arra, hogy az ogasz 
gyegyitasi idó alatt a’ legjohh takarmanynyal, as tiszta por 
talan ahrakkal lassak el nyavalyas harmaikat. A’ gyògyulas 
elömozdittatik, ha az orvesl-asi idó alatt a’ botog allatok lo 
goltotesiil ószszol lohoras tablakra hajlathatnak. 

7. Varhas; oz mogszüntothetik, ha 8 lait folyami viz 
hon, mollyhez 1 nohozak horlél (Spiritus vini reotifieatissi 
mus) adatott, 1 szemer highalvag fölelvasztatik, as a’ kovo 
rakhól a' karos haranynak szajaba ogy kávakanallal nyujtatik. 

8. Métoly; oz alatt artetik bizonyos fargek (matolyosi 
gak) altal olöidézett nyavalya, mollyok a’ maj iiregoibon, opo 
osatornakhan, as az opohólyaghan talaltatnak. Szarmazasuk 
hizonytalan. A’ karos állatban az ере vizalaku, a’ var vizos, 
’s nyors haslahez hasonló; ha nagyobb fokra hagett a’ nya 
valya, végtaro vizkòrsagas majrothadas all oló, molly vagot 
vet az allat aletanok. _ Orvoslasa, kivalt ha a’ nyavalya 
olharapódzott, nom igen siikon'il. Nyaron mar olkozdvan az 
elosott, vagy lomotszett juhok majat vizsgalni, ha ósz lolo 
a’ kinótt matolyok között mas aprak is talalkoznának, ha a’ 
hirka nami röstségot mutat, az íjosztgoüastól nom igen szalad 
mog, szomoi ha fölnyittatnak könnyoznok, a’ szom-erok 301 
gulni kozdonok, úgy a’ hetogsag nom sokara (5_6 hat alatt) 
heálland, tohat itt az idojo, hogy a’ hajnak orvoslás 01101010 
jat vogyiik. Ennok oszközlasaro a’ juhekat rea koll szoktatni, 
hogy a' kiosiraztatott, as megpörkölt arpat daráltan ogyak 
mog, mire 3_4 ototas utan roakapnak; okkor vagy 150 
darahra tarniosgyökér-, vagy baesi sasgyökarporhul 4 fontot, 
varadiosgyökarporhul 4 1011101, zöldgaliezból 5 latot; ozon 
szoroket öszszokovorvo ogy vaka osiras as mogpörkölt arpa 
daraval kell adni a’ juhoknak naponkint ahgyomorra ogymas 
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~utl'ln ‘7--8 napig, este pedig öszszekevert szarvasszarv-, ter 
рвёт, és fekete kóolajnakî теша részéból еду kis kávé 
кацапы kelladni minden darab juhnak. Itatás az orvoslàß als.“ 
свай egyszer történjék napjában, дышат 1--2 Óra között, 
magától is értetvén, mikép a’ juhokat jó takarmánynyal, és 
szemes élettel is el kell шт ’s 'ápolgalni, valamint akker is, 
ha шаг а’ betegség annyira terjedt, hogy a' vizkórság állott 
be. Midôn az orvoslás 7_8-dik napján dög шипами, jò; 
ha pedig nem: még jobb; ekkor le kell metszeni egyet ket 
tót, hogy шарик megvizsgállathassanak; ha orvoslás таи is 
az elóbbi állapotban lesznek a’ juhok: adassanak el levágásra, 
vagy lenyúzottan fózessenek ki egészen fagygyûnak, hogy en 
nek, és börük агавы músokat lehessen vásárolni. -— Né 
mellyek а‘ következó orvosságot ajànlják Balásházy után: 4 
fent fenyômag, 2 font kénvirág, 4 font tarnies, 1 font szi 
tált hamu, 8 font sò. —- Vagy 4 font üröm, 4 font fenyö 
mag, 6 font komm, 1 font ollatlan mész. Ezen szereket ve 
gyitve egyegy kanálkínt minden juhnak reggel és este 5 nap 
egymás ищи kell beadni; пашет pedig az egész orvoslás 
folyama alatt 12 itczényi vizben '/2 font elóre fölolvasztott 
gáliezkövet; Öt nap elteltével 2 парта az orvoslás megsziìn 
tetik, és ezután naponkint esak reggel egyegy кацапы nyuj 
tatik, eledelül adván mind végig a' legjobb takarmányt, és 
naponkint еду meszszely abraket. Tiz nap mulva egykét le 
vágott egyeden a’ máj megvizsgáltatik: ha. a’ férgek а’ màj 
ból a’ belekbe vándoroltak, jó jel. Az orveslás ezután is 
folytattathatik több hétig öt, és öt napi gyògyszeradás után 
néhány napig ezt félbeszakasztván, és késöbben a’ gyógy 
szert az abrakban adván. - Ajánltatík még a’ métely ellen 
05er-, vagy bükk-, vagy tölgyfahamuból készült lúg, [nelly 
a’ beteg állatnak italul adalik; —- vagy kálmosgyökér, fenyó 
mag mindenikböl4 font, kerom Мот, vasgálioz 1 font, mus 
tàrmag 1'/2 font, árpakása 12- 16 font adatik 800 darab 
juhnak egyszerre nyalatul, és lgy 1 juhra jut körülbelöl '/2 lat 
az orvosságból, mellyet egy heten at 2 — 3-szor kell hasz 
náltatní. — А’ métely ellen foganatos szer'úl szolgál, ha ôsz 
szel és tavaszszal kihajtás elótt a’ juhoknak tört sòt kátrán- l 
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nyal vegyitve berom beten et batenkint egyszer adunk , egy 
font sera 2 lat degetet szemitven. Ha pedig e’ metaly mer kiü» 
tött, hasznos a’ jubnak nebány uapon et egyanle reszakben 
faber iirmöt es tarniosot, egy keves fogbagymat is teven bozza, 
öszszetörve egyegy darahra 1_2 latot adni zebdareval; ida 
ertatvén, hogy a’ jubok legjobb szenaval tartassauak.- Zlá 
mal állatgyegytanár szerint vegy: Feldapét, szekiîiviregot, fe 
nyemagot mindenikbel 1 fontot; lugset 4 latot, keverd 10 
font erpadareval, vagy korpeval: add nyalatoak 100 jubra na 
ponkint. _ Vegy kelmost, szekiiìvirágot, fenyemagot, gyö 
könkét, mindenikbel 24 letot, egetett állatosontot 16 letot, 
keverd ’s add, mint a’ fönebbit.- Vegy földepet, kalmost, 
fanyemagot, aozelkeuket mindenikbel 24 latot, szarvasszarv 
olajt 4 latot, szinte olly medon keverd ’s haszueld. _ Ha a’ 
betegek száma nem igen nagy, ’s a’ darabonkinti beadás le 
hetseges volna: ekkor vegy 1 iteze eres pálinkát, 6 lat ke 
olajt, 4 lat terpetinoiejt, keverd ’s adj minden darabnak 2_4 
kanellal naponkint._ Vagy 2 lat kámfort, 1 itoze eres pá 
linket, old Vel ’s adj bozzá terpetinoiejt, szarvasszarvolajt 
mindenikbel 4 latot, es haszneld, mint az elóbbit. _ Seza 
tes alkalmeval az erlött se köze korom kavertetik olly many 
nyisegben, hogy a’ fehér se utáuna valamivel sötetebb szinii 
legyen mint a’ hamu 5 a’ korom szenany tartalmanel fogva rot 
hadesgetle leven a’ metaly elterjedesét magakasztja. _ Egyebb 
iránt e’ legjobb orvosi gyògybaneshan is esak igen szareuy re 
vmenyt lehet, ’s kell helyazni. 

Eses nyerban ’s reá következe telen, minthogy illyen 
kor bajos a’ gazdának tökelates takarmányt szerezni, vala 
mint azoknak is, kik aleosonfekvesiì retakkal birnak, a’ je 
emesztés föntartasa vegett, mart ettel fúgg az ellati testban 
minden, a’ követkaze keverék ajánltatik hirka- és szarvas 
marhánal folytonos basznelatra: Vegy porratört ’s magszitált 
nyers tölgyfabejat 4 fontot; porrátört feber ürmöt 4 fontot; 
megszitelt fenyas kormot 2 fontot; feberre egetett ellat 
esonlport 1'/2 fontot; porretört derdanyt 1 fontot; esuda 
set 4 fontot; kenmejt '/4 fontot; szalamiaset 1”/4 fontot; 
keverdözsza jel, ’s osöpögtess hozzá '/2 font terpetin, es 
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'/1 font szarvaszarveiojl, az ogesz dörgöitossek oi lökelyo 
son, ’s koverlossék 161 78 1001 seval. Adassék beielo a’ 
jószagnak minden 8-dik nap annyi, monynyil önkint föinyai. 
E’ kovorek folytonosan hasznallassek, kivalt telen. Az aklek 
es 131611611 rondosen szolleztossonek; a’ tragya pedig minel 
gyakrabban hordassek ki. Czelszorü vegro 16100 at a’ birkakat 
logaiabb holenkint egyszor kensavas vizzol itelni, ogy vödör 
vizbo ogy ovekanalnyi kensavat advan. 

Egyebbiránt inkabb iparkodjunk je gondvisoiessei a’ nya 
valyaknak olejel venni, mint gondaliansag miatt kesóbben or 
vesiasra szeruini. ` 

198. §. 

A’ keeskék kovesebb hasznuak ugyan, mint a’ juhok, do 
osak az ekbul is mogerdomiik a’ larlasl, hogy osokeiysegbo 
korìiinok, es meg is 163301, 1161101, fagygyúvai, es gödöiyoik 
husaval julalmaznak. Tenyészlesök es gondvisoiesök mogegyez 
0’ juhokéval, esakhogy inkabb gallyakkal taplaikoznak, mint 
i'iivoi: minéifogva ekot a’ faiillotvenyoktel oitavolilni szüksegos. 

Az elly bak lartatik logjebbnak, mollynok allkaposai alalt 
a’ nyakaról kel gnme osüng le, ha o’ mollolt nagytoslii, vas 
tag iabu, fokoto-, siirii-, es hoszszuszerü._ A’ nestenybon 
szinto e' sajalsagek mutalnak jósagra, kivallkep ha ozokhoz 
meg nagy lölgy, es belojoles is jarul. A’ 36 anyakoosko kö 
zönsegoson 2, nella 3 gidal is vot. 

E’ baremnak, meilybôl ogyegy akoiban 100-nai többel 
1011001 nom tanaosos: 611 a’ mologseg, do meg inkabb a’ 
hideg. Ez ekbul a’ hasasok leien meiog islalióban tartassanak, 
maga. a’ kooskohajlek kövozotl legyon, minthogy az alialnak 
alomra ninos sziiksego. Az istallet lisztan 11011 1011001, napon 
kinl kisöproni, es mog nom ongedni, hogy a’ föiszaradl ga 
nej 011 porra emoljek szel. 

lrodalem: Pankl MG. IV. a. 32. 36- 38. — 40. b. 1, 2|- 25. 27&gt; 29. 30’ 
33..- V. 16-19. .29. 43. 45. 54. 76. sz.- Pankl |35- § 
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ÖTÖDIK SZAKASZ. 

A’ sórtések tenye'sztése'röl. 

199. e 

A’ sörtas tonyasztes, leginkabh hol az ordók nagyobb 
kiterjodasiiok jó nyorosaggol gyakoroltatik. Altalanosan a’ fo 
hér hahos ször, szélos hat, leosiiggö 1111, rövid vastag err, 
vastag nyak, vastag rövid lab, hélyogo ‘a’ ja fajtanak. Ho 
nnnkhan ogypar tizod avvol ezolött a’ vörös faj szalontai nav 
alatt igen nagy ardomhen allott; most azonban mar a’ ha 
marahh hizó as zsirosahb Arad vmegyei foharek (mangelieza 
faj), as foketak (rakóozy faj) amannak annyira olojbo vagtak, 
hogy maguk a’ 320100101 101103011 13 nagy vörös sörtéooikot 
omozokkol osoralik ol. _ A’ bakonyi sörtas ogyones sörtajii, 
rövid doreku, asnom igen jai hizo._ A’ közönségos vörös 
sörtas, mollyot legtöhh holyon lonyasztenok, rosz hizo, .as 
tartasra nem érdomos. 

200. §. 

Mindkél ivaru sörtast logozélszorůbb masfél 0103 kora 
han parzasra beosatani, A’ kant 3 vagy legfölohh 3V: 0108 
keranal tovabh mogtartani nom tanaoses, hanem okkor leg 
johh 61 kihoraltotni as meghizlalni. Egy kan közönsagoson 30 
_36 omsaro ologondó. Minthogy az emsak osak 161—47 
hatig hordjak torhökot, ogy ev alatt ôkot katszor 13110100— 
laezoztotni; nagyobb tonyasztasokual azonban oz rondoson osak 
ogyozor történik, as töhhnyire úgy alkalmaztalik, hogy febr. 
közopo, vagy végo folé ossék e’ malaezozas. A’ malaozok kö 
zönsagoson 8 hatig ongedtotnek szopni, okkor olvalasztatnak, 
olöhb azonban, 10 napos'koruktól kozdvo, arpa, zah, vagy 
kukoriozaszom evéséro szoktattatnak. Szopasnal megjogyzondö, 
hogy minden malaoznak külön emlôje van az anyjan, as ogyo 
nosen osak abhól szokta szini tojtaplalakat. Minthogy az 0136 
tölgyokon mindig jobb as erösobh malaozok növokednek: a’ 
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16 ’5 gondos kanàszok a’ hátsó emlókrůl a’ satnyább mala 
czokat 12-14 nep multával az elsô emlôkre szoktaxják. Az 
eiválasztandò malaozot hideg vizzel itatni nem kell, meri ez 
elcsapja hasát. Ez ellen igen egészséges òvó ’s ápolószer a’ 
fôtt borso minden héten egypárszor adva. Miután 61161652— 
tatou, naponkint szemes 616563 adatik neki egeszon 16116516 
badulásig. 

201. §. 

A’ gazdasági négylabu àllatok között a’ malaozol fölne 
velni legkönnyebb. Szernes 616563111 legezélszerůbben adatik 
nekik kukorioza, árpa, 65 zab keverve. A’ osupán kukori 
ozával táplúltak ettól könnyen meggilisztásodnak, és mind- ere 
jökben, mind növésökben hátramaradást szenvednek. Nagy 
tenyésztóseknél igen gyakran több malaczokat vetnek az em 
sék, mint mennyit ogy anya alatt megtartani óhajtanak a’ 
gazdák; ugyanazért a’ szélmfölöttiek vagy más sörtés 616 16 
tetnek, ha ez kevesebb malaozozal hir, vagy pedig osekély 
haszonérl; szegényebb sorsu embereknek engedtetnek által, a’ 
kik is azokat oserepes malaoz név alatl könnyii mòdon 16111111— 
jàk nevelni. Eleinte tudniillik 161161 vagy marhaszarvból ké 
521111 kis töloséren eresztik a’ tejet a.’ malaoz szájába, ш114 
-5 napig folytatnak, l közbon pedig fa-, vagy osereptányér» 
ból 161161 meg is kinàlják a’ malaozot, mi által rövid idón 
annyira rákap az evésre, hogy magától is fölkeresi a.’ 16161; 
’5 ekkor aztán шаг 631 keves lisztet, vagy korpát, késöbben 
pedig szemes életet kevernek a.' tejbe; erre szinte rákapvàn, 
Gsak hamer legelöre is lehet boosátani. A’ malaozokbul né 
mellyek, mellyok nem sok hasznot igérnek, 3-4 hetes ko 
rukban megöletnek; némellyek egy évig tartatnak 3у61136 hú 
sok kedveért; egyebek tenyésztés végett több évig tápláltatnak, 
65 16316 meghizlaltatnak. 

202. §. 

Hogy a’ sörtések 16 állapotban tartassanak, sz'úkséges, 
hogy kün 16 legelôj'úk, hon podig elegendó eledelök legyen. A’ 
legelóben nem igen válogatok, akàr legyen az hegyes, akár 



232 

lapelyos. A’ vadalmes, b'úkkös, tölgyas ardók legjobb tenye 
zòhelyök e’ makk ’s vadgyümölos miatt. Makk hienyeban a’ 
fagyöngyöt is örömöst aszik, mellyet ez okbul szemukra a’ 
farei levegui kell. Minthogy az ellat haves termeszatiì, vi 
gyezni kell, hogy vizben sziikségat ne lesson; annelfogva a’ 
esorda vizak ’s mocsárok közaleben legeltessek, hogy szem 
jet enyhítbesse, es a’ serban bevareszhassen. Ha ezt talen 
a’ legale termeszetes fakvese magtagadta volna, kútak esas 
sanak, mellyekbel idenkint be mannyisegii viz maressek ki 
az erre keszitett arkokha. _ Hon cseples uten maradt kale. 
szok, polyva, korpa, arpa, tengeri, tovebba bor-, sör-, 
pelinkasöprii, moslek, fett repa, burgonye, es konybama 
radvanyok adassauak nekik. Vigyezni kall azonban, hogy ez 
illy bulladekokban bors ne legyen; mart ez a’ sörtesekra ba 
Шов. Óluk tiszten tartassek, es valahànyszor kitisztittatik, bo 
mokkal bintassek be, hogy az a’ nedvesseget baigya. A’ velu, 
mellybe nekik az eladel adatik, úgy alkelmaztassek, hogy azt 
be ne rutitbassák, es az aledalt szet ne szórbassák. _ A’ 
bizlalesra szeutak, hogy szalounasabbakke veljanak, elóbb 
kibereltetnek, ’s maleg helyen tartatván eladelìil fett burgo 
nyet dareval ’s korpeval, fett bebot es borset, ’s szemes 
kukoriczat kapnak gyakori apróbb adagokban, hogy túl ne 
egyek magukat. Ügyelni kell kiìlöuösan erra, hogy az etek 
a’ váluba forrón na adassek. 

203. §. 

Azon nyavalyek, mellyek a’ sörtesaket bentják, vagy 
tisztátalansagból, vagy rosz teplelatbel, vagy basmegterbel 
tetesbel, vagy szerfóletti szomjúsegbel ’s malagbel származ 
nak. illyenek: 

1. A’ torokgyik; jelai: nedves szem, lacsiìuge es szo 
moru fej, az orrbul folye bizonyos nyirkos nedv, aves köz 
beni fajrázes, mintba az ellatnak vaiami fúlihe esett volna, 
beter az a’ fejdalmas nyelésbel származott; kesebben a’ to 
rok magdagad, es a’ sörtes sire vekouy nyöszörgó bangot 
ad, a’ torkon üszögös foltok letszanak, mire az elet veg 
pontja közalg. Miden a’ nyejban 3_4 darabon eil'ele jelense 
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gok mulalkoznak: azennal az ogesz nyajnak 01626 orvessagul 
kövelkoze szorokbel álle hanytatót kell adni: foher húnyor 
gyökerperbui 100 darabra 3’/4 10101 ogy ruhaeskaba kötven 
15 ilozo langyos vizbon aztalunk ogy ejon allai, roggei a’ ru 
haoskat kifaosarjuk ’s a’ vizbo annyi kerpal vagy darat kove 
riink, hogy az ogesz siirii peppe vaijek; ezt kirakjuk dosz 
kakra, es a’ sörtesokol valamivoi kesóbben, mint szekas, ki 
orosztjük, hogy jobb elvagygyal leven, a’ hùnyeros kerpal 
vagy daral fölomeszszek. Erre rövid ide mulva hanyas kövel 
kozik, es ha 361 1111160у3611 100301101, 0‘ 1010113у111 oiszokett 
maradni; masnap oslo 0200110036103200 nokiok 361, salitre 
mel, es fahamut öszszokovorvo nyalasul adni, es a’ nyajal 
azen helyrei, hol oddig 1011, logaiabb 8_10 napra mas 
hova hajtani, hogy az alalt a’ holy 361 111320116211033611. _ Ha 
pedig a’ nyavalya valamolly sörteson mar kilört: ennek 1111011 
63 farkat mogkoli molszeni, ’s inyebei is verl orosztoni; to 
vabba bolervossagul '/2 lat osudaset, ‘/.1 iat kosorüset, '/4 
lat saiitromol aludllojbo vogyitvo boadni, a’ nyakdaganatet 
pedig kamforos 0103301 1100030101. 

2. Beigilisztak, es paleos; 30101: szemoru tokintot, lost 
lnak rozgeso, rendollon asilas, az etvagy 101303 011032636101 
р6103011 hanyas, loslvörösödes, vegro 11611-16163 1011011. — 
ervosiasui véieiik 50_60 601011 senesi@ 1*/2 1001 6616001, 
15 font durvabb salilromsó, 1'/2 1001 ilnemabb salitrem ’s 
ogy moszszoiy h_amuvirag, lovabba ogyos darabra szamilande 
maroknyi varadiosfú. _ Az 0ш111011 dardany 2 adag saiilrom 
mal ’s hamuviraggal öszszokovortolik; o’ vogyiilek kesz leven 
a’ varadiosi'ii lhoakint bofózolik ’s loszürotik; o’ sziirle 6166 
1632 шеппу136311 forrevizzol ologondekep öszszokovortolik, ’s 
oz allai moghigittatik; ohoz jarul meg minden darabra 1 ma. 
roknyi konyhase, ’s ogyogy moszszoly, a’ sörtesnek zsirade 
kul szolgalandó dara, vegro az ogesz monnyiseg 15 akes 
herdòba tölletik, ’s ennek meg mogmaradt ürogo tiszla hidog 
kùtvizzel kipótellatik;_ most az ogesz folyadek 361 öszszo 
kovorlotik, ’s bolele ogyos sörtesnok roggei ehgyomorra, es 
este, harem 11020 moslekkint italul adatik. 

lrodalem: Pankl S. il. e. 5.- MG. IV' b. 8. и. 32. 
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HATODIK SZAKASZ. 

A’ батат/За]: tonyésztése'röl. 

204. §. 

A’ haromiìak, hazi szarnyasallatok, vagy apròmarhak 
eloszthatók szarazfóldiokro, lmillyonok a’ tyúkek, as pulykák; 
viziokro vagy úsuikra, millyonok a’ ludak as kaosák; végro 
lagiekre vagy röpiilókre, hova a’ galamhok tartoznak. _ A’ 
i'aozan, gyöngytyúk, pava, hatiyû, as az énoklök inkabh gaz 
dasagi fanyìizéehól vagy mulatsaghòl, mint haszonvatelart tar 
Шлак. 

205. §. 

A’ tyak loghasznosahh haromil; mort logszaporáhh, as 
konyhankat a’ nalkülözhetlon tejassal latja ol. A’ tonyasztasro 
alkalmas kakas hater, szomoi tüzesok, molle erós, taraja 
komany, sarkantyai nagyok, hangja tiszta, osengö, ‘s mo 
naso hiiszke. A’ ja teja as költö tyúknak toste nagy, szomoi 
vidamak, taraja szap pires, sarkanlyúi apròk. A’ fokoto tyû 
kok logtermakenyohhek, ’s ókot a’ ragadezó madarak sem vo 
szik olly könnyon aszro. A’ kakashan a.’ nomiösztön nagyon 
hamar fölahrod, a’ jaroze 6-dik hanapra kozd tojni, hater 
toljos kifojlasökot osak ogy av mulva érik el. Egy kakas 15 
_20 tyûkot kapos termakonyiteni, ’s egyotlen hagassal va 
lamennyi tejas mogtermakenyiil, mollyokot a’ jéroze 20 nap 
alatt tojni fog. Ugyanez esondos holyon 18-27 napig költ 
ki 15_2010jast a). Kiköltasro legjobbak azen tojasok, :nely 
lyekot a’ tyùkok akker tojtak, midön már iiivot is ehot 
bok. A’ tejasok ne logyonok 3 halnal ragiehhok, so töröttok 
’s moeskosak, so podig ollyanok, mollyok nedves holyon al 
lottak. Költés alatt a’ tyûkot huzaval, vagy zahbal koll tar 
tani. Az oledolol tiszta vizzol ogyiitt a’ faszok olôtt alljon, hogy 
a’ kotlós totszase szorint jal lakhassak. Költasro kappanokat 
is lohet hasznalni, ha ozok az iilasre szoktatas kövotkoztahon 
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hajlandok, mi az 61161 6161111 el,` ha alàjok elôbb kevés 10165 
161161111, ’s midön már csendesen iìlnek, a’ 52011011 szám ki 
6365211161111. На 161611 valamellyik nyugtalan volna, pálinkàba 
áztatott borsót, vagy árpát adunk neki, hogy 62 által 61116. 
bittatván megosendesedjék. — A’ csibek közönségesen 21-dik 
napra. kelnek ki, mellyeket mindaddig meleg helyen kell 161— 
16п1‚ ш13 6' tyúk 616 1611011 10165 ki nem költetett. A’ kikelt 
osibéknek 36 616 mulva árpa- vagy köleskását, zabderozbt, 
vagy keményre fótt vagdalt tojàst adunk 111663611. А’ fris vlz 
nek ’s homoknak 50116 sem szahad ‘hiànyzanL Gyakran ше3 
esik, hogy egyik vagy màsik tyúk kevesel költ, az illyennek 
osibéit, nehogy vezetésök alatt a’ tojàsban elmaradjon, 163 
101111 más anya 616 656р111; mi este történik meg, 65 6’ tyúk 
néhány napig zárva 161161111, 1103у kiosineit elfelejtse. Esô, 
5261, '5 111663161 fökép 62 6156 паро1111611 116165 111611 örizni 
kell 6’ 651661161. 

6) Költésre 16, ha vénebb tyúkok választatnak, mellyek sokat kotlanak 
's maguknak fészket csinálnak. sok helyeny a’ kács 110165011 kiköitésére is 
tyůkok nlkalmaztatnak, és apró kácsáknak szinte úgy viselik gondjukat, 
mint 6‘ osibéknek. На valamelly tyúk ígeń nagy kotlásvágygyal bir, 
minthogy az illyen nem költ, mártassék többízben hideg vizbe. igy vá 
gyát el fogja vesztenì. Alkalmatlan továbba a’ költésre olly jéroze is, 
melly kukorikol; minthogy illyennek petefészke közönségesen hîbás, 's 
ennélfogva csak apró sziketlen tojást tojik 

206. §. 
A’ ßjatal kakasok 12 116165 korukban kappanokká. 116161 

1616611. -- Nyàron a’ tyúkok, 116 1161161111611 's udvaron 526— 
Ь66011 járhatnak, legtöbbnyire fúvel 65 férgekkel élnek. De 6' 
mellott naponkint egyszer koves szemes eledelt, fôzött bur 
gonyát, ’s több eñ'élét kell nekik vetni. Télen napjàban 116 
romszor kapnak enni, ш63 р6613, 1103у 161161162 szokjanak, 
62 6161651 ш1п6611116р 113у61162011 idóben kell tartani. 116101101 
11611, 13611 116521105 261101, ollykor osalán- ’s kendermagot adni 
nekik, miktöl 161611 6115 1016611. Т6116161105563 0116611 16 6' 
526Ш65 6166611 forróvizben 621111111. Olcsó táplálékot 526162116 
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tüuk a’ tyúkoknak, be rotbadt gauejt vagy fúreszport, ellat 
belet, döglött belet esunk el napos helyen, bove kìilönban 
viz nem ferbet, :narbaverral megloesoljuk, ’s gereblével jól 
öszszekevarjìik. Mikor aztán e’ kaverekbe fergek esnek, belele 
egy ásóval batenkint ketszer, vagy beromszor fólvetünk a’ 
tyúkolmak. Nagyon szeretik tavaszkor a’ tyúkok a’ bemyókat 
is; ha tebàt a’ bernyelepte gyümölosiekat naponkint nebeny 
szor megràzzuk, mind e’ feket megszabaditjuk kertekouy ven 
degeiktel, mind pedig a’ tyûkoknak is kedves lakomát szar 
zünk. Azonban laöles elett legalabb 14 nappal a’ férgak ave 
sétel el kell vonni a’ tyúkot, kiilönben húsa kellemetlen izü 
lesz. 

207. §. 

Az òlak ozelszerii fekvese es tiszten tartesa nagy ba 
folyessal van a’ tyûkok egeszségere, valamint arra is, hogy 
koren tojjanak. Leohb tabát, ba az el ninosen nagyon ki 
teva a’ napnak, es nyaron húvös, télen pedig közep bev 
mersékii. Tovàbba legyen ellátva ez el @legende ülekkal, ezek 
bez vezete leozlajtorjakkal, es a’ feszkak szemera polozokkal. 
Az ólak gyakran szelleztessenek, tisztittassanak, ’s fris bo 
mokkal bebintessanek, kakukt'úval, vagy levaudulával k1fús 
töltassanek. 

eos. g. 

A’ tyúkok bategsegait eltalában tisztátlanság, rosz ele 
Iom, bidag- ’s nedvesseg okozzák. Leginkább szenvednek 

1. Az úgynevezett pipbategsegben; melly mulatkozik, ba 
a’ nyavalyge tyúk nem eszik, szamyait lalegatja, ba tareja 
balvány. Mihelyt e’ jelensegek làtszeuak, t'ól kell a’ szejet 
nyitni, ’s a’ uyelve begyeu meg aljen rendellenesen kepzedött 
fehér hártyát, elas tollkessel le kell vonni. A’ tyûknek azutàu 
két szem borset, ’s agyket szeletka szalonnát dugunk a’ tor 
ниш Pipat kapnak e’ tyùkok, ha puba maleg kenyarot esz 
nek, vagy tisztàtlan biizbödt vizet isznek. 

2. A’ sorvades többnyira tisztetlan nedves raked! elban 
temad; a’ tyúk szomoru, laerasztett fóval jar, farka lalóg. ’s 
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tollai berzasok. E’ bajban a’ madarnak farosik mirlgyo van 
mogkomenyodvo, mollyol föl kell szurni, bolele„a’ genyt ki 
nyomni, es a’ sobet ses borrai kimosni. 

3. A’ vodles neha elly nagy merlekben je ele, hogy a’ 
lyúkek olhanyjak teliaikal, kiszaradnak ’S oldöglonok. Vedles 
idejen lehat ekot jobben kell tapialni, peldaul molegllolt bu 
zával, vagy arpaval. 

4. Hasmones, moghiilestól ’s resz oiedoliól; borhan 
azotl kenyorol kell oloikbo morzsoini, vagy fezölt salatat, mo 
log arpat, a’ fonyabegyel etolni volök. 

5. A’ totvok-valesagos osapasuk a’ tyûkoknak. Ezek ol 
len loginkabb az elboli liszlasagot ajanihatni. Sziikseg osole 
bon a’ telvos tyúk fojet es nyakal terpetinolajjai, vagy do 
hanyfezoltel, vagy higanykoneesosel koll bomazeini. 

6. Fojdaganat, dohos vagy poneszes lapláiektel; a’ bo 
log tylik nyelvet gyakran be kell dörzsölni seval, ’s vajban 
fölvagdalt foghagymat nyololni velo. 

7. Tejas-bonrokedes; oz iìjalal jerozeknel je oie, moly 
iyok oieször lejnak; az illyonok sokszor több napig fulkosnak, 
es nom esznek. A’ baj mogszüntolesero ionmageiajt adunk be 
nokik, es vegboleikot is bokonjiik. 

8. Szerulas a’ sok kukeriezatei: borset adunk be ires 

vajban, vagy glauborset. 

209. §. 

A’ puiyka, vagy póka ejszakamorikabel szarmazetl, hoi 
esapalonkinl ordekben makkal elódik. _ Tonyeszlesro nagy, 
vider, ores kanpulyka vale ’s minden evbon vailoztatni kell. 
A’ nestenyok kisobbek, lelluk kiìiönfelo szinii; logritkabbak 
a’ hamvasok, iogkenyosobbok a’ barnak, iogeresboknok pedig 
a’ foherokel larljak. Tonyeszlesro logfölobb 5 evig alkalma 
sok, 5_6 nestenyro lartatik ogy kan. A’ nesteny evonkinl 
közönsegoson l5_20-al lojik, es a’ lojasban szergalmasba 
valik, ha kondormag-, zab-, ’s hajdinaval lartatik. Minlhogy 
sajal tejasail mindenik nestény leebban kikölli, tanaosos 
azokal mogjogyozni. Egy kolles ala 15-20 tejas rakatik. 
Köllesro osak ellyan lojasok valaszlalnak, mellyek iangyvizbon 
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azonnal fonakre szallonak. A’ faszket szaraz sötat holyro koll 
tonni, hogy a’ kan bozza no farhosson, kiilönbon öszszezazza 
a’ tejasokat, as a’ kotlót olkorgoti. Egyabhirant szergalmasan 
ülnok annyira, hogy mag onni sem szailanak lo faszkeikrôl; 
mindonnap lekoll tohat óket szedni tojasaikról, ’s gondosan 
mogetotni. Egyaves pulykak logjohhan költenok, ’s ozok mo 
logsago olly tartas, hogy miutan sajat tojasaikat kiköltöttak, 
mag tyúktejast is ja foganattal lohet alajok rakni. Sajat teja 
sain a’ pulyka logfölohh 4 hatig iil, 26-dik napon a’ tojaso 
kat mogkoll vizsgalni, ’s miholyt latjnk, hogy a’ nagyobb rasz 
mar fakadozni kozd a’ kotlót tejasairal töhba lovonni nom sza 
had, mag valamonnyi ki nom koll.. A’ pulykatojasok héja igen 
komany, a’ kolast tohat gyakran vigyazva sogitoniink koll. 
Minthogy a’ nóstany pulyka minden szárnyasallat tojasat meg 
iili, ozélszorii kottónek költasat ogy anya ala adni, as a’ 
masik kotlót kaosa-, vagy tyûktojasra tonni. _ A’ kanpulykat 
is lohet költasro hasznalni; hasaról tudoiillik a' tollat lokop 
pasztjuk, osalannal mogesapdossuk, ’s orós palinkaval beken 
j'ńk; vagy erós palinkaha aztatett kenyorot ’stört hersót adunk 
noki, hogy mogrészegodjak. 

210. §. 

A’ kis pulykak altalahan igen kanyosok, ‘s az idóvalto 
zas iránt nagyon érzakenyok; úgy koll tohat intazni az anyák 
eliiltelésat, hogy lojásaikat körülbolöl osak maj. elojén költ 
sék ki, midön mar a’ lovogó szolid as onyhe. Valamint azon 
ban a’ hideget nom szenvodhotilr, úgy a’ vorónapfeny is ar 
talokra van. Ennalfogva olsö napokban jó óket molog sza 
raz hellyon tartani, tiszta szalmat hintvo alajok. Eisô 24 ara 
alattnom koll nokik mast adni, mint nahany csöpp hert, tor 
masueteson szajukha osöppontvo. Ez idö multaval komanyro 
fótt ’s apróra vagdalt tojast kapnak taplalatul, eleinte konyér 
merzsával, késóhh podig fótt ’s apróra metalt esolaonal kovorvo. 
Az elodellol gyakran mog koll óket kinalni, mort haI az osak pusz 
tan oloikhe tatotik, a’ nagy ahsag esotat kivavo, свора. hutasag 
hol nom osznek. _ Egy hotes korukban a’ tojast ogészon mogkoll 
töliik venni, ’s helyotte lótt ’s apraravagdalt salata as osalan 
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keveréket, vagy lójben fózött köleskását, vagy kukoriczada. 
ráhòl készült pépet adni. —- Három hotes korukban egy ke 
vés ürmöt kapnak aludttejben öszszeapriwa. Jo idöben szaba 
don lehet öket hagyni a’ fúvön, de déllàjban árnyékba haj 
tassanak; reggel pedig esak, miutan a’ harmat fölszállott, 
eresztessenek ki. —— Ha. az арго pulykákat véletleniil esö érte, 
azonnal meleg helyre vilessenek, ’s ekkor tanáosos szájukba 
is fujnì. Midôn mérgöket, vagy is nyakukon és fejükön a’ hú 
sos kinövesekel hányják, közönségesen 6 betes kornkban, 
az eledel közé jò еду kevés bort шпат. На egyszer a’ puly 
kák megnóttek, а’ legkeményebb hideg sem iut nekik, jo 
azonban meg is две: ettól oltalmazni. Óluk ne legyen ned 
ves; haszno-s benne száraz apro lóganajt eihinteni; a1 iilóru 
dak el ne maradjanak. к, 

2n. 3. 
A’ pulykáknak is vannak saját belegségeik, illyenek a’ 

pip, köszvény, és himlô. 
1. A' pip ellen logjobb óvszer a’ 'tiszta fris viz; külön 

ben orvoslásmódja ugyanaz, mellyet a’ tyûqunál emllténk. 
2. A’ köszveny leginkább a’ rendetlen etetés követkoz 

ménye; hogy bele ne essenek, jó a’ pulykafiak lábait gyak 
rabban pálinkával mosni. ` 

3. A’ himló, vagy osées belôl a’ szájukban és nyeldek 
löjiikben, kivül pedig meztelen testrészeíken támad. Minthogy 
ezen nyavalya ragadós, gyakran egész seregek elvesznek benne. 
Jó erós bor és szelld melegseg néha használnak. Ц Е’ nyava 
lyákon kivül ollykor nyelvök alatt, vagy farcsikjukon арго h6 
lyagooskák támadnak, ezeket föl kell szúrni; továbba a’ ki 
osineket a’ hasmenés szokta háborgatni savanyû eledel után. 

212. §. 
A’ lùdtartás kivállkép slk tájékokon hasznos, hol sok 

legelök vannak, és vizek sem hiányzanak. Minthogy a’ fehér 
ludak pölyhe böcsösebb a.’ barnákénál, sót hûsok is gyen 
gébbnek ’s izletesbnek tartatik: különösen oliyanok szaporita 
sán kell törekedni, mi legfókép a’ gunárválasztástól iiigg. A’ 
gunàrnak hoszszu nyuláink пушка, karosu teste ’s vaslagabb 
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bangja van. Nagy saragnel legfólebb ket gunarat lehet együtt 
tartani, mart ha többen vannak varsanytersokkint öszszeüt 
közven, eresen maradoknak. Egy guner 8_10 tojónak is 
alegat tasz. He a’ ludak jel tartatnak, mar fabruarban elkez 
dik a’ tojest, kiilönban martiusban, set neha aprilben. Minden 
mesod nap agyat szoktak tojni, negy hetig 12_16 öszsze 
seu. Mihelyt magszünnek tojni, közönsegasen iilve maradnak 
feszkeiken, mi annak a’ jele, hogy költeni akarnak. Egy lûd 
616 11_13 tojást szokes tanni, meg pedig legjobb sajet to 
1631111 mindeniknek. A’ jefajta lùd else költes ulen nem sokára 
magint tojni kezd, es mesodszor is kikölti tojasait. A’ tenyesz 
tésre eltaleban mind a’ guner mind a’ lud 10 evig basznel 
hate. A’ költes 4 hetig tart osandes es elzárt helyen: ez alatt 
az ülekat fólapritott kenyerral, vagy eztatott borseval kell 
etetni, a’ fészak mellett tiszta vizet mindig tartven. Költes 
vega felé szorgalmasan nezegessiìk a’ feszket; es a’ kikelt 
libakat, mihelyt megszeradtak, elszedjük, nehogy a’ tojások 
közt megseriiljenek. Ezeket eleször földi gilisztával kell etetni, 
hogy nekik kesebben a’ fergek ne ertsenak, erre kapjenak 
buzakorpet apróra vagdalt csalennal keverve; vagy megtört 
’s tejbe eztatott bajdinet, vagy saláteval kevart aludttejet. 
Nebeny hap mulva ezen eladal kukoriozakáseval, vagy fett ’s 
elmorzsolt burgonyával váltatik fel. Ez agybenapos korukig 
tart, a’ miden tovebbad fett kukorioza, vagy zab adatik ue 
kik. Else ket betben melegen tartessanak, es osak szép de 
rìilt napon bocsattassanak füre a’ szabad eg 616; шег1 külön 
ben a’ hideg miatt könnyen alsetnyulnak. Kiilönös gondnak 
kell meg arra is lenni, hogy elnkban tiszta szalma soba ne 
hiányozzek. 

213. §. 

A’ lúd igen falekony ’s magára hagyatva kertekben, re 
teken ’s vateseken sok kart okoze állat; leobb 101161 a’ lu 
dakat vagy aprómarbaudvaron, vagy pedig más karitett ba 
lyen kelle táplálek ’s viz mellett tartani; vagy bol a’ lúdta 
nyesztést a’ belybeli köriìlmenyek nagyban ůzni engadik: leg 
ezelszerúbb e’ Iudakat egy közös lúdpesztor fölügyalese alatt 
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oiküiönzötl logolen felyek ’s tavak mollolt larlani; hel ollon 
hon holy ’s viz szi'ikeben vannak, ettari ókel iegfólobb is osak 
a’ hazi szüksegro lohet nemi haszonnai tarlani, ’s illyon ta 
jekon nyaron is szodett fiivoi, lehorrei, bükkönynyei, repavai 
’s kaposztaharasztlal laplaitalnak; telen pedig törkölt, fölapri 
lott kaposztatorzsat, fell burgonyat ogyediil, vagy daraval 
vogyitvo volnek nokik. Minlhogy a’ iûd nagyohete, napjaban 
gyakran kell noki enni, es inni adni. Ha egyszor a’ ilid tap 
laiek dolgaban rövidsegol nom szonvod, ogyebb apelast többe 
nem kivan, es iogfelobb ejro telen al szaraz elra van sziìk 
sage. 

214. §. 

A’ ludat evonkinl többször lohet megkoppasztani. Mi 
holyt a’ iibak annyire, fölneltok ’s mogtollasodlak, hogy szarny 
tollaik farkek föiött öszszeernok, mi körülbelöl 8 bolos koruk 
ban lörlenik, moglohot ekot halukon, hasuken, es szarnyaik 
alalt koppaszlani. Az else keppaszlas jun. olojen, a’ masodik 
5_6 het mulva, a’ harmadik sept. oiejen történik. Koppasz 
tas utan többnyiro mogsovanykodnak ogy koveset, haesak job 
ban nom laplaltalnak. Egyebbiránt a’ koppaszlasl szep idevol 
meiog napon' kell vegbevinni, es a’ koppaszlolt lúd testet je 
sesoozoltol mogdörzsölni, hogy sajgasa onyhüijön; harem nap 
mulva pedig apróra vagdait ’s aludltejjol olegyitott osaianl koll 
a’ ludaknak adni, ’s minlhogy illyonker örömosl olbujnak, föl 
kell ekot koresni, es evesro ivasra negalni. 

215. §. 

A’ ludak ninosonok annyi betogsegoknok aiávelvo, mint 
a’ lyùkok; mort reszint edzettebbek a’ szei, ese ’s hideg ellen, 
reszint gyomruk erösebb. A’ kövelkoze botogsegek mindamol 
loll nem rilkak a’ ludak között: 

1. A’ sorvadas; joloi: etvagyhiany ’s a’ tollak herzen 
galasa. _ Faresikjukon a’ mirigyot föl kell molszoní, ki 
nyemni, es a’ sobot selian irós vajjal bekenni. 

2. Hasmones, tartes nedvos hideg idebon, vagy sek 
nedvos fütei. Vizökbo fonyegaliyat, vagy tiszla vaspert kell 

16 
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tonni; olodoliil podig zahot, vagy árpat adni, as ogy ideig 
olhan tartani. 

3. Bögydaganat; oz katfélo, tudniillik vagy az üros högy 
dagad mog, ’s okkor palinkaval mogloosolt konyorot ’s ösz 
szoapritott kaposztat adunk; vagy arataskor a’ tallón szemes 
alottol nagyon telo szodik magnkat a’ ludak, as okkor kevas 
dardanyt adunk nokik vajban, ’s zöld olodolt. 

4. Vartorlas; a’ var tudniillik a’ Iûd fojého tódul; ozon 
osak arvagas altal lohet sogiteni. A’ talpat ugyan is, hol az 
erek lathatók, alos tollkassel meghasiljuk. A’ nyavalya egyo 
diili jolonsége az, hogy a’ lûd ido ’s teva tamolyeg. 

5. Fiilhaj, mihon töhhnyire a’ lihak szenvodnek, midön 
nyaron apra legyok i'úlökho voszik magnkat, és ott nyugta 
lankodva ’s csipdosve, óket olgyengitik, vagy szédolgasbo hoz 
van a’ hantalmat annyira viszik, hogy a’ fijatal allatok lokonyult 
fojjol, lológó szarnyakkul andalegvan, elhalnak. _ A’ haj ol 
háritasara jó fúlökbo nahany csöpp olajt hoosatani. 

6. Totvok ollon a’ tyúkoknal ajanlott szorok hasznalnak. 

216. §. 

Vizmollaki majrokhan jó káosakal (raezakot) is novolni. 
Egy gnnarkaosa molla közönségosen 8_10 tojó adatik. Mi 
holyt tavaszszal, martiushan, tojni kozdonok, nom igen koll 
óket szabadságukra hagyni; mort tojasaikat szorto hagyogat 
jak. Altalahan, ha folyvast jó tiszta vizök ’s ologondô tapia 
lakuk van, majdnom annyit tojnak, mint a’ tyûkek, 50-60 
avonkint. Loobh tojóknak azok `tartatnak, mollyoknok orr 
vago lofela van görhiilve. Tonyasztasro a’ him; valamint a’ 
nôstany kaosa 3 avig hasznalható; azontúl legjohh óket mog 
hizlalni; mort szaperatlanahbak losznok, ’s húsuk olfasul. 
Minthogy rosz tejasköltók, tojasaikat töhhnyire tyûkok, vagy 
pulykak ala szoktak rakni kiköltas végott. Tyúk ala 16 
_20; pulyka ala 20_26; káosa alá 10_l4 tojast lohet 
tonni. _ A’ költö kaosakat zabhal koll otelni; faszkök mel 
lett mindig tiszta vizot is tarlvan.- A’ 27_28 nap alatt ki 
kolt kaosak mogszaradvan, mint ogyahh szarnyas kiosinok, 
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pöhöly közé szedelnek, és esak miután valamennyi kikelt, 
adatnak 1511161 anyjok alá.. Elsô eledelök apróra. vagdalt, ’s 
kölessel vegyltett tojás, vagy öszszevagdall ’s kenyérmorzsá 
val kevert csalán. Késóbben 10-12 паров korukban meg 
tört árpát vagy hajdinát adhatni nekik, 65 ha. az idójárat sze 
lid, ekkor màr vizbe is boosáttathatnak. Jó élés 111611611 6 
hónap mulva teljes nagysàgukat elérik. 

217. §. 

A’ káosàk eledele nyáron át tavak, folyók, moesárok 
közelében míndenféle bogár, féreg, osiga, hal ’s a’ t.; azon 
ban jó nekik reggel 65 6516 01111011 15 valamit vetni, hogy 
a’ háztòl el ne szokjanak. Télen 6.1 megelégesznek akármi 
féle zöldséghulladékkal, törkölylyel, árpával, 1‘611 burgonyá. 
val ’s a’ t., de a’ ozúkor reájok nézve mérgeshatásu. - Ha. 
a' szabadba nem mehetnek, ’s közeliben vizet nem kaphatnak: 
az udvaron kell nekik gödröt ásni, 65 ezt idönkint vizzel e1 
Iátni. Óluk tiszta száraz 65 meleg legyen. Kik takarékosab 
ban szeretnek gazdálkodni, és a’ téli tartást nélkiilözni kiván 
ják, tavaszkor tojásokat vàsárlanak, ’s ezeket tyùkok vagy 
pulykák által kikölletik; öszszel pedig a’ káesákat siiltnek le 
ölik. 

218. §. 

A’ káesák úgy mint a’ tyúkok alája vannak vetve a’ ved 
lésnek, mi nálok olly hirlelen történik, hogynéha egyetlen 
egy éjszakán minden öregebb tolluk kìhull. Ugy látszik, hogy 
ez az elerôtlenedés következménye; inert a’ hlm káosánál a’ 
párosodàs, a’ tojóknál podig a’költés ideje után megyen végbe. 
— Egyébb nyavalyáik ugyanazok, mellyok a’ ludakéi, 65 
ugyanolly módon gyógyittatnak is. 

219. §. 

A’ galambok mindenféle szemes eledellel tápláltathatnak; 
ogy éven át 6--8-szor költenek egyszerre kettót 16-18 nap 
alatt. A’ kiosineket sziilóik tápláljàk; amazok 14 napra kikel 
tök után már a’ fészket elhagyják, 4 hét mulva ki is röpiil 

16 *l* 
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nek, es 4 benap mulva mer perzanek is. E’ szaporaseguk 
vegett húsuk kedveert, melly azonban nem sokat er, nemelly 
majrokban magsziveltatuak, es teplaltatnak._ Azonban, ba 
esekely ertekökat tekintetba veszszük; ba evval azon kerokat. 
öszszavetjiik, mellyeket a’ szantóföldeken, kertekben, epüle 
tekban tesznek: nem osak nem ajanljuk tenyesztesökat, ba 
nam inkebb mind sajet, mind szomszedink jeszega megkime 
leseból javasoljuk eket a’ majroktul eltevolitani. 

lrodalom: MG. IV. b 32_35. szám. _Pankl S. Il. с. в. 

НЕТЕШК SZAKASZ. 

A’ [шт/с tezzyészte'séröl. 

220. §. 

Olly lapelyokon, mellyek egyebb mivelesi uton a’ reájok 
forditott költseget be nem boznek, czelszerii haltenyésztes 
vegett tavakat 636101. De e’ dologhan erett megfontoles 321111 
seges, nehogy a’ szendek vaktebau létasittatvén, roszszul iis 
sön ki. Ki kell 101161 111601: 

1. Valljon azon helyen nagyobb jövedalem remelbete a 
a’ balakhel, mint a’ gabonából vagy más növenyakbel. 

2. Ollyan e a’ kiszemelt bely fakvese, mellybe petakbel 
vizvezettethetik, es belele ki is hoosettethatik, mit egyenzes 
által lehet megbaterozni. . 

3. Ninosa kiteve a’ bely nagyobb áradásoknak, mit 16— 
р6321а1631161 tudbetni ki. 

4. Hogy a’ leende 16 feneke alkalmas e a’ balak tep 
lelására. l 

Ezek kelle méltánylata után 1132161160 leven a’ birtokos 
az 636066 balasteuak hasznerel, es kivelasztatván erre a’ bely, 
mellynek a’ majorboz közel kell lennia, hogy rea könnyebben 
lebessan föliigyalni: az esas olly melyretörtenik, hogy közep 
melységa Iegalabb 6 lebnyit tegyen; azutan 6’1'6163011 ter eres 
töltessel kerittessek köriil, hogy 02 6’ viz osapkodesit kiállja, 
es az aradest getolja. A’ töltes magasabb reszen a’ befolye-, 
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az alaosenyabben pedig a’ kifolye viznok res nyillalik; molly 
hoiyokon zûgek keszitlolnek, hogy ozok sogéiyevol a’ be- es 
kifolyasl szabaiyozni lohosson. A’ zúgók laltassanak oi давив— 
teiyekkal is, hogy a’ ragadoze halak bojövele, es a’ haszno 
sak kimonto gatollassek. A’ te fenoken arkek huzassanak, mely 
iyokbo vohossek magnkat a’ halak nyaron al a’ na-p bevo, le 
ien pedig a’ hideg banlaimai eilen. Hol a’ körülmenyok mog 
ongodik, je haromfeio laval larlani, ogyikol köllesro, masi 
kal a.’ lijatalok nevelesero, harinadikat az idösbok hizlaiasara, 
molly ulelsónak legnagyobbnak kell lonnio. 

221. §. 

A’ köilesro rendell te vorefenyos holyen fövonylonekkol 
olialva, esekeiy melysegü, vagy legalább a’ parlok közole kis 
magassagu lojtö legyon, hogy ott az anyak a’ nap meiogel 
eldelhossek, es lojasaikal lorakhassak. Tenyesztesro logalkal 
masbak azok, mellyek 5-dik evökot botöilötlek. A’ parzas idojo 
april. Miolett a’ tojandók a’ maglóha vilotlok, a’ regi viz ki 
beesattassek, ’s oddig uj bo no oroszlossek, mig a’ te fenoko 
jel ki nom szaradl, es mig a’ nap hovo allai minden a’ gyonge 
haiaoskaknak artaimas -largyak ki nom lrlatlak. A’ maglòbul 
kizaralnak a’ ragadezó halak, minek a’ esuka, es marna 
(Cyprinus Barbns). Ha nom lohet allól larlani, hogy a’ ba 
lastóban a’ jeg fenekig hassen: az 11j sarjadeket anyjaikkal 
ogyütt a’ magtóban hagyhatjuk es loioltolholjiik; ellen esolbon 
pedig ekot-mas tavakba szalliljnk, mollyokbon a’ jeg hantai 
malel montek iohessonok. Tel vegozlevol az olebbi ev sarja 
dékat mind a’ masodik teba viszszìik, az olóbbibon bagyvan 
meg ogy evig az anyakat, vagy ekot a’ hizlalóba teven al. 

222. §. 

Az új sarjadek 2_3 evos koraban a’ masodik lebul o.’ 
harmadikba, ludniiliik a’ hiziaieba vitotik at. A’ halak szama 
a’ le nagysagaval, es a’ viz mennyisegevol aranyos legyon. 
Közönsegoson ogy haira ogy keb-ölnyi ter szamillalik. Hogy 
a’ haiak húsmennyisegbon novekedjenok, nom @legende ekot 
esnpánosak lormeszotos eioiommódra szeritani, hanom ololni 
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is sziiksagos. Elodol gyanant szolgalnak nokik mindonfalo a1 
lati holraszok, hushulladakok, alma, herkenyo, törotlen dió, 
ponaszes konyar ’s o’ t. A’ hizlalóban marea as osnka is tar 
tathatik, mollyoknok kisobb halak adattathatnak eledolìil. Fó 
gend logyen roajok talon; okkor, ha a’ tó hofagy laglyuka 
kat (lakeket) koll nyilni, hogy lovegójiik logyen. Taosôszö 
kot is koll tartani, kik ombor as madarollonsaglól védjak a’ 
halakat; tovahha azen koll lonni, hogy a’ halasto 36 alla 
pothan tartassak meg, 65 ha valami mogromlott: azonnal ja 
vittassak ki. 

223. §. 
A’ tóra ’s halakra költött pénzt bohozza a’ halászat. Ez 

törtanhotik tavaszkor vagy ószker, de johhan oz utolsó av 
szakhan; minthegy okkor a’ halak mind sulyra, mind kövor 
ségro nazvo legtökalyeshok. Hizlaltatnak 2_3 évig; okkor 
a’ zúgók allal a’ viz kihoosáttatik, as a’ halak kifogatnak, ’s 
vagy azonnal a’ halkoroskedó'knek eladatnak, vagy ozok hijá 
val a’ harkakba tatotnek at. Egyébhirant mas idókhon is lo 
het óket különi'alo maden fogni, tudniillik horoggal, halòval, 
vagy kasokhan, édosgotö elodellol, millyonok a’ gilisztak, ’s 
ogyahh fargok, osalogatvan. На а' 11а1а11 moszszehh tájakra 
vitetnok, vigyáznì koll, hogy fris viz hijaval no logyonok; mi 
nalfegva különöson nyari napokhan az olôhhit leerosztvan mas 
vizzol több izben koll р6101111.—— Mondjak hogy a’ legtisztahh 
vizot szerotô halak is ugyanazon vizhon több napig apen ma 
radnak, ha holéje bizonyos mennyisagii higany töltotik. 

224. §. 
Ollyan 16, molly 9 avig lakholyül szolgalt a’ halaknak, 

az ozok tonyaszasare alkalmatlanna valik. Ez oknal fogva 4-dik, 
vagy 5-dik avhon nyugalmat koll a’ tónak adni, mi hogy ha 
szon nalkiil no törtanjak, taire kiboosattatvan a’ viz, tavasz 
szal foneko fölszantatik, 65 zahbal, arpaval, kölossel, tengo 
rivol bevettotik; letakaritas utan vagy azonnal ismat viszsza 
adatik vizo, vagy a’ hovotas mag ogy aven eszközöltetik. Az 
igy javitott tóha 3 aves halak beosattatnak. 

lrodalom: Pankl S. Il. с. 7. 
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NYOLCZADIK SZAKASZ. 

A’ me'hek ист/682668626]. 
225. §. 

A’ méhtenyésztés mindeniitt iizhetö, hol a’ méh maga 
nak mézet gyiijthet, ’s igy hazánk minden vidékein. A’ 1116 
11611 rendezett társaságban élnek, három néposzlályra. sza 
kadva, tudniillik a.’ királynéra, herékre, ’s dolgozókra. E’ 
három osztályu méhtársaságot egy életmiíszeres egésznek te 
kinthetni,y hol egyik 6’ ш65111 nélkül uem létezhetik. Mindany 
nyian a’ királyné tojásaiból származnak, ’s különbözö 5616156 
gos kifejlésök legvalószinúbben a’ sejtek nagyságában, 65 fö 
leg a’ tápanyag különbségében fekszik. Egy kasban (116р16г 
1166 köpůben) osak egy királyné lehet: ellenkezô esetben a’ 
kivánatos egység ’s 1161165 1162гешпп116165 megszünnék, 561 a’ 
királyné nagy termekonysége mollett többek által annyira 1111 
népesittetnék a’ kas, hogy élelem fogyatkozás miatt kellene 
elveszni 62 egésznek. Ezek érzetéból eredhet a' méhek egye 
temes vonzódása. 65 526161616 62 anyához. - A' dolgozó mé 
hek föladatát nevök jelöli ki. A’ herék rendeltetése némellyek 
szerinl a.’ királynét termékenyiteni, 65 16166 6’ sejtekben a’ 
tojást kikölteni, ’s ekkép a’ munkára ûj fijatal nemzedeket ké 
szlteni el, melly ozélra. szörösb, testesb ’s melegitöbb alka 
tuk alkalmasb, mint a’ munkásoké, mellyeknek a’ közben ide 
jök marad tápgyüjtés 6166 16161. А’ 1161611 161161 111161165 ideje 
61611 eszközlik, hogy a’ dolgozóméhekl köziil egy harmadával 
több foglalkozhatik mézgyüjtéssel. -- Mihelyt 6' 1161165 ideje 
lefolyt а’ fegyvertelen, fulánktalan herék egypár nap alatt 
dolgozó méhtestvéreiktöl kipusztittatnak, hihetôleg azért, hogy 
a’ dologtalan ingyenfogyasztóktul menekiiljenek. Ez 116161166— 
ságra mutat ugyan, de a’ természet önföntartásán alapul. 

226. §. 
A’ méhesek fólàllításánál a’ következökre kell figyelmezni: 

A’ méhes se egyenesen délnek, se keletnek ne állittassék; 
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mart else esetben a’ meh а’ nagy forrósàg miatt nem dol 
gozbetik ’s alromlik; a’ mesodikban pedig a’ méb tavaszszal 
a’ reggeli nap eltal koren kiosalatik a’ kaptárbel, és a’ fa 
gyos levegeben megdermedven e’ kasba többe viszsza sem 
ter. Azert több jelas mehesz ezt tanáosolja, hogy a’ mehesak 
ejszakra nézzenek, ’s azt ellitják, hogy a’ forre maleg által 
ekkor nem annyira kilenkasztott mehek több mézet bordanak; 
mint ezt az erdei ernyekben telepiile mebek hizonyltják. Re 
sziìnkrel a’ del ’s kelet közt fekve irányban tanáesoljuk ál 
litni a’ mehest. _ Másik sziiksege a’ mehesnak biztosság 
ambari, es àllati kertetel ellen; erre nezve szilerd epìilet, 
karites, es ebar kutya tesz ugyan valamit, de lagtöbbat az 
erkölesiseg, a’ tulajdon tisztelete. _ Olly terasen kell to 
vebba a’ méhesaket ellitani, hogy a’ mebek gyerapodteval 
a’ szaporode kasok szemera bely maradjon. _ Kivenatos a’ 
mebes elett 20-30 lepesnyi szabad ter is törpa fakkal kör 
nyazve, ’s olly uövényekkel kiiiltatve, mellyeknel viregai sok 
mezanyagot nyujtanak. Jól asik a’ mébeknek, ba a’ szomszed 
segban patak, ganajverem, es arnyekszekesatorna letesik; 
mert emezekbôl a’ raj fölnevalesa könnyittetik; viz nelkiil pa 
dig a’ meh el sem lehet.; bol tabet esermaly ’s patak ninos, 
ott a’ mébes elett edenyben kell vizet tartani, Virágdús retek, 
mazek, berkak, erdek, es gyiimölosösök lagkedvesabb tanyei 
e' mebekuek. Haz körüli kertekben, ’s udvaron lagolosebban 
lebat mebast ellttani: negy ozövek, egypar deszka, ’s tete 
rosz idejerat ellen az elsó szüksegnek megfelal. 

227. §. 

Kinak a’ mebtenyesztesre kadva kerekedett, mindenek 
elett rajokrul gondoskodjek, mellyeket mind kelle ideben, 
mind jekat szerezzen. Szarzesra mind a’ tavasz, mind az esz 
je, legjobb mindezaltal a’ tel ’s tavasz közti ide, mialett tud 
niillik a’ méhek melegtel edesgetva legelni kijernak; mart be 
a’ kijeres kezdetevel meshove vitatnek, könnyen elóbhi meg 
szokott belyökre ternek viszsza. _ A’ rajnak jeseget sulyja 
bel, a’ sajtek teljes es tiszta elkatebòl, es a’ nepessegböl hö 
es'úljiik. A’ sejtalkotmeny sulyja a’ kas, es mebek sulyja nel 



249 

k'i'il 40, tavaszszal 30 fentel nyomjon. Ha kinyitvan a’ kaso 
kal ozokol sojlokkol tollen,l a’ lepsejlekot olereszükön munkas 
mehokkol, a’ halsen pedig berekkol töltve laiaiandjuk; to 
vabba, mi legfebb, ’s miro loginkabb illik vigyazui, ha a’ 
kas alapja tiszla: ketseg sem lohet a’ raj jesaga foiei; mort 
az oily mehok, mellyek a’ tiszlasagnak baráti: egyszersmind 
a’ földelgozande anyag boszorzesebon, és a’ lepsejtok keszi 
lesebon logszorgalmasabbak szektak lonni. _ A’ nepseg so 
kasagal a’ bonse hangosabb zúgasból vehetni ki. Midön a’ mi 
kaptarinkban a’ mehok szama lognagyebb: nyolez-, miden kö 
zepszorii: negy fentel nyemnak; onnélfogva minlhogy 150 holt 
meh ogy lalot nyem: 8X32=256; 256X150=38400; lo 
hál a’ logneposebb rajainkban több van 30000 mehogyednel. 
Egyebbiránt oily raj, molly 20000 deigezebui, 800_1000 
herebei, ’s ogy kiralynebei all, mar lökelyosnok tarlhale. _ 
Ha meszszobb lajrel hozaljuk a’ rajokat, a’ hozast ejjoi kell 
lonni, es a’ mehokel nappal nyugalemban hagyni. Miulan a’ 
rondoll helyro olhezatlak, es oz viradalkor lörlent, a’ kaso 
kat kinyitni nom kell az esti sötetseg bekövotkezto elett, hogy 
a’ mehok az eji nyugvas ulan minden hahorgalas nelkiil jö 
hossenok ki; molly idebon arra kell felog vigyazui, hogy mind 
nyajan kijönnok o? ozl ha toszik, jolo; hogy szökni akarnak: 
mit galolni kell. 

228. g. 

A’ mebkasek a’ tajek szekasaikinl különböze maden al 
kelvak; logszokollabbak a’ fabel keszitottek, es a’ szalmabei 
fontak: az oiebbiok jebbak; merl balor a’ szalmabei valek a’ 
teli hidegbon inkabb vedök : de a’ nedvot is jobban magokba 
voszik, mibel a’ lepnok megromiasa szarmazik; a’ fakasek po 
dig szinto mogkimelik a’ mehokel a’ hideg mialli olszomere 
daslól. A’ esorepfelek nom ozelszeriiok a’ hideg ’s molognok 
je vozoteso miatt. Nemoliyek az alle-, masok a’ fokve kaso 
kat ajanljak; jobbak, es a’ mehok tormeszotehoz alkalmazel 
tabbak az oisek, mellyek tudniillik föiiilrei kozdvo lofele, nein 
pedig hoszszaban epitik lepsojljoikot. _ Azonban barmillyenok 
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logyonok is a’ kasok, ozok osinalasahan a’ kövotkozókro iigon 
jünk. 

1. Ha a’ raj ritka, szìiksag, hogy a’ kasok szůkebbokka 
tatethossonek, nohogy a’ mahok a’ nagy iiroghon, vallalatuk 
siikeriiltan katkodvan, olijodjenok a’ munkassagtól; ha podig 
a’ raj napes, nagyohbitni lohosson, nohogy holyszůko miatt 
a’ munkas ogyodok ogy része honyalni kanytelonittossék. Újahb 
idókhen hasznalni kezdik az úgynevozott tarkasokat is, moly 
lyokot fúggalyeson lohet fölosztani, midön ogyobok vizszinto 
son szodhetök szat. 

2. A’ kasok ûgy készittossonok, hogy szüksag osetabon 
a’ mahok bantalma nalkiil fölnyittathassanak, 65 mogvizsgal 
tathassanak. 

3. A’ kaszitondö kasok ogyonló nagysaguak logyonok, 
hogy ogyik a’ masik ala tatetvan, onnok lapsojtokkoli mog 
tolto utan a’ mahok felytonos huzamban vagezhossak munka 
jekat. A’ fabel kaszült kaptarnak szalo ’s hoszsza 12, magas 
saga 8 ujjnyit tohoi; alljen fatahlan, ’s föliil födallel lattas 
Sak ol. y 

4. A’ kaptar helfalai tisztak, as simitottak logyonok min 
den rés as hasadak nalkiil, nohogy a’ lag ’s nodvossag be 
hathasson. 

5. Azon lyuk, mellyon a’ mahok ki 65 hejarnak kes 
keny logyen, hoszszasaga mintegy 4 ujjnyi, szalessége po 
dig nom nagyobb, mint mellyon ogy méh kerosztiil farhot. E’ 
nyilast szůkehba tonni, vagy bozarni is lohesson, molly ozélra 
szamos kis lyukkal ollatott lomoz szelgalhat, molly a’ maho 
kot ki ne hoosassa, do a’ lagnok bemonetelt ongodjon._ 
Hasen nyilas as lomoz kivantatik mog a’ kas födolan is, hogy 
midön a’ sziikség kivanja, a’ kas szellóztethossak. Azonban 
ezt osak a’ szalmakasokrul artjiik, mort ha a’ mahlak nagy 
szöglotos faedényhöl all: a’ lyuk atollenaben faajtaoska. latoz 
zak, molly sodronyfonadakkal ollatott nyilast födözzön, hogy 
kinyittatvan, mind szahad lag hoosattathassék be, mind a’ 
méheknok munkáhani haladasa mogvizsgaltathassék. Sek holyt 
a’ lyukakat a’ kas fenokahez csinalják, do jehh ha azok а’ 
kas közopan latoznok. 
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229. §. 

111161611 6’ raj 6’ kast betöltötte, elsö gondjuk a' ш6 
heknek a’ kas belsejét kitisztogatni, a’ piszkokat kitakarltani, 
az 61665 helyeket fogaikkal kisimitani, 6’ belfalazatot bekenni, 
minden hideg 65 légeresztö helyeket bedugni. Ez utolsót te 
szìk bizonyos enyv segelyevel, mellyot eger-, köris-, nyár-, 
fůz-, fenyörügyekbôl, ’s gyengébb gallyaikból gyiijlének, 65 
ш11 5061101у6611 neveziink. 

Biztosílván ekkép 161161161, viaszkot, az 62 lépsejteket 
kezdenek 115166161. А’ 116266161ш16666110г1611111‘61 teszìk, 65 6’ 
шш11161 161616 folylatják olly mòdon, hogy a’ feneket ne érjék; 
mert 62 járhelyül szolgàl. A’ lépdarabok fön megerösítve ’s va 
lamennyire az oldalokhoz lapadva 011у távolra vannak egy 
mástól, hogy legalább két 61611666566 dolgozò méhnek ele 
gendô 16г engedlessék; maga. 6’ 16р6ага11 15 66ше11у helye 
ken ki van lyuggatva, hogy a’ méhek ide ’s tova 361161665— 
566611. А’ sejtek mind hatszögüek, de nem egyenlô nagysá. 
guak. Legkisehbek 6’ dolgosméhekéi, mellyok а’ 1165 fölsö ’s 
közép részét töltik be; nagyobbak a’ herékéi, 6’ lépsejtnek 
végsô részét tevók; a’ mézfölvételre késziìltek ugyanazon szé 
lességiìek, de mélyebbek, mellyek 6’ lépdarab fölsö részére 
épiltetnek; a.’ legkisebbek a’ magzatoknak rendelvék. A’ lép 
darab 16156 részébe rakott ш6261 16116 tartják föl. Miután 6’ 
mézsejtek 6162261 betöltvèk, azon sejteket látják el mézzel, 
mellyeket a’ kikelt herék oda. hagytak; 561 а’ dolgozók sejt 
jeibe is raknak 616261 mindennapi használatra. A’ lèpdarabok 
végén a.’ 166666 111161у66116611 6р1166611 sejteket, mellyok nem 
annyira můszépségre, mint pazarilag nagymennyiség'ú viaszkra. 
nezve 111166611, 1116116 651165056], 65 nagyobb térü ürrel. Eze 
ket, mihelyt belôlìik 6’ 111г61у6611 kibujtak, azonnal lerombol 
ják, hogy munkájokban gálul ne szolgáljanak. — А‘ ши61161 
011у gyorsasággal végzik, hogy erôs га] egy nap alatt 9 ujjnyi 
hoszszu, 65 4-5 ujjnyi 526165 16р61 0516614000 sejttel; mint 
hogy egy 15 ujjnyi hoszszu, 65 10 ujjnyi 526165 lépsejten 9000 
sejtnél több van. 



252 

A’ sonkolyon kiv'úl a’ méhek herom mesfela anyagot 
visznek be a’ kasokba, tudniillik viaszkot, tepot, es mezet. 

1. A’ viaszkot közönsegesen a’ virágok himporebel ala 
kitjek, azokat rendre jerván, ’s annyit szedvén föl, mennyit 
albirhetnak; az öszszeszedett himport lanyelik.| gyomrukban 
kifezik, besok izein kiizzadjek, es lebaìkkal ledörzsölik. Azon 
ban nem esupán himporbul, hanem mezbel is keszitenek viasz 
kot, miden tudniillik himport nem kapbatven, csupen mezzal 
elnak. 

2. A’ sejlekben tep-is taleltatjk, melly a’ himpornek ’s 
meznek hizonyos mertekbeni kaveresebel keszül; es foglalko 
zásuk közben avvel elnak a’ mehek; mart csupán mezzal so 
keig nem táplelkozbatnak. 

3. A’ mezet a’ viregok edelyebel gyüjtik, melly nem 
minden viregon letezik egyenle vagy jóságban, vagy mennyi 
segben; tovebba korabajnelban a’ barmatos fak leveleibel; 
a’ dögtestekbel; rothadó anyagokbul; czûkorbul. Valamint a’ 
viaszkot, ûgy e’ mezet sem szedik keszan, hanem azt gyom 
rukban szinte kifezven, szájukon ismet kiadjek, melly ekkor 
vizfolyekonysegu, kesebben magsürl'idik, ’s vegra vekony her 
tyeval bevonatik, hogy szet ne folyjon. Miulen a’ sejtek viz 
zel betöltvek, a’ lepsajt fólse reszet kepzek viaszkkal tapasz 
tatnak be telretartes végatt: egyebek pedig naponkinti ele 
daliil nyitva bagyatnak. _ Ha a’ kapterbau 50000 sejt van, 
30000 mezzal töltetik be, a’ többibe tojás je. 

230. §. 

A’ mehak uamzesa, es szaporitása nagyon bonyolodott. 
Miután a’ sejtek mezzal batöltettek, a’ mebek munketlanul e’ 
lepsajteken iilnek, ’s nem röpiìlnek ki olly nagy szemmal mun 
kera, mint eddig: jele hogy a’ namzes ideja bekövetkezett. 
Ekkor a’ kirelyné mindegyik munkás sajtjebe egy tojast tesz 
le, melly tejfebersegü, egy vonalnyi hoszszu, es a’ sejtfe 
nekehaz tapadt. A’ tojás uten harmad napra eletünik belele 
egy fehér felkört kepze pondre, mellyat a’ dolgozó mebek 
elóbb hizonyos izetlen fehéras, kesebben pedig egy etletszóbb 
sargába vagy zöldbe vonule peppe] atetnek. Mihelyt a’ pondre 
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kelle nagysagal oierle, fejel a’ sojt nyilasanak forditja, moly 
lyol most a' doigozek viaszkkal bolapaszlanak. Erre a’ pondre 
ilnom, solyom lapinlatu, barnavörösos szövolbo burkolódik, 
13 nap mulva a’ sojlet mognyitja, ’s bolele tökelyos rovara 
lakban kije. Sokan azonban az alaiakulas idöszakal ki nom 
allhalvan, vagy oidöglonok, vagy mint nyemorekok tiinnok 
ole; ozok leöidöslotnek, es a’ kaplarból kihanyalnak. A’ ki 
bujt 11j mehok meg aznap segllik munkaikkal a’ doigezekal, es 
taphozalalra kiröpiiinok. 

Mas medon szarmaznak a’ horek; mort az ozok ietosi 
lesere sz'iiksegos polekot nemeily meheszok allilasa szorinl 
nom az anyameh, hanom a’ munkasmehok lejják; minlhogy 
herek elly kaptarokban is szarmaznak, mollyokbon kiralyne 
nineson. E’ szaporílast azonban a’ mehok osak akker osz 
közlik, miulan elogonde oloseggol ellalvak. A’ herek majus 
ban köllolnok ki, es augustusnai tovabb nom elnok; mort ek 
ker a’ munkasektul kivegoztotnok. Ha az esz szokollnai me 
legebb, meg egyszor köllonok horekot, do ozokol som hagy 
ják eelobornel tovabb elni. A’ kivegoztotesbon ogyultai a’ teje 
deigos mehok, lovabha azen lejasok, es pondrek is reszo 
sülnek, meliyokböl herek koiolkoznenek. _ Ha a’ herek szama 
valamolly kasban fölölto nagy volna, je ha a’ gazda is olese 
gili az ölest. _ 011у kasnak, mollyben a’ herek mogkimeitol 
nok, rendszorinl ninos anyameho. 

A’ kiráiyne nemzesérei a’ mehok nom gendelkednak oiebb, 
mint, vagy ha a’ kiralyne mogveniiiven olhal; vagy történetbel 
oivesz; vagy ha olly nagy a’ iljalalsag száma, hogy ugyanazon 
lakban el nom ferhet. Barmoilyik esel adja ele magal, a’ me 
hok ogy haromnapos pondról kiralyneva jolölnok ki, sojljet 
loromboijak, es több szemszéd közol 100 sojt anyagabel ogy 
nagyobb, kiralyi magzathoz illól keszilenok, es el ebbe bo 
iyozven izlolosobb lappai larljak. Ugyanazen idebon, hogy jö 
vondero kiraiyne hianyaban no logyonok, több kiralynel is 
köllonok ki. A’ kiráiyne ellenek 9_10-dik napjan mar lojni 
kezd, es ezt az else, vaiamint a’ kel kövelkoze nyaron is 
folylatja. Nemoliy evokbon mar januárban, gyakrabban fo 
bruarban laialhalni tojasokat. Je idejáralker közönsegoson mar 
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tiusban naponkint 100_200-at tojik, kasôbhon mag töhbol, 
ugyannyira, hogy ogy avben a’ tojasok száma 30-40 ozorre 
man. Naha a’ kiralyna magtalan lavén nom tejik: az illyot 
a’ mahok vagy mogölik, vagy tólo mogszöknek. 

231. §. 

A’ mahok gendviselaso fölosztathatik nyarira as taliro; 
mindkettónal iigyelni koll a’ kövolkezókro: 

1. Midôn a’ fak 's ogyahh növények viragozni kozdonok: 
ozok a’ maheknok gazdag taplalaket nyujtanak; mit ha a’ mos 
toha idöjaras moghiasitana, a’ szoganyohh kasoknak mazzel 
koll sogodelmökro lonnünk, különben vagy aj rajt nem költo 
nek, vagy mint koldas rajok olröpiilnok. Nagy hozditasra, as 
gyarapitasra szolgal, ha a’ mahoknek minden kasha ostonkint 
ogypar kanal mazet adunk, as a’hoz minden harmadnap ogy 
dióhajnyi vizollotet mollakliink. 

2. A’ kasok aljat, mig lohet, gondesan, ’s tisztan koll 
tartani; a’ pòkhalókat, as minden ogyohot el koll háritani, mi 
a’ munkat as mézhordast hatraltatja. Vizról a’ kaptar olótt nom 
koll megfoledkozni. 

3. Miutan a’mahlogeló mogsziint, mi közönsagoson sept. 
vago fola, vagy oet. elejan történik, a’ köpiiket gondosan 
mogvizsgalvan, hatarozzuk mog, mollyeket teloltossiik közii 
lök, mellyekot hanyjuk ki, as mollyokhól vaunk mazet. Azon 
ban azt osak akker hatarozhatjuk meg biztosan, ha a’ mahok 
hoholyazoso olótt az üros kasokat mogmartiik, as most ûjra 
megmarjük. E’ két súlynak különhsago kimutatja a’ kasnak 
holsó sulyjat. Ennok megtndasa utan, a’ föntehhioknok meg 
hatarozasa könnyìi; inert ogy raj 16-20; ogy katévos köpìi 
24_28, ogy mag vanohh 30-»34 fontnyi bolsó sulyt kivan 
tololtetésro az aghajlathoz kapost. A’ raj azart iganyel kovo 
sohhot, mint a’ több aves; mivol ezt nom osak a’ bonne na 
gyobb monnyisaghon talaltató viragpor, hanem a’ habok is, 
mollyok minden iljatal mah kibuvasa utan a’ sojtokben viszsza 
maradnak, nehezitik. 

4. Talon at a’ mahok logkovosohb apelast iganyolnok; 
mort okkor osomònkint a’ lapok közt ülnok alulról fölfela a’ 
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mézet kievén a’ sejtekböl. Azonban meg is szììkséges, hogy 
a’ méhész idôrůl idöre megtekintse, valljon a’ fáhól készült 
kaptárok nem hasadlak e, vagy a’ szalmáskasokba nem ha 
tottake be egerek? továbba nem fagytak e be a’ röplyukak? 
mi néha a’ köpü hensöjének parolgása következtében szokott 
történni, és a’ méheket fuladási veszélybe bozza. A’ méhek 
teleltetésmódja. különféle; mert a’ köpiik vagy a’ méhesben, 
szabadon àllani hagyatnak; vagy a.’ tulajdonképi zordonabb 
tél beállásakor hüvösebb komrákba, vagy tökélyesen száraz 
pinezékbe allittatnak; mi különben a’ gyengébh kaptárokra 
nezve igen hasznos; vagy a’ méhállás deszkatáblákkal zaratik --, 
vagy a’ méhes, ha ez négyszögidomban épiilt, föliil rózsével, 
es szalmával födetik be. Nagyon czélszerii, ha. a’ kijáró lyu 
как is egészen beesináltatnak, és a’ reájok használandö tolók, 
a’ szükséges lég behajthatása végett átlyukasztatnak; melly be 
csinàlás el nem mulasztandó fóleg a’ szabadon kiteleló kaptá 
roknàl, mivel ez által akadályoztatik, hogy a’ méhek a’ me 
legilô napsugarak által a’ köpüböl ki ne osalassanak, kün a’ 
haven megmerevülendök. 

5. Ha a’ méhek télre nem volnának ellátva elegendô 
tàpszerrel: a.’ szüko'lködók vagy más gazdagabb'rajjal egye 
sittetnek, vagy kénñisttel megfojtatnak, a’ maradt mézet ’s 
viaszkot hasznunkra forditván. Vannak kik a’ táphiu méhek 
nek vizben oldott mézet, vagy édes növénynedvet, mézeske 
nyeret, siilt ’s mézzel bekent kappant adnak eledeliil. Javal 
ják mások a’ buzából késziìlt szörpöt, mellynek készitésmódja 
azonban nagyon körülményes *).- Ha hoolvadás elött tiszta 
meleg napok járnak, a.' kasból a’ méheket kiboosátni nem ta 
náosos; mert a’ hideg óket könnyen megdermeszti; vagy mi 
elött kiboosáttatnak, a’ méhes elötti tér 10-12 lábnyira szal 
mával, vagy lòganaiial hordassék meg. 

6. Télvégével, ha több lágynap következik egymásra, jó 
lesz megvizsgálni a’ kaptárt, ’s ezt hirtelen megnyitván, vagy 
fölemelvén, a’ holt méheket, hulladekaikat, penészt es sze 
metet kitakaritani, és ismét helyére tenni azt. -Olly kast, 
melly telen ы sok méhet vesztett, kissebbitni kell. 

ä) Lásd Ismertetó 184|. l- l6 sz. 
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232. s. 

A’ mébeknek alebbi lakukbóli kiköltözese, rajzásnak na 
veztetik; e’ kiköltözés nemelly rajoknál nam törtenik meg mm 
dan evben; vannak ismet mesok, mellyek evenkint egyszer; 
set ollyanok is, mellyek nepsegök egy resze elboosátáset 
többször eszközlik. Ezeknek oket, és jelensegeit a’ gazda is 
merni tartozik.- Annak hogy a’ rajzes vagy épan nem, vagy 
ritken törtenìk, okai azak: 

1. Tagabb lakhely, mint makkoret e’ nep mennyisége 
megkivenna; es az okbul a’ sz'úksegan túli nagyobb kasok 
nam belyaselbetók. 

2. Kaves népesseg melatti tepbeseg. 
3. Nam kedveze idejerat; megtörtenik ugyauis, hogy 

a’ mebek maj. vegevel mer a’ rajzesra keszek leven, rosz ide 
miatt nehány napig a’ kiszellásban maggetoltatnak. Illy alka 
lommal a’ kirelynet meg 8 napig a’ kasban tartjek, ’s teplál 
jek, azutan pedig et mintegy ketsegbe esva magölik, 65 e’ 
kiszellásròl lemondenak. 

4. A’ _mebas belyzete; ha bomlokzata keletre fordult, 
ba megas fáktól ernyekolt annyira, hogy a.’ kapterok a’ nap 
sugarak eltal ki nam melegülbetnak, minelfogva a’ mebek a’ 
kiszellasra sam édesgettatnek. 

5. A’ mebfajta, vannak tudniillik olly mehak, mellyek 
kirelynejokat minden evben magszokták ölni, ’s ujat uemzeni; 
es az illyenek soba sem rajzanak. a) 

a) На арг. henapban benézvén a’ kaptárba, észreveszsziik, hogy a' 
mehek a’ herék szemet-a keszitenek sejteket, 's ezeket a’ fenékig folytat' 
ják, abbauhagyván az elett a’ munkás méhek lépsejtjeit, hizonyos jele 
annak: hol illy rajok mind korán, mmd gyakrau bocsetanduak ki ûj 
gyarmatokat. 

233. §. 

A’ kiszellò rajok lebetnek elek, utók, korek vagy 5211 
zek. 

l. Elerajnak neveztetik az, melly je, 65 lepsajttal töl 
tött keptárból nyári napelles kör'úl költözik ki; ez mindenik 
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közt 16366р656116 ’5 5-8fontnyi szokotl 16661, 66116 1666 15. 
Vezére legtöbbnyire a’ régi királyné. A’ 1111161162656611 bizo 
nyos jele 62, 116 6’ lépsejtek alkotását bevégezvén, ûj 111161у 
661161 162666611 a’ méhek nemzenì. Legjobb fajta méhek azok, 
mellyek 65611 еду 111у1`61е rajt 60656166611. 

2. Kiköltözvéu 62 61616], 65 kikelvén az ûj királynék 3 
-7-9-ed napra, vagy ha. 62 166 шо510116, 116566666 11152611 
62 1116163, шв11у666 több királyné van, ш63 pedig a’ 110161— 
666 116116, vagy legfölebb három, a’ 11656661666 pedig 5 vagy 
több, 65 62611 ш16663у1116 bir 6022616365211066 66р563361. A’ 
kiköltözés közeledtét a.’ nagyobb távulokra is 116116616 606365 
jelenli. Hogy еду чаду több illyféle raj követk9zik едуш656 
166 kitudhatjuk, 116 6’ 11651 fölemelvén megvizsgáljuk, valljon 
a’ megmaradt népség 6’ 16165 királynékat megölte 6’ vagy 
nem' 6156 6561666 шедшага66611 6161161 1161у111166; а’ ш650— 
6111666 uj sereggel rohannak ki. 

3. Kora-, 611-, чаду koldusrajok azok, mellyek koráb 
ban mint vélôk, р616661ш6г арг11666 költöznek 111. 866611 0 
1161 66ше11у611 6’ 66р 5011656366611 meg nem feleló 16р52ег 
ше66у1563666 116165111; ш65011 66666 1161у2111, hogy 6’ 111161у116 
ше1еде116 66р011666 a’ fris 163 élvezésére osalatván, künmu 
latása. alkalmával 1611666165611 elvesz. E’ ду6205 6561666 a’ 
méhek uj |11г61у6611 1111161165611 6013026611, ше11уе11 miatt azu 
16.6 6’ 66р56д р61101116 szakadván, a’ 601301 666у1га viszi, 
hogy еду 16526 56361 királynéjàval 166 61611 1166у16166 111116116261. 

4. Szůzrajoknak neveztetnek végre~ 62011, mellyek идуап 
6206 évben kelvén kí: egyszersmind kiköltöznek. 

_ 234. §. 

Minlhogy a’ gyakori rajzások által a’ kaptárok ду663111 
6611: mi sem kivánatosabb, mint az elóraj elköllöztèvel э.’ töb 
biek 11526116561 61633610161. Е66611 616165616 javalják 66ше11уе11 
6’ kaptárok 663у116561, hogy 6’ 6163526110106011 66115636611 
61636666 1161у6 legyon. De 62 1ара521616511161 nem sokat hasz 
661; 011у méhek идуап is, mellyek еду52ег 6’ 526116516 6116 
1161у611, bármilly 163 1161у66 sem maradnak шед. Еду611еп 16 
1161 ’5 163116161у056611 óvmód, 6’ 116р16г1 mindjárt aznap, mely 

17 
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lyon a’ raj kiköltözött, fo'lforditni, as а’ sejtok kialló hegyoit, 
mollyokbon a’ herak tartózkodnak alos késsol kivagni; mort 
erro а’ mahok a’ megsariilt horék kihanyasaval, a’ kaptar ki 
tisztitasaval, as új herak nemzésavol feglalkozvan, kiköltözasi 
szandakukral lemendanak. _ Egyahhirant a’ közoli rajoresz 
tasnok jele, ha a’ mahok loginkahh ostonkint a’ lyuk olótt sza 
mesan liirtalakhan ogymason liiggvo talaltatnak; do bizonyo 
sahh as az azonnal bekövotkezö kiköltözasnok jole az, ha azok, 
mollyok a’ lyuknál tanyaznak, fölzondiilve, olóbb ide ’s tova 
röpösnok, mig vagro magasra omolkodnok, ’s viszsza töbha 
nom tarnok; mort erro, mint joladasra az ogasz serog, molly 
a’ köpübon latozik, indulni kozd: azok, mollyok olsók mennok 
ki, a’ lyuk elótt röpdösnok ogyidoig, mintegy viszszanazvo a’. 
jövökro, mignem mindnyájan egyosülnok. Miutan a’ sorog meg 
sokasult, leszall a’ legközolebbi bokerra, varvan a’ vezérki 
ralynét, molly közönsagoson az utolsòkkal szokta elhagyni ta 
nyajat. A’ szökasro leskolódni olag kora hajnaltel kezdvo dal 
utáni öt araig; mort ozon túl a’ kiköltözés rondeson nem tör 
ténik, hater vannak paldak rea, hogy a’ rajoresztas ajon is 
véghomont, ha oz hůvösehh napok mogelöztavol szokottnal na 
gyobb meloggol araszta el a’ lagkört. 

295. &lt;5. 

Miolött azen mòdot adnók olô, molylyol a’ kiköltözó ra 
jokat hefogni lehesson, ama’ hihakral szólandunk, mollyok e’ 
můködasnal olkövottothotnok: 

1. Namollyok azt javaljak, hogy midön a’ mahok futas 
hoz kaszülnek, а’ köp'ú nyilasai beosinaltassanak, nem nagy 
van nagyohh lyukat, mint mellyon ogy mah kifarhet, hogy 
okkép osopertosan a’ kashel ki no jöhossonok: do reszszul; 
mort sz'úkittotvan a’ nyilas a’ kiralyna a’ kiköltözött népsagot 
kasön ari utol, as innen van, hogy azok, mollyok olsók mon 
tok ki, olunvan varni a’ kiralynat, olóhhi tanyajokra viszsza 
térnok, és az új raj roményét moghiúsitjak. 

2. Masok a’ rajnak hirteleni kirohanasakor a’ köp'ú mella 
allvan, a’ kiralynara gondosan vigyaznak, as ót, midön a' 
kashòl kijô, kazzol megl'ogjak, kalitkaha zarjak, a’ szökó oso 
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port köze viszik, 65 ekkép a’ kalitka körött öszszeesódült 
népséget a’ màr készen állo köpiivel beboritjàk. De ezt még 
kevesbé helyeselhetni; mind azért, hogy nehéz a.’ királynét 
ártalom nélkiil kézbe venni; mind pedig, mivel ama’ méhek, 
meleg magasbra röpültek, miután magukat vezér nélkiil lát 
jàk, zavarba jönnek, és az elôbbi lakukba viszszatérnek. 

3. Legroszszabbul můködnek azok, kik a’ szökevények 
elibe belól mézzel bekent kast tesznek; mert a’ méz illattól 
édesgetve, a’ szomszéd kasokbul is oda tòdulnak a` méhek, 
miböl köztük ozivódás támadvan, számos egyedek annak 61— 
dozativa válnak. 

236. §. 

Mi tehát a’ rajok fölfogására a’ következö szabályokat 
adjuk, mellyok a’ gyakorlat ûtján legjobbaknak találtattak:‘ 

1. Ügyelniink kell arra, nehogy a’ királyné папаша 
radjon, hanem a’ szökevényeket közvetleniìl kövesse. Megtör 
ténik néha, hogy a’ kasból kijövén földre hull, és a’ fúbe 
bonyolul annyira, hogy fölemelkedni nem képes: hnllétét ek 
kor a’ fölötte röpösö, és öt esoportosan környezó méhek 
áruljàk el. Erre azonnal betakartatik köpiivel, alól nyilás ha 
gyatván, mellyen àt a’ méhek hozzá julhassanak. — На pe 
dig a’ királyné elvész, 65 azt veszsziik észre, hogy a’méhek 
elôbbi tanyájokra térnek viszsza: helyibe új iires kaptart te 
sziìnk, a’ többi egy sorban létezóket pedig lepedóvel beta 
karjuk, hogy a’ méhek az újat régi lakuknak tartván, bele 
térjenek, mellyot, hogy el ne hagyjanak, sziìkséges hogy 
azonnal királynét kapjanak, vagy azt, ше11у szökés közben 
elhullvàn megtaláltatott, vagy mást erre fönhagyottat, de ka. 
litkàba zártat, mellyot három nap elótt ki nem boosatunk, mig 
nem látjuk, hogy a’ méhek hajlandók uralkodásat elismerni : 
mit azzal tanusitnak, ha a’ kalitkát számosan megszállják, és 
màr viaszkot kezdenek gyártani. Ha pedig ninesen királyné, 
más kasbòl a’ lépnek egy részét kivágjuk, mellyben királyné 
költetik ki, 65 ezt adjuk az özvegy rajnak, hogy kiràlnyénye 
rés reményében állomásukat el ne hagyják. E’ meglévén az 

17# 
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ôsi kaptart régi holyare toszszük, 65 а’ 1611111 köpükol 161116 
jiik, hogy a’ ki ’s hojaras ismat rondeson mogtörtanhossak. 

2. Midón valamolly raj megszallott, nom koll azonnal 
sietni annak kassali hefódasavol, hanem addig varni, mig az 
ogasz napsag a’ kiralyna körül öszszo nom gyiilt, mollyot az 
után az erro rendelt kasba, vagy kézzel tesziink he, vagy 
megnodvositett lúdtollal; a’ kast erre a’ töhhiek seraba ho 
lyozvan. Ha a’ raj valamolly magasabh faagen esoportban iiigg; 
65 az agat vagy a’ fa, vagy a’ mahok artalma nalkiil lo nom 
vaghaljuk; póznara kötött kosarkat nyujtunk az ag ala, mi 
dón mas az agat döngoti, hogy a’ mahok a’ kosarba potyog 
janak, mollyböl azutan a’ köpiihe, 65. evvol a’ mahosbe vi 
totnek. .la ha a’ méhoshen üros kasok is vannak; mort ta 
ialkoznak olly rajok, mollyok kiindulvan, azonnal a’ logközo 
lebhi holyon koresnek tanyat, mollyot az iires kashan mog is 
lelnek. 

3. Gyakran egyidöbon ugyanazon mahoshól töhh raj köl 
tözik ki, mollyok öszszokoverodnok ’s ogymast mogzavarjak. 
E’ haj moggatlásara löbhfélo módokat ajanlanak. 'Namellyok 
az ogyik napsag költöztokor, a’ masik mar indulófalbon lato 
zôt a’ kas nyilasa hozartaval tartaztatjak le; de ez nom 116 
lyesolhotô; mort az illy népsagnek nagy raszo okkor mar a’ 
kason kiviil van; as altalahan a’ mar szöknyi vágyò rajt soha 
som jó marasztalni, hanem a’ rajoknak szahad kiszállast on 
gedvan, megmaradasukat mas módon illik oszközloni. Midön 
bizonyos jelokböl gyanithatjuk, hogy ugyanaznap különfalo 
köpükhól több raj költözködondik, azt, molly logelsö szalt ki, 
as mar lotelopedott, lopedóvol hotakarjnk, alól tart hagyvan, 
hogy az ido ’s teva bolongók oda mehessenok, as tarsaikhoz 
osatlakozhassanak. Ugyanozt toszsziik a’ masodik rajjal ha még 
harmadikat-is varunk, 65 igy tovabh. Illy maden mindogyik 
sorog a’ lepedö alatt elkülönzötten mognyugszik, as 2_3 araig 
is bakévol marad. Miutan minden raj kiköltözött, azt, molly 
legutolszer jölt ki, kasha tavan, a’ mahosbe viszszük, 65 621 
sorban teszsziik azokkal is, mollyok botakarva valanak. 

4. Nagyohb nohazséggel jar a’ dolog, ha a’ többi raj 
majdnom ugyanazon pillanathan oroszkodik ki, 65 a’ fölobb 
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emlltett külön kezelésmòd nem tettlegesithetó. Ez esetben, ha 
161611 62 öszszekeveredett sokaság egy része különvàltan egy 
begyült, ezt, azonban kasba fogván, nagyobb távolba visz 
sziik, nyitva hagyván a’ kast, hogy belóle, ha a’ tanya nem 
tetszenék, kijöhessenek. A’ kijöttek nyugvágyból a’ közeli 
gallyra szállandnak, 65 611116р 6’ 1611111611 211365616! távol lé 
ven, könnan új kasba fogathatnak. Illy medon kezelhetjük 6' 
többi különvált csapatokat is. Ha pedig a’ rajok igen öszsze 
keveredtek, és egymàssal harozra keltek, vizzel föoskendez 
tessenek le, hogy hevök csilapodjék, 65 várassék meg, mig 
nyugvás által kibékülésöket nem tanûsitják; erre a’ levágott 
ágakat a’ rajtok f'liggó méhfìirtökkel földre teszszük, közel he 
lyezve néhány nyilt kast, mellyeket meglátván a’ méhek, azon 
nal mozgásba jönnek, 65 egyik rész egy,.. masik más kasba 
vonul, mignem mintegy ora mulva mindegyik osapat saját ki 
rálynéjàval az új lakban megnyugszik, mi megtörténvén, a’ 
kasok a’ méhesbe tétetnek 61. ‚ 

5. Miket eddig elóadtunk, az elörajok szökèsénél tar 
tandók meg. Az utórajok, mellyek nem olly népesek, és több 
királyné 1616 miatt pártokra szakadtak, illy szabatosságot nem 
igényelnek. Ha valamelly raj kìköltözött, 65 gallyra ült,- lepe 
dóvel be nein takartatik, hogy a’ többiek az öszszegyiiltek 
zúgásától osábitgatva, vagy velök egyesüljenek, vagy a’ szom 
szédságban telepedjenek le. Ezen állapotba hoszszabb ideíg 
bántatlanul hagyatnak: mi alatt nyilván kimutatandják, hogy 
mellyik királynéhoz szitanak. E’ kiràlynét azután a’ veletartó 
néppel kasba fogjuk. Ha pedig a’ nép megoszolva marad, 65 
mindegyik felekezet saját királynénak hódol, egyesììlésre kell 
61161 szoritani, mit milly módon kelljen eszközleni, 6161111 616 
terjesztendjük. 

6. Azonban 6’ 526ш05 alkalmatlanságok miatt, mellyek 
a’ rajzó méhekkel történni szoktak, némellyek mesterséggel 
eresztetnek új gyarmatokat. Midôn tudniillik szàmos népséget 
làtnak: üres kast állitnak föl, 65 11616 vagy kalitkàba rekesz 
tett királynét tesznek, vagy pondrókkal megrakott Iép 61161 
osalják be a’ népség egy részét. Mások a.’ méhek szökését az 
által gátolják meg, hogy alájok ûj üres 11651 165211611, hogy a’ 
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méhek lág ищут lelvén, iukább a’ szokott lakukban folylas 
sák munkàjokat, mint újba kivánkozzanak; de hogy a.’ népség 
a’ fölzúdulàs alatt pàrlokra ne szakadjon, az új kiràlynékat, 
mellyek tán szàrmazlak, megölik. 

237. §. 

Fö dolog a’ méhészetben, hogy a’ rajok népesek legye 
nek; mert azok7 mellyek csekély számbòl állanak, sem ele 
gendó tápot nem gyüjlhetuek, sem a’ téli hideth el nem 
tůrhetik, sem az ellenségtól magukat nom védhetik. Ez okbúl 
szükséges tudni azon швам, mellyel két vagy három пере: 
egy nemzetté alakitbatunk, minél e’ három eset fordulhat eló: 
vagy tudniillik imént kiszökötl, 65 а’ királynék pártoskodása 
miatt megoszlott ulórajokat akarunk egyeslteni; vagy a’ kie 
resztettekból egyith ollyannal, melly már tanyàjához szokott, 
65 lépsejteket alkotott; vagy ollyanokat, mellyek kasokba ш 
tan шаг munkához годик, egy гады alá teszìink: 

1. Ha a’ megszökölt га], melly pártokra oszlott7 egye 
siìlni nem akar, az egész népséget öszszekeverten, mint van, 
egy kasba fogjuk7 65 а’ királynékat kalitkákba zûrlan ugy 
mástòl nagyobb lávulokba. helyezzük, a’ kast pedig léglyuka 
kat hagyva bezàrjuk, és sötét helyre teszsz'úk, eledelt is ad 
ván a’ mébeknek, hogy meg ne fogyalkozzanak; 24 óra mulva 
szemlét tarlunk a' tanyán, 65 megvizsgáljuk, mellyik királyné 
körölt csoporloztak öszsze a’ méhek legnagyobb számmal, 65 
azt a.’ ватты kibocsálván királynénak meghagyjuk, a' töb 
bit pedig вышита, а’ kast elóbhi helyére viszszaállitjuk. 

2. На csekély népségü rajt, melly már lépsejteket épl 
юн, ollyannal akarunk egyeslleni, melly ìmént szökött meg, 
a’ dolgot következöleg intézzük: a’ га]! eslig azon helyen Вазу 
juk, mellyen kasba fogtuk, és közelben a’ kassal egyenlö szé 
lességii, közepén valamivel mélyebb árkot àsuuk, е' fólé ál 
lltjuk a.’ kast, ’s ezt egy kevesé megdöngetjük, hogy a’ mé 
hek az árokba hulljanak. Ezt megtéve, hirtelen azon népség 
köpiijét borltjuk helyibe, mellyet szaporllui akarunk, bezárvàn 
az ajtóoskál, és a’ földközeli nyilásokat, hogy а’ méhek ki 
ne jöhessenek. Minthogy e’ raj bir шаг királynéval a’ lépsejt 
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ben tartózkodòval, вид! el nem раны, sôt a’ gödörben lé 
tezö is ez alá veti magát, saját vezérét elhagyván. 

3. Ha pedig két rajnak a’ népe, mellyek шаг sejteket 
alkottak, olly osekély, hogy télre mindkettónek vesztétöl tart 
hatni, azokat következóleg egyesítjiìk. Az egyik kas méheil 
beboosátott füstlel ogy kevesé elkábitjuk, erre fölforditvàn a’ 
kast, és lesimilván a’ méheket, minden lépet ievágunk, ’s ezt 
а’ másik fölforditott egyesitendö népség kasába keresztben 
teszsziik, azután az elóhbi kast reá illesztjiik, belôle a’ шепе 
ket az alatta. fekvóhe lehidorjuk, és éjre békével hagyjuk. Kö 
vetkezó reggel, midön már az elöbbi napon betelt sejttáblák 
öszszeforrtak, és а’ rajok egyesültek, a’ fölsö kiìirült kast el 
távolitjuk, az alsòt pedig elöbbi helyzetét megtartva a’ mé~ 
hesbe teszszük. Tavaszszal azon lépsejteket, mellyeket ke 
resztbe tevénk, és mellyekbôl a’ méhek a’ mézet шаг а’ fólsô 
гашиш àthordták, eltávolítjuk. 

.im аду 23S. 

A' királynétlan rajok özvegyekpek neveztelnek; az illye 
nek, ha hamarjában királynét nem kapnak, elvesznek. Szük 
séges tehát az özvegység ismertelójegyeit кишат, hogy a’ ki 
rálynétól megfosztott rajokon azonnal segíthessììnk. E’ jegyeket 
vizsgálaudjuk tavaszszal, пущен, és öszkor. 

1. На а’ méhek tavaszszal kasukbòl kijövén, dèlután 
haza tél-nek, és békében maradnak: van királynéjok; ha pe 
dig délesti órákban megzavarodva, a’ kas körül röpdösnek, 
királyné hijával vannak; mit még bizonyosabban ki lehet tudni, 
ha a’ kasba dohányfúst boosáttatik; mort nagyobb és hosz 
szasabb dongással hangicsálnak, királyné nem léte jeléül. Mit 
kelljen ez esetben tenui, а’ kas beljének megszemléléséböl 
tetszik ki. — На látjuk, hogy munkásméhñjatalság van ké 
sziilôben, ninos sommi baj, шеи maguk a’ щепок fognak 
királyné létrehozásáról gondoskodni; ha pedig (ij sarjadék 
nyoma hiányzik, és osak herek kiköltése czéloztatik, az eze 
ket magukban rejtó sejtek mind lemetszetnek, és helyökbe 
más jó kasból` munkàsméhsaljadékot magában foglalò lép 
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alkalmaztatik, mollyböl azutan a’ mahok szokasuk szorint ki 
hóvitett sojtokben kiralynat lognak latrehozni. 

2. Ha nyaron az olörajorosztas 111611 14 napet szamitva, 
utarajerosztas jeloi nern mutatkoznak: a’ kiralyna 1616 16165. 
Ekkor tohat este fola sziikségos a’ kast mogvizsgalni. Ha a’ 
mahok a’ laptahlak körül 62 61161102 közol öszszooseportosod 
tak, ninos katség a’ kiralyna lataról; do ha a’ horak vagsö 
tahiai körül lézongnok, valòszinlog kiralynatlanok; molly esot 
hen logtanaososahh velök mas, kiralynaval hiró rajt ogyosi 
teni. 

3. aszkor özvegység депеш 1611п16111, ha m1111611 egyebb 
rajok а’ heraket mogöltak (229. §.), as a’ kasokhúl kihany 
tak: oz bizonyos rajnal nem törtanik. Sogitünk a’ bajen szinto 
ogyositas altal. 

239. §. 

A’ 111626165 valamint munkássaguk jutalmaul szolgal a 
mahoknok: úgy szinto, ha arra vagy a’ 16116 1116 ’5 mad ol 
mulasztatík, vagy a’ monnyiség laveszlotik ol, kipótolhatlan 
kart araszt o’ hasznos allatkakra. 

A’ mazolast logtöbben ószre hagyjak, minthegy okkor a’ 
kasok a’ nyari hehordas kövotkoztahon, logtolvabbok, de nom 
veszik ki a’ lépet ogészon, hanem hagynak bon ogy raszt, 
mollyböl a’ mahok talen 61161 élhessenek. Do ezt holyosolni 
nom lohet; mort, minthegy a’ tali elosag mennyiségo nem 
könnyen hataroztathatik mog, as nyeroségvagyhól is töhhnyire 
többet vagunk ki, mint kolleno: a’ mahokot loggyakrahhan 
tapszüksaghe ojtjiik. Ennalfogva tanaososh‘ôszkor, osak kovas 
monnyisaget vagni ki, as tavaszkor, hami mogmaradt, ki 
venni. Azonban o’ tavaszi kivagas montiil olóbb oszközöltos 
561, mig miolótt а’ kiralyna tojni kozd; mort kasôbhon igen 
nagy kar mollett a’ laposmazzol az ùj sarjadakot is kivosz 
sziik. A' kora kivagassal azt is nyorjük, hogy a’ mahoket a’ 
lapsejlok tisztitasatól, mollyokot tudniillik kivottiink, mogki 
maljiik; minaifogva iparukat mind ûj sarjadak nomzasare, mind 
olodel beszorzasaro annal gendesabban fordîtandjak. 

Nohogy podig a' lapsejtok kivagasanal vagy nagyobb, 
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vagy kisebb mennyisegi 161563116 655111111 6’ következö 526116 
lyokhoz alkalmazhatjuk magunkat: 

l. Nagyobb nepességii rajnak, a’ kasban foglalt lépsej 
teknek 1'6161 hagyjuk meg, a’ kisebb népességiiiek kevesebbet; 
minthogy 62 illyen nagyobb mennyiségii lépsejtet 1152166 tar 
tani, 65 a’ sarjadékra gondot viselni nem képes. 

2. Mindig a’ regiebb lépsejteket veszsziik ki, az 111611116 
kat pedig benhagyjuk. Ha a’ kas két egymással öszszetetlböl 
611: 6’ fölsót félre 6611166, 11616 11151 boesáttatik, melly a’ ш6 
heket 62 6156116 1121: erre vekony vassodronynyal a’ lépsejt ott, 
hol mind a’ 1161 116556! közlekedésben van, elvagatik, 65 az 
also kas azonnal befödetik, melly 616, nagy népség esetében, 
elôbb egy más üres 16161611: erre 6’161561111! 6’16р61 kivesz 
sziik. На pedig a’ kas esak egy, ’s folytonos, 6’ régiebb 16р 
561161161 föliilröl kezdve 6’ 1636156 részig elveszsziik ollykép, 
hogy nagyobb népségnél e’ megcsonkitás az egésznek mintegy 
felét tegye. 

3. E’ munkára vàlasztassanak fölhós horult, de ne hi 
deg napok, 65 6’ 116161661 6г611; inert veröfényes napokon, 
65 reggeli òrakban, ha 16166 melegebb 116! következik, a.’ 
szomszédságból a' mézszagtòl oda édesgetett méhek rablásra 
adják magukat. 

4. Ha ószkor a’ raj nagyon gyengének 16152111, 65 ш65 
561 нет egy könnyen egyesithetö: a’ ш611611 kéngózzel ineg 
öletnek, 65 62 63652 lépmennyiség kivétetik. 

240. §. 

Azon àrtalmak, mellyek a’ 16666116126111611611, belsôk, 
vagy 111115611; mindkettó többnyire a’ rosz gondviselésnek ered 
ménye: minélfogva jobb gondos ápolással a’ nyavalyáknak 
616161 venni, mint gondatlansag következtében orvoslásukra 
szorulni. 

l. A’ nevezetesebb belbajok ezek: 
1. A’ dög, ше11у 6’ sarjadéknak 6’ sejtekbeni megrot 

hadásàbol szàrmazik. A’ dögleletes kipárolgástól tudniillik a’ 
méhek elôbb ellankadnak, 6161111 el is halnak. E’ vész a.’ 616 
1161161 megragadja vagy roszminöségů táplálék; vagy, ha telen 
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6.1 annyira bedugatnak a.’ 66506, hogy a’ szabad légjáral meg 
gátoltalik; vagy, 65 leginkáhb, ha s.’ raj kelletinél néplele 
nebb; шег1 illy esetben a’ méhek, csekély számuk miatt gond 
jukat nem terjeszthelik ki minden porondra, hanem némellye 
661 6ро|65 nélkiil hagynak, 65 ezeknek dögtestei okozzák az 
után 6' vészes kipàrolgást. -- Mihelyt illy bajnak jelei mu 
tatkoznak: 6’ romlottsággal 1611 lépsejteket szükséges azonnal 
kivágni, a’ kast kitisztltani, 65 tömjén-, vagy más jóillatu 
szerral kif'ústölni. На pedig 6' г052 annyira. elhalalmazott, hogy 
elejèt venni nem lehet, 6’ rajt a’ kasból kihajtani, 65 másba 
boosàtani kell. 

2. Dühödtség, vagy öriìltség, mellynek jele, ha 6’ ш6 
hek mintegy megbódulva ide ’s tova röpdösnek, mlgnem le 
hullnak, 65 meghalnak. 'E' bajt okozzák némelly nehézszagu 
virágok kipárolgásai, vagy olly ш62, melly sörsöprůvel, vagy 
más mérges anyaggal kevert. -- Megsziinik magától. 

3. Hasmenés, mellybe a’ ш61166 közönségesen tavasz 
elejen esnek: orvosolhatni :nézes 65 czukros horral. 

II. Kiilbájok: 
l. Ha 6’ kas rablóméhek 61161 abajgattatik. Ennek meg 

gátlására; jó a’ kas nyilása 1611116 161165 ernyót alkalmazni 
papirhól, hogy a’ rablòk egyenes vonalbau be ne röpiilhes 
561166; vagy 6’ пу1165 5261611 foghagymával, vagy iìrömmel 
bekenni, hogy ezek szaga. által elvadiltassanak. De 6’ módok 
1161 sükeresebb mentül népesebb rajokal tartani, mellyek a’ 
rablócsoporttal erélyesen szembeszállanak; minden nyilást jól 
beosinálni, vigyázni, hogy méz a’ kas körül 116 611165566 61, 
’5 végre az éhezö méheknek 0566 6516 adni eledelt. 

2. A' molyok, melyek 6’ 716521101 kirágják, a’ ш6261 
fogyasztják, 65 mind ganajok, mind 52611 fészkeik 61161 6’ 16р 
sejteket berulitják.- Leghatékonyabb ellenszer, ha kasaink 
jòl 1152166, 65 51ш1101166; ha a’ raj népes, melly illy gyange 
elleuséget 6’ kasba. hatni soha meg nem enged. ч 

3. Ártalmasok még egyébb apró, 65 némellyek nagyobb 
6116106 15: de ezeket kelló vigyázat mellett könnyû eltávolitaui. 

lrodalom: Nef. több helyen. -— ВеЬаи ’s Volksnaturgcschichlcì | 841. 
649. lap» - Pankl S. 11. c. 8. 
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KILENCZEDIK SZAKASZ. 

A’ Selyemhernyók tenyéaztésérò'l. 

241. §. 

A’ rovarosztùlynak pillangók rendébe tartozò selyem szö 
vér selyembogár, vagy selyemhernyò Chinában honos; Justi 
nián idejében hozatott Európúba; igen finom szálakbòl szö 
bábgubót, melly selyemmé dulgoztatìk föl. A’ guhó 3_4 sze 
mert пуош, 65 900 lábnyi hoszszu szálból áll. Tenyésztése 
annál ajûnlatosb а), minthogy aránylag kevés költséggel jár, 
azok 61161 15 gyakoroltathatik, kik talún koruk vagy ivaruk 
miatt a' mezei munkákra nem alkalmaztathatnak, végre mint 
hogy nehany 1161 61611 az egész kezelés megtörtént, és a' 
nyert selyem eladhatò. 

a) Hazánknak méhben szendergô kincsforrásai között nevezetes he 
lyet foglal el a’ selyemtenyésztés. Ennek elismerése idézte elô azon móz 
дышат, mellyek néhány év óta a’ selyem, es szederfa érdekében hon 
szerte történtek. Hogy ¿5' tárgyban sükert nyerjünk, fóieg négy (10103 
nak kell elöre menni, i) szerdefák terjedésének; 2) tárgyismeretnek és 
okulásnak; 3) a’ selyemgubók, vagy leáspált (lemodolált) selyem 61666 
sa biztositásának; 4,)a hogy a' selyemtenyésztés általában ne egyes nagy 
vállalatok á'tal üzessék, hanem a' nép kézébe menjen át. 

242. §. 

Mielótt selyembogarakat kezdiìnk nevelni szükséges, hogy 
számukra böizletes, és tiszla. eledelrôl gondoskodjunk. Elede 
lök szederfalevelek; a’ szederfákat tehát szaporitni kell, hogy 
a’ hernyók soha tàphijával ne legyenek.- A’ szederfa( 38 
§. l.) tenyésztetik magból, ágültetés, vagy òltás által. A’be- 
oltottak hamarább használhatók, de a’ magbòl termettek, 65 
ülletettek hoszszabb ideig tartanak, és a’ hernyóknak jobb 
eledelt adnak.- На magából akarunëhzederfákat nevelm': a’ 
földet, 1101 vetni akarunk, czélszerü шаг ôszszel jól megszán 
tani, vagy kapálni, mi tavaszszal egypár 1161161 vetés elótt is 
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matoltetik. A’ votés sorban törtanik 1'/1 lahnyira ogymastól, 
1 ujnyi malysagú arkooskakba, hohintvan ozekot 6161111 1616 
vénynyol. A’ magot mollynok 16, ogasages, 65 fehar szodor 
röl valónak koll lonni, legjohh olóbb homekkal vegyitni, egy 
par napig aztatni is, és maj. 6156 foléhon olly vigyazat mollett 
olvotni, hogy ogy rakasra sok no jöjjön. Azontal az agyat 
tisztan koll tartani, a’ gazt szergalmasan kigyomlalni, as ha 
nom osik, gyakrabban öntözni. Az öntözast osökkenteni lo 
het, mihelyt a’ osomoto ogypar hiivolyknyiro fölnólt, do ahhan 
hagyni apen nem. Ha a’ osomoto körött a’ föld gondosan por 
l.ar.yittatik, a’ zsongo növany gyorsan omolkodik, ’s ószìg 1_ 
2 labnyi magassagra is 116, 111116160, hogy a’ i'óld som rosz; 
azontúl podig egyohot nom kivan, mint oltalmat kartatelek 
ellen. Ha a’ 1116161 növanyek ószszol 1 labnyinal magashra, as 
ogy tolltoknyi vastagsagra nôttok: úgy mag azen ószkor at 
vihetni 6161 6’ faiskolaba; ha nem: úgy mag egy nyaron at 
a’ magagyhan hagyatnak, hol azutan a’ tisztantartason ’s idón 
kinti mogkapalason kivül ogyehot nom kivannak. 

 

243. §. 

Faiskolara elly holy valasztassak, molly ajszaki ’s ajszak 
nyugati szal ellen oltalmazva logyon, a'föld podig mind forga 
tas, mind 16 61611 tragya által olkaszittossak. A’ osemotat fa 
iskolaba kiültotni 6525261 (56р1.) 02615261111111, mint tavaszszal; 
mort okkor a’ tali nodvossaget ogaszon hasznara fordithatja. 
Az olkaszitott fold nahany nappal kiültetas olótt újolag 161656 
111, ’5 5 lábnyi szalossagü agyakra osztatik. A’ osomotak 
szinto kat raszro osztatnak, a’ gyongéhbekro tudniillik, 65 az 
oróshekro. Az 61561 osorjaknek, az ntóbhiak szalasfaknak no 
voltotnok. Csorjak szamara az agyak 3 serra osztatnak, ’s 
ama’ gyongabh osometak . ' . alakban egymastól 1'/2 lahnyira 
ültottotnok, szívgyökerök ales kassel kissa mogrövidittotvén, 
65 6’ 166 161611626 tavaszszal a’ szar 4 ujjnyira viszszamot 
szetik. Ez 111611111 a’ tavaszi ültetésoknal azonnal mogtörtanho 
tik. Az iiltetés zsonganyültetôvol mogy vaghe, és a’ fold gyon 
géden rea-nyomegattatik. _ Szalas szoderl'ak szamara ellen 
bon a’ 4 lábnyi szalossagü agyak osak 2 serra osztatnak, ’s 
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azokba a’ osemeték egymástòl 2 lábnyira ůltettetnek. Ezen ül 
tetésmòd azonban а' zsengényfával esak az elsö évben мане 
tett esemetékrôl értetik; mert a’ kétéveseknél erról többé szó 
sem lehet, banem minden egyes osemete szamara азот gö 
dröoske készittetik, ’s ebbe a’ csemete kiterjesztett gyökerével 

. illö vigyázattal iiltettetik, a’ megmetszés és kurtltás az elóbbi 
mòdon történvén. Az lgy kitett fáoskàk szinte nem követelnek 
egyébb bánásmódot, mint tisztántartást, ’s a’ földnek gyako 
ribb fólporhanyításùt, nagy szárazság eseteben pedig idón 
kinti öntözést. 

244. §. 

Mihelyt a’ osemelék a’ faiskolában egy fél ujjnyi vastag 
sagra jutottak, mit gondos kezelés mellett mar a’ harmadik 
évben elérbetnek: azokat akár szálas, akár oserjesövény ala 
kitasára basználbatjuk. Az átiiltetés vagy ószszel, vagy ta 
vaszszal történik. Elsó esetben az erre megkivántató 3 Iábnyi 
széles, 63 2 labnyi mély arkokat még aug. vagy september 
ben; az utòhbi esetben pedig öszszel kell ásni, és télen At 
nyitva hagyni. Kevéssel iiltetés elôtt az árkok olly magasságra, 
mint mélyen a’ тазика: földbe ereszteni sziikse'ges, az asas 
kor kibányt, jól egymàssal öszszekeverl, és ba sovány, kor 
badt ganajjal elegyitett földdel töltetnek ki, ez pedig gyengéu 
nyomogattatik meg. Az igy késziilt arkokba a’ eserjének való 
мюзик 172 lab; a’ szálas sövénynek nevelendök pedig 31511) 
nyira egymástól gondosan kiteregetett gyökökkol zsineg után 
iiltettetnok, ’s az árok szineig löltött föld tavaszszal azonnal 
öntöztetik, mi öszszel nélkiilözhetó. Ültetés elôtt a’ fácskák 
hajtásai felényire viszszametszetnek; az ezutáni elsó évbon pe 
dig a’ eserjék tavali 'najtasai annyira lenyesetnek, hogy azo 
kon osak 3-4 szem marad, a’ szálasok ágai azonban esak 
keveset rövidittetnek; mind a’ kétfélek pedig báromszor meg 
kapáltatnak, és a’ gyomtul szorgosan tisztittatnak. A’ masodik ~ 
évben a’ oserjék шаг megnyirathatnak; a’ szàlasok ellenben 
más gondot nem kivánnak, mint, hogy bokruk kivánt alak 
ban tartassék, ’s különösen minden kinyuló, vagy öszszenövó 
gallyaktûl mentessenek meg. A’ bokros fúknak мат; és a’ 
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056116116165661 61 nem 116526611 csemeték 16161 harmadik 611166 
6016 1616525261 6’ gyökérbokron 16161 6365266 16:66152616611, 65 
62166 161111161 116166611616611; mire kevés idö mulva a’ 316661— 
ból, több 116116506 5611611261166 61, шеПуе11 a’ legszebbikén ki 
viil a’ gyökérbokorrul símán lemetszetnek. E’ meghagyott sar 
161166 ш111111611 62 6156 611166 több lábnyi magasságra. fölnó, 
65 6’ 616501116 611166 1616525261 111161166 1661166116116506161 meg 
1116616116; 6’ harmadik évben pedig fóhajtásainak hegye teb 
5265 szerint 6-81áibnyira bokorképzés végett lenyesetik; a’ 
negyedik évben vêgrfx a’ jövendóbeli álláshelyére 6161161661111 
62011 ш611 5261161, mint egyébh gyümölcsfák. Ezen 636521116 
szak 61611 6' 1611161 szorgosan porhanyllní, ’s minden gyomlúl 
1152111661 kell. 

245. §. 

Mihelyt a’ 526116116 161616261 66211, 161166116566 màj. 616 
166 161161116, 6’ р6166, ше11уе66661е116566666, fényeseknek, 
elóbhi évból valóknak, dudorodottaknak, ш611661 nem hami 
silottaknak 6611 161161611, ш615611611, 116 sziikség, fokonkint emelt 
(14-—-20о В.) melegben 6166116111611. Arra kell pedig Ügyelni, 
hogy minden peték egyenlô melegségnek 1616556666 61; meri 
ha 6’ 111116165 egymástól nagyon 16101 656 1111166 idókbeu 161 
16616, 6’ 1101 kiilönbsége ш1611 6р0165611 nagyobb 165266563 
gel 161. Kiköllés 61611 665266 161316666 6’ több 052161126111 11652 
6661165011, 6‘ hernyók jövendö tanyái. E’ tanyákrai 6116161 nagy 
vigyàzattal 161166166: tudniillik, mihelyt a’ hernyóoskák a’ pe 
tékböl kibujtak, igen gyenge szederlevelekkel 11616661161666, 
mellyekre miután reámásztak, a’ levelekkel egyiitt papirtáblákra 
11161666, vagy 521166116 161611166. Е165261 6’ leggyengébb 1616— 
lek adatnak nekik, mig meg nem erósödtek. 111161616 62 6156 
161116566 a) 6165166, 6’ 1661165 611152111011 611650616 111611166 
61161, 65 6’ 116111161 6’ negyedig vedlésig ki nem mozdittatnak. 
111 ш6г 106066161 nagyobb ’s erôsebb 1616166661 16116166111611. 
— А’ 1611111 gondvìselés abban 611, hogy naponkint 11610ш 
520г fris, 65 526162 161616661 666166611, 561 midón a’ 116661651 
1116 1162613 5—6-5201 is; hogy tanyájok környezete 526162 65 
egyenlékenyen mérsékelt meleg legyen, 11016 nedvesség, köd, 
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vagy füst nem hathat; hogy hajlékuk gyakran, 116 lohet min 
dennap, tisztittassék ki, és minden keliemetlen illatok 6116— 
volittassanak: egyébbiránt az utolsò életszakban a’ 661161101 
56—, vagy kénsavgózzel pároltatni hasznos. 

6) А' selyembogár 61616 5 szakra oszlik — Az elsô életszak rende 
sen 5 napig tart, és a’ hernyók ekkor 19°R meleget, és 1 latnyi tojás után 
43/4-5 Ш 16Ьпу1 1611 kivánnak papirtáblákon. Eledelök ennyi: '/|4, 
2/19, M6, ‘/.9, 5/6. hol a’ számitó a’ rendszámos napot, a’ nevezö pe 
dig a’ szederlevél sulyját jelenti latokban. Erre következik 6’ 1166165, 65 
másfél napi koplalas. — А' második idöszak 4 nap 61611 foly le; ebben l 
lat 10165 után 91/2 iábnyi [l 161 szükséges; meleg 18°В; tápmennyiség: 
Vn, ’/165‚ 3/по, 4/35. — Harmadik életszakban 161 :24 [___] láb; ше— 
leg: 18°-170B; tápmennyiség: 1/4, I/ia, 3/15, 4/3, 5/4, ß/n fontokban. 
-— Negyedikben tér = 56 С] Iáb; meleg 11—1608; làpmennyiség: 
1/.2‚ 2/24, 8/3., 4/3“, 5m, 6/4, 1/0. Ez idószakban tanácsos naponta szá 
raz gallyak fólgyújtása álml a’ hernyószoba levegôjét tisztogatni.- Ötö 
dik idószakban tér = 125. С] láb; meleg 16“R; tápmennyiség: '135, 
z/fm a/55. 4/13, 5/112‚ Мн, 7/125; 8616, 9ha, 'lV-.m 

246. §. 

Miután a’ selyemhernyók ötödik életszakukban tökélye 
sen kifejlódtek, 65 7—10-6111 пар161 kezdve enni megsziìn 
6611, пуа11011 161611611 6116152611116 116266666 1161111, 1165011 sárgul, 
561 szájukon selyemszál is mutatkozik: 1616, hogy a’ selyem 
6165216516 ш6г megértek. Ekkor ideje ôket a’ munkához 61 
1161ша2о11 helyro 611611111, vagy saját ágyukon hagyva», ide 
veszszôket, vagy forgácsot helyezni, hogy legyeu min 11626— 
1611 a.’ szövést. Czélszerü ekkor táblákkal vagy lepedókkel ne 
kik úrnyékot készileni, mind e’_ mellett 6’ helyet érintkezésben 
hagyva a’ 115216 levegóvel. Ha 6’ gubòk 6-8 nap mulva tö 
kélyesen elkész'últek, mit 11116666161, ha. gyonge 1626516 1166 
gol 6611611, forróvizben meglágyittamak, és erre 116521111 esz 
kös segélyével 1ешо1016116111611, ше11у munkát azonban ügyet 
len kezekre bizni nem 166611505. Nagyobb 665206116! 161 ша— 
gukat 6’ gubókat 6’ gyárokban illó 61011 616661: 66 ekkor 
61666 6’ gubòhan rejtezó 66601, шв11у különben 8 nap mulva. 
pillealakhan a’ gubòt Mràgná., és ezt böcsnélkülivé 1611116, 
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mogfojtani; a) moghagyvan mindazaltal namollyoket, hogy a’ 
holólük kikoriilt lepkak parosuljanak, as a’ jövó avi- tonyasz 
1asro polaket szolgaltassanak. 

a) A’ hab moglojtására fóleg ш módot ajanlanak: a’ molegot, és 
a’ gôzt. Az olsö könnyohb 's hiztosb mód. A’ komoncze kifúttotik annyi 
ra, hogy a'henyujtott kéz mog kiálhnssa a’ moleget, Konyérsütés utáu 
igen kényelmes a’ meleggeli mogfejtás. Alacsony kosarakhan a' guhók bo 
tétetnok, és 1 — 1'12 nraig honhagyatnak; ozután kivétetvén alkalmas 
holyon öszszeöntotnek, és hogy kiízzadas által kissé meglágyuljanak, he» 
terogettotnok pakróczokkal, ’s végre másnap tiszta 's egektói vagy fér 
gektòl ment holyro az eladasìg oltétotnok _ Góz által, mit inkabh ja 
valunk, minthegy meggyúlas nom kövotkozhotik, erre készitott más 
oszközök hianyaban анкер fojtatnak mog, hogy a’ gubók ogy átiigga, 
tott lenokü odényhe rakatván, oz ogy не! töltött vasfazék fólé tétetik, 
és a’ viz fölforraltatván, a' kerosztül járó hö gôz az állatot mogöli. 

Iredalom: Nef. több holyon. _ Pankl S ll. c. 9 

HARMADIK BÉSZ 
Gazdaságkozelés, és háztartas. 

247. §. 

iAz ipares és olórolató gazdanak kötelosségo nom osak 
k'úlönfale tormanyeket szorezni a’ löldmivolas allattenyasztas 
altal, hanem szüksagos, hogy a’ szorzottekot gyiimölosözókka, 
as hasznosakka is togyo. Ennok elerasaro mogkivantatik, hogy 
fóldjoi mivolésahon olly gazdasagi rondszort alkalmazzon, molly 
után körülmanyoihez marten jaszága avonkint nagyobb virag 
zasba induljon, hogy a’ majrot, as az ehez tartozó hajlako 
kat jòl rondezzo, hogy minden torményt kelló idöro tartson 
el, as k'úlönfalo hasznokra nyerosaggol ferditsa, hogy a’ ose 
ladi'ogadashan, igazgatasban, bevatelok as kiadasok szamvé 
tolabon, а’ mozoi munkak idönkinti fölosztasahan jartas, as 
pentes logyon. Mindozekrôl a’ kövotkozó szakaszokhan külön 
szòlandunk. 
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Μπι σΖΑκΑσπ. _ 
Α' μιαι!ασάΩέ Μπάσωσ·σΜ·όΙ. 

Με. δ. ν σ” 
Α' εσπάσ.σ!ιε ιισ€γοπιπι πω&quot; Ι‹ἱσσΙισ πϋνσιισΙππισισεσ π'ό!πσρ σ' 

ι·σπισεπσππόΙ πϋΒέ. Αποπιπισπι πι' Βειπάσ. Ιπσπιγσ Μάνο επσπιπιπ πισππι 
ν6.Ισσι1Ιισπισ πι' Ιπόνσπσπιτιό τσιιάσπστπ, Ιισπισππι στπ·σ !πϋΙϋπιπσΙσ πω· 
πιπωσηοπ πιιι·πιπι!π πισί'ο!γσσσεΙ , πιιιΙΙγσπισιπ σε σπέ,ισ!ι, σ' ΐόΙά ΜΒ 
ι·σσπσι σε πσ!πνσσσ, σ' 8σπάσεσθπισ1π Ιπιπσησσσεσ 'ε θΒ')'θ8 τσ 
σπσιπισΙπ σεπσπσίϋ%σσσ, _σ' ιοπέ,·οιπ, πιισΙΙγσπισπ πωσ νειΙσ.Ει ει' 
Βσιάσε!ιΒι Γ6Μϋπι Βγιι!ποποι, σ' πισπιπΙισ!ι, ΜΜΜ, 'σ σππιπιστι στό, 
ππισΙΙγπόΙ σ' μισο. πσπιιισΙΙισπΙιστιιπ, σ' πιιιιπι!πσ. Ά τστππισειππιισιιγσ!π 
ω, νειΙσππιππιπ σπσΙππισΙπ Ιπόπιπιγσπισ να” πισπισπσπιΙι στπσΙεσεπΠισ 
πω, σ' ΐϋΙσιισΙπ σπ·τσιπσ 'ε ι. σΒ“σΙσ1π. ΙσΙσπι επσ.Ιισσππισπι σ' πιο 
νσισισεΙι εσπάσεσ.ει ι·σπιάσπστσΙπσπ, σΙόΜιι σπτσιπσισεσιπι!πΙισπ ισόπ 
π.σπι, ππιιιισΙ ι·6νιάσσΜισπι σπΙσπιππιιιΙπ σΙ6. ΕπσΙπ ί6Ιοεπιπισ.πό!π σπόρ 

ΙσςσΙ6ιπσ, πιισπσιπσ, νέιΙισπσ, σε ΙσΒσΙ6πιγοπιισειιτσ. πω. δ. 4: 
Α' €γϋρΙσπ;σπόι ι·σπισεπστ πισω πω, Α|Ισπισιιγ6επισσεσΙ ΜΒ 

Ισ.ΙΙποιιιΙπ, π&quot; σννσΙ τσιιιισσ Γ6ΜππιπνσΙσσπ ισ πω όσιεπσ, ει: σΙσό 
πϋπιπιπιγπτσ σ' πιοππισσπισπιιπστσΒιισΙ νσπι ἔγσΙποπΙσιΙισπι, σε σ' επει 
Μιγπποπι π·σπιιισπσπσΙπ πω πισω ισ εισπιιιιτσιπισιι!π, σ' πιισειΙπ Εισ 
πσπιΙπΙισπι ισ σΙό!'οπιιιιΙ πισπιι οσσ!π ιισρισΙσπι, πισέγσσ, σι·πιόσ νι 
όσιπσ!πσππ, πισπισππι οΙΙγ τσ_ισΙποιι ισ, πιο! σ' ΙπϋπΙσΒσΙόΙπΙιϋπ πίιΙσσει8 
ι·σΒσειιΒοσνσ. ι·σπσΙπ σΙσιπΜεσπσ. Βιοπιπι πισω Γοποιππισπιππ. Ιΐ.ε σι σε 
οιισ, Ιιο€γ σ' ι·σπιπισιστ ιιισΙΙσπι ιπἱιΙϋπιϋσσπι επσπνσ.σππισ.ππισιπι!π Μπισ 
ιιιΙπΙιπιπι π'οΒγπιαΙπ, σε σΙειΙσπιγιιΙιισΙπ. Α 

.σιπ&gt;&gt;Α _ωιππωι 
. Ά πω. σ. _ Μ, 

σ' Α' ι1ισπσι τσπισεπσπ Ιισ.σοιιΙ6ϊσιιπ 'ε σ.ΙΙππιπιι ιιϋνστιγσΙπσι ισω 
σπϋπ πστπιισσιτ σ€γπιισειιιίισ, σι 6.ΙΙσπτστιγσεπτσετ πϋπιΙιπιγἱπσ οσιιΙπ 
ππισΜΙισεσπι σ' τπσ€γσ 'σ ππισισι ιπιπιπιΕπσ. πιιισππ π'οΙγισιισ, σε. σ' πιει 
σιοπισ1ΙστοΕσππιγέιποπι επι πιω ισπέιΙΙ6πισ, κι&quot; πσπιπ1ειστιπιπ ιι€πιπ, 
πωπω, 'ε €γϋρΙσεσΙ6ιπϋπι ισπ·πισ Μ, εισπιισΓ616]σπρσσιε; Θ., 4-12 

Ι8 
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561 több nyomásra is osztja el, ’s ezek száma szerint hàrom-, 
négy — öl — ’5 a’ t. nyomàsu mezeigazdaságnak, 65 оНу 
esetben, ha fóldjeinek legnagyobh részét szálas gabonanemek 
lermesztésóre fordllja, gabonarendszernek neveztetik. 

1. A’ hůremnyomásu gabonarendszer ere-deli alakjàban 
mindl-n rendszer közt legkiterjedóbh. Ez szántóföldjét három 
egyenló reezre osztván föl, változlalva (31. §. b.) az egyiket 
öszi, màsikat tavaszi, fökép gabonanövényekkel veli be, a' 
harmadikat pedig ugarhan heverleti'; minek következtében he 
lyesen neveztetik ugargazdaságnak is. --- De e’ rendszer ön 
magàban csak akkor вина: meg jól, ha a' szükséges trágya 
szerek megnyerése végett illó rét-, ’s legelómennyiséggel el 
van Лапа; mert többrendü tapasztalalokon alapuló számitás 
*) mutalja, hogy lassu munkàssàgu földön a’ rétnagyságnak 
úgy kell állani а' szánlóföld nagyságálwz mini. 1-3-hoz, hogy 
a’ föld ugyanazonságában megmaradbassem, gyöplegelôt nél 
kiilözhelvén; középmunkásságu fóldön а’ Гб1еЬЫ úgy ан, mint 
5: 12-höz, 65 а’ gyöplegelöé a’ szánlóföldéhez, mint l-2-höz; 
végre gyorsmunkásságún, mint illelóleg2: 3-hoz, 651: i-hez. 
—— Sót az ugargazda akker sem ér czêll, ha földjét jó eröben 
lartja., hogy tudniillik a’ leheló legnagyobb gahonamennyisé 
get termeszsze; mert vagy fölötle sok földet kénytelik bevel 
leniìl hagyni а’ miatt, hogy szántóföldjét termékeny Шарош— 
han megtartsa; vagy pedig a’ réteket ’s gyöplegelöket kiseb 
bitvén, 65 szántàsra vetésre több földet fordílván, a’ szük 
séges „двум nem készithetné, és így a’ földnek termesztö 
ereje alábbszàllván, a’ munka 's mivelesi köllség maladtával, 
mög kevesebbet termeszt. - Ide tarloznak még a’ hùrom 
nyomásu ugargazdaságnak következô árnyékoldalai is: 

a) A’ majdnem ugyanazon idóhen megéró gabonanemek 
sok munkáskezet igényelvén, és nehezen szedelhelvén öszsze, 
learatás után vagy kihullanak, vagy megromolni hagyalnak.' 

h) A’ mindumalan csak gabonával bevelen föld nagyon 
eldudvásodik, 65 megsûrüdik; minthogy azok semmi, vagy 
csekèly leveleik a’ Söldel kellóleg be nem ámyékolhat-ván, a’ 
gyom növésének kedvezuek. 

о) Lásd MG. ш. 57. si. 
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с) Az ugargazda az állattenyésztést rendszerint elha 
nyagolja., mivel elegendó és lápteljes takarmány hiánya miatt, 
a’ marhát nyáron а: többnyiro kopasz ugaron ’s gyöplegelón 
szůken шамана, telen pedig nagyrészt osak szalmával tartja. 

d) A’ háromnyomàsu gazdasàg a.’ folyvást egyféle faju, 
vagy alkatu növények tenyésztése állal terméseinek nagyságát 
csökkenti.- Régóla tudott dolog ugyan is, hogy a’ növé 
nyek a’ földet, mellyból tàplálékukat veszik, kisobb vagy na. 
gyobb mértékhen megerótlenitik, vagy is kiszlvják. E’ kiszi 
vásra nézve a.’ növenyeket, ha azokat családonkint lekintelbe 
veszsziìk fóloszlhatni: 1) Gazdagítókra, mellyek hulladékaik 
ban, ’s maradványaikban а’ földnek több tápanyagot adnak 
viszsza, mint tôle elvetlek, illyenek a’ lóhernemek, az éveló 
hüvelyes vetemenyek7 és a’ fúvek.- 2) Ропот, mellyek 
maradványaikkal a’ fóldbül fölvett táplálékot pòtoljàk. — 3) 
Klmélókre, mellyek aránylag a’föld erejét kis mérlékben osök 
kentik: illyenek minden zölden левшам, es az egyévi hüve 
lyes vetemények. — 4) Elgyengitökre, ide tai-toznak a’ ga 
bonàk, kereskedési növények ’s gyökök. - 5) Megerótlení 
tókre, illyenek az olajnövények szénenydús magvaik miatt. - 
Mellyekbôl egyszersmind kövelkozlk, hogy a’ szántól'öld egy 
harmadàuak ugarban hevertetésébôl eredô kár elhárittatik, ha 
az ugar olly növényekkel vettetik be, mellyek takarmányul 
használtatván, a’ földnok több tápanyagot adnak viszsza, mint 
a’ mennyit tôle elvettek; ha e’ növények növésök vagy mivel 
tetésök által az ugar megmunkálását pòtolják; ha. mind 616-, 
mind utónövényeikkel jól megegyeznek; ha ugyanazon földbe 
osak akkor vettetnek ismét, midôn tölük megint jò termést 
reménylhetni; ha alájok trágya adatik. -» De ezt jobbágyaink 
a’ fönálló körülmenyek miatt osak azon esethen tehetik, ha. 
abban a’ község többsége, vagy ennek elöjárói megegyeznek. 

2. A’ négynyomásu gabonarendszer régi alakjában illy 
velésforgást folyat: 

l. Ugar. 3. Tavaszi завода. 
2. Ószi gabona. 4. Öszi, v. tavaszi gabona. 

De ez is majdnem olly hiálnyos, mint a’ háromnyomásu, mi 
18* 
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1. Kapalt növény. 
2. Öszi gahona. 

1. Карат növény 
2. Tavaszi geheim 

nalfogva jehb itt is az ngart hoúotni, as a’ kövotkozô &gt;vote 
manysorozatot tartani: 

3. Tavaszi gabona. 
4. Hüvolyos vetomény; 

vagy a’ valtarondszer olvoi szorint: 
3. Hiivolyvs takarmanynövény. 
a. Ószi gabeln. ` 

3. Az ötnyomásn gabonarondszer, töhhnyire ozon vo 
tasforgast kövoti : 

1. Ugar. 
2. Öszigabona. 
З. Hiivolyos vetomény. 

2. Tavaszi gabona. 
8. Lóhor. 

4. Ószl gahona. 
5. Tavaszi gahona 

De újahh idahon ozon rondszort is javitottak illy maden: 
'\ 1. Kapált votemény. 4. Öszi gahona. 

5 Tavaszi gabona, és hivolyos 
vetomény. 

4. A’ hatnyomasu mozoi rondszor nagyraszt a’ harem 
nyomasn ugarrendszer javilasabal szarmazolt; példanl: 

I. 1. Ugar, vagy kapalt ’s kei-eske 
dési ’növe'nyolo 

2. Ószi gahona. 
3. Tavaszi gahona. 

4. Takarmanynövények. 
5. Ószigahena. 
6. Tavaszi gahona, os hiivelyos 

votomény. 

11. 1. Burgonya, tengori, répa, do 
hány, kouder, len, 's más ko 
roskodési növényok. 

2. Gyökök, tongeri és len után: 
hüvelyes votemény, a’ többi ko 
reskedési növények utan: husa. 

3. Hiìvelyos voteményok után; 
rozs; a’huza ntán: arpa. 

4. Lóhor 's más takarmanyfélék. 
5. Bopcze, és buza. 
8. A’repczo után: huza; a’ huzav 

útán: zah, vagy arpa. 

.la agyagos földön: 
lll. l. Kapált 's keroskodési növé- 4- Верст. 

nyok. 5. Buza. 
2. Tavaszi gahona. 6 Zah 
3. Lóhor’s más zaldtakarmany. 

Hasen maden, kivalt a’ harem ’s nagynyomasu gazdasagok 
javitasa kövotkoztahon alkottattak hat-, nyeloz-, kilenoz- ’s 
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több-nyomásu тещей rendszerek is, ‘meltyek minél jobban~ kö 
zelednek a’ váltórendszerhez, annàl tökélyesbsk. 

Ё ‘l Í 'l 

вы. §. 

A’ váltòrendszer fökép az által különhözteti meg тазы, 
hogy вы hasonfaju vagy alkatu növényeket катает! egy 
másután soha sem kövelkezlet, 6s a’ szántóföldet чаду teljes 
séggel пеш, vagy свай ritkán, példaul agyagos Iöldön he 
verteti ugarban. - Маг: а' tapasztalás, ’s vegykisérlelek hi 
zonyítják, лову а’ növények a’ fölveendó anyagok ixúnt пеш 
viselik magukat egészen szenvedóleg, hanem gyökeik közti ’s 
a’ földben létezó mind az elemekre, mind ezeknek vegyará 
nyukra (Termtt. 43. §.) igen különbözö tápauyagok нац, 
nagyobb vagy kisebb rokonság Iétezvén, a’ gyökök игуан 
azon idó alatt az egyik vegyiìletból többet, a’ másikból keve 
sebbet, vagy semmit sem vehemek föl, és azon vegyületek, 
mellyek az egyìk гады vagy épen nem, чаду olly csekély 
mennyiségben szivatuak föl, hogy táplálékának nem is nézet 
hetnek, egy más alkatu fajtól mohòn fölvétetnek, ’s атак 
diszlését különösen elómozdilják. Továbba a’ növényeknek sa 
ját kihányásai is kísebb vagy nagyobb mértékben ártalmasok, 
de e’ kihányások kevés kivétellel (а’ tarlói répa kihányásaí a.; 
árpàra; ezé a’ lenre; a’ lené az ôszire károsak) másfaju, чаду 
alkatu növényeknek nem osak nem ámtanak7 hanem üdvös гар 
lálékul szolgálnak. — Ezeket a’ gazda. szemmel taŕtván, t0 
vábba а’ földvegyiìletet, ai égaljt, és más helybeli körülmé 
nyeket7 valamint а’ gazdasági шеи is tekinletbe vévén, a’ 
követendó’ vetésforgást határozza meg, és a' földtért, mellyen 
az folytatandó, annyi részekre osztja, a’ hány évig ezen ve 
tésforgás Сатана. Rendszerint az egész gazdaság'i földterülef 
(kivévén a’ папаши elôfordulò штативы alkalmatlan té-i 
reket, és a’ jó réteket) a’ szántóföldhöz csatoltatík, és ke 
ringés alá. jô; a’ marha pedig nyáron át is vagy взирал az'ïs 
tállóban, чаду részint iswìlôban, тент a’ &quot;Ш 6s этю 
földì tarlòn, ’s a’ mivelésre kavesbé allulmas wreken парш 
tatik. Gyakran a’ gudasági tb'ld, ha fekvésére, és vegyüle 
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tere nézve nagyon különbözó, több szakaszra osztatik, 65 
ezek mindegyikòn más volés forgàs vetetik gyakorlatba. 

A’ váltorendszer vetésforgásaìt különfélekép tehetni ösz 
sze. Igy peldaul ott, 1101 minden körülmény kedvez a’ sta 
jerlóhcrnek (85. §. 5.), következó veteménykeringés ajaulhalò 
közép földön: 

l. I. Knpált gyökök, vagy sor- 2. Tavaszi'gabonn. 
mivelt kereskedési ’s hiivelyes 3. lóher. 
növények erós trágyázással. 4. Ószi gabona. 

На pedig a’ stajerlòher minden negyedik esztendóben egymàs 
után vetve jól 116111 teremne, ozélszer'ú а’ vetés forgàs: 

ll» l- Kapált, vagy sormivelt növé 5. Hiivelyes vetemény, vagy zöld 
nyek erôs trágyázással. takarmánynövény gyenge trá 

2. Tavaszi gabona. gyázással. 
3. Lóher. 6. Rozs. 
4. Buza 

vagy 
III. 1. Kapált növények 6165 treigyá» 5. Zöldlakarmány erös trágyá 

zássdl. zással. 

2. Таи/21521 gabona. 6. Repcze. 
З. Lólier. 7. Buza. 
4. Roze- 8 Hůvelyes velemény. 

На. a.’ lóher általàbau roszszul diszlenék: 
IV. l. Zöldtakarmány gyengetrágyá- 4. Таъав21 gabona. 

zással 5. Zöldtakarmány. 

2. Buza, ’s tarlóiba répa vagy ß» Rozs 
zöldtakarmány. 

3. Kapált növenyek eròs trágyá- ‘ 
zással. 

Olly agyagos Fóldön, hol a’ lóher 5 év mulva jól terem: 
V. l. Zöldbiikköny erôs trágyázassal. 4. Lóher. 

2. Верст. ,I 5. Tavaszi gabona. 
а. Buza. 

Vagy ha. a’ 161161 minden ötödik evben nem diszlenék: 
VI. LZöldbükköny erôs trágyázással. 3. Buza. 

2. Верст. 4. Lóher. 
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ό. Μιι·Βοιη:ι 'ε ΜΝ. ΒειΒοιπι 8. Πϋ!ι!ιδιη 'ε Ιοιτκ:εο. 
θ. Βοπό, 68 εοτιιιἱνοΝ ΜΒ Βγειι- θ Χάρο821ει 'ε πέρα έγειιδο Φτά 

Βο ετόςγόιάεωΙ. €γάιε3εεειΙ 
7. Βυπι Ν). Τειι·ειειἱ ΒιιΒδπει. 

απ. δ. 

Α' ΙοεοΙόπγοπ16ευ τοπάε2οτ οι θΒ'θ82 ί6Ιάτω, ·πτο!!γοι·ι 
οΙΒΜιιιειΜτό, 16Ι1Β οΒ;γουΙό ιηοιΜετα οΙοεπνύ.τι, ιπἰπὸοΒγἱΒο1 
ν6.Ιτοιωτνα σα.&quot; Βἱ:οιηοε 6νεοτοπ Μ 'ε:&amp;πτ_ῇει °ε1ιονοτη παώ:: 
ωο8ἰιιτ ο&quot; Μιουγοε 6νεω·οπ Μ 6νοΙό ωΙω.τω!ιπγυόνότηοΒ τοτ 
Π1θ82ἱθ8ἑΓθΐ0Γᾶἱἰ]8. Α' υγοιυ6εοΙκ ει' νοτό6νοΒοπ Μ ν:ιΒγ ει' απο 
ιοἱ , πω ει, νέιΙτότοπάε:οτ ειειΜΙγαῖ ειοτἱιπ ωὶνοΙτοΙτιοΙη ει' ω. 
Βο.τωΑπγπϋν6ογοΚ οΙ!οπΒοη να&quot; ηε8γοϋΒτ6ε2τΙοεο!τοιοοΕ, να” 
ρθω ιπι€γοΒΒτ6ειτ ΙσΒαειι€ιΜιινΑπ επ ὶεώΙΙ6Βειυ 26ΙεΙου, να&quot; 
ειέιι6.νέ εΖέιιϋνο οτοττοτποΙ‹ Ι“6Ι. Μἰόττ ἱε ει' Μου τουόειοττ ο! 
ΙοΙππ οειτατιἱ ε2οτοεαΜα ΘττοΙοωΙ:οπ νοκ !ο8·οΙόπγοππέιειι, 68 ἱε 
τἐιΙΜΖΑεἰ ταΒΒτωΜγΕοτἱΠΒΘεἱ τοπάειοττο. 

1. Α' 820Γ088.Μ1 6τιοΙοιι1Μπ ·νεπι ΙομΙότιγοπ16.ειι τοπω 
εεοτ ει' τπΙκειτω!ιπγυγου:6.εοΒειτ ηπι€γτ6ειτ Ιοεο!όϋΙ Ιιεε2πέιΙμι, 6ο 
τϋΒΒιηἰτο σ€γειοτΙΜε2οτ ...ΑΒ ἰε Βειει!ι!μι, τ6ειἱιιτ Γιάω:ι%·γϋ] 
Μ, τόειἰιιτ ειότιειΒ6εΖΙτ6ε ν68οττ, Μν!ιΙτ Με τ6τεΙ: ΜβινιιΙ πιο. 
Α' εώιιι6Γ6Ι6οι να&quot; ΒονιπΙοι:ϋΙ, 0ο !κϋΙ6οΒοτι Μ ο!!46ειΙινο, 
Πο8οΙ6ποΙ: τω.ωιε Ιο 876Ρ686(Μ8ω ει' ωτιι16ειοττο ϋἱινίιυ, να” 
ροο:!ύΒ οι6Ιε2ω·ύΒΒοπ νοΙ6ϋΙ: Γιᾶ- 'ε Ι18.Γ8.82ίΠ188Έ8Υ6ΓθΗ(6|.ΝΠ 
Μ. Υοτ6είοι·Β!ιεο. _ . 

ει) Α' ιποιοἰ τοΜειοτ εωτἱιιι ἰΙΙγοπ ΙοΙιοτ: 

ΑΒ;γειΒοε Ιιοτι:οΜ'ϋΙάθη :ιοάνοεοΒΒ 68:·ιΙ] Μια: . 
Ι. Ι Ζό!άϋϋΙΩιόιη θα.. ΕτόΒγάι 7'. Μ”. 

Σ. Βοιε. ν 8. ΜΒ Ιύ!1οι·ΐύιΜΒΒαΙ εγειιΒο 
δ. 2ειΒ Μέθα 
Δε. ιωωιιΠ6νεΠΥ6κθ.68ιω87. ο. Ι.6ΙιοπΓύ ΒειειάΙνει επόπάπει|κ. 
ε. Μ;» ω. πι. π. ιθὅω6. 
Ο ΒόΒοι·. γ ._ . 

!οΙ›Ι› ιιΒγει€οε ΙΒΜϋπ Μι ΙΜτη·ι€πέΙ: 
Π· Ι. [ΙΒΝ οτόε ττόΒγά2όεεειΙ. δ. Τανειειἱ Βει!›οιικ. 

.Υ Έ. όει1ΒιιΒοπα. 4. Ι.6!ιοι·. 
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5 Ószi gabona 9. Lóhorfů kaszalva. 
6. Kapáltnövények eröstrágy 10. Legelö. 
1. Hiivolyes votomo'ny. 11. Legelò. 
8. Tavaszi, lóhorlîimaggal 12 Zab. 

h) A’ valtarondszor szorint: 
Homokos fóldön moszszehh kiildülakhon: 

lll. 1. Roze. 

„i 2. Hajdina’s utánna zöldon kaszá 
landó csibehúr lóhoriúmaggal. 

а. Lehorfů szénáva száritva 

3611111101161] : 

IV. 1. Kapált növények orös tragya 
zással. 

2. Zab. 

3. Csihohúr zöldon kaszálva erös 

tragyázassal. 

Közép Foldön: 
V. 1. Kapált növények eras tragya 

zással. 

2. Arpa 
3 Hüvolyes vetomény. 
4. Roze. ° 

vagy: 
Vl. I'tepozo orôs trágyazással 

2. Oszi gahona. 
3. Kapált növényok gyonge trá 

gyázással 
4. Arpa. 
5. Lóhor~ 

Agyagos homokfo'ldön: 

в. Legola. 
5. Logolö. 
6. Egy része legolôjuniushan fól 

szántva,másikpodigesztonázva. 

4 Rezs loherfúmaggal. 
5 -8. Logolò. 
9. Hajdina. 

10. Bozo. 

5. Zöldbiikköny gyengo tragya 
zassal. 

6- Buza lóberfúmaggal. 
7 - 8. Legelö. 
9 Zah 

6. Ószi gabona. 
7. Hüvelyes votomény gyouge 

tragyázással. 
8. Ószi és tavaszi gahona lóhor» 

fůmaggal. 
9 .11. Logolö. 

VII. l. Burgonya, tongori &quot;s más ka 
pált növényok orös tragyazás 
sal. 

2. Tavaszi laherfúmaggal.” 
3. Lóherfů kaszálva. 

д. Legolô. 

5. Legola juniusban fólszantva. 
6. Верст, dohany ’s más keros 

kodosi növényok gyongo trá 
gyázással. 

7. Öszigahona. 
8. Hüvolyos votomény gyonge 
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ΜιΒγάεωεΜ 'ε ιιΜωπι οεί!ιοΙ1ϋι· 
ΜΗ ϋηᾶἱιιο ΙόΠαίιϊωαδέεΙ. 

θ. ΜΙιετΗ ειέυόνό ε:.ά:·Ην:ι. 

Αεγοεοε ΠΜϋπ : 
νι&quot;. 1. Καρέ!! ιπδνέιιγο!ι οτόε ω”. 

2. ΤενεειἰΙόΙιοτῖύιιπΒἔειΙ. 
3. 1.6Βοι·Ι'ϋ ειόιιάνεΞ ειάτπνει ._ 
4-5. ΒοΒο!ό 
θ. ΜΒ. 

να” ]ενΜιτιά6 82686” Ι”ϋΙάόπ: 
Η 1. Κ.ειριάΙτ η6νόιηοΙε οτόε Μ&quot;. 

2. 'Γενειειἱ Ιό!ιοι·ίιϊωει%Μ. 
δ. Ι..6Ιιοι·ίι'ἱ ειόιπὶνάειάτἱτνει 

Η] Μεο!ό. 
Η. ΜεοΙ6 ῇιιηὶιιεΜο ίδΠειώιπνει. 
12. Βοιε να&quot; ώιπώ!γ. 

'Τ. ΠΒιι· οι·όετι·68γέΜεεειΙ. 
8. Βερο2ε. 
θ. Βιιιιι. 

ΙΟ ΠϋνοΙγοε νε£οιι16πχ. . 
Π. Βοιε. 

4--θ. Βο8εΙ6. ἱ 
'7. Πε”. 

8. (ΙΜ Βο.Βου:ι. .ΗνΗ£ 
Σ. Α: Μ6.!Ι6ιω ΙΔΒατωὰτιγΒοτἰπε6εὶ τοιιόειοτ @πιο να” 

Ματ ϊότοπόειοτ ϋιοιἰΙι ο.: 6ε2ειοε ἔειΖόαεΑΒἱ ΓόΙεΙϋπ. νειΒγ ρο 
ό5Β· ΜΠΑΚ απ ο” ι·θειέπι $ειΙκειτπιίιυγυγοι·6ε Μεσα. νο16εϊοτ 
ω... ΒϋτϋΙΒοΙό! .ιητοιω ΜΧ .Β 

Μ6Ιγ ωτπ16ι·6τοεϋ Ι‹6ι6ρ-, να&quot; τοΙον6ιηοε _ῇ‹5 οΒ·γει€€6!ι16η: 
Ι. Ι. Κ8ρέΠ ιιδνόι1γ6|ι στά: Ει·άΒγ. 

2. ΖΒΜειι ΙοΙωΜΑΙΑΜό νεΞειπόιη 
Ιποιοι·οοπιει%εΙ. 

8-7. Βιιοιστωι ωἱηὰοπωνειειοτι, 

· (Ηνένέπ ε: οΙεδ ένἰτ) β! πιοἔ 
ΒοτοπόΙνει'ε επιπάτι νάΠοινει Ιώ 

ΐοι·ι·Ε Ετέεγει!ένεεΙ πιο8δη16ινο,'ε 
ΜωυνειΙ, ώρειειοΙ, να&quot; πιώ: 
68νόηγοε ειοιοΒΙιεΙ ΒοΒὶιπνο. 

8 Μ.ιοιοτπει οι οΙε6 ΜΒΑεΙεΙιιι 
ε2ε1Μι, 'ε ιιιιιΕάτι ει' Με! 11168 
υΒειτοΙνει μ 

Ο. ΒοΙιΔιιγ, Ιου, ΙωιιιΙοι· 'ο πιω 
.κθΙ'08ΒΒ1%8] .Β6ΥόΕΠΘΕ. (η ` :ΟΡ χ; 22. 

Μ. δικα 'ε πωπω ιϋΙάκω80τΕ 
11. ΒϋΙιΒόυ_γ ΚϋΙΒΜόΙιε ΜόΒοιτ 

κοινο «Με τκόΒγάιόεεειΙ. 
Η. Βοροιο εοπώνοΙνο. 
Π. Βιιιει &quot;Τ 

Μ Πϋνε!γοενετεωόυγχ Η. Ποπ. ν 
ω. ω. Δ 
Π. ΠΒειι· οι·όε ττε18γάιόεεειΙ. 

18. Βο πο. πο.Β.12:. ”°&quot;$'” &quot; 
20. Βἐρε'ετοιιἔοτὶ. Μ* μ. 
Σ! Νγάτ1τάροιαν:ιΒγωόΚ. 

Μπ- ωνπ Νθὶ›Ε1ΕΝ ΜΗ 

Μδ82!.8.ΜΜι1 Εδ26ΡΐΐΗάδΙ1: 95έτρ .εικτδ “ ἶυεϋἔ·'τϋ Α· 
Π. Ι. ΚειράΙτ ιιϋνέιιγεΕ οτόε κά&quot;. οΒγεωτ ΙωειάΙνει 'ε «πικάπ 'Ιο 

2. .Αφ ΜΙΩειοπωπωι%ειΙ »Μ- 8οΙΜπνο, €ειναποπ ροώΒ Μ 
3. ΒειΙωοιἰω σεπΙ·ι !ωειά!νει- ω. Μο8ΒσωπόΙνΜΒΒΉοΜου ω. 
4.;-7. ιι..ιωεω Μπάση ἐνΒοπ ΗΜ”. 
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8. Tangeri, és dohány. 
9. Tavaszi, és 6521 gabona. 

10. Zôld rozs erös trágyázá@ 
Il. Верст 
IZ. Buza, ’s utánna zöldtengeri. 

Homokos földön: 

lll. 1. Burgonya’s különféle idôben 
vetett répa 6165 trágyázással. 

2- Bozs, 
3 Hajdina. 
4 Rozs gyenge trágy. ’s utánna 

csibehúr lóherfůmaggal. 

Agyagos 1616611: 
lV. I'. Kapált növenyek 6165 trágy. 

2 Tavaszi lóherfů maggal. 
3-5. Lóherl'ú. 

6. Zab 

-7. Ugar gyenge trágyázással. 

13. Zab 

H. Zöldbiìkköny gyange trágy. 
15 Roze. 

|6- Hüvelyes vetemények. l 

5--7. Lóherf'ú változlatva egy 
esztendóben elöször kaszálv а ‘5 

azután legeltetve; a’ másik esz 
tendôben pedig megforditva, 
tudniillik elöször legeltetve, 's 
azulán kaszálva. 

8 Верст. 
9 Виза. 

IO. Hüvelyes vetemény 
1i.'Zab. 

Kevesé népes tai'tomànyokhan, 1101 az állattenyésztés a’ gaz 
daságnak fóozélja; а’ kaszáló takarmànynyomásokon kiviil még 
legelönyomások is lehemek, peldaul: 

V. 1. Ugar erôs trágyázassal. 
2. Öszi gabona 
3. Zöldeu használandó hajdiua. 

luczernamaggal. 
4-8. Luczema nagy 16521526 

nává szárilva. 

9. Kapált növények. 
10. Zöld rozs erós trágyázással 
Il Верст 

12. Öszi, ’s tavaszon közle lóher 
fümag. ' 

13—17. Legelö. 
18. Zab. 

19. Zöldbükköny gyange trágy 
20. Öszigabona. 
И. Hüvelyes vetemény. 
22. Zab. 

Hol minden nyomásnak csak egy része 'Vettetik be 111026166. 
val, példaul kisebb gazdaságokban, millyenek a’ jobbàgylel 
kok : 

`Vl. l. Zöldbiìkköny's kender erös 
trágyazáseal, a' luczernával be 
vetve volt részen, dohány. 

\ 

2 A' zöldbiìkköny után repcze; a’ 
kender 's dohánygután buza. 

3. A’ buza ulán babyagy borsó 's 
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köles, és tarlóiba zöld tengen-i; zott részén. vettetik luczerna 
a’ repcze után pedig buza, ’s meg; az Ы év elôtt hason mó 
tarlóiba: répa don luczemával bevetett része 

4. Burgonya, burgundi répa, ’s pedig föltöretik, ’s növényfor 
tengeri gyengetrágyázással gásba viszszavételvén, a’ jövö 

5. Arpa, zab, lencse, ’s zölden le- évben, mint érintetett dohány 
kaszálandó hajdinn, ’s еще! a’ tel'mesztésre fordittatandik. 
nyomásnak egyjobban таща .`“Н‘71 

253. §. 

A’ földhöz ‘s egyébb körülmenyekhez alkalmazott gazda 
sàgi rendszert azonban osak olly gazdák foganatoslthatjàk kellö 
sükerrel, kiknek birtokai nem úgy mint eddig nagyobb távu 
lokban szétszórtan léteznek ‚ hanem kiknek telkei egy tagban 
öszszesittettek. Mi oddig szabad nem volt, hogy tudniillik az 
adòzó nép minden fekvö birtokát еду tagban öszszesithesse, 
es ennek következtében ozélszerübben mivelhesse, a’ köze 
lebbi' országgyülések àltal nem osak megengedtetett, hanem 
kedvezö шпатлевка: elö is segiltetett. De ez ügyben, mint 
minden újltásokban számosan nem haszen ’s iidvárasztò jö 
vendöt, hanem késón meghánandó veszteséget látnak. Ellen 
vetik löbbi közt 1)Hogy ekkint nemeilyek jobb helyeken kap 
vàn ki részöket, egyebek kárával ’s rövidségével emelkedend 
nek jobb létre.- 2) Jégesô, fagy, köd ’s több efféle visz 
szatarlòzhallan elemi szerencsétlenség az еду tagban fekvö bir 
tokot megrontván, a’ даты azon évben minden jövedelmétôl 
megfosztja, ’s tönkrejutàssal fenyegeti. -- 3) На падуоЬЬ né 
pesség mellett a’ határ kiosin, a.’ közlegelö szétdaraboltatván, 
a’ legeltetés kîvìhetlenné válik. — 4) Ha erdövel is bir a.’ 
jobbágysàg, az egyesek közt томами, rövid ìdó alatt el 
pusztittatik. _ 5) Osztályozás alkalmàval találkozandik olly 
fóld is, mellyet senkinek sem lesz kedve elvállalni. Az ' и ‘f’ 

l-söre nézve feleljük: ha. a’ tagosltandó fóldek minösége 
nem egyenló, ez egyenlótlenséget is szükséges tekintetbe ven 
ni; és a’ szorinl, a’ mint valaki roszszabb minóségii földet kap 
на, а’ minóséget mennyiséggel pòtolni.- A’ gyengeerejiì gaz 
ишак azonban nem tanàcsos a’ nehézmiveletü roszszabb fól 
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девы elválialm', ha több holdat kapnànak is azokbul, mint 
a’ jobb Fóldekböl; шаг: azokat csekély erejökkel tökélyesen 
nem mlvelhetnék, ’s ekkint mind maguknak, mind a’ fogyasztó 
népséguek tetemes наг: okoznának; mig podig azokat idóvel 
könnyen mivelhetôkké, ’s tökélyesen jòkká szelidltenék: addig 
sok munka ’s költség által amúgy is gyenge erejökel egészen 
fólemésztenék. E’ tekintetból jobb, ha. a’ nehéz és vadabb 
готова: a’ jobb ’s több eróvel biró gazdák vállalják el, ide 
értve, mint mondatott, hogy a’ föld roszszasága mennyiség 
ben pòtoltassék. 

A’ 2-dikra.: a: elemi veszelyek nem elég indokok arra., 
hogy a’ szerlefekvô birlolmkat többre böcsüljük az еду tagi 
ban léteœóknél; mart erre igen könnyelmůleg azt felelhetjük, 
misverint jobb lett volna, ha гашиш: ott fekvendett egyesitve, 
hol szeœncsétlenség nem шпат: de minden könnyelmůség 
nélkül is ib'lhozhatjuk azen сап-6536861, hogy majd egy majd 
màs helyen történík a’vesnély, tehátbizvástremélhetjük, hogy 
egy tagban fekvó birtokunkra sem kerül mindig a’ ser; el 
lenben van okunk félhelni, hogy a’ szanaszét fekvó földeinket 
is érheti egyszerre a’ veszély. chs tehál elegendó memse 
günk arra, hogy az агу tagban létezó birlok alkalmait meg 
vessiìk: sôt minthegy az emberi hatalom által legyözhetó ve 
szélyekuekegy helyen biztosabhan ellenéllhatunk, mint elszórl 
bidokokban, és némileg a’ tex'mészeti ártalmak ellen is Шпу— 
пувЫюп óvást teheüìnk: ez még inkább indokul szolgálbat 
arra, hogy Vóldjeinket egy tagban öszszesituì igyekezzünk. 

A’ 3-dikra nézve, ha. tán a’ közlegelónek egyesek ваш 
üilosztása károsnak mutatkoznék, legalább eszközöltessék a’ 
legelók elkülönzése olly módem, hogy azok a’ barmok külön 
bözó пешей szorint legeltessenek, megszünœtvén tenneswlß 
sen a.’ sok keresztůl kasul járó uéha 6—10 egymás mellé esó 
kocsiutakat, mellyeket a’ föùt roszvolta miatt kbnyelemkeresés 
végett a’ más kárával mitsem gondolò kocsisok bebarangol 
nali. ` 

A’ 4-dikre: ha vaalmelly hatúrban a’ népnek erdöjára 
дека is van, jobb, ha ш ogy tagben miveli a' közönség, 
mint м minden ogyos gazda külön veszi ki а’ maga részétç 
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mart az apró erdók czélszerů vágatás alá. nem vettethetnek: 
az еду tagban mivelt erdókbüì pedig minden дата. évenkint 
kikaphatja aránylagos részét. 

Az 5.dikre: ha olly föld is van а’ hatàrban, mellyet 
roszszasága шиш senki sem akar elfogadni: ezt legozélszerůbb 
aránylagos legelés mellett közlegelônek падут. 

Irodalom: M6111. 56'57. 59. 61. S. t. sz. - GK. 36. 53- 54. lap 

MÁSODIK szAKAsz. 
A’ mqjorsa'g rendezéséröl. 

254. §. 
A’ majorságnak а’ termékek mennyiségéhez ’s különfélesé 

дыши, tovàbba a’ дата pénzértékéhez kell mértnek lennie, 
hogy minden akàr híg, akár szàraz vagyon alkalmas helyre 
rejtethessék а’ nèlkiìl, hogy eltartása паду költséget igényel 
jen. A’ majorsági ép'úletek helye középnagyságu domb lehet; 
mert az illyeu legegészségesebb; a.’ birt lelkek közepét foglal 
ják el, hogy azokal minden részrôl rövid idô alatl bejárni, 
65 reájok fölügyelni köunyehben lehessen; birjon örökös viz 
forràssal, faizással, 65 közeli legeìövel. Az egész elosztatha 
tik három részre; az elsô а' gazda ’s cselédség lakását, má 
sodik az istállókat képezheti, a’ harmadik gyììmöles-, ’s egyébb 
termények eltartàsára, valamint a’ gazdasági eszközök rakhe 
lyéül is szolgálhat. Ide tartoznak a’ pinczék, borház, széna 
szín, csůr7 65 еду6ЬЬ hajlékok. A’ major közelében legyen 
két tó is; egyik a’ ludak, kácsák, 65 barmok számára; а’ 
másik, mellyben kender, len ’sI egyebb hasznunkra szolgáló 
lárgyak áztathassanak. A’ trágyágödrökrůl már (22. 505261 
lottunk. Közel 16ду6п a’ konyhakert is, hogy a’ zöldséghez 
könnyen lehessen férni. “две az egész major nagyobb biz 
tosság kedveért fallal, чаду árkolt sövénynyel vétessék kör'úl. 

f. ‚ 

255. &lt;5. 
Ama’ része а’ majornak7 melly emberlakul szolgál, 1161 

1616 szobákból álljon, mellyek köziìl némellyek az ur, egyebek 
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a' cselédség szàmàra reudezlessenek. Azon épület bomlok 
zata, mellyhen az úr lakik, keletre nézzen, mint 16303632 
ségesebb, ’s legmérsékeltebb tàjékra, ùgy hogy ablakai az 
udvarra is szolgáljanak, hogy mi itt törtenìk, szobájàból is 
meglálhassa. A’ ház se köllségesb, se hitványabb ne legyen, 
mint az urnak rangja megkivànja, minden eselre pedig ké 
nyelmes, és lisztes, hogy örömest lálogassa meg majorját, 
és ott szlvesen tartózkódjék is; mert a’ gazdasági épületeknél 
Valamint állalában a’ fényiizés катодная: érdemel, ûgy fu 
karkodàsból az épiileteket szükre, alacsonra, nedves helyen, 
és sötéten állítani, kétszeres veszleség. Mind a’ két lak saját 
elkîilönzötl konyhával birjon a’ tüzhelyek, edények ’s étkek kii 
löubözôsége miatt. Azon cselédség, melly az urnak közvel 
leni szolgálatára fogadtalolt, a’ mezei munkàkra alkalmazot 
taktòl elkülönözve lakjék. A’ oselédség szobáinak száma a’ 
szolgàk számához, azok ivarához, ’s állapotjához szabassék; 
meri mind egészség а), mind az illendóség tekintetéböl- meg 
kivàntatik, hogy egy szebában ne sokan, aunál kevesbé kü 
lönivaruak, legkevesbé pedig nötelenek, vagy hajadonok há. 
zasokkal keverten ugyanazon szobàban lakjanak. 

a) A’ szobáknak tisztán és szárazan типа а’ kényelem és egész 
ség fóutartására igen szükséges. Minélfogva szellöztetés, söprés, súrolás 
annak idejében el ne mulasztassék, mi által a’ poloska'k (csìmnz, biì-'ös 
féreg, Acanthia leclularia) sem fészkelhelik be olly könnyen magukat 
На mindnzáltal megleremnének, elüzelhetnek тесней zsázsa (mecsek bor 
siz, biidöl torma, Lepidium rude-rale) által, ha ez a’ szoliálmn száritta 
tik. A’ nedves dohos szobák rosz tulajdonságukal: egészen штык, ha 
kivül n’ Шт Ьоговсуапс'ГЫуаШпк föl. 

256. §. 

A’ majorság második részét az istàllók teszik, mellyek 
minden пацаны természetéhez alkalmazottan tétessenek, név 
szerint: ' 

1. A’ lovak számàra készitetlek nagyobb gazdaságokban 
háromfélék legyenek, tudniillik azur lovai, a’ vendégekéi, és 
a’ gazdasàgi lovak штата; mert több oknál fogva a’ gazda 
levait nem jó a’ vendégekéivel egy helyen шпат. Mindegyik 
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ben megkivàntatik, hogy tágas, kényelmes, egészséges, 63 
elegendô világos legyen. Egy vagy kétsoru álláshelyt kelljen 6 
késziteni, a.’ hely minóségétól, 63 а’ lovak szúmától fúgg. 
Mindegyik lò àlláshelye 6 lábnyi széles, és 10 lábnyi hoszszu 
legyon, egymástól mozgékony vizszintes fapóznákkal elkülön 
zött7 hogy egyik a’ másikal meg ne sérthesse. JÓ a’ fal 63 
Jászol között folynsócskát hagyni, honnan az ahrakot kényel 
mesen lehessen szolgáltatni. Az álláshely talapja deszkákkal 
lejtósen rakassék ki, hogy a’ húgy az e’ czélra készitelt osa. 
tornába, ’s innen a’ hûgygödörbe szivároghasson. Az ajtòk 
kellö magasak, a’ küszöb pedig olly alacson legyen, hogy a’ 
bejövet és kimenet kényelmesen történhessék. Az ablakok a’ 
fóldszintól annyi magasságra álljanak, hogy a’ napsugarak a’ 
lovak szemeibe ne halhassanak, továbba egymás álellenébe 
helyezlessenek, hogy kinyittatván, rajtok a’ büzhödt lég köny 
nyehben kitakarodhassék. Az alacson istállók nem javalhalók; 
mert ezekben a’ kigôzölgés által a’ lég könnyen megromlik. 
A’ bolthajtás, vagy egyébb Fódözel jól becsináltassék, nehogy 
a’ nyilásokon por hnlljon a’ lovakra, vagy ezek kipárolgása 
fölhatván, a’ padláson tartott szénát, vagy egyébb jószágot 
megronlsa. д 

2. А' fólhozottak állanak az -ökör, ’s tehénistállokrulis, 
azon különbséggel, hogy ezekben egyegy marhára kisebb 161 
326ш111а1111, 11111п111|11&lt;8 1611 110323211, 63 5 lâh 326163 а' kor 
161111 32о1д616 fadorongok elhagyásával; magànak az épi'iletnek 
sem kell olly erôsnek lennie, minélfogva elég, ha. falai vályog 
bnl keszüuek. ` - 

3. A’ juhistálló fekvése száraz, 63 szabad legyen, ma 
gasságe legalább 12 láhnyi, uagysága pedig l'eleljen meg a' 
benne tarlandó àllatok szàmának. Egy anyajuh számára 10, 
egy ürüere 8 С] 16Ьпу1 16г kivántatik ide számolvàn a’ rá 
csok helyét 13. Az istállón megkivántatik továbba azelegendô 
számu ablak 63 kapu; mert a’ világosság hiánya a’ bárànyok 
kifejlódését hátrállalja, 361 a’ шарм 13 silányabbá teszi; a’ 
több kapu pedig reszint azért sziìkséges, hogy a’ különféle 
osztályzatu juhokat kényelmesebben, és kiìlönbözó irányban 
lehessen ki- 63 hehajtani, részinl pedig hogy az állatok 1112 



zsè 
. vészkor könnyobbon megmentethessenek. A’ juhislàlló födöze 

tén szénàt tartani nem 16, ha mindazáltal ezt a’ sziìkség meg 
шипа, goud fordittassék arra, hogy a’ padlás talapja ép 
legyen, nehogy a’ réseken a’ polyva lehullván a’ gyapjûban 
кап tegyen. &gt;Az istállóban apròbb ketreczek is legyenek a’he 
tegek, bàrányok, 65 ellók számára. Az islàlló hévmérséke 
legjobb ha 8_10&quot;. 

4. A’ sörtések ólai annyi osztályba soroztassanak, a’ 
hányféle koruak; men a’ különbözö koruakat egymással ösz 
szekeverni nem jövedelmezö. Az oszlályok talapja kovakóvel 
rakassék ki, es lejtös legyen, hogy a’ piszok lefolybasson. 
На a’ sörtéseket hidasokban tartjuk, ezeket tölgyfábòl ne csi 
náltessuk, legalább a’ padlózatot nem; mert megrothadván, 
az àllatnak veszélyt okozhat. A' válu a’ hidason kiviil alkal 
meztassék olly módon, hogy záver által kün 65 ben megeró 
sittethessék. - 

257. 

A’ esůrök a.’ learatott gabona (впишете, 65 annak ki 
cséplésáre szolgálnak. Ezeket némollyok roszszaljàk, hogy 
költségesek, 65 sziiksegtelenek. A’ költségkimélet шиитами 
azokat nem égetett téglákból, hanem vályogokhul kell épi 
teni; nz alapfalat mindazáltal ragacscsal öszszefúgeszlett kö 
vekbôl jó rakatni. Tetóje könnyü, kevésbe kerülô, 65 tüzelle 
nes legyen, példaul cserépzsindelyból készült. A’ padlás abla 
kit vassodronyrácsokkal làljuk el, hogy az életet a’ szellö 
meárhassa, a’ madarak podig hozzá ne férhessenek. A’ esůr 
nek belnagysàga az aratás reményétól fúgg; azonban több 
oszttlyból шпат, hogy minden gabonanem kiilönhelyre rakat 
hassék; közepét a’ szérû foglalja. 

Kik vagy nem bimak elegendó tehetséggel csůrök épl 
tésére, vagy mivellfölellltásukat szükségtelennpk шпик, а‘ 
gabonàt asztagokba rakják, és melléjök a' szérût illy mòdon 
внеш: а’ fóldet 9 ujjnyi mélységre fölássák, 65 e’ (штабы 
rèszt vagy kavicscsal hintik be, vagy bevert karókkal erösl 
tik meg, erre agyaggal befödik, mellyet lábbal, vagy suly 
kokkal meglömnek, ezt több izben ismételvén, végre a’ helyet 
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marhavérrel öntözik meg. Az 1ду 611165211611 1161у 56111 а’ те 
1ед ш1а11 föl nem repedez, sem а’ 656р1611 616561161, чаду а’ 
lovak talpaitòl sértést nem kap. 

25s. §. 
Némellyek a’ 5261161 azletállòk padlásgjn tarlják: de ezt 

helyeselni nem lehet, minthegy az az 1516116 111д6261д6561161 
116п11у611 megromlile. Jobb 161161 6’ 5161161 чаду 6’ czélra. 116 
5211611 52111611116 чаду kazalokba rakni, mellyeket aztán osinált 
tetôvel, és lejtôs oldelokkal védünk meg 62 656 65 5261 11611— 
16111161 ellen. Illy módon'tartjuk 61 а’ 52а1ш61 15 61161 161161 
ш611упа11, akár más haszonnak szántat. А’1162а1011111 6’ шаг 
11611 651рг1656561 ellen korláttal veszszük köriìl; (ч. ö. 84. §.a.). 

259. §. 
A’ májorsági épületek közól legköltségesebbek a.’ gabo 

naeltartásra szánt. hajlékok, mellyek. magtároknak mondelnak. 
Ezek mikinti 11652116561 111 nem ismételjük, minthogy 111651111 
(58. §. 1. 2.) már elóadluk. 

260. §. 
Egyebb kisebb tárok,~ mellyek 11521, 1111ч61у65 ч616ш6пу, 

kerli termékek, fúslölt hús ’s а’ 1. 61161165616 111ч6111а1па11 а’ 
következö szabályok 52611111 alkottassanak: . 

1. Mindazon 16гдуа11, ше11у611 kigözölgéseik áltel едуе 
1161161 шедгоп11161п6па11‚ 1161611 tárokban tartassanak. 

2. .A' lár száraz, mérsékelt melegségü, és szabad lég 
járatnak kitéve legyen. 

3. Az állatok bolygatási ellen védessék meg; ennélfogva 
ablakai sodronyráosokkal láttassanak el, és minden eszközöl 
1655611, mi az egereket, patkányokat, 65 ш65 11611611011у 61 
latokat elvadllni képes. 

4. Vigyázni kell, hogy а’16гдуа11 fölötte öszszetorlódva 
ne álljanak; mert ekkép az 61561 а’ fölsóknek sulyjálòl пуо 
ша1ча igen megmelegesznek, és erjedés kövelkeztében meg 
romlanak. 

5. A' tiizi-fa7 5261161611, 65 más gazdasági eszközök el 
tartására megkivánlató hajlékoknak, hngy kevesebb köllségbe 

' . &quot;‘ 19 
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keriiljenek, egyik oldalàt a’ major keritése teheti lejlós fö 
déllel kapesolatban', hogy az esóviz lefolyhasson. Ha a’ ma 
jorban több család lakik; mellyek mindegyike saját tüzifával 
bir, a' fáskamrában több oszlály létezzék. Az úrkocsik, és 
parasztszekerek kiilönzött szlnekhen; ûgy szinte a’ gazdasàgi 
szèrszámok és gépek, használatuk különbözóségére nézve kü 
lön helyeken tartassanak, hogy midón reájnk sziikség van, 
полна! kéznél legyenek. 

261. §. ° 
На а' majorhoz szôllôk is larioznak, pinczéknek sem 

szabad hiányozniok, mellyek nagysága a’ kerti termekek, és 
a' borok hoszszabb ideigi eltarthatásához szabottlegyen. Ezek 
kellekei a’ következôk. 

1. A’ hévmérsék bennök lélen nyáron egyenló marad 
jon, tehát télen melegeknek, nyáron hidegeknek tessenek, 
millyeuek lesznek, ha jò mélyen létezendnek a’ föld alatt; тем 
nagyon meleg pinezében sok bor elpárolog, hidegben az utó 
forrás nem шеи ûgy mint kellene. A’ jò pineze hévmérséke 
6-12“ R. ‘ 

2. A’ pinezék szárazak legyenek; mert afnedvesség mind 
a’ hordóknak, mind a’ bennök foglalt folyadékoknak ártalmas. 
A’ szárazsàg foka többnyire a’ fóld minôségétôl függ; legjobb 
nak tartatik a’ tömött nedvzáró agyag. Ha a’ talapzaton viz 
szivárog löl: ezt esatornán ki kell vezetni. 

3. A’ pincze födözéke bolthajtásos legyen, boltozatja a’ 
földszinen fölůl ne emelkedjék, magassága. 10 lábnyinál ke 
vesebbre ne hagyassék. ‚ 

4. Fóoldala èjszakra nézzen, 63 nyilásai olly mòdon ké 
szittessenek, hogy sziìkség kivántával azt szabad léggel meg 
járathassuk a’ nedvesseg, 63 ártalmas gözök kitakarllására. 
Ha a’ pineze nem bir elegendó mélységgel, jó nyilásait 161611 
ganéjjal nyáron gyöphantokkal bevonni, hogy ekkép a’ szük 
ségtelen hideg, meleg, 63 világosság kizárassék; mert ha a.’ 
pineze olly világos, hogy abban tökélyesen jól láthatni, шаг 
akker a’ légnek kelletinél nagyobb befolyása van a’ benfoglalt 
tárgyakra. Ha bemenete délre fordult ajtaja elibe gyékény 
l'úggesztetik, melly a’ napsugarak hatását gátolja. ' 
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5. A’ pinczébe vezetó Iépcsôzet se meredek se keskeny 
ne legyen, hogy a’ hordòk lebocsùlása. vagy fölhuzása kényel 
mesen történhessék. 

6. A’ pinczék tàvol legyenek minden rosz szomszédság 
tól: illyenek a’ fúrdôk, istállók, kemennzék, ganéjdombok, 
árnyékszékek, kovácsniůhelyek, 63 `minden ollyas, minek ki 
párolgása 6’ 110111611 61161ш616 szolgálhat. Enuélfogva a' hûs, 
sajt, burgonya, zöldség, savanyúkáposzta, tej, 60261, 63 
egyébb tárgyak, mellyek hüvös helyeket igényelnek, elkülön 
2611 pinczékben tartassanak. 

262. §. 

Ha 6’ 32611611 a’ majorságtòl nagyobb távolrs. esnek, in 
kább ozokben, mint 01111011 161111611 601116261. E’ részben min 
den esetre 1161 hajlékra van sziikség, egyik mollyben a.’ szöllö 
kisajtoltatik, másik mellybe a.’ must tételik kiforrás ч6д611. 
Mindkettónek nagysága a’ 3211161 reményéhez alkalmaztatik. A’ 
sajtók vagy egyszerûk, vagy öszszeteltek: azok csavarból ál 
lòk; 6261166 hoszszu vastag emeltyů létezik, mellyre 6’ nyo 
mòsuly van alkalmazva. A’ forrásra 1163211611 hajlék vagy nyilt 
legyen, vagy számos ablakokkal 61161011, hogy az öldökló 
szénsavas légnek kimenete, 63 а’ bejárás ne nehezittessék. 
Nem 611 116 az erjesztôtárban 1161116 13 16162111, 110ду 111116д 
6321 napokban fůltelhetvén, 62 erjedés elômozdittassék; ше11у 
miután bevégzödött, 62 ûjbor ш6д 161 61611 161161111 bores pin 
czékhe. 

lrodalem: Pankl S 111.0. 1.- MG.1v.b. 38. 

HARMADIK SZAKASZ. 

.‚‚ А’ gazdaságí МИМ/сойти. 

263. §. ‘ „f1 ~&quot; 
‚т 

Hol borban szükség, gahonában pedig bôség van, nagy 
haszonnal üzetik a’ sörfózés. Az erre megkivántató, és sör 
háznak nevezett épìilet 1) 826162, légjáratos helyen. és viz 

19* 
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hez közel állitlassék föl, hogy ez csatornákon 61161 a’ rendelt 
helyre vezettethessék. -— 2) Nagysága a’ sziikséges készü 
letekhez és a’ fogyaszlàshoz mért legyen. — 3) Az egész éplt 
ményt szilàrdság ajánlja, homlokzala éjszakra nézzen, talapja 
kôvel kirakolt legyen közben kivájt osatornákkal, mellyeken 
а’ viz elmenekülhessen. — 4) Láttassék el elegendö léglyu 
kakkal mind az ahlakokon, mind a’ telón. -f 5) Részei ak 
kép legyenek öszszeíillltva.7 hogy a’ dolgozók egy helyról а' 
másikra könnyen jàrhassanak. 

A’ sörháznak nevezelesb részei ezek: 1) Az üst, vagy 
kazán rézbôl, melly az anyag kifózesère szolgál; nagysàga 
a’ szükséghez alkalmazott, idoma heszszúdadkerek egyenközii 
oldalokkal inkàbb7 mint kûpidomlag alkolva, minthegy amab 
ban a’ fakimélés nagyobb. A’kazán alatt a’ kemencze ûgy ké 

' szittessék., hogy a’ lángok el ne széledhessenek; a’ szája vas 
ajtócskával lámassék el, és a’ hamutartóbûl a’ légnek szahad 
kijáràsa legyen. -— 2) A’ esirasz- (maláta-, szalad-) késziló 
hely: itt a’ gabona kádban áztattatik, ’s nedvesség által esi 
rázásba hozalik; erre kiteregettetik , megszárittatik, 65 vizzol 
meglocsollatván, mégóröltelik.--~- 3) Nagyohb tartályok; vagy 
hûtötavak, mellyekhen a’ kifó'tt anyag meghůlletik. — 4) Pin 
cze a’ sörház alatt, mellybe csalornák szolgálnak, hogy a’ sör 
ezeken 61 a’ hordòkba vezelhessék. — А’ р1п626п611 száraz 
nak, 65 léglyukakkal ellátotlnak 11611 1611111. —- 5) A’ sörfózó, 
65 segédeinek laka, különféle tárak a’ gabona, esirasz, kom 
16 eltartására. 

264, §'. 

A’ sörfózés igen kiterjedt foglalkozás lévén, saját gyàri 
intézkedést kìván, mellyet betanult sörfózönek kell vezetni7 
hogy siikeriìljön. Azért is megkimélvén olvasóinkat a’ sörfó 
zés mòdjának részletes 1611656161, esak a’ mennyire a’ sör 
höz megkivántató anyagot a’ mezeigazdasàg nyujtja, tartók 
ozélszerůnek itt megjegyezni, hogy а’ könnyü;4 homokos, vagy 
meszes földben termen erpa alkalmasb sörfôzésre, mint a’ mi 
zsiros agyagos földben termett, ’s annálfogva sikértartalma 
nagyobb. Legkevesbé alkalmas azen gabona, melly juhganajjal 
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116ду62011, чаду 111110111161 65216п62о11 földben lermetl. A’ sör 
nek ча16 61ра 111651162011, чаду еду61111111п1 е1гош1о11, 65 еду 
6ч65п61 idósb ne legyen, különben дуепде 1052 1211 561 1161111 
ki utánna. Az éretlen 61ра sörfó'zésre szinle nem aikalmatos. 
Ноду mindìg egyenló 1656д11, 65 616111 56116 lehessen szer-t 
lenni, súly, 65 116111 méró' szerint kellene az 6гр61 adni venni. 
Egyenlô esirázás és szaladolás ч6д611 а’ шад агга 52о|д616 
105161106 (а’ паду ар161а161) 61ч616521а1111. — A’ komlònak 
szinte 616110611, 161 52611101111611, ’5 рог1а1аппа11 kell lenni. 
А’5611'626511611 haszon a’ дампа, komlò, 65 fa 616161, 10— 
ч61111а а’ 561 eladhatásálòl fúgg. 

265. §. 

Az 6д6111101, чаду р611п1161'6265 а’ házigazdasàg nem 
1110156 (121111161 11626 161102111, nem csak а’ 5265265 -nedv kedve 
611, hanem ama’ maradványok ш1а11 15, ше11у611 а’ barmok 
hizlalására fordittathatnak leginkább akker, midón a’ ga'bonaár 
csekély. A’ pálinkaégetesre 16д, 11611уе111165, 6165 апуадЬЫ 
116521111 6р111е1 ч61а521а1111. Ыадузада а' 52111156д65 eszközök 526 
inának feleljen meg. На 6’ 16656р6д16165 3 kazánban lörténik, 
3tüzhelynek ’s ugyanannyifaeüénynek kell lenni, hideg viz 
261 16116116611, a.’ mellyeken álmenó rézcsók а’ шед1111165 116 
ч61116216116п езбрра|а1111ч6 ч611 526521 111ч62655611. Kell lenni na 
gyobb kádaknak 15, ше11у61111611 az erjedö апуад foglallassék. 
Az ед652 116526161 1161у6 1едуе11 ш11116ду 40 [l 6161, ше11у11611 
шад6556да 1еда161111 2'/2 ölnyi 1еду6п, fön boltozallal ’s 16д 
lyukakkal ellátva. A’ dolog 116261656 61161Ш65, 65 1ара521а11 
hüségů férijúra bizassék kialkudott dijért чаду 11165 1'6116161611 
611611. ' 

Az 6д6111101 6166111165616 шед111ч6111а16 116526161 611 еду 
116161 661161 116ч0111 16211626111161, ше11у 161111 116511611у61111 пуа11 
ban végzödik; az erre tökélyesen illö ’s alkalmazható födélhôl, 
чаду kalapból, mellynek oldalából еду чаду 161111 656 а’ hů 
tóedényen 11616521111 ш611 а’ 16656р6д16165 61161 пу611 526521 
ш65 66611у116 viendö. F6 dolog itt, hogy a’ függélyesen föl 
emelkedô góznek elibe akadály ne gördittessék, mi ш6д 15 
olly kazánokban megtörténik, mellyeknek nyaka szûk, 65 652 
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szehûzott; tovàbba, hogy a’ hůtóben sziintelen hideg viz tar 
1033611, mi legkényelmesebben eszközöltetik, ha 11010 320110 
datlanûl fris viz foly'nat, a’ már meleg'úlni kezdö pedig kime 
het a). 

a) A’ magyar birtokos többuyire burgonyából, a’ falusi gazda ellen 
ben nagyrészt törkölybül, söpnìböl, 63 gyümölcsbül föz pálinkát. Az е1 
sôre nézve hasznosnak a’ pálinkaiözést csakfnddig 101100101, mig 02 I 
fok lél ára 36 váltó krajczáron alól, 63 n’ burgonyafmérôje 45 krajczá 
ron fóliil nem 1111 

266. §. 

A’ pálinkafôzés siikerreli eszközlésének 16 fóltélelei a’ 
mondottaknn kivül a’ 1161/011102611: 

1. A’ tisztaság, minek нет 0301 0' különféle edényekre, 
hanem a’ falakra, padlatra, ’s levegóre is ki keU terjednie, 
Meszelésnek az égetés 16010 01011 havonkint, 63 а’ра61011'61 
mosásànak naponkint meg kell történnie. 

2. Malátànak a.’ legszehb àrpát kell vàlasztani, ’s a’ csi 
162113 inkább 3011, mint keves legyen: 

' 3. A’ tisztàra mosott burgonya párolásánál az elsóbben 
lefolyó barna lé eleresztetik; de midón tisztán ’s melegen kezd 
folyni, hasznos azi. a’ haharék számára fölfogni; mert gyakran 
jelentekeny mennyiségú keményltô foglaltatik benne. 

4. A’ burgonya leg'obban р6рр6 211266111, ha a’ törögép 
hengerei egymástòl '/4 vonalnyira állanak. . 

5. Behabarásra 100 font burgonyára 5 font szalad 326.— 
mittatik. Ennek '/3-0 behabarás kezdetén, '/3-da pedig az 
egész burgonyatömeg megtörése után hintetik az edénybe, 
’s olly jól babartatik öszsze, hogy a’ burgonya minden ré 
szecskéje érintkezésbe jöjjön 0’320106601. На 0’110110г611 53011. 
melegebb, erös habarás által hévmérséke lejebb szállittatik; 
ha 50&quot;-011 alól 011: vagy göz, vagy forròviz által 52°- ra 
emeltetik. 

6. Czûkorképzés vegett a’ habarék betakarva З órâig 
békével hagyatik. Az ügynevezett mesterséges élesztö 11632116 
361102, 100 1001 burgonyához legaláhb 1'/2 1001 malátaliszt, 
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vagy l font таща, és '/2 font rozsliszi szükséges. Az élesztö 
akker használtatik, midôn az erjedése legfóbh гона: elérte. 

7. Hogy az élesztö a’ habarékkal lehetöleg legnagyobb 
egyesiìlésbe jöjjön, ne az élesztó öntessyék a’ habarék köze, 
hanem megfordítva az élesztöre öntessék a.’ habarék; tudniil 
lik az élesztó a’ forrasztókádba tétetvén háromszor negyszor 
annyi vizzel föleresztetik. Erre a’ habarék reá. bocsáltatvàn 
igen könnyů úgy öszszekeverni mind a’ keltót, hogy az élesztó 
az egész tömegben egyaránl legyen föloszolva. 

8. Azon szobában, hol a’ forrás megy végbe, azon le 
gyünk, hogy a’ léglyukak segélyével 10—14&quot; В. hóvmérsék 
wrtassék fön. 

267. §. 

A’ gazdasági hajlékokhoz машинами a.’ malmok is; mi 
elótt azonban malom epittessék, а’ gazdának szükséges fon 
tolóra venni, valljen a' malom hasznára válandik e, és a’ 
гей forditandó költséget másra adván nem reménylhete na 
gyobb Катают? Ez oknál fogva vizsgálja meg. 

1. Van e a’ helynek állandó ’s elégseges Vize? .. 
2.- Remélhetö e örlôk nagy наша, és а’ liszt kelendó 

sége? ‚ - 
3. Nem leend e kitéve a’ malom löbbszöri áradàsoknak, 

mellyek következtében a’ javltásra fordilandó költsége-k jöve 
delemfogyasztók lehetnének 2 

4. Ki kell számitania mind az ерш, mind a’ hozzá 
kivántatú készítmények költségét, és ezt kitudván, ha а’ reá 
forditandó tôke nagyobb Катают. hozand 5-nél 100-tól, nem 
там а’ malmot fölátllitami7 mollyben nem annyira a’kü| csinra, 
mind inkább a’ szilárdságra. kell ügyelui, nehogy kiilönhen is 
mételt javításokkal kelljen küzdeni. 

Öszszeirván az egész malomi készítményt, és hozzá tel 
keket adván, azokat irásban foglalt föltétek alatt haszonbérbe 
lehet adni olly mòdon, hogy a’ birtokosnak illó nyeresége mel 
lett a’ molnàr osalárdsàg használata nélkül a’ kiszabott dljt meg 
adhassa, és àllapotjàhoz mêrten élhessen. 
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266. §. 

Minthogy a’ malomrul szóllottunk, nem fog árlani meg 
határozni, mennyi 1152161 ’5 egyébb anyagot ad mindegyik ga 
bonanem. Ezt vagy azon okbul is jó 1116111, minthegy az örlés 
1161111 gyakran nagy 656165011 történnek. —— На egy pesti mérô 
(1'/2 р025. ш.) tiszta huze 140 fontot nyom, kikerül belöle 
35 font elsô-7 21 f. másod-, 40 f. harmad-, 7 f. negyed 
rangu liszt, 65 18 l'. korpa7 19 font podig vámra magy; a’ 
liszt 161161 6’ vámot kizárva 1652 103 font. -- Ugyan ez áll 
a’ rozsrúl is: ha egy pozs. méró rozs nyom 82 fontot, 1652 
1161616 70 font 6156-, 2 l’. másod-rangu 11521, 8 f. korpa, 10 
font vám. -- A’ többi gabonanemek Pankl szerint ekkép 6.1 
lanak: 

l pozs. mérô árpa ad 1 111616 1152161, '/4 mérö korpàt. 
11 w lab 11 3/4 11 a’ V2 11 a’ 
11 sa hula 11 3/4 n» daráta V4 11 71 
„ „ árpa „ a/4 ‚, árpakását, '/2 ш616 1152161, 

a’ többi korpa. 
Értetnek itt a’ legjobb féle magvak , 65 a’ négy utolsòra 

nézve halmozolt mérték. 

lrodalom: Pankl 8.111. c. 2. — Nei'. Jan. — Mart. Dec 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A’ видит/611161: ’s re'tek jóvedelme'röl 
Í 

269. Ё. 

Minden 161 166662611 gazdaságban szükséges tudni az 
egész hirtok-nagyságát, a’ föld minöségét, mindegyik 1652 
11611 fekvését 65 116521161. Ennélfogva jó a' birtokterületet min 
den hozzá tartozò részekkel egyiìtt rajzban birni. 

270. §. 

A’ gabonának valamint kora eladàsa, úgy annak hosz 
szabb ideigi 1611656. 15 116105 161161. Mit kelljon 6’ 165211611 1611111 
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a’ gabona folyó áràbòl ’s egyébb körìilményekbôl határozhatni 
meg. Az шок az esztendö minóségéhez alkalmazottak. Egyébb 
irán! а’ gabona eladására nézve а’ következó szabályokhoz tart 
suk magunkal: 1) Ha az ár mages, az eladás azonnal tör 
ténjék meg. — 2) Ha az ár középszerü, még mindìg пуа 
reséggel adalhatik el az elet, leggyakrabban pedlg kárral lar 
togatlatik. — 3) На igen osekély az (и, nagyobb nyeremény 
kedveérl hnszszabb ideig tarlathatik. — De e’ mellelt meg az 
idójáratra, és egyébb körìilményekre is kell iigyelni. Különö 
sen ñgyelembe kell venni, minö remény van a’ jövendö ara 
táshoz, a’ szomszéd tarlományok böségében, fogyatkozásá. 
han vannak e a’ gabonának, nem közeleg e háborû, vagy 
más köz inség, mellyek a’ gabona ага: fölrugtatni szoktàk ’s a’t. 

271. §. 
A’ gabona használata sokféle; különösen 
l. A’ buza jobbnemii sör fózesére, a’ baromtlaknak, leg 

inkább a' tyúkféléknek élkül szolgál, belôle keményiló késziil а); 
inegórölve szépfehérségů mind süteményekre ’s egyébb tésztás 
ételekre, mind kenyérre legjobb Iiszlet ad; daràja is eledelül, 
korpája pedig állathizlalásra, sìmításra, tisztogatásra, làgyi 
tàsra használtalik. 

2. A’ rozs leginkáhb kenyersülésre és pálinkafôzésre 
használtalik; korpája mint a’ buzáé állathizlalàsra ’s a.’ t. 

3. Az àrpànak fóhb haszna a’ sörfözésnél van; kásája 
egeszséges ételt, de nem olly jó kenyeret ad; a’ baromñak 
hizlalásàra legalkalmasb; lefózetje tüdóbajokban hasznàl. 

4. A’ zab leginkább lóabraknak való, de jó a.’ barom 
ñaknak is; a’ tyûkoknál a.’ tojásszaporilást elômozditni mon 
dalik; sziìkségben nelu izletes ugyan, de igen lápláló és eró 
silö kenyeret ad, es ez okbùl némellyek a’ gyermekeknek zab 
pepet adnak eledelül, hogy növekedésök ’s erejök gyarapodjék. 

5. A’ tengeri a’ sörléseket, pulykákat, ludakat jòl hiz 
lalja; tejes magvai megehetók7 és jóiziìek ugyan: de keveshe 
egészségesek; lisztje málévá es prószává зацепи; а’ belôle 
siitötl kenyér tömött, és nehezemésztetü; szárából ozúkortle 
het készlteni b), de eddig nálunk ez nem пазу nyereséggel 
ищет. 
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6. A’ köles 63 hajdina mind embernek, mind baromnak 
hasznos eledel; liszlje 1163616 16210 000103011 10310163116, ha 
nem tiidögyógyltó-is. 

0) Háznal sziìkséges kevesbé tiszta keményitôt ekképen csinálhatni: 0' 
111120 112201 1611611 edényben addig hagyatik ázni, mig 1610 héja könnyen 
leválik; mire mozsárban péppé zuzntván , és vászon 200311600 tétetvén 
vizzel 1611611 1611100 jól kinyomalik, és az igy nyert téjszinü keményi 
tötarlalmu viz külön edénybe öntetik. Ez annyiszor ismétcltetik, mig 0' 
viz 0' 1011100 16132101 nem 1032 161. М031 0’ 101321003 1о1уа11611 l2 óráíg 
nyugalomban állani hagyatik, és nztán a’ leszállott üledékröl leöntetik. 
Ennek száritásn 0100 a' keményitò készen van. A’ságo szinte nem 
egyůbb mind saját módon készült keményitöliszt. A' keményitó tudniillik 
még nedvesen körülbelól 60&quot;-nyi melegen kezeltetik, mi által vizzel lélig 
átlátszó tömeggé kocsonyásodik; ezt érczszitán keresztül törik, 0' sze 
meket tökélyesen megszáritják, e's egy tengelyén forgó hordóban 010331— 
mitják. 

l b) A' czúkorfogyasztásnak Europában mérlegéül szolgálhat ama 
tény, mellyne'lfogva Angliában egyegy fóre 20.; Holland ’s Belgiumban 
15.; Spanyolországban 7. ; Német ’s Francziaországban 5.; Olasz Osz 
trág, és Magyarországban 2. font czúkor számittatik. Èjszakameri 
1101100 10100 évtized elején kezdettek 0201101 gyártani kukoriczaszárból. 
és 1125. bécsi Е] 610у1 térböl közel 10 mázsa nyers czúkrot nyertek. 
Honunkban, melly a’ kukoriczának második 1102010, 321010 nem 611000 
0’ doigot megkisérteni, még pedig 0' következô módon: A' tengeri szá 
rának nedve kisajtoltatik, megtisztittatik, tisztáztatik, szüretik, és befö 
zetik, végre jcgôczödésre hozatík ~ 

I. Mihelyt 0' zöld szárakon 0361011 ши1011102па11, 02011 letöretnek, 
és száraik fòldszint levágatnak. Erre 02 1201100, 101101 használhatlan szá 
rak 0' 16111110111161 külön választatnak, az 'édesek pedig leczimereztelvén, 
’s leveleiktôl lefosztatván, bötykeik kalnpáes segélyével öszszezúzatnak, 
és mintegy 100 számból 0116 csomókba köttetnek- E’ kötegek 103110030 
rekböl 0116 zúzógéppel 1113011011010011. 

2. A’ kisajtolt nedv, melly zöldesszinü, izetlenédes, ’s némileg füizü, 
szitán átszüretik, hogy a’ növényrostok ’s egyébb idegen részek hátra 
maradjanak, és igy a’ nedv megtisztulhasson. E’ végre 02 0132611 0061 ч 
egy elóbb 113210111 súrolt rézüstben kénsavval, |000 font 0011110 2_f'ontot 
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slámitva, melly elóbb négyszer annyi vizben higittatolt fól, vegyittetik, 
’s nzután erös tiiz mellett forrásba hozatik. Forrás alatt a’ folületre emel 

kedó vastag zöldes hab mindnddig leszedetik, mégnem a’ habzás egé 
szen megsziìnt, mire a’ nedv tüzelszedés által keverés közben 6003 
nyíra meghüttetik , és hele lassankint mósztéj öntetik mindaddig mig 
nem a’ benfoglalt savak, és más külön államok leveródni megszünnek a’ 
mészszeli egyesülésök következtében. Most már а’ tůz ismét fölélesztet 
ve'u, a’ folyadék 74-»760R-ig melegittetik, és leliaboztatik. На tán kel 
letinél több mésztéj öntetett föl, mit a’ habnak hígsága, és a’szürön köny 
nyeni átszivárgása tanusit, a’ b1jon higitott kénsavnak ismélelt reáönté 
sével kell segiteni. Lehaboztatás ниш а' tůz ujra eloltatik, hogy a' fo 
lyade'k mintegy 10 perczig nyugalemban legyen; ezután üledékéröl le 
huzatván, porrátört csontszénen átszüretik. 

3. Hogy az ekkép kezelt nedv megusztulhasson, a' tisztázóüstbe 
eresztetik , és miután ebben élénk tůz mellett Heaume szerint (Termtt. 
162. 5.) 25„В-11311‘а megsiìrìttetett l/lnn-ad résznyi marhavérrel elegyit 
telik, melly elöbb l0 annyi súlyu vizzel habbá veretett. Néhány perez» 
czel vegyités elôtt a’ tüzet nagyobbitni kelL Miután erre a’ véranyag a’ 
folyadékkal hirtelen öszszehabartetott, a&quot; fólforrás csöndesen bevárat1k 
Ennek beálltával azonban a’ tůz megint eloltatik, a’ hab leszedetik, ’s 
kevés hyugvás után a’ süritett nedv darabosabb szemü csontszénen szii 
retik keresztül -Mostmár a’B- szerint 25°-ra süritett, és másodizben átszürt 
nedv, melly jelenleg tisztán édesizú higfolyó szörp, ismételt fözés által 
olly állammá sürittetik még tovább is, melly jegôczödésbe átmenni ké 
pes lehessen. E’ foka afsürítésnek B. czúkormerôjének 37--380-mel 
lett 161-1611111, mit fonálpróba által tudhatunk ki: tudniillik a’ Гоп-6 ször 
pön egy lapos habszedô' kanalnt hirtelen átvonván, 's ezt függélyesen 
fölemelvén, mutatóujjunkkal beletapintunk, ’s ezt azonnal hiivelykünkhöz 
értetjíìk; ha az ujjokra Шрам szórp azok egymástóli elrántására fonál 
kint kinyulik, ’s elszakadván mindkét végén öszszezsugorodik: a’ folya 
dék elërte süriiségének kellô fokát- . 

4. Mihelyt a’ sürités kellô fokozata a’ fonálpróba által eltaláltatott: 
a’ forrás azonnal megszüntetik, ’s a’ kazán kiüritése után ismét meg 
töltetik. Minthogy nagyobb kezeléseknél alig kerülhetni el, hogy egyik 
kazán ne legyen a’ másiknál valamivel erösebben, vagy gyengébben be» 
fôzve: a’ külömbséget az által egyenlithetni ki, hogy a’ 6 — 8 _10 
i'ôzésbeli szörp egy edénybe a’ sziìrôbe töltetve'n, ebben egyenletes lö 
meggé kevertefïk. 

5. A’ kukoriczaszárnedvnek |00 sulyrészében I0 czúkor. 89 viz, 
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és I. amazoktúl különbözö anyag годиками: hogy вам: а’ czukor 
a' viztöl, mellyben amaz fólolvadva кашками, elkülönöztessék, és je 
góczödésbe hozassék, a' B. szorint 30- 32°-ra bel'ôzött szörp lapos 
tálakbau olly szobákba helyeztetik, mellyek ‘25 ~ 30°R-ra fůtvék, hogy 
а' szörp az önkint beállott elpárolgás által а’ süriìdés azon fokát érje 
el, melly a’ jegôczödésre Iegalkalmasb. Vagy ha gyors jegôczödést ki 
vánunk, mire vonatkozik mindaz, mit A' tisztitás, és utófözés fel'ól mon 
dottunk, a’ szörp végsö fözés alkalmával azon fokig sürittetik, melly 
a' jegôczödésre megkivántatik. E’ gyors jegöczödésnél közönségesen az 
úgynevezett laza - süvegek (Basterformen) használtatnak égetett agyag 
ból, mellyek nagyobb tartósság okáért faahroncskákkal övedztetnek kö 
rül. Csúcsaik '/2 ujjnyi átmérôjü nyilással látvák el, mellyek, mielött 
a’ minták megsürüdött szörppel a' hútóbül megtöltetnének, csöpüvel 
bedugaszoltatnak. Miután a’ jegóczödés, mire közönségesen osak 24 órai 
idô kivántatik, bevégeztetett, a’ csöpüdugasz kive'tetik, 's minden süveg 
csúcsánál fogva egy fazék nyilásába illeszletik , hová a' jegöczök közt 
még гашиш szörp lefoly, alá telt edényekkel Fólfogandó: E' leszivár 
gais 10-15°R hévmérsékü kamrában 10 ~- 14 napig tart, mellyek eltel 
te után elö van állitva a’ nyers czúkor. Ez azonban kellemetlen mellék 
ize miatt még használatra nem alkalmatos, mellytöl hogy megszaba 
dulhasson, a’ formából kivétetik, kellemetlen izů csúcscsától megfoszta~ 
tik, öszszenyomatik, és a’ megtisztitott formába a’ lehetségig egyenlón 
újra betömetik Erre a’ czúkor agyaggal befódetvén a’ formák alájok 
rakott edényeikkelegyütt 32°R-nyira Шьём kamrában штатам fól. 
Az agyaggali befödés abban áll, hogy a' vasnélkülì tiszla agyagföldet 
vizzel péppékavarjuk, mivel aztán a’ formákban létezô czúkor гаш 
letét 1 —— |'/2 ujjnyi vastagon beteritjük. Mihelyt az agyagfódél meg 
száradt, levétetik, és frissel’váltatik föl. E’ азиат 8 — 10 пар alatt 
bevégeztetik. ч Most már a’ czúkor kivéletik a’ formából, ’s eladásig. 
vagy további iföldolgoztatásig (linomitásig) nagy deszkarakládákban el 
tétetik.-Ezekbôl láthatni, hogy a’ czúkorgyártási foglalkozások nem 
a’ legkönnyebbek, és e’ mellelt költségesek is; meri egyebeket elhall 
дата 10 mázsa nyex's czúkol' ellóállitására a’ szükséges eszközök be 
szerzése körülbelöl 4800 pengô foriutot nyel el. 

272. §. 

A’ kenyérsiités mezei jòszàgokban kizàrólag az aszszo 
nyok dolga;ŕ de a’ gazdànak sem ан ludni a’ hozzá жатого 
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168161616886.86161. Α' 1611γ61 168686 θ, 1161661161 11188: 11' 11811 
11111168686161, 6' 668681168161, 68 6' 86168161. 

Ι. Α' 11811 1611168686 6' 86116116 6611166611 118 1686861161 
10161 11168, 61111 86116116 161111 8111111, 68 1111 1611γ6161 66 11811611 
11111116' 1681, 118 116111 61111 686818686861. Α' 116161186868, 68 
168816161161111 1611γ61 16181161, 11, 161111 11618161681161, 6' 16816116: 
1111161161 1681111. ει) 

2. Α' 11811161116811611 168116ν661611168616, 11111 668681168 
1161 1661166111, 1111, 118 1611681 (86ν611γ11168116, 1161) 81111186 
8118. Α' ν11 6111161 161111, 1111116111811111111. Κ6161186868 11611γ6116 
61 61611111 6686811681161 1111811611 161681; 1861616116 1161681 116 
1γ611 1611116 8161861. Α' 1611γ611611168 111γ 1666611 1681111: 11., 811 
16816 16116611 11811 1116881116116111, 61111611 ·'/8-66 16816 6111861166 
11161111γ186811 8681111161 6' 16166116 1616111, 1611666166 1116168 
ν1111611 61161611 16116811. 11681166 168861 6' 1611111 11811 666111 
116116, 68 82 611γ68 6116666618 66868116111, 11118161 6168116111 
1616686861, 61111611 16116 6161161 11611611γ 1γ1111 1161611611 11, 16 
66661161 1161616116111: 1111111611 6' 68111611 1γι11611 6' 168218. 161 
66866686ν61 (1116816116ν61) 11188ΥΘΠ1111θ11, '8 6111111161: 16616 6' 
1681161 1611γ616116 6161116111, 111611γ61 11811161116111111611 1686161116 
16161661. _ 

3. Μ68668681161ν611 6' 1611γ61611γ68, 6' 1661611616 61611 
1161 1111168861 116, 111116 168611611116811 6'1611γ616, 1168γ 6' 1116 
168868 6816616611 6816116161. 1111111611 8., 1611166616 616861166168 
11111161681111, 11111 6' 110110281]6Π 6111616 81111611 1666811661, 6' 
81611 68 11611111 81611ν6116ν61 (11111181γ6ν61) 1111616111, 68 11811 
116116111, 6' 11γ1168116.1 161168 11168166 1168γ61ν6.11. 11168ν61ν611, 
11118 6' 1116168 ν61611161111γ116 611γ11111, 8., 1(ΒΠΥθΓ811 6616161661, 
11161111 6' 1168166661, 65 16816, 116 111ΥΘ16 ν6111161, 6' 1186111161, 
111116, 11681 6.' 1116188 11 116 6166168866, 1111116 6'816161611, 1111116 
6' 161116116168161 1161666111. 1161661 1168γ 616 111111ν6 11108 1611 
1161111, 1118111181( 6161 6' 1611γ6161, 11111 11111161 111, 116 1111611116 
861161ν611 6108 11611861 661161, 11681· 116 112 6186 116188' 61 6111161 
6116111611, 821. 11168 116111 68611. - Ι18γ61111116111 1108? 6' 11611γ61 
161 1181111611, 6' 1161116116161161 6161816111168 1611 61161116 1611111. 
Κ6811116111 1681111161, 1111611161 8161688686 2 1111111111 16811611, 16 
161116 161111, 116 8111616611 1181816116 68γ681161, 1111111 11616816 
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bòl van. A’ kemencze térsége a’ sütendó kenyérszàmnak fe 
Ieljen meg. Ha egyegy kenyér álmérójèt 18 ujjnyira. teszsziik; 
a’ kemencze térségét a’ következô tábla szerint lehet intézni: 

Kenyér- Kemencze- Annak szé- Magassága 
szám : hoszsza: lessége: közepén: 

36. 11 lá.b. 8 láb. 2 láb. 

30. 10 „ 7 „ 2 „ 
24. 49 „ 6 „ 1,8 „ 
18’ 8 ‚7 575 3, |76 ,i 
12' 7 ‚7 4 17 1,5 75 
6' в )7 з 77 ,93 п 

а) А' lisztnek sulyja a' jól készült kenyér sulyjához úgy áll, mint 
З : 4-hez; azaz 3 font lisztbôl :ll/z font tészta keríil ki, mellyból l/2 
font a’ kemenczében kipárolog Egy mérö középszerü buzából 53 font 
zsömle; egy méró rozsbul pedig 60 fout kenyér válik. lsmeretes lévén 
tehát a’ gabonának ára, könnyen kitudalhatik hizonyos ага kenyérnek sulyja; 
példaul, ha egy mérö rozs 2 forint, 2 krajczárra 1 font kenyér jut És 
innen a’ család föntarlására megkivántató galinnának mennyiségc is meg 
hatái'ozhatń. 

223. g. 

A’ liszlet sokfélekép szokták meghamisítani ’s fertóztetni; 
lgy gyakran homok vegyül a.’ liszt közé véletleniìi, ha a’ ma 
lomkó rosz, vagy a’ molnár iigyetlen. Az illyen liszt a’ fogak 
alatt ropog. -— А’ szándékolt meghamisltások részint életmû 
ves, reszint életmûllen anyagokkal történnek. 

1. Az életmûves anyagok, mellyek néha a’ buzaliszt 
meghamísltàsára használtatnak, a.’bab, és lenoseliszt, továbba 
a’ burgonyakeményltó, 65 526.ш05 növénymagok, mellyek gon 
datlansághol a’ gabona közt maradtak. — А’ hab 65 lenose 
liszttel kevert gahonalisztnek roszszul kelö tésztája van, ’s ne 
héz siiriì kenyér készül belóle; dagasztás alatt ezen lisztnemek 
sajátságos szaga kifejlôdik, tésztája ragadós, kenyere hamar 
kiszárad, könnyen meghasadozik, és elválik. _ A’ burgonya 
keményitôtül a’ kenyér nyirkos lesz, ’s hamar megpenésze-» 
dik, holott a’ tiszta buzakenyér könnyen kiszárad. - Ha sok 
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konkoly (vetesi K. Agrostemma Githago) volt a’ gaboneban, 
úgy a’ kenyer kekes, kesernyes-esipös. _ A’ rozsnoktul (ga 
bona R. Bromus seealinus) fekete, érdes, nehéz, emészt 
hetlen. _ A’ csengô lapertul (81. l. а.) feketedik, vagy 
fekete, nyirkos, 1161162, ragadòs, es emelygôsedes. Illyen ke 
nyer forròvizben föloldva azonnal fenekre száll; a’ folyòság 
megkékül, és közepette kek zsirpille Iebeg. _ A’ csormolya 
fintortul (Melampyrum arvense) a’ kenyer vörösesfekete, vagy 
kekes 65 keserii, fanyarizii, de ogyebb ertalmas sajetsága 
ninos. _ A’ nyullábl'iiinag (herehura Leber, Trifolium ar 
vense) a’ kenyernek verpiros szint kölcsönöz, de egyébbkint 
611611116 ninos. _ A’ szedltö vadóezlul (Lolium temulentum) 
a’ kenyer barnakek , ’s föleg melegen merges; а’ vele meg 
fertóztetett rozsliszt vizzel inkább peppe válik, mint a’ tiszta; 
vizzel megfózve illyen liszt, valamint a’ belóle siìtött kenyer is 
kemény habot 0511161. — Апуаг0251и1 (51. §.) a’ kenyeren 
ibolyaszinü foltok támadnak, kellemetlen szaga, es ize van, 
561 merges. _ Üszögös rozstul kekes, szivos, rosziziì. _ 
Sôt volt esel, hogy a’ liszt finom Fúreszporral is vegyiltetett. 
Ezt megismerjük, he mintegy 100 szemer gyanús lisztet hi 
deg vizzel hlg szörpe haharunk, ’s ezt lassankint 20 szemer 
nyi kensav, es 4 lat vlzbôl elle forre vegyltekbe öntjiik; azon 
edenyt, mellyben 6’ lisztszörp àllott, keves vizzel kiöblitjük, 
a’ vegylteket körülbelól 15 perczig forraljuk, ’s vegro szür 
csébe töltjük, mellynek tartalma forróvizzel kiedeztetik. A’ fú 
reszpor a’ sziìrcseben marad. 

2. A’ lisztet es kenyeret meg 62 egeszségre kártekonyan 
11616 eletmütlen anyagokkal is megszoktàk fertóztetni; mi re 
szint azert történik, hogy terfogatukat neveljek, reszint hogy 
sajetsegukat elpalástoljek. _ A’ lìsztnek eletmütleni anya 
gokkali meghamisltesát eltalában leghamarább fölfódözzük a.’ 
magas fajsuly, es az illyen liszt hamvának nagy mennyisege 
61161. Е’ vegre a’ kerdeses teljesen 526162 115211161 kimeriìnk 
100 szemert, ezt egy fóltìiremlett szegelyiì tiszta, fenyes vas 
lemezre hintjük, ’s ha ez vekony es nem igen nagy, bor 
szeszlempa 161611, vagy parázslüzön izzesig melegitjük, addig 
tartven rajta, mig a’ liszt hamuvà nem eg. Égetes uten a’ 
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hamut megmérjük, és ha az, a’ fólhasznált liszt sulyjànak 
'Ano-ad részével többet tenne, ûgy а’ lisztbe idegen anyag 
volt keverve. — А’ kérdéses kenyérböl pedig bizonyos meny 
nyiséget, mintegy 500 szemert annyira mkegszáritunk, hogy 
azt porrà. lehessen morzsolni; ’s ezzel épen ûgy hànuuk, mint 
a’ lisztnél emlltók; ha a’ hamu többet tenne l&quot;/0-nàl, a’ meg 
hamisltás bizonyos. 

274. §. 

A’ lennek ’s kendernek magvai többféle használatra al 
kalmas olajt, szárai pedig fonalat ’s vásznat adnak, mire a’ 
növény következöleg,r készittetik el: magkiverés után a’ szárak, 
miolótt száradásba indulnak, vizben áztattatnak. A’ Ienáz 
tató viz tiszta legyen ugyan, de még is ùlló, és ollyan, melly 
a’ napnak és légnek több ideig kitéve volt. Az áztalás rövi 
debb vagy hoszszabb ideje a’ viz minöségétól függ: агга min 
den esetre ügyelni kell, hogy kellelinél tovább ne tartson, de 
rövidebb idóre se szorittassék; тег: elsö esetben az anyag 
részint pazdorjává, részint kóczozá és polyvává válik; ha pe 
dig az áztatás rövidebb idejìì: az anyag nyers marad, és fo 
nàlalakitàsra alkalmatlan: a’ kelló lágyitásra elegendó 4-6 
nap. -— Bevégeztetvén az áztatás a’ len elóbb kiszárittatik, 
tilóval vigyázva kitöretik, és héjátòl elválasztatik, végre meg 
gereheneztetik, hogy a’ kéregközeli kócz a’ bélanyagtòl, melly 
fonàlul szolgàland, elkiilönöztessék. Ez minélhoszszabb, lino 
mabb, és fehérebb: annàl jobb, és véknyabb vásznat ad. 
Némellyek, hogy ñnomabb fonalat nyerjenek7 a' шаг megge 
rebenzett lent i'úzfalúgban, vagy ganajlében szokták àztatni, 
mellyb6124 óra mulva klveszik, tiszta vizzel megmossák, ’s 
kiszárltják. A’ vászon minósége általában a’ len minóségétól, 
ennek elkészltésétöl, fonásától, molly a’ nók dolga, és végre 
a’ szövéstôl i'úgg. Ногу а’ vúszon fehérebbé váljék, gyöpre 
terittetik, folyamból шатен vizzel megöntöztetik verófénynél, 
és kiszárittatik, [nelly munkát legjobb tenui apr., maj. és ju 
niusban. Gyengitik a’ vàsznat, kik a’ fehérség elômozdltására. 
meszet hasznàlnak a). Ml a’ lenröl mondatott a’ kenderröl is 
értetik. 



305 

а) А’ vászonnak czélszerübb fehe'ritésmódja n’ következó: elóször-is 
.1’ vászon olly langyos vizben áztattatik, melly közé rozsliszt`A es korpa 
vegyiltetett , Serre 'egypár nap mulva fris vizben \kiòblittel:ik, .'s ezzel a’ 
haméleges lúg hatására a’ vászon elkészittetett. Haméleg lúg készìtésé 
re három annyi viz vétetik fól olvasztására, mint magya’ hnméleg. Ã’ 
lug elôször csak tejmelegségben öntetik a’ vászonra, melly a’ 116261156` 
ges szapulósajtárba rakatott, 's beleritletett. Mihelyt keresztül járta а, 
lug a’ vásznat1l leeresztetik, ’s nagyobb melegségre forraltatik, hogy ujra 
fóllehessen önleni, mi,!5--- 6-szor ismételtetik, ’s leguto'jára forró luggal.. 
Ezen szapulás а’ szokott módon megy végbe, és nagyobb siiker végett 
nem árt a’ 1 lkarólepedöbe konyhahamut raknj. Kivétetve'u ezután a’ szapul'ó 
búl a',l vászon, kifeszittetik a’ gyöpön, és 4- 5 napig folyvást öntiìztelik, 
hogy meg ne száradhasson, ’s alkalom ne adassék a’ lúg háimmaradt 
haméleg részeinek a’ vászon edzésére. Miután a’ vászon igy fòlváltva 
6-7~szer szapultatott ’s kifeszilve önlöztetett, besavanyittatik, mire 
legiobb, és legolcsóbb a’ korpával ’s rozsliszttel megsavanyilolt folyó,-és 
esöviz; külföldön iró 15 fordittatik erre. Ebben 7 napig kell a’vászon- 
nak erjedni, mig a’ kifejlödött fehér tnjték ismét elenyészett. Ezután a’ 
vászon kifacsartatik, szappanvizzcl kimosatik,.ha sziikség ismét szapul 
talik ’s öntöztetik mindaddig mígß’ vászon kivánt fehérséget nem nyert, 
mi 8. legfölebb 10 - 12 hét alttt patyolatfehérségig szokott bekövet 
kezni. -- Savanyitásra s`avó is szokolt haeználtatni, mellyböl §80 — 100 
röf vászeni'a 3/4 ~- 1 akó 6163 

. 275. §. 

A’ burgonya használtalhatik ember- 65 6116116р16161га, 
р611111161'626516, 11521-, 65 1:6ш611у1161:65211651°6. М161611 620111166 
valamellyik ezek közül megtörténjék szükséges 61 kivülrôl a’ 
reátapadt földtül meglisztitani. Ha homokos a’ föld, mellyben 
termelt, vagy 52616216611611 656161: ki, gyakran a’ száraz ú 
toni 115211165 15 elegendö. E’ végre 62 úgynevezett burgonya 
г6261 használjuk, melly egy hoszszúdad fiókbul 611, 6111161: al 
ján sodronyrács van, ’s egy àllitvànyon 16606610111616: ben 
ne a’ burgonyagumòk 16265 61161 egymásb:»1iitódnek,«es` 6’ 16 
1111: 6111616 föld a’ 1605011 lehull. Н65011 52013616101 1652611 a’ 
burgonyahinta, mellynél 6’ 161161611 áfiyuggatott föliilelével egy 
tenger ‚1161111 forog. - На pedig a’ burgonya agyagos föld 

' 20 
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ben termett, vagy nedvesen hozalék haze: tisztitàsa egyedül 
mosás àltal történhetik meg. Ennek eszközlésére legegysze 
r'úbb mód a’ burgonyàt dézsába vagy kádba velni, rea vizet 
önleni, 65 söprûvel jól megforgatni, azután a’ piszkos vizet 
leönteni, 65 tiszta viznek ismételt fölöntése állal minden 56г 
tòl megmenteni. -- Nagyobb mennyiségnél mosogépet kell 
használni, millyen példaul Champanois ön'ńritó-gépe. Ez u 
gyan föleg a’ répaczukorgyárokban a’ répa mosására használ 
tatik, de azéri a’ burgonya tisztitásàra is alkalmazhatò; raj 
zát álmetszetben, ’s alapjában lálhatni MG. III. 79. sz. 

Angliában a’ lóabrakul hasznàlandò burgenyàt követke 
zöleg készilik el. Egy10 lábnyi hoszszú, 1*/2’ széles, 65 1’ 
mélységů fa- vagy vasedény szilárd Ieneke fólött ettól mint 
egy 2”-ra egy mozgathatò, vagy is kivehetô 2 vas- vagy fa 
pàlczán nyugvò leneket alkalmaznak. E’ fenék léczekböl vagy 
vékony vaspálczákból áll, mellyek 8/,”-ra vannak egymástól, 
65 2 keresztléczczel egymáshoz kötvék. Az edeny félig vizzel 
töltetik meg ’s a’ burgonya belé öntetik. Ekkor a’ munkás egy 
horoggal, melly nyélbôl, ’s végén egy kis deszkadarabból 6.11, 
megkezdi а’ burgonyát ide ’s tova mozgatni, nem az egész 
edény hoszszàban, hanem csak rövid távulokban. Ennek kö 
vetkeztében а’ föld ’s homok az edény fenekére hull, 65 а’ 
vizzel együtt csapon át kiboosátható. 

' A’ burgonya, keményitókészités végett tisztán meg'mo 
salik, azután ñnomra reszeltetvén, vagy szétzûzatván, vizzel 
big р6рр6 kevertetik, melly szitán kereszlül egy edénybe nyo 
mandó; mire a’ rostanyag a’ szitában marad, az àtfolytkemé 
nyltó pedig vizzel tisztittatik, 65 megszárittatik. 

276. §. 

A’ dohánynak használata olly kiterjedt; hogy azt bůlran 
viszszaélésnek is nevezhetjük. Hasznait, és kárait elösorolni 
hozzánk nem tartozik: azonban el nem hallgathatjuk, hogy 
a’ veleélés nem minden testalkatnak valò, 65 ha valò is, szer 
fölötti használata mindenkor káros. Mérsékelt élvezése hideg 
vérüeknek, kik nagyobb mennyiségü nedvvel bóvelkednek, jól 
tévó lehet. Azok kedveert, kik vagy a’ dohányzásban, vagy 
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szivarozásban, vagy burnòtszipàkolásben gyönyört lelnek, meg 
jegyezzük a’ következöket; ‘ 

1. Dohányzásra olly levelek velasztassanak ki, mellyek 
sem nem frisek, sem elavultak; mellyek jeillatu füstöt, es 
a’ nyelvet nem nagyon esipót boesátanak. Legbiztosb ismer 
tetó jele a’ dohányjóságának, ha elegven feher hamut hagy 
maga után. Nagy 6sipössege mersekeltethetik, ha nehány 
óráig izzószenleben, vagy mezesvizben, vagy tejben eztatta 
toit а). 

2. Szivarkeszitesre a’ vekonykoesánu ’s erezetü doheny 
levelek az elôforduló tekergetes miatt legozelszeriibbek. Ke 
szités elett a’ dohány ket reszre osztályoztatik, egyikben a’ 
szebb, másikban az aljasabb rendü legyen; minel aztán meg 
ап‘а is sziikseg iigyelni, hogy a’ dohány mindenkor nylrkos, 
de soha sem poneszes helyen tartassek. Ekkor а’ szebb dohány 
levelek közép kocsenaik mellett hoszszában, olle, vagy mes 
jóelü metszószer segelyevel kel; ujjnyi szeles szalagoeskekra föl 
daraboltatnak, tudniillik ketszer annyira, mint a’ hàny szivart 
akarunk ez alkalommal keszlteni. Aljasbja apre darabokra 
tépetik, vagy helyesben meteltetik. Ezek meglevén a’ гуано 
jobb kezevel a' fölszeldelt, vagy tepett daraboeskekat aszta 
lon fekvö halmarkába ollykep rakosgatja, hogy e’ szeletees 
kek ugyanazon idóben egyszersmind helytelen gyûrödtsegök 
biil szepen kiegyengetve, ’s hoszszára öszszesodorva. a.’ keszi 
tendö szivar minösegehez kepest szemmertek szerint kelle meny 
nyiségig szaporittassanak. A’ begöngyölendö szivar ekkint 
kiegészitve leven, mindkét vege levegatik, ’s e’ hulladekot a’ 
leendö tekercs közepere helyezven, kellöleg kiegyenittetik. 
Igy a’ mindig szinökrül használt szalagok balrel jobbra felrezs 
ut (mellynek befejeztevel e’ vege egyenesen levegatik); az 
uten másikába elvágott vegetôl kezdve (szinte felrezsut) je 
kemenyen betekertetven., ezen hegye kùpjen a’ fönmaradt sza 
lagbel egy kis gomb sodortatik, melly hogy szet ne velhas 
sek, vizben föloldott mézga, vagy feherezûkor Ша! szllárdit 
tathatik meg. Ezen utebbi a’ szeraz levelek megnyirkositásá 
ra is használható, a’ szalagok belsejet vele kevese megned 
vesllven. 

20&quot;’ 
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3. Porretört dohánnyel7 az az burnóttal élünk vagy ter 
mészetessel, az az sárgàval; vagy ásztatottal, az az feketével. 

A’ sárgának megvàlasztásában tekintetbe kell venni a’ 
termôhelyet s’évet, 6s a’ készitésmódot. A töhhiek fölött el 
söséget vivott ki magának a' szentpéteri Erdèlyben, melly 
Kolosvár `egyik kiilvárosától neveztetlk igy. Ehez közelit a’ 
pozsegai, tovàbbá a’ debröi Heves, és a’ Fúzesgyarmati Нот 
vmegyében, melly utòlsònak ama’ jelessége van, hogy 2-3 
év alalt megerik.- Nem minden évben terem jó hurnótnak 
való dohány: olly év, mellyben а’ szölló jobban megérik ’s 
nemesebb bor тетею, а’ dobányra is kedvezó hatással szokott 
lenni. Minthogy eñ'éle burnótban leginkább az illatot, és szint 
vadászszuk: készilésére a’ legkövérebb vöröslószinü dohány 
leveleket választandjuk, mellyeket olóbb egykevesé megned 
vesitvén, és a’ port ròluk söprůcskével letisztllván, száraik 
tól megszabadltunk; ezután óket lepedôn inkább árnyékban, 
mint meleg szobában megszàritjuk, minthegy a’ kàlyhal'ústjé 
tól könnan idegen szagot kapnak. Míután kiszáradtak, famo 
zsárban faczölönkkel öszszetörjiik, és álszitáljuk; az ekkóp nyert 
port azutàn nagy eróvel zaeskòba tömvén, mérsékelt helyen 
minden idegen szaglól menten tartjuk. Némellyek a’ burnòtot 
azonnal hádogftokokba7 mások a’ zacskókat mézzel bekent lá 
шпана, vagy mer burnòtszaggal elárasztottakba teszik, mit 
a’ megérett burnótnál nem roszszalunk; de a’ még nyerset, 
kipárolgásra és. szahad légre szorultat annyira elzátrni7 nem 
osak nem hasznos, hanem tapasztaláskint, minthegy erjedésbe 
jöhet, kàros is. На а’ burnòt penész vagy más ok miatt kel 
lemetlenillatuvá vált, eserépedénybe létetik, idónkint megke 
vertetik, mit új edényekben mindaddig kell folytatni, mignem 
az agyag az idegenfszagott magába szitta; a’ burnót azu 
tán átszitáltatvánî ismét zacskóha tömetik. 

Fekete ’s erjedés által készült burnótra nem mindenl'aju 
dohány valò: tapasztaláskint erre a.’ debreczeni, és Szögedi 
dohány legjobb. Némellyek az öszszetört dohúnyt sókkal, és 
különféle nedvekkel пацан, és kezelésök módját nagy titok 
han tartjàk. A’ legegyszerůbb készltésmòd ebben 511: а.’ bur 
попа tisztaviz öntetik, és kézzel dagasztalik, siìrittetik: erre 
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277. §. 

А‘ `161 mivelt 161611 nagyobb hasznot hajtanak a’ 526016— 
fóldeknél. A’ rétek nagysága becsültetik a’ kaszàlók 5261116 
hól, melly tudniillik megkivántatik a’ iii levágására. Egy 
hold 2 kaszást kiván egy napra, 65 középszerii évben 15 
mázsa. 526061 ad. —— М111601 kelljen a’ lekaszált 111161 5260616 
526111601, ш61 (84. §.) mondatott: azonban a’ lóher, luczerna, 
biikköny ’s több eíféle takarmányl'úvek száritása (85. §.) 06. 
gyobb gondot igenyel, E’ czélra. hizonyos 61165011 gondoltat 
tak ki, mellyek lóherszáritòknak neveztetnek. Idomuk 111116016 
16; legczélszerůbbek az úgynevezettO lóherfödelek, vagy 161161 
gunyhók, mellyek megrakás után szalmahàzî'ódélhez hasonllt 
nak. Egy illyen kétkét kereszlbe alkalmazolt lábakhòl 611, mely 
lyekre kelló hoszszúságù р620611 faszegek segélyével egyen 
közúleg erósitvék meg; ezekre a’ 161161 1162261 rakalik fo'l 6 
1111161 1611616 olly módon, hogy virága be-, gyökvége pedig 
kifelé legyen forditva: csupán a’ fölsó pózna megrakására ki 
vántatik villa, vagy könnyü lépnsô, hogy ide is kézzel tör 
ténhessék a’ fölrakás. A’ lábak, és oldalpóznàk 6 -- 7 161) 
nyi hoszszúk, ez utolsók száma 6 lehet , egymástóli távulok 
pedig egy lábnyi.- A` 526111651 mòdra 06216 megjegyzendó: 
1) Hogy 6 161161 11511611651101, 656-‚ vagy harmattól nedves 06 
legyen, azért lekaszálásra szép idót kell választani.-2) Hogy 
a’ zöldl'ú lazán rakassék a' 52611161116. —- 3) Hogy egészen 
a’ fóldig ne fúggjön le, és a’ száritóknak belje is üres ша 
radjon.- 4) Hogy 6’ 526111611 sorban állitassanak löl akkép, 
miszerint hozzájok szekérrel férni lehessen. - Midön a’ kü 
lönféle helyen próbaul 1111611 5261611 könnyen törnek, 65 az 
ujjok közt öszszedörzsölve nedvet nem eresztenek, a' lóher 
szenatökélyesen megszáradt, és hazahordathatik. 

lrodalom: Pankl S. lll. с 3. -- MG. Ш. 79. - IV. b. 1- 12. М. ~- 
v.44- sz. ——- Nef. Jun. 
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' ôTôle szAKAsz. 

A’ szöllöjövedelemröl és borkezelésröl. 

27e. §. 

Az egesz mezôgazdasegnak egy ága sem olly kétes es 
bizonytalan jövedelmezésü, mint а’ szôllômiveles, meg pedig 
két okbûl: 1) шаг: а’ szôllôtôk számos olly ellenektôl zaklat 
tatnak, mellyek nem osak a’ károkozta evben, hanem а’ kö 
velkezôkbenllis ertalmasok; _ 2) mert az egyszer elhanyagolt 
mivelés követk-ezô evben nehezen, vagy osak nagy köllseg 
gel pôtoltathatik ki. Minélfogva hogy a’ szôllôk a’ kivánt hasz- l 
not meghozzek, mind iparos, mind ellhatatos mivelôt kiván 
nak, ollyant tudniillik, ki egyevi termeketlenseg àltal maget 
a’ további mlvelestôl elrettenteni ne engedje, továbba bôke 
züt, ki a’ legcsekelyebb hienyon is azonnal segitsen, es az 
erre szükseges`V köllsegeket ne kimelje. 

A’ szôllôk nagyságát a’ kapàsok számábôl, kik tudniil 
lik sziìkségesek azok egynapi földolgozására, böesiiljiik. Egy 
holdnyi ter, ha jólîbeültettetett 8000 tôt fog be. A’ tôkék 
20 evig (nemi kivelellel bizonyos fajokra. nézve), a’ кати 4 
évig szolgálnak. ' 

279. §. 

Kelljen e’ a’ borokat hoszszabb idoig lartani, több kö 
rülmenytôl fúgg. Figyelembe kell tudniillik venni, valljen az 
esztendô alkalmatos volte arra, hogy a’ szôllô jôl megérjék; 
ollyan e a’ bor minôsége, hogy ezt több evig eltartani lehes 
sen, és az eltartest megerdemli e? valljon azon tájekon a’ 
bornak esegeval annak era, es böese nagyobbodik e? a’ pin 
cze alkalmatos е boreltartesra? ’s a’ t. Ezek ha hienyzanak: 
jobb a’ bort folyôeron eladni, megtartven annyit, mennyi egy 
evi шт fogyasztásra elegnek gondoltatik; mert ketseget sem 
szenved, hogy egy akônak видима, tekintetbe veven a’ tô 
kenek kamat nelkiìli heveréset is, a.’ pinczegondokat, föltöl 
test 1 forintra szemithatô évenkint. На pedig а’ fölhozott ked 
vezesek megvannak , es bô sziiret miatt a’ bornak era cse 

»a 



322 

6622, 6626666 28 82266 2266: 26 2666 626866262 28 6622 2262262, 
68 66622666 62626866 2662622226666 622622662. 

280. 6. 

Α' 66266 62262268626 2666622 6626666622 626866666 '8 2 

666 2282266666 6622 26226266. 6666268666 6' 262622-'8 6682266226 
26662 6682222266, 68 22686626226866662 622622266. Ν86γ868216 262 
826882622622 26662, 6266666 6' 662 2268282666 266262 62262268626 
2226662266 6662666622, 6626666 226626, 2126222622 6' 6622 822222866 
Ι'0 8262662262666 6622, 6288666622 26662666. Α2 666 6662286622 6' 
22222266 8266686662 666682 22622626: 6' 2262866222 60 226262 266 
262 26666666; 6622 22626666 40 666622 8262222226226, 2666 80 
χ 40=2400 666622 2266 222622 6226666. 62666622 8662622622 
62222666 666662 22266 422626 666226, 68 6' 8262262 662 66626 
64 22626 262. 

Α' 662666 2662 62622 , 22662 66. Α2 222622 6862266 6' 222682 
62·2666668626 262622; 26622 226 22226666 662 26226226, 62 6' 26262 
662266262266 826662 222262. 2620226622 262 62 662666 28 62662266266 
266 662 662”ο6666826, 66 2622662262, 2662222666 226622 6626666266, 
2662 826226262262 26262622 22622, 2666 22666 622226862666, 626266 
226626 666666 66282682 6262266266 2666, 622666 66686 2626222268, 
68 6626268 62262 68222626226226. 226 62 62222622 62668222622 66266262 
28 66666 266666 826662 6' 662, 62262 66662622 2226682666622262 
66226, 66 2668, 6626262666 6226226226. Α2 6 6222662266, 66 6866 
6626 66222262666, 6626 26 6622 26226622 6' 6622226262 226626 8266 
268 62262 26662 6266262662, 2666622266 6' 66266 826262, 226622 6' 
266 666226 2226666866 262266. Α2 6222 66266, 2662212666 62 666 
66622226 62628226, 662666 6662 22626: 62 2222262 262262 666262 22622 
6626262, 26262 62 22262, 68 66 6' 262666 66622 2666 8262262 662 
222626226 6626 2626266226, 26222266 6626668622 8262826662 6), 68 
26286 66226266622 2662626262 6622. 226622 226626 6' 662666 6' 6222 
2226262 62662622866, 2626222266 6' 6622, 6.' 662662 228226 2222262 62 
626862, 68 :626266 662626 22226666 826622, ,Β 2222 62262222, 226622282 
262 6266266662, '8 6666662 6622. Α' 6026662182( 2662262622622 66 
666686 6662 26268ο26626. (Τ622622.58. δ.), 626662 6' 662666 
26226886662 68266222. 226 26266 6' 666666 (66666) 22662 26666 
6682666 6622 6' 662 6282226266, 6' 2222226866 2662626262 266682 
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tatnak be, mellyhez hamu, vagy kreta vegyittetett. — Olly 
hordókba, mellyekben vörös bor папаши, fehéret önteni nem 
tanáesos; mert a’betöltött hor is vöröses szint ölt magára, es 
fanyarrá válik. 

а) А' hordó tisztaságát legbiztosabban megtudhatni, ha a’ csaplyu 
kon égò' gyertya dugatik be, mire száján henézvénhmeglátjuk penézses 
e a’ hordó, vngy máskép ronda; mivel pedig ш szélbontani, doi-gül 
ni, kefélni. pörkölni, gyalulni több dologba kerül, e's erre sokszor idö 
sincs: legjobb minden akóra egy itcze apró kavicsot, vagy nagyìrbb sze 
mü homokot a’ hordóba ereszteni, erre jó forróvizet önteni, erösen meg 
forgatni, ’s vagy 12 óráig beverve hagyniállani; ez alatt töbhször meg 
forgatni, hogy a’ hordón a’ rondaság mindenfelöl fölázzék; késôhb a’ 
hordó lassan, de iol megzöcskölve lorgattatik keresztiilkasul, hogy a’ 
kavics vagy homok minden dongáját ’s fenekét megriszálja: most a’ vi 
zet kieresztvén , hideg, de tiszta. kút-, vagy folyamvizzel mindaddig is 
mételten öblögettetik a’ hordó mig tiszta viz nem jö belóle; azután meg 
kell a’ hordól. kénvzni, és minden dugaszt kihúzva néhány óráig kiszel 
lôztetni. — На а’ hordó egészen fekete penészes volt, biztosság okaért a' 
fönebbi kimosás ‘цшп még borsöprúvel kell kil'orrázni, minden akóra 
egy ilczél. véve.- Az új hordókal is legtanácsosabb borsöprüvel forráz 
ni, szinte minden akóra egy iczét számlalva; 24 óráig a’ söprüt hennök 
kell hagyni, ez idô alatt a’ hordót többször megforgatni, hogy a’»sö_prii 
minden belrészeit ellepje, utóbb a’ kifolyatott borsòpriìt vagy a’ többi 
söprůhöz, vagy szůretkor a’ szôlótörkölyre lehnt önteni, és igy lez sem 
vesz el: most a’ попы tiszta hideg vizzel kiöblitvén, biztosan lehet 

hele 1’ bort fejteni.. 
Kinek hordótisztitásra több ideje van: a’ penészes hordónak egyik 

fenekét vegye ki, n’ penészt is ruhával nagyjából dörgölje le, agyagból 
hìg sárt keverjen vizzel, a’ hor dó belrészét avval jól vastagon mázolja 
be, és tartsa igy száraz szellôs helyen 2 A» 3 hétig: ez idö alatt az 
agyag megszárad, és minden penészt magába vesz. Erre az agyagot 
forróvizzel mossa. le, a’ hordót hideg vizzelöblögesse, száritsaki, és fe 
nekelje be 

281. §. 

Olly hordóknak, melyekben bor tartatik, mindig tele kell 
lenniek, nehogy ha a’ bor fólött üresség marad, az leg-’s 
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nedvhatas altal erjedésbe jöjjön. A’ föltöltés nyaron minden 
héten, télen minden két héten egyszer történjék. Ügyelni kell 
pedig arra, hogy a’ töltelek minósógre nézve ne legyen alàbb 
való a’ benfoglatnàl; mert ellenkezô töltelek rontja a’ bort. 
На alkalmatos bor ninos: a’ hézagot ozélszerůbb tisztára шо 
sott kovával pótolni. Töltögetés idejekor a’ hordókat minden 
részról megvizsgáljuk, ninos e’ rajtok valahol fogyatkozas, és 
rongygyal egeszen megtöriilgetjük. На ujjunkat a’ hordó szá 
jába oldalvást dugva észreveszsziik, hogy a’ donga belöl a’ 
száj kör'úl sikamlós, hordòkefével (borostával) kimossuk, és 
a.’ töltelek által fölemelt penészt szétfújjuk. Egy akóra egy 6 
ven at l ilcze töltelek számittatik. 

2.82 §. 

Lekelljen e a’borokatsöpriijökrül fejteni, meghatározza 
a’ bor minösége és rendeltetése. A’ hiresebb borok, mellyek 
nem mindennapi használatra valók, söprüjökön hagyatnak: 
ellenben a’ gyengébb borokatkiìlönösen azokat, mellyek na 
ponkinti elköltésre szolgálnak, két okbul szükség lefejteni: 1) 
Nehogy a’ söprii által erjedésbe hozassanak, és — 2) Hogy 
lefejtés àltal nagyobb tisztaságot, és kellemesb izt nyerjenek. 
A’ lefejtès nemelly vidékeken korábban, másokon késóbben 
szokott történni; hazánk nagyobb részében azonban febr. vé 
gén, és mart. elejen szokott végbe menni. Egyébbirant ßgyel 
ni kell arra, hogy a’ lefejtés e’ negy idóben ne törtenjek: 
szöllövirágzáskor, mustforráskor, nagy melegben, és szeles 
idôben. Ama’ hordók , mellyekbe a’ lefejtett bor áttöltetik; 
elóbb megkéneztetnek. 

2sa.§. 

A’ közhasználatra rendelt boroknak ollyaknak kell lenni 
ek, hogy érettségök és gyengeségök mellett is vizzel ve 
gyitve, borizöket megtartsák. Az érettségidó nem mindenik 
nél ugyanaz. A’ magyar borok legtöbbjei 3- 4 év mulva 
érnek meg asztali használatra. Az elórelátó gazda tehát pin 
czéjét akkép látja. el borrel, hogy a.’ bor megéresére szükséges 
évekig folytonossagot szerezzen. Nem roszszalhatò azok gya 
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korlata is, kik e bert mes gyengébbel ’s ßjatalnbbal kevernek, 
’s naponlai hesznàlatra keszitenek. Gyenge bert lefejtés eltal 
nyerünk; lefejteni kell pedig olly nagysegu hordôkba, mely 
lyekbe ket, vagy legfölebb heroin hetre elég fer. Ha nagyob 
bak a’ hordek, es a’ mondott 166 alatti ki nem ürlthetes ve 
gett attôl lehetne tartani, nehogy а’ maradekbor megeezete 
sedjek: nemi óvszereket szìikseg hasznelni. E’ vegre nemely 
lyek a’ horde szájet szalonneval födik be, шавок tormetfúg 
gesztenek be a’ horde üres részebe; a’ nagy többség pedig 
vagy kengôzzel, vagy szereesendiôt'ústtel törekszik az eezete 
sedesnek elejet venni. A’ kenezest a’ szokott kenszövettel nem 
javaljuk, hanem helyette következô ellamu lemezeket ajànlunk: 
2 lat szerecsendieolaj, 3 lat henzoeolaj, 1 nehezek viaszk, 
40 szemer terpetin, 20 szemer gyömber, 1 ne'nezek szagos 
szegt'ú: ezek öszszevegyitve tüzön fölolvasztatnak, az oldatba 
a’ mer elkeszitett vászonszövetek bemertatnak , es az ekkint 
nyert lemezek jövô hasznalatra eltetetnek. 

‘iwf/21;' 

§~ Y; ,dit Borokat vagy kereskedes kedveert, vagy hàzi szükseg 
re vesziìnk. Ennélfogva a’ borvevônek tudnia kell, melly bor 
felel meg inkább e’ vagy ama’ ezelnak. A’ bor a’ termôhely 
161 ’s evtôl nyeri böcsiilesét. De meg ezekkel a’ vevö meg 
ne elégedjek, hanem vizsgelja meg bensôleg is a’ bor minô 
seget, melly herom jelbôl tünik ki leginkább, tudniillik szin-, 
szag-,s' izbôl,_ mellyekhez adhatjuk az ives uteni eredmenyt. 
_A’ szinben tisztaságot, átlátszôságot keresiink, es a’ feher 
borokban zöldesnarancsszint: a’ vörheny, es rezszin a’többi- 
nel roszszabb.- A’ szag legyen illatos, hatàlyos, es szeszes, 
’s benne valami idegen a’ bor termeszetehez nem illô, ne ve 
tessek eszre. _ Ize ollyan, melly a’ nyelvet kellemesen inge 
relje, es az eezetesedesnek semmi jelet ne adja. — Ered 
menye fölvidules, kellemes bel meleg ’s a’ t.; melly hor 1'6 
fejást, hasesikarást okoz: hagyassék árosánel._ Bort kòstol 
ni pedig nem je sajt, edesseg, keserü, vagy savanyu etkek 
után, valamint pinezeben sem. 

A’ bor minôsegenek merlegeül szolgàl annak sulyjn is, 
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ûgy hogy minél szeszesebbek ’s régiebbek a’ 001011, 50061 
11600у000011 15. De ez osak a’ közönséges borokrul 611; mert 
a’ töpödt szöllóbûl készültek valamint jòságban, ugy sûlyban 
is meghaladják a’ többieket. 

285. §. 

Mielótt a’ borok nyavalyáit elôadjuk7 ezek okait 1102006 
juk 161; шег1 sokkel jövedelmezóbb a’ nyavalyák okai 0111611 
tásával a’ borokat épen 1а11ап1, mint a’ megromlettakat or 
vosolnì. A’ nyavalyát okozzák 

l. A’ melegség, melly által (1j erjedés támasztatik, 65 а 
001 0020116 fajul. Ez 01100 1030121050 ovásul 52013610011 0’ j() 
р1002611 (260. §.). 

2. Szabad 163110165 , ш11 01061110011, ha a’ hordòk 52110 
telen 101065 26110. 10520011. 

3. A’ borban rejlö nagyobb mennyiségü borkó, melly a’ 
16001 165201101 ismételten 100236500. bozza. Gyorsan, 65 ha. 
tályosan segitünk a’ bajen, ha a’ borba 6161, vagy egyldeig 
égettborban, vagy borszeszben 62011 bükfaveszszóket vetiink. 

4. A’ borral vegyült söpr'ú, melly azt megzavarja, 65 
011066500 bozza. A’ söprii leülepitése következôleg vitetik vég 
be: 5 akós hordòra. 8 lat legiobb minóségiì szarvasszarv vé 
tetik, melly 4 11020 tiszta vizben 9 61613 16201111, 0110 az 61— 
161526 101уа6611 kitàlaltatván, meghülés kövelkeztében 103310 
1611116 válik: ez azután nagyobb edénybetétetvén a’ 100311520 
10066 001001 шег11011 4 itezével söpriicske segélyével meg 
kevertetik, 65 a’ hordòba 161101111, 1101 az 03652 16шв3 4 630 
pòznával, melly a’ hordó feleig mártatik 00, megkavartatik 
olly vigyázattal, hogy a’ habok a’ hordò száján ki ne illanhas 
sanak: erre a’ 110166 0365200 ше3161101111, 65 001001111 bedu 
gatik. A’ 001 mintegy 6 1161 mulva, 0110160 6’ 56рг111652011 le 
szálltával megtisztult, más hordòba 161101111. 

250. §. 

A’ nevezetesebb bornyavalyák ezek; 
1. На 161521110 ш03р0065206111; 0’ haj az elmulesztott 

161161165 következménye, 65 orvosoltauk, ha a’ 110166 ше3161 

У 
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letik, 65 5261611 borosta boesáttatván be, evvel belöl megtisz 
tittatik; tovàbbà 6’ hordò Ieneke ököllel néhányszor megütö 
gettetik, hogy a’ folyadèk megingettatván , minden penészt 
könnyebben l'ölboesáthasson, mellyet azután könnyü elfujni. 

2. Ha. megtöródik; van vörös, 65 fekete törödés. A’ 
bajnak töbféle okai lehetnek; illyenek: a’ hideg, meleg, па; 
gyobb izgatás, közellétezôl sörnek vagy káposztának kipárol 
gàsa, sziiret köriìli sok esózés, leginkább pedig a’ megki 
vàntató szesznek hiánya.- A' vörös törödést, midôn 1116111 
illik a’ bor halványfehér, vagy téglaszinre vàltozlk, erós új 
borrel llamar meglehet orvosolni, csak hogy azután szaporán 
fejtessék le, 65 szépittessék meg. -- A’ fekete töródés meg 
sziintetésére haladék nélk'úl 10 akóra véletik 3 lat sósav, és 
ez a’ hordóba öntetvén, a’ horde szája minó sebességgel 
csak lehet azonnal bezàratik, 8-14 napra a’ bor söprüjérôl 
lel'ejtetik, 65 116 fehér: vizahólyaggal, ha vörös 30 tojás fe 
herével 62 6161111 616666066 módon megszépittetik. - Jó 0r 
voslása а’ meglörödött bornak az is, 116 jól megkénezett, ’s 
hůvös pinezehen 6.116 hordòba lel'ejtetik, késóbben söprüjéról 
levonatik, 65 szépittetik. -- Màsok jeget hánynak télen az illy 
hordòha, 65 azt kivülról hideg vizzel öntözik. 

3. На a’ bor megnyulòsodik, mi közönségesen 6' lapá 
lyokon, agyagos, vagy ganŕjjal fölötte hizlalt földön termett 
feher borokon szukott meglörtènni. Orvosoltatik, ha 6’ пу11165 
borba mintegy l/3 rész kemény 6262 051р65 bert öntve, azt 
3 hétig nyugodnì engedjiik: ezután pedig, 6161111 kénezelt hor 
66116 lefejtjiik' Sziìkségben 62611 02611 erôs borsöprüvel is el 
érhetni. Ha pedíg más bor, vagy söpriì hijával vagyunk: 
nyulòs borunk felét egy más hordóba lefejtjük, a’ két félig 
telt hordóba a.’ dugaszt erósen beverjük, 65 óket mintegy fél 
òràig hömpölgeljük, hogy a’ bor hennök jól öszszelörjék 65 
zavarodjék: ekkor 62 credeti hordót 1/4 résznyi kénszövetlel 
befústölvèn, bele a’ lefejtett részt is viszszaöntjììk, 65 ha mi 
161165 közben elveszelódött, fris kútvizzel póloljuk, a’ bedugott 
hordónak egy hònapí nyugalmat adván; mellynek eltelte ulán 
a’ bor lefejtetik.-Azonban e’ bor nyavalyának elejét is lehet 
venni, ha az erös, kövér, 65 661162 borokat elsô 116110105 for 



318 

1651111 ulán lefejtvén, söpriijöktül megmentjiik, 65 februarban 
szinte azt cselekeszsziìk. 

4. На 6’ 1101 egér-; vagy más idegen szagot kapott, 
mellyet vagy a’ hordótul, vagy más szomszéd testektül szokott köl 
csönözni: eloszlatására zacskóba buzakorpát kötünk , és a’ 
hordóba bemartjuk.- Ha ez nem hasznùlna: a’ bert jobb 
söpriire kell lefejteni, 65 vizahólyaggal tisztitani. 

5. Ha а’ 1101 eczetesedni kezd, rajta új bor reáöntése 
àltal neha segithetni. E’ végre ha а’ 1101 fehér, 65 csak gyen 
ge metszése van: 10 akóra 2 akó új bor sziikséges ide 611 
vén eniek söprüjét is; -— ha a’ bornak élessége már jobben 
érezhetô, kétannyi ûj bor vétetik orvosságûlg-haromannyi 
kivántatik pedig, ha. a’ bor tökélyesen eczetté vált. A’ javitás 
mindjárt az új bornak elsó forrása 111611 törtenjek, hozzavevén 
a’ söprüt is; martiusban pedig a’ javitott bor lefejtessék, 65 
а’ Iefejtés nyáron ismeteltessék sót hogy tartòsabb legyen, 
nem 611 5211161 111611 15ш61 új borrel megkeverni, de 11161 nem 
söprüssel.- Az eozetes borokat édes mustali keverés által is 
helyre lehet hozni, ’7 akóra 3-4 akò sajtó alól folyó szin 
mustot számitva. Ha mart. vagy apr. hònapban e.’ bor már 
megtisztult, fejtessék le söprüjéröl egy igen tiszta 110166116.— 
Az eczetes vörös borok 011/051656. könnyen eszközöltetik, ha 
a’ javitandò bor 62011 vörös must törkölyére öntetik, mellyröl 
kevéssel ezelött a’ megforrott vörös bort leeresztettük, 65 más 
tiszta hordóbatöltetik. Három nap elég a’ bor savanyùságá 
nak megsemmisitésére.- A’ savanyodni kezdó aszûborok ja 
vitása többnyire kivihetlen: minelfogva jobb az ollyant heve 
nyêben vagy ilalul basználni, vagy jutányosan eladni. 

Egyébbiránt, ki horaire. szorgalmasan szokott iigyelni; 
ki pinozéjét gyakorta megtekintve, hordóit mindigtisztàn tart 
ja, ’s töltögeti; ki asztali 6 1101611 évenkint egyszer lefej 
ti és a’ légmérséknek változasát pinczéjében meggatolja: az, 
az imént elóadott gyógyszerekre soha sem fog szorulni; mert 
pinoze csinálja a’ 11011 (260. §.). 

Annak kitudására, valljon ninos e’ a’ borban ólom, vagy 
más ártalmas szer, melly a’ savanyûságot palástolja, szolgál a’ 
Természettanomban (34. §. 5. b.) elóadott Hahnemann bor 
kémszere. 
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287. §. 

Legközönsegesebb, legolcsóhh, es legegeszsegesebb. 
bortiszlltô, es szepitôszerek 6’ vizaholyag, tojesfehere es 
6’ tej. 

1. A’ vizahólyaggali tisztites ekkep történik: 10 6161101 
115211165616 1616111 2 161 vizahólyag, ez kalapácscsal 652526 
töretik, hogy porhanyôve veljek, erre iivegben tiszta viz ön 
tetven 166, ebben állni hagyatik 12 ôráig, hogy 6162261 65 
szétoszoljek. Az elôbbi viz rela leöntetven, szinte üvegben 166 
ismet fris viz töltetik , 65 egy éjszaka abban hagyatik, ш65 
66р 115216 ruhen kereszliil szüretik, ujjokkal meggyuratik, 
mig nem ñnom 16521616 1611. Т15211’с65 61611 6’ szepitendô bo 
105 horde megesapoltatván, belôle egy fertálylyal (fertályos 
dezsával) leeresztetik, 65 felre tetetik. Egy mesodik fertályba 
hasonlag annyi bor eresztetik , hogy 66661 116161666 megtel 
jek. A’ harmadik fertelyosba 6’ 1016525261611 vizahôlyag vet 
tetik, ree. mintegy 2 meszszer 115216 viz töltetik: 65 62611 112 
ben kezzel habartatik 6’ helyag olly môdon, mint mikor bo 
rotveltkozni szappant keszltiink, mind addig, mig a’ hôlyag 
elenyészven 6’ viz sürů 11611116 nem 161102011. Е1101 vesziink 
egy erós fôzôkenalat, a’ habra 6’ 161161611 fertályosbúl 1 mesz 
szelnyi bert öntünk, es 6’ 162616661161 2 perezig gyorsan ha. 
barjuk; reáöntìink egy másodík meszszelyt is 6’ 661161651 foly 
tatván, melly 6166 6’ 1616161 megkocsonyásodik, ’s mindig 
tisztebb lesz. A’ bort ezentùl folyvást öntözgetjiik 166, 621 6’ 
161161161 mindaddig keverven, mig a’ felretett fertàlyosbúl a’ 
11011 mind ráöntöttük. Ezen elkeszitett keverek legalàbb 10_12 
szer egymásuten egyik fertálybôl a’ másikba esurgattatik, hogy 
116112656 miatt a’ fertályosból szinte kidagadjon; ekkor a’ 1161105 
1616161 6’1101116116 tölletik, ’s 116 vele meg nem telnek, a’ 
harmadik fertályosban maradt bords hnzzáadatik. E’ fogla 
latosságnál azonban vigyezni kell, hogy a’ 11611 6’1101116 526 
161161 meg ne rekedjen; merl igy sok bor veszendôbe menne. 
Ezuten 6’ 1161105 edenyek kiöblittetnek, es 62 öbledek 15 6’ 
110166116 tölletik, miközben a’ horde oldala kalapecscsal ve 
regettetik, hogy a’ 11611 között letezô levegô ennan kiszorittas 
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sek. A’ kalapálàs és töltögetés mindaddig történjék, mig a’ 
horde ezàján tiszta ’s hab nélküli bor nem mutatkozik, mi 

&quot;ha megesett a’ hordó szàja szorosan beveretik, a’ hordó gon 
.dosan megtöriiltetik, es, esendes nyugalomhan hagyatik, hogy 
bennéke tökélyesen megtisztulhasson. Három-négy nap mulva 
a’ hordó fölnyittatik, az üresség fris vizzel pótoltatik, a’ du 
gasz minden nyálkától megtisztittatik ’s ujra beveretik, hogy 
a’ hordó 6 napig zàrva ’s nyugalomban maradjon. Ekkor а’ 
lisztulàs bevégzódött,.és a' bort le lehet fejteni, hogy a’ leü 
lepedett tisztátalanságtól elkiilönöztessék. 

2. A’ tojássali tisztitásnál, egy akóra. feedénybe 3~--4 
tojásfehérét teszünk, ’s ezt söprükóròval, vagy fózókanállal 
mindaddig keverjiìk7 mig sůrů habbà nem válik; a’többit ùgy 
végezziik7 mint a.’ vizahólyagról mandaten. 

3. Téjjeli tisztitásnál, vétetik 10 akóra 5 iteze, melly 
fertályesba töltetik, és derekasan öszszezagyváltalik, továbba.` 
beléje 4 lat borkö kevertetik, és akkint történik vele a' tisz~ 
таз, mint a’ vizaholyaggal. —— Е’ két utóbbi tisztitásmódnál 
azonban a’ szepités halkabban történik, és a’ kivánt süker 14 
-20 nap elött тын mutatkozik.` 

A’ vörös bornak ‘szepltése, minthegy ez közönségesen 
magátòl megszokutt tisztulni, igen тын sziìkséges; ha még 
is megkivántatnék tojàsfehérivel könnyen végbe vitethetik. 

Ha a’ bornak szine megtisztittatása таи igen világosnak 
tetszenék, hogy sárgábbá váljék, pörkölt ezúkrot kell hasz 
nálni. E' ezélra a.' czúkrot Serpenyóben izzószén melegénél 
fölolvasztjuk azt sziintelen kever-ven, hogy meg ne égjen; er 
re vizet töltünk та, ’s jól megkeverjük. A’ támadt sárga viz 
böl иву negyed itze 10 akó borba töltetvén, ezt mérsékelt 
sái'gára fösti.- Hogy a’ pinezetokokba rejtendó bor meg ne 
törödjek, a’ palaezkok, mielött borrel megtöltetnek, kénezêst 
kapnak. 

288. §. 

Az eezet, mellynek а’ házi gazdaságban igen nagy hasz 
na van, készül: 

l. Savanyu gyiimölcsbül, példaul vadalmából ’s körlé 
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1161. ΕΝΕ 68282οο86111682611ο16611, 68111., 11111611 1181111 6116668116 116 
26.1111. Ε1ν662611ν611 1112 6186 61161168, ο' πούν 1161·-, πι” 66261 
82888111 11116 1161116116 1111161111, ,'8 11113188 1161γ1ο 16161111 1108] οι' 
1116866111 θΓ1811681°θ 6626116 1611622611, 111811111)θ 116111611γ611, 1108ῇ 
6168116 ν6.11611, 2668116116 26.11 1108282111101'801 8261111111 1116116111. 

Σ. 8616111: 611116 11111111811811 61611122682611 1161161111, 116&quot; 
1Ιθ88ΓΠΥ85868'ω. 811Ι88211.58, 11161111 11816611 16261111 '8 111θΒ'111.11111 
118.ΒγΕ1.1111, 62111611 1168282111161·8 1616111611 11616, 111611γ1162 11611γ61 
1161, 115 ο861161γ 16821611111186 18 61161611, 6116116866 1162611111. 

3. Β611›ι11, 62 1'ο161η11ο 1111626111 , 68 826Γ811.11Ι1888Π 16 
116662161111, 6116 11616 661γ1161 16611611 86, 68 1161165 6828261611 
1101'8 1161161111, ν681°θ 1161661166 1611611166 10-12 11811118' 11γ111 
8261161 (Τ6111111. 53. δ.) Π18188Πθ11 16161111 111. 

Α201Κ, 11111 16ν111ο1111 1116 111611 1768111811 66261 6111611666. 
161111, 116νθ1.1ίΘΖ61ΒΒ 111111161111611: Κο1116116261›ο11 1116811828.&quot; 111111 
€γ1161616861 116116. 16111611, 68 61111611 ο&quot; 168261 ν12261 ΨθΒΥ1 
1611 1161116. 1611111.-11166 1111161γ68ο1111 6111161 ο' 82611ό1611161γ11111 
11682611 1161, 1.11111Π1111111 ο' 16111151γ 1668826.11116.1ν611 116116 1616 
1111, 68 6168 1161662ο111611 1121ο1161111: 16611161ν611 1616. 8.2 66261, 
οι' 1161 1811161 1Ι1888211.1°1118.1111, 68 111 6626111611 6216118111:: 61111166 
6111682111ο1ν611 ο' 661, 11ο 661116. νο1161111, 1126111161 Π1Βεν8.Π 112 
66261. - Α' 6261116. 18, 116 1161116 16161111, 621 162111 1116 1111111. 6 
626116 νέ111621ο.116. 

116&quot; 6626111611 61116 10€'Υ10Π, 1801181'68 66261161 111111 116 
1161611, 68 111081611.δ1.1. 11611161 1611811611 8211.118.111101θΒ' 11611611 
1611111111, ο' 11ο82116.1611ο 11111Θ1.1 66261ο1.111111116111η18261 1118108 
1112261 6616111111, 11ο. 1101118 ο' 81611611 1168266161 11111111 ο' 11626 
168 1Πθ1181180281.11Π1(ΒγθΠε111Π1 1162116116: 1661 6168 6626161 161 
1111111, να&quot; 11018 11682821111618861 1611 26681161 8.11382111Ι111, 110€? 
616161ν18282ο.11γο116.- 1.66866681ο168 61161 1Β'θΠ 6168 6626116 
161161 82611 1611111. -- 11ο. 1121 6116111111, 1108Υ 62 6626111611 681668 
811ΝΒΠΥ118δ.88 11:16116111ο11ο111ο8 821188. 18 188ΥΘ11: 828.808 11116861, 
εΥ11111610861, π” 111ν611ο1 νο1111111 11816: 111γο11611 ο' 5288111, 111 
018., Ι'021Π1·1.Γ1118ν1Γ118, ο' 68616811γο, 6661, 16111182611618γ111116168, 
16ν6116616., ό8 1666111111. 

., 1166616111: Ρο111118. 111. ο 4. 11111. 18411 

 

 

Σ! 
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HATODIK SZAKASZ. 

A’ Miek jöredelméröl, ’s gyümólcahaaznó 
- таты. 

289. §. 

A’ kerteket 16521111 11621 sziikségeink Vódözésére, 16521111 
kereskedés kedveért miveljiik. Ezek hizonyos jövedelmet 65611 
62011 656111611 igérnek, ha saját 11621 cselédeink 61161 mivel 
tethetnek: ellenben csekélyebb jövedelmezésüek, vagy gyak 
ian veszteségesek is, 116 fölügyelésökre kiilön kertész 161161111, 
65 6'11111111165011 р6112611 fogadtatnak. На 161161 vagy a’ kert ler 
jedelmessége, vagy a’kerti termékek minösége kertésztartàst 
igényel: tanácsosabb a’ 116116521 olly föltétek 61611 fogadni 
meg, hogy ó sajàt költségén mivelvén a’ kertel, az 166111166 
16 termékeket a’ gazda 652161616 szolgáltassa, 116115611 15ш61 116 
melly körìilmények mast nem javasolnanak. 

2mg 

A’ zöldségek között hazánkban elsó helyet vitt ki maga 
nak a' fejeskáposzta, melly vagy besavanyitva, vagy édesen 
használtatik. A’ savanyú káposzta erjedes 61161 16161611111у611 
116, mitvagy kenyérkovászszal, vagy csupán sóval eszközlünk. 
Ha rövid idó alatt kevesebb mennyiségü savanyú káposztàt 
kivánunk, azt öszszevagdalva fazékba teszszük, ’5 166 vizben 
fölolvadt kenyérkovaszt öntvén, meleg helyen állni hagyjuk. 
_ Hoszszabb idöre pedig, 6262 egy évi 6116116516 követke 
zóleg készittetik: Meggyalultatván rétegenkint sóval behinte 
tik, 112111611 110166116 16р051а1111‚ ’5 166 (165211611, 6261116 pedig 
sulyok rakatnak. -- Hogy ez állapotban rothadásba ne indul 
jon 16156 rétege 115216 vizzel gyakrau megmosatik На 116116 
111161 kevesbé tapasztaljuk savanyùnak sòsvizei öntünk 166, 
uiellyben elóbb 165216 fózetett. Télen ш111611 fagytòl 161161. 161 
111, a’ sulyok 1616 levétetnek. Középszer'ú 50 fej gyalultan egy 
61161 töltmeg, 65 egy személyre egy éven 61 hetenkint harem 
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szor 16216, elég. Ezen 6161 teplelesàga mellett a.’ 101666651 
15 5610116; 1616 pedig, melly 6‘ 110166661 1616111, lenmagolaj 
6661166 60226, 661611166, 65 tiidôbajokban beveve hasznos. 

A’ 16р05216661 különfele fajtei köziil 611111 leginkább 6— 
jenlatik 6’ 161, 65 fodros. A’ közönseges zöldkáposzta felig 
fôve lágy szeket 051661, igen 611616 pedig a’ gyomrot fölfuj 
ja, es dugulest okoz. Nagy ellenszenve van a’ szôllôvel, es 
16166 62 161161 016, hogy, 116 16р0521616616516 bor töltetik, 
fôzese nehezebbe 16111. 

A’ 161616111 mig gyenge, je 61161 66, 66 ш16166 6116561, 
mind 62 121651 1166116, 16166 6’ gyommt terheli. 

A’ 5111616 olajjal eezettel, es 56161 165211161166, 116165116 
6166611 66, 65 62 étvegyat ingerli: ez 01661 6’ regiek azt kö 
zönsegesen a’ 16661 616116161 61611 66161.— А’ 110525211 5616 
16 fôve nem 0561 egeszseges, hanem tápieló eledel'úl is szol 
gel.- A’ rezsuka 561616ш6616 16521116 élenkseget gerjeszt, 
a’ szivet erôsiti, és az epet eloszlatja, _ A’ 166561616 65 ga 
lambbögy szinte egeszségesek. 

291. §. 

Az 611111 szolgálô gyökerek közül 6’ sárgarepa 6661651 
16 ’5 tiidôorvosló eledelt szolgáltat. 

A’ megfôzött vörös 026116 lemezekre vegatik, 626166 6’ 
6016666 1616111 1626616116 relegenkint közönseges tormát, kö 
menyt es set, vegro eezetes viz töltetik 166. Savanyu leve 6’ 
torokgyíkban ’s torokfájásban hasznos, 66 1666 12666 066 nye 
letik, es izgaltatik. _ Monde szerint a’ nyers ezekla a’ pat 
kányokat elůzi. 

A’ hónapos fris retek etelle fôzethetik, nyersen 6’ gyom 
rot az eteknek könnyobbi emesztesehen segiti, és 6’ helyag 
követ eloszlatja.. 

A’ zeller, petrezselyem, es pasternák 6’ шаг116111'1516661: 
kellemes izt 161056662; 6652661161661: más etelekhez 15 111526 
161, 65 6’16516116116р161161. 

A’ raponez, vadrépa, és 261161 16166 61 561616 gyanánt 
szolgál. 

A’ kerekrepa édesen , vagy savanyuan haszneltatik: 
21 i* 
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атм Iemezekre, ez gyaluval mint a' káposzta., szálakra met 
szetik. Hogy savanyûvá. váljék, hordóba tétetik, rétegenkint 
buzaliszttel behintetik, 65 letapostatik. Midón étkül készittetik. 
nem elóbb, mint megfózetése után sózatik meg; mert ha ez 
fôzés közben történik, nem 161 ki, 65 megkékül.-A’ karó 
г6ра ашапп61 jobb 61611, 65 gyomorhoz alkalmazottabbat ad. 

A’ tormának használata ismeretes; közönségesen már 
talékul marhahûs meile szolgál , mellyre több módon készit 
tetik; egyik ha forrò húslével leöntetik, 65 62 ezûkorral ’s 
ezitromnedvvel vegyittetik: mi által nem osak jó izüvé, ha 
nem vértisztitóvà is vàlik. 

292. §. 

A’ hagymás növények az ételek izletesbitésére hasznal 
tatnak. 

293. 5 

А' kabakos növények köziìl a' tök kerékrépa mòdra 
szàlakra metszve, 65 fazékban kovászszal l2 óráig sevanyit 
va, ’s középszeriileg megfôzve a’ répánál gyengébh 65 izle 
tesb eledelt ad: ugyanaz a’ teheneket is jól táplálja. 

Az uborka lemezekre apritva, 65 néhàny òráig sóban 
ázva, azután kifaesarván 161/610161361, eezettel, 65 borssal vagy 
paprikával fúszerezve, megehetó: hasznàlatáhan mindazáltal 
mérték 65 vigyázat szükséges; mert a’ gyomrot nagyon meg 
hûti7 65 hidegielést okozhat. - Az uborkát vagy nyárra, vagy 
télre készitjük el. Nyárra valamivel nagyobbakatveszünk, mely 
lyeket csûesesoknál fogva megesonkitva, ’s tiszta vizben meg 
mosva, fazékba tesziink, ide kenyérdarabokat 65 langyos 56 
vizet is adva, hogy meleg helyen erjedésbe jöjjenek. Az igy 
félretetteket 3 —— 4 nap mulva ételre használhaljuk.- Téli ha 
szonra kissebbeket választunk, mellyeket eló'bb tiszta vizben 
megmosván vastag тьмы letör'úlgetünk, hogy ròluk minden 
szeny lejöjjön, ezutàn óket, alájok közönséges tormaleveleket 
rakván akkint teszszük tiszta hordóeskába, hogy rétegeik kö 
zé kaper, hoszszubors, 65 termalevelek jöjjenek; végre reá 
jok nagyobb mennyiségìì vizzel vegyitett, 65 fótt eczetet ön 
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t'únk, 63 a’ bedugett hordót hengergetés által egyidelg moz 
gásba hozzuk; késöbben a’ meghült higadékot kibocsátjuk, 63 
ujra vizzel vegyitett 363, 63 1611 6026161 öntiink rájok, szagos 
szeglîìvet, borsot, gyömbérl, 63 116111111 is 101160 116; mire a’ 
hordót jól bedugatjuk. Ha bena’ nedvesseg fogyni 11626: а’ 
biányt 3631121 116601636 61161 kell р61о101. 

294. g. 

A’ hüvelyes velemények általàban erös, 63 16р1616 616 
delt nyujtanak, de szeleket okoznak. A’ löbbinél jobb 6’ zöld 
Iris borsó. Szárazon, 63 6161160 60061 jobbak, 1011161 nagyob 
11611; mart ezek 111263 61161 gyorsabban megpuhulnak. Fözé 
sökre a’ folyamviz alkalmasabb a’ kútviznél; leghamarább meg 
fönek, ha a’ vizbe üvegdarab 161161111. Egészségesebbek, ha 
heioktullefosztva pépalakban Iözetnek.-Ételre ollylencse tar 
tatik legjobbnak, melly nagyobb szemii, 63 vilàgosabb szinû. 
_A’ zöldbab hiivelyeivel egyiitt egészséges eledclt ad: de a’ 
kiszáradt, 63 6161611 6’ gyomrotterheli, 63 6’ testet fölfujja. 

295. §. 

Jövedelmezöbbek a’ kon'yhakerteknél a’ gyümölcsösök, 
mindazért, hogy kevesebb -gonddal ’s költséggel 1011611610611; 
mind pedig, hogy nem 03611 gyiìmöloscsel, hanem füvel, vagy 
326116161 13 116320610611. -- Nemelly gyümölcsök nedvdùsak, lés 
koránérók, egyebek késón 610611, 66 tartósbak. Mellyeket hosz 
szabb 16616 szandékozunk eltartani, kézzel, vagy erre 1163211611 
eszközzel kell a’ fáròl 1616001; шег1 razas vagy verés követ 
keztében a’ földre 110111611, ше11у helyen iitést kaplak, nem SO 
11616 megromlanak. Ez 011061 fogva 030р60 03611 62 épeket, 
63 foltnélkülieket teszszük el télre. Jó ha a’ 163266611611 611616— 

36161 nem 316111011, 11606ш egyideig óket száraz helyen tartva, 
ki hagyjuk párologni. A’ gyiimölostár mérsékelt melegségü, tisz 
16 több osztályu deszkállásokkal 611111011 legyen, mellyekbe a’ 
gyümöics nem halmozva, hanem egyenkint elkülönözötten ra 
kassék. Az igy eltetteket több izben szükséges megvizsgálni; 
hogyha talán némellyek rothadni kezdenének, azonnal 611610 
111163360611, nehogy a’ többieket is megrontsák. Arra is kell 
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ügyelni, hogy a’ birsalmák a’ közönségesekkel ugyanazon te 
remben ne tartassanak; mart azok nehéz szagukkal a’ többi 
eknek àrtanak. Midön fagytól tarlhatni: az eltett gyiìmölesöt 
vagy pakróczezal, ’s egyebb meleg takarókkal fódjiik be, vagy 
mi jobb: lanyhább helyre viszsziik àl. Mellyek elfagytak, fó 
zés által megehetôkké válnak. 

296. §. 

Minthogy a’ keránérö gyümölesök léböségök miatt erje 
désre hajlandók, és ez okbul sem sekáig el nem tarthatòk, sem, 
mielótt relhadásba mennek, föl nem emészthetók: ninos е— 
gyebb med hasznàlhatásukra, mint ôket eredeti nedveiktól meg 
fesztani, azaz megaszalni: mit nemellyek kemenezében, a’ te 
hetósbek pedig e’ czélra készitett aszalòkban visznek végbe. 
A’ kemenezébeni aszalást nem javaljuk, részint, mivel esekély 
mennyiségü gyümöles fér hele; reszint, mivel a’ kipárelgott. 
gyümölcsgöz а’ kenyèrnek àrt. — Az aszalót úgy kell keszi 
teni, hogy az azt környezó falhez, mellynek iveltnek kell lenni, a’ 
gyiimölestartó deszkák, vagyjebban veszszótarlályek több eme 
letben tapadjanak; a’ kemeneze pedig akkint épittessék, hogy 
körötte jerás legyen a’ gyümöles megszemlélhetésére; sziik 
séges még, hogy a’ beltezaten szeleló lyukak legyenek, mely 
lyeken a’ gyümölesgóz kimenekülhessen. Eleinte mérsékelt 
meleg gerjesztessék, utóbb valamivel nagyobb, de egyenletes. 
Közhasznalatra a’ kisebb gyiimölesöket egészen aszaljuk meg, 
a’ nagyobbakat pedig esentkéssel két vagy harem részre vá 
gettan. Ha az aszalt gyiimölesöt izletesbé akarjuk lenni, ezt 
elóbb héjától ’s magvaitól megfesztjuk, ezúkorban megfôzziik, 
azután középszeriileg megaszalván, ezùkerral hintjiik meg, és 
hasznàlatra elteszszük. 

A’ gyengébb gyümölesnek egy része vagy ezúkerral fó 
zetik be ugynevezet nyalatnak (lekvár), vagy esak ezúkerba 
mártva üvegedényekben használalra. eltételik. 

Hel a’ gyümölcsnek bövében vannak, palinkát is szoktak 
belöle (példaul szilvàból) égetni. 

lrodalom: Pankl S. Ill- c 5. 
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HETEDIK SZAKASZ. 

Az mail. javedelméröl ’s fdl. дышащим: 
297. §. 

Az erdôkjövedelmeznekfával, szennel, hamuval, mezgá 

val, szurokkal, makkal, gubacscsal, kereggel, taplôvel, kiilönfele анион eltartáseval. Azonban а’ jövedelem böese az 
anyag mennyi-’s mjnôsegetôl, es a’ nepes verosok, vagy 
hajôzhatô folyamok közeletôl fligg. Ha a’ tölgy-, bük-, vagy 
más ogyebb fekkal bôvelkedô erdô 40 ev mulva vegatik ki, 
mindegyik hold ugyanannyi ev után ad 200 öl reszint tüzre, 
reszint kezi mestersegekre alkalmazande fát.- Fenyves erdô 
nek holdja 80 ev mulva щам legalább 400 fenyôszálat ad. 
Innen fôlméretven az erdô, kitudven egy ölnek, vagy fenyô 
szálnak агат, hozzáadven а eserjek (rôzsék), legeltetes, mak 
koltatás, ’s egyebb jövedelemnek erteket, levonván továbba 
ezekbôl a’ munkesok diját: az egész erdônek jövedelmet ki 
lehet számitani. 

298. §. 

Épltesre haszneltatnak a’ következô так; 
1. A’ vörös, és feher fenyô, minden fáink közt a’ leg 

magasabbak, ’s legegyenesebbek, mellyek geœndákat, lenze 
ket, zsindeleket ’s egyébb födelfákat szolgáltatnak, minden 
sulyt keresztbe teve is megbirnak, es nem egykönnyen repednek 
meg. Ugyanezen гав ajtôragasztôknak, és minden belkeszit 
menyeknek is jôk az epiiletben. 

— 2. A’ tölgyfa je nagyobbszeriì épůletekben, mages tor 
nyokban vastagabb deszkeknak. Keresztbe leve meggörbül, a’ 
sulynak enged, es megreped: de a’ föld, es viz alatt kôke 
menysegüve válik. 

3. A’ szurok fenyô ’s egerfa vizvezetô esôknek hiíttat 
nek ki. Földdel betakartan sokáig tartanak, de a.’ szabad le 
gen llamar elkorhadnak. Az egerfa moeseros helyekbe ásva 
mindig erôsbe velik, minelfogva reesoknak ’s karókuek na. 
gyon njenlatos. 
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4. A’ 521116 a’ szahad 16366 161165, minden 6г1а1ша1 ki 
611, 65 nem görbül meg, minélfogva belóle ajtòragasztók. ’s 
többl'éle épitészeti lárgyak készitlelhetnek. 

5. A’ nyárfa gezdasági épitményekre egyébb fáknál al 
kalmato~abb; 116 561161 11610661111; mind 62611, 1103у sulyja 
esekélyebb , mind pedlg hogy a’ tapasz 1616 könnyen le nem 
161111. . 

De bármilly 161161 használjunk is épitésre, szükséges, 
hogy jòl 111526111011611, 65 56 526611611, 56 101116665 61161 meg 
106116 ne legyenek. На 6’ gerende egyik 16366 111636116, 6’ 
másikon éles hangot ad, а’ 16 6р56361 jelenti. A’ 166611 526 
162 voltát faolaj reá öntésével tudhatjuk ki; mert e.' száraz fa 
az olajt 11116605166 152526 111636116; 611661166 6' 666165 621 116 
nem 16521. Nagyohb biztosság kedveért a.’ 116г65211161е11 1611 
163611166 ше3526665111е16611‚ nehogy nedvhatàs 611а1ше3го1 
hadjanak. 

299. §. 

A’ 161661616 116261611 61661161116, 11616611626 minöségů 1611 
szükségesek : 

1. А’ 603661011 miiveire, tudniillik kocsikra, kerekekre, 
rudakra, 526601116, ekékre tömött anyagu, 65 6161111 161111526 
ritott fa sziikséges; illyen a’ bìik-, 65 521116. 

2. Az asztalosok 11621 11610101116 1652161 116ш66у‚ 1652161 
р6116 fát használnak; az elsôkhöz tartozik a’ török mogyorù, 
tölgy, körle, cseresnye, dió 16; 6’ 6165061116111102 6’161161 65 
vörös fenyô, köris, hárs, nyár, juhar ’s a’t.; hangszerekre a.’ 
juhar 65 161161 166у6; koezkadiszitményre a.’ juhar, 65 6у6г16 
611161ша105. 

3. Az esztergályosoknak jól öszszeñìggó tömött fa 11611, 
mellynek rostjai tudniillik nem könnyen 161661611 61 63уш65161; 
illyenek esavarokra e.’ gyökök, 65 ш65 kemény 1611: 633161111 
eszközökre a’ tölgy, 5211, nyír köris, hàrs-fa. 

4. A’ szobrászok igényeit 65252616336 ugyan, de 11656611 
könnyen engedô 16 6163111 ki, millyen a’ nyir, köris, 11615. 

5. A’ 116661011 hordókra tölgy és gesztenyefát, abren 
6501116 podig nyírfát hasznalnak. 
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300. §. 

A’ fak fóbb használata a’ tüzelésben a) all. Vannak olly 
fak mellyek hlrtelen és élénk, mások, mellyek tartòs làngot 
adnak a’ szénnek hoszszabb ideigi égése miatt: amazok sörfó 
zésre, mész-,és téglaégetésre basznosak: emezek konyhatiìze 
lésre es fútésre alkalmasbak, millyen a’ bük- nylr- szil-’s oser 
Га: ez utólsó azonban, minthogy sok szikrát hány közönséges 
tüzhelyeken ételfózésre nem annyira javalhatò. 

а) А' 111211‘а jóságát fóltételezi annak kora, vágásának ideje, alkata, 
földje, éghaJIata. 

1. Korra nézve a’ fának legnagyobb égöereje van a’ maghozás beallásá 
tól azon idószakig mellyben elhalása kezdödik. Kisérletelkel van megmu~ 
tatva, hogy a’ lombfa harmadában azon korának, mellyben szálas erdökben 
közönségesen kivágatni szokott nagyobb hevet fejt ki, mint renfles vágási 1 
dejében A’ fenyôk ellenben vénebb korukban, mig tudniillik egészségesek, 
nagyobb héverôvel birnak, minthogy akkor nagyobb gyántamennyiséggel 
ellátvák. 

2. Vágásra (144. б.) kevés kivétellel legalkalmasbak a’ téli hónapok, 
midón a' fában semmì, vagy igen esekély nedv kering. A’ tüzil'ánál czélszc 
rûnek látszik а21 tüstént olly darabokban vágatnì millyekben elhasznalandó, 
azután pedig szabadba rakni, és csak öszszel takaritani száraz helyre; mert 
a’ levegö és naphév nyárban annyìra megszáritják, mennyire a’ tüzelésre 
szükséges: ellenben zárt helyen eltompul. 

3. A törzs alkata szilárdabb lévén, mint a’ gallyakké, világos, ш152е— 
11111 аша2, hasontömegben több héverövel bir, ’s ennélfogva fája többre bö 
csiilendö, mint az ágaké 

4 Száraz turfás, és lapályos földön termett fák tüzelésrc kevesbé al 
kalmasok: ellenben, mellyek agyagos, hegyes vidékeken nóttek, szilárd 
nnyaguk miatt mind épitésre, mind tüzclésre jobb fát szolgáltatnak- Végre 

5. A’ hidegebb éghajlal szilárdabb fákat, ’s ennélfogva nagyobb hév 
erövel birókat nemz 

- 301. §. 
Minthogy a’ ktüzifának ára naponta emelkedik, a’ gazdá. 

nek igen is érdckében fekszik, hogy annak idejében leobb 
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65 leghasznàlatesb Ш szerezzen, 65 azt gazdálkedva 116521161 
ja. Jòsàgàt a’ fànak ennek tömöttségéból, 65 szárazságából 
шалаш. Kivánates velna, hogy a’ vagett hasabek mindenütt 
ugyanazon, pèldaul 3 lábnyi heszszûk legyenek. Mldón a’ fát 
vagy saját embereink, vagy idegenek által ölbe rakatjuk, azen 
legyi'mk, hogy teljes mértékii bömeget nyerjünk, 65 közben h6 
zagok ne hagyassanak. A’ favételrelegalkalmasbidó az, melly 
ben a' barmek ninesenek egyébb munkával elfeglalva, 65 az u 
tak a’ szállitást könnyebbé ’s költségtelenebbé teszik. A’ kl 
száritett, 65 hazaszállilett fát, a’ fölebbi (299. a.2.) éztelem 
szerint, száraz 65 zarthelyen tartsuk, 65 mint a’ hasznalat meg 
kivánja két, vagy három darabra elfürészeljük.- Hogy pedig 
a’ fôzest fakimelettel vegezhessiik, vagy takaréktüzhelyt апи 
tatunk, vagy legalább a.’ közönséges tüzhelyt ùgy rakaljuk, hogy 
a’ meleg is zarten maradjeu, 65 а’ leg is szabaden jamlhas 
sen bezzá. Ezt hogy elérhessiik, annyi gödröt esinaltatunk a’ 
tüzbelyen, mennyit a’ fazekak szàma megkiván; mindegyik gö 
dör alá vasráes alkalmaztatik, mellyre a.’ fa is rakathassék, 65 
rajta a’ liamu is keresztiìl eshessék, tevábba hogy a’ наши 
tartóbul a’ levegôt a’ làng élesztésre beesássa. Mindazen nyi 
lás, mellyen a’ fa tetetik be, mind pedig az, mellybe a’ hamu 
bull, vasajtóval legyen ellátvá. 

_ A’ шпаг is olly módon készittetjiik, hogy a’ szeba mi 
nél kevesebb fával i'útletbessék be. A’ наша vaslábaken álljon, 
nehogy téglaalapja sek meleget nyeljen el. Bensó alrésze ha 
mutartòul szelgáljen, melly fölött vasrács létezzék a’ тиша 
maszul szolgálandó, nyilása harem legyen; az alsó ‘a’ Наши 
tartóba szolgáljen a’ küllég bevezetésére; a’ közèpsó a.’ fa be 
tételére; 65 а’ fölött egy kissebb a’ Fúst kivezetésére alkal 
maztassék, mindegyik vasajtóval анаша. Miután a’ betelt ’s 
meggyujtett fa lánggal kezd égni, a’ közép ajtóeska betetetik, 
nyitva hagyatván még a’ többi kettö a’ lég 65 l'úst vezetése 
vegett: de a’ fa elègése után ezek is beesukatnak, hogy a’ 
meleg ki ne illanjon. Sokat tesz a’ meleg föntartasara az is, 
ha a’ kályha alkalmates hellyre àllittatik, melly tudniillik se az 
abiak, se az ajtò közeleben ne legyen. г 
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зов. §. \‘ &quot; 

Az elegett fa maradvenyenak, vagy is нашит heszna 
föltiìnô a’ szappan keszitesben, melly munka 5 fô szakaszra 
oszlik 1) a’ lûgkeszites; 2) a’ lùg es fagygyu fôzese szappan 
enyekke; 3) a’ szappanenynek kisôzesa; 4) a.’ kifôzött szap 
pan vegfôzese; 5) a’ mintaöntes. 

1. A’ lùgkeszitésre mindenek elôtt egy lùgoshordô szük 
seges, melly inkább mages, mint 1616116 vastag legyen. En 
nek ket alsó feneke van; a’ külsô legzertan rekeszti a’ hor 
det, ’s fölötte a’ második, felujjnyi lyukkal siirüen átfúrva, 8 
ujjnyire. ell; a’ két fenek között van egy свар alkalmazva. A’ 
lyukaesns fenek erôs legyen, es keresztfák tartsák; maga pe 
dig a` horde olly magasan elljon, hogy a’ osap alatt egy sza 
pulôsajtár, vagy egyebb edeny elférjen. Midôn fel mázsa fagy 
gyút akarunk szappannak földolgozni: 1|/4-11/2 таза fa 
hamura van szükség'únk, mellyet egy szük rostely, vagy so 
dronyrosta eltal minden kô-, szen-,’s egyebb idegen 1652611 
tôl megtisztitunk. E’ tisztázott hamu a’ lugzô horde köriil söp 
rött helyre kúpidomlag öntetik, 's közepen, mint a’ lisztnel, 
midôn 1652161 akarunk keszileni, öblösseg alakittatik kezzel, melly 
be egy negyed annyi egett meszkô, mint a’ mennyit a’ hamu 
nyom aprera. zùzva tetetik, ’s ez ismet sulyjànak l/„-!1t tevô 
vizzel beföeskendeztetik, mit a’ mesz azonnal be is iszik mage 
ba, es kihevüles között szetomlik. Mihelyt ezt eszrevehetni, a’ 
mesz a’ hamuval vaslapát segelyevel betakarlatik. Miután a’ 
mesz tökéietes szetomlesa megtörtent, az az öszszes hamuval 
lehetôleg szorosan öszszevegyittetik, es ha szükség, annyi viz 
adatik hozzá., hogy a.’ tömeget gyúrni lehessen, a’ nelkül hogy 
folyekony legyen. E’ keverek mer most a’ lûghordôba tölte 
tik, de a’ fúrtfenek elôbb vekony szalmareteggel beterittetik, 
hogy a’ hamu et ne hulljon. A’ hamura egy söprii tetetik, 65 
erre öntetik 1 lábnyi magasságu viz. На ezt a’ hamu heitta, 
ismet viz öntetik föl, mindaddig mig a’lúg a’ osapon, melly 
e’ közben nyitva tartatik, folyni vagy osöpögni kezd. EkkorLa’ 
свар viszszafordittatven, a’ kifolyes elzáratik, а’11а11111 fölött 
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egy labnyi magasságu felyadék tartatik, ’s 24 01613 minden 
nyugalemban marad. Ez idô 6166 6' esap megnyittatvàn, az 
elsôbben lefelyólegerösb (mester-,edzó-, vagy tüz-) lúg külön 
tétetlk. E’ lúg addig tartatik edzólúgnak, mig csak egy tyúktejást 
161521666 herdani képes, vagy benne a’ lúgméró 20 feket mu 
tat. Az 626166 16101у6 5-—6°161 gyengébh, keszitólûgnak ne 
veztetik, 65 6616116! 61161652116 1616111 61. 

Е11165261166 13у a’ lûg a’ tulajdonképi szappanfözéshez 
fegunk. Erre 162 1151 61161616216111 elly nagyságu, hogy a’ szap 
pan a' fölésnél, és 116111166у65661 ki ne futhassen. Ez az ed 
zölúggal megtöltetik, 65 62 63652 fagygyú, vagy annak pótle 
ka (gye'rtyahulladék, kifózótt esonl, esörgezsir), mellyet szap 
р6666 16261 611616611, egyszerre belétetetik, 626166 62 651 alá 
tüz 16161166, 62 63652 i'elyadék lassu fôlésbe eresztelik, esak 
66116 kevertetvén föl egy fakavaróval; 6’25116661 65252601166656 
a’ lûggal rövid idô alatt bekövetkezik; 62 63652 е3у 61161526 
66у611563 5616156361 nyeri, mi mindegyre tökélyesben kiképzô 
dik. Ezt tapasztalvàn 6’ 526рр661626, felytassa munkájàt, 65 
6’ 16ше361 0561 akker kavarja, 661116161 akar, 65 ekkor is e 
gyedül 1661; 6211166 166г6116616 egy 116165 1652116 111301 661 
566 110226, 6’ 161651 161156 166 ш13 6’ 161616161 kiemelt enyedt 
ség öszszetartó szeletekben nem 16111, ш11 pi'òbának neveznek. 
Ugyan 6’ р161161102 16110211, 116 a’ tányérra ejtett szappaneny 
vizes 165261161 könnyen 6116111, vagy midön ш6г 16165 1621166 
nagy hahbúborékokat hány. 

3. Miután a’ mendettak bekövelkeztek a.’ szappaneny ki 
562656602 103116161. Е’ 026116 6’ 162 а’ 161166661111616111, ш1— 
11166 6’ hab leiilepedett a’ 526рр6666у16ше36662 harmed rész 
nyi 56 666111, mennyit a’fagygyu nyomett. A’ 561 hideg viz 
ben is fölelvaszthatni, de a.’ szappaneny tömeggel minden e 
setre szeresen öszsze kell vegyiteni, mi 61161 62 111611111 ше3 
615211, ’5 62 61661 16ше3 62 651 5216616 6Ш6116611. 

4. Végfözésre a.’ szappaneny egy darab durva vásznen 
keresztül eresztetik, hogy a’ benne 1031611 166366 részektôl 
meglisztittassék, 6515ш61651116 beesáttatván, alàjatiiz rakatik, 
tömegéhez egy 6663 165266163 6616111, 65 1655661161161101 
raltatik; a’ kavaró ez 111161, 161666566 ha. a’hab 1116161 6161, 
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szinte egyedül fölszint hasznàltatik, ne hogy 6’ szappan alatt 
ûszò lùg följöjjön. Ha fözés közben ismét igen nagy hab 
buborékok támadnak, 65 a’ próbára kivetl szappanrészeoske a’ 
baltenyérbe léve, 65 azon a’ jobbkéz hiìvelykével szétnyomva 
aprò leveles 165261116 651152111 ki 6’ 6у0ш65 6161: akkor a’ 
szappan tökélyesen megföit; mig e’ sajátságot el nem 611, 
vagy mig 65611 pube: a’ fôzést folytatni kell. 

5. Mihelyt a’ szappan tökélyesnek találtatik, a’ 1112 a’ 
katlanból hirtelen kivétetik, a’ szappan pedig, miután még egy 
kis ideig az 6156 lúgon úszoit, levétetik, hogy formákba ön 
1655611. A’ szappan leszedese lyukacsos 116661161 165511666 tör 
166111 6206 edenyekbe, mellyeket e’ czélra kiìlönösen 526616611; 
63у ш63 15, 1103у 111301 66 meritsiink 61 a’ 526665661. Az в— 
666у1 sziikséges vàszonnal heteriteni, 65 0166165163 lyukakkal 
6116161. [gy marad a’ szappan tökélyes megmerevüléseig, mi 
után a’ formàból kivétetik, 65 sodronnyal tetszésszerinii dara 
bokra vàgatván tökélyes kiszáradhatás végett 6’ levegöre 16— 
161111. Е’ ш66 61161 50 font fagyúbòl mintegy 100 font szap 
pant nyerhetni, mellyból azonban meleg 526162 levegôre ki 
téve mintegy 200/о 6|р6101о3. 

110661ош. Р611111 S 111. о. 6.-MG. lll 100. sz.-Nef. Jul. Aug 

NYOLGZADIK SZAKASZ 

А’ nagyobb младшая jövedelméröl. 

303. §. 

Az eddigi rendhez szabván magunkat kezdjük a’ lovak- ' 
ròl. A’ lovak háromfélekép használhainak a’ 362666611, 526ро 
11165, munka, és 6166651 értékkel; meri azok, mellyek vagy 
lovaglàsra, vagy diszkocsizásra osupán iitogtatásul tariatnak, 
csak nagy uraknak valók, 65 a' gazdászat körén kiviìl esnek 
_A’ lovak szaporitása vagy 166662611 ш66656111166, vagy 011 
1106 161166111, midön a’különben munkával elfoglalt kanozák há. 
36165 végetl osôdörök 616 boosátatnak. A’ menesek 1111166 jö 
vedelmezók, különösen azok, mellyek szelideknek neveztetnek, 
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mind azért, mivel a’ levaken nagy tókeöszszeg fekszik, mind 
pedig, mivel föntartásuk nagy költségbe kerül. A’ közép, és 
vadméneseket azonban, ha a’ lovak jóságàról elhiresedtek, о11у 
helyeken, mellyeken teijedelmas Iegelók leteznek, 65 526па 15 
elég terem, erdemes ápolni, 65 fóntartani. Leggazdaségosabb 
a’ munkás csódörök mellett egy vagy két kanezát tartani, hogy 
mind munkàval, mind jövendô haszenvélelre, csikòkkal is szel 
gáljanak.- A’ munkára. nagy termetü ’s erej'ú levakat kell vá 
lasztani. 

304. §. 

A’ szarvasmarha, kiìlönösen az ökör a’ mezögazdasagban 
hasznosabb a’ 161161; mert megszerzése kevesebbe keriìl, tar 
táse elosóbb, 65 nem csak munkával, hanem megbizlalva 
mint göböly hùssal is jövedelmez.-Szenabôségben, vagy sör 
1162 létében még nagyobb nyerességgel tartatnak az ökrök, 
he köziìlök a’ járomra alkalmatlanek, vagy egyebek is az ószi 
munkák befejeztével meghizlaltatnak, 65 1161у166Ь„1ауа5252а1 
másek vétetnek. 

305. §. 

A’ tebenek nem esak berjûval, hanem leginkább téjjel 
jövedelmezôk. A’ téj mennyisége függ a’ marha alkatátòl, a’ 
takarmany mind-6s mennyiségétöl, 65 az idótiil. Középszerů 
tehéntöl várhalni napjában közel 5 icze iejel. A’ je tejnek 
jegyei, ha fehér 65 siii-ú, ha. ninos idegen szaga 65 126 а). 
A’ reáìigyelés, 65 116261656 nagy gondel kivàn, minthogy 
gyengéd termószeténél fogva minden hibát könnyen magàba 
vesz. Àllama tejfól, sajt, 65 save, mellyek csekély egybeí'úg 
gésök miatt csupàn nyugvás általis elvalasztatbatnak egymas 
tòl, elly eredménynyel, hogy a’ tejfe'l magátòl fölemelkedvén 
a’ savón úszik; minelfogva szükséges, hogy a’ tejtarle ede 
nyek vagy tepszik ne magasak, hanem inkàbb terjedelmes 
nyilásuak legyenek, hogy a’ tejföl könnyebben fölemelkedbes 
5611. Nem tartatnak jóknak sem a’ mázatlan, sem a’ màzzal 
bevent tepszik, minthogy ezek az ôlembul (Termtt. 4l. §.) 
merges államet beesátnak ki; amazok pedig szivaesmódra 
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beiven e’ tejet, jól kinem tisztogathatôk. Legjobbak volnànak 
az üvegbôl keszitottek, de ezeket reszint törekenysegök, re 
szint nagy áruk miatt gazdesági ezeltevesztes nekiìl nem hasz 
nálhatjuk: ennelfogva meglehet maradni a' cseréptepszik mel 
lett, 116 ezek 0162 1161уе11 egeteskor idónkinti sziikseges 56116— 
hintessel iivegboritekot nyertek.-- A’ tejespimzenek 161101 11611 
161101 az istállektul, es a.’ tregyagödörtül. Miután 6’ tej nye 
ron 10, telen 24 ôráig állott, lefîilöztetik, es 1616 6201106! meg 
köpüteltetik, minthogy hoszszabb állásban megsavanyodik b); 
ha mindazáltal а’116р11165561 várni kénytelenittetnenk: 62 6156 
napi tejföl lölforraltatik,- es a’l¿övetkezô napiakkal öszszevegyit 
161111 olly môdon, hogy mindennap mes 115216 edenybe 161 
1655611. - . 

а) А' téj mint áruczîkk sokféle hamisitasoknak van alávetve, kivált 
nagyobb városokbari. Leginkább vizzel eresztik. Ezt legkönnyebben meg 
tudjuk, 116 6’ téjbôl hüvelykörmünkre egyet e'söppentünk ; ha a’ спёр szét'-l 
f oly, ugy a’tej 161 van eresztve. \zonban 6’ tej fôleresztéeét leginkább Nean 
der 65 Banks tejmérôje (Galnktometer) 61161 lehet kitudni. Ez egy kes 
keny körülbelôl 1 láb hoszszu,1 ujjnyiátmerôjü iìveghengerbôl áll,me|ly föl 
56 végén fokokra osztott. Ha ezcn üvegcsó egészen megtöltetik tejjel, úgy 
a’ tejföl lnSsankint fôlemclkedik, és 6’ fokozat szerint mennyiseget, errôl 
pedig a’ tej jóságát 15 meghatározhatni. Tol ábba ezen kémedényben a’ viz 
zel föleresztetl tej, fón homályosabb 65 sárgább, alant pedig inkább átlátszó 
és kékes; holott a’ tíszta tej a’ henger egész 110525260 egyenló. 

hb) Ha a’ t j 15°C hévmérséken légbefolyásnak szabadon kitéve mar 1d, 
élenyt szi' magába ’slassa11kintmegsavanyodik, mivel a’ tejczúkor éleny fól 
ve'tele 61161 526116165, 65 tejsavvá változik; 6’ megsavanyodás 20 - .25&quot; hév 
méráéknél már néhány óra alatt megtörténik, 's azután n’ tej forralás 61161 
öszsze megy~- mert a’ sajtdék (Casein) tejsavval egyesül Ez oknál fogva 
szükséges, hogy a’ tejespinczék közép hévmérsékkellbirjanak, és e’ hévmérsék 
nyáron, ha sziìkséges, jég által is eszközöltessék, melly a' tepszik melléké 
ire, egy e’ czélra készitett márványkádba rakassék, mellyben а’1ер52111 15 
16г1а1па|‹. 

306. §. 

Az 1ròsvaj a’- tejfôlbül csupán izgatás 61161 kesziìl, mire a’ 
közönsegesen ismert köp'úlô, vagy köpü nev'ú eszköz legjobb 
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szelgálatot tesz. Ez kisebb gazdasegnàl egy megas dézsàbòl 
mellyben egy nyéllel знают átliggatett ramaes Ю! ’s alá járhat; 
nagyobbnàl pedig tengelye köriil forgatható herdòbul ан, melly 
nek beloidaiain átliggatot deszkadarabek erösitvèk meg éleik 
kel a’tengel felé nézôk. Miután folytenes izgatús,vagy forgatáskö 
vetkeztében a’ vajanyag öszszeállett, kiszedetìk, fris vizbe tétetik, 
és kézzel mindaddig nyemkediatik, mig belóle minden lrò ki 
nem felyt. A’ köpiìlésre szinte közép hevmérsék szükséges. 
Hel népes a’ piaez, a’ fris irósvaj a) eladása igen jövedelme 
zó: egyebbkint belóle eltartásra fóttvaj keszittetik; tudniillik 
az irósvaj besózatik, nagy eserépfazekakban lassu tiiznél föl 
elvasztatik, melly alkalemmal a’ fónúszó nab leiölöztetik, és 
miután a’ sósrészek leiìlepedtek, az erre készitett hOrdÓkba 
(vindölyökbe) töltetik eltartás végett.- Kìs mennyiségben leg 
iìnomabb vaj késziil, ha tejszin (tejsůrü) ket’vagy hárem it 
ezés szögletes palaezkba töltetik, és ebben néhány óranegye 
dig jól izgettatik. 

a) A’ vaj részint szándékesan, részint esetileg sekfe'lekép lehet meg 
hamisitva, ’s fertôztetve, mínek nem esak gazdasági, hanem egészségi te 
kintetben is több vagy kevesebb kára lehet a’ fegyasztókra nézve. Mindkét 
ne`m’ii meghamisitások áltnlábnn következöleg kémleltetnek ki: Egymagas 
hengeralaku pohárban, mellynek sulyját tudjuk, megmériìnk a’ gyanús vaj 
ból '/8 fontot, és kétszer annyi tiszta vizet. E’ vegyitéket meleg helyre 

n teszszük, hogy a’vaj elolvadjen; azután a’ hengert megnedvesitett alkal 
mas dugaszszal bezárjuk, és ezt zsineggel lekötözzük; ekkor a' hengert föl~ 
forditván, meleg vízbe eresztjük, és azegészet hůvös helyen hagyjuk, mig 
a’ vaj egészen öszsze nem áll Miután ez bekövetkezett, a’hengert kivësz 
szük a’ vizbôl, a' nélkül, hogy felforditanók, a’ dugaszt vigyázva kìhúz~ 
zuk, az öszszegyült vizes folyadéket egy porczelláncsészébe lefelyatván, a’ 
hengernek hel a' megfagyott \aj viszszdmaradt, megniérése által, a’ suly 
hiányt meghatárezzuk ; ha a’vaj jó: a’ sulyhiány csak '/6,'legi'ólebb l/ò-öd 
rész lészen.-- A’ herganyedényekben állot téj sokkel több vajat ad, mint 
az ollyan, melly cseréptepszikhen tartatott: illy vajtól azonban mindenki 
óvakodjék; mert a’ vajjal egyesiilt herganyállam oka a’nagyobb mennyi 
ségnek. —- А’ tavaszi úgynevezett májusi vajnek közönségesen kellemes hal 
vánsárga szine van: ezen szint, minthegy illyen vaj bóesös, nóha a' Кбай 
lés elôtt tejfólbe tett gyiiriìvirág, vagy fósiögyömbér által utánezzák. Eiîéle 
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mesterkélt szinezést Ieginkább az által tudhatni meg, hogy a’ viz, mellyben 
a' vaj kiverelett, megsárgul, mi a’ természeles eárga szinnél nem történik. 

307. §. 

A’ lejnek oltó befolyásánál fogva megalvó léirészo száraztoti, 
többé kevesbé vajjal elegyilett állapotban az úgynevezettsaj 
tot képezi, melly tiszián minden zsirallamtól lehetôleg megsza 
b'aditva, sajtdéknak mondatik. Sajtot haromfélét különbözte 
tìink meg, kövéret, sovànyt, 65 középet. A’ kövér tejból 65 
tejfölb'úl, a’ sovány osupàn lefölözött lejbôl, a’ közép szinte lei'ölö 
zöit tejböl, de mellyhez tejföl is adatolt késziil. -A’ sajtkeszitésnél 
elsó munka a’ tej meg&gt;iìritése, mit ollásnak neveznek. Ez 
többfélekép eszközöltethetik: tudniillik vagy osupán mersékelt 
meleg, vagy olly szernek belétele által, melly az öszszeállàst 
elösegiii; illyen a’ sósviz, eozet, sósavas szesz. Közönségesen 
azonban oltószerül borjugyomor használtatik, melly elóbb jól 
kitisztogatiatik, kimosatik, besózatik, és megszáritiatik. Hasz 
nàlatkor belöle egy darabka fött, de шаг meghült sósvizbe 
vettetik, 65 benne egy ideig àztattatik, melly vizbôl ha egy evö 
kanàllal több itoze tejre öntetik: ezt rövid idô alatt 652661 
lìtja, mi megtörténvén, a’ tej azonnal tüzhöz tétetik, 65 а’ 
szenytöl megtisztittatván, vagy söpr'úvel vagy e’ ozélra készi 
tett ágas keverövel izgaitatik, hogy a’ tömeg арго részekre 
oszoljek. Ezután az elválasztott turódarabok kézzel öszszenyo 
matnak, hogy a’ savólúl elváljanak. A’ nyomkodás mindaddig 
történik, mig minden darab egy tömeggé nem egyesül., a’ 
mikor az iìstból kivétetik, 65 tiszta ruhába takartan négy 
szögiì vagy kerek famintàba tétetik, és lenyomatik. Néhány 
òra mulva kivéietik , sòval meghintetik, 65 ùjra tiszta száraz 
ruhába takartan elóbbi -helyére viszszatéletik. Miután ez néhány 
szor ismételtetett a’ sajt a' pinczében ráosokra tétetik olly mó 
don, hogy egyik darab a’ màsikat ne érinlse. Erre пароп 
kint megsózatik, mignem száradás következtében megkérge 
sül, melly kéreg, hogy kemenyebbé váljék, jo ha reá kenyér 
héjjal néhány napig só nyomatik. —- А’ minták kisebb alakba 
szorithatòk legyenek. a) 

a) Walterskirchenhvn nlsó Austriában 1843-ban 20 fejös tehén, melly 
22 



338 

télen burgonyát, burgundi répát, és kevés szalmát kapott eledeliil, és nyá - 
ron is istállóban tartaletl, adett 444, 325, akó tejet; 7. itcze 163 I- itcze tej- 
lůrüt 2,9 11626 tejsiirü 1. feiit`írósvajat; 1,25 font irósvaj 1. font fôtt vajat; 
161161 25,4 itcze léj l. font iöttvajat Egy 1001 föttvaj 45 krajczárjávalszámit 
va I. 111-2616361 lß/zkrajczárra szállit le. 

зов. §. 

A’ 3111101: ápeltatásekért gyapjat, az anyák ezenkiviil te 
jet, 65 bárányekat adnak. Ide számittalhatik még ama’ haszen 
is, melly bórük, búsuk, belök’s trágyäjekbul bàramlik a’ gaz 
dara; minelfogva a’ juhtenyèsztés emleket haladó idó óta 
kilünóleg gyakereltatett; 65 т61160; mert ha. a’ juhekra kel 
16 gond ferdittatik,és sem nyavalya, sem más történetes baj raj 
tek pusztitást nem tesz, közönségesen képesek a’ reájek for 
ditott tökének felét behezni.- Egyébbiránt 163616516 a’ meri 
nók nem igen hasznaltatnak, 1652101, miveltejelkiilönitésök 
esekélyebb; részlnt, és pedig fókép, mivel fejes 61161 böesös 
gyapjujek, melly tenyesztésöknél fóezélul szelgàl, mind men 
nyi-, mind minóségére nézve osökkentetik. 

369. з. 
A’ sörtések valódi megböes'úlhetése a’ bely’ fekvésétól, 

65 más körülményektôl föltételeztetik. Olly helyeken, bel mak 
kos erdök, sörház, malem, pálinkaház, nagymennyisègü savò, 
tevábba eladási alkalem van, nagy haszennal tartatnak. E&quot; 
haszen azonban, szaporitásukat kivéve, 65111: 116161111: 0160611 
be. Húsuk akár frisen, akár sòzettan 65 fiistölten, különösen 
sóderuk nagy kedveltségben részesiil. A’ belek, ámbar más 
àllatekban alig böcsiiltelnek: a' 56116561061ш101162611а1110111652. 
65 hurkatartóknl használtatnak. Leghasznesabb részeik azon 

- ban hájuk, zsirjok, 65 szalennájek. 
Minthogy a’ fústölt sörtéshús, kiilönösen a’ sóder, vagy 

sunka a’ háztartásban igen nagyhasznu: ezek elkészitéséról, 
65 1'115161656161 még a' legsziikségesebbeket fölhezzuk. A’ flis 
tölésre 52601 hùs elóbb besózatik, a’ sòhoz egy 1652161 sali 
trem is tétetik, maga a’ 56265 166661256165 611а| törlenik. 
Erre a’ húsdarabok teknöbe, vagy más tágas faedénybe tetet 
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έ8 πω οι οπο »Μπι ίϋ8τϋΙόΙωωτΑΒε, νει,8;γ οποοΒ Ι1ἰ1£ινο!, 
α' Ι86ι116ηγ ί'ϋΙ8ό τ6826Βο εΒει8ικι1ΠοΙ:. Α” Γ18ωοΙ‹ οΙό8ιότ απέπ 
86ΒοΙιτιοΙ‹, 68 8γεΙοεΐοτιγόέεσ.Ι!μΒΒ(›Ι Βἰΐο_ῇΙο1ιτιοΚ ΜΗ Ιοτιιιἱ. Α' 
Γι581ϋΙ68 ΜΜΜ τιιτ18ου, ωε€ ει' Επιι8 Μ Η πω: 8ιέιτ88ι. - ΙΜ 
ιι6Ι 16ιπϋτιοΒΒ ει' ΜΙΒ., ειιυέιΙ ιονΑΒΒ ΜΙ τιπωπἰ ω 8686818 
ΜΜΜ&quot;, 68 ΑΜΠ 2ονίαΒΒ ει' Γύ8τϋ!όΒου ὶ8. 

τι) Κἰ επέρ, εΙονειι, π_βοΙειΙοε νὁτὁωπἰπίὶ, ἱιΙο1ο8, ραΜι 8Μοι·8ιοΜ 
!κό!ιοτ Μπιτ ειιιιὶ: οΒνο€ΙοπιἱἱΙ 8Ζω(ΒέΒ08. ΒοΒγ ει' 8ό(|0Γί, ιΜο!όπ Βοΐάετδ! 
Ειππό!ι, ί!Ιοιπ!όεπ ΘΗώ8Ζα88. Α: @από Μ, ωἱιπ πιοπιιΙ6!ι, 868$ΠΖ'36' ό”, 
Μπι 4. ά:πειΒ 8όόοττ8 Π. Μ ροττόΒόι·τ ΒοτΜπάτσω, Π. Μ! 88Πϋ'0Π!, Β 
ΙΜ 8γειΙο8ΐεπγὁ, ό8 ΜΕ Πε] δειεεεερτΠοτι !ο8Μεγκινι 1έ18ΗΒ. Α' 8660! 
Ω88ΙΙ, Με οι έπετόΒου 2. ΜΜε 6ιοΜ, ωἱπτἱοτιπιαρ ιιιο8ΐοτ8ο€£επο€€, ό8 Μ 
ωοἔ!οο8οΙτει€ο€τ νΜ:886Ιε Γἰὶ8τὁΙὁΜιωτ6Μ, κι&quot; ΜωότηΒο. 

!το(Μοπ1: ΜΗΝ Β. Π!. ε. 7.- ΜΟ. Π'. Β. Π). 28. 8ι. 

ΚΙΙ.ΕΝΟΖΒΒΙΚ 8ΖΑΚΑΒΖ. 

Α: σιρο·όϋϋ |ιά2ΜΙΙα!οΙσ ΗΙυεάοΙπιε:έσότό!. 

Μο. 8. - 

Μ&quot; ν!ατο8ο!ι 8ιοιπ8ιω888Μ:οεπ ΗΒΗ! ο8οΙιε'εΙγ ει' Ιπποπ1 
ΗεΚΒ6Ιἰ ῇϋνο68Ιοαι, ωἱτι1Ιιο8γ ΜΜΜ !ων68Βο ΙκοτϋΙ, θ8 _ῇ6 
Μου οΙειάΜ16!κ. Ι.ο€οσι€γοΒΒ Ι18.820Π ΜταωἱὶΚ ει' Μι!ει!!ι8Β6!. - 
Αιοπωιτι νΔτο8οΙ‹ΙΕιΙΕ πει€γοΒΒ ιέινυ!οΙώειιι πω] Μ! ιϋΜ› Μποφ 
Η:-ιι ωτιευἰ, ωἱιπ ωοπιιγί ει' ΜΔ 8ΖωΚ8ό8Γ8 οΙοεοπιά6, Ι18088Ε 
ει' 82ΒΙΙΙ ο!ο8684!ι€8., ό8 ει' ΠΙ08Ζ82ΪΓ6! Μποιό ίιεγπονοιο1τ ηη; 
ΝΗΣΟΙ( 8·γειΒοτΕ Π10€]0'ΘΠ68θ 8ΙΙοτικοπότ Μπι ]8.Ψ880Ϊ. 

22&quot; 
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3H. §. 
A’ mehek jövedelmezése számos viszonyeknak van ale 

vetve: fúgg tudniillik a’ kedvezö idójárástól a’raj jóságetól 
’s nepessegétôl, elegendô ’s egészseges táplálektól, es a’ szor 
ges gondviselestól. A’ jövedelem mezhól, es viaszkból ell. 

1. A’ mézet meg aznap, mellyen a’ lepsejtek ki 
vegattak, kell esinelni. E’ ezelra kilyuggatott fenekii eserép 
edeny egy mes tegabba beesáttatik elly móden, hogy mind 
kettónek feneke egymástel bizonyos távelban legyen: az elsô 
be a’ sejtek tetetnek, elvetven azeknak elly reszeit, mellyek 
vagy pondrekat, vagy vörös szennyeket foglalnak magukban; 
mert ezek nedvökkel a.’ mezet megrentják. Az edeny födójere 
izzószen halmeztatik, mellynek melege által az elelvadt mez 
az alanti edénybe fely. A’ mi e’ fölsó edenyben megmaradt, 
màsbe. öntetik, es aleja. szen adatven, folytenos keveres mel 
lett fölolvasztatik. A’ fölelvasztott mez ritka ruhen et más e 

denybe sziiretik, es miuten felyni шее-3211111; ugyanazon ruhe 
ból kinyomalik, Az ekkep nyert mez ismet egô szenhez tete 
tik, es mindaddig olvasztatik, mig föle feher habbal be nem 
venatik; ezt levevén, a’ mez tiszta ruhen 6.1 az e’ ezelra ke 
321111 edénybe töltetik eltarlás vegett. A’ ruháhan meradt resz 
az elóbb lefelözött habbal egy'útt ismet edenybe tetetik, es 
ree. tiszta. viz töltetvén, megkevertetik, hogy a’ vizzel egyesiìl 
jön, melly azutan gyolesen átsziìretven, es nyomatván, vagy 
kipárelogtatik, hogy belóle a’ viz gözelakban elszàlljon, es 
ekkep tiszta mez maradjen meg; vagy márezezá. (mehsörre) 
alakittatik. A’ meradekbòl viaszk lesz. 

2. A’ meztól elvelasztott sejtek tiszta edenybe tetetnek, 
es mersekelt tůz mellett szünteleni keveres közben fölelvasz 

tatnak; vegre meleg sajtóba. tetetnek. A’ kisajtolt viaszkra 
hideg viz töltetik, kézzel meggyuratik, es ismet fölelvaszta 
tik:- erre gyolesen etsziiretvén, alakokba öntetik, és 11632116 
latra eltetetik. Hegy tiszta e a’ viaszk, kitudatik, ha hlg àl 
lapetjában olajkint etlátszó, es üledeket maga után nem hagy. 
Feherseget a’ napsugarak által nyeri. 

312. §. 

A’ selyemhernyók jövedelmezese függ a’ szederiák.’s 
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hernyók mennyiségétól, azok jo gondviselésélól, 65 a’ bernyók 
minóségétól, mert nem mindnyájan egyenlöleg selyemdúsak. 
Ha egy font selyemgubónak árát 24 pengó krajozárra 165: 
sz'úk (1844-ben 36 kr. volt) a' melly földmìves 100 font 
selyemgubòt tenyésztett, 40 p. forinlot vehet be; de ha ne 
je ’s leànya ügyesen megtanuitak motolàlni: 100 font selyem 
gubòbul 10 font nyers selymet állithat ki, ’s fontját 10 р. fo 
rintjával adhatja el; minélfogva ugyanazon mennyiségü selyem, 
melly motolátlanul 40 p. forintot ért, motoláltan màr 100 
p. forinton adathatik el. — A’ selyembogártojasra nézve a’ 
számilás ekkép 611: Egy lat tojásra 60—70 anya, 65 40—50. 
himpille, öszszesen 100—120 egyed sz'úkséges. — Egy lat 
tojásból kel ki 20000-24000 hernyó. Ezek etetésére meg 
kivàntatik i000 font szederfalevél. -- Ennyi levelet 5201 
gáltat 12-14. j() nagy szederi'a. - Az egy lat tójásból ki 
került hemyók adnak közel 42-font selyemgubót, 24. lat to 
jásra 1000 font gubót szàmitva. ~ 

Irodalom: Pankl. S lll. c. 8. »- MG. V. 97 sz. 

TIZEDIK SZAKASZ. 

A’ gazdaságkezelö szeme'lyekrò'q, ё: a’ выйти 
telekrò'l. 

aia. §. 

Midón barmaira, 65 egyèbb vagyonára nagy gondot for 
dit a’ gazda, vigyázzon, nehogy embereiról, gazdasága hiv 
elómozditóiról megi'eledkezzék. Ezek vagy gazdasági tisztek, 
vagy cseledek, vagy jobbágyok. -- A’ tiszteknek a’ gazdá. 
szatban járlasoknak, vagy legalább alkalmasoknak kell len 
niek arra, hogy azt minél elóbb megtanulják; mert nem ke 
zelheti az jól a’ dolgot, ki elött a’ kezelési mód ismeretlen, 65 
siikeretlen ott mások 1066656 6’ rosz kezelés miatt, hol óket 
útba igazitni képesek nem vagyunk. A’ tisztnek tovàbba 11160 
mánya. mellett legyen a’ dolgok vitelében pontossága. is, nehogy 
hanyagsúga miatt a’ teendökel vagy elmulaszsza, vagy csak 
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fólületesen végezze. Végre blv legyen; inert e’ nélkiìl sem tu 
demánya, sem ipara nem használ. Ennéll'egva a.’ bevételi, 65 
kiadàsi szàmelatekat bůségesen készltse, 65 hogy kevéssel 
sekat, vagy mindent mondjunk, urànak javát nem kiilönben, 
mintba magàé velna, esüggedetleniil, eröteljesen, és lélekis 
meretesen mezdltsa elô. Nagyobb jószágekban több egymàs 
nak alarendelt tiszt sziìkséges, tevábba ezek mellett majeres 
is, vagy gazda, ki a’ gazdaságbau járlas, középkeru, je e 
róben létezó, 65 gyermeksége ela a’ gazdasági munkakhez 
lóródött legyen. 

314. §. 

A’ szelgák fegadásában azoknak mind testi mind lelki 
sajàtságikat tekintelbe kell venni, hogy mind a’ munkak vé 
geztére elegendó eróvel birjanak, mind a’ reajek bizettakat 
szergalmasan és hiven teljesltsék. Nem je pedig kötelessége 
iket 65 teendöiket öszszezavarni, hogy mindegyik mindent 
legyen, hanem inkàbb lássen mindegyik a’ maga delga után. 
Szóval elly eselédekre iparkedjunk szert tenni , kik uraik irànt 
hlvek, ennek helyettessei irant engedelmesek, dolgaik teljesl 
tesében szorgalmatesak, eselekvényeikben pedig jamborek 
legyenek. 

313. §. 

Midón azonban а‘ birtekes illy tiszteket és eselédeket 
kivan ne veszitse el szeme eliil az azok iránti kötelessége 
ket is. Helyetteset, 65 a’ többi tiszteket elly dijjal lássa el, 
mellybôl rangjahez kepest mindegyik illöleg elélhessen, nehogy 
a’ böesiìletes tartásra megkivántatòkat tólük elvonvan, azek 
bûségét veszelybe ejtse: helyes alapoken, elveken 65 szàml 
tásen épiilö száztoli rendszer legsiikeresb ezköz a’ munkás és 
értelmes gazdatisztek megjutalmazására, kikel annál inkàbb 
lekötelezend magának, ha azokat hlv és szergalmas eljárásuk 
megismeréséból neha dícsérettel, vagy értékbeli ajandékkal 
is ellát. 

E’ gendeskedast szükséges, hogy a’ eselédségre is ki 
terjeszsze, kik iránt se igen engedékeny és lágy, se szigeru 
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es kegyetlen ne legyen. A’ napi munkákat pontosan követel 
je идиш, henyelni ôket ne hagyja, mert ninos bizonyosabb 
annál, hogy midôn az emberek semmit sem tesznek, roszszul termi 
tanulnak. Leginkebb pedig arra legyen gondja, hogy cseledeì ke 
resztenyi kötelesegeiket mind jól megtanulják, mind szentül 
’s lelekismeretesen teljesltsek, mire legtöbbet hasznàl, ha ô 
ezekre saját példájeval nyit шаг. А' eseledek e’ tekintetben 
gazdájokat olly eles szemekkel vizsgeljek ’s nezik keresztül, 
hogy emitást elôidezni semmifele vigyezat sem kepes. Olly 
ember, ki maga vetkes, önzesi, es álnok tetteket követ el, 
hijában iparkodik iránta a’ oselédsegben lelkiismeretesseget, 
es hůséget gerjeszteni. Ezenfölül azokrul is gondoskodjek, 
mellyek ширинка, lakásra, ruházatra, es az egészseg fön 
tartására megkiventatnak. A’ kenyernek, es egyébb elelmek 
minôsegetidônkint izleles áltul maga is kisértse meg; ruheza 
tikat,' es szobáikat tekintse meg; a.’ betegeket mind testi mind 
lelki segélylyel vigaszlalja, hogy mindnyájan meggyôzôdjenek 
arrôl, miszerint velök nem mint szolgákkal ’s idegenekkel, ha 
nem mint házhoz tartozókkal benik, es ôket szereteteben re 
szeslli. Sôt itt ott nezze el a’ cseledsegnek nemelly hibeit is, 
kivált ha azt hasznosnak letja szolgelateban hoszszabb ideig 
megtartani. Egy ember sem tökeletes, a.’ gazda epen olly 
kevese, mint a’ cseled: а’ hasznok azonban, mellyek sok évi 
szokás знал а’ gazdaseghoz kötött oselédek szolgelatábel 
ránk háramlanak, olly nagyok, hogy a’ közös emberi töke 
letlensegnek valamit meg kell boosátanunk. De vannak olly 
hibákis, mellyeket soha sem szabad elengedni; idetartozik a’ 
rosz magaviselet, es hůtlenseg. Ez utôbbit azonnali elboosetes 
által kell megbüntetni, haber a’ vetkezô egyen szolgelatára 
nagy szükségünk volna is. Mert itt nem osak az forog fón, 
hogy hůtlen embert.ôl_sza.baduljunk, hanem, hogy а’ többi ose 
lédek is a’ vétek nagyseget tökelyesen fölfogják. llly môdon 
ebreszthetô a’ szolgálô oszlaly lelkében a’ böos'úleterzes, mire 
ez emberek nagy szema, miveletlensege mellett is, sokkal fo 
gekonyabb, mint nemelly nagyvárosi elnepboldogitôk közönse 
gesen hiszik.- Meg egy körülmeny nagyon elômozdilja a’cse 
ledseg hüseget, es ez, hogy a’ gazda mindenben legpontosabb 
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rendet tarlsen. Hol minden tárgy, használata 6166, azonnal 
a.’ mage helyere tetetik; hol minden megszemláltatik 63 meg 
meretik; hol minden eszköz, gazdasági termeny ’s a’ t. be 
vetele es kiadása pontesan följegyeztelik: 011 161116 nem kap 
hatnak ama’ hüllenségek, mellyek a’ rendellen háztartásnak 
termeszetes következményei. A’ böesiiletes eseléd örül a'pon 
tes rendnek, mivel ez böesületet 661161 világosabban tiinteti 
elé. A’ lepàsok akadelyozàsára ferditett iìgyelem azonban ne 
tünjek szembe, es 161161111 eszköznek 16132633611 6' 32111136 
ges rend föntartàsera, mint bizedalmatlanságból erede in 
tezkedesnek; mort ha hů eseledìink van: iránta bizedalmat is 
kell mutatnunk, minthegy böesületes embert ш63 valami nem 
serthet jobben, mint bizedalmatlanság. Az urnak föladása te 
1161 szergos ßgyelmezes 61161 kipuhalolni, mennyiben bizhatik 
emberei mindegyikenek böesületeben, es e’ kitüzött halárponton 
6161 11120661ша jeleivel ne maradjon.- Minthogy e’ gend a’ 
jövedelem gyarapitására nagy rûgòul szelgál , 6’ 1161у611636611 
13 nagyon kell ajánlani, hogy 6116166 a.’ birtekos szemelyet, es 
kepet viseli, szinte olly mòdon igazgassa a.’ 166 1112011 sze 
melyzetet, tekintelyevel ’s példájával je rendet tartson, bün 
tesse meg azekat, kik zendülesekkel a’ oseledseget fölháborit 
1611, kik rágalmazók, veszekedôk, keremkedók: 6201161 pedig 
meltenyos bánásmódban, es jutalemban reszesitse, kik hi'lseg, 
pentosság, es szergalem 61161 6116 magnkat erdemesitik. 

316. §. 

Nagy gondja. legyen a’ birtekesnak a.’ jobbágyekra 's 
parasztekra is, kik tudniillik atyai öröksegenek legióbb ’s leg 
dregább reszetteszik, kiknek izzasztó munkái 6166 nyeri jöve 
delmeit. Е26111161161161 nyájasan’s kegyelmesen benjék, gyakran 
szóllitsa meg 61161 barátságesan, neha enyelegjen is velök; 62011 
1161 11111 szejasabbaknak letszanak,es magnkat a’többieknel 1666110 
sabbaknek tartják, ,nemelly újabb gazdasàgi tergyakról 166603 
1022611, hogy ekkint hajlamikat, es erzelmeiket kitanulja; mert 
ezek illy mòdon 6’ delgot, mint saját agyokbúl keletkeztet, 
611661 szivesebben vellalják föl. Kette az, mit a’ parasztek az 
urnak tenni köteleztetnek: munka es 666263; 6111161161166611 
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követelésében a’ lehetóségig mérsékelinek mulassa magàt, 65 
jogainak kelletinél fölebb védóje ne legyen. Hog] pedig az 
országosan reájok mért terhet annál szivesehben воюет: 
iparkodjek inkàbb sziveiket maga iránt lekötelezni, mint a’ 
teendôket eröszakkal kiosikarni. Ezt könnyen kiviheti 62011у 
birtokos ki a’ sz'úkölködökel segiti, 6’ 1116611660161 tanitja, a’ 
panaszlókat kegyesen meghallgeija, igazságos 11616161 hoz, 
alkalmat 65 ш660161 nyujt arra, hogy elattvalòi valamit ke 
reshessenek, 65 javaikat szaporithassák; mert nem szegény 
ott azur, hol a’ jobbágyok gazdagok. Sokkal könnyebben kor 
mányozhatandja pedig az öregebbekel, ha gondviselését a’ 
ñjalal parasztság nevelésére is kiaraszlandja, hogy ez 61161 
mind teslök a’ munkàra szilárduljon, mind lelkök illöen ki 
képeztessék. Ez 011661 fogva a’ 1661161 161165616 szììkséges 
költségekiôl ne irtòzzék, kik 61161 62 iijuság vallàsossàgra, 65 
állapotjához 52611011 1660ш66уо1га 01161165561. ' 

317. §. 

A’ rend 65 pontosság megkivánja, hogy a’ birtokos né 
hány külön ozimmel 61161011 könyveket tartson, mellyekben sa 
ját rovaiokon minden tárgyak, mind mennyiség, mind minö 
ség tekintetéból fóljegyeztessenek. Nagyobb gazdaságoknàl 
ez a’ Fóliigyelô, 65 egyébb tisztek dolga, kiknek minthogy kö 
telességökhen 611 minden reájok 1112011 targyakról szamot adni, 
es ielelósöknek lenni: szükséges, hogy minden ingo 65 in 
gatlan targyakról -pontos leletiárt készitsenek. Illy leleitár le 
het négy, vagy a.’ birtok terjedelméhez mérten több is; 62 
1-56 az épiileteket, telkeket, és ezekhez iartozó tárgyakat; 
—6’ 2-dik a’ termékeket, 65 barmokat nemök, ivaruk, ko 
ruk, minôségök szerint;-- 6’ 3-dik a’ jobbàgyok neveit, 526 
ш61, birtokait; — 6’ 4-dik mindazon terheket, 65 1616162611 
segeket foglalhatja magàban, mellyek a’ birtokost illetik. 

sie. §. 

A’ lelettáron kívül hasznos még jegyzökönyvei, 65 gaz 
dasági naplót is tartani. 

1. A’ jegyzókönyv eloszlathaiik négy részre: az l-sô 
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ben leirathatnak ama' törvényes rendelmények, és 118161014 
tok, mellyek bármilly módon az urasági jegekat illetik, _ a’ 
2-dikban a’ pelgári rendeletek, mellyek a’ jó rend Fo'ntartasat 
targyazzák; _ a’ 3-dikban azen gazdasagi intézmények, 
mellyek a’ kereskedésre, mértékekre, sulyekra, baremnyava 
lyákra ‘s veszre , és általában mind a’ mezô-, mind a’ hazi 
gazdaság tökélyesbitésére vonatkeznak; _ a’ 4-dikben a’ 
földesur parancsaì. _ Mindezekben föl kell jegyezni a' bata 
rezat nyilvántélele évél, 65 napját. 

2. A’ gazdasági napló igen nagyhasznu lehet, nem esak 
történeti ismeretek miatt, hanem az àllal is, hogy következó 
években, az elóbbiekkeli öszszehasenlitas utján ellyakat lehet 
kitanulni, mellyek nem esekély világet vetnek a’ mezógazda 
ság isméretére, 65 gyakran sükeres módokat is nyujtanak a’ 
gazdaság gyarapitására. A’ naplòba iktattassék tehát be mind 
az, mi az évek, bònapek, 65 napek seran a’ gazdasàgra ve 
natkezólag történt; illyenek 1) az eghajlat váltezatossagától 
függô események, tudniillik a' hévmérsék feka, a’ tél hoszsza 
saga, meleg tartóssaga, szarazság, esózések, derek, jégesó, 
artalmas ködök, szelek ’s a’ t. _ 2) azen idószakek, mel 
lyekben a’ mezei munkak végeztetnek, illyenek a’ szántas, 
vetés, aratás ’sa’t. ideja-3) Azon ártalmak, mellyeket a’ ve 
temények, szóllók, kertek szenvedtek, millyenek az egerek, 
hernyók pusztitasai, iiszög, ragya, anyarozs 's a’ t.- 4) 
Marbavész, ennek felyama, gyògyltasa, az erveslás sükere 
vagy siìkeretlensége.- 5) A’ termes minósége a’ gabonára, 
borra, gyümöles're, ’s egyebb növényekre nezve. -- 6) A' 
termékek’s egyebb tárgyak Ага а.’ mint vagy emelkedett, vagy 
szallett.- Végre mas nevezetes események is, mellyek vagy 
a’ hazában, vagy a’ szomszéd tartományekban is történtek, 
följegyeztethetnek, miket az utódek kétségteleniìl nagy gyö 
nyörrel elvasandnak. 

319. §. 

A’ gazdaságet vagy birteket érdekló iratek közt vannak 
nemellyek, mellyeket a’ birtekes legezélszerübben maga tart 
biztes helyen órizet alatt, maseknak gendviselését pedig a’ 
gazdasagi fölügyelóre, vagy a’ számvevóre bizza. 
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1. Az elsôfelekhez tartoznak 1) a’ nemessegi, es adó 
mányozási oklevelek; az urodalmi jogokrul, es ogyebb a.’ csa 
ládot érdeklôkriìl szerkezelt regi irásbeli hagyomenyok; jog 
bizonyitvànyok olly jószágokrul, mellyek vagy zelogba ades, 
vagy egyebb uton mások birtokába jntottak.. _ 2) A’ tör 
venykezesi uton folyt pörök jegyzeke, birôi haterozatok, örök 
vagy zelogba adási vallomások, jobbágyi megváltások.- 3) 
Kötelezvenyek kölesönadott penzrôl, az adôsnak hiteles kez 
iratával, es pöosetevel valôdisitva._Az illyféle iratokat elk'ú 
lönözött, es bizonyos szemmal jegyzett lìôkokban kell tarta 
ni, és ozimjegyzekkel is birni, hogy az esetre, ha talen hasz 
nelatukra sz'úkség leend, könnyen meglelethessenek. 

2. A’ másodrendii iratokhoz tartoznak 1) a.’ kiìlönféle 
emberekkel kötött bérszerzôdesek, millyenek a’ sörfôzô, mol 
ner, vendeglôs ’s a’ t., mellyek szinte mind az ur, vagy e' 
helyett a.’ föliigyelônek, mind a’ haszonberlônek keziratával le 
gyenek hitelesltve.- 2) A’ kezmüvesek ár'jegyzekei.- 3) A’ 
kiñzetett tárgyakrôli nyugtatvenyok._4) Adományozesok, 
mellyeket az ur vagy penzben, vagy másban kijelelelt.- 5) 
Kerelemlevelek, az urnak reeadott, es kiviìl irt l'eleletevel._ 
6) Irásbeli panaszok ’s kerelmek igazságkiszolgáltalesért, az 
111- feleletevel.- 7) A’ jobbágyok végrendeletei az örökösö 
ket illetô javak leletterával, valamint az erveknak ügyet illetô 
iratok is._ Ezeket es hasonlôkat a’ föliìgyelô szinte elkiìlön 
zött lìôkokban tartand ozlmjegyzekkel együtt. 

32o. §. 

Mi шаг а’ szemltásokat illeti, ezeket igen nagy szaba 
tosseggal, és rendlthetlen hüseggel illik kesziteni, hogy a’ 
szemvevô se maget, se urát meg ne osalja. Általános szabe 
lyokul e’ tárgyra nezve szolgálhatnak a’ következôk: 

1. Minthogy a’ feledekenyseg emlékezetiinkbôl a’ történ 
teket könnyon kitörli, a’ szämvevônél mindig legyen tároza, 
vagy kézi-könyv, mellybe, ha mi bevetetett, vagy kiadatott, 
azonnal beirja: e’ tergybani halogates mindig veszelyes; 
mert ha 3’ kiadesokat beimi elfelejti, magának, ha pedig a’ 
bevetelrôl feledkezik meg, urának okoz rövidséget. Mindenrôl, 
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mit bevett, 63 6166011, nyugtatvennyal lettassa el magát, hogy 
hüségét 616 61611 bebizonyithassa, es azt, mit 11161 166261611, 
1616 senki se követelhesse. 

2. A’ kezikönyvbül a’ heuapes számviteli könyvbe min 
dent a’ nap feljegyeztével bizonyos rovatek szerint irjen be. 
Bevat annyi legyen, a.’ mennyi tárgy szàmvetel 616 63111. 
Illyenek 62 6р1116111611 tettjavltások, a’ sörhez, pálinkaház, ma 
lem, koesma, a' gabena. es egyebb termekek nemei, 32666, 
szalma, bor, erdei jövedelem, lovak, ökrök, tehenek, juhok, 
sörtesek, baromiìak, mehek, a’ jebbágyek iizetese, 63 ш63 
1611 шип116111, 62 61 szüksegere 1611 1116663011, ennek 116311611 
meghagyesára, kamatra. 66011 penzek, 6’ eseledség bere 
’s a’ t. 

3. На 6’ 11166630111166 penzen kivül termékek is fordul 
6611 616, 6261161 6’ 1'01у66г 3261161 penzze válteztatva is irja 
be. 

4. Hogy a’ bevetel es 1116663 közti arány azonnal szem 
be tünjek: e.’ rovatok akkep rendeztessenek, hogy 6’ könyv 
fölnyitesánál 6'1116663011 а’ 1161, 6’ bevetelek pedig annak 
jobb lapját feglalják. Minden külön rovatek eszimei a’ könyv 
elején vagy vegen sorban jegyeztessenek fel, ode. iktatva. a’ 
lap szemet is, mellyen kezdódnek, hogy ha mi kerestetik, 
6206661 megtaláltathassek. 

5. A’ 11666р vegeztevel a’ bevetelek és kiadásek ösz 
szeadassanak, es az öszszegek 6’ következó hónapra 6116163 
366611. Ekkep a’számadesok minden evnegyedben, vagy mint 
62616611 tetszendik, ш63 166111166 13 könnyen befejeztethetnek. 

6. A’ szemviteli könyvön kivül 111631 13 161161 meg tar 
tani számelati kivonat ezim 61611; 111611уЬе 62 ev vegeztevel 
mindegyik revatnak reszletes öszszegei mind a’ bevetelt, mind 
a’ kiadest erdeklôk rendben iktattatnak, hogy 6201161 egybe 
hasenlitván az egesz gazdeszat ellapotja, es az ev jövedel 
mezese egy tekintetre kitünjék. 

7. A’ befejezett számedásekat a’ számvevó' ne kessek 
azonnal az ur eleibe terjeszteni, hogy ez eszreveteleit, haten 
nemellyeket gyanusoknak, vagy nem jól számitettaknak lelend, 
megtehesse, es meg idejen javitást követelhessen; Vagy ha ' 
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a’ számolatot helyeselhelönek találandja, a’ szàmvevöt irott 
bizonyitvànnyal a.’ tovàbbi felelóség terhe alól fólmentse. A’ 
számolatok megvizsgálàsának elhalasztása a’ számvevónek 
történt halála esetében, ennek özvegyét és gyermekeit gyak 
rangsiralmas allapotra juttatta. Ezl hogy ne történhessék, nem 
árt, ha az ur a’ számvevôt véletienül is vizsgálatra vonja, a.’ 
számviteli könyveket àtnézi, a’ pénztárt megszemléli, valljon a’ 
létezó pénz a’ számolatokban kitett öszszegnek megfelel e; 
ha a’ lelettárakat a’ targyakkal öszszehasonlilja ’s a’ t.; és ha 
talan a’ tisztnek hanyagsaga, vagy hüllensége által valami 
hiányzanék, azi a’ как megtéritésére szoritja, vagy nagyobb 
vétség elkövetése esetében hivatalától meg is fosztja. 

lrodalom: Pankl S. lll- c. 9. — MG. több helyen. 
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Buza 38. 
Buzafajok 38. а. 
Buzafóld 10 a. 
Buza használata 271. 6. 1. 
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πι' ω61ιο1-ιιιο1‹ 111τό1γι16βοΕ 288. 
1111111111 ΜΗ 1112. 1· 
.1ιι11:π1:ι 111. β. 1. 
.1ιι1ιοευιι1ιεει 15. ο. 
.1ιι111η161ι 183. 
1111181101] Ν!. β. Δ. 
.1111118111.11ύ11 258. β. 3. 
.1111111οπ1εεί1ό8 11111. 
.1ιι11ηγανα1γε11: 1111'. 
.1ιι1ιο1ε ὲ1ε11‹οι·ει ωο81εωοτ1ο11Β ίο 

Β:.ι1111πό1 181. 
.ΜΜΕ 11ειεΖΜ 185-308. ' 
.1ιι11ο11 ρε1το811€18:1 188. 1811. 

Κ. 

Χ111Ν11(Οδ πδνόιιγο1ε 111. 
1181181108 υδνόηο11 11:.ιειτ111Μπ 223. 
11ε1οεε11‹ όρο16εει 217. 
11:.1οεπιιγανα1γ:1.1ι 218. 
116οεει1οογόει1όε1 2111. 
11όε1ε1το14ιω1; νε11ό 1111: 298 β. ε), 
ΜΚ”, β, 88.11·11511881 206, 
11ε1ιιι11111 9.β 1-188. β. 2. 
1111131111 ω1ιιόεόΒο 11101. 
11ειρ:11:1ει ειό11ό11Βοη 111. β. 1. 
Ώροι· 118. β. δ. 
11άροειω, 1οβοε.?11-111 β. 1. ` 

28 



354 

Kaptárek 611101656 a' mébészetben 
228. 

Karóhuzás a’ szellôkben 91.6. 1. 
Karórépa 78. 
Karóverés szöllökben 91. 6. 5. 
Kartifìel 111 6.1. 
Kaszálás jobb a’ sarlózásnál a’ ga 

bona letakarilására 53. 
Kaszálás reteken 84. 
Kazalek fódése 84. а. . 
Kecsketenyésztés 198. l 
Keb 162 
Keményföld 10. а. I 
Keményi'tókészítés 271. a. 
Kendertermesztés 67. 6 2. 
Kenyérsiités 272. 
Kerékrépa 76. 
Keresztezés a’ juheknál |86.; a’ 

szarvasmarháknál 162. 6 2. 
Kergeség a’ juboknál 197. 6. 2. 
Kerteket legjobb házicselédek által 

miveltetní 289. 
Kertészkés 123. 6. 2. 
Karli munkákhoz kivántató szer 

szńmek 103. 
Iierti növenyek ellenségei 109. 
Kerti vetemények ápelása 107. 
Kertkerítések 100. 
Kerlnek való hely 101. 
Keverés 3| 
Kek csigacsó 86. 6v 2. 
Kc'tes takenyár a’ levaknál |62. 6 2 
Kétseres nagy árpa 42. 6. 3. 
Kétszeres М. b. 
Kézmůvekre hasznalbató fak 299. 
Kigyóhagyma 113. 6 2 
Kis birtekon is lehet jövedelmezô 

leg gazdálkedni ч. a. 
Kis fürész 123&gt; 6. l. 
Kis pulykák ápelása 210 
Koldúsrajok .'1’ méheknél 233. 6. 3. 
Kemlós csigacsö 86. 6. 3 
Kemlótermeszte's 71 
Kenyhakert fölosztása ágyakra 102. 
Kenyhanövények elesztása |10. 
Korarajek a' méhekne'l 233. 6. 3. 
Kosarazás 23 a. 
Kesban, 16, megkivántatók 187. 
Kosz a’ juheknal 197. 6 4.; a’ 10 

vaknál 163 
Kólika a’ lovaknál |61. 
Köd elháritása a’ buzafóldekröl 

48. a. 
Köles 45. 

 Köles használata 271. 6. 6. 
Kömény 118. 6. 9. 
1161-1516 |41. 6, 7. 
Kórömfájás a' lovaknál 164. 6. 10. 
Körömkór a’ jubeknál |97. 6. 3. 
Körtefa, szelid, 135. 6. 1_; ум 

141. 6- 9 
Köszvény a’ pulykáknál 211. 6,2, 
Kötelék eltásnál 125 b. 
Kötözés szôllökben 91. 6, 6, 
K'óves föld telkesitése I6. 
közép ménes |57. 6. 3. 
Kukericzamerzselógép 44 a. 
Kutyatej 9. 6 1. l ~ I 
Külsó sérvek gyógyitásmodja a' ha 

ziállatoknál |53. a 

L. 

|.ábfájás a’ szarvasmarbáknál 180. 
2 Lábmgerevedés a' lovakná|164 6. 7. 

Lágyföld l0 д. 
Lakok a’ majerságban 255. 
Lapályi szarvasmarhafaj 166- 6. 1. 
Lápföid s 6. 5. 
Lasponyafa 14|. 
Leanysom 15. a . 
Leferrázás takarmányjavításul 177. 

3 
Legelön kiirtandó ártalmas növé 

пуск 150. а. 
Legelônyemásu reudszer 252. 
Legelretése a’ szarvasmarhának |72. 
Legelletési szabályek a’ jubokra vo 

’ natkezók 192.; a’ szarvasmar 
hákra nezve 173. a. 

Lelettár sziikségc a’ gazdaságban 
317. 

Lelevelezés a’ szöllökben 91. 6. 7. 
Len 67. 6. 1. . 
Lencse 64. 
lengyel juh |83 6. 4». 
Len basználata 274. 
Levágott fak gendviselése 146. 
Liszlhamisítás 273 
Liszt sulyja 272 a. 
Lóganaj 19 6 З. 
Leber 14. 
Lóherszárilóállások 277. 
leistállók 256. 6. 1. 
Lókapa 26 6. 6. 
Lembfák 141. 
Lónevelés szabályok 156 ~ 158. a. 
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»vwl-„_Uw __ _ — *_ 

Lovak betegségei 160 161. 162 
163.1161. 

Lovak használata 303. 
Lovak kìsebb hajaì 165. 
Lovak Кота kitudatik fogaikbńl 

155 
Lovak minôségére mi bir befolyás 

sal 154. 
Luczernd 86. 6 2. 
Ludkoppasztás 2111 
Ludlegeltetès 213. 
Ludnyavalyák 215. 
Ludtenyésztés 212. 
Lugosok 91. 6. 5. a. 

M. 

Madarak ritkitása a’ gaboliafólde 
ken 49. 6. (i. 

Mag mennyisége elvetéskor 34. 
Mag minôsége 32 
Magtárok 58 6- 1 
Magtó 22|. 
Megújl'tás 32. 
Magyar juh 183. 6. 1 - 
Maiorsági épületek elosztása 254. 
Mák 68. 6 3 
Malaczßk fôlnevelése 201. 
Malmok 267 
Mandolafa 137.6 1, 
Máfgflföàd 8» 9- 4-; trágyaszer 21. 
Marhadög 181. 
Marhaelkorcsosorlás okai, 

lenszerei 149, 
Marhahúgy183~ 6. 1. 
Maszlag 9 6. b 
Meddôség a’ teheneknél 182. 6. 2. 
Medgyfa. 136 6. 2 
Megdiìlt gabona kezelése 47. a. 
Megerôtetettség a’ lovaknál 165. 

n Э 

Méhek gondvisele'se 231 
Méhek háromféle néposztálya 225. 
Méhek jöveflelmezése 311 
Méhek munkálkodása a’ kasokban 

229. - 
Méhek nemzése 230. 
Méhnyavalyák 240 6. 1 
Méhesek fôlállitása 226. 
Méhfú 118 6. 4. 
Melegágyak kertekben 108. 
Helegföld 10. a. 

63 e1 

 Meleg nedves földet szeretô Fúvek 
83. a 

Melléklegelök szarvasmarháknak 
172. §. 2. 

Ménesek 157. 
Merino juhfaj 183. §. б. 
Mérô, pozsonyi , 35. 
Mérôk külömhsége 34. a 
Megsterséges legelôk szarvasmarhák 

nak.112 6. 3. 
Mesterséges rétek 85 
Vlc'szfôld 8. 6. 2 -9 §. 2. 
Mésztrágya 2l § 1. 
Metélôhagyma 113. § 3. 
Métely a’ juhnknál 197 6. 8. 
Metszés szöllôkben 91. S. 3. 
Mezei rendszer 250. 
Mezei szarvasmarhafaj 166. §. 3. 
Mezelés 239 
Mézkészítœ méhek ált61229. §_ з. 
Méztisztítás 311. § 1. 
Mocsáros helyek telkesitése 12. 64. 
Mogyorúhagyma 113. §- 3. 
Mohar 86 § 1. 
Molyok eltávolítása а’ méhkasoktul 

240. § 11. 1. 
Mosás és nyirés a’ juhoknál 196. 
Mostolla idôiárás árt a’ kalászos nö 

vénycknek 47. 
Mnl'okrépa 77. 
Mnstár 118 §. 2. 
“usterjedôs l'olyamánál fìgyelembe 

veendôk 96. 

N. 

Nagytestü lovak szaporítása kivá 
natos 158. 

Napraforgó 68 §. 4. 
Nedves fôldet szeretô füvek 83.3 
Negretti juhfnjta 183 § б. A. 
Négynytêmásu gabonarendszer 250. 
Négysoros árpa 42 §. 2. 
Népes rajokat iparkodjék a’ méhe'sz 

tartani 237 
Növények 6. 

Ny. 

Nyárfa 1&amp;1. § 8-298. 6. Б. 
Nyesése a’ l'áknak 132. 
Nyirfa 141 §. 3. 
Nyomtatás 55. S. 2 

23 * 
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Nyulós bor шиш 285. S. 3. 
о. о. 

Okosság ’s clórelátás emeli a’ gaz 
daságot 4 

Olajnövények 458. 
Olajsonkely mint szarvasmarhatáp 

lálék 176. S. 7 
Oltás hasitékba 125-= 

92. S. ll. 3. 
ltóviaszk 125. a. 
riás kender 67. 5. 2. a 

Osztályozása a’ juhohnak 186 5. 4. 
Otrombaság a’ lovaknál |65. S. 4. 

0. 0. 

(жившим 250. § 2, 
Qntözés kertekben 107 5. | 
Ontözöit réteket szeretô 

S3. а 

ggünség а’ шепекпы 24o §.i 2. n zibaraczkfa 136. 5. 4 
Otnyomásu gabenarendszer 250. 

szöllôkben 

iüvek 

Özvegyraiok a’ méhészelben 238. 
P. 

Pálinkafôzés ióliételei 266 
Palinkaház 265 
Pálinkameslék mint szarvasmarha 

mplálék 176.5 5 
Paloskák kiirtasa 255, a. 
Paprika 118 5. 10. 
Parasztjuh 133 5 3 
Peréj 11|. 5. 2 
Parositás gyümölcsfáknál 127. 
Páresulási esztön biánya a’ tehe 

neknel 182. §. 3 
Pastemák 86 §. 9-112. §. 5l 
Pnszuly 03. 
Pejleher 9. § 2. 
Penészes hor javitása 26. S. 1. 
Pelrezselyem 112. § i 
Pinczek kellékei 261. 
Pipbetegség a’ pulykáknel 211. §. 

1.; a’ tyúkoknál 208. §. 1. 
Pirositó buzér 69 § l 
Pohánka 15. c. -— Mi 
Pongynla fanzár 15. hv 
Pözsgôbor készités 99 
Pulykák nyavalyái 211. 

 

Pulykatenyésztés 209. 
Pusztai szarvasmarhafaj 166 5.24. 

Rablóméhek eliìzése 240. S. Il. 1. 
Ragya 48. 
Ra ok fólfogása 2 6. 
anok kůlenhözösége ‘233. 
R jok szerzés». a' mehészetben 
напав а' méheknél ’S атак okai 

232. 

Raponcz 112 § 5. 
Reposin retek 15. d. 
Repcze 68. S. 1 
Retek 112. § 3. 
Rétek föntartása 81. 
Rétjavitas 82. 
Rétóntözés 81. 5 3 а. 
Rétról kiirtandó növények 81. S. 

1. a. 
liéttragyázás 81. §. 5. 
Rezgö nyárfa 15 b. 
Rezsuka 111. 5. 3. 
Bibe (ribiz'i) 15. a. __ 138. 5. з. 
Rizstermes/.tés 39. 

Roszfajizáju keh a' lovaknál 182 
Bozmaring 118. S. 5. 
Rozs 41. 
Rozsda a’ gabonában 48. 
Rozsfóld 10. a. 
Rozs haszuálata 271. 5. 2. 
Ruta 118. S. 6. 
ВЫ] а’ juhoknál 197. §« 4; a’ lo 

vaknál 163. 

S. 

Sáfránytermvsztés 70. 5. 2. 
Sago 273. 
Sajtkészités 307. 
Salita, vetéái, 111. §_ 3. 
Sárga baraczkfa 136. §_ 3_ 
Sárgndinnye 114. 5,2. 
Sárgafúz 15. b. 
Sergarépa 77. _- 112 §. 1, 
Sántaság a’ juhoknál 191. $313. 
Sáskák впишет 49. 5, ¿_ 
Selyembogár életszakai 245. а. 
Selyemgubók 246, 
Selyemhernyók jövedelmezése 312. 
Заказы?“ siikeres tenyésztése . . 8. 
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Selyemhernyók tàplálása 245. 
Silaság a’ lovaknál |63. 5. 1. 
Sódorkészíie's 309 a. 
Sòmennyiség a’ jnhoknak nyujtan 

dò 195 §. 2. 
Sorvadás a' ludaknál 215. S. 1.; a’ 

tyúkoknál 208. S. 2. 
Sorzóeke 35 
Sörbáz 263. 
Sörfózéshez megkivántató anyagok 

264. 
Sörtések ápolása 202. 
Sörtések haszna 309. 
Sörtések párosulása ‘200. 
Sörlésfajták 199 
Sörtésganaj 19. §. 5. 
Sörtésnyavalyák 203. 
Sörtésólak 256. S. 4. 
Sörtörk'óly mint szarvasmarhatáp 

lálék. 176. §- 6. 
Spanyol merino juhfaj 183. §. 6. 
Spárga 115. §. 1. 
Stajerlóher 86. §. 5. — 7035. 2:1. 
Syriai buza 38. а. 

Sz. 

Szaggatóeke 26. S. 9. 
Szaggatófuró 14. §- 1 
Szájfáiás a’ szarvasmarháknál 180. 

S. 1. 
Szalmatáplálék értékei 176. §„ 2, 
Számvitel a’ gazdaságban 320. 
Szántani hányszor kell 31. 
Szántási idóközök 31 a. 
Szántásszabályok 29. 
Szántòföldön termeszletni 

növények fölosztása 37. 
Szaporitási kor a’ szarvasmarhánál 

168. 
Szappanfözés 302 
Száraz istállózása а’ szarvasmarhá 

пак 175. 5. 1. 
Száraz oltás 92. §. ll. 3. 
Szarvasmarha életkora kitudathatik 

a’ fogakból 170. 
Szarvasmarhafajták 166. 
Szarvasmarhaganaj 19. 5 2 
Szarvasmarháknak való füvek 83. b. 
Szarvasmarhának élô sulyjn megha 

tározható mérleg nélkül 178.11 
Szarvasmarhák használata 304. 
Szarvasmarhák kisebb bajai 182. 
Szarvasmarhanyavalyák 180. 

szokott 

 Sznrvasmarìiatáplálás 171 . 
Szarvasmarhatenyésztés czélja 167. 
Szattyu 9. S. 2. y 
Százrétů paczalvész 181. 
Szederfa 138. S. 1~ 
Szederfaesemeték átültetése 24.4. - ~~ 
Szederfamag vetése 242 ' 
Szelelòrosta 56. 
Széleslapu 9. 5. 2. 
Szelid ménesek 157. §, 2_ 
Szembaj a' lovaknál 164. §. 9 
Szemzés 124. 
Szemzökés 123. S. 3. 
Szénaeltartás 258. 
Szénatáplalék értékei 176° § 1 
Szentjános rozs 41. b. 
Szenvedély kártékonyan hat Езди 

daságra 3. 5. 2. 
Szérü alkotása 2:17. 
Szilfa 141. §. 13. — 298. S. 4. 
Szikiöld 8. § 3. - 
Szilvafa 136. S. 1. 
Szivarkészítés 276. §. 2. 
Szobrászoknak való fák 299. S. 4. 
Szórás 56. 
Szorulás a’ tyúkoknál 208. S. 8. 
Szökni vágyó rajok letartòztatásn 

Szökô rajok befogásánál elkövetni 
szokott hibák 235. 

Szöllö fóntartása 91. 
манатками п. 
Szöllòjövedelem bizonytalansága 

278. 
Szöllômivelés minö köriilményekben 

hasznos 87. 
Szöllòmivelésre alkalmatos hely 88. 
Szôllôtelepítés 89 
Szôllöültetés szabalyai 90 
Szôllófajok 90. 5. 4. a 
Szöllónövények ellenségei 93. 
Szörféreg a’ juhoknál 197. 5. В, 
Szúrcsap használata 180 S. 3. 
Szurkos fenyó 142. §- 1. .— 298. 

5. 3. 
Sziiretelésszabályok 94. 
Szúzrajok a’ méheknél 203. S. д. 

T. 

'ragosiiás 31. ь. 
Tagosziál elleni okok megezáfollat» 

nak 53. 



358 

Takarmányanyagek tápértékének e 
melése 177. 

Takarmánybaltaczim 86. §. 4 
Takarmánymennyiség meghatározá 

sa a' szarvasmabáknál 178. 
Takarmányozás levaknál 159-; téli, 

a’ juhoknál 194.. 
Takarmánypótlékek a’ szarvasmar 

háknál 176. 5. 8. 
Takaró 53. 
Taknyesság levaknál 162. 
Tapasztalás mint legjobb tanitó a’ 

gazdaságban 3. 
‘l'ápkészités mébek által 229.16 2. 
Taraczkbuza 15. ‹‘. 
Tárek kiilönféle élelmi szerek oltat 

tására 260. 
Tavak idônkinti kiszáritása 224, 
Tehenek ápelása 179. 
Tehenek életkera kitudatbatik szar 

vaik gyúrüdzéséböl 170. 
Tehenek jövedelmezése 305. 
Téj mint bortisztitószer 287. S. 3. 
Tejhamisítás 305. а. 
Tejsavanyodás 305 b. 
Teleltetése a’ szarvasmarhának 176 
Il‘elevény 8. 6. 5. -- 9- S. 4. 
Telivér állat 149. 6. 5. a. 
Telkesítésnél mit kell 

venni 11. 
'Tangeri 44 
Tengeri használata 271. S. 5. 
Természetes legelôk szarvasmarhák 

nak 172. §. 1. 
Termöfóld 8. 9. 
Testgyenseség a’ lovaknál185. 5.3. 
I1'etvesség a’ juhoknál 197. § 5.; 

a’ Iudaknál 215. §. 0.; a’ tyú 
keknál 208. §. 5. 

Tisztaság fökellé.. a’ háziállntok te 
nyésztésénél 152. 

‘l'isztckben a’ gazdaságnál mi ki” 
vántatik meg 313. 

Tojásbenrekedés a’ tyúkoknál 108 
§ 7 

tekintetbe 

Tojás mint bertisztítószer 287. С 2 
Тогша 1b. c. .- 112. 5.5 
Torekgyik a’ sörteseknél ’203. S. 1&gt; 
Tök 114 S. 4. 
Tölgyfa 141 6.10 298. §-2- 
’Pöltögetòeke 26. §. 8. 
ll‘önköly 4-0 
Törödett bor javítása 286. §. 3. 
Tövises iglicz 9. §. 2 

 

Tôzeg 8. S. 5. 
Trágya 18. 
Trágyagödör 22. 
Trágyázási szabályek 23. 
Trágyázás szöllôkben 92415. 1.; 

kertekben 105 
Trokár basználata 180. §- 3. 
Turóeke 26 §. 5. 
Tůlevelú fák 142. 
Tüzelés fával 300. - ..._ - — 
'I'üzhely minósége 301. 
Tüzifa jóságát föltétezô „джазом 

300. §. a 

Ty. 

Tyúkbur 9. 6. 4 -‘. - 
Tyúknyavalyák 208. ь 
Tyúkek nyàri és te'li шиш 206. 
Tyúkok tenyésztése 205. 
Tyúkólak minösége 207. 

U. 

Ubor'ka 111. 6. з 
Ugar 31 b. 
Ugarolás 31. 
Uj eszközök bebezatalánál el nem 

tévesztelt óvatossággal czélt 
érhet a’ gnzda 4. b. 

Ujjos mobar 15. c. 
Utféli vadòcz 15 d 
шага e. 6.1.-15. d. 
Utórajok a’ méheknél-233.§ 2. 

Ü. 

I_Jltetés altali szòllöiljítás 92. 6. ll. 1. 
Ure zab 15. c. 
Urmösber készilés 98. 
I_.lszög 50. 
Uszöggátló szerek 50. a. 

-V. 

Vadalmafa 141. 6. 9. 
Vadbükköny 14. 
Vadfenyö 142. 6. 3. 
Vadkörtefa 141.6 9 
Vad ménœek 1.'7 6 
Vadsaláta 111 6. 3 
Vadzab 15. e. «l 
Vadzsálya 9. 6. 2. 
Vajhamisítás 306. a. 

1. 
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Vakandok kiirtása a’Y gabonafóldek 
113149. 5. 3. 

Vakandturások kiegyenlítése réte 
ken 82 5 2. a. 

Valódi taknyosság a’ lovaknál 162. 
Ч 

Váltórendszer 251. ‚ . . 
Vászonfehérltés 274.5 a. 
Vedlés a’ tyúkoknál 208 5. 3. 
Vegyes istállózása a' szarvasmar 

háknak 3. vv 
Vegyítés által tétetik a’ гам alkal 

matossá uövénytenyésztésre 9 
Véres vìzellet szarvasmarháknál 182. 

Vérhas a’ bárányoknál 197. 5. 7. 
Vermek gabonaeltartásra 58' 5. 4 
Vértotlás a’ ludaknál 215. 5. 4 
Veszszôültetés szóllôkben 89 5- 1. 
Veteményágy 121. 
Vetés ideje 33. 
Vetésmód kertekben 106; szántó 

földeken 35. 
Vetésnél lekintetbe veendök 30 
Vetôgépek 35. 
Vetöszántás 31. 
Viaszkészités méhek által 229. 5.1. 
Viaszktisztításì'311. 5. 2. 
Virágok 119. 
Viràgos káposzta 111. 5. 1. 

 

Vizahólyag mint bortisztítószer 287. 
5. 1. 

Vizenyós helyek telkesítése 12. . 
Vonós marhák ápolása 179. ~ 
Vontatògép 518- a. 
Vörösbor készìtés 95. 
Vörös czékla 122. 5- 2. 
Vörös fenyö 142. 5. 4. 
Vörös hagyma 113- 5. 1. 
vörös lóher 86. 5 s. 

Zab 43. 
ZabFóld 10. a. 
Zab használata 271. 5. А 
Zeller 112. 5. 4. ' 
Zöldistállózása a’ выпавшая-Мин 

175, g. 2. 
Zöldoltás 92. 5. Il. 3. 
Zöldségek ellenségei 109. 
Zöldségek haszuálata 209. 
Zöldtrágya 20. 
Zugmayerféle eke 26» 5. 7. 

Ив. 

Zsálya 118. 5. 7 
Zsengények 35. 
Zsengés aratás jobb b2. a. 
Zsizsik kiirtása 59 

Zsomàaâkos fóldet szeretó füva . а. 

ÉRTELEMzAvAnú 

Lap. Sor. Nyomdalu'óá/a 
18 20 is a’ » - - 
22 34 's - - ~ 
-- 36 berméke - - 
33 7 egyenesen - 
35' 30 ugarodás ~ 
38 15 szürüen - -- 
41 15 rézsében » 
—— 21 úgymint ~ -' 
42 а е|6гй _ - - 

1ит’1 va. 
а. 
a. 
bennéke 
egyenes 
ugarolás 
sürüen 
részében 
úgy, mint 
elér 
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Lap. Sur. .Ma/umdahíbák Javi'tva, 
50 20 elósegiti - - elösegítl 
53 18 kevet kezében - - következtében 
59 16 érés - - ~ esés 
60 ut. forgatás - - többszöri rostálás és targetas 
66 5 borsóval ~ - borsóéval 
67 2B virágon - - virágosa 
68 23 ett - - oct. 
80 35 szárat - - - száraz 
83 13 sziirůbben - - süriibben 
85 23 zasza - - - zászpa _ 
88 7 stoleri fera - - steloniier__a 
97 34 lejtórségii — - lejtôsségu 

I0 1 31 hagy - - hogy 
i 10 7 késsel - » - kézzel 

— 3l a’ . - - - а) _ 
113 2t A' _ - - . к; 9' 
|15 1 u onlop - - 1 oszlop 
”8 2e megénésétöi - megsériéséiól 
124 2e gyökeit - - gyekeik 
128 22 заикания - шккааш 
l 19 2 magakad - ~ megakad 

-* 7 veruccora - veruccosa y 

‘ 19 ontatik - - osztatik ì |38 21 n’ - - - az 
“4 26 опавшим - ~ ellást alant 
ИВ 26 'feld пеш - а 1‘0Шпеш 
177 32 esztendei - - esztendeig 
”9 9 161.5 elqie'n штата”: A’1öbbinevezeiesb lónyavnlyák 

ezek : 
184 26 és - - - év 
187 37 leesett - beesell 
197 20 erös - - - esòs 
202 32 öszszeůlt - öszszesült 205 27 182. 5. еще” kimar-adí.' A' szarvasmarhák kisebb bajai 

közé tartozik: 
206 23 utóbbi - « - útebhinál 
207 29 osztható - - oszthatók 
210 38 felelnek ~ - felelnek meg 
212 9 gyapju nem - - gyapjunem 
221 31 100—50 . - ice--150 
235 19 apre - - - az apró 
237 10 a’ fonya - - afenya 
240 3 maradoknak - - marakodnak 
248 17 mellyeknél - - mellyeknek 

_- 19 létesik -- - létezik 
259 5 meleg - - - melly. k 
261 3 azonban - -- azonnal 
266 y 19 Külbájok - - Külbajok 
267 30 magából -- - magbol 
272 10 egektôl - - egerektôl 

-— 21 állattenyésztés - és állattenyésztóe 
275 33 iolyat -- - - folytai - . 
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