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-POSONI 
' KERT. 

М еПуЬеп mmden Kem Munkak ‚ Rende» 
léfck, Virágokkal , Vcteményzkkcl, F ша: , Gyů. 
шаманы ‚ és Kertí Csemetékkel való baìmolódíf'ok : мы 

mk Nemek, Nevek, hafznok , ы - tsìnálífok bóvségefon ‚ 
_i - Magyar nyelven пиву Наташа! le-inttntnak, Нут. 
' ' “реп azok, a’ mellyek 

ESZTERGAMI ÉRSEK URNAK 
LIPPAl GYÓRGY HERTZEG UR 

»i ONagyyágáimk Кет‘дт шт zîdäóciz 
гит/гать 

* Irta 
yeßzíták rendin-valo' 

LIPPÄI ,yA/INOLSÍ, 
A’ Nemes Magyar Nemzetnek közònsé» 

ges hafznára. 
M.’le 

Будда ,mka , c’ch Ми уди/5153311! zmtvttfzíp 
шиит штат Rüben fog „лап/г. Az см а Vi 

идти, uí/òdiä a’ [штатив], „там a' GJůInJI- . 
„мы fzépm тай: 

Muß pcdïg “готам: rulaidon Köfcségével kí-nyomt|m- 
GYòRòTr, швам; ёсгяЫу Janes, Kiralyi. раграы «varon prim.. 

Кбит-пустит, 1713. ЕШембЬсп. 



ääîääëëë: ëëëêâääâëêäâääââê l 
А’ квешз OLVASÓHOZ. 

ЕЕт drága Нага nya/@ën [гол/щ) шип /ezít та Lippai 3115110: Зешй‘дё rendin~valóßer-_ 
' иге: Pap, és óHertzegsefgánekliippaiGyórgy .Eji 

tergami Еже/г Urnak, kedves Báttyaí атм/ъ, Máltásá 
gos убитым-шт“ létekor ki'- bocszította; DeI тёте! 
nagyon meg - {вдул/гона]:- az. Exemplárak , [году azéri.' 
ne ¿fak az Стадии/г emlékezetélien, [шпат а’ kezé 
деп-5312372 maradgyon a’ тип/га ; Ugy itéltem [году нет 
11120750', és kif ba/ànára Unió doëgot tcfzœk az Hazárzak, [ш 
ifmét ezen drága/ìep vfzagyarsággalìrott'munkát,(meßy- 
ben az Kami/zi dolgokrúl wld ékes-jàoßzyokás az.. Ма 
gyar-Wychen meg-maradnak) nyomtatásba доплатит; 
Meg-@zwom [югу nagy kóltseîgembenf Миледи: az Or 

ßágnak'kózónségesjawím тет kéméìzltm ,' zylik'azomban 
te Kegyes @Iva-só aztůeíylz'en'badgyad', е’х сиепйтдхддвш 
панд névvel пешек] д ¿c vë/e: ¿L 

. Ig);I [ах/{туш az: egléfz: N'emes Orfz-ágknak- 
Elli-Elx 

застыв Gîergely'já'nos. 
GlxôriKönyv-nyomtacó..   
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VIRÀGOS - KERT , 
I. R Ё s Z. 

Az Kertnek becsůlletes, gyônyò 
růséges, és hafznos munkáirúl. 

Ogy a' Kertnek becsůlletes, Num. 
és kedves munkáia, az tôbb Ma-I9' 
ìorsághoz tartozandó водников 
ságok , és munkák kózzôt, mél 

' _ tán elsô hcllyet РОЗЫ : Világoßân #l #'&quot;T - - шмяк abbú!; hogy maga а min 
деп állatok Teremtöie , a’ mi elsô Atyánkat, az elsó 
Világì Маги-563013: СтисЩёс: nem a’ fovány fzántó 
[диет helyheztette, Mert, az után veré reá a’ 
тает, vetéíì; Irv/adore, шиш: fui „фиг, рапс tuo; GWA 3 
A’ te ábrázatod verítékével еще kenyeredet. Nem- f 
is годам ôtct a’vigafztaló fzölônek kapállására, fe 
nem az oktalan Шагов körúl-való gondviíeléfre , és 
bajmolodáû'a; падет, Pojíu': {Лит in Paradißfm va. Gm. 2. 
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2 Elsô Kônyv Virágos - Кем: ‚ 

ХторЬ. deni. 

Щит, ш operaretur, ô’ силами: iäum. Tévé ugy 
mond, ötet az gyônyôrůség Paradicfsmában, hogy 
mint elsô Kertéfz, munkálkodná . és óltalmazná azt.' 
Mîvel az Ll: Щеп, alig hozá az emberi nemzetséget 
cz шавка: mindgyárc, mint-cgy vìrágos bölcsöben, 
a’ gyönyôrůség’ kcncében fekteté; hogy осип fel 
nevekedvén, a’ Paradiefom-béli kercéfzséghez kez- 
dene leg-elsôbben»is. Azért, talám meg-ucm ité! 
tetern én-is e’ végre , ha az tôbb Maiorságrúl irandó 
Kônyvek kôzzôtt, elsô hellyet , és tifzteletet enge. 
dek az Kertnek; mellynck becsůletes munkáiában , 
nem-cfak az alacfon-renden való emberek: hancm , 
még главой-Яз а’ Királlyok, Csáfzárok , Papi, és Világi 
Fcìedelmek, sôt a’ Szerzetes emberek, ’s más Uri 
Méltóságban való emberek-is, tifztefséges ведьм 
tofsággal gyônyörkôdtenek ; nem cfak падаю, de 
még той—53 nem-fzágyenlik kezek fzennyét ahoz ken 

Az tôbbi kôzzött, ama nevezctes Persák Ki 
h'i-)K'Mrállya Cyrus, kirůl Xenophon cf'udákot ír, щепу 
”ЮГ. nagy kivánsággal vifcltetett a’ keftek épůlcti, _ékeíî 

ségc, és miveltetéséhez ,° eI~anny1ra, hogy a’ Klrályi 
méltóságban nem-cfak meg-nem pil-últ , hogy mun 
kálodott a’ kertben: hanem inkább, dicfekedett abe 
ban Lyfander elôtt , hogy kerténck rendes ékefsêgét, 
maga elméiévcl találta-fel, és job_b réfzére , штат: 
maga kezeivel óltotta a’ ваш; Es ha valami tatto 
mányt, hadi erejével meg-vett, az vólt elsô igyfkeà 
zete , miképen ékeûtheß'è-fel fzép испанка. Es :gy2 
ha valakit látott a’ fö ember’ fzolgai , és tifzt-Vîfclôl 
közzůl, kinek háza`kôrůl fzép virágokkal , vetemé 
nyekkel , és gyůmôlcsôkkel tenyéfzô kertc vólt: 

С 



I. Réfz. 

több ìófzágokkal megaiándékozta , és fel-tifìtelte, 
Ha pedig valakinek hívalkadó reüségébůl, el-pufztúlt 
kertyét fzemlélte: azt iavaitúl , és tilìtségitúl-való 
meg-fofztáíïàl bůntette. Sôtha valamclly idegen Or 
fzágban hallott: ritka, és drága virágokat, vetemé 
nycket, шт: azoknak fzcrzésétál, mcg-nem vonta 
kóltségét. На ezeknek, és fok fzámlálhatatlan te 
kíntetcs fö embercknek dicséretes nyomdokit köve 
til; moßani idôbcn-_isfa' mi Méltóságos Uraink , 
és máfok-ís Magyar-Orfzágban nem kevcß'èn, kik 
nck terméfzcc-fzerént való hajlandóságok vagyon 
a’kertnek’ gyônyôrködésébßn: és idegen vìrágok, 
’s cfemeték meg-fzcrzésébcn : ’s értekek.is lévén hoz 
zá; mellyekkcl a’ régi Magyar pufztaságot, ésvadsá 
got fzclidìteni , és cûnoûtani igyekeznek ; miért kcll 
illy bccsúllctes, és dicsìretcs foglalntofságért meg 
fzollani , és nyelvekkelkiiïëbbiteni: és a’mitmagok 
rompa elméìekkcl fel-nem érnek, arrúlmáft meg-ité! 
nì? Sôt az ki a’ becsúlletcs kerti munkátúl irtózik,és 

_ annak gyônyôrůségét meg-veti, azt én, több okos 
emberckkel eggyůtt, az embcri terméfzettůl el-fajúlt 
âllatnak ítjlem. Ha ki pedig a’ kertnek hafznát akarná 
fontba vetnì , 63 abbúl itilné nem méltónak, hogy em 
berséges ember abban ведьма е!т6]6с, ’s fáradságát 
tôltené ,- mivel az igen cfekély hafznot hait: fôlôtte 
meg-botlauék. Mert vallyon, mi lehet cz Világon 
haíimoíïabb az embernck, mint maga életének hefz 

' fzabitáí'a : cgéfségének óltalmazáfa: fárat ereìének 
megmyúgotáfa : fullyos gondgyainak cnyhitéfcx és 
mindcntagiaínak vigafztaláf'a? azt pedig fohúltinkáb 
fel-nem talállya, mintaz kerti múlatságban. Kiben 

A 2 cfak 

IH. 



4 Elsò Kônyv Virágos-Kert, 

§06, 22. 

Gm. 3. 

cfak egy kedves sétálás-is alkalmatosidöbcn, cfudâla~ 
tos-képen m¢g-vidámitcya az embert .° és annali a' 
Mennyei Paradicfommk kivánságára fel-inditcya el 
méiét: kibeucfak egy Virágocskát meg tekéncièn-is, 
leg'ottan annak alkotóìának f'zópségére , és Гик-севи 
re fcl-geried. Мага—18 а’ Mindenható men, kinek az 
Egck nek felette, ás a’ fényes ciìllagoknak tetején vala 
ékes Palotáìa, mint ]ób az kônyvéb¢ тезиса: DE US 
сметет gli Carlo , äÍ/àper [Marum verfìcemßblimatur. 
Az Щеп, magnífabb az Egnél, és a’ cfillagok tetején 
felmngafztaltatott ,° és az ö ìáró hellye-îs ‚ quimrdiner 
Саш ренты/аи: ‚ а’ ki az Eg nek {мамаш jár: 
még-is múlatságnak okáért, аъ Paradicfom~béli gyô 
nyôrůséges kertiben ment sétálni; mint a’ teramtéß 
růì írt könyvbennyilván meg-vagyonírva: Е: сйтаи. 
¿lf/fmt lvom» Domini DEI deambulantz': ¿n Рапид, ad 
«umm pol? meridian, abfcondítje Adam è' стог :jur ; Es 
minekutánna halloták vólna az Ur Ißennek fzavác, ki 
a’ Paradicfomban sétál vala dél-ucán a’ fzellön, el-bu 
часы: Adám, és az ô felesége , az lJr ábrázattya clôl. 
Ha azért az Ur Ifiën leg-alkalmatoffàbb fzellözni való 
hellyet nem шаг ut, hanem , a’ Paradiefom-béli kel-t' 
bcn akart magának fzerzcni а miért kercf'nének az 
emberek~îs, kik az Ur Щеп kôvetésére teremtette 
nek, magoknak alknlmatoíïâbb helyt a’ kcrtnél i’ Val 
lyon1ehet-e’ az emberek táplálására, haíznoifabb ez 
kôz a’ kertnél: ahól mind konyhára, és étkckben való 
veteményck teremnek , ’s az Рак, kedves ízt adó gyů&lt; 
mölcsôkkcl bôvelkednck? Fel-talállya сена: még a’ 
kôz ember-is , ki cfaka’ haf'zonban gyönyôrkôdik , a' 
кашек fzûkséges hafznaic; mivet az mica’ piaczon, 

drága 



I. Réfz. 5 
drága pénzen kellcne venni : :hoz maga hailékába in, 

yen ìuthat. выдающим az orvolsághoz , és Pari îában való тиши ereìérůl, hafznairúl; kik kôzzûl 
kôzónségefïën iobbakazok ‚ а’ kiket a’ kertben nevel 
„канаву fem mint a’ kik magoktúlnônck a’ mezöben. 
Ежа-Ниш még Sz. Dávid fem itil nagyobb bóldógsá~ 
iat ez világon, mint a’ ki keze munkáiábúlehetik. aborer талии»: tuarum guia младший: beam er. Sôt 
maga Idvczitônk, вы egy virágocskát-is nagyobra 
becsúl minder: világi pompánál , és dícsôségnél. Ne- MWA“ 

е Salomon in 0mm' gloria Ли , jïcul шит ex bir. Be 
csůlletes azért, gyónyôrůséges, és haíznas a’ Kerti 
тиши. y 

II. RESZ. f 
Az Kerrnek helyheztetésérůl , fôldnek csín 

nya, ¿s az ¿guck réfzérůl, a’melly felé kell azt 
(агаты. 

AZ rendes, és cfïnos Kcrtnek épitéséhez , három vl. 
dolog kivántatik ; tudni-illik , Tehctség, Мн. 

rat, ésTudomány. Az chmc'g; hogy legyen annyi . 
étteke, és költsége annak, a' ki kel-tet akarépiteni ‚ 
kìveì maga fogyatkozáfanélkůl пс munkálodhafiì, 
шашек: ‚ és épségébcn meg~tarthafiì. Marat; 
Ногу kedveìegyen hozzá, mcg-ne папуа a’ munkát , 
gyorS, és kél'z legycn mindcn idôben, „так minden 
félc miveléséhez; тег: ha kedvetlen, éskinfzeritve 
munkálodik, gyakrabban Puf т Péter , Cfallyán Bar 
labás, Boitorián lllyés; és Рейс Demeter foglallyák 
cla’kertet. A’ гидом” f'zúkséges; hogy tudgya a’ 

A 3 Kel, 



6 Elsò Kônyv Virágos - Kert, 
Kertéfz, és annakigazgatója , mit mindenjdôben Кв] 
lefsék a’ kertben mivelni- Merc fzinte olly fzůkségcs a’ 
kertel való bánáshozaz értelem , és tudomány, mint 
az emberi гейшей orvoslásához , a' mint Xenophon 
bizonyittya; Вову a’ Gazda embernek, Kertéfznek , 
és az Orvofnak egy hivatalok vagyon abbúl; hogy 

VII. mindent, idejébben végezzen-cL Az kert igazgatóiá 
nak tudós, és értelmefnek kell lenni; тег: egyébként 
abban a’ kelepczében clik, kitůl az régi gazda emberek 
intettek: hogy , rofzfzúlvan annali az ишак dolga, a’ 
kit a’ Gazda tanit: az az a’ ki nem ért az Maiorsághoz, 
6s каскады hozzá: az ki mindern fzavát el~hizi a’ Ma 
jorofnak , noha gyakran fillent, és ellenkczô dolgot-is 
mond, más képen, hogy nem mint kellene lenni , a2 
Urának пазу kárával. Azért, mivcl ErfèkUrunk ô Na 
вазами éles elméie, mindenféle kerti tudományban 
tôkélletes: annak példáiát,hogy más Её renden valok 
iskövethefsék: arra utac murat, czen iráfecskám, 

Уш. А2оп kivůl, a’ Kertéfznek clsô gondgya legyen 
az, hogy a’ földnek csínnyát meg-vegye,és jól-meg if 
mérje ; a’ mint hogy minden Меде: embernek meg 
kcll ifmérni и: az efzközt, a’ mi k¢ze kôzôtt Рогов, és 
kiben leg-inkább foglalatos, ugy-mint az ôtvef nek az 
aranyat, ezůüöt.' az Acfnak a’ fát .° a’ Szabonaka’ pofz 
tót, és más materiát, ’s a’ t. a’ mint Plinius bôlcfen ok 

Plìujaß. tat. Qli/ëm [шт termo: , aquamquc „шт ,° Ki.ki 
с. 22. mind maga fòldét, és vizét meg-ifmérje ; Azért, vala 

miképen az embernek, barmoknak, kôveknek, és min 
деп-Реи: állatnak magánms, és tulajdon rerméfzctek 
vagyon : ugy a’ földnek-is. Némelly zíros, némelly Го 
vány; némelly fövcnyes, némelly ifzapos, némelly a 

BYaEOS; 

 



II. Réfz. 

gyagœs; némclly feiérmémelly veras, némelly fekete', 
némelly hammú-í`zinú; némelly súkeres, némelly por. 
hanyósmémelly foós,némelly ncdves, némelly fzáraz, 
némelly feppedékcs. Ezt meg-ifmérvén , -az után el 
ke“ váìafztaní: mcllyik a’ virágoknak, veteményekg 
nek, fa'knak leg-alkalmatoffabb. 

Négy érzékenségůnk мы, ifmérhettyůk-meg 
kivíltképen, a’ŕ`ôlnek csínnyát. ища]. Tapa/¿rauf 
jkl, Koßohí/Í'al, Залу/Ша]. 

Límnt ifmérìůk-mcg a’ ki fekete , fbjér, veres , 
hammú-fzinů. A’ {еще fôldet leg-inkább iavallyák 
a’ кашек : cfak ne-legyen feppedékcs,avagy igen ned 
ves: Azért, mentůl in kább el-távazik a’ feketeségtúl a’ 
fôld ‚ annál alább való, és erôtlenebb. A’ Tekintet ál 
tal, másképen-is meg-itilhetni a’ fôldet , ha tenyéfzô 
e’ vagy cfckélly; свата-пик, ha meg-tekinttyúk, mi 
cfodás fůveket nemz, ugy-mint, zírofokat, vagy Точё 
nyokat, bôven, vagy ritkán,fzárazat,vagy nedvefet, 
танкеры; ha ló-herét hoz, igen ìó. 

Az „Jeff/fel me -ifmérhetni а’ fôldct, ha kövér-e' 
иву fovány; tôm tt-e’ vagy ritka; lágy és könyů. 
Kóvér lefzen, ha mikor az úiìaiddal Мне-пусты! ‚ 
azokra ragad mint a' cfoport: és ha а’ földre cfapgd, 
el-nem afzól еду-тёща! : ha az палю-мм, kapárs , 
“он, gereblyérc görôngyöfïën ragad. 

Koßoláßìl me -ii'mérhctni, ha keferû-e’, foós-c’ , 
tímfoós-e’, kénk ves-e’. Mert mind ezeket, a’kert- 
hez, igen alkalmatlannak itili Virgilius. Ezeket pedig 
az izeket, hogy fsl-talállyad, illyen Mcßerséggel ély: 
ió-darabb földet vízben ólvafz, és egy étfzaka áfztasd 
meg: hogy спущен егу-шатш; а: után a’ vízet, ßgy 

yáfzon, 

IX, 

XI. 
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XII. 

1111. 

XIV. 

XV. 

váfzon, vagy papyros által Fzůrd-le .° ’s meg-mútattya 
az a’ viz, ha az гам КеГегй-е’, foós-e’, témfoós-e’, vag 
kénkôves-e’. Ha az vízet ki-gôzôlceted, fel-találod az 
cdénnek a’ fenekónaz élczet,a’ kivel a’ fôld òázve vólc 
elegyitve. 

A’ Sang/¿jul ; minek тёщи esô ста, kedves il 
latott bocsát magátúl, mint az jó-fzagú kenetek ‚ ас 
vagy mikor az erdôt irtyák , és a fákat le-vágìák. 

Mivcl azért a’ fekete Fôld, a’ tôbb földnél, leg-al 
kalmatoßìbb a' kertnek,ebben-is kůlômbség vagyon; 
тег: némelly fovány,ésvékony föld .' némclly tômôtt, 
és kövér. A’ kôvér fóldbcn , ист-11:12:10: mindent 
verni. Az foványba pcdig femmit fem, Leg-jobb vól 
na агу réfzét a’ Kertnek, a’ ki zíros, konyhára valóve 
teményeknek hadni: más réfzét, a’ ki foványabb, e 
gyéb fúveknek, és гамак. Harmadik réfzét, a’ ki kö 
zép fzerû, az virágoknak. 

Kóvér és nedves fôldet kiván, minden-féle ká 
pofzta, és cgyeb konyhára való vetemények , faláta , 
endivia, ешь, répa, retek, veres-hagymn, pág-hagy 
ma, mogyoróhagyma , pálìornák, zeiler , ártlcsóka , 
fpárga , Fpinátfz , Tôrök-bnb , és búza. Majoránna , 
Zállya , Rofmaring , Szekfú. 

Porhanyós, és ritka fôldbe könn ebbcn nônek: 
Ruta, Foghagyma; Petrcíël'iyem, Sá rány, Isóp, Ka 
Pm'.' ’S а’с. А’ fák hafonló képen nem-(zererìkìgcn a’ 
búìna fôldet, mint a’ cleme'fék fem; és ha ne'hagané 
val kell ôket táplálni, кыш kel! azc rickán, kevefïët a’ 
gyökerektůlhìntcni. Шуеп terméfzettel bìrnak: fM 
ma-Fa, KÖrrvély-fa, Cferefnyc, Szllva, Baraczk, Виз. 
а]та‚$2е6егу‚Мовуогб-ЕЁЬЫоГгриНуа,бейгезпуе; om 



ll. Réfz. 

Som-Fa, ’s a’ t'. Cfcmeték , Szôlô, Чад-Ют ‚ Crufpán, 
Genißa, ¿des gyóker, gyclog-fenyô , róTaE, Sz. jános 
fzòlóje , egres. 

Mind ezek ,nem annyìra kedvellik a’ sůrů , és kö 
чёт földet, mint azritka, vékony fôlde'c; merc az ritka 
földet, könnyebbcn által hattya az esô, és a’ nedveíî 
lég; méllyebben цитаты; а’ fáknak gyôkerére; 
mellyetnem-enged a’ tömótség. A’ Fůveknckpcdig, 
és virágoknak gyôkerek , mivel kôzclebb levelck a’ 
fôldnek fzínéhez, azétt a’ le-fzállott neòvefség, a’ ki a. 
lább (iet a’ ritka fóldbe , nem-annyira'táplálhattya ô 
ket; 's kevés hafznot истек túle: a’ Nap-is, kön. 
nycbbcn által~hattya,és kisůti gyökerét, Máfodfzor, 
a’ kôvér földbe ůltetett гать gyôkcrei, több táplá 
lápc vefznek-bé magokhoz, hogy nem mint fzůkség 
vólna ‚° azért, nem a gyůmôlcfrc, hanem a’búia ágak. 
n, fclettéb való levelekre , és й] gyókercknck ágaza. 
tirs fordittatik, a’gyůmòlcf`nek nagy тактам. Az 
ért a’ gyúmölcs-is vâgy смазан: vagy igen izůkön 
текст; mert a’ nedvefségtůl el.nyomatik. 

Köfzép fzerů гаме: kévánnak a’ virágok, a’ ki fe 
ne igen ziros, Гс пе igen fzáraz iegyen, иву mint: Tu 
lipánok, Anemone, filinmok, Nárcifïhfok, Hya'cintu 
fok, ’s a’ t, Hogy pedig a’ fôldnek zíro f'ságát temperál 
щи, egy kevés Fôvényt kever-nek kôzibe. 

Azou-kivůl , a' kertbéli гам vagy verö-f'ényes , 
иду árnyékos föld ; mert a’vetemények, és viráguk 
kòzzúl, némellyek nem-igen fzenvedik a’ Шар-Генуи 
Ьапет inkább az árnyékokat, a’ hól iobban tenyéíze. 
rek .' ugy~mint az Epery, Rofmaring, Maiorán,Vióla, 
Gyôngy-virág, ’s а’с. Némellyek pedìg, a’Nap súgá 

B riban, 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
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XX. 

XXI` 

XXII. 

riban, gyônyôrködnek , ugy-mint Uborka, Dinnye, 
Sáŕiìány, Olafz-Kapor, Füge, ’s a’ t. 

Mind ezeknek vetéfekben, últetéfekben , palin 
tálál'okban, 'kávántatik a’ Kerrél'znek értelmes okol'sá 
ga: hogy tudgya minden Veteményeket, Fákat, CVe 
metéket, Virágokat ugy helyheztetni : hogy ne cfak 
ékeíëéggel, és fzépséggel csínofitfa a’ keltet; de még 
ezeknek fzerencsés neveléfekkel-is gyarapitf' a. Meg 
kell azéri: mindennek tulaìdonságát, és terméfzetit 
venni: hogy alkalmatos helyre últetceffenek: тег: e 
gyébként, fokan ki-vefznek, ha az terméfzetek ellen 
tufakodó helyre kénfgerittetnek. 

Melly réf'zére az Egnek fordittafsék a’ kert, ац 
is igen méltó tudni. Mind inkább iavallyák a’ kette 
ket, a’ kik Dólre fzolgálnak, Az után, a’ kik Nap-ke. 
lette. Ez után, a’ kik Nap-nyúgotra. A’ kik Efzakra 
vadnak forditva, mivel a’ hideg fzelek igen meg-iárják, 
ritkán engedik, hogy az el-vetett vetemények, és más 
gyůmôlcsôk derekalTan meg-érhelfenek; azért, nem. 
igen dicsírtetnek. Némellyek a’Tartományoknak al 
kalmatofságokat nézik: ugy hogy, a’hideghcllyeken 
a’kerget, a’Napra, чаду Délre fordítsák: a’melegc- 
ken, EIzak-felé: a’ kôzép-f`zerů hellyeken, Nap.kelet 
felé. Az egyenes hellyetis, a’ hegyes,és vôlgyes hel 
lyeknél, inkább beceůllik. Nem cfak azért, hogy a' 
hegyes hellyek, igen alkalmatlanok a’ sétáláfra; ha 
nem, azért-is, hogy a' Nap, nem-vetheti minden Fe 
löl súgárit reájok; az fzelek-is, a’ menykö-is, kövesô- 
is, és zápor-esô -is inkább olìromollyák a’ magos hel. 

XXIII. lyeket. Az vôlgyekbe pedig a’ hives , 63 magtalan ár 
nyékok, az magok elevenségét meg-foìtyák. Arta-is 

vigyáz- 
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vigyázzunk, Вову 32 egyenes hellyen.is, иву-113111611. 
delnůnk 3’ kettet, hogy ne-legyen tellyefségel eg e 
nes; hanem, egy keveßé alá haiollyon , hogy 32 63 k 
nek felettébb valónedvefségek, az ágyakon mcg-ne 
áliyamk x 112116111, alá Follyanak. Mind поп-61131 a’ 
dombos helyeken, néha fzebb kettiehet, hogy fem 
mint az egyenes helyen; cfak hogy mindenkor egy 
kô-falt kelletik a’ máfìkra rakatni , és fel-emelni, kinck 
пёву. ôt, vagy hat ôlnyi fzélcfsége legycn :és azt: fel 
lyùl 16 Fôldei meg-kel] tôlteni: kiben virágokat, vagy 
veteményeket vethetni. Garádicfoknak-is kell lenni, 
eggyik forrúl a’ málìkra, azoknak ékefségekre , fára 
foilyó ró’sákat, és más fel-follyó virágokat kell mel 
1614: últetni, a’ kik bé-fedheisék. Hafonló-képen a’ 
k6 Fai meile-is, hogy azoknl, mint cgy f`zép karpitok. 
kai,bé»vonali`anak. Az kô-Falokra,fzép feüetedényck 
be virágokat rakjanak , hogy fzép rendes profpeóìuf 
13 legyenek. Lugafok-is lehetnek raitok .° eggyik 313. 
сГопЬ legyen a’máßknál. Illyen kerteket Délre, vagy 
Napkeletre kcll épittení. 

Továbbá , kévántatik a’ kertnek válafztásähaz , 
az 16, 63 egéf'séges levegö-ég: hogy ott, a’ 116163636 
get kercsúnk, betegséget , és halált ne-lellyûnk. Nc 
legyen mocsáros, seppede'k es, poshatt heliyen: távúl 
32 6116 tóktúl, kivált-képen az virágos~kcrt, hogy an 
nak dög\e\etes iehelleti, a’ virágoknak gyônyôrůségcs 
ruházattyok fzinet, meg-ne vefztegeiie. На 161161 116— 
261 a' házhoz, hogy mikoraz Ur ki-tekint az ablakon, 
mint еду Paradicfombéii Palotákban láttafsék lenni; 
3’ 11613’ kúlômb kúlômb-ŕ'éle f'zép virágok, (zines kön 
tôsókben, parancfolattyára udvarollyanak. Legyen 

B z 16333 

XXIV. 

XXV. 
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XXVI. 

XXVII. ‘ 

XXVIII. 

tágas-is, hogy a’ virágok, Рак, és vetemények ci'elédes 
nemzetségi , meg-ne fzorúllyanak. Továbbá , ha lc 
hct, a’ kertetollyan hellyrc ершик, а‘ hól vagyked 
ves patakocsln, vagy forráe, vagy áiott kútyagy cf'or 
gó kút legycn; hanem a’ kernbe, de közzel нона: 
hogy mikor (шведа; ,vizet merithcífenek. Merc a' 
viz, a’ kercnak élete. Kirůl тёщи: сбьбес. 

Az kertck formáìát, a’ mint az hely engedi,és a 
karatod сапер, ugy Vzabìad; akár négy fzegcletů le 
gyen, akár теша, akál hofzfzúkás,akár tyukmony 
formára. ‚ ‚ 

Ш. R Е S Z. 
Az Kertnek keritésérůl , és kertelésérůl. 

A az kert hofzfzabb, Ногу fem mint fzélcfïebb, H akár tyukmon Formára legyen, hofzfzattával 
Nap-keletrůl, Nap-nyúgott Felé гамаками: 

mert a’ keritéfnek óldala , a’ melly Nap-keletnck, és 
Nap-nyúgotnak ellenébcn vagyon, reggel, és eßve, 
mikor lcg-hofzfzabb a’ Napnak árnyékìa, leg-kcvef 
febb akadékot fzcrez a’kertnek; hancm inkább a’Nlp- 
пак Fénycfsége, éppen el-Fogìa a’ kertnek közepìt. 

Неву azért a’ lopoktúl a’ kerl: meg-òriztefsék , 
némellyek Паб-банан keritik-bé: de az fe legyen igen 
magafs. Némellyek,hsfzfzúitôlgyfa karókat áfnak a’ 
fôldbe, sůrůn egy-más т cllé, és Fcllyůl vefzôvcl egy 
néhány rétůleg meg-Fonnyák: hogy könnyen lc-nc 
dôlheffen, паду ki-ne vonhafsák, Ha pedig Valaki 
azt akarìa , hogy tovább tarcfon, alol, a’ meddig az 
fôldben megyen,tcgye a’ túzbe,és cgykeveisé égeÍTe 
meg cfak hogy meg.feketedgyék: ótven, avagy hat 

. van 

\ 
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van efztendeig~is el-tart afïéle sôvény. Némellyek 
дыши: keritik-bé; némellyek magos sóvénr fonnak 
kôrúlótte,és a’ teteìét iól n- eg-rakìák tôviffel. Némel 
lyek, inkább eleven kerteléflelakarìák meg-óltalmaz 
ni’. аи pedig. чаду Fúz-fával sůrůn ůltetik-bé; vagy 
kůlômb капать féle tôvilTes, és bokros, ¿gas-bogus 
Баш-561“: ůltetnek az kert kôrůl sůrůn, és ha meg 
foganlznak , fzúntelen való eleven sòvény lelzen be 
lölek. 

Aval pedig igy kellbánnì : Sz. Márton naptúl Fog 
va Farsángig, mikor meg-nem bimboznak атак : gala 

onya fác kell ki-áfni, és el-ůltetni ,° de meg-ne lìrtsék 
:gen a’ gyókerét: hanem, megint ugyúlteßék,a’ mint 
az clôtt vólt. Ha az hegyeit el-VágìákJÓI es rôvid &quot;деп 
hadgyák , hamarább meg-foganfznak, és sůrůbb ágai 
Iéfzen. Ha pedig hofzfzan hadgyáka’ galagonya~f`át, 
nem-i6, Núm ellyek el-rnennek ôfzel,Sz.Mártnn nap. 
ig: a’ galagonyának, kòkénynek magvát meg-fzedik , 
és eggyůtt ezen fák kòzzibe ůltetik sůrůn, nyárba ki 
kél; de ke't efztendeig, fzorgalmatoflìn kell gyomlál 
ni, hogy a’ több fůvektúl el-ne nyomattafsék ,° ciäk 
hogy a’ kôkénylkésön iôn-ki,és nö. Máfok cfîpke bo. 
komak, tóviffes federinek, lendeknek magvát vefzik, 
és azt régi haió kôtélbe teízik , ’s ugy áfsák-el a’ ŕ'óld 
be. Némellyek,kůlömbkůlömb féle tôviffeknek mag 
пёс vhf-Iban ‚ vagy más ragadozó materiában tefzik ‚ 
's el-nyúityák a’ kert кацап, 63 ió ganéìos fôldbe el-áfï 
sák. De mind ezeknél leg-ìobb, ha három arafznyi 
fóldet ¿fnl-ki az kert kôrůl, és az bokrosbúl ás-ki 1:15— 
lömb kůlômb féletôvilfes bokrokat, mind gyòkeref 
ст: éslzoknak hegyeit vagdald-el egy kevefsé,hogy 

B 3 az 
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XXXI. 

az mint lehet, egy aránfuak legyenek, Novembertůl 
fogva, Februariufig ásd el a’ fôldbe. Három könyók 
n ire cgy-málìúl , últes fzil-Fát közibe: az léfzen a’ _ 
t bbinek gyámola. Más fákat-is últethecz, akik el 
fzenvedhefäék a’taroláll: : ugy-mint a’ köris-fa, ha sú 
růn últetik, az hegyit egy kevefsó el-metfzik, de баса! 
legyen; midôn ki~nô,minden-ŕ`elé el-haithatni az ága 
it. A’ Змий—Ев, vad Somfais kecske-rágó fa-is igen jó, 
A’ bodza fát nem-igen dicfìrik'; mert a’ tôbbinek ki 
fzíìa nedvefségeket, ési en temérdeken nó. Hof'zfzú 
Geniüát, a’ ki sůrůn n ‚ könnyen meg-haithatni : és 
az éretlen gyůmôlcfet-is,eczetbe bé~clinálhatni.Tôbb 
eHÍle boìtos, és bokros fákbúl-iscíìnálhatni illyen 261 
dellô , és eleven sôvént : az mint vad Ró’sábúl , vad 
Megybůl, fzederi bokorbúl, Fáji foskábúl, avagy kecs 
ke rágó fábúl. 

Ehez a’ bokros kerteléshez, leg-inkább kéván ta 
tìk,hogysúrú legyen;azt pedig két képen nyerheted 
meg. Elsôben, ha három, avagy leg~nlább két rendre 
ülttctcd,egy-más mellett, a' boites fákat egy arafznyi- 
ra : ugy hogy az egéfz kertnck keritéfe,három rendel 
últetett bokrokbúl állyon. Máfbdfzor, ha clsô efzten 
dôben иду alá nyíred , hogy деп-тащат: állyon-ki 
a’ Földbúl: ma'fodik efztcndôre, cfak nem egy réŕ'nyi 
rex harmadi k efztendóre, annyira bocsáthatod,a’ mint 
akarod. Miképen kell pedig, és mikor, efféle bokros 
fákat nyírní,ez után meg-imm. Ez Féle bokros Шт, 
ha a’ k6, vagy sôvény kerités mellé штык, és nyírik; 
еду néhány efztendô múlva, éppen bé-fedik, mintha 
Тибр zöld трапы bé vonták vólna.,- 

IV, RESZ, 
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IV. R Ё S Z. 
Az Kertnek sztásárúl, Réfzeirůl,Lugafok- 

rúl , és шипы. 

fzabnak. Imà. Virágos-Kert. зад. Vetemé 
nyes- Kert. зад. Gyůmôlcsôs-Kert. Az 126 

163, komlós, és orvofságos kertek, ezekhez стоиц 
dok. 

A’ ki nem-akar mind ezeknek kůlômb hellyeket 
tendelni, hanem, mind egy kercben heyheztetni; El 
sòben, ofzfza-fel a’ kertet,egy-néhány egy-aránsú táb 
ига; de nelegyenek a’ táblák fe igen nagyok, fe igen 
kicsinyek: hanem az mint a’ kcrtnek nagysága пуд] 
tózik. Ha az hely engedi, legyenek Felefek. Ezeknek 
kôzepette, Iegyen egy hofzfzú út, kerefztůl által ho 
fzattában; s meg fzélefségére. Annak-felette, mindern 
tábla után hadgyon hofzfzú útat, és mellette-is- Ha 
пазу а’ Kert, némelly útat lugofnak hagyhat;némel- 
lyeket ékefségnek okáért, alacfon Spalieroknak :mind 
нес-Быт legyenek últetve, és egy-korúk идущей; 
Az elsô út, a’ mint az aìton bé-mennek, légyen hofza 
tára vagy lugas,vagy alacfon út : az az, Spalyér. 826 
lefèégére legyenek Spalyérok. Ha паду az hely , há 
rom,’s négy lugosÀs lehet hofzatára: hafonló-képen 
lìéleŕ égére-is; cfak hogy, ha ki csínofságát акта a’ 
kettnek, clînállyon mindeu lugos kôzzôtt,vagy után~ 
na Spaliért: akár hofzattára, akár f'zélefségére; ugy 
hogy, ha az elsö úc Spaliér, a’ máfik út ellenében le 
gyen lugos. Az két végén a’ kertnek óldalaslag,avagy 
швов, avagy magos Spaliér. Az lugofnak fzélefsége , 

ne le 

a ’ZKertnek kôzönségeßën, három-féle ofztált XXXIL 
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ne-Iegyen hat, nyólcz, vagy tíz iábnil keskenycbb : 
tíz, tizenkét, чаду tizcn-négy lábnál tágafßbbßz mint 
a’ kcrtnek alkalmatofságához illendö. A’ Spaliérok 
kôzzôtt az útat, vagy cgy-aránt a’ lugoifal, vagy egy 
kevefsé keskenyebben hagyhatod. 

XXXIII. 7 А2 lugofok fellyůl, vagy ki-nyitva icfznek, vagy 
жмот, az az, bólt-hajtás formára мат. Az elsôt, 
fzôlô-tôvekkelkellki-ůltetni. Az máfìkat,vagy fzôlô 
tôvekbůî, az az, venyíkékbůl, vagy kůlômb külômb 
fole gyúmôlcs Fákbúl; ugy-mint, mogyorń-fábúl,birs 
alma fábúl,megy, hállyag.mcgy, Spanyor-megy,8pa- 
nyor hályag-megy,minden-féle izilvs, cfcrelnye,fbm, 
és tôbb eFFéle fákbúl: kiknck gycnge ágai lévclnck és 
sůrůlcveleí, Hafonló-képenvad-fákbúlfagyal-Fábúl, 
bik~fábúl, Spanyorbedzábúl, mind kékbůl,’s mind fc. 
jérbůl, és tôbb efïéle cfcmetékbůl,a’ kik ôrômefi: hajol 
nak, és magofiìn fel-nônek; korókbúl-is тез-Масс, 
kik a’ fára folynak :~ ugy-mint Ró'fa de Iericho, Boro 
Pcyán, téli zöld, ’s a’ t. 

XXXIW Az lugofnak való Баш-Шип, mikor ůltetni akar 
ja ember; az (inort ki-vonnya hofzattában ‚ és áffon 
térdig való vermct, leg-alább еду lábnyi f'zélefségre : 
аЬЬап hánnyon bôven iól meg-¿rt rehén qanéit, mel 
lyet fôldel ôfzve keverkn. Az után, últeffc rcá a’ дуб— 
kereket, avagy fákat, a'mi- némůket akar, ìó sůrůn , és 
tömìe ìól-mcg kôrnyúl f'ôldcl. Az felit el-vàgdallya , 
Воду 6136 еГ2сеп66Ьеп, egy ôlnél ne-legyen magof 
fabb .' hanem а161 bojtoßabban nôiìôn. мамаш efz 
tendôben, még magnífabban hadhattya еду kevefsé, 
Harmadikha-‘is , de mindenkor (inór-fzerint путе 
meg. Effele fáknak últetéfek, lcgycn ìó idején ki-ke-- 

letkor, 
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letkor, mihent a’ Гагу el-megyen : vagy ôfzkor; egy 
keveísé Sz. Márton nap elôcc, ’ » 

Az Lugofoknak való Рамные ofziopßk,b és bólt 
hajtáfok,iegyenek ha lehet tôlgy-fábúl ki-f`aragva fzé. 
pen g fe ne igen temérdekek ‚ fe ne igen vékonyok. 
Бегу [zegletûek legyenek kiknek a’ temérdek réfzét, 
mellyet a’ földbe-temetnek, elsôben inegégefsék egy 
тещ: hagy hamar ne-rothadgyon. Az певуньи; 
lyebb-kell badni egy kevefsé, hogy nem mint az ar.' 
cufnak vége éme: és пошиву gombot faragni,vagy 

‚хххч. 

шёз-ЕаЬШ fangtatni, meg-ŕ'eíìetni,aranyaztatni, ho- ` 
fzúkás-is lehet,nem cfak gômbôllyů. нам pedigiob. 
ban akaria, cíináltnfïon а fazakafokkal, kivált-képen 
az úì-Kereíztényekkel,kúlömb kůlômb-fzinů mázos 
gomboknt, kikkel az karóknak hegyeil: fel-ékelìtfe : 
mint ezcn Erfek Urunk ó Natsága Pofoni-Kertében 
vagyon. Az arcufok hafonló fábúl vagy девкам: 1е- ' 
gyenek ki-faragva. Fox-máis azoknakyagy éppen ke.V 
мыса, vagy hat fzegeletú formára. Magofságát fel.' 
viheted,a’ mintakarod; ст: hogy {fzélefségéhez ké 
peñzfyó proportiosz legyen, és ne-igen alacfon , hogy 
:latta bújkálni keilefsék. Azokat pedig épp'en meg» 
kell léczezni, meg gyalúltléczekkel ,- egy-arántvereß 
{cnet-Fel egy ßngnyire egy-máfìúl. A’ ki т :katia , 
авансы: tartófoklegyenek a’ lugef'ok :feiìeff'e-meg 
Peres еще: feûékkel mind az оторви“, láczeket, 
arcufokat éppen, Az veres fefìéket akár miniumbúi, 
rehén vérre! elegyitve, len~mag сыт tôreiië-meg,a’ 
ki fzebb ‚и: veres fôldbůl сипя] , cfäk magánofan ~, 

XXXVI¢ 

dát ebben-is реп tôlcsôn , és ngy feßeire meg. Az 
fa’ka ágßit, fzofgalmatoßìn, истекает Ie-~ 

С вызвав,“ 



18 Elsô Kònyv ' Virägos- Kert , 
haìtsák,'és rendeer fzironnyal, az az, рапс vei'zôvel 
le-kôtôzzók. ’ 

XXXVII» Az Lugofeknak végein a’ kö-falra, vagy авиаз 
búl cíìnált táblákra , fzép profpe&amp;ufokat , 63 képeket 
ifhatni ; hogy hofzúaknak пацанам. De ha 3' kö 
falon írìák ôket, 3’ Kép-író, mindgyárt akker iria, mi 
kor vakollyák, 63 még ìó nedves a.’ vakolás ; mert ha 
megfzárad a’ икона, és az-után iria, mind le-moff`a az 
esö a’ feûéket. Kitůl ugyan még-is meg kell óltalmaz. 
ni, egy kevefsé killyebbhozván a’ kôfalt, a’hól bólt:` 
туши vagyon a’ lugas. 

Azis ékefìci a' lugofokat e's kertet, ha négy fzeg. 
letin a’ lugofoknak rundelákat, az az, kerekdéd erkél 
lyeket,és 3’ kôzepin,a’ hól négy lugos öfzve megyen, 
cñnálnak : kiknek feliben fzép kerekded, vagy más 
Роста heìazatot éppithetni: és azt vagy (ìndellel fed 
hetni,hagy 32 eso meg-ne jária,vagy léczekkel 166262 
ni, ’s ugy azon ůltetett гати ‚ fzòlôknek le-haitett: 
ágaival bé- bolitani: de ugy, hogy 3’ lugofnak végig 
menendö profpeâufäát meg-ne gátollyák. _ ’ 

XXXVIII. A’ ki akar'la , kettôs швей-13 cfìnálhat egy'más' 
felett , ha mikor a’ fák ìó -magafiìn fel-nónnek: ugy 
hogy fellyůlazalsó arcufokat, de(zkávalmeg-padol- 
Iyák; a’ kin iárhafiänak; az felsô follyosólugofnak al 
culit, пауза azon Fáknak ágaivalbé-fôdözze, és boeit 
Гари: négy fzegletin pedig,négy nyári házat clinálteb 
hat, két fol-ba : hogy ezen a' lugofos-follyafon, egyik 
bůl a’ máfikba iárhaffanak. ' 

На még-is valaki czifrázni akarnálugofïàlt,azok- 
пак bé-meneteleken Portálokat,az 32, meûerséges kaf 
pokat (32 mint F ig. Ln. I.) cûnáltachat: kiket mogye 

ró egye 
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r6 egyenes pálczákbúl, рапс veí'z-fzòklwl,` roíìély fon- « 
шага ófzve kôtözzenek mefterséges напишите. 
pnkra ,- kiknek párkányózatzyokat, lbólt-haìtáfokat , 
ugy kôfsék, mint-ha kôbül , vagy fábúl vólna ki-fa- 
ragva. Fellyúlßegyes óleopokkal,gombokkal , és ' 
eßga, ’s más haltet: formákkal meg-ékefìtfe; de изб-г 
Ьеп, ahol efïéle kapuk lefznck, баш bik-fákat,bůdôs- 
вы, fagyal-fíkat, és más fe'le штамма Шт últeß 
fenekbelôl,hogy zôldségével,az oleopoknak úregít 
bé-tölcsék, és cl-foglallyák. Ezeket, ha nônni kezde 
nek, ìól az fácskákhoz kel! vitlávalkôtözni : hogy ki 
ne nöììenek az ágak. Effcle portálokat, vagy Каракас, XXXIX. 

leg-ínkább a’ kertnek bé-mcnetelén cfînállyák , és az - 
fpaliér hellyett, minbegy Falt cfìnálnak fzélefségre x 
kit bó\t-ha°)táfos ablakokkal, és azoknak felsö rélìét, - 
kůlômbkúìómb-féle ahoz illendô Egurákkal mcg-azi 
frázzák, шакал bé-ůltetik,mint-ha drága eleven kárpi. 
tok kal bé-vonták мкм. Az ablakokban pedig,fefi:et 
edényekbe тазом, vagy ïdegen Шт helyheztet:~i 
nek , az mint num. II. Fig, I. Ez cfìnos ékefség után; 
:fak hogy сок munka megyen reá , és nem-tutos , 
íìůntelmkell тайга tatarozni. 

Az Lugafoknakìs (kiket fábúl ůItettek) kůlsö ré. 
fzeîtìllyen стер formára, vagy kerekdedre,vagy más 
сайт nyírhetni, hogy иду nôijenek. Hafonló ab 
[дюна-13 metélhetnî raitok, hogy a2 táblában bé- néz. 
heílën ember. 4Az Lugafoknak- is úttyaít, fel- kell tôl 
сел? temérdek éstífzta fóvennyel, fél-lábnyi rnélység` 
te: hogy esös ídöben fzározan maradgyanak , és пе 
kellcfsék a'sárba gázólnî. A' ki ak aria,kövekkelrakat- 
hattya, vagy pázintos жёны. A’ fzorgalmatos Kär 2 t 1 

XL. 



2‘0 Elsô kônyv Virágos- К ert , 
' вышек, Бушмен днем anni, вид-7:16 мы 
vakartatni, ha густ nö raitokxhogy tifztáklegyenek. 

Az Spaliereknek, vngy útaknak boites ágas-bogas 
fákbúl ki-ůltetésével иву-Ее&quot; bánni,mint a’lugalì‘a va 
ló Fákrúl meg-van irva: ió zíros Fôldet :lol tôltve, el 
щадит hegyét, és éles kéífèl ‚ a’ те g.sértet gyöke~ 
ret elmeczvén, liner ткет. Elsô efztendôben, сну. 
lábnál ne-iegyen a’ щади kivúl igen magalfabbhogy 

y . boìtoliìn nôhclïèn. мамаш efztendöben, egy мы: 

XLII` 

XLIIL 

sé fellyebb надутая. Miken' fzintén rendiben va 
gycm, két lábnyi, és nyólcz izni legyen magafsága : fzé 
lefsége, egy ôreg lábnyi. Ezeknek ki-últetésére, leg 
iobb az Fagyal~fag merc Tzép zóld, fokáig tart a' leve 
le,ió-bokro(iìn nö; Sam-fa-is, megy-fa~is, fzilva fris, 
kecske-rágo-fa-is alkalmatolfak , Egres-fa-is feiér Spa 
nyor-badza-is , és más-Fák a’ kik bokvoliak. Sz. János 
fzôlôcskéie-is illyen, cfak hogy az ágai igen gyengék , 
és ha Ymagafiâbbari erefzti ember,hamar meg-haiolnakx 
ha léczel meg-nem gyámolittyák. Azért, a’ Ró'fa-fa 
fem alkalmatos a’ kertnek kôzepin, hogy léczekkel 
kellene fel-támafztani: hanem a’ kertnek fzélire,vagy 
a' Fal-mellé ůltefsék. Ezekn ek nyírésére,ltarci`on a’ ker 
téfz , ió óreg, élcs ollót; kiket minden elztendôben , 
kétfzen kell nyírni: ki-keletnek végén, ’s Caniculák и— 
tán, ’smindenkor az finor igazában, mind magofgágra, 
mind fzélefségre, mind óldalaslag.’ hogy az ágak , e 
gyeneßen állyanak. Ezek kôzzött , az bokros sövé-~ 
nyck kôzzôtt, gyůmölcs-fákat últethetni , hogy ki 
nôi ienek,két-ólnyire egy-máiiúl :de ne-legyenek igen 
sůrů levelůk; ugy-mint,kaifzi baraczkot,más.féle ba 
raczkot, штамп, ’s a? t. Атак-Мессе. ugyan Ёж; s v ` 
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sôvények kôzi be tôlng Fábúl , шагу köbůl faragott 
oleopocskákat áshatni : 63 arra egy darab defzkát vet 
hetni, kite minden- féle fe (lett edényekbe, vagy mázos 
гашиша ůltetett virágokat, idegen Fácskákat rak 
hatni еду-11163 ellenébenpagyékeíêégével az kertnek. 
“вуза ezen sövényeken, léczekbůl gátoros ajtókat: 
dìnálbatni,kín ki~’s bé járhatnia’táblákba, ’s bé-iszár 
папайю: ne-legyenek magoílìbbak a’sövénynél.Meg. 
legyenek fcfìveinknek két oleopocskáira gombokat 
cíìnállyanak : azokat: meg-aranyozzák , vagy fefsék, 
На kiezekben az bojtos sövényekben gyônyôcködík, 
azokat fellyůl fel-ékefîtheti fok kúlömb kůlômb-Féle 
апатит, embereknek, 63 egyéb-f'éle вещании; а 
zon ágok nôvésének kôtôzéf'e által cfinált formáival, 
az mint Figura II. n.2. 3. 4.. Azoknak pedig ki-formá 
lásához, igy iuthat a’ kerte'fz ‚ ŕ'ôképen ha az sôvény , 
й yal-Fábúl vagyon ki-últetve, melly fa a’tôbbikôz- 
2 tt, leg-alkalmateß'ìbb a’hajláfì'a, minden-féle álla 
toknak ábrázattyára g Téli idôben, mikor a’ kertéfz a' 
kemencsénél fůjtôzìk,és egyéb dolga nincfen,mogyo- 
r6 рыть: metéllyen magának : azokat fzépen 13 
hámozza fejéren, és ollyan formára ôfzve kötözze» a' 
minémút aka: ábrázolni : akár cfìllagokat, akár em. 
bereket, 31:61- állatokat; azt pedig ôfzve kôtôzhetl, 
Чар] pant,vagy réz vef'zövel, ez tartoilìbb. Mikor a’ 
boltos útat , fellyúl egyenefiën шея-пут, ЬадВУО&quot; 
egy-néhány hellyett ágacskákat .° 63 minek-utánna a” 
bekroknak ¿gai ìól fel-nônnek, tegye reá azt a’ mo 
gyaró pálczábúl eñnált formát, танцев alkalmaztafì 
fa rendellën, ’s erôlTen arra az ágacskákat, és ôltôzte H'e 
bé azokkal, és igy , idôvel éppen bé-növik. Ha melly 

р 3 авт: 

XLIV. 
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ILV. 

ágacska killyebb ¿llana , псы-иен az ollóval nyirnì: 
h ,gy a’ ki formált képet,ki-haí`onlití`a, Efïele képet , 
egy-néhány hellyett cûnálhatz; az ábrázottyát, mind 
az-által , más-fábúl faraghatni. Ha valaki úì-kertet a 
kar el-intézni, иду ott rendellìn éppiteni , leg-elsó. 
ben mérie-meg fzélét, ’s hçfzát a’ kerillelyének. A. 
иву ezt négy egy-aránsú fzeglecre акта ciinálni, ki; 
nek mind fzéle , hofzfza еду-каш legyen; ugy-mint 
ha a’ hofzfza zoo. láb , a’ fzéleíëége-is annyi legyen. 
Avagy hofzukái'on kivánnya fotmálni, tudnia-illik,ha 
az kertnek hœfzfzá zoo. láb, vagy öl; a`í`zélefségének 
120. lâbnyinak , vagy ölnyinek kell lenni: hogy pm-` 
ortioìalegyen. Ez шея-16760, тазы; a’ közepin a’ gereizt útat mind hofzattára, ’s mind fzélefvégére. A’ 

kerefzt útathogy igazán c6nállya,ìgy munkálogyék. 
Elsöben, egy linorral, vagy egyene§-fával тёк]: , ¿s 
talállya-meg a’ kôzepit, mind hofzárúl, ’s mind fzc'lef 
ségérůl. jegyezzen a’ fzéleilségérůl linut fzerént, Y@gy 
lineát, annali a’ lineánàk vegye kôzepit, azt egy Кап-до 
val iegyezze meg; шт az (inorral vegyen bizonyos 
jelt,két-ŕ'elôl a’ lineán,és hafonlóképen karóval ìegyez 
ze' mcg; azon lineán nyúìtfa megénta' {inortiobban-~ 
ki, és tegye eggyik végit, egyik Как-61102 , és avala’ 
nyúitáiïâl, vonnyon Felëyûl’salol is, ее! kerekded vœ 
nál't, vagy kôgöt, az az, Circulufì: más-felöl-is a’l ka 
róhoz севу: egy réfzét az linornak , ’s azen elòbbeni 
nyúitáli'àl, vonnyon hafonló kògôt,vagy kerekded ‚ 
vonáfì és a’ hól egy-máfitmeg»érintik a’ vonáfok, Ее 
gyczze-meg mind két-Felöl, az az, alól ’s Fellyůl ; azo 
kon a’ két iegyeken, ésa’ kózép ìegyen,vonnya~által a’ 
íinort, ’s tegyencgyenes чтит, és meg-lefzen a' ke 

' « ` ' гей: 
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тёти-63. lf'métf,4 ha ki négy egy-aránsú fze'gletekre а. 
katia a’ kel-tet éppitteni, és azt el-intézi, папуа a’ kö 
zepìtúl a’ Енот: ]оЬЬ kéz-felé a’lineán,a’még azkertet 
ki-akaria vinnì: bal-k'éz felôl-ìs ugyan azen lineán, és 
szon ki-nyúitáfon jegyezzeLmegx attúl az iegyzéíìůl 
ezen паутины, mennyen-fel egyeneffen'a’ felsô lì 
шин: ellenében, és ha azennyúitáffal egyaránt éri az 
даёт: kerefzt lineát-is, ott iegyezze-meg. Hafonló 
képen efelekedgyék alól-ís, ’s a’ tulsó réfzén~is,és a’ vé~ 
gén, minden két lineán által vonnyon lineát, az az, né 
gyet: és meg lefzenaz négy egy~aránsú` fzegletů Egu 
ra; a’ ki mindent igazán , és regula fzerint el-of'ztott 
négy-fzegletů kertnek , és tábláknak fundamentuma. 
Ha ki kerekded kertet :kar cfìnálni , és ollyan lugafo 
kac~is : tegye a’ {inor végét a` kerefzt-útnak kôzepire, 
és az málïk végével vonnyon Circuluíì` a’ mekora le 
fzen a’kert; és az-utág más-Circulufokat, az lugafok 
nak hagyván tábláknak-való kôzt, a’ lugafok és útak 
közzôtt. A’ Guerra! fzintén ugy élhet a’ ŕ'ôldôn: mint 
a’ papwa'an a’Circalommal. Ha ki cfìllag~f`ormára а 
karìa a’ lugaí'okat спады ‚ az _ôreg kógön kivůl , von~ 
nymn más kicfînt-is, és ofzfza- el пс, а’ mennyi réfzre 
az öreget: és'vonnyon minden punéìurnra, vagy ìelre 
óldalafonlineákat,avagy útakat,azóregtůl a’kicfìnyig, 
п :Ln-mindern punëtumra kettôt,és meg-lefznek a’ ст. 
Iages швам; ’s az közepin akár ternáczot, erkélyt, 
akár Шт éppìtfen. A’ mennyi helly négy fzegletin a’ 
kertnek a&quot; kógbůl kin-marad: oda rundelákat, nyári 
házakat, vagy más kerti efzkôznek való erkélyeket об. 
nálhatni. Ha pedig nem~egyenes a’ kertnek kerůleti: 
hanem óldalaslagwalamihely mand ezen kivůla’ínégy 

zeg~ 
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24 Elsö Kônyv Virágos~Kert , 
ízegletů Egulán kivůl, azt más мыт . vagy ágyakra 
kell ofztani: игу más fpalierekkel, чаду fákkal bé úl 
tetni. Ha hofzúkás lefzcn-is a’ kerc , de közepette a’ 
kerefzt-lineának meg kell lennì; merc a’ fzerént mind 
тать mind táblákat Ке111г@.о1`2сш1 ;cfak hogy, mint 
az clôtt-is mondottam , ha eggyik út lugas lefzen, a’ 
танк ucánna lcgyen beìtas út , avagy fpalier .° és egy 
tábln kôzötte,vagy quartier. На azért,tizen-hat táb~ 
lára akarod a’ kertetcfztanì; négy táblát fzélefségére: 
négy táblát hofzatára: härom útat adgy hofzattára t 
hármat fzéleíségére, az kůlsô útakon kivůl. Az дуй, 
т61с363 kertnek annyi helyt hagyhatni,a’ mennyit ki 
ki akar: az útakat-is, és lugafokat ha végig ki-vifzi , a 
vagy cfak az gyůmölcsòs kertig fzabad véle. Nem kůs 
lòmben az veteményes kcrtet-is : deazokbamis feng 
deHën, és еду-агат: intézze-ki a’ цыгана 

‘ V. RÉSZ. 
Az Virágos-Kertnek Tábláirúl, 63 azokban 

lévô czifra formáknak fendelésérůl. 

хых Z Kertek папуа, és линзы ofztáfa után követ; 
' keznek a’ Táblák : é's leg-elsôben af virágos ker» 

tiek ; merta' veteményeknek valókat, magok 
hellyére hagyom. Elsôben-is , a’ Táblákat a’ kertnek 
nagyságához kell alkalmaztatni : tôbb чаду kcve НЪЬЬ, 
nagyobbvagy kifïèbb legyen. (как hogy ha ki rendes, 
és cfinos kcrtre vágyodnék: az kôzepsö táblák at, viré 
goknak kellene hagyni. Es igy, ha tizen-hat a’ tábla , 
és négy rende! vannak: nyólcz táblát a’ kôzepin, vi 
rágoknak паям; ¿s nyólczata’ veteményeknek. ng _ fel 1 
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мах-аз négyet, más felöl- is négyet. l На tizenkettö a' 
tibia, és négy vagyon egy rendben; hqtközepsò {zol 
gálhat virágoknak: hata két-felôl veteményeknek. A’ 
Táblába az ágacskák, némellyek nagyobbak, тёте! 
lyek kiffcbbek legyenek elegyítve , mint a’ figura mae 
gáva) bozza: hogy a’gômbòll ů gyôkerek magáno 
fm, az apró ágacskákban últe спек: és más-fdc virá 
gok a’tôbbiben. I ' 

Minden ofztályban :rra kell vígyázni, hogy azl L» 
leg-nagyobb аду, ne-legyen Í'zélefTebb негуса-Ее! láb 
man ее a' kerekdednek, hafonfele, f»,- harmadœei lâh.“ 
nál. Egy fzóval: minden ágynak Formálásában azon` 
kel! Icnnúnk,hogy fzéleffebb ne-legyen : hanem,hogyi 
a' gyomiáló, egy-Felól felét chérie kezével ; más réfzéi 
rûlis мес. Az útacskáknakaz ágyak kôzzôtt, minden 
felölegy-korú Г 2 élef'ségeknek kell lenni, tudnía-illik ,i 
Icg-fellyebb más-fé! lábnyinak :hanem az lugafok meh' 
lett, és az bokros sôvény mellett (kivált-képen a’ hól 
fzôlô vagyon)leg~alább négy,vagyhat~lábn надпись 
hagyni ,° hogy az fzôlô kôrůl munkálodha mak. Ё 

Hogy azért a’ kerti fermákhoz,a’táblákban,kön-' 
nyebben hozzá iuthafà : minek-elôtte a’ földôn eLin 
tézed, veÍTed a’ papyrofra, és a’ papyroffan ki-formált 
czifra fzerént intézzed a’ fôldôn-is. M ideneknek clôt 
te pedig, a’ mint oda-Fellyebb, a’ kertnek ofztäsárúì 
meg-imm : efinály egy kerefzt lineáta’tébla kôzepin, 
kihez képefì, ofzd el a’ táblát, négy egy-arányú fzeg« 
letekrc. Hogy pedigazt, világoiïàbban meg-érthesd: 
ez következendô figura meg-mutattya. 

Annak-okáért , az tudatlan és tanúló Кенийск 
¿rt , iegyzettem-fel egy-néhány eggyůgyú вещам: 

D i 

Ш. 
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kik mintegy fundamentumi a'több meûerséges czît' 
ráknak,kik után 62611610163.Гу11аЬ10311131у61‹. Legyen 
azért 3’ formíknak elsö fundamentuma, a’ kerefztnek 
cûnáláfa. Kinek példáiára, vony a’ táblának, avagy 
quartiernek kôzepin egy egyenes lineát А. В. annali 
vedd közepit, ésiegyezd-meg рип&amp;31‚63 ird oda C. Az 
мы B-felé nyisd-ki az С ircalomot, és tég egy pun 6100101, 63 írd acá E. 1111161 azonlineán B-tlIl A-Feló 3 
200 ki-nyítáffal, elinály punéìumot, D. kerůly az C-n 
fellyůl , vony fél , vagy egy-darabb kerekded vonáfl: : 
hafonló-képen alól-is, tedd ifmét a’ G ircalomot az Е. 
re; 63 azon ki 0у611311`31113101116 kerekded vonáfokat, 
a’_C-én fellyúl, ’s 3161 is vony ; 3’ 1161‹ :5y-mim: meg 6 
rintik ezek 3’ 1161 kerekded vonáfokpda tégy punóhb 
mot, 63 32011 a' Felsö,’s alsó punékumen, 63 3' С köze 
pin vony egy egyenes lineát, meglefzen 3’ kereth , 
négy egy-aránsú fzegletekkel. Az lineára fellyůlíriacl 
F. alól G, 3’ mint az I. figura mútattya. Ezeken, 11111 
sò négy egy-arányú fzeleteket ctìnály, ugy- mint 3’ С. 
tůl nyúics-ki az A- Felé a’ Gircalomot, 32 I-ig, és azon 
nyítáITal az I-n fellyůl az F-nek ellenében tedd az máfìk 
lábát: 63 113 attúl 32 рцпё’сошсш egy-aránt éri mind 32 
I-t, ’s mind 32 F-et, iegyezd-meg, 63 írd oda N. 3161-13 
azon nyítálTal meny 32 C-tůl A-ellenébe, az Lig, 63 113 
еду-313111611 mind 32 I, ’3 mind a’ G. oda clinály pun 
611111101 М. Tulsó réfzérůl-is hal'onló-képen G--tůl P» 
ig, P-tůl Lig, L-tůl O-ig. Vony az-után M-tůl Fogva 
N-ig, 32 I-n által egy egyenes lineát, M-tůlP-ig G-án 
által. P-tůl O-ig, L-en által, 63 meg~lefz kivůl-is a’ négy 
fzeglet. M. N. О. Р. 3’ mint a’ II. figurábúl ki-tetfzik. 

LII. A’ kiben 113 két-lábnyi fzéles ágyakat kévánfz, 63 egy 
lábnyi 
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Iábnyî útakatyégy két Circalmot elé,eggyik et nyúics 
ki két-lábnyíra, a тётка: egyre. Az ágyaknak való 
Cìrœlomot, tedd az M.pun&amp;umára, és тег} eggyet az 
N-felé,ìegyezd-meg ,° az egy-lábnyít míndgyártl щёл 
па teòd,és :zt-is icgyezd-meg. Hafonló képen игуан 
ezen M-tůl P-felé cfelekedgyél, és meg»leí`zen mind 
két-felól az egy ágy, és egy út. Igy munkálkodgyál a’ 
tulsó канешь, a’ mint az nég fzegleten. львиц, tedd eggyik lábát az útnak Vathircalomnak az I-re., 
és meny N-felékétízer,és M-felé»is kétfzer, és egyágy 
lefzen , ’s mind пес-гена] útak. Hafonló-képen cfele 
kedgyélaz Е. L. G. punéìzumokrúl. Az-után, az miné 
mů köz meg-mand, a’ meg-iegyzett punéìumoktúl 
mind az nyólcz réfzén a’ táblánakpzd mindeniket két 
felé, éscfeleked аи, a’mit cfelckedtél az I» tůl N. és M 
ша, ’s megint minden-felé egy ágyad, ’s еду útad le 
fzen. Az mint a’ 111. ngrán. Ez mcg~lévén , mindern 
meg-ìegyzett punóìumoktúl, vonyegyenes vak lineá 
kat által, fellyúl-is alá-is ; az melly писака: az ofztály 
ban nem-kell tentá'val, vagy feßékkel ki-írnia, hanem 
cfak vakon, azaz', feiér vonáfokkal: az melly lineák 
fzerént, иву rendelheted az ágyakat, és мамаша: 
akarod. 

Навет ezeknek a’ ñgurákmk delineatíoìában , 
:rn-ke“ ñgyelmezni, hogy ha lebet,minden táblát Fe 
lctlen так“ ofzfzák , és annyí útakra, ugy-mint ki. 
lenczre, шву hêtre, avagyôtre; minden-felé efëékaml 
nyí ágy, annyí út; ha kilencz, az négy-Izegletû táblá- 
mk eggyik fertállyán eûk négy ágy,négyút : hafónló- 
képen más маме. A’ tôbb fertállyokon-is annyi, a’ 
ketefzt-lineákan-ìs mindeniken egy eíìk. На hét lefz , 

D z három 
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Ы“ három egy Fertállyon; ha ôt, kettô, ’s a't. Aravis igen 

LV. 

reá-kell vigyázni, hogy az útak, mindenůtt egy-k orú 
(zélelïëk legyenek, skár-minémů ligurák legyenek, és 
ágyak, és hogy a’ ligurákban a' fzegletek mindenůtt 
ófzve illyenek ; és igy,ha hofzabbakyagy rôvidebbek 
lefznekás az ágyak. Az mint a’ IV. és V. ngrában, 

Ha e y-néhány kerekded ágyat akarfz clinálni , 
ай: imm r egéfz kerel: legyen , дна: fél, вы: fertály , 
akár darabtnyúicsd-ki a’ Circalomct a’ kôzepirúl Е 
růl,annyi fzélefségreß’ menyit egy ágy kiván,és vony 
aval egy egélz kereket az egéfz vak lineákon: ugyan 
azon punéìumrúl vonymegint más kereket,olly távúl 
az elôbbenitůl ‚ а' mennyi kôze az útnak vagyon, Hs 
tôbb kerekded ágyakatakarfz,hai`onló-képen vonnyad 
az útakat-is. Azt cfelekedheted az négy-fzegeletrúl-is, 
vagy akár-mellyik punélumrúl kedved tarttya, ugy 
formálhatod a’czif`rát, kinek példáia a’ VI. figura 

Ha még-is kerefztůl анаша egy-néhány ágyat 
ki-formálni .° tudnia-illik, eggyik fzegeletcůla’ málik 
felé, ugy-mint, az M-túl O-ig, az N-túl P-ig, vony két 
lineát a7 N~f`zeglettůl P-ig, és M- tůl O-ig, annyìrs egy 
málìúl ‚ a’ mint az ágyak fzélefségéc пагод: a’ mellé 
két-f'elöl útakat ; ezeken az lineákon kell el-ofztani a’ 
kerefztůlf'ormált ágyakat ésútakat. Azokon az meg 
jegyzett punôtumokon vond kerefztůl által az lineá 
kat, és ciinály a’ minérnů figurát aka:f`z,a’ miutanII; 
ligure mutattya. Еж: elsôben a’ papyroffan le-ábrázol 
ván, avagy más írott czifrát a’ fóldön ha акта ki-fon 
málni,igy cfelekedgyél. Mindeneknek elôtte,a' nógy 
egy arányú Vzegletet,az mint oda-Fel,a’ közepit-is ha. 
foulé-képen jegyezd-meg, és dugj-bé minderiikfzege.l 

l „_ lethez 
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Iethez erôll'èn egy karót, és а’ kôzepin~is; azt pedîg 
kòunyen fel-találod, ha két ßnort vonfzafz által, egy 
gyik fzegelettůl az málik-ig, ugy-mint az M-tůl Ола, 
63 az N-tůl P-te,a’ hól еду-111611 meg-érintik, ottlefzen 
a' kò'zepe С. --Az-után végy egy létzet,vagy pálczát, és 
mét] nnnyi lábat azon, a’ mennyit a’ papyrollàn mér 
tél.' диву a’ mennyi fzélefsógre akarod az ágyakat,és 
útakat formálni, ozd-el az Гик-6111: az ágyakat, 63 6:3. 
kat, és mindenjegyzéfre dugj-bé egy karócskát a’ fôld- 
ben; azektúl vond által az ûnort, a’ kivel mind Circa. 
lom, ’s mind lineálé hellyett élhetz, és a’ fzerént vony 
vak lineákat, kiket pálczával iegyezd-meg, hogy meg 
láttathallìnak. Es тез-1617611, ozd az kůlsô писака: 
mind a’ шву-56161, az mint oda-fel meg-van írva. Har 
fonló ágyaknak, ’s тащи Veló lineákat vony a’ mint 
az papyroflân vannak ; ha ezeket mind el-intézed , 
vend-ki a’ több apró karócskákat,és сак а’п63у {zeg 
letin, ’s a’ közepin had-meg, 

A.’ kerefztůlvaló атм-13, eggyik fzeglettůlaz 
máfik-ig , ugy ozd-el, a’ mint ода-561: eggyik fzeglet 
tůl a’ málîkhaz vonván az finort, a’ kiken az ágyaknak, 
63 útaknak fzéleíèégétìegyezd-meg. 

Nemkúlômben bánnyál az kerekded ágyakal, 63 
útakkal: az С. közepre tévón a’ íînornak végét, vond 
kömvôs környúlaz Circalmot a’ vak lineákon,a’ mint 
akaro'ò az ágyakat, 63 útakat fzéle (len hagyni; és min» 
denker meg-jegyezzed. Ha nagyobb a'gy 
formálni , сем: а2 óldalának hofzfzát, meg-kell hat» 
lábbal fzaparitanod ,° ha még-is nagyçbbakat kévánfz, 
adgy annyi lálgat az elôbbenihez, а mint akarod ,- az 
után ozd~el, a’ mint meg-van oda fel írva, Hafonló~ 

D 3 képen, 
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képen, ha kiß'ebbeket, annyi lábat végy-el az táblábúl, 
a’ mennyit akarfz, 63 aprobbaklefznek az ágyak. Нет 
kůlò mbe1 munkálkodgyál, ha hofzas táblád vagyon, 
vagy clillag Богини, avagy akár minémů legyen. 

Lßbyriruuß , avagy tévellyítô Роста: clinálhatz 
tôbb, vagy kevelïebb útakbúl. Щеп kìlenczet iegy 
zettem. Az kiknekleÁrásái-a vony kerefztet, és egy 
arányú négy kůlsô fzegletet, a’ mint mda-fel az I. és 11. 
Egurában. Az közép punékuman, írì C. bôtůt. Az bé. 
menetelét jegyezd-meg A-val, A’ Felsô réfzét a’ lineá 
пак B-vcl. А közép lineát bal-kéz felöl D-vel: ìobb 
kéz felôl E-vel. Ozd kilencz egy-arányú ‚гит, а’ С. 
(ША-5316: hafanló-képen mindenik óldalát поп ki 
nyítáfiìl г vony az-ucán,minden pun&amp;umoktúlegye- 
напиши, fellyůl alá, ’smeg kerefztúl, és meg 
lefz a’ Labyrinthufnak Fundamentuma kilencz útas. L’ 
hól el-kell intézned , hová akarod bé-menetelét hely 
heztetni, kinek reguláriter nem-kellene egynél tôbb 
nek lenni , minden Labyrinthusban ; és annak nyítva 
kell lenni, mint az VIII. ñgurában. Azután icgyezd 
meg a’ közepit,a’mennyire akarod,a’ hová bé-kellene 
menni legnagyobb tévelygéfï'el; паду а’ hová ked. 
ved tartya. A’ te akaratodban áll az-is, melly magofra 
akarod vinni a’ bé-meneteltůl az útat, haötódik, чаду 
hatodilc lineáig, Bé-kell azért zárni az lineákat, bato 
dik lineáig. Hoqytehát azkerefzt lineán három Felôl, 
ugy-mint az D. В. E-tůl, a’ С. kôzepìjig egy-néhány 
lineát, a’ kik Fel-mennyenek négy, чаду ôt líneáig; és 
a’mi a’ papirofiân а’Нпеа, az a’ fôldôn a’ verem, a’ ho 
vá a’ Fácskákat kell-ůltetni, ugy-mint a’ IX. figura mú 
tattya. На nagyobbat akarIz cfinálni tôbb, чаду ke- 

veßëbb 



.~ ~ V. Réfz. ~.-r 3! 
veß'ëbb lineát vonhatz: 32 bofzfzú lineák mellettéís 
approbbakat hagyhatz, és több hellyeken, tóbb úta. 
kat-is egynél Наума: tz. Аи iól efzedben-kell ven 
ned, hogy az fel-menendó lineákat ne-vonn yad az fe 
les “мат, hanem az feletlenekre, ugy-mint 32 har 
щадят, ótódikre, és hetedikre; nem az negyedàkre, 
Iutodikrapyólczadikra. Ana-iskellvigyáznod,hogy 
ugy bé-ne rekefztefïenek azlineák, hcgy a’ ki 32 úte 
kon megyen, tßvább ne-meheß'èn: hanem, vagy ott 
kellefsék maradni, vagy vifzfzá térni. Két I_ineát azért 
egy-máfial,nem.kell bé-zárni. Ezeket az fel-menendò 
lineákat, :zon légy, mik épen leg-alkalmatoHabban,az 
kerefztůl-menö писаны ôfzve-fo lalhaffad: mellye» 
het ha шабаша ôfzve-vonfzod , k fz lefzen az Laby 
rinthus, a’ Х. figura fzerént. Ha kerekdedet akarfz ,vv 
példát éd 32 XI. figura. ‚ 

A’ mit 3’ papyroßìn , 32 lineák vonásában cfele- 
kedtél, azent cfelekedgyól a’ fôldôn- is a’ vermekkel : 3' 
kik egy-aránteifenek eggyik az máíìktúlmind az négy 
réfzrůl , és mindern ìegyzéf'en karót veri-bé az kikrůl 
ünort vony kerefztůl, és a’ mint 3’ papyroßìn fekete 
lineát vontál , ugy iegyezdmeg a’ fôldónás. Hogy 
pedíg iobban meg~if`mérheñ`ed , az vermeknek kezde. 
tin,és végîn,verì karótaz Fôldben. Az útaknak fzélef 
8699.1’ vermekkel eggyůtt,legyen hét-lábnyí leg-alább.; 
иду hogy 32 egéfz helység , 64.1ábot foglallyon ma 
gában; mert, egy láb, az kúlsô lineára fzámláltatìk, az 
32, negyed réfzén g és igy,négyí`zer 64. zçó. lábat fog 
hl. Azért ноша&quot; ст: leJáb, 32 fzélefségire-is an 
nyi, Ezeknek ki-ůltetésére , kivált-képen alkalmatos 
32 Mogyoró~fà, Kecskerágó-fa, Egres, Магу-Га, feier 

Spanyór 
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Spanyór bodza , ’s а‘ с. Az fzegleteken fákatfìs últet 
hetni. ‚ 

VI. RESZ. 
Az Formák ki-ůltetésérůl. 

[nekutánna a’ formákat а’ fôldôn ki-intézte 
valaki, és az ágyaktúl az útakat el-iegyzette ‚ 
el-kc“ azokat: válafztani, az ôfvényeket egy 

keveläé alább álván: 63 а’ ki-áfott fôldel az ágyakat 
fellyebb tóltvén, melly igen раны: munka; és az for 
mákat-is minden efztendôben uiiitani kelletik. Mert 
az esö-is le-moH`a, а’ N apnak fugári-ìs,és hidegnek fu 
lánkia hamaróbb kì-sůti a’ virágokat, és azoknak gyô- 
kereit. `lobb azéri: ha az ágyacskákat az öl' vényektů l, 
vagy fzagos, és zöld fúvekkel: vagy alacfon fácskákkal, 
а’ kik meg-hadgyák magmkat nyírni, és bo}tc»fi'ân nóm 
nek.' vagy сайта’: meczett léczekkel : ищу t;&lt;':gIák« 
kal válafztyák~ el. Vagy,hogy а’ téglákn ak félét a’ 16161 
be áfsák, felét kin-hadgyák a formáknak fzélin, 

Ollyan fůvekkel kell рейд az ágyaknak fzéleic 
meg-prémezni; Elöfzôr, a’ kik az fanyargató hicleget, 
és dereket teletfzaka el-tůrhefsék. Máfodfzor, a’ kik 
állandók ‚ nem-cÍ`ak egy-hólnapig, ищу efztendeig. 
Harmadfzor, а’ kik az nyíréflc el-fzenvedhef`sék, és az 
után, uijabban nôheffenek. Az cfillag virágon kivůl , 
a’ kit nem-kell tarolni. Két okbúlfzůkség рейд a’nyí- 
rés. Elôfzör, mikolI el-ůltetik,a’ fòld fzinéig-kellôket 
nyirni, hogy egy ágacskát l`e hadgyamk raìtok , а“! 
fìatal, akár vén gyôkerek legyenek: és igy, а’ vén ágak 
ben-Fúlnak a’ földbe, ésaz “Бай, sůrůbben bé-fedik az 
ágyaknak fzéleit. Mert,ha meg-nem nyíred, azféglê 

aga 
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¿gnk идиша: a’fôldbůl, mint az ferték az domáz há 
tábúl тешит; és az uiiak-is, avagy nem-nônnek, а 
vagy igen-ritkán. Máfadfzor, minden ei'z tendôben 
kétfzer, hâromfzor, vagy töbfzôr-is meg- кап tarolni 
a’ fůveket az ágyak körúl, ékefségnek okáért: hogy 
игр egyenefek Iegyenek. . 

A z ŕ'ůvek kòzzôtt, leg-alkalmatoiiìbbak az ágyak 
Iìélinek ékeiìtésére, az Пор, Levendula, Spíkinárd, 
Ruta, Zállya, Щеп-Щи, Romai Вадик-Ей, Matra-fü , 
Szék-fú, Clillag-virág apró Cziprus-fa ,° alacfon Kru 
fpán, a’ ki minden fůveknél leg-alkalmatoßâbb, és 6 
keíTebb. 'Ezekkel a’ŕ`ůvekkel, és Krufpânnal, a’ мыт: 
kózepin аи: mi némů czimereket,neveket, „еще: 
a' minémů czifrát kévánfz, ki-formálhatz. 

A’ Krufpánt д minden efztendôben kétfzer-kell 
nyímì, ki-keletkor , és mindgyárt a' Caniculák után , 
тени“ alíbb lehet, hamar az hóld-tôlte után: ugy 
hogyfepngaßìbb, fe fzéleífebb ne-Iegyen három й]— 
nyinál. Es igy, fzép gyenge, és zôldlevelei nevelked» 
nek: el-is штата òtet ebben az állapatban öt, vagy 
hat efztendeig ‚ tovább-is; mert egyébként, ha alkal 
таю: idôben, és rendefen nem-nyírik, három, négy 
efztendôalatt ugymeg- nô,hogyuiiabban мента. 
ni a’ fôldbůl, ha azt akarjuk, hogy a' Nápnak világof 
ságát ,ámyékának fuperláttyával bé-ne vonnya, és a&quot; 
virágoktaieheilô fzellöt, meg-ne gátollya. Eztpedig 
a’Krufpánt. avagyìPqupángot, két-képenlehet Шт. 
ni. Elól'zór; ha régi éshof'ziìú gyôkerû, mind губ 
‘kereßůl ki-áfsák, és a’ Iinor fzerént мигов ŕ'ôidbegegy 
пёс: bé~ůIteIäék egy máiìúl; ugy-hogy az zôldgye , 
chkéc-iznyire legyen-ki az földbůl: aztjó fóldel bé. 

E. :öl: 
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tôltsék,e's kôrnyös 11610уй161611`60 тез—161111611. ]оЬЬ 
volna mindazon-által,ha az Krufpánt apróra eH'zag 
gatnák,ésegy-néhánygyôkerecskéket hagynánakvrai 
13, 32 ôregit el metzvén, 63 az hegyeit-is« Hadgyák 32 
után egy-óráig a'vizben, hogy nedvefségetvonnyon 
magáh oz: 63 ugy tegyék a’ fòldbe egy.aral`znyí mély- 
ségre; iól meg-tömjék 3’ fáìa kôrúl földel, sůrůen úl 
teísék, 63 06113 тез-601622611. Máfodfzor; 113 113131 
gyökeres Pufzpáng 0106160, 61311 ágacskákat melTen. 
le 32 6011161, 63 й11611`6-61,’3 gyakran 601626116! táplál 
lya : meg Eoganfzik, 63 gyôkeretvér magának. Ha tél 
61611 111161111, hamac meg-árt neki a’ hideg; hanem , 
mihelt a’ fagy ki-megyen a’ fôldbůl, mindgyárt 61-61— 
tethetik. Es igy, leg-alkalmatoifabb, 3’ 61:61Г6ЬЬ chez 
a’ Pufzpáng- Битву Krufpán,a’ mint: némellyek neve 
zik. De mivel ez 3’ fácska, ìó kôvér fóldet kéván, 06‹ 
melly virágok pedig, kivá|t-képen a’ Tulipán, 11162; 
nak a' ziros fôldtůl ; 32611 СЕЫЁЁПСЁ 31113101310113ЬЬ ‚ 
és 0600313, 113 32 ágyaeskákat gyalúlt tôlgyv fa 1662611. 
kel, vagy keskeny defzkákkal fo lallyák-béx 63 3201131 013103 161161161 (6161161, 63 пгеЁёНЪШЁ-тев: avagy 
a' 01101 tetfzik. Sokáigis tart, 63 minden-féle ngrá 
hoz hozzá metzhetnì. Kerekdedhezis, 113 32 160261: 
félig egy fůréfzel,egy-másba 01611‘2611: 0110132 0131001 
1160611 foglalására, a’ kit iól-tudnak 32 Afztalol'ok; 63 
igy, könnyen meg-hadgyák magokat kerekdeden hai 
tani. Legyen az léczeknek magofságok 32 1611160 ki 
vůl,négy iznyí, és fzélefségek kettö. Minden fzegleti. 
16 egy 1611611 pálczát dughatz: kinek végín aranyos 
gombocskák legyenek. Ezeket Г26р р011130у63.‚ 63 
gôröngymélkůlvaló fekete földel meg-kelltöltîii.ôr Z о 



VI. Réfz. 35 
Az ôfvényeket,kik az ágyacskák kôzzött нам, LXIV. 

евр fejérfóvennyclf'zokták némellyek,avagy verefïèl 
négy-újnyi mélységre meg-tôltenì, hogy sároíok ne 
legyenek, és поду ékeië-éget adgyon nekiek: ho gy a’ 
gyomot,és hiìábavaló fůvet ne-hadgya Fel-nônni. Аг— 
mis reá-kell vigyázni,hogy mikor más ñgurát akarna 
valaki azen a’ hellyen formálni, és az ôivén yeket el 
bentani; elsöben a’ fóvent Iii-kel! az òfvényekrůl her. 
dani z hogy el-ne fßványítfa az ágyakat. Az öf'vényef 
ket fel-ékelïteni , ha az Tímároktúl maradott cferrcl 
fel-tôltik, kit a' nélkůl-is ki-hánnak. Kinek egy~néhán 
hafzna van. Elöfzôr, ékefséget ад. Máfodfzor, nem 
engedi,hogysároslegyen az út, avagy a’ sár, a’ talpára 
ragadgyon embernek :'hanem fzépegyenefen matad 
gyon. Harmadfzor, a’ hafzontalan fůveket шея—Го]: 
tya, és nem-engedi, hogy ki-nóìjenek, Negyedfzer , 
két vagy három efztendô mulván, jó zíros ganévá vá~ 
lik. Némellyek , apró kůlómb kůlömb~f`zinů kövecs 
kékkel meg-hintik: minémůeklefznek a’ follyó-vizek 
mellett. Az polyva távúl legyen a’ кеты ;.mert an 
nak a’ рога ha a’virágokra, fúvekre, kápofztákra, és a 
камыша levélre fzállyon , azt meg-likaí`zttya , és 
meg-égeti, a’ tôbbit-isel-vefzti. 

Az ágyakat, a’ ki virágokkal cfînoffan bé~akaria 
шипа. és vetni, ne zuri: zavarìa mind egybe : hanem 
rendefïen актив a’ gômbôllyů gyökereket, паду 
mind rendch a` “uéa Vzerént; чаду ôt fzegletefren. A' 
vírágok ugy ůltetteffenek , hogv egy-más ellenébe , 
еду-66161: legyenek; tudnia-illik,a’ négy ellenben való 
réfzben Bafœróïa: más négy réfzben,más egy-máshoz 
hafonló virágok legyenek. Az gômbôllyeg gyókerů 

E z virá- 

LXV, 
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virágokat ,fzélrůl ůltethetni: hogy az ágyaknak kö 
chi maradgyon ‚ а’ ziros-fóld kedvellô virágoknak 
fzámán. 

Az virágoknak últetésérůl , nem minnyáìan egy 
itéletben vadnak; merc némellyek azt javallyákhogy 
egy ágyba ‚ egy-ŕ`éle virágok últetteffcnek ,~ másban , 
más-félék, és ki-ki mind az ôneme-fzerint. Némellyek 
azt icélik, hogy iobb капать kůlömb-féle virágokat 
cgyágyba últetni,hogy meg-ne fzúnnyenek a’ virágo 
zálìúl: hanem ki-kelettůl fogva, egéfz nyaratfzakaßs 
minden hólnap тащат {26р-{21пй ôltôzetivel tůn« 
dökôllyenek. Azc'rt elsöben a' virágoknak tulaydon 
hellyeket jól kell tudni, honnét fzármaztanak .° meleg 
orfzágbúl, vagy hidegbůl ,'fzáraz vagynedves; kôvér 
vagy fovdny; árnye'kos vagy verô-fényes fôldbůl ‚ 
hogy kinek kinek okoliìn,és Izerencsélfen alkalmatos 
helytválafzanak. Azan kivůla’ virágok gyókereinelc 
tend- fzerént, és az ágyak helyheztetéfe fzerént, a’ hól 
vadnak, fzámát ’s nevét fel-kell jegyezni, hogy ki-ne 
efsék elméjébůl embernek. Kinek kinek négy-úìnyi tá 
gafságot egy-máfhíl rendelvén, és azokat-is kik elébb, 
kik kélèôbben virágoznak, Акта-Яз fzolgalmatolïimreá 
kel l'îgyelmez ni,hogy ugy ofzák-el a’ gyökereket,hogy 
mikor ki~áfsák òket, öfzve ne-elegyitteffenek: hanem 
meg-ifmerjék egyiket a’ таты. Az-is igen ékelitia' 
táblákat, ha ugy el»intézi a’ virágokat, hogy kůlômb 
kůlômb- Féle mefìerséges fzineknek elegyitésével el 
válafztott ágyakban, embernek fzem-világát meg-vi 
gafztallyák. Hogy egy-féle virágbúl, minden ágyba 
bôvebben ůlteliënek, és az el-elegyitett virágok ren 
des-fzinek,az meltcrségefen varrott karpitot kôiêesélë. M rté . 



VII. Réfz. 

Méttékletefen kell tehát az virágokat ůltetni , fe ne 
mind egy ágyba, Гс ne igen fok félét; hanem, az mint 
némellyek dicßrctcfïën cfelekízik, a' kik cfak nem min 
660 ágyatkétwagy három-félekůlómb-l`zinûvirágok- 
kalůltetikbéx hogy 32 ellenkezó, vagyhafonlówagy 
kerefztlîl helyheztetett ágyak,vagy hafonló, vagy kü 
lömbózô fzinnel felellyenekmeg e y-máfnak; 63 62 
26132 fzineknek egymáshoz illend változáfokkal, 6 
kefìtsék 3’ táblákat. Az gômbôlyú gyôkeres virágok 
kôzzé, imitt amotthinthetni fok» fzinů tellyes-máko 
kat: hogy mikor amazvknak virágiok тез-1161036; 
62611 akker gyônyôrkódtetó fzines ruháìokban, ékef 
[en udvarollyanak. A’ táblák kôzibe, ha lehet, 116.61 

el-kell одра! 32 hegyeket , hogy magoíïàn 116416316 

ideìérůl. 

S iórúl; mei-t a’ tôbbirúl az-után. Azért illyen vi 
nak,és étfzakának egyenlôsége után; 113 pedig felô az 

idôben. Az régiek, Oéìobernekelsö napìa elôtt nem- — 

telîenek öreg-Fákat : hanem, cfakalacfon cfemetéket, 
a’ kik virágozzanak 32 fzegleteken; 63 azoknakis néha 

nel', , 
V ll. R Е S Z. 

Az Vîrágok ůltetésének , és vetésének 
Zólluk itten leg-elôfzör közönségelfen a’ gömbô. LXVII. 

lyů, 63 cfom os gyòkerů virágok ůltetésének 166— 

tágoknak gyôkereit, vagy Deákul bulbuíìt, Septem 
bernek végénßz, Mihály nap tájban últefsék, 32 пар 

ideién bé-rohanó téltůl , 63 hidegtůl , Septembernek 
kôzepin, mikor 32 11616 nevelkedik` fzép tifzta, fzáraz 

últettek; sòtarra-isvigyáztak, mikor 32 Fins-tyúknak 
E 3 Cûl. 
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Cñllaga el-enyéf'zett: és a’ Corona fel-'tetfzetg 'és el-‘is 
enyéízett. Mer: a’ mitezek a' парок kôzzött ůltetnekà 
sót vetnek-is, fzerencséfen ki-kél. Okát adgya Demo 
critus, тег: mikor a’ Corona el-enyéfzik, bóven kezd 
az 636 efni,l és a’föld mint-egy fzůlô oráìát, паду vi 
gafztalálial vária a’ magokat, 63 gyôkereket. Támad 
pedig-fel ~azetfzaki Corona, Oâìobernek mint-egy 
zS-dik пата felé , mikor reggel kezd fényeskedni, az 
Nappal eggyůtt enyéfzik-el I6. Decembris. De erre 
MagyarOrfzágban nem-kell várakazni; теге a’ mint 
dak-nem mindenek ideje , egy-hólnappal elébb jár, 
Olafz-Orfzágban, ugy az últetéfnek-is. Azért némel 
lyek ideìébben ůltetnek, vifeltetvén ama régi példa. 
befzédtůl: hogy, azideìén vnló vetés, gyakran meg» 
cfal,a’ke'sô mindcnkor. Némellyek, hogy meg-ne cfa 
latkozzanak, három , vagy négy ůltetni való idôt vá 
lafztanak magoknak. De mind ezeknél leg«iobb,bogy 
az ember a’ T artományoknak, 63 Orfzágoknak hely 
heztetéséhez alkalmaztalfa magát. Ugy hogy a' hideg, 
63 nedves helyeken, a’ napnak, 63 étfzakának egyenlö 
létele elôtt ůlteffen: a’ ki történik zl.22.23.napìatá')~ 
ban Septembernek,avagy utánna. a’ mikor közép-{ze 
růmeleg 63 fzárazság fzokott lenni. A’ hól pedig leg. 
melegebb, égfzárazzabb lefzen, ott utólfzor,az 801111 
tium után. Е3 ió~lehet a' fôldnek nedvefnek-kellegy 
kevefsé lenni : 66 akkor ист-36 az ůltetés,mikor zápol 
esôk ìárnak, 63 igen nedves a’ fòld; hanem meg-hell 
várni,hngyle~fzivárkozzék az fôlöttébb való nedvef 
ség, 63 egy kevefsé meg-tikkadgyon. Aval fem-kel] 
igen gondolni, ha nem.ìárnak ollyan gyakor esôk, az 
fzáraz fôldbe fem vefznek meg egy ideig a’ gyôkerck; 

a’ mint 



VII. Réf'z. 39 
3' mint hogy 3’ nedvesben meg-rothadnak. Igen hi-&gt; 
degbe fem-ió últetni, vagy verni, hanem móltékletes 
ìdòbeno EN 

Az Hóldnak változásírais , és ereiére ,igen гей— 
ke“ vìgyázni 32 últetésben , 63 vetésben. N émellyek 
a’ Góróg Cazdák kózzůl azt сыщик, hogy leg-ìobb 
ůltetni, 63 vetni való idö, mikor az hóld nevelkedik; 
ugy-mint negyedik napiátúl hóld-tôltéig , mikor 32 
fóld-alatt lappang. Némellyek azt tanittyák, hogy 
iobb 32 hóldnak vénségére, hogy fem mint iŕHúságára 
vetni ; Mex-t az hóld-tôlte után,erôtlenebb az hóldnak 
világofsága, és melegsége, melly két eredeti a’ Секта: 
nek : 63 azért vékonyan, ’s késôbben hathattya által 3' 
fôIdnek,gy_òkereknek,’s magoknak likacskáic ; lafIìb-. 
ban-is kôzh velek 3’ melegsé et, ésnedvefségetfs 32. 
т 32 Ieveleknek búia nóvéfe et meg.czáŕ`ollya, hogy 
inkább virágokat, és gyůmôlcsöket bôvebben nemze 
ne. Mind-azon-által , 32 mindennapi Egyelmetes vi 
gyázás , kůlômbet tanit: hogy tudnia.illik , negyed 
nappal 32 úìság után,ifmét negyed nappal az hóld tôl 
te elòtt, vagy utánna,mind ìó a’gyôkereket el-ůltetni, 
hogy iobban virágozzanak. Mert akkor 32 hóldnak 
шахт. mind melegséggel, ’s mind nedvefséggelwilá 
gofsággal-is inkább bövelkedvén, 32 gyökerek termé 
ízet-fzerént való nedvefëégeknek , 63 melegségeknek 
erejét meg-òregbiti. Azok-is, magok fzálkás hafadékit 
meg-nyítvám és töltvén, 32 virágzáfra tenyéfzôbbek. 
Еду-[26931 azt tarttyák, hogy akkor ìó 3’ virágok el 
ůltetéfe,mikora’ hóld nevelkedvén gömbôlyů : Oság. 
n mikor fzarvas. Némellyekillyen kůlömbséget tar 
гадай, hogy 3’ gyôkereket , hóld nevelkedésére 11111:— t1&gt; ‚ 

LXIX. 
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tik, az magokat pedig, hóld fogytára vetik. Az ió ker 
téfzek ‚ illyen regulát tartanak , hogy a’ minek tellyes 
virágunak kell-lenni,a’ kôrůlember bánnyék két nap 
pal hóld-tólte elótt , vagy ugyan hóld-tôitekm'; a’ ki 
nem-tellyes, 63 magoflìn nö, kétvagy három nappal 
az újság-után. Az kinek pedig Не]: vagyon, és abban 
magvat nevel, ugy-mint borsó, bab, ’s a’ t. ůltef'sék u 
tólsó Fertállyán az hóldnak. Ezeket pedig a’ meg-ne. 
vezetc virágokat, akár ůltefsék, akár vefsék, akár az 
fôldbůl ki-vegyék,akár magvokat fzedgyék,mindenik~ 
kel, az mint meg~irtam, ugy-kell bánni. 

Ezeknek últetéfekrůlhogy tôbbet fzóllyak,ada- 
tik ide alá-is alkalmatofság: mikorminden kerti 91:63 
mk tulaìdonságárúl kůlômben írok. Gsak armlegnd 
a’ figyelmetes kertéfznek vigyázáß.’ позу mikor az 
hideg étfzaki-Ízél Fúi,akkor fe ne-veífenfe ne-últefïen, 
Az Planetákn'ak oráiát-is паев—тата. Lz Venus, a’ 
Vetéf re, a’ jupiter az últetéfre fzolgál. 

VIII. R Ё S Z. 
Az Gômbôlyů, és cf'omos gyòkerů упадок 

ůltetésérůl, és ki-vételérůl. 

. Minden gômbôlyů gyôkerů virág, ollyan fôldet kéván , a’ Шнеки-116963; hanem egy-kevefèé 
agyagos; a’ ki nem-igen fovány , Навет се 

nyé'zô. Defemmivképen ne legyen ganéios, hanem 
ha az ganêì tellyefséggel fôldé vált: 63 ha а' gyomot , 
’s Fôldet egy garmadában hánták, 63 éppen meg-ratha 
dott. Legyen az Fôld tifztán vas-rofìéllyon ¿Ital-vert , 
паду rofiált: azélt a’ gómbôlyů gyökereketmem- kell 

ч ~ más 
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más virígokkal eggyůvé últetni , az kik 
ziros-földet kévánnak. 

Vethetni ezeket magou-is, kivált-képen ha {zép 
viríg vólt , a’ kibůl az magot le-fzedik : ugy-mint, a’ 
Tulìpánokbúl, a’ kik Niderlandiak, 63 máfokbúl. Ki 
час-“реп ha fejérek; és azt Szent Bertàlan nap tájbm 
kel! el-vetni, (ciak hogy négy, vagy ôt efztendô múl 
vín kezd virágozni) és az-után el- plántálni. De azt 
ищут: ‚ hogy fzebbek leíìnek ezek, a’ kiket magúl 
vetnek; тех-с ékefTebben változtattyák fzineket. Az 
шамана; Tulipánok álhatatofok, 63 nem-változnabj 
meg izinekben, az mint más-félék: kik вы: nem-min 
den efztendóben, kälômb-fzinú kôntösben öltôznek. 

Ezen magon внесен dicßrik, az tôbb gömbôlyů 
gyòkerů virágokban-is , kiváIt-képen az Hiacynthu 
fokban, ésAnemonékban: kikhez egyéb munka nem. 
kivántatik efztendö által,cf`ak a’ gyomlálás. Az kiknek 
ollyan rétes gyôkerei vadnak,mint az hal-héia, az mint 
magoktúl fzeletenként el-válnak , el-fzaggathatni , és 
пиетета; efak hegy az hcgyek fellyůl meg-ne sér 
tôdgyenek, 63 afzanak : meg-fognnf` 2 nak, 63 7556202 
nak. Illyen az feiér, és sárga Liliom; Item чтите 
5313110 Németůl, az az, Tòrôk Turbánt,Martagon,ara- 
nyos-gyókér Ornithogalum. 

gmejos, és 

ЬХХЬ 

Az bulbufokat , anagy gômbölyů gyôkereket, a- LXXÍL 
иву hagymákat (akármiképen nevezzék, mei-t Ma 
gyar tulajdon neve nem-találtatik ) az mint oda fel-is 
теч-топит, September-nek végén, Sz. Mihály nap 
ńiban ühefsék-el : ha pedig ideìén való hidegtůl, vagy 
téltůl f'élne az ember , Septembernek kôzepin, hóld 
nevelkedésére ‚ fzáraz napon , minek-utánna a’ fôldet 

F meg 
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megástákńsaz cfoportokat meg-tôrték. De reá-kell 
vigyázni, hogy az hegyivel Fel-Eordicsák, kivált-képen 
az kotzkás Liliomokat: és az дудками ôt, vagy hat 
úìnyi mélységre téteH'enek alá az fôldben; cfak kogy 
mikor ůltetik,igen meg-ne nyornìák az újiakkal a’ gyó~ 
kereket: hanem inkább nyólcz íznyire швы: а’ fôl 
det, és mintaz затаи: ugy rakják rendel, az-után fze'p 
gyengén hánnyák гей a’ fóldet. Az ki pedig tôbb mun 
kát akama vl'eáìok vefztegetni, cñnáltaffon defzkábúl 
három, vagy négy-fzegletů ezkôzt,mint-egy rofiélyt, 
avagy mint az boronác, és azt ió temérdek fa-fzegek 
kel rendefi'en verie-bé ‚ 's azzal cfinállyon lyukakat az 
ágyakon, kikben az gyôkereket rakìa , méllyebben, a' 
kik méll ebb verme: kévánnak. Az-után, úìionnan 
roliált F ldel fedgye-bé, és vagy kezével,vagy gereb 
lyével gyengén egyeneßtfe.meg ,' de ugy , hogy egy 
keveísé magoli'abb legyen a’ kôzepin , hogy meg-ne 
álhaíi'on raita az e36-viz , hanem alá-follyon. Mikor 
pedig az esô~utánle«í`zál n’fòld,megintmeg kell egye» 
neliteni. AzIndiai bulbuf'okatalább-kell valamenyire 
áf ni, és fellyebb-kell tôlteni; meri: egyéb-ként,ki-dug- 
ják a’ Napra nyakokat, és annak az súgári meg гит: 
tyák ôket; azért ne hadgyák fokáig az Nap- fényen , 
minek utánna el»i`zárad az levelek. 

Реп-пай Tulipa Németůl Larberle, méllyen el~bu- 
vik a’ Fôldbe: azéri' meg “кати: cferepet tef'znek a 
láìa , hogy alább ne-mehefien, Colcbicum Orientale, 
Nap- keleti Sáf-Ii'ány-virág, Sz. jakab nap táìban tétetik 
a’ fôldbenßz. M ihály nap táìban iónki a’virágia levél 
nélkůl,telet-&quot;zaka cfak ugyhadgyák a’ földbe,ki-kelet- 
koi' levelefedik-meg; azért ugy-keil две: a’ fôld be 

hagyni, 
't 



щи. неги. 4g 
hagyni, még el-nem rothad, vagy fzárad az level rok z 
az-után ki-vefzik a’ gyôkerét , és meg-ízárazttyak , 
mngßmét a’ fôldben teizik. 

Mikor az ember efféle gyôkereket , edényekben 
vagy ведьма akarna tenni, ¿s úlcetni, kiválc-kepen a’ 
k3 nem-kózônséges , hanem пека ,° meg Ízámlállya az 
edényeket, és gyôkereket, пока: fel-jegyezze, hogy 
el-ne feleìtfe. Az mi-némů edénybe akarja últetni, а 

161 те g-fúria egy- néhány hellyen,nem-igen temérdek 
lìkakat clìnálván rajta, annak Fenekétapró kôvecskék 
kd meg- так]: ‚ hogy kônuyebben áltnl fzivárkozzék 
a' víz raìra: azen feilyùl нес, vagy három úinyíra te 
gyen apró kóvetfes fôvenyt гей; az-után tôlcsòn ro 
ůílt гаме: bele'; a’ mennyit a’ gyókér maga alá kéván. 
Ha Anemonékat , avagy Ranunculuf'okat , avagy más 
lágy, és Fó-gyókereket akar últetni, nyomja alá гуси 
gén a’ kezével a’ кашек, hogy három, vagy négy й] 
nyíralegyen alább az edány fzájátúl; ha pedignagyobb 
az „бьете, vagy hat újnyira legyen : az-uta'n tegyen 
еду-66 gyôkeret a’ kôzepire, hakörnyôs пашут tôb 
bec аки, hat úìnyíra távúl legyenek az edény как-0321 
túl, еду—шайб! pedig leg-alább négy úìnyíra. Minde 
nik gyökér után oda dugìa клада-36161: egy fácskán , 
чаду fzámát. Az-után tôlefe-meg fzép gyenge rolìált 
ЯМА, а’ kôzepe legyen magoßâbbhogy a’ víz le- foly 
halfen n’ karoìára. Némellyek elsôben tôltik~meg РЫ 
del azedényt, ¿s az-után dugìík belé a’ gyökereket: de 
ez Г ст alkalmatos; mert nem-egyenefen efnek a' Зуб 
kerek, 63 az aprók , kik még raìtok csůggenek, hama! 
meg sértödnek .' паду-кашки az annyoknak-is. 

Eŕféle ládákat avagy edénysket, ha lehet,a’Napra LXXIY 
F z te 
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tcgyék még Fagynî nem-kezd, és ha egy kevefsé Рагу; 
is,nem-árt nekiek :az-után a’ pinczébeyagy más bólt 
ba r-xkják. Mi képen kell ott velek bánni, máfut meg 
ítom. Kikeletkor, nem-kell fokáig ôket reitekbe tarta 
ni : hanem,hamarki-hozni nappal,és étfzakára megint 
bé-rakni, avagy cfak gyékénnyel, vagy valami вата. 
val bé-Fedni; hogy я mi gyenge nôvéfe vagyon, ш: 
egy-l`zer-’s-mind meg-ne vegye a’ hideg, Az után ha 
ист-6616 a’ dértůl, mind мешал, avagy edényelìůl a’ 
fôldbe детищ: hogyattúl-is vegyen valami terméfzet 
fzerént való nedvefséget,ne-is kellefsék annyifzor viz 
zel парит. На а’ fôldbe nem-áshattyák,az Марта ki 
tegyék, valami téglát, vagy fákat aláìa tévén, Mind 
azon általjobb ôket télben-is a’ fóldbe hadnì, miké 
pen kellelëék pedig akkor velek bánni, meg-lefz alább 
irva. A’ mint az ôntôzéfekrůl, gyamláláfokrúl, óltal 
mazáfokrúl,és egyéb velek való baìmolodáfokrúl, 

Az Bulbufoknak avagygómbôlyů gyôkereknek', 
попа kôzônségelïën két, vagy három efztendeig.az az, 
mikor harmadfzor el-Virágoztak kelletnék a’ földbe 
maradniok, hogy ['zaporodhaífanak: mind-szon által, 
ha clik a’ virágzáfnak bôvségére akar valaki vágyodni, 
azokat minden efztendöben ki- fzedhetni,kiválr.-képen 
az elcin virágzokat, a’ kiknek gyökerek hama' meg 
rothad. Az Niderlandi Tulipánakatisßl'ak nem min. 
den efztendôben ki-velzik,’s eg`y kevefsé meg-fzáraz 
tyák,’s megént el-últetik.Némely értelmes kertéfzck, 
нет fem vefzik-ki minden efztendôben: hanem azt 
meg-óltalmazzák, el-vonván tôlek minden efztendô 
ben a’ hozzáìok nôt наш, hogy az annyokra fzolgáló 
nedvefséget, magokhoz ne-l'ziìák. Azért minek-utá; 

na a 
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na a.’ levelek, és fzârok meg-hervad, gyengén az fôldet 
el-vonizák a’ fô gyôkér mellöl,és az magzatit-is el-fze 
dik tôle: kiket: mindgyárt elůltetnek, az Её gyökeret 
pedig, úi-fôldel megént bé-borittyák. Az idején való 
gyökereket, kiválbképen Nárciffufok at, ideìébben ki 
kell venni. ‘ 

Azgömbôlyůgyökerekßvegybulbufok, közôn-LXXVI. 
ségefen Sz. jakab nap táiban vétetnek- ki a’ fôldbůl,mi- 
Ко: mind fzárok,’s mind levelek meg-fzáradyalamel 
Тир-паров, mika: a’ fôld fzáraz ; azokon-kivül, a’ ki. 
ketmagnak hagynak: тег: azokat ben-kell hagyni , 
meg meg-erik a’ mag. Mikenl ki-áfod , elöl kezd az á 
gyat áfni, és az gyòkerén alól, és kezeddelved-fel [26 
pen ôket : de МИМ, hogy valami-képen meg~nesértfed 
vagy kezeddel, vagy карт]. Az» után ragd fzéplalfan 
:gy-mis mellé,hogy me -Ízáradhaífanakyagy a’ház~ 
héyára, vagy kamarába а hová nemjárnak az egerek. 
Ha nyólczad napigigy hevertek, az melly fôld падок 
tagadmtt, aztle-kell vonni rólak, Nohanémellyek azt 
ta a'ka’Tulipákrúl,hogymindaddigrajtokhadgyák 
a’ f ldet, még bé-akarják últetni. Hafonló~képen, ha 
el-Í'zárat gyökér van Iaitok, avagy hejában való kůlsô 
hei: : de az Tulipánokon meg-kell az kůlsö fzáraz ha 
iát-is hagyni. Ha melly gyôkér meg-kezdett vólna pe 
néfzedni, vagy vefzni, azt az el-vefzettréfzt , éles не. 
fecskével mesd~el,de ne az f'zivét. Igy fzáradgyanak az 
ärnyékon, ’s nem az Nap. fényen, még el ůltctik öket. 
Az klilómb-fc'léket,kůlömb-felé rakìad :és kinek kinek 
nevét egy czédulára írván, hozzá tegyed, 

Azokon az bulbufokon, kiknekezen kivůl дуб-Шашни 
kerelbis vagyon , ugy-mint feìér Liliomnak, Tôrôk 

F 3 Tur 
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LXXIX. 

Turbántnak, M u/cari, vagy Péßrn.: virágnak, Бугай/112. 
ДЬМЬНрашЬи/бгшг rajta hadgyák gyôkereket,még 
a’ fôldbeakariák termi : hanemakkor egykevefséßéíïel 
el-metfzik hegyeket. Anemonét-is hafenló-képen Í`ze- 
dik-ki, clik hogy ezt minden efztendôben, a’ ki aku-ja; 
ha nem, ben is hadhattya két-ef'ztendeig, az mint eX» 
perientìakbúl tanúltuk. Noha máfoknakmás itéletek 
van fe 1616. Az Камилла/664343; mert ha ezeket ki 
нет lìedik, magoktúl a’ fôld-fzinéle ki-ugrándoznak, 
és el-fzáradnak. Hogy pedig ennek Байта annyoktúl 
el válafzhalfadpgy kevefsé {Агат-тещ az ¿irnyékon , 
63 könnyelaben elvfzedheted egy-máítúl. 

Arrúl-is akartam a’ Kertélzeket inteni , hogy az 
Anemonékat, és Ranunculnfokat egy-msís kôzibe ne 
ůltefsék, Гс igenkôzel : mivel nagy-ellenkezés vagyon 
közzòttôk, mert 62, amazt el-sůti. Найти-череп az 
Tulipák, és Spanyór Iuncilìa kôzzé fem-hell a’ Ranun 
euluft ültetnl.' 

1X. R Е 3 Z. 
Az Gômbòlyů,és cfomos gyòkerů Virágok 

пай Neme, 63 Tulajdonságirúl. 
Sztergami Erfek Итак 6 Natsága kert-béli vire’ Е goknak fzépségeket , ékefsége ket , illattyokat , 

terméfzeteket, Neveket, fzámokat, Вову ma 
gánofan le«irhali`am , cfak nem lehetetlenségnek ité 
lem ; mind-azen által, az kivált képen valóknak,neve- 
zeteircbbeknek,idegeneknek,és kedveli'ebbeknek tu 
laj-jonságokat, Neveket,és velek valô baimolodáfokat, 
az mint lehet,le igyekezem írnia. см hogy elsôben. 
is arrúl intem az kegyes ólvafot,hogy meg ne ůtkôézx: 

z ‚ 
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zék abban , ha fokaknak Neveket igazán Nagyarúl 
meg-nem találom nevezni. Mert follan-is vannak ol 
1,31: idegen-virágok, kiket Erick Urunk 6 Natsága,el- 
sôbeu bé-hozott Magyar-Orfzágban , 32 maga Pofoni 
kernében ; ugy-mint Indiábúlßpanyór-Orfzágbúlßel 
giumbúl, Olaf z-Orfzágbúl, Német-OrfzágbúL Tôrók 
Orfzígbúl, ’s a’ t. kiket mind ez ideig Magyar-0rf`zág, 
a'mi idónkbe нет-6161616, ’3 nem~is látott. Azért ne 
cfudálkozzék ienki,ha igaz Magyar nevétnem.tudhat. 
tyuk : hanem , más idegen nyelven-kell neveznůnk. 
A’ mi leg-kôzönségeifebb. Legyen 6136. 

Тийрд, mellyet némellyek Lilìomi Масти/пак 
neveznek. Ennek kúlömb-fe'le kelemetes , 63 kedves 
fzinébenleg-inkább ìátfzadozik a’terméfzet; ugyan-is 
ollyan á\\attyában mint 32 Ы110т,с1'31‹ hogy nem-olly 
igen hegyefs,hanemkeveí§é kerekded. Némeilyeknek 
Izine, сак-нет minden máfod efztendôben változik. 
Kózönségefen hámm-féle. Elsò,ideién. Máfodik,kô- 
zép-fzerént. Harmadik, késôbben virágzik. Némel 
Iyik,egy.könyôknyi magafságnyira еду. Fzálon 161116; 
\eve\e néki három, négy ,ôt, temérdek, három , vagy 
négy-úìnyi 126163; virâgìának pedig levelei hat , hét ‚ 
nyólcz-is. Kózepin belôl 3' Рип63т6616т3,1111161‹ 351 
ga, kinek kék , kinek fekete , 63 mint-egy prémezett , 
таз-121111161. А: virág levelei kôzzôtt nö egy botots 
ka, a’ kòrůi mint valami csákányós vékony fzáron ál 
16 négy, иву ¿t örzö, kůlômb-fzinû : 3’ botocskába 
imag” l'zokott oíztán 61261 meg-érni,h 31: rendel egy 
máfon Fekfzik, vel-es, lapos , vékony. A’ ki el»akarná 
vetnijobb vólna mindgyárt 61261 Fére valamelly ägy 
ba vetni, hogy fem mint ki-keletkor. A’ k. 1. 



48 Elsò Kônyv Virágos-Kert , 
LXXX. 

LXXXI. 

A’ kinekcfak egylevele Юга-16,32 аЬЬап az ef'zten 
döben нет-912632111: hanem az kik két levelet,ós tôb 
bet mutatnak. Az gyôkére a’ Tulipánalc, avagy 1135531 
máìa, bulbufa gömbólyů , egy kevefsé hnfzúkás nya 
kú ,° kůlsô heia gefztenyequinů, vagy вешек: bailan 
dó veres belôl , a’ {'zéki fejér, mint a’ keménnyensúlt 
tyukmannak feìére. Némellyeknek gyôkerei , a' búi 
naságtúl egy-más után nònnek: nâmellyek a’ fzárán 
ver1k-ki magvokat. A’ Наш gyôkereket,el~kell az an 
nyoktúl fzaggatni, ’s ugy kôlômben últetni. Az дуб. 
kere krůl, ne m-efm érni-meg те11уйК—ш661ктшет az 
ideién virágzó Tulipáknalc, kôzônségelfen kilTebb a’ 
gyôkerekmagok is alacfonybak a' virágok. Az késöb 
bieknek pedig, nagyobbak a’ gyôketeix az gyôkerek 
nek koronáifzélefiìbbek azoknakpzeknek pedig fzú. 
kebbek. 

Az Peryìai Tulipák virágìánan-is kiíiebbek a’leve- 
lei, kivůl karmaßn-fzinů vereHek, fejérrel prémezve: 
belôl feiérek, hellydïebbek, az levelek-iskeskenyebb 
az gyôkerek-is kiíïèbbßfak nem-mint a’ mogyoró,ki- 
vúl fekete heìa vagyon ‚ azon belôl hártyácskáia. A' 
Tulipák nem-l`zeretik más-virágokkal 9316 tárfaságn 
kat; három-újnyi mél séget kévánnak, ötöt az távúl lételre: kôze'p fzerů fgldbe, és Nap-fénybe gyônyôr 
kôdnek, kiválc-képen abban , kiben az elôtt való efz 
tendôben, anemone vólt,és az kápofztás kertbůl Való 
fôldben, ha meg-roftállyák. Arta-is igen reá-kell vi 
36201, hogy a’ ió-fnìbúl való fiatal дудка, annakle-ne 
vonnyák az kúlsô heìát, hogy mezitelen maradgyon. 
Ha pedig magvát akarod a’Tulipának venni,az késöb 
ben virágzót válafzad; azok kôzzůl is nérnellyek a’ fe. 

iérbůl 
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iérbúi ŕzedik, kinek közepe alól fekete,vagy kék,vagy 
fzederies: karmafin fzinůbúl,kinek feneke világos (21 
nů fzederies, fejérrel prémezett. Sôta’ kinek nem fe 
ketélô a’ kózepe, femmire-kellö annak а’ magva ; тег: 
nem-Ieiz kůlómb kůlômb-Félefzinůvirág belôle. 

A’ Tulipáknak gyônyörůséges [zines ôltôzete 
Все, hagyvalakimeg-Ízámlállya,nincsmód benne. A' 
kózónséges tulipák sárgák, vereifek, fejérek. Az sát 
gák , kik arany-fzinůek, kik sáffìány-fzinûek, némel 
Iyek камыша, narancs-fzinů, ’s a’ t. A’ vercíIëk 
kôzzůl Bárfony-innů, karmaiin-fzinů, vér-fzinů, R6’ 
Í'a-fzinů, Skárlát-fzinů, TePchinů,Minium fzinůfeke 
сет-121011 ‚ veces, kék-fzinů , veres, verhenyeges. Feie 
tek némeiiyek , mint~egy vér-cíeppel cfeppentettek , 
veres-prémekkel cfipkéztettek, veres-f`uitáfokkal fe 
ůettek. Tifzta fzederìefek, és tifzta zôldek találtotnak 

LXXXIJ. 

Ещё]: Urunk ô Natsága Tulipái közzůl, Laurember- Apfar: 
gius iria, hogy (bha ollyanokat nemJátott. Az Tuli- Plaut. 1.1. 
pák kôzzúl Ieg-becsúßebb,a’ kiben Ieg~tôbb-fzin talál- ¢`- 24° 
так, 63 а2 Ievelei-is nagyobbak. De az fzínek-is vál 
tozó hellyekrevettetnek. Мех-6111611 minden levelei. 
nek fzélin, таз-1211361: vannak; mop: cfak némelyleve 
leken .‘ той а' hátokon : той alól: той fele'n {level 
nek: moth’ hegyén: moli súitáfok: muß: pun битой: 
mowpettyegettettek : moli: lángozók. N émellyek 
Ièagofak, mintaz Sáfïrány, ugy-mint az nai-acs fzinú 
ek, és az apró sárgák : kik kôzzůl néha egy-fzáron ket 
tö, három, négyvirág-is vagyon, 

De mind ezek kôzzůl leg-fzebbek ‚ ¿s nemeH'eb» ьхххш. 
bek lz Nider'andi Tulipák. Kiknek fok kůlômbözô 
fzineknek Ie-irásiívnl, nem-akartam terhelni az käg'es G Va 
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Olvafot, Eppen zôlelekis` , éppen megy-I'zinůek, é! 
tòbb le-irhatatlan kúló rnb kůlömb-féle lzinnel termó 
fzettůl Eeßetetc Tulipák , kik tobben шансами ezen 
dicliretes kertben , ket-Fzáz elegyes-fzinůeknél. Az 
többinek nemefségét , Feìezze-bé dicsôségével a’ tel 
lyes-levelů Tulipa, arany ~Í`zinů, narancs-fzinů, veref 
Гс! elegyes levelei; némelynek kòzepe, és [zéle zöld ‚ 
némellylevelei zôld,sárga, és veres-c|apásraìtok: van 
kôzônségefen 60. ’s 80. levele egynek. Azt-is kelItud~ 
núnk, hogy az Niderlandi, avagy Belgiumi Tulipák , 
nem-változnak efztendônként fzinekben,rnint az töb- 
bi: cfak az kár bennek , hogy az fzinekhez-képeß, a 
vagy igen kevés, avagy femmi падок ninclen. 

Лапша: Virágnak legyen máfodik hellye , az 
gómbôlyń gyökerů virágok kôzzött: a’ki noha nem 
olly fok-féle fzinóben , mint kůlômbôzö állattyában. 
Kôzônségefen Feìér,és sárga; veres avagy más-fele fzi 
nů,igen ritka. Némellyek ideién ki keletkor 951-6302 
nak,némellyek késôbben junius-felé. Ezek-kózzůl if 
mét nérnellyek tellyes-viráguak, némellyek nem. Az 
kik nem tellyefek , azoknak kôzepin egy pohárocska 
van ki-formálva, ( ezt ugy»nevezzůk ez-után,mert más 
nyelveken-is annak nevezik) levelei virágìának közôn 
Ségcfen1zé1¢f¢¢skek.némenyeknekhorzúkácskák. Ne. 
mellyeknek még-is ôreg virágìok van , némellyeknek 
közép-i'zerů, némellyeknek kiclìn. Az òreg tellyes vi 
rágú mint a’ róTa, sárga,kit Martins-béli pohárnak ne 
veznek,mindgyárt ki-keletkorvirágzik: más ôreg vi 
rágú, kinek cfak a’ belsö hofzfzú pohára tellyes,sárga. 
Hafonló-fzinů , ki fok.pohárokkal tellyes. Van igen 
fzép fejér tellyes, ki késôbben virágzik, jó-illatú. Va. 

вуоя 
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gyon kiß'èbb feiér tellyes,kinek közép-leveleî egy ke 
vefsé sárgácskák,igcn drága illatúak. Naniß'm de Ale о az ö neve,egy fzálon Мю m,négy. Spanyór Narciffâs 
teUyes,arany-fzinů sárga,igen kedves illatú,cgy gyen. 
ge fzáhcskân egy-néhány. Ifmét Spanyó: Narciíïus, 
csöveJevelů, tellyes sárga,hatalmas jó-fzagú. Megint 
Spanyór csôvelevelů, fordúlt virágú , igen jó-fzagú 
шва, kén-kô fzinů sárga, aranyfzinů sárga; hofzfzú 
pohárú nem-tellyes. 

Hafonló halaván-fzinů fejér, sárga levelů , kicfìn 
sárga pohárú, kôzép-fzerû, fzagos, .Fejér virágú, sát 
ga kicûn pohárú,ió-fzagú, egy-fzáron 14. virág-is va 
gyon, Iofeph Stabel Németůl. Feiér kicfïn virágú, ki. 
свища: pohárú, x7»is egy-fzálon, igen юшка, kit , 
ha az ember a’ f'zabában vifzenßz egéfz fzabát bé-töl 
ti gyônyôrúséges illattal. Feiérôreg virágú közônsé 
ges,.';inek pohárocskáìa vereÍTel prémezett. Ezek 1:62 
zúl némellyek ki-keletkor , némellyek késöbben virá 
goznak; 63 tôbb illyen ki-mondhatatlan jó-illatú Nar 
ciffus virágok,kik nek nagyobb réfzét. ez moßáni Efz 
tergamì Erfek Urunk 6 Natsága , ôrôk emlékezetre , 
mind maga Pofoni kcrtében , ’s mind egéfz Magyar 
Orfzágban, elsôben hozta-bé. 

LXXXV. 

Az Narcîßüfhak Fûves levele , kôzônségefen ol-LXXXVI, 
lymlormával bit, mint az két-élů Dákofnak a’ vége, 
nem-h egyes, hanem rompa, belòl ůres,egy- úìnak fzé» 
lefségére,’s еду lábnak hofzas'ágára egyenefen fel-nö: 
az gômbólyů gyökere belól feiér, kivůl az heiß vala. 
menvire F-ketéslik , kerekded hofzúkás nyakacskáìa ; 
ha több Ha van, ugy nônek ôfzfze, mintaz pár, паду 
mogyoró-hagyma; mikorèìltetikßl-{zaggattyák eìy a m s 
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máfhîl. Az feléreknek gyôkerei kerekdedebbek. Az 
sárgáknak körtvély Fol-mira hofzúkás. A’ S panyórok 
пак cs ¿vés перепев;чапщакпвшеыгзььа : gyókerek 
is kiffebb, kerekded, egy-keveläé sárgább, Virágiának 
illattya , mintha iclzaminnak, és birs-almának l'zagát 
egybe-f'oglalnád, olly kedves. 

ьхххш Narcìßu: пешками igen паутинка; közôn 
ségefen fovány»fôldet fzeret, egy-kevefsé fôvenyefl: : 
de nem-fzinte rofzat; Nap-Fényt шт, harmadik ей 
tendôben ki-kell fzedni . minek-utánna el~hervadnak 
levelei,meg-l`záraztaniaz árnyékon;igen fzáraz hel 
lyen, mint az Tulipát, öcúinyi mélységre,l`c'l-aral`znyi 

э távúl egy máfhíl últefsék. Magúl nem-vetik. тент 
vés-hafzna vagyon, mivel nem-változik. A’ sznyól.' 
csévés-levelů Narcilfufokat , négy úinyi mélységre , 
meg-annyi , vagy hár'om-úìnyi távúl kelletik últetni : 
egy-kevefsé zírofTabb fóldet fz eret, és gyakrabb, ’s ide 
ién Való òntôzé&amp;,mégaz leveleimeg nem hervadnak. 
Négy, vagy hat napnál tovább fedetlen ne~hadgyák : 
mert mivelkicfinya’gyôkere,hamar el-Ízárad. Haezt 
magúl vetik, ìó tenyéfzô bulbuf'okat hoz. 

Két gondviíelés kévántotzk leg-inkább ezekhez. 
Elôfzôr , hogy mikor ki-virágzik , {likáig a’ Г zárán ne 
hadgyák a’ virágot: mertigen meg-eròtlenedik a’ g ö 
kere. Máfodfzor , поду mikor el-virágzott, a' fe et 
tébbvaló ceôtůl meg óltalmazzák , hogy a’ viz ali ne 
fzivárkozzék, 63 а’ gyôkere meg nerothadgyon. 

LXXXVIII Az veres NarcilTus igen пикап virágzikmivel Еп— 
kább cfak leveleivel,és gyökerekkel felette búinán Ги 
pnrodik ; azért бес: igen fovány, 63 kopár fôldbe,két, 
иву három úìnyira кап-анкета, 63 ugy Novembeérig n ha 
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néhanéha ôntózéfTel täplálni, még еду-Капы megä 
cßpileveleit a’ der; az-után, ha ládába van, az esörúl , 
és Naprúl el-venni, hogy az hideg ne-érìe, fzellôs hely 
re mind-azen általtenni; ha ott kin hadgyák a’ Fòld 
ben,bé-ŕ`edni .’ cfak nem Mains kózepiig meg-nem би 
tözik. Akker az bulbufokrúl шва el-vonnyák a’ fól 
det,még az annyok ñaival eg yůttfôldelnemlefznek bé-f'edve. Az-után inzit, laßân lalfan el-kell az anyok 
túl fzedni, e's más-hová últetni : de az gyôkerecskéje 
ket, a’ kihez miudenkol` fôld ragad , nem-kell a’ гала 
tůl meg-fofztani : az-után helyén hagyván az annyo 
kat, megint bé-fedgyék fôldel. 

Нашими: Virág igen fzép kedves bor illatú. а- ьххшх, 
ptóvìtágocskák,mintaz kis-harqngocskák keskenyek, 
fokan fûgnek egy~fzáron , пена cl`ak еду felôl, néha 
kômyós kórnyul, a’ karoìok clìpkéfen meg-Vanhaìt 
VI. N cha az fzárának allyán kefzdetnek-el , néha kö 
zepin végig Hól súrůen fúgnek, ’s hólritkán. Leve 
leimint a’ pár-hagymának, de nem olly hofzak, meg 
hailottak belôl,pázint-í`zinů zôldek fényefek. Az Nap» 
keleti Hyacintufoknak temérdekebb az (так, és a' 
virágiok-is nagyobb. Némellyeken gerezd-formára 
fůgnek a’ virágok, mint az fzölôn a’ fzemek, kik et bo 
troidefnek neveznek. Azlevelek is temérdekebbek, 
¿S egy-kevefsé fzóleflëbbek. A’gyôkerek gömbôîyů, 
egy-kevefsé csú cfbs belôl,ŕ`eìér rétůkůlsô he ia fzeder 
ies fzabású, és verefles, f'ôképen a’ feiércknek, a’ ki i 
deién ki-keletkor virágzik , ugy-mint Februarius vé 
gén,és Martiufnak eleén, Vannak hafonló képen vi 
láges-kékek, vióla-fzinů fzederjes, sötét-fzinů fzeder 
ies, Vüágos fzederìes, hamú-fzinů,tel’c fzinů, fele zóld, 
fele как. Tellyes kék,ós fejér, Barsuk yirág fzinú, 
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Vannak a’ kik nyárba, 63 61261 virágoznak : 6261: 
1:61:61:‚ Haì«fzinůek, telhfzinůek, fzeierìefek-is, 1616 
rek-is , cfak поду gyengébb virágúak a’ tôbbinól . 6s 
iobban alé Fůgnek. 

Vannak más-formáiú Hyacinthnf'ek,kik ollyanok 
mintaz boites-fák, egy-arafznyi magoíèágok. Kiknek 
fok égok-bogok Vagyon,fzép apró 1:61: virágokkal tak. 
vg; azért hiiák ökek Сошли Каир/5“, az az, ůiìôkôs , 
63 ágas Hyacithus. Találtatik clillagos, azigen 1661611 
virágzik, mihelt a’ hó el-megyen, apró ki-terìett vii-á 
gú mint a’ sßllag, kinek a’ kôzepe 56161- sárgás, abbúl 
mint-egy sárga czérna-fzálak nônnek-ki. Az Hyacin 
thufok kôzzéfzámlállyák a’ Pézma virágot, kit némel 
lyek Бои-016611161: hinak Deâkúl , Tôrôkůl Dipkadi , 
vagy Mufcati, hogy ollyan kedves fzagx van, mint a’ 
Pézmának, avagy Ambrának. E y-újnyi fzálon 11611— пе1:.1:1 a’ virágìai kôrnyôs környäl mint az cferép ро 
hárkák, kôzepitůl fogva teteìéig. Kik пата-121111161, 
némellyek sárgák éppen, nérnellyek kékek, 63 a’ tete 
ìek sárgás. A’levelek hofzúkás, keskeny, hegyes,ůre- 
ges, el-terìed a’ fôldôn. A’ gyôkerek hofzúkás, Feiér , 
rétes hciú, mint az veres-hagyma , ki-keletkor virág» 
zik. Bottoidef nek hiiák azt az virágocskát-is, a’ ki ha 
fonló az Muskárihoz: de femmi [zaga nincfen, igen 1 
661611 virágzik, fzederìes, ollyan mint a’ kigyó-hagy- 
máuak a’virágja, az erdôben-is,és fzántófôldeken 161. 
hetni. 

Az Hyacinthufïàl való bajmolódás, nem-igen 
паду fzorgalmatofságot kéván, fzereti a’ Nap- Fényet, 
63 könnyâ-Fôldet, nem keményet паду 1:69611 ‚ Гс i 
gen 213011; mert effélékben cfak levelezik, és nem-vi, 

rágzik 
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ri ik. Xmint az nagysá a ha má'ának , va ö. keëìnek vagyon,ahoz-képgc&amp;-këlyl ôte-it kôzelebgbïëzgy 
távullyabb últetni. Az aprókat 6. ç. 4. 3. újnyira egy. 
máfhîl,és annyi mélységre-is. Az ôrögeket pedig,fél~ 
atafznyira-is. Negyedik efztendôben, kôzônségefem 
kel! ötet a’ fôldbùl ki-áfni,minek-utánna el-hervadtak 
levelei : és ugy-kell velek bánni, mint oda-fel meg-ir 
tam az Tulipák, és Narciírufok bulbuûrúl, Csak az Fe 
iért, a’ kiidcién súrůen vírágzik, iobb vólna minden 
máfodik efztendôben ki-fzedni. A’mint az késöbben 
feìérrelvirágzokabis minden ef'ztendôben,hogy meg 
ne férgefedgyék a’ gyôkerek a’ fôldbe. Az kik tovább 
maradnak a’földbe; azok kôrůl minden efztendòben 
камешки meg-újjitsák a’ fôldet, mint az tôbb balbu 

[беси-13. 
Két-képen fzaporithatni az Hyacinthufokat; a 

vagy az hagymáìán, az új-növéfeket el-fzaggatván az 
anuyoktúl, és magán últetvén, kik hamar virágoznak: 
паду az magváu, mellyet ezen mofìani kertéfzek, in 
kábbìavallanak. Kivel illyen-képen bánnyál; Az melly 
virág igen fzép ôrôgen, sůrůen virágzik , és ideién, ki 
nek cfemetéi ki-nern шик ereìét , had-meg azt ; az 
többit környůlôtte, máfadik,vagy harmadik hellyen 
теза-Ь. Miko: immár az virágiai iobb réfzént meg 
hetvadnak, въезд-е] a’ теге: а’ f'zálának, ¿s az többvi 
rágfa't-is Ie-fzaggatván, hagy alól az ôreg virágiban наг. 
mat, vagyuégyet magnak ; mikor meg-érik a’ mag, az 
hoiagocskáia , (kiben az fekete magocskák vannak ) 
щадит meg-hafad , és minek-elôtte ki-hullyanak az 
magok, fzed le: és Oéìoberbe , vagy inkább Septemà 
herbe vesd-el jó kápofzta'alá való földbe, igen ritkán ; 

had. 

XCII. 
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had-ugy két-efztendeig, még meg-nônnek gyökerei : 
ha fzůkség , тез-603620600! , 63 gyomlálhatod. Az 
után, vedd.ki az gäökereketßs ůltesd-el,harmadikefz« tendôben virágzi : de negyedikbe meg~il`mérheted a’ 
111 Г26р ôteg,azokat tarosd-meg; a’ ki nem ollyas, el 
Vetheted. 

Неву pedigideìén virágozzanalo 32 Narcifiufok , 
63 Ну361031101`011‚ és télbends 161 meg-maradgyanak ‚ 
fô-képen ha 361-61633 ki-kelnek levelei: clináltas neki 
1611 defzkábúl egy-lábnyi magol'ságra ollyan formára , 
32 mint 32 ágyaeskák vannak, feneketlen ládákat, ted 
3631011 ‚ az-után fellyůl fed-bé defzkákkal: 3201133 33111 
bôven meleg ló-ganéjt: de ugy,hogya’ virágokra ne 
efsék 32 33061; 63 mikor télbe 32 verö-fény fzolgál, 3 
vagy meleg-idô vagyon, vond-felre az ganéit 689-116 
96136, 63 0у136-111 az felsö defzkákat , hogy érhelfe az 
virágokat az Napnak súgára. De étfzakára, és mihenc 
hideg akarlennì, mindgyárt megént bé-Fedgyed, (zé 
pen meg-virágoznak alatta a’ virágok: ezt 616161166 
heted egéfz ki-keletig,még 32 hideg-tart. На pedig 373 
3113306 ‚ hogy télben-is Narcifihíod, és Hyacinthul'od 
legyen: tégy ôfz elôtt egy-néhány gyôkeret valami e 
dénybenélbetarcfad meleg-fzabába,és 06113 néha meg 
öntözzedì ki-virágzik, 63 Г26р 11133033 ád. 

Corona Imperiali?, Т örôkůl Tußi,Tale,Magyarúl 
l Csáfzárikoronának nevezhettyůk : Liliom formára 

termett vìrág , kinek három- úinyi temérdek ága 93— 
gyon kékes. és zôldes,annak Fele Liliom formára való 
levelekkel fel van kôrnyös kôrnyûlékefitve,a’ tetején 
kerekdeden fůgnek a’ Liliomokgninta’ harangoszzép 
360661 312 , 6126031СССЕ6 ‚ ’3 tôbb-is egy rendben: 06113 

talál 
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taláitatnak kétrendel-is virágozni;a’ virágokon fellyůl 
nö ievelckbůl, 1`26р 126163 úfìôkôk. A’ virágoknak 121 
nek veres, sárga lineákkai ékefittetett. Avagy sárga , 
veres lineákkal vagyon sárga vereffel pettyegetett. 
Vannak teliyes viráguak, noha máfut igen ritkák. A’ 
minémú kedvesékef'ségekvagyon,meg ollyan kedvet 
Ien aziiiattyok : mettigennehéz fzaggal tôltik-bé ern 
bernek ŕ'eìét. Az virágok kòzepin, hat Sárga 16161126— 
Iacskán botocskák nönnek. Gyôkere k ezeknek kerek- 
ded, mint az 1362619- Г2616пс való kotentarirépa Öreg: 
némeliyek appróbbzk, Bak bůzůek, kiknek kôzepin 
lik vagyon, óldaìaslag apró gyôkerecskéi nônnek-ki g 
azt az Iikat, minek-eiôtte el-ůltetìk, bé-kell fedni fzölô 
levéliel,hogy valami viz bé-ne fzivárkozzék, 63 meg 
ne rothadgyon a’ gyôkér, Kit, mint az tôbb bulbnfo 
kat, Sz.]akab nap táiban fzedik-ki, cfak-nem minden 
efztendôben: Septemberbe megint eLůitetik, 1661611 
M artiusban ión-ki a’ fòldbůljelentvén végét az télnek; 
Ha az fzárazon gyôkeret indit, esöt, és hideget érez. 
На magúlvetikkevéshafzna van: mertnyólcz 6121611 
66 elött alig virágzik, közép-fzerů Fôldet fzeret. 

Стаса: Уетш, ki-keleti Sáŕfrány, ollyan mint az 
61'21 vad-sáiïrány, cfak hogyapróbbak az virágiai .' az 
(zine-is ennek fzépsárga, kinek éppen. kinek fele 126 
1161163 ,kinek cfak lineáìa 126661163 , ki kék, ki 16161- : 
mindgyátt mihelyt a’ hó el-megyen , vitágzik igen a 
lacfonon, [zaga is vagyon. Mint az tôbb bulbufokkal, 
ugy bánnak vele-is. Az kôzönséges ôfzi Sénñrányrúl 
fzóllok az veteményes kettben. 

Сменит virág Нар-1161611 SáiI'rány, hafonló 62 
13а2 6121 Sáiîìányhoz, cfak hogy fejérebbek az 111163 

Н )aie 

XCV. 

XCVL 
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jai. Némellyekugyan ollyanok,sůrůen, és coperto 
fan nönnek,` Némellyek tellyefek-is, vereHël, és kék 
kel pettyegettek kůzzúlôk; bulbuiok vagyoncfufos , 
ki nagyobb , ki killebb; Fekete, vagy vere: hárt ával 
bé-vonva, femmi, avagy igen-kevés fzaga van. fzel 
virágzik, a’ levele az-után nô ki~keleckor, fzéles sůrů. 
Egy-kevefàé ziroHabb-fôldet, ’s azon munkát kévin, 
mint az tôbb bulbufok ; cfak hogy meg kell vírni,mi- 
nek-elôtte ki-fzedgyék , hogy az levelei meg-fzáx'ad-- 

anak. gy Еда/14754 ‚ kocskás, vagy oiláblás Liliom, merc 
ollyan tarka-barka,'négy fzegletů kocska-formára, fe. 
ìér , avagy más-fzinú Foltokkal vagyon висят. Le 
fúg 1’ vékony fzálárúl mint a’ harangocska, egy vagy 
két virág: közönségefen baracsk-virág fzinůfeiér táb 
lácskákkal pettyegetett. Vagyon megy-fzinů,sötétes 
fejér makulákkal rakva. Vagyon f'ekece veres-fzinů , 
egy-keveůé világoffabb punetumokkal. Feiér-istalál 
так. Gyôkere kettôs, a’ kit mikor ki-fzednek 82.11 
kab nap táiban, nem-kellfok-ideigaz Fóldönkivůl tar 
tani, hanem tíz vagy tizenkét napig, mivel heìatlan, if 
mét el-kell últetni : de iobb зубик-60,63 hamarébb vi 
rágzik. Magyar-Orfzágban néhunt, az erdókôn~is ta 
láltatnak. Keskeny hofzúkás zôld levelei vannak. 

` Iris, az az, fzivárványós Liliom,a’ ki azért 11101: 
tatikannak, hogy az ö innének kůlômbségével, az Egi 
fzivárvánnak ékefségét kôveti :és nem igen kúlombôz 
mind levelŕvel, 's mind virágìa'nak abrázattyával az vi 
zi Liliomoktúl . a’kik az kákán , és sáfon virágoznak г 
cfak hogy az kertiek , fok fzámlálhatatlan fzinekkel é 
keßebbek x lcg~kôzônségeßebbek a'kékek, Ném'ellyek 

~ sôtét~ 
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sôtét-fzinů kékek, kik Majusban, 63 juniusban virágoz 
nak. Némellyekvilágalak ; némellyek fzederiefek; és 
sárgák; némellyek sárgák,fzederjes,kék temérdek vo 
náfokkal a.’ közepin túndöklenek. Kik hamú-fzínůek, 
sárgával, 63 Г:едег1с11е1 ékefitretnek. Találtatnak ba 
racskwirág Ízinůek, sötét-verefIi:k,más fzinekkel ele 
gyittettek. Két-féle а’ gyôkerek, kiknek gómbôlyû. 
kiknek hofzúkás; azoknak heìok verhenyeges, és fe 
ketés: az levelek~is fzéleiïebb mint az kákának, шагу 
keskenyebb mint az sáihak. А: kôzônséges efïéle Li 
liom knak az ôreg levelei virágim k, mint-egy nyel 
vekke le-fordittatnak , az aprók fel-emeltetnek, Az 
(бы) kék Liliomok közzôtt,igen nevezetes az Iris Per 

_Лсд0‹101'а‘{тт4‚ Perfiai Liliorn, igen kedves jó illattal 
bír: kit ha az fzabába vifznek, cfak egy, kettö-is fzép 
fzaggal bé-tôlti az házat; igen idcién , 63 mindgyárt 
Februari usban virágzik alacfonon. Az fzine hamú- fzi 
nú kékes, mint az nyelvek,azokon sárgalineák,és mint 
egy fzcderjes bárfnnnyal bé-vont aiakúak. 

Világos kék Liliomokn ak, kiket Iris` Il/7rì¢a,az az, 
Horvát~Orfzá9i Liliomoknak neveznek, igen fzép 
V ióla` fzagú gyôkerek vagyon, 63 а’ végre а’ Németek, 
Vióla-gyôkérnekhiìák. igen élnek а: Orvofságokban. 
is vélek, az nátha ellen, fúlladás, ésmeì~f`áiás ellen , ki 
vált-képen а: apró gyermeknek. Ha meg-törik, hint 
sék a’ ruhákközzé, ió fzagot ád nekiek , 63 а’ molytúl 
mególtalmazza. Az kiknek gômbölyů gyôkerek va. 
gyon, halînnló munkát kévánnak az tôbb bulbufokkal. 
Az kék Liliornnak virágìát, ha az pinczében meg~had 
Буй: rothadni: annak levelébůl igen fzép zôld fe [tél: 

H 2 léfzen. 
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lél'zen. Ezeket-is mind iobb, ’s mind könnyebb gyö-l 
kereken, hogy fem mint magokon fzaporitani. 

Hogy az tôbb kékes sa'rga vízi Liliomoknak, ků 
i lömb kůlö mb féle fzinekkel ne-terhelyem ezen könyv 

nek olvasóìát: a’ Гейш Lilíomrml ‚ avagy Irìr Задам 
ucvův Liliommel fe°ezem-bé, a’ ki az többinél fokkal 
nagyobb,és neme ebb. Ennek az Репа-6116 levelei vi 
lágos fzederìes erekkelmint az ezůii: tůndôklenek: az 
alsó leveleitifzta feketéknek швами, Feiér cfeppek 
kel pettyegettettek. Es mivel az hidegnek nemigen 
baráttya, attúl fz orgalmatoliân meg-kell óltalmazni , 
63 télbe bé-fedni. Noha a’ Pol'oni Kertéfz nem-bánik 
olly gyengén vele , hogy azt Felette nagy fzorgalma 
tofsággal bé-fedné: mindaan акации kinek kedve tar» 
tya,és „так bátorságos maradását kévánnya,e’-képen 
bánnyék véle; mindgyárt kii keletkor,tôriôn-el a' Зуб 
kerébůl egy darabot, kinek kéc vagy három fzemecs 
kéie vagyun; de ne-melfe, mertezkéli, паду 6163 va 
fat nem-fzenved, Az-után vegyen agyagos fóldet,a’ ki 
szirga agyaggal vagyon ôfzfze elegyitve: akár vegyen 
kôzónséges fòldet a’ fzántó-fôldrůl ‚ tôrìe-meg ìól az 
agyagot, és keverie ôszze véle,eggyikbüi annyit,mint 
a’ málìkbúl,tegye azt egy edénybe. ůlcefiè beléaz gyô 
keretoly méììenmint három~úìnak fzélefsége vagyon. 
Az-után aliële fôldel tölcfe-meg az edényt, minden hé- 
ten kécfzer kevefsé ôntözzemeg: igen ió,minek-elôt~ 
te el-últefsék, takarìák bé egy újnyira tifzta nedves a 
gyagba,igy nyárbabújnán ki-veri цитатам leve 
1616463а’8у6К6ге-1310ЬЬап nevelkedik. Mikorimmál 
hideg-kezd lenni, étf'zakára valami Киты-60:11, avagy 
hailék alá vigyék: 63 nappal minek» utánna el-enyéfzgt a’ h - 
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{выжить vagy dér,megint ki-hozzák a’Napra,&quot; . 
mind addig,még az hideg miatt a’ pinczében nennkel 
letik tenui. Ottan-is olly helyre helyhezteièe'k, a’ hól 
kózzel az aìtó, hogy mikor azt fel-nyittyák,frifs egel: 
veheITen maga'hoz: de azt-is иву, hogy meg-ne ve» 
Бус а’ dér. Mert ha igen rekkenô hellyen vagyon , az 
levelei meg-tikkadmk , és sárgúlnak, Mihelt pediga’ 
tél mng'zúnik ‚ Februariufnak közepe-felé, еду Ver 
тес áfnak azvirágos tábla'ban , nllyan tágaü, kiben az 
cferép-edény bé-férhelTen , mellyben az Liliom áll: 
ebben olly agyagos fôldet, mint elébb meg-mondám, 
шашек; az-után tötiék-le fzép gyengén az cferépnek 
fenekót, éstegyék a’ verembe, az meg-nevezet fôldbe. 
Az-után vonnyák-ki az kòrnyös környůl--lévô cfere 
pet, és tôlcsék~meg minden-Felôl fóldel az Liliomot : 
azon efztena'öben virágzik a’ gyòkér, a’ ki nem-kön 
nyen történik, Hanem arra-kell vigyázni,hogy azon 
levele, mellyet a’ pinezéböl ki-hoznak,zôlden matad 
gyon. Mert ha el-hervad, minek-elôtte meg-virágoz 
zék, megént тщете: vér , és maga a’ Будка: meg 
eméfztôdik,’s nem-virágzik azon efztendöben. 

Fciér Lilian kôzônséges virág az Magyar-Orfzági 
kertekben: azért nem-fzůkség fok fzóval ennek ékeíï 
ségét , állattyát, és illattyát le~irnom. Annak levelei 
hof-Lak mint a’ pallos,a’ koróia ôvedzöig,és magollàb# 
ban- is fel-nó; annaktetején az 9:36:- hó»fzinů viráguk, 
harang-formáratůndôklenek, hól többek, hól kevelì» 
febbek; kikneklevelei kivůl vonnttoífak :az gyökerek 
ketekded, de nem-tômôtghanem fzeletenként öfzfze 
nônnek, Feiérek-is. Szaga a’ feiér Liliomnak пазу va 
gyon,jó,és hathatosßf'ak hogy az ember fejének nem 

H 3 igen 
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igen 636136363. Haki az fóldbůi ki-akarìa venni,Sz.]n. 
kab nap tájban cfelekedgye azt: 63 rövid idö alatt mei 
gént el-ůlteffc, 63 ha cfemetéi vannak, сну-111611111 61 
fzaggatván fzaporitfa; egyéb-ként нет-669611 femmi 
kivált-képen való baìmolodáit, Ha magúl vetik, igen 
kevés hafzna vagyon; 111611: 62 igen ritka, fok 612661166 
ig-is kellene v'árni,még virágozzék. Ha az leveleit vi 
rágìának 160111111: tefzik, igen-ìó az febek gyógyi 1635 
ra : az gyôkerét pedig ‚ ha kecske tóibe тез-162111, 63 
meg-ifzák, igen 16, és gyengén purgál. Vannak a’ Po 
1‘0111 kertben 16161- Liliomok, kiknek két-fzáz, `3 tóbb 
virágìa-is vagyon Conlhntinápoli ,kit a’ Tôrókôk Zul~ 
tán Zambacfnak neveznek. Vannak azen-kivůltellye 
Гей-13, kiknek egy-néhány 6261- 1696161 vannak. 

Lilium Ставшая, sárga диву 1161-663121116 961161 
efepegetett Liliom, kinek ió temérdek fzára rakva te 
teìéig levelekkel , kinek 1616160 116 1161 kettô, három , 
tíz ’s tôbb Ъ1110т1261-1з,16т111166:61:63 fzaga nincfen. 
Az levele,és fzíra-közzôtt 116п1161: valamiverefies bim» 
bockák, az kikbůl fzintén иву meg-nö ez a’ Liliom , 
mint az magvábúlmoha késônzde 101111 az gyôkerébůl, 
a’ ki нет-18611 kůlômbôz az feiér Liliom gyôkere'tůl, 
от: hogy ez ven-elles. Vannak más nannesfzinú Li 
liomok, kiknek vékony fzárok vagyan: hamer meg 
hervadnak, levelek ollyan mint a’sáfnak. 

Managen, az az, vifzn-fordúlt viragú Lilìom, az 
Nêmetek Tòrók Tutbántnakyagy sůvegre 161166611: 
tyolatnak 11696211: ; azért, hogy ollyan kerekded, és a’ 
virágnak kôzepin еду-061151131 9616116! feitett {2616 
kon,fzép botocskák fúgnek. Jó-lehetmoihniidöben 
immár mind vad, ’s mind erdei vifza-fex'dúlt: Ievelů Li. 

liomo; 



IX. Rèfz. 63 
liomokat , Martagonnak fzokták nevezni; de kivált 
képen azok nevezeteífek, a’ kik igen fzép világos Ci 
nobri um-fzinů virágokkal ékeskednek, 63 12 virágok. 
твой: keskeny levelei pettyegettettek. Ezen virá 
gcknak fzáma pedig hóltöbb,’s hól keveß'ebb : 63 neha 
Corongvagy kedves kofzotú formara fůgnek egy-f 21 
lon harmincz, negyven, ötven , hatvan Liliomok-is : 
nella két lendel-is egy-más felett, az melly {так rak 
va vannak nem-igen fzéles :nägyes levelekkel. Némel lyeknek világjok sárga, ver el pettyegetett. Némei 
lyekuek feiér, némellyeknek teil: fzi'n, avagy baracsk 
virág-fzinů , igen fzép Шиш! kedveskednek. Az er 
dókben, ós Ízòlök megyeiben свае: találni Magyar 
Otfzágban g uagyobb az levelek,és cßllagformára kör 
nyúl fogiâk 12 Coronáiát , ’s nem-is ollyan sůrû. Az 
gyôkerek sárga; azért 12 Németek,Arany-gyökérnek 
nevezik: az vini ok fem nö olly kofzorúfiân; hanem 
talnyoifan . 63 k rnyös kôrnyůl сессией! fůgnek ala'. 
Kápoiztás kertnek való fôldet fzeret, 63 könnyůt .° az 
feIettébb való Nap-fényt nem-igen. fe 12 nedvefséget; 
azhivefen örömefìb nö. Az дудит: ki nem~kellven- 
ni, hanemha valaki fzaporitáfnak okáért, a’ ñait 61—1 
karnáfzedni. ldeìén mihentvirágzik, általůltetteíi'e» 
nek. Söt még ha 12 fzelelteket~ is egy~máfìúl el-fzag 
gattyák, és ei-ůltetik, egéf'z gyôkér, avagy bulbus ne 
vekedik belôIôk;a’mintaz tóbb eiiële heias [наутёк— 
búl is, Magúl-ìs vetik, de kevés hafzonnal. Ennek az 
gyôkémek, nagy cllenségi az hangyák. 

выдам, fegyver Liliom , 12 levelének formáiá 
rúl hivattatik annak,a’ ki ollyanmint az вес-ею dako 
focska : a’ ki két, vagy híer arafznyira семь. Egy 

le 

CIV. 
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le-haìlott fzálon fůgnek rendel, az fzép piros [Шо— 
mocskák, mint az harangocskák. Találtatnak t:e[i:-i”zi-Y 
miek, verelTek, ezůfbfzinůek. Pisos elég léfzen Ma- 
gyar Orfzágbanjmitt amott az réteken. A’ дубить, 
ЬаГопЮ az sáfirány gyôkeréhez: cfak hogy lapoliìbb 
annál. Nem-kéván igen kôvér f'ôldet,{`e más bairnolo 
дан, hanem, mint az côbb bulbufok. Ki-kelett után , 
mindgyárt virágzik. 

сушим, kit az Németek difznó kenyérnek ne 
veznek, Magyarúl Porcs~fů , vagyvirág.' kinek паду 
gômbôlyů az gyôkere, de a' таз). kicíiny, és а1асГ on; 
hátra Богдан: pires levelei annsk, azillattyaigen ked~ 
ves, de igen ártalmas az nehézkes Afzizonyoknak, ha 
cfak által mennekis raìtok.' azért férre-kell últetni ár 
nyékba. A’ levels fellyůl zôld, щепы pettyegetett , 
alól mint-egy megy-fzinů : ez a’ közönséges fcnyves 
benl és az sóvények mellett, órömeft nö. Némellyek 
ki-keletkorvirágzanak; némellyeknyárbamémellyek 
ôfzel. Ezek leg-kedveli'èbb шиши , egéfz teletfzaka 
meg~tarttyák leveleknek zóld ékel'ségeket, Aprilisb en 
также}. А2 Confiantinápoli , és Belginmi kôzzôtt 
találtatnak feiér virágúak» is. Szaporitáfa ennek,vagy 
laz gyôkerébůl ki-nôtt fzemecskéibůl lehet: vagy az 
magvábúl. A’ kinekillyen tulaidonsága vagyon,hogy 
mikor el-vetik, nem-nö mindgyárt elsöbenlevele , 
mint az tôbb plántáknak; hanem az гам alatt gyôke 
rek nö: az után; mikorez meg-ett, virágothoz: az vi 
rág után ión elsôben-kiaz levél. 

Hyacinrbu: Indien: ждет/гл, Indiai Hyacinthus, 
о kinek gyôkere fzarvas gamba formáìú, levele mint: az 

sáfnak pázint-fzinů zôld. Kilkeletkor ión-ki, ôfz el vi 
rágzik, 
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казак, két~kônyôknyi kóron, mintaz nád-fzálon, a’ kf 
cfomós; annak tetején, bokroHim nônnek az fzép fejér 
virágok, Hyacinthus formára; efak hogy annál мы 
mgyobbak, és kôvérebbek, igen igen kedves ,- fzép iI 
Iatúak, mint az narancs virág ; egéfz téIi mind viraígf 
zik. Ha edényeßúl a’ meleg fzobában vllzik, az egéfz 
Щи: bé-tôlti Шаги], és télbe-is fokáig virágzik. Kö 
nyú, és ìó гаме: kéván, ahoz Nap~fényt, és nyárba bôv 
óntòzéû. Cferép edényben búinábban nó és virágzik, 
hogy fem mint az ágyakban. Télben meleg fzohában 
канатной, mind edényefiůl : noha némellyek ugy is 
bannak véle,hogy mihentei-hérvattak Ievelei,az rner 
N ovemberbe Iéíìenmii ndgyárt ki-vef'zik az edénybil, 
minden nòvéiivei eggyútt .' és egy ro (Шип, vagy más 
efIëIében teI`zik_’s ugy tarttyák meleg fzobában, Люду 
az hideg hozzá ne-férkezzék z me -fem öntôzik. Ki' 
keletkor megint i6 гаме: meg-toitôtt edényben te 
(изв, 's ki-vifzik. Az mel-ly дудит: kin-hagynak az 
{блата , с61Ье bé-keli пс ŕfcdní. Az gyökerét eI-nem 
ke“ едущий“ fzaggatni, liqueur-ha magátúlv eI-válik. 
Magúl ugy-kell бит vetni, mint az&gt; tôbb Нуждает 
(они, kirůl oda- fel megvanírva. 

Датам, kit иван-3.11, e-'s tudatianúl Molniír az 
öDiâìional-íumiában MagyarůI Pipac/Fraknevez. Но 
Iott mdgya minden рак-ай: embenis, miciëda az Px' 
paar; deAnemonét, iobb réfzin t nem-is топе, nem-is 
ballon”, nevezni fem tudgyz. Esnoha-némely virágá« 
nak fzinébcn, vagyo-n vafami hafonlatoíëág a’ Ply-«an 
has; de fem ál l'attyábanßem formáiáb'an , fem тете. 
Ьеп , fem gyökerébcn nem-eggyez a’ Ирисы. Harf 
„из azéri: müs', zz Мент Anemone птенца, a? 

l mint 

CVI. 
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mint hogy más nyelveken is, ugyan azon nevét meg 
стопа. Е2 ám a’ gyönyôrůséges fzép-fzinů virág, 
kinek kůló mbòztetô fzinét, alig ha valamely virág fel. 
lyúl haladgya.' holett 32 ô világos veres - fzinével, még 
az embernekfzeme-világát-isclillámittya. Két-félele- 
velů: eggyikfzeles, танк keskeny. Ez, a’ Coriander 
nek leveléhez hafonló;amaz,.a’ Petrefelyem leveléhez. 
навет-5616 61‘2111‹‚ kevefsé clipkés a’ kerekded fzéle , 
63 egy~kevefsé fodor. Egy-kis vékony, talám egy 161) 
nyi fzálacskáìa nô-fel: kinek teteìén tůndóklik kerek~ 
ded ró'fa formára nôt virágiának hat fze'les levele. A’ 
közepin egy gombocska, mint egy feiér haìacskákkal, 
és'pelyhécskékkel meg-haìazott feìecske:kiben mikor 
meg-érik, verhenyeges,hnfzúkás,lapos-magva lefzen, 
és akármi kieliny {'zellôtůl meg»hal`ad , és a’ ma ki-fú 
iatik. Néha mag nélkůl isigen sůrůennônnekkl az ha. 
iacskák. Ezekaz eggůgyůek, a’ kik nem-tellyefek. Az 
fzéles levelůk pedig,ki cellyes, ki nem; ennek hale-húl 
3' virágìa,pelyhés maggal tellyes,mellyet haf'onló-ké« 
pen hamer ki-fúì az fzél, ha вей-пеки vigyáznak. Az 
gyókerekbôl meg-efmérhetni, melljńk танк. Noha 
mind 32 kettônek nem-igen temérdekcfßmós,hol`zú- 
kás, és néhunt, mint egy apró gombocskákkal rakott. 
Az keskeny levelůek, ôrômeii: virágoznak; belôl feié. 
rek, kivůl gefztenye-fzinnel Feketélnek ;és közônsége 
Г 6 n,mint az nyelvecskék,fůgnek 32 gyôkerek ,° nérnel 
lyek clomós fzemecskékkel bövelkednek,mintaz ар 
ró gombocskákkal .° kiválc-képen azok,kik baracsk-vi 
rág-(zinů ékel'séggel gyônyörkôdnek: avagy a’ kik vi 
lágos veres Cinobrium-fzinneltůndôklenek,avagy fe- 
iér zôldes sárgák. Az-is gyakran törtónik,hogy mikor 

‘ - 32 em 
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. az ember n’ nyelves gyôkeret el-últeti, gamba Formé 
iú fzemekkel,és Паров ciom ós nyelvekkel nevelkednek. 
A’ fzéles levelůeknek pedig feketébb a’ gyôkerek, és, 
nem-nônnek femmi nyelvek raìtok : hanem kerekded 
gomba-formájú fzemek , vagy lapoißk kerekdeden , 
иву hofzúkáfon Fel-emelkednek. Sek, штанам. 
mondhatatlan drága fzép-fzinekkel ékeßttetett Ane 
monékvirági nemelitik Erfek Urunkô Natsága Pofoni 
Kertéqa’ ki ennek a' dicíiretes virágnakMagyarOl-fzág 
ban elsô plántálójá,ésidegen Orfzágból bé-hozója. 

Szóllyúnk azért, en nek az virágnak baimolódásá- CVII. 
rúl. Mind az fzéles,’s mind az keskeny-levelů Аисто 
ne' шву roiián, vagy vas-roûélyon által-vert vetemén 
nek való fôldet ke'ván: mikortudnia-illik , az régi ga 
néì tellyefséggel fôldé vált, ahoz fovány vékony fól 
det tefznekaivel az gyókereket bé-fedik. Némellyek 
el-mennek , ’s az meg~rothadt fôldet , mellyet ollyan 
тег-говна: fůz,avagy nyár-fa odvában találnak.( NB. 
Az melly föld más~ŕ`éle fok virágoknak-is igen hafznos) 
ш: az (бюст? patakbúl fzedettapró kôvecfes föven 
nyel, és az fzántó-fôldrůl hozott zíros~ŕòldel , ôfzfze 
elegyitik, és abban ůltetik az Anemoné gyôkeret, ha 
azon kivůl-is az föld nem-fövenyes. Mikal' pedig el 
ůltetik( az mellyn ek két-nappal kell az hóld tölte elött 
lean“ igenœá-kell vigyázni, поду а: egéfséges дуб 
kámek fzemeit,az kinek cfirázni-kell, fellyůlhadgyák: 
az nyelvccskéiekebis a’ lapiával, a’ hól fzemecskéiek 
van ‚ hannyatt-kell f'ektetni. De ha az дудками va» 
gyon fogyatk ozás, sértés,rothadás, vagyvak-feb vól 
na, cçy kevefsé óldalaslag-kellůltetni : egy arafznyira 
tâvúl egy máflúljs négy-ìîìnyiraméllyen:kiremegint 2. az 
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az meg-nevezett ваше: hintik. Ha az edényben ûlte 
tik és nem-az ágyakban, hetedfzaka egyfer , vagy кес 
Г2ег òntôzik , mikor f'záraz idô iár. Mihent ez levelei 
el-fzáradnak, egy hétnél tovább nem-várokoznak: ha 
nem kifzedik a’ fóldbůl; noha az Pofoni Kertéfz néha 
kétfs hárorn efztendeig-is a’ fôldbe hadgya ezeket az 
gyökereket: föképen mikor ágyba , ’s nem edényben 
vannak. Az-után az árnyékon meg-fzárai'zttyák, mi- 
nek~utínna meg.tifztittyák az fzáraz levelétůlfòldtůl, 
apró heában való gyôkerecskéitůl, és az hozzá-nôtt 
magzatitúl.’ a’ kiket iobb mégmikor nyets,hogyfem 
mikor fzáraz, le-törni; iobb pedig kéiièl le metfzeni , 
ho y fem mint a’ kôrômmel. Az fem hafznos, ha a’ gygkeret tôbb réfzre metélik;hanem a’ mint magátúl 
el-akar oleani. Azért arta-kell vigyázni,hogy az vén 
fzůlék kôrůl kinôtt fzemek , a’ kik azon alig fůgnek , 
el-vétefïënekga’ kik pedig erôlïën ndavannak kapcfol. 
va, rajtok hadgyák, hogy valami nagy febe ne-kôvet~ 
kez'zék azle-metzésbema’ derék gyôkérnek,kitůl meg 
vefzfzen. 

Gyakran tôrténik,hogy az Anemoné régi,ésvén 
дудит az'fzútúl, és álláflzúl тег-ай; azért meg-kell 
próbálni, ha belôl úreges, és ûres,el-kell metzeni az ii 
regét mind az ftiíïig. Mert egyébként, vagy éppen 
mind el-véf'z, vagycfak levelezik, ¿s nem-virágzik. 
Mind~azon által.az el-metzett gyôkerét fem kell mind 
gyárt el-vetni ,' hanem, meg-tif'ztitani,és a’ tôbbi 1:62— 
26`й1Сесп1: mert néha meg ióvúl , ¿s meg foganfzik. 
Minek.utánna pedig az febes gyôkér meg-fzáradott, 
Terpentinával elegyitett viaf'zal-kell meg-kenni a’ feb 
helyet. Ha pedig némely gyòkél.' ugy meg-vefzett, 

Ногу 
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bogy az egéfz gyôkérnek vefzedelmével, egyeneiièn 
el-nem metzhecni az egéfséges дудка—ей]: tifztitsak 
ki fzépen kéilël az üregét ,° és tôltsék meg a’ meg-neve 
zett viafzal , 's ugy ültefsék ófztôvér fòldbe. N émel 
lyek, mikor meg-fzárad-is a’ gyökér skatulában fzáraz 
fôvenybe tefzik: de ez nem-fzůkséges , сГ ak ió fzáraz 
heüyen tarcsák , el-áll fél.ef`ztendónél tovább-is, és ha 
ugy meg-fzárad-is, mint az fa nem-art neki. 

Az el-ůltetéfe a’ gyôkérnek, fzokott lennijanua- 
tiusban, Februariusban, Martinsban , Aprilisben, és 
mint az ki virágját kévánnyagmerthárom hólnap múl 
ván úlcetéfe után virágzik. Es igy, a’ kinek fok gyóke 
re vagyon, egéfz nyaratfzaka,’s még Tálben~is Anemo. 
néia iehet,kivált.képen kék,a’ ki nem-tellyes. De с1-1`6 
léket még tél elótt,vagy edénybe,az kit bé-viheiIenek 
1’ pinczében .° vagy ágyakba, az kit bé-kell télre fedni 
defzkával. ’s azon ló-ganéjial,de ugy, hogy ki-nyìthaf 
sák az verö-fényre, hóld tóltére ültefsék. 

Az Pofoni Kertéz, más fö Kertéfzek-is iilyen in 
¿nih'iaval élnek Ahogy az Anemonét,a’ czifrás táblákon 
kivůlhofzabb ágyacskákban últetik-el a’ meg-nevezet 
idökben, fôldé vált meg rofizált ganéios fôldbe: a’ hól 
mind búinábban , fzebben, ’s nagyobban nö; az után 
Iátván virágiána’ kit akarnak, ki-válafztyák. Igy cfele 
kefznek 17. 16 Tulipanokkal is ‚ Hyacinthufokkal , és 
зашит, Leucoiummal, ’s a' t. » 

Szaporitáfa az Anemonénak léfzen, Elsöben 12 
gyökere által, az kit darabonként el-törnek , az mint: 
«da Fellyebb mondám. De ha igen apróra tôrik, egy 
néhány ef'z tendôre nem-virágzik: hanem cfak az leve 
le nó; igy-is mind-azen által kikellfzedni minden efz 

I 3 ten 

шк. 



70 Elsò Kônyv Virágos-Kert . 

CXI. 

tendôben. Máfodfzor az magva által , сшит: ků 
16mb kůlömb-féle virág nevelkedik. Leg-ìobb mag az 
fzéleslevelůekkózzûl, a’ ki tellyelfebben тазик. Az 
keskenylevelůek közzůl pedig, ciak az hoz magot, a’ 
ki nem-tellyes;mert azok kôzzůl válnak kúlômbözô, 
éstellyes virágok fôképen ha feiér,veres,és zôld fzinů 
ekbúl усик. Hóld tölce elôtt két nappaldél-után fze 
dik a’ magot, mikor az feiecskéje meg-haitya magát , 
egy darab fzárával , hogy iobban meg-érhefsék. Au 
guPcusban , mikor az Nap által-lépte az Oroleánnak 
ielét; avagy tizen-kectòdik Septembris,harmad nappal 
hóld'tôlte elótt ; zíros, kônyú,ro&amp;ált гаме: tôltenek 
сну cferép,vagy fa-tálba, és ап'а nz pelyhés шавок reá 
tôltik, ’s jól el~keverik. Az-után, igen ritkán el-vetik 
ugyan ollyan fóldbe: maid három nap gyengén meg 
ôntözik,még kicfirázik; az-után,egy-újnyi fóldetro 
{шиш hinte nek reá,és öntözik még három levele nö. 

Télbe meg-óltalmazzák az падевая: nyárban-is 
a’ virágìát, az Napnak sútó súgáritúl; mert hamer el 
vefzti az Ízinét. Ha igen búinán аки- virágozni,tizen- 
két virágnál többet ne-hadgyanak egy gyôkeren , az 
tôbbit ollóval metállyék-el. Télben,nem-ollyan vil 
gonczan virágoznak. Ha valamelly lankatr, és herva. 
dó állapottal vagyon,f`öldi g el-metéllyék levelét,és frifl 
febben ión-ki. Vannak ollyan Anemonék-is,az kiknek 
kettôs virágìok vagyon : eggyik az máfikbúl ión-ki , 
tellyes,hatalmas fzép világos veres-fzinůmégaz leve 
lei-is veres súìráfokkal ékefek. (так az kár ebben,és az 
kòvetkezendô virágban, hogy вешек nincfen, az az, 
illattyok, kivel az embelt vigafztalnák. 

Капитал”, kinek magyarúl más-nevét nem-ta 
lálván 
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Iílván Molnát, abba hadgya; Deák fzó,annyit téfzen, 
mint Béka'cska, az gyôkerérúl hivattatik annak, az kik 
iokan egy fôbůl egy cfuportban fûggenek alá , kik 
gömbólyůk, kik hofzucskák, mint az retkecskék. Az 
kiknek hofzabb, és temérdekebb gyökerek, azok egy 
gyûgyůek, és nemtellyefek : hanem hofzfzú gömbô» 
lyůcske veres magot hoznak. Ezek kôzzúl, az sárgát 
tuttyák becsůllfxben. De az Afiaiak,a’ kik egynehány 
fzáz vékony,súrůen ofzfze-fzedettlevelekkel virágoz 
nak, mint az róTa ki- teriednek kerekdeden, és az ô le 
нытья viiágos,tůzes,veres-fzinekkel nemeskedn ek; 
apróbb , és hól ketekded, hól hofzúkás gyökerekkel 
vannak ófzfze-foglalva:a` zôld Ievelek-is sárgább,ciip- 
kes,kiiï`ebb, ésgyakran [тают-Реи ofztva абака. g 

` Ezeknek az Ranunculufoknaklevelek sárgás 26! 
dek, éslzélelïëbbek,’s kôvérebbek az Anemoné leve- 
Ieinél.' ¿s nem-olly méllyen metzettek- Más-félesárga 
feiór virágú Ranunculufok-is vannak , kiknek levelei 
sötét-f'zinü zôldek: de nem-ollyan becsůsôk, mint az 
veteiTek. Ezeknek gyókerét minek-elötte el-últefsék, 
hufzonmégy óráig áztafsák hideg vízben, hogy meg 
Iágyúllyon, és könnyebben meg- fogannyék. Némel 
Iyek,Septemberbe ültetik-ei,hátom nappal hóld tôl 
te eiôtt, De az Pofoni Kertéfz akkor, mikot az Ane 
monét: kebúinyi meiységre, és négy-úinyi kózre úl 
tcti; de ne az tôbb virágok kôzzé, avagy igen kôzzel; 
mert az ô túzes mérgével, a’ tôbbit meg-eméfzti. El 
sôben Nap-Péri yt kéván,hogy fzép-fzint kaphaii'on : az. 
után тугим, a’ kiazt meg~óltalmazhafi`a. Azért, а! 
kalmetoifabb ôtet edényben ůltetni. На igen fzáraz, 
тез-башней: ha az fôldbůl мамаше] bófedgyîr. z 
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Az pervátában meg-rothatt ganéìt földel eggyůtt, i 
gen fzereti, Mihent meg-hervadnak levelei,mindgyárg 
ki~kell fzedni, és ugy tax-cani, mint: 12 Anemonét. 

Наташи: Marbach', KiFs-Máthe Narciíl'ufa,kinek 
gyôkere òreg,hofzúkás,mind az 16 temérdek k aró répn 
vagy retek. Az virágìa fzép Iejémnint 12 fejér Liliom 
nak; ciak hogy keskenyebb annál, kinek kôzepin fejér 
sárgás ró’sácska fzabású 1161 1111111: 116111 hat horgas 
fzálacska, kinek végén gombocska , az közepirôl egy 
ìôn botocska-nélkûl; abban magva 116,12 1:11: е1-13 vet. 
hetni. Gyenge 16 illatú virág , egy 16 temérdek ůres 
fzálnak végén buzogány Formára nônnek kerekdeden, 
ágaffan; de nem egy»l&quot;zer-'s-mincl nyilnak. Ezzelvaló 
bajmolódás, mint 12 tôbb bulbuf'okkal. 

Nani/fm [шпат ‚Ставил-‚1111111Пагсшпиздйпск 
virági Liliom formára nônnek,egy ôreg úinyi temér 
dek kékes fzálnak a’ végén, hat hét' еду-111113 mellett ; 
azoknak fzinek , igen fzép ró’fa fzinû штат aze'rt.I 
Olafzúl Donna Bella, fzép Afzfzony, A’vìrági vannak 
akkorák, mint a’ 11161.- Liliom, a’ kôzepin egy-néhány 
botocskák nönnek«ki. Az gyökere, vagy hagymáìa , 
пану öreg,mínt' az 16 karó répa,hofzúkás kôrtvély for 
111116: elsôben 1' közepirůl nô-kì 12 fzál , 1’ kin 12 vi 
a'ágok vannak; és elóbb virágzik ôfzel,minek 111611111: 
velei nôiienek. Az-után mikorel-virágzanak,ìônnek- 
ki az' levelei , сбивает hafonlók a’ tôbb Narciíiïafok- 
hoz. Baim'olódáfok-is ol'lyan,mint 17 tôbb 601611161: 
kal,cfak hogyki-nem vefzik ôter: hanem f'zaporitáfnak 
okáért; minek-utánnal шея-(211161111: levelei~4 

LíliumPeajïcm, Perfiai Lili-om , kinek virági egy 
fzálon 1'01: füg-lerendekn, a&quot; kiefak», nem- egy Hngnyi 

apró; 
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api-ó hegyes feìér, 63 világos zöld levelekkeirakva; Е. 
zek oilyanok , mint a7 ciengetyůcskék ; az fzinek , 
megy-fzinů fzabású , sôtét veres, kinek kôzepin bo 
tocskák nònnek x hagymás gyökerû , nincfen femmi 
illattya virágìának. ` ' 

[пищит bulbo/um, hagyma gyôkerů fejér vióla , 
kinek'virágia ollyan Решит nö , cfak nem-mint 32 
вубпвумйгйв: de annál fokkal ôrôgebb, egy fzálnak 
teteién fůg egy-néhány ,- ideién ki f keletkorvirágzik a’ 
bokrok kôvzôtt , mihent 32 hó el-megyen, Azért az 
Németek ёфпее петлями, 32 az, hó cfepnek hiiák; 
némellyek az réteken késôbbcn virágoznak, beïôl 261 
dek,níncf`enizaga,avagy igen kevés. Maly, ollyan vi 
rág,mint azvad.hagyma, a' ki az ugaraknn terem: egy 
fzálnak teteién; fok apró virágok,sürúen mint az ecf'et 
bekrofan ófzfze teremnek, közônségefen feìérek. Rit 
kábban találtatnak sárgák.' és még ánnál-is rirkábban 
ген-3117313. A' gyökere gômbölyůfzép f'eìérmintiokora 
падут: kerekded; 32 Гида—13 cfàk-nern ollyan, mint 
32 pár-hagymának; vagy Foghagymának, 

Ornìtbagzhmßôrôg fzóannyît téfzen,minttyúk, 
avagy madár téì : fok apró virágia nô egy lingnyi Plá 
lon, tornyófan hegyefen fel. Vagynn egy kóron tôbb 
fzáznál, fzép rendefen, 32 alsó rend killyebb 32 málîk 
nái а mindugy virágzik éppen az hegyéig. Az virágnak 
formáia ollyan mint az feiér Spanyor bodzának a’ kö 
zepe: zöldes,a’ gyôkere gômbôlyú , Maiusban vii-ág 
zik. Magyar-Orfzágban , az Tókhoz közvel lefzen, 63 
lz üínfó-Fôldeken-is .’ azérthiiák Pannonieumnal’. Sárà 
gais találtatik , kinek gyôkerét parás hamúban meg 

K sůtvén, 

CXIV. 
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Sůtvén, eczettelplaìialmeg-ef'zik 3’ parafztok. Egyéb 
bajmolódáil: nem-kéván mint 32 Накйб'цз: 

Satyrion они, Nôfzö-fů, еду-116112111). 1616 : kö 
zönságes Magyar-Orl`zágban, a’ rétekenterem , 1`о11 3 
pró virágocskák , feier, verelïes, vióla-fzinnel pettye 
gettettek; egy arafznyi kóron nônnek, a’ levelek ol 
lyan, mint 32 vad-sáiIi-ánynak 3’ gyôkere, két 3631116 
lyů hagymácska, egy kevefsé hofzúkásßggyik kilïëbb 
32 máliknál. Semmi kivált-képen való baìmolódáli: 
ист-1161611. 

vElég eddig 32 hagyma formáìú ‚ 63 с1`от63 gyô- 
kerů idegen Virágoknak tula'donságirúl, 63 Ь31т016— 
dáÍirúl, ha mi még elïéle apr lékos találkozik, clé-ke 
růl ez-után-is. МОИ: 32 kózönsége [Ii-.bb virágokra,és a’ 
kik nagyobb ifméretséginkben vanmk, 3201113 vefsůk 
pennánkat. ‚ 

6 Х. К Е S Z. 
Némer Virágokrúl, kiker jobb gy'ôkéren 

últetni, hogy-nem mint magúl vetm. 
(шлага, Hai-ang virág, avagy gele fzta-Fů,telyes А Virágú, minden-fiile fzinůkék, fzederjes,veres, 

сей-1111111 feier, ’s a’ t. Noha kevés magot hoz, 
de ha ezen vetik,három 61` ztendeig 13 alig hoz virágot. 
Jobb azért ideién kikeletkor a’ gyôkeréc elk-fzaggatni , 
63 ugy ůltetni kôvér Fôldbe. Az eggyůgyůeket, kik 
nem-tellyefek, leg-inkább az magvokértkell nevelni, 

‘a’ kik igen hafznofok a’ patikában. 
Лиан/Илим. Oroleán fzáinak hiiáka’ Németek, 

2mm SiBtlbet ollyan 3’ virágja , mint az Oroleánnak 
fzája: ha meg-nyómittyák . meg-nyilik, egy-néhánà' ~ 1‘2111 a 
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fzinů, ki veres, ki гетры? t. az ajaka sárga ; maga ma. 
вы el~vetisůrůen Azértfokxtefen etéilúl ki-kellfzag 
garni.' és mivel két, ’s három efztendeig.is alig virág, 
zik, iobb gyòkerérůl fzaporitani, mint az felsôt. 

Afin' Attimi, Görög cfìllag virág vereßès kék,cfak 
nem Sz. Márton napig mind virágzik,apró levelesfzá 
lacskákon: minden efztendôben fôldig el-kell metz 
nie minek-utánna el virágzott. 

Атм vad-málva,a’gyôkerén ůltetik: minden ö 
fzel Fôldig el-kell metfzeni , minden efztendôbe'n más 
kórót vénki, igen fzép virággal, a’ ki fokáig,és kedve 
fen virágzik. 

датам Urß, Medve-fůl ,- mivel a’ magva igen 
kiciiny, és hamer kihúll; azért gyökerén inkább ůlte 
tik. Alaci'on virágocska, egy-néhány van egy fzálen ‚ 
sárga kôzónségefen : de vagyon fzederies-is, veres-is, 
pires-is, feiér~is, sárga kòzepe; verhenyeges a’ Катай: 
a’tôbbinek-is, sárga a’ kôzepe. gyenge kedves illattya 

' van, fzélefecske, cfipkés kövér levele van,a’ gyökerc 
el-nyúl a’ földben, 

Äßbodelm Lilìacíur, Т iliom formáìú Virzig, ho.“ 
fzacskán fel-nö, вата, és feiér г fzép gyenge fzaga van, 
a’ levele mint az sáfnak, a’ gyôkere a’ kin fzaporodik, 
тоньше fůzôtt, mint az retkecskék. Az máñknak,a’ 
kit vad-foghagymának neveznek,avagy Налим Каш, 
Király dárdácsk én ak : a’ gyôkere nagyobb, tôbb,gôm- 
Ьб!уйЬЬ. a’ kin fzaperittyák, mind virágja, ’s mind le~ 
vele kúlömhóz. 

вам, mellyet némellyekßiillag virágnak nevez 
nek, vapyon vad,és eggyůgyú: alacfon, kerekdedkö 
zönséges virágocska, kinek karajjan veres,avagy feìér 

K 2 f'zá 

CXVI. 
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fzálak vannak , a’ közepin Sárga. A’ tellyes, veres Ее: 
jérrel tsrkás, avagy éppen feiél,vagyon éppen kék-is, 
Vannak kiknek karaiiân, más aprók kôrnyôs kôrnyůl 
nönnek, az gyökereket egy-máítúl el-f'zaggatván, ki.; 
keletkor ûltetik, és f'zaporittyák. 

Caryapbiüur шимми, Půnkôsdi fzekfu, apróbb 
az más~fólénél, eggyůgyů fe'ér virágú, kiakeletkor vi. 
гагат: baracsk-virág ('zin ;tellyes, hafonló l`zinů , 
пазу cfoportban ki-terìed, és gyôkerezik: levelei.ig 
vékonyabbak, mint más-féle fzekf'ůnek, 

Сидят, Szulák-fâ,avagy fáta~folyó fzederjes vi 
rág vagyon sötét-fzinů veres-is, avagy erdei venyike, 
kit minden el'ztendôben el-metzenek, jobben nö : ha 
az sôvények mellé ůltetìk, sůrůen el-borittya. 

Самшит nobile, Székfů tellyes virágú Feier, i6 
illattya van. Spanyór fzékfůnek-is nevezik , alacfou 
vxrág. 

Отлита, Diůamos fzép baracsk-virág f'zinůvi 
rág; Гидр illnttya vagyon, magoffan Fel-nó az fzára,kin 
a’ virágokfüggenek rendel alá,ágaslevelei. Az erdös 
hegyekben, találkoznak feìér virágúak-is. 

рядит, Gyůfz ů virág; mest ollyan mint a’ дуй 
fzů,cf`ak hogy hofzúkásvbelöl ůres, egy magos kórón 
fok virág fůgg alá; belöl pettyegettetet. Némellyek, 
fzép karmafin-fziaů vereifèk; némeliyek feiérek; né 
mellyek,sôtét-í`zinůsârgák;némellyek,világos sárgák. 

Flo: Trim'mfif, Csáfzár virág ,kék,sárga; feìér .° ala 
efon virágecska,vióla formáiú. Tifzta sárga~ is vagyon, 

Geranium, Darú orrú virág, egy-néhány fziniì. 
Helleboru: niger , Fekete hunyór, záfzpa, feier vi 

rágìa vagyon. 
v Hel/eba 
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Heücboru; viridí:, zöld virágia vagyon'. Télben-is 

«так, ha eàényben tefzik, 63 12 pinczében vilzik. 
Matricaria, Tellyes virágú, тёща-Ей ‚ mageiTan 

feLnó, nehéz fzaga van. 
Mißefbl'ium тЬтит, VeteS Virägú щёк-5121: ‚ i6 

fôldet ke'ván, ki-keletkor ůltefsék. 
Periclymcnum, Rojn de Jericbo, Jerich ói Ró’fa,vagy 

Era-folyó róTa ,- kinek levele kôzepiból ión ót, vagy 
hat feìér, sárgás, vereffes virág fzál ál-ki .° az-után 12 16 
velén nônnek meg»annyi vel-es lágyfzemecskék, kik 
ben magvok vagyon. I gen magofiän fel-foly a’ fára ‚ 
’s éppen el-borittya a’ lugafi. Ezt-is meg-kellmetze 
ni, mint a’ fzólôt. 

Primula Ves-ix, Sz.Péter kúlcfa,sárga,veres,tellyes- vam. 
is vagyon ; alacfon virágocska, ideìén ki.keletkor vi 
rágzik. Eleget taiálni az erdôkôn, hegyekben, 's a’ t. 

Решив ‚ Bala-RóTa, igen fzép veres virágú; Va 
gyen 1’ ki nem-tellyes veres, f'eiérY is van. Tellyes va 
gyon veres feìe'r. Bokroffan el-teried a’ gyókere , ki 
vůI vereiTes, belôl feìér, a’ kit ôfzel-kell ültetni, 61.25 
Iaiztván egy.má&amp;úl, ìózíros fôldbc. Minek-elótte pe 
dig el-ůltesék,a’ gyôkérnek fejér három,vagy négy Íze 
mekre meile 12 ember kéfiel : az-után , ugy tegye a’ 
fôidbe,hogy három úinyira Fellyebb legyen a’ fôld: 
63 az e\-metzett fzemek közzé földet tegyen, hegy 
ng-máß: ne-érie'k. A’ kinem-tellyes,azoknak fzép fe 
kete magvok lefzen ,- de ritkán kaphattya az ember, 
mert hamar ki-ugrik, ’s el-véf`z: hanem némellyek Sz. 
Iván nap táiban,czérnával meg-kôtik 12 fzárát,’s meg. 
marad. Ez 1’ mag, igen i6 az nehéz betegség ellen, ha 
czérnára vonnyák , 63 12 gyermek kezein való pulfu 

_ K 3 fekl'a 
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{от kötik: hafonló-képen a’ gyôkerét-is. Igy, ha az 
virágìának vizéc veVzik, ’s пс adgyák папуа a’ beteg 
nek. N em-is kell ôtet a’ fóldbúl igen gyakran ki-áfni; 
hanem, három efztendôben egyfzer, fzaporitáfnak o 
клен: 

Lilium Canvaäium, Gyöny virág, fejér és telt-{zi 
nů-is vagyon: árnyékot fzeret, óf'zel últetik, az ôfz 
fze-fzôtt gyôkerét ke'ITel e y-néhány-felé metzve. I 
gen ió az virágiának vize,a gutta ůtés ellen : az eczet 
(ус, a’hé fö fáìás ellen, ha evel bé-kôtik. 

Vid/a ki-keleti fzederìes, feiér, hamú-fzinů mind 
tellyee. jobb últetni, minek-utánna el-virágzot. Ki 

' nek orvofságát Fel-találod az Kalendáriumban n. 84.. 
fol. I4. 

Кишмиш, TyúkJáb, шагу sárga efillag virág ; 
¿reg sárga , tellyes virágú, Apró sárga tellyes , fejér 

ì tellyes, 
Ezeknek a’ virágoknak iobb réfze, ki-keletkoe 

gyögereket el-fzaggatván, ůltettetnek z és télben-is a’ 
táblákban, meg-maradnak. f 

XI. RÉSZ. 
i Az ganéjos ágyrúl, kiben idején mind virág, 

CXX. 

’s mind vetemény magokat vethetni, 
[vel Вову fok virágok vannak , kiket minden М ei'ztendôben,magúlkell vetniI hogy azok ha 
marébb ki-kelhefrenek, és az hová illendô, ál 

tal-últetheHènek: Izůkséghogy mndgyát meg írìam, 
miképen kellefsék az ganéjos ágyat clinálni ,~ ki-által ‚ 
idejébbenvéghez vihefsůk, az meg-nevezettvirágolî; 

na 



XI Réfz. 7_9 
nek ацеталь-кед Es noha errúl,az Maiórságrúl írt Ka 
Iendáriumban, bövenixtam, fol 18. n. 93. mind azon 
мы, mivel ez tulajdon hellye, és talám nem-minden 
nek iutott azon könyvecskébe: fzememre nem-vetik, 
ha :zon dolgot megént meg~irom. 

ÁHìnak azért a’ kertben,egyhefzí'zú négy f'zegle 
tú vermet, kinek hofzasága, legyen két-ölnyi z fzélef 
sége, öt lábnyi: harmad- fel lábnyi mélysége. Közzel 

a’ falhoz, avagy sôvényhez, a’ ki háttal , так felé le 
gyen;hogy az kemény fzéltůl meg-óltalmazza: vifzon 
tag, a’ reggeli,és déli Nap-fény, fzabadon fzolgállyon 
reája. Ebben a’ ki-áfott veremben (Januariufnak kö 
zepin, elébb vagy késôbben,az mint ki f'zorgalmatosa 
kat Ienni, ¿s az idö engedi) hánnyon ìó meleg éretlen 
Ió-ganéit, tiporjaôízfze az mint Iehet, és néha vizzel 
is öntózze-mcg, addig még meg-telik az verem. De 
eIébb, deizkákkal iól-meg támogaffa az óldalát, hogy 
bé-ne dôllyôn a’föld, Az-után tölcsôn egy araí'znyi 
идете-13511“: ódvában el-rothatt-fôldet,tehén ganéi 
заме: más ió f'ôldel öfzfze-elegyitve,egy atafznyi föld 
be. Cfinállyon Felibe pálczákra , vagy zupbúl, vagy 
nádbúi,vagydefzkábúl fedelet, kivel bé-fedheíï`e:leg- 
iobb az fzalma-zupbúl ciinált. De ne-legyen telikaláf'z 
benne ;mertaz egerek reá-fzoknak,és az veteménybe 
как tefznek. Az-után, az óntôzö edénybůl,ôntözzék 
[ói-meg xhogy alól az ganéi meg-melegedgyék,és ha 
marzíbb ki kelheifen a’ mag. Ezt az ágyat minden ét 
fzakajól bé-kell az meg-nevezett гаме: Fednijmihent 
az Nap el~enyéi`zik :és reggelnemkell mindgyárt Fel 
nyitni; hanem, mikor az Nap îóI-fzolgál. Sôt mikoe 
igen hideg vagyon, nap-eßig fem-kell mcgrailtini. A 0F 
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Mikor Г záraz az ágy,meg-kell öntôzni. Elfële'ágyakat, 
tôbbet más-hólnapokban-is clìnálhatni. 

§. I. Micfoda Virágokat kell az ganéjos 
ágyban, hóld-töltére vetni Р 

EZeket a’ magokat,ìó sůrůen kell-Vetni, hogy több гетто belé .° és kůlômb kůlômb pálczácskák. 
kal, meg-kellìegyzeni. 

Amannfbm „гамм, Németůl, таит SScberle/az 
az, Publicáu colla: kinek az Ievele,három-fele l`zinnel 
pípeskedík, zôld, veres, sárga. 

Старыми, Szekfú ,° ha lehet,eggyůgyů fzekŕ'ů 
bůl az nza’ ki nem~tellyes,ne-vegyenek magor hanem 
a’ tellyefekbůl , ¿s azok közzůl-is kivált-képen a’ Щё 
rekbůl; ezek után,tefi:-i`zinůekbůl,és veres feketéliel 
pettyegettettekbůl. E y-fzóval,mennél fzebb,cellye. 
febb,nagyobb fzekfúbul fzedik az magokat,anná| iobb 
lefzen : Ezr. pedig, két-nappal hóld-tôlte elôtt kell le 
ízedni: ós akkor vetni-is, ha ió ]el vagyon, és kedves 
fzél, ugy mint, Nap-nyúgotti {zéL Egyébként, ha a. 
zon nap ezekôfzfze nem-találkoznak,inkább más-hól 
nap таи, azon napokra hadgya ember az ûltetéß,még 
jó Jelei nemlefznek. Ezek az fzekFûekmellyeket ma 
gúl vetnek, ritkán maradnak не: efztendônél tovább; 
hanem, ha télben az pinezében Vifzik,az valamenyire 
tovább tart, Azért-kell minden efztendôben bôven 
vetnl. ` 

Сидор/зуда: Indf'cur, завез ró’f`a, kinek nincs igen 
jó fzaga ôreg tellyes virágú. Vannak apróbbak-is,na- 
rancs-fzinů, mint az bárfony: ezeknek magvok, meg 
Amarad télben-is az virágiában; de ne pefìiskor , mivel 

merges, 
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máx-ges , Fö-képen ha az ember fzáìába мы ‚ vagy 
meg-efzi. 

Calmdule, Kenyér-bél Virâg; пена ez magátúl- is CXXII, 
nö az táblákbanzde mivel ezek,kôzônségef`en ci'ak egy~ 
gyůgyůek, azért azokat,ki-kella’táblábúl fzaggatni,és 
:zo kat, kik az ganéjfawfôldben hóld-tôltére vettetnek, 
hellyekben ůltetni : а’ magokatás hóld tôltére-kell 
fzcdnio . 

Leucojum, Nyári vióla; veres, fzederìes-{zinů ve 
tes, feier, vereñ'ël pettyegctett, пса-тай. БЫ: на; 
парра!‚Ь61с1-С61Сс elôct kell~vetni,és el-ůltetnizmint az 
fzekfůvet, mindgyárt ki-keletkor, kedves Jelben . az 
mint odœfel meg-van irva, Az magvá-t is мещане. 
pen, не: nappelhóld-tôlte elôtt keli~fzedni,az eggyů 
gyůekrůi: inert az tellyefekl nem-hoznak magot. 

Саши ludica, Indiai nád,ollyan mint az теме az 
levelei holzfzú fzéles , 'fellyůl fzép vcresA Cinobrium»` 
fzinú virágok Fúgnek egy-néhányan aiá fait: : némel-r 
lyek sárgák,éa pettyegettettek: a’ virágok le-húlván, 
:gy gefztenye formára иди; haiban' leí` zen , fekete Ке 
mény mag, gômbòlyů , azért minek~elôtte el-vetik ‚ 
egy-néhány nap ,. ganéìos vízben kell-áfztatni , hogy 
meg-la’ úllyon,„n'émellyek éget«borban Шпенёк 

anval'vulm Hi/panicur, mejor è’ minor. Fára FOL 
lyó hareng virág как, belôl Рею—‚ищу veres viól-a-fzi-f 
nú feier. Az apró igen fzép kék,belôl feier mintazclìL’ 
fag, nem- follyigen-fel.' , v 

Миш. kúlômb kůlòmß-f'éle tell-'yes mílva ró'fá, CXXHL 
veres, сетам, hamú-f'zinú ,.sárga. Ezek , máfódik 
dztendôre virágoznak. n ч i А I 

Подпиши lmürum, Siírga {Zarka-lâh, Mind maga', 
L mind 

 



32 Elsò Kônyv Virágos - Кекс; 
mind levele 16 falátának, eröfsöeske mint 32 16:63; 
Mikor el-ůltetik, 63 fel-kezd nônni,ágakat-kell 111611616 
ůltetni, a’ kire fel-follyon,avagy 32 sóvény 1116116. 

Lupinu: шиит, Kék Spanyór Vióla; kinek Vi.` 
rágia cfak-nem ugy nö-f`ell, mint az fzarka~lábnak : 3’ 
magva, mint egy bab, с1`33 hogy kerekded,lapos,gel`z- 
tenye-fzinů fejérrel pettyegetett, ió-kora. 

Lupinur alba: ‚ ennek-is ollyan 32 virágja, 6133 
hogy Feìór, a’ magva-is tifzta feìér. 

Lupìnmlufem, Sárga Spanyór Viólag ennek-is 
ug y nö 32 virâgìa, de sárga, 63 igen 16 111316: 3’ magva 
kifiëbb 3’ 16ЬЬ1п61 , 16161 fekerével pettyegetett. Az 

' fzára-is, ’s 32 virágìa-is kiii'ebb. 
Ezeknek 32 magvokat,minek elötte el-vetik,meg- 

kelláztatni vagy két-nap, kihezigen alkalmatos, ha e 
lébb 1611, vagy 1611611 3311611 kevernek 3’ vízben, ’s 621: 
az-után le-fzůrik, 63 3ЬЬ311 ázrattyák. 

Базис/2,761 Сути: Tum'cur odoratm. Szagos Rú; 
23 virág, Tôtôk-Orfzági tellyes. Нар-111311 1616 virág 
sirga,mind öreg,’s mind apró kinek fekfte magvát e 
lébb meg~áztafsák,minek elôtte el-últetik. 

Flo: Mescicamu, kit 32 Németek бранит: 2W 
Rmb-nek nevezik, 32 32, 8у311у61° kendô. 011 yan For 
májú virágiai nônnek,mintaz töcsérecskék: nem-igen 
nagyok, verelièk , 1616163 sárgák ; sárgák vereffel pet 
tyegettettek t 116113 61311 eggyik réfze; Fekete,gômbö- 
lyů 110126333 a’ magva. Az gyôkere Ialappa, 16 orvel' 
ság. Ennek-is 32 ůltetés elôtt, 161 meg-kellaz magvát 
áztatni. 

По: Атшпщтагдк 1263113 rellyesœgy fzáron,- 
a’ ki ellyan mint-haegyenes 761113,1`о3 nô. Szép piros, 
nincfen (zaga. ' 5. II. 



XI. Réfz. ` 83 
§. П. Mìképen kell ezeket a’ Vii-agokat a’ táb 

lába, vagy más-hová plántálni , vagy álal últetni, 
Lsóben, az mit hóld-tôltére vetettek, azokat me- Cxxlv, 
génthóld-tôltêre,vagykét-nappal elébb, :niko: 

ió )elek vannak, az mint oda-fel, által-ůltetni. 
Minden virágnak által-ůltetésére, Ieg°iobb föld ‚ 

azteves-fának odvában meg-rothadt fóld : ha azt jó 
kóvér fôldel öfzfze keverik. Az-is igen i6 , mikor az 
gyomet, mellyet efztendö мы ki-gyomlálnak az kert 
bůl, ha ôfzfze hordgyák gvagy verembe , akár az ker 
ten-kivůl egy-rakásbm; és az ott jól meg-rothad ‚ ’s 
földé válik. 

Miko: az el-vetett virágok , ôtôdik levélbe men 
nek, akkor-kell által-ůltetni, hóld.tôltére dél-elôtt , a' 
ki akaria, hogy tellyes virágalegyen : és mihent el-úl 
teti, meg~öntôzze, ’s ezt harmad-napig illyen formán; 
Elsô-nap,i ól meg-ôntôzze: az-után való Вес-пармски 
annyira, N yárban máfod , harmad, vagy негуса-пар 
bm egyfzer, a’ mint az héség fzolgál. Ha pedig az Ve 
-rò-fény sůt, imyákot-kell nekiiek ciinálni детсадах : 
vngy g 6kénybúl, vagy másbúl,hogy az verö-fény ki 
ne sů eegy néhánynap. Az últetéfre, iobbak azned. 
ves idök, az fzárazaknál ;az lágy idô,a’ hidegnél; mert 
a’ fô\d-islágyabb,és hamarébb me g-fogan (zik a’ virág, 
cfàk ne legyen igen vizef's, és sáros. Arra-is igen гей. 
kell vígyázni, hogy verö-~fény sůtö dél ben,f`emmit ne 
ůltefiën az ember: haneminkább efive~felé, hogy fem 
mint regeel. Azt~is éfzbekell venni, hogy а’ mi tel 
Iyesvirágú,hóld~töltére,vagy ugyan ak kor,vagynégy 
nappal,hárommal,kettôvel,eggyel elébb: de leg ìobb, 

L z hogy 
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CXXV. 

hogy két-nappal анаши: de mindenkoraz kedveske 
dójelekre. A’ ki nem tellyes,és magoilìn fel-nôßvagy 
ciak ugym ладошками hóld-nevelkedésére pa 
lántállyák. A’ kinek mind virágotfs mind gyůmôlcsôt 
kell-hozni, hóid-fogytára, az mint alább. 

Az fzekfůnekkivált-képenvaló ůltetésérůl, akál 
a’ táblában , akár hofzfzú ágyban ůltefsék ; iegyzéíì 
kell tennem. Hadgyanak két, vagy három hoizfzú á 
gyat, kiben két, vagyhárom-fzáz gyôkeret ůltethefTe 
nek, ió zíros fôldben: de ne-legyen ganéì faire, fe ne 
gyomos,hanem fzépen meg áfott. Mikor immár egy 
újnyira Fel-nôtt a’ fzekfů, a’ ganéios fôldben: ki-von. 
nyák, és által-ůltefsék hofzfzú ágyban,kinek hol`zasá- 
ga negyed-fél láb , hat rendel: és mindenkor az (ino: 
fzerént, tíz ízzel едущим; azt ìól bé-kell a’ Eôldbe 
tòmni: az utín, fzorgalmatoifan meg-ôntôzni,és min 
den gyomtúl til`ztán tartani; igy fzépen nônnek. Sz, 
Bertalan nap tájban, vagy elôtte , hóld-tôltére, az az , 
negyed nappal az сан hóld-elôtt, az mint oda-fel, me 
géntáltal-ůlteíëék, ( mivel elsô efztendöben 116261136 
gefen nem-virágzik ) bár cfak abban a’ Fóldben , a’ hól 
elébb illottanak. Vegyék~ki elsôben az fzekfůet 111216 
le, áfsá'k-megújìonnan; és ha ki akarja,megint egy ke~ 
vésiól el rothadt ganéìt keverhet hozzája. Egyeneiit. 
Íe-mega’ fôldet,és meli`en еду keveiTet-el az fzekfůnek 
gyôkerébůl,és ůlteÍTe megént belé: de ciak ôt rendel, 
éstizen-négy ízen egy máíiúl: mivel jobben meg-nöt 
tek. Nelmkell òtett télben is a’hidegtůl félteni,í`e bé 
fedni. Es ha ki ìól akaria (mivel ez a’ virág, igen Буб— 
nyôrkôdik az által- ůltetésben) Sz.Gyôrgy nap táìban, 
vagy elébb, és tôbfzôr-is efztendö által , megint által 

l'iitet 



XI. Réfz. 85 
úitethetni. Sz. Iakab nap tájbanjgen gyönyörůséges, 
kůiòmb kúiómb- féle, kedves fzep fzinekkei virágzik, 
Az mint hogy a’ Méltóságos Etzrergami Erick Urunk 
6 Natsága Poioni kertében,többet hatvan kúlòmb 1113 
Lómb- féle dfága fzinû tell yes fzekfůveknél találhatni ; 
és 0 okat,mintaz ôreg г6’1‘а; nem»cf`ak óltott 36161: 
vere eket, de magon köïteket-is , mind feiér vereffel 
pettyeg» ttettekct. ’s mind királ-y-fzinůeket. Mikor 6 
zekaz el-vetett fzekfůek, virágoznak Sz.]akab nap e 
lòtt,és utánna,az ki tetlzik,és Izép cellyes,azt ki-ve he t 
ni mind fôldel eggyůtt; de iól reá~kell vigyázni, hogy 
12 fôld, Ie-ne hullyun 12 gyôkere kôrûl: 63 12 cziHì'a 
táblába úitethetniJeá vigyázván az Fellyůl meg-neve 
zett idôkre, és jelekre : ugy hogy, сну-11113 ellenében 
efi'enek 6116160. Ha pedig felettebb fok 12 Г zárok , fe 
lét-is le-metzhetni, hogy az többi iobban, és fzebben 
virígozhaffanak. Azok melléfzép páiczácskák at ver 
ienek, 63 engen hozzá kötôzzék, hogy az fzói, le-ne 
661116116 ket. Öfzel,haakaria,megénthafonló-képen 
ki-veheti,és edénybe teheti .‘ de télbe az pinczében vi 
` gye. Ha pedig némellyeket,mindgyárt edénbe aka.-y na 
tenni, azoknak iól el-metéllyék ágokat, 63 с1`111 6161: , 
vagy hate: hadgyanak.' hogy még tél»eiôtt, Hatal á» 
gacskákgt verheffenekdxi. Ментсду6Ь11601‚61—?612061‹; 
ezek-is téIben, 12 pinczében téteffenek, 

Az kikrůl pedig, magokat akarnak fzedni,ben ha» CXXVL 
gyaíïànak 12 hofzfzú ágyban, a’ hól elsôben állottak : 
hanem ezeknek-is iobbréfzét az ágainakle-kell metál 
niz és az közép derék ágokat kell meg-hagyni, a’ kikrůl 
magst fzedgyenek. Némellyek azt tarttyák leg ìobb 
magnak , kinek virágìa leg-ideiébben nyilik , föképân L 3 1 
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CXXVII. 

ha fzép-is. Merc ez,leg-jobban meg érhetik. Még ab 
bap-is, nagy obfervatioiok vagyon az fzorgalmatos 
Kertéfzeknek, hogy annak azlzekfůnek vegyék mag 
vát,a’ kifzóp tellyes,ós a’ közepin baìufza nö, az az két 
feìér fzál ; azek kôzzůl-ìs iobb, a’ ki az hejacskájában 
а161 fekfzik. Meg-¿rt a’ fzekfú mag, ha az Не]: meg 
fzáratt, és Fekete a’ magva. 

Ha az fzekfúnek, Tulipánnak, ’s a’ t. magvát bor 
búl égett-bolba, az az, /pírifu от; áztatod, és meg-{Zá 
„под; е2 cfudálatos kúlomb külômb-féle fzinů fzek.- 
Шуе: hoz. 

Az Olafz Kertéfzek, hogy az fzáraz, régi magot, 
tenyéfzövé tegyék : a’ kováfzt,kibúl kenyeretsůtnek, 
vízben el-oleattyák, és azt az vízetle-fzůrik, ’s abban 
áztattyák a' magot. 

Аи: tarttyák némellyek, hogy egy efztendô alatt, 
virágzik a’ fzekfů, ha annak magvát,mihentmeg-érik, 
le-{zedik -: és mindgyárt el-úlcetik,tizen-negyedik nap 
ján az hóldnak , az az, egy nappal hóld-tôlte elôtc, jó 
zíros és apró fô-ldben,fél-úìnyira, és valami edényben, 

л az kit lágyan sútô verö-fényre, nyárba dél-elôtt, ciak 
három óráig ki-tegyenek, és gyakran ôntözzék. Igy 
nyólcz-nap alatt, ki-czirázik, Ha négy levele lefzen , 
tovább-kell az Napontartani: hanem гей vigyázzanak, 
hogy gynkor ôntözéfièl, mindenkor nedves legyen a’ 
fôld :Tél elôtt,a’ pinczébe vigyék :ki-keletkor ideìéu 
ki.hozzák,’s azon efztendôben virágzik. 

Mivel pedig némelly tellyes (zekfúvek ‚ шарю: 
memhoznak, mint a’ sôtétveres óltott ô-reg (ист. 
vek, és más fzinůek-is: azokat igy-kell fzaporitani. l. 
На iHiú nôvéf'ek, avagy ágacskák vannak a’ gyökeâ-e kòr l, 
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kôrůl, kiket egy ать régi gyökérrel el-í'zaka шпата 
n'derék gyôkértúi, azt {zakaízfzákelz és 16 fôldbe, e 
dényben últefsék-el. 2. Kikeletkor, mikor az fzekfů 
vet a'pinczéböl edénybe ki-hozzák, ugy-mint fél Fe 
bruariuiìúl fogvafél M artiufig,vagy tovább-is ;avagy 
Sz. Iván nap táiban , vagy mindgyárt Caniculák után 
паштет, az mint oda-fel : meiïènek az úi nôvésben 
иву két-izig eggyet, vagy kettôt, akár tôbbet-is le. 
Annak a’ végét az ízen haGtsák-meg egy kéfrel két-felé, 
vagy kerefztůl айву-Рею; tegyenek egykiskôvecskét 
belé; avagy ст: ugy-is , de hogy ofzfzeme nöjjön a’ 
meg haßtott égacska ; a’ leveleinek hegyeit mefèék- el, 
és ugy титек az edénybe 16 fóldbe: nem-is fzůkség 
акра fzemet beléje, vagy környůl tenni , avagy gyepp 
gyôkete kôzzé. Mert ezek, cfak ki-fziìák az nedvefsé 
get, kiveIaz Izekfů nôvéfnek нарывы; kellene,kirůl 
a’ fzárazleveletlekell fzedni. A’nap-ŕénytůl meg-ól 
talmazzák hú fz, vagyharmincz napig, még meg-nem 
foganfzik , és a’ kózép levelei nönni kezdenek: de а: 
omban, öntözéßel táplállyák , az-után ki-hozhattyák 
a’ парта. g, Ugy-is fzaporittyák, mint a’ fákatx egy 
mázatlan fazakocskát cfináltatnak ‚ kinek вспышке. 
ßúI meg-van кант ,° annak kôzepiben belé vonnyák 
u fzekfů ágat, a’ ki még nem-virágzott,a’ Рёв réfzének 
databiávai. Az~után fôldel meg-tôltik a’ fazakat,hogy 
a’ közepire «за: а2 nòvés: a’ hegyét az ágnak, kin 
hadgyák a’ fazékbúl és fòldbůl , vagy három ńìnyira. 
Az több Ievelét, még az nôvés a’ fôldbe megyen, le 
vonlzák; az fazék mellé karót dugnak, ’s ahuz kôtôzik 
vékony réz vei'zôcskével, поду le-ne tôrie az ágat. Igy 
minek-utánna a’ fazékban gvôkeret vét, el-kell metze 
nl', ’Sa'fazékbúl ki-vévén, 16 fôldbe ůltetni, I, 



38 Elsò Könyv Virágos-Kert, 
CXXVIII r. Ногу az meg-nevezett gödrecskér, топал 

cfináltaßänak, és hogy az óldalához,a’ hól hafadékot 
смыт, egy kifs-úinyi fzélefségre, megént hafonló 
fzéles cferepet kell alkalmaztatni , avagy defzkácskát, 
a’ kivel azon hafadákot bé-dugiák: hogy a’f`ôld ki-ne 
hú-ihalTon belôle. 2. Hogy minek-elôtte az ágat bé 
tefzik a’ fôldbe ;azízen,a’ Fáfsán fellyůl bé-mefsék éles 
kéíecskével félig; azon асы Fel-haiitsék féliznyire: 
ngy hogy fele az ágnak, a’ tôkéjén maradgyon; a’ fele 
el-légyen válafztva, és igy tegyék a’ fôldbe,hogyegy- 
тат ne-ériek a’ meg-halìtot réfzek. Esigy egy-hóïnap 
vagy hat hét múlván, gyókeret vér a’ fazakacskába: a’ 
kit el-kell az annyátúl metzeni, ’s строк-1121136! ki-vó. 
ván, más edéybe, ìó zíros fôldben últetni. з. Ennelc 
az ágnak úì,azaz,azonefztcndôbéli nôvéfnek kelllen 
ni. 4. A’ ki akaria, fzemreás ólthattya, mint az fákat, 
kirůl ода—ай ; сидящими: vén tôk-e valami 65 Г ze. 
met vert ki (ez tôrténik Szent Bertalan nap elôtt)-azt 
gyengén le-metzeni éles kéfecskével, ugy hogy a’ Её]. 
benne maradgyon; más nôvéfnek az heiátmeg-haiit 
tya,’s abba vonfza, és bé-kôti az hañtáfbß’ mint annak 
a’ módgya. Igy t'ôbbfzinů fzekfůvek-isnôhetnek еду 
gyökeren, kihez én nem-fokat bizom; amint hogy g.. 
hoz-is, поду két kůlömb-Féle gvôkeret, két-felé mei’ 
ienek,és kôf'sékeggviket az mamma-1 ôfzfzefs ugy й!— 
te(9ék-el,két-f`zinů virágothoz. A’ kiakarìa.meg-prc- 
bálhattya'. 5'. Rúìtatáffal-is fzaporithatni a’fzekfůvet, 
ha az úi növés kôzzel a’ ŕ`(.'»ldl'1&lt;!\z,éfs` ugy meg-haityák, 
's meg~metzvén mintaz fazakacskában ůltetett ága'cs 
kát, ugy temetikvel az Fôldbe, rait: hagyván az ágat a’ 
tôkéìe'n : de hogya’ teteìét kin-kell hagyni, 

Ha ki 
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На ki akaria, bogy nagyobb virágia legyën , fok 

bimbót nehadgvon тайга: ha nem az allyafsát lez-Izag 
gaifaßötha eggyet, kettôt, avagy leg- fellyebb hármat 
hágy, annál nagyobb lefzen. Mivel pedig az fzekfů 
{zálon,mindenkor két bimbó nô-ki :gy-más mellett, 
eggyik nagyobb , az тат: kiÍTebb: tôrjele idején a’ 
kiffcbbiket , hadgya-meg az ôregbikct. Hogy pedig 
el-ne hafadgyanak a’ kôvérségtůl, a’ fzekfú virágok ; 
mikel: látod, hogy ió temérdekek a’ bimbok, és két 
nap múlván ki-nyilnak, tekerd-meg kétfzer, vagy há. 
romi'zor csérnával a’ bimbónak kôzepit, és kôsd-meg; 
араба, egy penna ci'ináló kélieligen gyengén, és egy 
afánthalicsd-meg iobban az el-oleottvégét a’ bimbó 
mk: fzép rendefen,és ôregen nyilik. Avagy egy kifs 
hegyetlen ollocskával metéllyed kôtnyôs kôrnyůl-el 
a’ bimbónak zôld heìát félig, miker kôzzel van a’ vi 
tágzáshoz: ós rendefen kerekdeden nó a’ virágia. A' 
f'zekŕiî, igen fzereti az által. ůltetéfii azórt gyak rabban.&quot; 
kell ötet által-ůltetni; mert ha fokáig egy helybe had 
так, keveilebbet virágzik, és nem- oliyan ió illatú, a’ 
levelébenmeg-vadúl. Minek-utánna el-virágzottak, 
le-kell iobb réfzétaz ágainak metélni , Её» képen a’ ki 
ben mag nincfen,és keveiï'et hagyni ; a’ ki óldalaslag-is 
meg-virágozzék. A’ ki ать, hogy télbe fzekfůve le 
gyen,meil`e-el nyárba az elsô bimbóját, és télbe fog 
vírágozni, a’ piuczébe. _ 

Mind шпат, ’s mind Leucoìumat ólthatni á° 
резни-53, mint az гас: ciak gyengén, és fznrgalma~ 
toßìn Минута]: чае‘ 

Lucajum veres,kék,.f‘eiér, pettyegetett, sárgatel 
[уст/161: ; mivel pedig ezek nem-hoznak magott, fza 

pont 

схххх. 
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porittatnak, és ůltettetnek , az ôreg gyökérnek mel 
lette ki-nôt apró cfemetékbůl. Ezeket le-kell шаши 
tani , es a’ fiìának végéc , egy keveíäé meg-tôrni ; és 
mindgyárt ki-keletkor,ha a'vén gyôkerekentaláltatik 
aiiële növés; hól pedig nem,ůf`z felé a’ Caniculák után: 
vagy nyárbaßz. Iván nap táìba : a’ melly idôkben,elég 
й] nôvéfek lefznek, ìó kôvér fôldbe (az mint oda-fel) 
ůltefsék-el ‚ és az fôldet ìól hozzá nyorniák x de ugy ‚ 
hogy a’ fzivét bé-ne fedgyék a' földel, hogy meg-ne 
fúllyon. Ez pedig, két, vagy három nappal, hóld-côl 
te elôtt legyen; egy ideig, meg тематик ‚ az ár 
nyékon-kell terreni, és Izorgalmatofiìn öntôzni, МЕ— 
ker 161 fel-nöttek, hóld töltekor az edénybe-kell ten 
ni, mint a’ fzekfůról mondottam , és télbe, a’ pinczé 
be vinni. 

A’ ki más-képen akarìs,búitatáfiìl is Izaporithat 
tya: ha таща-пища: óldalaslag hof'zfzan ki-nôt âge 
it,gyengén le-hajttya a’ fòldig,és annak egy réë'zérföl 
del&gt; bé-tômi , hogy abban gyôkeret verhelfen: ugy 
hogyaz hegye ki-állyon a’ fôldbúl, és mikor gyökeret 
erefztett az ág, mefsék-el a’ гадает,“ últefsék más e 
dénybe. Ugy-is meg-lebens’ mint oda.l-`el meg-irtam 
a’ fzekfůrůl;ha egy likas fazakonáltal-vonnyákaz ада t, 
és fôldel meg-tôltik, ’s abban meg-gyôkerezik, ’s a’ t. 

Leg-ìobb, és fzerencséli'ebb,a’kinek tágas helye 
vagyon: hogy ió zíros fôldbe, az eggyůgyú minden 
fzinů nyári viólákbúlvévén magot hóld-tòltekor,veí`. 
вей-е], az-után, (az mint a' fzekfúrůl mondottam ) u 
gyan akkor ìó iegyekre, és fzelekre Vigyázván, bôven 
hofzfzú ágyakban ůltefsék-el, mint egy goo-ig, a’ ki 
bůl talám 50. válik tellyes,kiketaz meg-nevezettidô- 

ben 
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ben вымыв edényekben últefsék. Meg-öfmérhet 
ni a’ temérdek bimbóiárúl,és virágìárúl; mert ez,azon 
efztendóben virágzik. Ezt azért,minden efztendôben 
frifs magúl vefsék. Hafonló-képen ůltetésében,és ve 
tésében procedallyanak, mint az fzekfúvel. Ennek i 
gen gyenge Í'zaga vagyon. 

Ha az Sírgß шиш is , az meg-nevezett módon 
bánnék az ember, talám az-is f'zinte ugytellyes lenne; 
egyéb-ként ezt- is ugy , az mellette ki-nöt efemetéket 
ki-fzaggatván,és el-ûltetvén,f`zaporittyák : kinek igen 
fzép illattya vagyon. - 

L_'ycbm'f Bizantina vel Calcedonim. Az Németek 
_krulàlemi virágnak,avagy égö fzerelemnek hiják, Ez 
tellyes virágú , igen fzép veres minium fzinů , fejér-is 
vagyon,apró kereth formára vannak ki-formálvazegy 
hofzfzú kóton állanak,a’ teteiin-is kerekdeden ôfzfze 
nönnek, a’ virági, mint az labda; a’ ki nem-tellyes, kö 
zônséges virág Magyar-Orfzágba. Azért a’ tellyeiì , 
mint az Leucojumot иду fzaporittyák .' az melly nô 
véfek mellette nônnek , azokat egy kifs gyôkérrel ki 
fzaggattyák,vagyle-metzik nyárba, mindgyárt az Са 
niculák után; mert még ki-keletkor nincfen, ’s ugy úl 
tetik-el hóld-tölrére, edénybe. Ki-keletkor-is {zapo 
rithatni, ha az ember ki-vefzi az edénybůl, és három , 
тазу nêgy-felé metzi kéiïèl a’ gyôkerét: de meg-kell 
Iátni,hogy azfôld, alkalmalintraìta maradgyon a’ дуб 
ker-én : ésigy kůlônôsôn azokat el-ůltetvén , hármat , 
’s ведун-13 clina'lhat egybôl. De télbe a’ pinczébe-kell 
vinni : néha néha itt kin-is hadgyák fzerencsére. 

L_'yerbnùl coronaria , kit az Németek Bóldog-Afz 
fzony, avagy Mennyei ró’sácskának neveznek: veáis 2, vi - 

CXXXI. 
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vîólaJ'zinú, cf'ak-nem ollyan , mint az konkoly virág , 
‘s’ ki nemtellycs; feiér-is vagyon, Az tellyeft, fzinte 
ugy ůltetik, mint az Felsót: ki-keletkor-is, el-fzaggat 
hatni gyôkerét egy-máltúl , és ugy últethetni hóld 
tôltére. Ezt-is télbe , kin hagyhatnia’ keltbe, cfak va 
lami levéllel, vagy fzalmával fedgyék-bé. 

Onobrycbìr, Spanyór ló-here,i'zintén ollyan a’ vi. 
rágìa, mint az mezei ló-herének, cfak hogy nagyobb 
annál; és az (zine-is veres karmafin-fzinú : az 167616 
ben-is vagyon hafonlatofság , cfak hogy nem hálom 
vagyon ezen; hanem egy ágon, fok tei-jed 1161-122161. 
Е3 noha ezt-is magúl vetik, az ganéjos ágyban : de az 
után, mivel efztendóben ritkán virágzik, által-kell ůl~ 
tetni, akár edénybe, akár a' quartéliben,í`zépen ékeíiti 
az ágyakat; mert egéfz nyuatfzaka , mind virágzik, 
Ott- kin-is надуты telben egy réfzét, 1`6 képen a’ hól 
melegebb vagyon : de bátorságolfabb egy réfzét az e 
dénybe ůltetni, 63 télbe az pinczébe vinni. A' magva, 
mint еду borzos hejacskába 116. 

ТбЬЬ efïele virágokat-is,kiket az ganéios ágyban 
últetnek , és tellyefeknek-kell lenniek ,° az тез-пече 
zett formara vefsék, és ůltefsék. 

§. Ш. М1с1`ос1а Virágokat'kell új-hóld után 
vetni , és últetni. 

AZ melly virágok nem-tellyefek , nem~parafztok , 63 cfak az virágokért tartatnak: azokat 1161, há 
rom, 63 tóbb nappal az elsô negyedig, vethetni, és 131 
tethetni :ugy mint. 

маршами Indìcum, Sárga fzarka-láb,ava gy vitézi 
farkantyú, fára-follyógkinek virágìa sárgayeteifel pet 

tycge 
\ 
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tyegetett: akár edénybe últeiï'e ember azablak eleibe, 
fzépen lac-fedi azt, ha fácskákkal , vagy czérnával fcgi 
tìk,hogy fel-folyhaifon; ha pedig az ágyakba últetik, 
ollyan formara nevelhetí, a’ ki mint akarja,cfak kötô 
zéifel fegirfe. A' magva mike! meg-¿rik , magátúl le» 
húll, valamenyire meg-feketedik , aiatta-kell kerefni , 
gerezdes,és rováfos x minden efztendóben kell-vetni, 
¿s öntózéiïel táplálni, kirůl cda-fel. 

Симпатии: Hi/panìcus, fára-foliyó harang Virág, 
kirůl oda-fel. livel-is fzinte ugy-kell bánni, mint az 
meg-nevezett fzarka-lábbal mind vetésében, ültetésé 
ben, neveiésében. Ezt-is minden efztendôben ki-ke. 
Ietkor, úionnan-kell magúl ůltetni x a’ ki igen fekete , 
оную formáiú, mint negyed réfze, valamely kerek 
ded golyobifnak. 

еда/141714104, Indiai nid, kirůl Oda-fel, 
Amarambu: minor, Publican talla ada-fel. 
T drôb Мм virág, oda-fel. - 
Sírga отд, vagy Ivoiia parafzt. A’kiezt félti tél 

be a’ kertben, áfiâ-ki egy réfzét ôfzel , ’s vigye a’ pin. 
` czébe , ott-is virágzik, ki-keletkor тесна megénc ki. 
Еву réfzétekin hadhattya, ideìén virágzik, fzép illatya' 
vagyon. Oreg viráguk-islefznek,kiketedényben tar. 
tanak ió Földben. 

вещают, Nap után iáró virágdzirůl oda-fel. Ezt 
ís mindenefztendôben magúl-kell verni, a’ kiha meg 
érik, ’s кеты, бгбтеРс kihúll. 

Vinh Lunnis, вшиты. Ez ugy fel-nö mint az схххщ 
bokor, kék virágocskái, némellyeknek feiér: azokon 
{zéles kerekded haiacskáknönnek,abban az mag, a’ ki 
mcg-érik, mikor az heia olly nagy,mint egy fél-tallér, 
és meg-nyilik: ngy fémlik mint az сит. Рддт 
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. Pbafëoli Тягой? ‚ Tôrôk avagy Spanyór Байта-Го! 
1у6 Bab. Ha azt kévánnya ember, hogy cfak virágoz 
zék, újság után,az elsô negyedigůltettefsék; нарезая 
hogy magot-is hozzon, utólsó Fertállyán az hóldnak; 
ennek igen lzép veres király-fzinů virágìa lefzen,és fo 
káigvirágzik ollyan formára,mint az Olafz- ßabnak vi 
rágia. Az babia sôtét-fzinů fzederìes, avagy fekete, a-` 

' vagy kék, veres pettyegettetéfelelegyes. Ezt-is vagy 

CXXXIV. 

az ablakon , vagy sövény mellet , Vagy ágakra fel-kell 
nevelni, az minémů formára tetfzik~ 

Flo: Mcœieanmßpanyór kendö ,° ezt-is új-hóldra 
vethetni, 's ůlcethetni-isìó földbe, mikor négy, vagy 
hat levelelefzen : dejól meg-kell óltalmazni az дети. 
Az magvát,elébb egy-néhány nap, meg-áfztafsák. Er 
růl oda-fel. ‚ 

ХП. R Е S Z. 
Más-féle Virágokrúl , kiker nem az ganéjos 

ágyban, hanem az táblában vetnek, a’ ból 
virâgozniak-kell. 

Zeknek az ágyacskákbanjó zíros, apró meg-ret:-I 
hadt ganéjjal fôldet kéfzitenek, kit elébb fzépen 
meg-áfizanak: és gyombúl , ’s gyökérbůl ki-t:if`z-l 

titottanak. I. Ezekben az ágyakban vetnek, minden 
féle parafzt, és eggyůgyů virágot. Az az, a’ ki nem 
tellyes, és igen гиены az kertet: a’ ki mind virágzik, ’s 
mind magot hoz. 2. Némelly tellyes` virágokat-is,kik- 
rôl fzollok rôvideden, 

Святим кедам, Szarka-láb mind tellyes,’s mind 
eggyůgyú, kůlômb kůlômbféle Vzinů. Ezt hóld-tôl 
tére, vagy két-nappalelébb vetik. Ha igen sůrů, kil-i ke 
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ke“ vonni, hogy egy arafznyira legyenek egy-máfiú.'; 
de az tellyefre , 161 reá-kell vigyázni , hogy ha lehet, 
Q mivel a’ nélkúl-is kev és magot hoznak,°az kiket,mint 
fokfzor megirtam) hóld-töltére f`zedgyék,és azokat~ 
is az középfzálrúl;azért,a’ közép fzálakat, 16-116111 kel; 
lenetôrni , hanem inkább, az kik óldalaslag nônnek ; 
amazokat pedig magnak hagyni, Akkor ¿rik-meg az 
шаги, mikor meg-kezd nyilni az heia. 

судят, kůlômb kůiômb-fzinů búza Virág, tel 
iyes: ennekakár mik orfzedgyék az magvát, nern-árt: 
cfak hogy, minden-félébůl fzedgyenek, hogy megint 
el-ůltetheísék. 

Papawr, Mák, tellyes, és parafzt,minden-féle fok 
(zinů. Ezt minden hólnapban , hóld-tôlte felé irnide 
:moda az virágok közzé ei-hinthetni : cfak hogy azok 
miatt feI-nôhefi`en :és igy egéfz nyaratfzaka mind vi 
rágzik. Igen fzép, ha egy hofzfzú a’gyban,minden- 
féle fzint vetnek ; a’ hól parafzt, és ciak kôzônséges- 
fzinů nö, azt ki-vonnyák. Az magvát-is hóld-tôitére 
fzedgyék-le. Az ki bizonyos :kar lenni,mic(`oda fzimî 

“та”: akar Ie-fzedni ,- mikor meg virágzik, egy kifè 
fácskára meffen fzámot, kôlïè az mák fzárára: aztírja- 
fel laifiromában, ’Saz fzinét-is micfodás. 

NR. Igy cfelekedhetik más virágokkal.is,kivált- 
képen a’ 'I’ulipánokkal,’s meg a’ fákkal-is. 

'Az ôreg fejér mákot,az veteményes kertbenkell 
vetni ú íeágra. 

\ 

Papaver cornìeulatum, Szarvas mák sárga, veres. CXxxv_ 
Minden efztendòben kell-vetni. 

Papmver erratìcum, Tellyes Pipacs fzinte oilyan 
- az fzínc,mint а’ mezeinek; de fzép tellyes,mint az ôreg 

Anem0-_ 
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CXXXVI, 

Anemoné. Vagyon tePc-fzinů-is, és sôtét Veres köz:~` 
zôttök; maga el«veti magát. ' 

Leueoiurn, Nyári vióla fzederìes,megy-í`zinů,Feìér, 
pettyegetett. Ezeket a’ kik nem-tellyefek, mind virá 
gokért,’s mind magvokértkell egy-néhány ágyacskák 
ban, egy-más ellenében vetni , ke't-nappal hôld-tôlte 
elôtt, ’s abban az idôben , a.’ ki akar каштан egy-né 
hányat el-ůltetni, az mint oda-fel: talám tellyefsé va'. 
lik némellyik kôzzůlôk. Az magvát-is akker-kell le 
fzedni, a’ ki kicfìn, lapos,és a' kôzepe генетик. 

Nigellajeu Melantbìum, Fekete kömény, :vagy 
fekete Coriander, tellyes, és eggyůgyů, f'eìéres, és ké 
kes virágia vagyon,kerekded:fok fzálas levelecskébůl 
áll, A’ magva Fekete, gömbelyůcske fzabású , igen 36 
fzaga van. Azért ha kenyérbe , kalácsba, Máìósba, és 
eíTélékben tefzik, igen 36 illatottád nekik. Erre 36 az 
eggyúgyůnek is magva , mindenůc az tarlókonis ele~ 
get: találni; hanem a’ ki akarìa , hogy tellyes virága le» 
gyen,[`zedgyen az 36 tellyefekrůl,hóld-tôltekor,akkor- 
is Veiie-el наметит, minden efztendôben. 

Lie/mir coronaria , Mennyei Ró’fa; a’ ki nem-tel 
lyes,veres, és Feìér,magúl ůltetik ki.keletkor; télbeis 
néha el-marad a’ Fôldbe. 

Stramenium, Kerti maf'zlag virágkék öreg feiéres, 
tellyes-is vagyon,kettös-is.' minden eñtendôben тез. 
érik, a’ magva Fekete, a’ heìa ollyan, clik-nem mint a’ 
gefztenye kůlsô heìa. 

Viola Mariana , 
kikeleti, 

Amarant/:u: maior, шагу/Читой Bárf'ony virág, 
három-féle,veres a’ virágja. Az Öreg Tóròk-Orfzági 

“ЕУ 

Szederies, feiér eggyůgyů vióla 
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ugy fel-nö mint az nap után ìáró virlg : ¿e шт“ bokâ 
teßìbb, és tem érdekebb, az ágainak teteién nônnek a&quot; 
“недоимок mint a’ korbács vereffek : abban van 
шк feiér magocskái, mint a’ так fzeme, avagy kôles 
káfà. Az közepsô-is hafonló ahoz, a’ virágìa-is , cfàk 
hogy nem nö olly nagyot a’ magvar is feiér verefecskés. 
Kharmadik kiiièbb, annak virágìais igen fzép világos 
megyizinú ’s nem-ollyan hofzfzú, a’ magva-is fek etef 
fényés. Ezeket iobb még- is ganéios fôldbe vetni,hóld- 
töltére reggel hét orakel'. Ha ¿t levele nö , el-k-ell úl 
tetni úiság után,mikor az hóld hat napi, ió kôvér fóld 
be; mihent elsôben virágzik , mindgyárt meg ¿sett e' 
ma gva 

Armeríum, vnd l'zekfů. Elég haf'oniatofsága van a' 
fzeliddel, сак hogy a’ virágìa kiffebb, és fok vagyolr 
egy bokorba. Vagyon tellyes- is , és eggyůgyů-is : ki 
сит veres, ki veg-es feiérrel pettyegetett ; ki tifzta' fe 
ic'r. Az eggyůgyůt magúlvetik; a’ tellyelì gyòkéren 
fänporittyák. 

веди einig, mivela' {отвага ollyan kerekded. A’ 
Németek, Sz. Catharinavirágiának nevezik: ki kék; 
ki' kék-veres,ki f'eiér. Ezt-is magúl veti k a&quot;quart'élyba. 

Viola „Бита, Etfzaki vióla. A'Yirágia ollyan for 
máiú , mint az nyári' vióla , hai-fzinů ,° nappal'femmi' 
fuga nincfen; hanem mihent'ellenyéfzik afnap5mindè 
gyárt óllyan-fzép gyônyôi'ûségesillat'tal' bô'velk'edilc i 
egéf'z' étfzakaíugy hogy , han fzobábevifzi amber , 
весам «zríó ilíarral. ` _ 

Нарта „05515: , Mái'eggyûgyů fzederies t'ell'yesì 
viríg cfak-nem ollyan mint a'viôla,- sáiga a_’ liôzepe , 
Шайба ki»keletkor virágzibl; , elóbb ki °iön a’ virágìa a? ` leve' 
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levelénál, alaclbn virágocska. Vagyon a’ ki nem-tel 
lyes, fzederies, feiél, teli-fzinů , veres, fzederìes-fzinú 
veres. Az eggyůgyůt magon; a’tellyefi:; gyôkéren 
fzaporittyák, 

Ezek, ’s más-félevirágok-isvannak, kiket az táb 
I lákba-kell vetni, és últetni; hanem :rra-kell vigyázni , 

hogy a’ mell virágok,vagyi en nagy bokrofan,vagy 
igen mago an fzoktak fel n nni.' azokat végrůl-kell 
últetni,hogyel-ne vegyék tekintetitt az tôbb virágok 
пак, és az táblákban lévô czifiráknak. 

XIII. Мази. 
Micfoda Virágokatt-kell Télre, a’ Pinczébe 

vinni. 

CXXXVIL l ELsöben azokat, az kiket nyárban, ki-keletkor, а vagy òfzel az edényekben ůltetnek,hogy tellye 
fek legyenek. Ugy-mint. l 

Старым, Olcott , és más minden-féle tellyes 
fzekfůvek: kiket tôbb efztendeig-is akarnak tartan?. 
Kirůl @da-fel. 

Lemojum, Tellyes nyári vióla minde n-féle, sárga: 
is tellyes. Errůl-is oda~ŕ`el. ` 

Lyebni: спадами, Tellyes égö fzeretett. 
Lycbnir Сотому-54, Tellyes Bóldog-Afzfzony tó’. 

sája: noha egy réfzéc ennek,kin-is hagyhatni. 
Сатм Indica, lndiai nád. Ezt nem cfak a’ pinczé 

ben de még a’ meleg fzobába-is tarthatni ha Баш, söt 
még ott kin-is a’ kertben: de el-kell metfzeni a’gyôke- 
réig, és maga levelével bé-fedni, az-után valarni gané 
val. Ki-keletkor,ha mi télbe el-vefzetvólna,a’i`ôldbůl 
ki fzedgyékńs az ìovát megint újìonnan el-ůltefsék. 

Apium 
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Apíum Amcriamum pyramidale odoratum , Fára fol 
lyó ló-here. Merc ollyan a’ Viráfgja , cl`ak egy kevefsé kékeH`ebb,fzép fzaga van,mago an f`el~nô : azért veÍz- 
fzôt-kellmelléje dugni, kite fel-f`olyhafl`on. 

Onobrjcbir, Spanyór ló-here. Errůl-is oda-fel,` 
Orobancbe, Iüen nyila, M|`í`e gyertya, egyeneíren 

magoífan fel-nô, feier Verefïès a’ virája, 
Но: Paßïonir ‚ Granadiäa , Maraten , Paffio virág. 

Mivel ebbenazvirágban, Chriltus fzenvedésének efz 
kôzi, igen fzépen kiábrázoltatnak: hollott kôrnyös 
kôrnyůl a’ karéy , а’ tôvilfes koronát formállyák ,- а’ 
VÉFCS olìort, a’ ver és kékes fzinů l`zálak,a’ kikbůl áll a’ 
virág,}'elentik. Hafonló képen azoknak kůlsô feier fzi 
nek , az ártatlanságnak mi-érettůnk való kinnyait mu 
tattyák п’ virágnak közepin, mint egy márván kôbůl 
faragottofzlop nô-ki,° kinek teteién egy kerekded da 
rab,mintaz fpongyia, látfzik ,- a’ mellett kiben három, 
kiben négy feies fzegecskék állanak, A’ mi Idvezitônk 
nek, б: febei-is meg-tetfzenek raita. Az levelei, mint 
az dárda hegyefek: az ágain ollyan zenegecskék nön 
nek , mint a’ kôtelek , kikkel az melléie dugot fács 
ka’k hoz kôtôzi magát. A’ magva, Шу formára kerek 
dedúl ,' kivela’ termél&quot;zetmeg-akarta mutatni,hogy a’ 
mi kegyesldvezitônknek febeivirágiának gyůmôlcfe, 
az Ifient fzeretô fzivú. De mivel ennek magva , igen 
ritkán érik-megmi-nálunk : azért inkább ůltettetik, és 
fzaporittatik az iŕïiú gyôkéren,haaz elfzaggattatik az 
tôbbitůl: és Íó földbe edénybe ůltettetik :avagy kin 
az kertbe hagyatik ió Fôldbeg a’ ki maid leg-iobb,cl'ak 
hogytélbe meg-óltalmazzák a’ hidegtůl. Ez-is fára Fol 
lyó fú,'azért ágakat,vagy plâlczákat-kell melléje duglnli, 2 а 

 



loo _ Elsô Kònyv Virágos~Kert, 
Ha el-virágzott , a’ ki 612 161116 1612611, el-keil metzeni 
az ágait, jobben meg-erôfsôdik a’ gyökere. Ha azuc 
dénybe vagyon, meg-kel! 161111, hwgy ha 6161 ki-bújik 
a’ gyô kere, el-metzettefsék. 

схххущ Flor спавших, live Tracbch'um Amriaanum, Car 
dinál virâg, 6’ 121116161 neveztetik annak : mivel a’ vi 
rá 1611611 121116 veres, mint a’ 126р Ь611011у: 110121211 
k ron nö,kinek 1616161116Ь116п3у11111611612126. Annak 
alatta imitt 6111011 óldalaslag, ékeíiti gyônyôrů vii-ág 
jával 6’ kóróját: kinek 101111616 ollyan, mint a’ parafzt 
fzarka-lábnak : levele mintaz égô {'zerelemnek. Es 110 
116 62 virágja 111611 kil`s fejecskékbenpllyan api-ó 16116— 
te kerekded magocskája 1612611 , hogy alig láthattye 
'emberg mind-azon által,inkább iiltettetik az öreg губ 
kerektůl el- fzaggattatotapró gyôkereken, mindgyárt 
ki -keletkorrés 620111161 meg-öntöztetik,’s az napra 110 
zatik,kit igen fzeret,a’ mint az gyakran való 611162611: 
is; mert egye'bként, meg 126166. Télre a’ pinczébe vi 
fzik : itt kin-is hagyhattya egy 161261, a’ kinek fok va 
gyon. 

Saponaria, Tellyes fzappan virág, 16161 63 veres , 
bokrofan 116 ; 1'611616-1211111 zôldlevelei. Р616121, elég 
116 az út Eélen-is , 63 el-hagy 611 fzántó-fôldeken. Sza 
porittatik a’ gyôkerérůl. 

Gel/Zminum, ]ell`emin virág, 6’ ki egy-néhány Fé 
le. De kivált-képen a’ ki fejér,két 1616. Eggyik parafzt, 
63 vad 126116311; 62 máfik óltott, kit Spanyór ]elfemin- 
nek hinnak. Ollyan formájúa’virágja, mint az nyári 
fejérvióla; 62 kôzônségefnek apróbb,az óltotnak na 
gyobb .° 63 62 kůlsô réfzének Fele veres. Ezeknekigen 
kedves illattyokvagyonpllyan mint 62 116161163 viréilg na : 



XIII. Réfz. IOI 

шк : de az óltotnak még-is erôfièbb, Az ágok véko ny 
zôId, minden felé hailandó, mindenik cfomoián- Kel: ~ 
felôl vannak keskenyen metzet levelei, ìó magoÍTan 
fel-nö, мел, léczekre, vagy a’ fai melett t'el-kôtôzik, 
mint az kárpitot; vagy az ágyak kórůl az út mellet , 
mint a'fpalért léczek kôzzôtt; vagy roíìély formara 
dugutt pálezákhoz. Lugas formara сапы: erkélyek 
nek be-boricására-is ékefek. A’ virágìok, az ágoknak 
teteién virágoznak. Zírosfôldetfzeret, bôv дыша, 
a’ verö-fényt annál inkább. 

A’ Spanyór Jefamint, avagy Gelfemint, _igy ólt- CXXXIX. 
tyák-bé.' vad, avagy parafzt Jefemint, fél-újnyl temer. 
авт, Бзик, fzép fimát, ki.áf`nak a’ fôldbůl gyökeref 
напев cfetép edénybe últetik jó fôldbe, abban hadgyák 
efztendeig, mégiól meg-foganfzik a’ gyôkere. Avagy 
ha akarod, óf'zel últesd~bé: hogy ki.keletkor Martins 
ban, hóld Fogytára,egy kevefsé úiság elôtt, bé-ólthaf 
fad; de bátorságosb az elöbbeni. Azon légy tehát, ha 
óltani akaer : hogy az vad-fát, leg-közzelebb az utól- 
só ciomóig,el-meíi`ed fellyůl. Az-után,más ió Spanyór 
ágacskákat mefs-le: és hagy egy,vagy két cfòmót rai 
ta, avagy izetrés az izen alólfaragd-meg a’ vefzôt,mint 
más óltani való ágacskát mind két-felôl,’s nem penna 
modgyára. Az felsô réfzétió egyenefen hadgyad,hogy 
egyenefen fekhefsék az vad tökécskén, a’ kit meg-ha 
fìcs,mint az tôbb óltani való vad-fákat ; ted ízép égye 
nefen a’kózepibe, az meg-faragot ágacskác : az-után 
tekerd Íól Öfzfze,vékony hars-fa le-hámozott heiából 
cfinált hantal,vagy kenderrel. Az-után, kend-bé ólta 
ni va’ó viafzal (kinek симпатии, а2 gyůmôlcsôs fák. 
rúl való iráfomban) mind Fellyůl, ’s mind óldalaslag a’ 

3 metzâ 



102 Elsò Kônyv Virágos-Kert, 
.metzéfeken 63 ha az vad tôkécskébůlwalami ágacskák 
nônnek-ki,azokat le-kell fzakafztani. hogy az nedvef 
36 ‚ а2 óltottágban inkább hathaiïbn. Ha ótòdik bim há; ki-nô, le-kell az teteìétmetzeni,hogy sûrůebben 
nôljenek az ágai. Minden két efztendôben leg-alább 
kikell venni r'óldeltúl az edénybůl,és környůl metél 
vén kát-úinyira kéiiel, megint vifza tenniedényében , 
józíros fôldet reá tôlteni. Minden efztendôben pedig, 
mindgyárt ki-keletkor,egéfz az благам; fe)éig,le~kell 
az ágait metélni ; mert ha ugy metélik-le, hogy egy, 
vagy két fzemet hagynak тайга, kevés súg iti nònnek .° 
hafonló-képen virági-is. Ha pedig mind el-metfzik , 
sůrůebben nônnek, 63 tartoffabbak lefznek, Nap-ke. 
lette inkább fordittatik, hogy fem mint Nap-nyúgot 
n. Nyárba, Juniusba , ¿s Juliusba fzemre is ólthatni, 
Az melly óltáfrúl, bôvebben az gyúmôlcsôs kertben. 
Ha ki más-kópen fzaporitani ать, тесна: a’ fôldbe : 
kivált-képen a’ parafztot,és annak temérdekebb ágait 
búitafsák-el a’ fôldbe, mint az fzôlôt ki-keletkor , és 
haìtsák-meg: vagy négy fzemet temeíienek-el a’ гам. 

Abe, ki is hadgyanak a’ fôldbůl; a’ végét is, kfnek teteìét 
ugy mefsék-el, hogy egy vagy két bimbót meg had 
gyanak raìta,az kik a’ Fóldbůl ki állyonak. Igy, egy efz 
tendô múlván , gyôkeret vernek : el-metéltefi`enek az 
annyoktúl,és odaůltef'sék, a’ hová akariák. Leg-iobb 
azért, a’ kit óltanak vad tôkécskébe ; kikettélbe,bé-kell 
vinni az pinczébe; és a’ kik kin maradnak,bé-kell f'ed 
ni. На valaki ennek a’ virágnak illattyával akarìa f'eìét 
vigafztalni , 63 kezében hordozni: meffen-le egv fzál 
olan kaprot, avagy kômény magot,és annak apró fzá 
rait fellyúlmetéllye-le : hogy egy ízig, mint az тек, 

:i-ál 
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ki-áiiyanak; f'zedgye-le az Jefamin virágot,és vonnya 
tendel azokba az fzátacskába: hogy ki ne láttafiànak, 
’s oilyannak látfzik, mint а’ feier hó labda virág. Igy , 
kezében hordozhattya,és fzagolhattya. Evel a’ virág 
gal Izagolittyák-meg az Olafzok, a’ bôtöket, és kefzt 
t ůket, y Vannak más Spanyór jefaminokis, kiket még 
nem-láttunk a’ mi Orfzágunkban. A’ tôbbi kòzzôtt , 
Indiai Sárgg Jefamin t'elette fzép fzagú , kinek virágìa 
ollyan, mint a’ parafzt sárga Jeläminnak: a’ kit, mivel 
hogy nincfen femmi derekas fzaga, nem-igen becsül 
Ienek. Az levelei~is ollyanok , de fzélelTebbek; kinek 
virágia után, az kicfin olaj maghoz hafonló fzem nö 
taita a ez mikor mey-érik, ollyan világos, és által-lát 
ható, mint a’ fzôlò Í'zern: ebben egy fekete hol'zúkás 
mag vagyon,hai`onló az körtvély maghoz. Vele való 
bánás nem-kúlômb, az tòbb Spanyór'jefaminnal. Az 
verö-fényt, és nedvefséget igen fzereti : de nem az hi 
deget, a’ ki igen hama: meg-árt neki ,mz reggeli har 
mat-is,ki-által megfsárgodnak levelei : а2 felettébb va 
Ió òntôzés is. Ennek fzapotitáfa igy lefzen : az vefze 
16с‚ a' ki egy temérdek kôrömnyire távúl vagyon az an 
nyátúl, egy úinak fzélefségére,az hegyét a’ béli~ig meg-I 
haiittyák,az metzefi: egy kevefsé meg-tágittyák,és ab 
ban egy kôvecskéttefznek. Az-után a’ hafadékot,ned- 
ves agyaggai bé. kenik, és edényt, vagy más nagyobb, 
63 1261еПёЬЬ edénybe telzik,hogy az meg-halitotágat, 
el-temetheíèék a’ fôldbe ,- vagy más fazakat tefznek 
rpelléie , a’ kiben el-bóitathafsák az meg-hafitot ágat.' 
Es igy egy elìtendô alatt gyókeret vér,kivel az annyá 
tú] el-metzik, és más:~ edénybe ůltetik. 

Je ami. 

C XL. 
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СХЫ. 

` 

Jefìm'num нашим! Cmadinun, In'díai jefamirr, 
a’ki igen magoliim fel-nó mint az vad-fzôló, az ágai-i9 
ugy nönnekßfak hogy feìérebbek. Раса, falta, fel- foly', 
ha lelì mihez kapafzkodni: fzélefen ki-terìed az ágai.. 
val, és leveleivel mindent be-fed: oda haìthattya az 
ember,a’ hóvá akarìa. Annak virágìai,.az ágoknak œ 
teién bokrofan ' nônnek, egy cfoportba ц. ‚паша 
megvagyon : egy úìnyl hofzfzú mint a’ tôcsér, de 
nem-ollyan fzéles, ne m-is egyfere nyllnak ki hanen 
kétt, három .° a’ több-ir kkkiíiîzbb, ki n'agyobb,bimbóiá 
ba marad. Az-utánnyilnakfki, egy-más után, Ollyan` 
az fzine, mint a&quot; veres закинутой bárfonynak mél-Ia 
magot-is hoz,ollyan hůvelketmint az babnak vagyon, 
mint egy haiakba bé-takart fekete magot. Nem-kéc 
lem, hogy cbbúl- is {'zaporodnék, de késöredeg-iobb, 
ha el-búitattyák, és gyôkeret vér. Néha az gydkeré 
bůl-is (ok ágak nônnek. ki, kiket h-afonló képen гуд. 
kerefizůl el-ûltetl'letni: e's még igy is egy-néhány ef'z. 
ten deig nem-virágzi'k, Télbe bé-kell Fedni a’ gyôkerét, 
és tökéiének egy réVzét, IÓ-ganéiial. Ha az hideg meg- 
vefzi a’ magos ágait, ki-keletkor meg-mefsék, és haki~ 
:keria ‚ más ágait»is , mint a’ Г2616с‚ hogy sůrúebben 
nôjiôn.- « 

младшим, vagy как ]сГат3п‚ ugy nö, mint egy 
bokor; ede'nybe-kell tartani , hogy télbe a’ pinczézbv.:` 
viheísék.- A’virágìa ollyan {zi-nú, és formáiú, mint az 
kék Span'yórbo'dzának, de igenfzép illattya Vagyon, 
al levele apróhegyes. 

Az kôzônségesßárga, és ŕeïér Iefsmint'is télre bé-r 
kell (саням kinl hadgyák-is : le-haìrvánôfzfze-kótôz 
ze'k,~ és ló-ganéj iai bé- fedgyék, G 

пи. 



хш. вегъ ю; 
Ginißa Vìra'g, kinek fok vékony zôld ágai , vagy 

ikább vefzei vannak, az kiken fzép sárga ió illatú virá' 
gok nönnek. Ollyan a’ formáìa, mint az lglicze tôvif 
nek, vagybárfonak. Találtatnak Feiér virágúak-is, ki-Y 
ket Spanyór geni fztának neveznek. Az virágiok után 
mint azlendek,hůvelykbe magvnknó,a’kitel-vetnek,_ 
és азов nònnek. N oha a’ gyôkereket-i-s el-fzaggathat 
ni еду-теша], és azon últethetni. Az vei'zeinek he 
Зуб: ‚ mikoe még gyengék , bé-cfinálhatni eczetbe , 
mint az uborkát. ]ó fòldet kéván, el-áll egy-néhány 
efztendeig az fôldbe. Télre bé-kell fedni anéijal : e« 
lébb meg-kell шагам, és az ágait Öfzfze kót zni; 

Jucca Indica, vagy ,Inma скиф, DiÍcsôfsëgesj` 
vagy ¿infelicilc'rkákaI Kinek gyôkere, avagy- torsáia ,i 
olly temérdek, mint az embernek karia: a’ levelei на 
rom úinyifzéleíek, cf ak nem két arafznyi, a’ végén he¢ 
gyefek,sůrúen nônnek:kiknekkôzepirůl egy vereskó« 
ró, három úinyitemérdekséggelnô ki, Annak teteie, 
mint az Spárgának, поп f'ůggenek alá mint az haran 
gok. Halavány Feier tulipa formájú liliomoknz allyole 
vereiTes, néha két-fzáz-is vagyon egy kórón. Azért ‚. 
hogy azt l-e ne vonyák, pálezához-keli kôtôzni. Nin 
cfen femmi fzaga'. jó földet fzeret, ôreg edénybe-kellî 
акына; пйпс‘ёп magva, hanem a’ gyókerébúl-i,ônek--` 
ki щ cfemenékzazokat az annyoktúl ki-keletkorelskelll 
fzaggatni', és más edénybe ůltetni. Kôzép Г zerů mele' 
get, és óntózéft kéván,.mind-az on által, sélbe ugyan af’ 
pinczébe-kell vinni. _ ч ‹ 

‚та Tangeri&gt; téliï zôld, паду Greg, teméi'd'ek, kö'» 
vér,f`zéles levelekbúl álló Ей: az melly levélnek- fzéleí'» 
ségç,alól vagyonmás-fél arafznyimofzasága nagyobl» 

СХЪПД. 
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egy fingnélmind keskenyebb az végéi ,a'hól igen he 
gyes , az mint a’ karéìán-is néhól tôvi es, Temérdek~ 
sége vagyon két úìnyi: az fzine, tenger-fzinů zöld ; 
ritkán virá zik, de mikor virágzik,a’ kôzepin egy hâ rom ágú kâró ìôn ki, ’s azon fůgnek az apró veresvi 
rágok, mint a’ pézma virágok, Temérdek a’gyökere, 
63 torsája. Az gyökerérúl nônnek úì cfemeték~ki, ki 
ket el-kell fzaggatni az annyoktúl,’s az-által fzaporita. 
ni, 63 más edénybe tenni: kinek 'ôregnek-kell lenni,ha 
meg-nö. Télbe а’ meleg házba tegyék , avagy 16 me 
leg pinczében. Havalamellyik levele rothadni, vagy 
fzáradni kezdene , a’ frifs rél`zéig el-kellene metzeni. 
Indiábn ennek levelébůlfzôr-f'zemetcíinálnak, 

Fica: Indica, lndiai füge cfudálatos termés. Egyik 
nagyfs шаек kicliny. Azért két-féle: mind a’ kettö te 
mérdek,és kôvér zöld levélbůláll; mivel eggyik levél, 
az máfikbúl nö-ki, Az ôreg, magoliìn nó, mint egy Fa, 
fok ágavagyon. Az ö Ievelei ollyan fzólefek, mint az 
tángyér; de hofzúkáfok, és az allyok keskenyebb, va; 
gyon két-úìnyi temérdekségek. Azok mind rakvavé 
kony tövilIècskékkel, kiket aliglátni, mint az éretlen 
uborkákban :kikhez ha hozzá nyúl ember,az úijakban 
marad az tövis, és két nap-is meg-érzi. Némelly leve 
leknek teteìén nô-ki az gyůmölcspllyan mint a’ közép 
fzerént való uborka, a’ ki nem-hofzúkás; mikor meg 
érik,meg-sárgúl mint az uborka. Narancs-fzinůgyen 
-ge 116121 vagyon :a’ béli is lágy mint az uborkának,me g 
efzik, az íze édes , de nem-felettébb, majd mint az fái 
feìér fzederinek. Mikor fzaporitaniakarìák, egy ôreg 
levelet 61-Г zakafztanak, ’sazt félig 16 földben el- ůltetik 

edénybe, meg~foganfzik,gyôkeret vér, ’smeg-nôÈnint a’ t bbi. 
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a' tôbbî. Télbe meleg fzobába , чаду meleg pinczébe 
tarttyák, ’s ott erik-meg a’ gyůmölcfe. Az kißèbbe 
ket is igy fzaparittyák .° egy levelet le tôrvén , félig ió 
földbe el-ůltetik, meg-foganfzik,’s más levelet nevel.' 
egy levélbůl kettô,’s háromis ki-nö. Eza’ fôldôn ter 
ied-el, avagy edénybe, kinek levele mint egy tenyér 
nyi. A’ teteién sárga virágia lefzen: az után , veres 
gyůmôlcsôk hofzúkás lefzen, egy hůveliknyi temér 
dek; az ha meg-irik, Ízép piles, koronás , belôl lágy. 
Ezt-is a’ ki fzereti, meg-eheti: a’ kinek fok van,veres 
karmazin feftéketcfinálhat a’gyůmôlcsébúl. Nem ol 
lyan gyenge, mint az òreg. A’ pinczébe télben el-ma- 
rad, sôtt @tt kin-is a’ fôldbe , ha egy kevefsé bé-f'edik. 

Nerion,vagy Oleander, Olafz-Orfzágban termö 
efemete; hofzúkás az levele,kivel egéfz teteiéig rakva: 
fellyůl nônnek az virágiai , baracsk virág fzinénél ve 
reHëbb: Feiéi` virágú-is vagyon, hofzfzú hůvelykek 
vagyon virágia után,kiben magva teeem : azt ha el-ůl 
tetik, ki-nö ; de hamarébb az gyôkerérůl ki-iôtt Hate 
iokat le-Izaggatni, ’s azt el-ůltetni. Télbe,a’ pinezébe 
kell vinni. Egyébként ha ki ennék benne,va gy bé-ven 
né, igen merges állat. 

Roffmrínrúl, Télì Majora'nnírúl , kiket a’ pinczê 
- be-kell vieni: az veteményes kertben bóvebb tudo 

mányt tnlálíz. 
лмтш, avagy лети, Tôvifies lapú virag, a 

vagv Мат nlp: kinek a’ levele ollyan mint a’ tôvii'l 
fes lapúnak,tifìta zôld. A’levelei a' fôldôn fekůfznek, 
azoknak kôzepin nö egy hofzf'zú fzál-ki, azen sůrûen 
fůgnek az apró virági, éppen végig kék, és feiérrel e 
legyitve. Ollyan fermáiuk, mint az Oroizlán fzái.V 

О z XIV. 
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cxnv. 

XIV. R Е S Z. 
Az Virág'zó Fákrúl. 

Ordi Arbor, кыш-га. nem-igen nagyon nö, fok 
ága vagyon, a’ levele ollyan mint a’ Cardinálvi 
rágnak : a’ virágja fejér apró, a’ közepin, sárga 

шлак. mint az fejér Valerianának. A’ virág után nôn 
nek, Í'zép veres Kláris-Í'zinů golyobifok, a’ kik tellye 
fek sárga magocskákkal s a’ kiket ha el-vetnek, hafonló 
fák nónnek belôllek. Ezeket a' pinczébe-kell télrevin. 
ni, és ott érnek jobbréfzére-meg a’ goiyobifok; 3610:— 
het itt kin-is hagyhatni egy réfz ét, cfak e y kevefsé bé fedgyék. A’ gyôkerébůLis jônnek új nâvéfekki, kik 
által fzaporithatni: és noha néha el.fzárad a'fája, ki 
keletkor cfak le-mefsék, ki-vér a’ gyôkere. 

Ro/Z; Sinm/ì: eggyúgyä, штампы : ember ma 
go fságnyira fel-nó ez a’ fa, jó ágafan, kinek levele cfak 
nem ollyan, mint az fzölönek,apró levele {Быта}: 
fzerént. A’ virágja cfak-nem ollyan , mint a’ parafzt 
málva»ró’sának, вы hogy méllyebb; némelly fejérvi. 
rágot nemez,a’kôzepe veres fzabású. Némellynek kék 
virágja vagyon,a’kôzepe fejér fzabású. Némellynek 
veres berzeny-f'zinů virágja,a’ kòzepin Í'zálacskák nön 
nek rajta. A’virágjale-húlván,gombok nönnek rajta, 
kikben magva terem : ezt el-ůltetvén, fa-nô ugyan raj 
и, de késóre x hamarébb az gyôkerébůl ki-vert ágak ‚ 
ha le-fzakafzttyákgyökerecskévelás el- últetikm evel. 
kednek. Télbea’pinczébe vitetik,noha itt kin-is gyak 
ran meg-marad, ha keveßé bé-Fedik. 

Будто, Spany 6r bodza két-Féle. Eggyik щек; 
máiik kék virágú. A' fejémek Virágjacfak-nem ollyan, 

mint 
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mint az narancfnak, mikor jól ki-nyillikz de nem 01— 
lyan kòvér, hanem ve'konnyabb. Az fzagában van al 
kalinatos hafonlatofság. Az fa'ia egyenefen vékony á 
gakkal fel-nö: igen fzép az fpaliérekben, kivált-képen 
a’ kik magoíiìbbak,meg-is hadgyâk magokatnyiretni. 

Саги/м, A’ kék Spanyór bodzának mind levele , 
mind virágia kúlômb: a’ virágia apró gerezdefen nó , 
mint az kék Jefaminnak,mindgyártki-keletkor. Nem 
igen kedves [zaga van, a’ levele ciak-nem ollyan,mint 
az borofìyánnak: a’ fája jól fel-nö , ha hadgyák; és al' 
kalmas falefzen belöle. 

Sambuqu Rafa, kitaz Németek @Óßtůallcnnelg 
azaz, hó Лари ; mert fuk apró fejór virági, mint az ió 
kora при, gòmbôlydn ôfzfze nönnek : egy újnyi te 
mérdek vefzei nònnek mint az Kánia bògiének. Nin 
cfen fzagok. Mind a’ hármon a’ gyökerekbůl ki-nôtt 
ágaibúlfzaperittatnak, avagybújtatáifal. Az hideget 
is el-fzenvedik, nem-kell óket bé-fedni, 

Bling/fía, Vad anagránát, avagy tellyes virágú 
Pomagránát, a’ ki gyůmôlcsôt nem-hoz: de a’ virágia 
igen Fzép mininm-fzinů veres , ôreg tellyes, mint az 
közép fzerů ró’fa. Fáia, levele, nem-kúlômb az Буй 
mölcsózó Pomagránátnál. Kirúl az Olafz- Fák kôzzôtt. 

&quot; март-мышц az búìtatásáltal : vagy az gyôkerérúl 
ki-nôtágacskákrúl,az mint gyakran meg-mondottam, 
Oreg fa-edényekbe»kell tenni,hogy télbe,a’ pinczébe 
vihefèék. 

Tel/yu Вата-хе Virág, mint az fzép apró ró’sács- 
kák,ugy nönnek tellyefen az ágokbúl ki,mint az egy 
g yůgyů virágúak, ’sollyan Í'zinek-is van. Oltani-kell 
más baracsk-fában , az hóldnak nevelkedésére. Ha 

О 3 melly 
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melly ága meg-fzárad,Februariusban le-kell metzeni, 
és egy efztendô múlván, meg-újúl. ]6 Fôldet fzeret, 

Tellyer C_ßrc/¿n_fye, és Megy, Ezeknek fejér a’ vi 
rágiok , mint a’ kôzônségefnek, és иву nônnek: cfak 
hogy tellyefek. A’ Megynek, ha gyůmôlcfe lefzen , 
36ЬЬ г6Г26гс mind kettôs, Ezek-is óltáiiàl fzaporodnak; 
fzemre-is ha más cFerefzye, vagy megy-fába óltatnak, 
óreg-Fa nevelkedik belôlek: azért nem-félnek a’ hi 
degtůl. 

Colutu мифу, vagy inkábbjblz'a Seme. Sárga 
virágia van, hójagocskák nônnek raìta , kiben fekete 
magok. Ennek mind levele, ’s mind magva 36 purga 
tio, az hideglelés ellen , ha fzilva leben fôzik-meg, ’s 
azt meg-ifzák. 

RóTa , hogy a’ Ró’fának dicsöíëéges fzépségét , 
fok ékes fzókkal fel-magafztallyam, ésannak tulaidon 
ságát cziHi'án le-ábrázollyam,nem-fzůkséges. Eléggé 
fel ékeßtette az, a’ ki ôtet, virágok Királlynáiának ne 
vezte. Nemax, 68 fzine neki капать Кб|6тЬ.Р61е. K a’ 
zômŕger a’ dupla baracsk virág, avagy telk-fzinů, igen 
36 íllatú. M djila, :gy kevefsé piroliäbbfokkal nagyobb 
tellyefiebb, leveleliebb,i`záz levelůnek hiiák. 3. Но 
Imdiai Rd’/îz,azt-is fzáz levelůnek hiìák: ez még veref 
febb cinobrium fzinů, de nem-ollyan erôs illatú. Ala 
cfonon nö, аксамит-яз illik, fôképen a’ kôzepin, 
és fzegleteken. 4. Тат—мим, veres feìérrel tellyes. 
g. мифа Bárfony ró’fa, igen fzép veres, noha nem 
felettébb tellyes: de minden levelei fzivel'ek. Igen 36 
Ró`f`a eczetnek, kivált-képen a’ bimbóia,mikor fzinte 
ki-nem nyilr. El-metzik az sárgáìát róla, Í'zép veres 
fzint ád neki, ha meg-fzárazttyák az árnyékon, ’s ugy 

tefzik 
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tefzik az eczetbe. 6. Cinnamon.: , Pänkösdi Ró’sács- 
ka apró,leg-elébb virágzik, kevés gyenge fzaga van , 
a’ iáìa-is alacfon,maga tellyes. 7. Hei/mpi, vagy Olafz 
Orizági Ró’l`a,a’ ki cfak nem minden hólnapban virág 
zik, fôképen öfzel, és télnek eleién-isr Í'zép tellyes, és 
16 illatú-is,a’fzine mint az kôzônségefnek. Ezt edény 
be-kell tartani , és télre a’ pinczébe vinni. 8. Vamo» 
para/sais igen fzép veres ‚16 eczetbe. 9. Feiér туз 
tellyes, kinek a’ kôzepe egy kevefsé veres. 10. Нм. 
ványfzinů Feiér ró’fa tellyes. l I, Téj fzinů, igen fejér 
tellyes, fok levelů. Holandiaí RóTa. Ezek a’ feier tó’ 
sák, nem-olly 16 illatúak, mint az vereiTek; az ró’I`a ír 
nek iók. 12. Vannahapró fejér ró’sák, egy fzálon fok 
nö ki, egéiz télig mind virágzik,tellyes,valami (zaga-is 
13. Sa'rga , tellyes ôreg tóTa, mint az más-féle fzinů , 
clik hogy ritkán virágzik: ideie'n féreg terem a’ bim 
bójában,’s megel'zi. Nincfen fzaga. 14. Sa'rga eggyů 
gyú a’ ki nem-tellyes, ennek-is nincfen fzaga. Ig. Na. ‘ 
„типа, belôl a’ levelei vereiï'ebbek mint az bär. 
Tony : kivůl sárgább. Ha ki a’ kezével meg-tóri,ollyan 
bůdôs mint a’ palacsk» féreg. Minden-foie róTa kôvér, 
¿s sůrů, ’s alkalmas nedves fôlclet lzeret; az agyagos , 
63 fóvenyes fôld , паду ellensége. A’ zíros és fzáraz 
fòldbe Oâteberbe, Novemberbe, és ha az idö engedi, 
mêg Deoemberben-is. Az hideg, és nedves tai-tomai-` 
nyokban]anuariusban, Februariusban, és Martinsban' 
islîltethetni róTa nòvéfeket; az kiket, ha egy kevefsé 
kézôbben ültetik,azon eiztendôbe virág oznak. Nem 
ugy, a' ki ideìén. На 3’ ró’fa 16 kôvérfôldbe vagyon, 
nem-súkség ôtet ganéìozni ;mert igy,az maga termé 
fzet Izerént valóillattyát, iobban meg-tarttya. 

Az tó’ 
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chvuI. Az ró`sát palántálhatnì,ha 32 ñatal nôvéfeket,egy. 

máüúl el-í`zaggattyák, és kilà` gyôkeret hagynak reina. 
Némellyek egy nôvéfì vefznek,és azt darabonként me 
télik egy arafznyira,és minden darath kůlôn últetnek 
16 fôldben egy lábnyi mélységre, 63 egy kônyôknyire 
egy-málìúl ; és ha egy efztendös,meg ki-vefzik,’s más 
hovä ůltetik, Némellyek,kol`zorú módl'a Öfzfze fon 
`nyák mind gyůkerelìúl az cfemetét, 63 ugy últetik-el. 
Búìtatáíi`al-is Гири-06113. Magvárúlis nö, de felette 
késôn. Igen 16, ha 3‘ ró’sát gyakran által-úlrerik: de 
leg-alább, minden ôtödik elztendôrc egyfzer, mikoe 
meg~kezd vénhedni. De el kell elébba Felitmetélni, 
63 a’ felettébbvaló ágakatlewagdalnifs a’ kik тег-125. 
Iattanak ; igy megént meg-úiulnak,és zôldůlnek. Ta. 
lálkoztak ollyanok~is, a’ kik Maìusban hóld-töltekor 
el-ůltették a’ ró’sác,’s Decemberbe virágzott. Hogy 
pedig 1661611 ró’sád legyen, áfs egy vermeta’ ró’l`a bo, 
kor kôrúl , ésóntôzd-meg kétf'zer napìában reggel, 63 
61196, lágy meleg vizzel. Ha a’ ró’sát alma- fában fzemre 
óltyák, azt írják felölle: hogy akker virágzik, mikor 
32.31т3 é'rik.~ 

A' Надыма? Rdfßs hives, 63 kevefsé mel'eget fze. 
кинет-136116313: nyirni,hanem a’ vén ágokat le»me- 
télni. A&quot; tarka róTa meleget, fzabad , ¿s nedves helyt 
keres , kemény fôldbe gyônyôrkôdik. Az 91121316 
nek hamar'meg-árt e’ kôd. Мат-1:6&quot; 62Спу6Гпй,.сГа1‹ 
32 gyenge hegyét leœfapni.. A’ feiér ró’fa mind hide 
get, meleget, nedveièe'get el-fzenved'.. Az régi ágait, 
3’ tôkéig le~kell vagdalni,ki-kel'etn-ek 616160, hogy Ha 
calok nôliefiismekßz&gt; kiken- egy vagyy két bimb ót hagy 
harni, hogy sůrůebben nôhellënek.. 

. Ãz ba 
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Az. belavín) ['eje'r róTa, mivel igen hailadozó vé- CXLIX. 

попу ágai vannak, щитам: 3’ lugafokra. Nem~kel| 
бес: nyirni, hanem efak 32 fzáraz agokat le-vagdalni ,- 
a’ Eatalnôvéfeket, a’ kik bôven iónnek-ki az alsó ágai 
búl, 3' vénekkel eggyůvé-kell alkalmaztatni. Az 1161 
napi ró’sát, mivel gyakxan virágzik, leg-alább kétfzer 
efztendöben nyeíìk némellyek, l,&gt; Oägbemckyégén, 
63 akker efak-nem a’ fòldig, hogy úiionnan nemzen 63 
talokat. 2. МагйшЬа, és akkor három vagy négy ágat 
meg-hagyván , a’ tôbbit ki-mete'lik. Az nyeséfnek ide 
ie leg-icbb, három vagy négy nappal hóld-tôlte elôtt: 
de 32 пуе363 elótt tizen-ôtôdnappal, nem-ke il ótet ón 
tózni: hanem mikoriólmegfzomiúhozik, .elébb kör 
nyůl meg-kapállyák ‚ és a’ régi гаме: el-vonván róla, n&quot; 
hellyét, 32 embesnek el-nyirt haiával , vagy tellyefség¢ 
gel el-rothatt ganiial bé»fedgyék. Ammin, ió Pôldet- 
tôlcfenek reáiok, óïgyakran óntôzzék :z’nap fénnyel-is 
néha vigafztallyák, ’s 32 hidegtúl valami lágy meleg hel 
lyen óltalmazzák. Hafonló» képen-kéll bánni efFéle tó&quot; 
sákknl , 32 táblába hadgyák ;'cfak hogy télbe bé-kell Fed; 
ni 63 mike: a’ verö-Fény fzólgál, egy kevefsé'meg-nyit. 
ni, 's étfzakára megi-nt bél fedni. Ez mind ió'fudemány 
32 meleg hellyeken.. De minálnnk , 3’ hól hivelièbb az 
Eg, azt преданна: hogy ha iliyen kényefen, шея. 
nem nyeiibis, efak a' vén ígait le mefsék, mindv eleget 
таят nyaratfzaka;ci'ak i6 zïros föld'e Iegyen táplálá 
sára,.e’s gyakrarr me öntôzzék. Ha f'zapo-ri«ramiakarod',.` meg Iehet búitatáilgl: avlgy ha a’ vefzôt, mellyet ôfz'eî 
el-metzefz, n&quot;f`óldben temeted nem-igen méllyen тру 
a’ hegyét eI-metzven , két úinyi'ra állyon-ki az fôldbůl. 

Sárga Вт, hives hellyet kedvel', eröfs földet, 63 
l? {za 
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fzabad eget; azért nem-kell ôtet fe meg-kötözni , (616 
czekkel meg-támogatni, meg-fem kellnyirni: hanem 
az heában Való ágokat, és a’ kik rofzúl nónnek, ’s meg 
afztak, 'el-metélni; az virágjának-is jobb réfzét, mikol 
még bimbóban vagyon, le~f`zaggatni, hogy a’ tôbbi an» 
nál tôkélletefiebben virágozhaíïìnak. Az apró ró'sács 
kákat femikell nyirni. Efïéle apró ró’sácskábúl, Гс vizet 
nem-égethetnek; Ie más-féle afvofságnak nem-alkal 
macos: hanem cfak meg-kell ötet (гашиш, és az ш 
hák kôzzé hinteni. . 

47. 13672: oirágof, miképen-kell Iokáig friffen tat 
tani, kůlômb kûlömb-féle fzinébe Öltóztetni, confer. 
vákat, vîzeket, ’s a' t. belôlle kéfziteni, ¿máfut lefzen 
meg-mm.I 

Az ró’í`a virágon lévö harmatot, ha ki egy еще: 
tollal le-fzedi , és meg-gyůjti , ’s cfeppenként az fzemé 
ben erefzti: midennémů fzem щам: folyálokat meg 

6 i, ‚ gygy’ XV. RESZ. 
A’ Virágoknak kòzònséges munkáirúl. 

5. I. Az Viráges fôldnek áäásárúl, vagy kapálásárúl, 
Da-fel z. Réfzében ennek az Könyvnek meg-ir О tam: hogy az virágoknak való fôld, leg-alkal 
mateßìbb az mértékletes, és közép-fzerů fôld ; 

a’ ki fe igen ziros, fe igen fovány ne-legyen. Mert ha 
igen zíros, a’ gyôkerét fzaporittya lgyan bújnán: de 
annálfôfvényebb az virágoknak nemzésére, holott e. 
zeknek ékefen, és böven való tápláláfokra tartatnak. 
Ha igen fovâny az gyökerek, magtalanúl maradnak , és 
ki-vefznek. Leg-jobb közép-fzerů fôldnek ясен Joan 

nes 
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nes Барыш Ferrarius, az кар efztás ketti földet ,° mert Ffm 1, „ 
noha ezt minden efztendôben ganéiozzák : de mivel fo- r, 6.' 
kat sůti a’nap ‚ és az esô áfztattya, maga- is a’ карет. A ’ 
a’ földnek zíriát 161 ki-fzija: ázért mérrékletefsé válik. 
Igen ìevallyák némellyek, az reves füz-fában ; va 
дуй-Шип lévô rodhatt fa-móhot, az kit 16 fôldel Ы: 
fze elegyitenek. Az úczán, avagy úton hevetô sárt-is, 
a’ ki alkalmas ideig fzekerekkel meg-tipertatott, meg 
nem vetik a’ Kertéfzek ; a’ kiknek egy-néhány féle ké 
fzitet fôldet kell óreg vermekbe tartani.' az virág ша 
gok, ésgyôkerek külômbségéhez kópeß. Mivel né 
mellyik, eiïéle kápofztás fôld kôzzůl zíroiiixbb : némel- 4 
Iyik foványabb : némellyik titkább : némelly tômôttebb 
fzátazabb;avagy nedveifebb, avagy könnyebb, avagy 
nehezebb : az mint oda fel-is meg-irtam, és kôzônsége 
fen тащите nemeit a’ virágoknak, magánofan mi 
cfoda Fóldet kévánnak, 

Meg-válafztván azért a’ Földet, minek-elötte a’ vi- CLU. 
rágokat bé-vetik , avagy últetik : Izůkséges a’ fôldet ` 
meg-áfni, vagy kapálni. x, Ногу az hafzontalan-fů, és 
gyorn az ásás , vagy kapálás által, ki-gyomláltafsék : 
hogy ki-ne fziìa az fóldnek nedvefàégét, kivel az vii-á 
goknak , 63 veteményeknek tápláltatni kelletnék. 2. Ha 
meg-nem nyirtatik, 63 tóretik az fôld: nem-vehetùbé 
a’ magokat , az kik puha ágyat kévannak. 3. A’ tenyé 
ůó 636,63 napnak súgári,’s az tôbb cßllagoknak erejek ‚ 
fem натащи: áital, a’ földnek belsô réf'zeit, ha ke 
mény.' 63 mint-egy erôs heìal bé-vont a’ Fôld. 

Az aísáshoz , két dolog kéyántatik: az idö, 63 mód, 
Az idó-is kettò: Ki-kelet, és sz. A’ ki ôfzel akar úi 
kertet kéfziteni: az, ki-keletkor áii`a~meg az földet. A’ 

Р z ki, 
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ki, ki-keletkor: az ôl'znek elein; Meet 32 nyári ineleg 
ség, és téli hidegek által, lz öröngy, és стран, el 
ofztatik: 32 heiában való g kerek, 63 Eávek-is 32 de 
reknek,és hévségeknek erelek által, meg-eméfztô dnek. 
l Módgya pedig, 32 ásáfnak ez, Ногу 113 a’ föld, a’ 

hól kertet akaer clinálni, igen el-vadúlt,és fok boicot 
Зап boritotta-el: ha lehet, 32 ôreg kórókat elsôben ki 
yvonnyák, és az-után тащи, avagy kapállyák-fel, ki. 

‘ keletkor vagy öfzel; 63 f'zorgalmatolßn ki-gyo mlállyák. 
Az mit ki nem gyomlálhaçnak, hadgyák 32 gôrôngy 
alat; hogy ióvendô nyárba ; vagy telbe meg-rothad 
gyon: 63 ugy-kell hagyni a’ lôvendô ki~keletig, vagy 
òlzig. Akkor vilzontag három-ágú vas-villával, meg 
kell forgatni a’ cfoportokat, 63 ugyan aval ki-fzedni, 32 
ben-maradott fůvet. Az-után, bôven gane'ft-kellreá 
hánni: 63 ugy-kell hagyni, meg 32 fôld bé-ifzfza anual: 
nedvefségét ; az-után harmadfzor ‚ megént meg-kapál. 
ni, vagy áfoval meg-áfni, bogy az ganéì 3161 fordúllyon, 
Ezt, fzépen gereblyével meg-egyenelitvén , 32 miné` 
mât kóvánlz , ollyan magot vethetz belé. Némellyek 
azon fzorgalmatoskodnak, hogy elsö efztendôben , ne 
igen méllyen áfiànak 32 veteményeknek: ugy-mint , 
vagy két tenyérnyire. майдан: efztendöben ‚ négy te 
nyétnyire,vagy egy öreg lábnyira; ugy hogy az й] fôl. 
det, 3’ kiben még lemmi fem vólt, Fellyůl-hagyák : 63 a' 
gÖtÖn-gyôket 3161 forgafs'ák. Harmadlk elztendöben, 
még alább mennek, 63 úi fôldet hánnak fellyůl, 32 régit 
el vetvén : és igy ,ha minden efztendöben й] fôldet for 
gatnak-Fel, igen kevés, avagy femmi gane] nem-kell 
hozzá. 

Virgilius, ’s más Gazda emberek- is igen reá vigyáz 
mk , 
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mk, hogy mikm.l fzántanak avagy áfnak: ha akkor 32 
hideg Etfzaki-{zél fúj, ne-mozgafsák 3’ fóldet, Mett en. 
nek 32 fzélnek hideg~ége által, 32 fóîclnek Iikacskáì bé 
tekelztetnek ; 32611 a’ magok,és gyôkerek нет-133312. 
kodhatnak 3’ 161111162; 63 32 fzůkséges tápláláfok fem 
161161. Е21 pedig, ист-61311 3' virágokban: de meg más 
veteményekben-is, meg kell tartani. 

A’ virágok, nem-igen kévánnyák a’ gyakorta való 
права; hanem, minek-elôtte el-ůltetnek , avagy vet 
nék °. és a’ kik a' fôldbe matadnak, azokat fellyůl kike 
Ietkor, mike: 32 levelek ki~vér, ke't ágú kapácskával , 
meg-kapálhatni:és ha igen fzáraz 961113 a’fôld 32 116111. 
Iôttek meg-ingathatni , de nem télbe: mert 32 hideg 
könnyebben ńltal-hattya ôket, Néha az fzáraz 161661 
is el-vonhatni, 63 111131 hányhatni 32 vitígok kôrûl, 

§. II. Az Virágos fòldnek ganéjozásáiúl. 
Z ásás után következik 3' trágyázás, vagy 8311610 

zás, A’ ki zíros, 63 1611у6Г26 fóld, annak nem 
Í'zůkségaz ganéi. Ha igen fzárgz , 63 igen nedves, 321 
33116113141611 meg-iobbitani. Es igy, 32 felettébb való 
fzérazságat, vagy nedvefséget, bôvebb ganéìozáßàl; 3' 
Ьб26р-Г261111, méttékletefkéggel kell-fegiteni. 

Ehez pedig fzůkséges, поду tudgya 32 6111Ь61 
meg-válafztani, 3' ganét, és meg-Öfmérni, mellyik al 
kalmatallâbb. Azt három állatbúl vehetni , иду-1111111 
101133 állatokbúl; embetbůl; és más négy-lábúakbúL 
A’ 101133 állatnak ganéja, mivel igen fzáraz , és hevitô ,° 
igen тег-111611111, 63 meg-gyúìttya t’ földet, Azétt, 
clik igen nedves hellyeken fzolgálhat 931311111: ugy 

P ; ‘ mint 

CLIV. 
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mint a’ Galamb , és tyúk ganéi. Az lúdtúl, 68 kácsátúl 
való, femmirekellô. Az ember ganéj-is mivel eHéle 
terméfzettel bir nem-igen alkalmatas. Leg-jobb., az 
négy-lábú állatoknak ganéiok. Azok kôzzül-is яйце]. 
lyek, mindeneknek-ŕ`elette inkább iovallyák az Í'zamár 
ganéìt; mert az, fokáig efzik, 68 iól-meg eméfzti az ele 
delt. De mivel afféle állat,i gen fzůk a’ mi отвык 
Ьап: nem-élhetůnk Felette véle. Máfodik helyt дамп: 
az Júh ganéjnak, fô~képen az gyôkerekre, 68 vetemé 
nyekre. Az-után a’ keeske ganéinak: Ide mivel efiélék 
kel fem igen bôvelkedůnk, elegedgyůnk-meg a’ rehén 
ganéiial: a’ ki igen 36, 68 imbb a’ 16 ganéìnál; leg- alább 
való a’ difznó ganéì. i 

Az fem elég,hogy meg~ifmérie ember az ganéknak 
kózônségét : hanem azt-is meg-kell tekénteni, kivel mi 
némû fôldet trágyázhatni; mert az melegekkel, ugy 
mint a’ tollas állatoknak, embernek, és lónak ganéiával, 
az igen nedves hellyeket. Az ki nem-felette nedves : 
1611 , tehén, kecske ganéiial, Azért a’ ki-keieti ganéjo 
záíra, tehén, Júh gané] hafznos: a’ ló gané') nem-anvi 
га: mert ez nyaratfzaka, igen тез-8681 a’ fòldet. Az 
òfzire iobb mert az alatt az fzôlö venyike, ’s vetemé 
nyek melegecskén fekůfznek: fó-ke'pen ha hó ст: reá 
ìok. De reá-kell vigyázni, hogy sûrůen ne~hánnyák 
reájok.' A’ Fák, tehén ganét kévánnak. A’ virâgok pe 
dig , a’ kik gômbôlyů gyôkerůek, nem-kedvellik a’ ga 
néit: az mint oda fel-is meg-moodottam. A’ többì a’ 
kik fzeretik, mïcfodásban gyönyôrködnek.’ fellyůl-is 
meg тат, ’s álább-is meg-lefzen. 

Két-féle ganéì tartó helyt rendelnek a’ ишака , 
Egyikbe, a’ hóvá az 63 ganéjt hánnyák. манки ‚ а’ 

honnér 
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honnét az régi, 63 el-rothadt ganéit ki-hánnyák. Ne 
legyen igen mefzfze a’ virágnk keritésétúl x hogy a’ kik 
и: fzůksc'ges, kòzzelérheisék. Az tòbb fzagos virá 
goktúl, hogy azok at, nehéz illatok áltnl, meg~ne 3631: 
sék .° elég távúl. Kinek 16 kemén y fôlde legyen mind 
alól, ’s mind kôrnyůl: hogy által ne- Ízivárkozzék a’ ga 
néinak nedvefsége,kiben annak ereie Foglaltatott. Ezen 
kivůl legyen árnyékba, 63 félen : hogy az-nap meg-ne 
fzárafzfza, 63 ki-ne iziia. Azért ha lehet, viz follyon 
reáia. Azon kivůl az ú] hóldra, nyári hóinapokba, vas 
villával meg-forgafsák: hogy egy-aránt rothadgyon 
meg. Az igen frifs, és 61 ganéjjal nem.kell élni; теге 
az 16 magokat ki-súti , és rofz Fńveket nemez, annak fe 
\ette,ártalmas férgeket. Az efztendöit femiovallyák 
ezen okért;hanem három efztendôs leg-iobb, avag leg 
fellyebb négy efztendôs. Mert azomban, ha mi bůz 
vóltl bennek , ki-párállott; ha mi keménység , meg-lá ú t. gy Az' ganéiozáfnak ideie-is kettô, a’ mint az ásái'nak; 
a’ ki-kelet, és öfz. A’ fzagns virágokhoz , 63 veteme 
nyekhez való fôldet, leg-iobb ganéiozni , mindgyárt 
mihent ásót, vagy kapát fzenvedhet, Februariufnak 
végén, vagy Martiufnak elején. Az melly trágyázás , 
e\ég az közép-fzerů fôldbe.' ha kétf'zer vetik-is bé поп 
fôldet. Egyébként ha cfekély a’ fôld, Sz. Jakab n? едина, valami kevefet hinthetni reá, A’ гамак gan - 
iezásiírúl, fzellok tulaidon hellyén. Еду fzóval, akár 
mikortrágyázza ember a’kerteket:de mindenkonzon 
legyen, hogy mikor az nap~nyúgatti fzél fúi , 63 11616 
fogytára, fzáraz idôben legyen az, mertigy, nem-olly 
буев, mint virágos lefzen a’ fôld. 

` Ат 
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chL Атм—13 fzorgalmatoßìn reí kell vigyaizni , hogy 

32 melly ganéì még meg-nem eméfztôdótt, 63 ritkúlt, 
39313’ virágeknak 9316 tôldetmeg-ne ganéiozzák; тег: 
3’ mint egy-néhányfzor mondottam , 3’ hagyma gyé 
kerůeket ki-égeti, 63 meg-rothafztya. Némellyek azt 
is tanácfollyák, hogyfzáraz legyen a’ 331161, minek 
elôtte a’ fôldel 612126 elegyitik; azért meg-kell várni , 
hogy az ganéìnak nedvefsége alá fzivárkozzék 3’ 1614 
be: leg-orten fergafsák-meg 3’ földet, 63 minden 16161 
161612126 elegyitsék vele a’ ganéìr. Kinek ciak annyi 
nek-kell lenni, 32 mennyi elég .' hogy 32 meg-lankatt 
ercìét 3’ földnek, 63 erôtlenségét meg-iobbitlà; тег: 
10ЬЬ 3у31‹33ЬЬап ganéiozni, hogy fem mint felettébb. 

A’ hól pedig igen fzúk 3' 331161, annak hellyébe él 
hetnek. l. Agyaggal, kit a’ halastókbúl, patakokbúl, 
63 más viz-álló hellyekbůl ki-áfnak; 3' ki нет-101111211 a. 
lább 9316 a’ ganéjnál : Fö-képen 32 Spárgára , 3’ ganéjos 
ifzap-is, 3’ 1161 ki-ôntôtt 32 kápofztás Féldre. 2. lgen, 
hafznos 32 reves, avagy rorhadt Fúz-fában,nyár fában, 
tôgy-fábanlévô por, avagy fôld,.ha 013316 161661612 
126 01'СВУ1С1'СЁ1 : fö-képen 32 virágok-ra ,.Í'zagos fůvekre, 
63 veteményekre. 3. A’ Timároktúl maradotr cl'er hei, 
32 mint 063 Fel-is с. 6. meg-írtam, 113 két vagy három 
efztendô alatt meg-kezdert rothadni. Vannak 32 kik 
16161- kréta fzabású Földel, ganéi hellyett éInek: meg 
Iehet ez 32 12616 tôvekre ; de nem-az virágokra.. Az 
mint: 1`6 hamú, 16 106, fem eleven méz nem-alkalmatos 
azok kôzzé „ hanema’ mint egyméhányfzor meg- mon_ 
dottam, 32 kápof'ztás fôld,a’ kiben a’ ganéì földé vált:~ 
Azt pedig, hogy hai'znoliâbb legyen,- leg-alább min_ 
6611 hamdik ef'ztend'öben kàkell álhi, egy vagy két te _ 

. .. nyer 
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nyérnyire; és megint 32 kápofztás fôldre boldani t4 ez l 
belly et pedig , más úiiabbat, és friß'ebbet, 32011 kápofz» 
:ás fôldrúi óf'zfze gyúiteni , és bé-hordnni; meet 32 
meg-vénhedett fôld, 113 fokáig ugy hadgyák, 138311 lat' 
Iàn meg-foványkozik. De m1vela’tágas kertre, nem»l 
erkezherik 3’ Kertéfz, hogy minden efztendöben meg-` 
ganéiozhaßì, azéri: leg-alább egy réfzét 3’ kertnek, egy 
efztendôben : más réfzót máfodikban, harmadikát hau*-I 
madikban meg-trágyázza; hogy minden harmed ef`z«) 
tendôben 32 egéfz kert meg-zírofodgyék, ВЕН: 16111, 
nem-cfak 3’ hagyma gyôkerů virágofnak , Anemoné-I 
nak: hanem fzekfäeknek-is , rósáknak , virágoe fáknak,l 
63 cfemete'knek-is haf 21103 , 63 még 32 apró 103301103! 
is g cfak hogy ezeknek ió aprón meg-roftállyák. 

5. III. Az ôntôzéfrůl. 
ak nem minden kerti veteménynek fzůkséges 32 
6016263, mikor igen 123132 32 idö ; vagy termó 

i'zet fzerént való, mint 32 036, hermat, hó , ’s 3’ t. avagy 
3’ Kertéfznek Izorgzlmatofsága áltel. Három-féle a’ 
113Г21103‚63 iokoir való 036. I. Az melly ôf'znek végén, 
63 télnek kezdetin efìk; mert 32 31131, 32 nemzéftůl va 
16 erôtlenségek 3’ gyòkereknek , meg-úiiúl. 2. Az 3’ ki 
mindg'yárt 3 nemzés elôtt efik : mert akkol' Ízůkséges 
n’ böv 036. 3. Miko! 3’ fák el-virágoztak. 

Az alkalmatlan , 63 ártalmas esôk azok, kik 32 vi. 
rígzáfiiak kezdetin , avagy kôzepin efnek; mert akkolr 
mind el-véfz, virágiában meg rothad,és le-húll 3' virxíg.` 

Hs 32 036 meg-nem felel az Kertéfz lléviínsaígának,l 
32 ó ferénysége 31131, 61116261101-2011 meg-fegiteni 3' 

Q~ nedvef» 
f 
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„шведы; alkalmatos hólnapokban, napokban,órák- 
ban, Mindenek-felett, az idókre-kell vigyázni, Gfak 
nem eggyenlô íteletben vannak a’ Kertéfzek; hogy 
nyárba, mikor délbe a’nap igen sůt, ист-13611 ôntôzni . 
Kinek kùlômb külömb-féle okát adgyák, az kit én moli: 
nem-vifgálok. Némellyek kivált~képen való okát azt 
adgyák: hogy a’virágok, avagy vetemények kôrůl a’ 
fôld igen meg-í`zárad , 63 keménnyen meg-hártyázik , 
hogy az Etlzaki harmat fem hathat 32 fôldbe, és ki-fzá 
tadnak a’ gyókerek. 

Mindazmáltal az fövenyes földön , igen hafznos 
az déli öntözés. Leg jobb ideje az òntôzélhek, télbe 
ha sůkséges, a’ nap-keiet után két órával; Nyárba mi 
knr az nap el-akar enyéfznl,avagy el is enyéfzett; hogy 
télbe az étfzaki hideggel meg-ne fadgyon a’ Fóld.' пуд: 
ba pedig, hogy az reggeli öntôzés által, az nappali 1161 
ségßrpeg-ne sůiïè.’ és mind a’ kettô, a’ magokat kine i e е. g Azon-kivůl ‚ nem-kell igen laffu ôntôzéifel öntöz 
ni, fe felettébb való hertelenséggel, fokat egyfzer-’s 
mint reájok ônteni; hanem atta való ôntözô kannát 
tarcfon 32 ember, vagy rézbůl,vagy bádokbúl , vagy 
fábúl, vagy cferépbůl ,~ kibůl egy vagy két araVznyi csö 
ki-állyon. Annak végén egy gomb, a’ kin [bk apró li 
kacskák iegyenek, kiken ki-òntsék a’ vizet apránként . 
mint az kedves esôt, egy aránt efsék minden felé. 
~ i Az kiknek illyen edények nincfen, fa кош-61:31 
ôntöznek, fô-képen 32 palántra, Mihent az magokat 
el-ůltetik, haa’ fôld fzáraz vólna, mindgyárt ôntôz 
hetni. Efzébe veheti az ember, ha elegendô nedvcf 
sége vagyon az fôldnek ; 32 vetemények meg-vidámod 

nak ‚ 
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пак ‚ és az virágok meg-f'riíäülnek. Az igen fiatal vete 
mények , kevelTebb ôntôzéíïèl érik-meg: hanem a’ kf 
immá: fel-nőt, és erejében-is meg-őregbedett, mivel 
fzárazzabb, és melegebb termófzettel bír, többet ké 
va'n, ’s tôbbet-is ящик; azok is a’ kik bôv öntözéfïëf 
gyönyörködnek. Azokat pedig, a” kik immár meg 
vénhedtek , és az óság bántya őket : ritka, és mértékleo 
tcsôntózéűä táplállyák, hogy idő-előtt meg-ne fojtsák; 

Az ôntôzéñ'e való vizet-is meg kell шитая; 
mert az mély kútbúl való hideg víz , nem-ió arra; mivel 
a' gyökeret igen hidegiti, és el-vefzrí. Ha pedig más 
vizet nem kaphatna ember, elsőben ezt a’ vízet tölcsék 
valami sábea, vagy kádba,és hadgyák a” Napon ‚Вову 
ki fziia az hídegségétfs az-után őntőzzék vele. Leg 
jobb az eső-víz , hanem azt: valami sáffba meg-tartcyák, 
és mikor (zükséges, őntöznek Vele. Az-után az fólyó 
víz. Az álló , és poshatt vízet nem iovallya'k : mivela; 
pol'ványós súrůsége miatt, nehezen hathat által. Аг 
talmas-is igen a’ bůze , férgeket hama: neve-F. Nemis: 
kell minden-nap öntözni, hanem máfod nap. 

Másképen-is óntőzhetní, fő-képen az gyökere ke t; 
a’ többi kőzzótt dinnyét, сдави, cfemetéket, ’s a’ t. 
tudnia-illik , mint az Kalendaríumbamis meg-írtam n“. 
172. ha egy fazékba vízet töltenek, kivált-képeneső 
vizet: és abban egy, két, vagy három úinyí fzéles rú-v 
Мс tefznek , kinek egy réfze, jó méllyen az fazékba le 
gyen ;az тёти ki-fzolgállyon az virágnak, vagy vete 
ménynek, vagy cf'emetének réf zére ; azért melléye-kelf 
tenni, hogy egy kevefsé magofTabban állyon az edény: 
elegendő nedvel'séget ad. Ha ki» foly, meg-többet tól 
“Елей belé, mikor fzáraz iudó vagyon, egyébként a’ 

Q 2 víz; 
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vizbůl 3’ ki 32 levélre clik, férgek 63 cligák nönnek a’ kik 
meg-efzik 32 levelet. Ha kevés teìet tôltenek 3‘ viz 
ben . 63 3931 òntözik a’ fâveket: cl'událatos-képen ne 
velkednek tôle. Ha 32 Folyó vizben 1696 rákokat meg. 
fözik, 63 annak levével ôntôzik a’ fůveket, hamer nön 
nek utánna: de nelegyen foós viz; mert ezt nem-Izen 
yedhetik. 

§. IV. Az Gyomláláfrúl. 
1961 mind 32 esôk után, ’s mind 3’ gyakor 60:6 

2611`61 gyom, és hafzontalan fůvek nônnek , 32 
virágek, 63 vetemények kôzzôtt, 32 kik ezeknek сар 
Iálálokra fzúkséges nedvefséget ki-fziiák , 63 32 fôldnek 
zîrìát, magokhoz vonfza'k: azért 3‘ Kertélznek elsö 
gondgya legyen, hogy eŕfe'le baizontalan, 63 ártalmas 
fůvektůl 32 világokat, 63 v -. teményeket meg-óltalmaz 
23, ’3 azokat fzorgalmatoilàn ki gyomlállya; kit télbe , 
mikor 3’ fôld meg-fagyott, és nyárba. mikor igen vízes, 
el-kell távoztatni. Meet 3’ keme'ny fôldbůl, ha ki-fza 
kafztod-is 32 levelet: de az gyôkerét ki-nem vonhatod, 
és annál inkább nô. Mikor pedig igen nedves, fok 16 
fôldet vonfzafz-kì vele, 63 1616, hogyaz 16 fůvet-is ki 
ne húzzad eggyůtt, a’ kire igen паду gondod legyen , 
hogy meg-ne sértfed, avagy kezeddel illelfed: mert ha 
mar ki-vef'znek a’ gyenge virágok. Azért , fem akkor 
ra nem-kell a’ gyomláláll: hagyni, mikor igen meg-rôg 
zôttek, 63 eròsôdtek 3’ fôldoen a’ fůnek gyôkerei : ['e 
mikor még igen gyengék a' fůvecskék; hanern mikor 
immár egy-kevefsé `meg-nôttenek hogy kézzel meg 
foghafi'a ember. A'zokat pedid, 32 6113931 fegja-meg a’ 
levelei-alatta’gökereknek,és egy kevefsé Богдана-шея 

‘ kôrnyůl 
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köt-nyúl а’ Fůvet . és egyenefen vonnya-ki a’ gyökerét; 
Azért leg-iobb az eső után,mikor még lágy a'főld,és a’ 
viz le-fzívárkozott róla. N em-ís kell meg-tapadni a’ 
veteményeket ,' azért az ágyakat,cÍ`ak olly lzélefen kell 
hagyni, hogy felét el-érheffe egy felől kezével : más 
felól-is felét. Arra-is reá vigyázzon a’ Kertéfz , hogy 
a' gyomláló, ki-ne vonnya az ollyan füveket, а’ kit nem 
cfmér; hanem meg-kérdgye elébb,és iól-meg efmérje, 
ne-talántán а’ jó füvet ki gyomlállya, ’s az rofzfzat ben 
hadgya. Azon-is kell lennûnk,hogy a, gyomláláfi: Го 
kára ne-h adgyuk: még а’ füvek а’ virágokat, és vetemé 
пуске: elnyomják, eledeleket ki-fziják, és mint-egy 
kötelekkel meg-kőtóztetvén , el-fnitsák őket. Annál 
inkább , ha а’ gyomot magban hadgyák menni, és a’ 
magot fzettevfzéllyel maga el veti. Xvégre , ha lehet, 
az ágyakat elébb meg-gyomlállyák , minek-előtte meg 
virägozzanak. Ha azért igen nagy mel-egek járnának, 
iobb vólna а’ gyom kőzzőtt hagyni egy ideig, az kik 
alatt, mint-egy fedél alatt meg-maradnának: hogy {em 
mint azt ki-gyomlálván, а’ verö-fényki~sůHè ôket. Ezt 
pedig a’ gyenge virágokrúl, és vetemónyekrúl-kell ét 
tcni; nem a’ kik immár alkalmalin meg-nőttenek. 

Az útakat- is, mivel gyakran а’ fú bé-nővi, nem 
kell igen fúvefen hagyni: hanem mikor egyéb fzorgofl 
fabb dolga nincfen a” Kertéfznek, vakaró lapáttal, а’ ki 
egy tenyérnyi fzéles legen, vakartam-meg nyári ‚ és 
(zárak időben. A’ gyomot egy kevefsé az úton-kell 
hagyni, hogy egy kcvefëé meg fzáradgyon, és annyi 
földet ki-ne hordgyanak vele. Azt pedig, vagy lzi-kell 
bánni; vagy egy heliyre, а’ hól meg rothadgyon, ga 
игра!‘ hordani. Az apró magoknak vetéfekrúl, az vo 

Qg temé 
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tem ényeknek el ůltetéfekrůl', 68 virágoknak ,faz Vet:e-i 
ményes kertnek munkáiban találod. 

§. V. Az Virágoknak némelly óltalmazá 
fokrúl. 

такт tôrtémk, hogy az eLvetett magok , vagy 
magok fzerént, a’ fóldfzinére kiverekednek; 

vagy tôrcénet fzerént, a’fóidbůl ki-állanak. Azokat 
- azerc , ha még gyôkeret nem-vertek, rnéllyebbenl dugd. 

bé a’ ŕ'òldben. Ha meg-gyôkereztek , tôbb- fôldett há» 
rints reáiok. Hafonlóképen hány fôldet efiéle magok.; 
ra, ha nem-elég mé lyen últettenek,vagy vettettenek; 
a’ kit meg-ifmérhetz arrúl, haaz4 мышек alsó réfze 
fe.érv l Némelly vîrágokat, a’kiknek hofzfzú gyenge l'zá»` 
rok vagyon, hogy az fzél le-ne tôrìe: pálczáczkával, 
vagy karo cskával-kell megutámagatni , és ha fzúkséges, 
hozzá-is kôtôzni. Ha az edényben ůltetett Virágnale 
gyôkere, betegesked'ni смывает; kit éfzre vehetni, ha. 
az levele sárgúlni, 68 lankadni kezd; félre-kell az edén-t 
forditani, 68 vizet-kell rea’. tôlteni., még az gyôkeréhez 
ragadott fôld el-válik tôle. Ugy hogy , a’ gyôkerének 
heme, avagy fél-réfze,az apró gyókerek fzálkái-nak sé» 
reime nélkůl ki-nyittafsék, 68 meg-mofattafsék. Az 
meg-vefzett réfzét, kéfi`el el~mefsék az nyers~igt és Fél 
oráig, mégmeg-fzárad,€öld nélkůl legyen;az-után-,ter- 
pentina gyantávai ôle'ze elegyitett: viafzal kennyék-bé 
az febet t 68 Г26га2 fovány fôldel tólcsék~meg a’ vermet, 
¿kit lai-váîtanak, 
‘ На pedig az földben аисты: hagymâs gyôkér, 

игуан: 
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` yan azon ielekbůl, fogyatkozásban találtatnék: a’ 
kôl'nyůl való fôldet, óva el~kell vonni tôlle, 63 131361161 
д gáncfot 32 nyets-ig le-kell vakarni, 63 32 meg-Vefzet 
hejait lekell vonni, ’s hafonló fzáraz , és fovány fôldel, 
megint bé~tölteni a’ kiáfott vermet. Ha ifmét a’ gyô 
kérnek, vagy bulbuinak, fzinte 37 alsó réfze vefzett 
vólna-meg: éppen &gt;ki-kell áfni , és az meg-irc móddal 
orvofolni. Ha 32 levelei, avagy virágok kôrůl vólna 
valamihiba, vagy hervatság, vagy pókhálos, harma 
tos, gomba fzagú penifzel vólnának bé-vonva: 3’ kik 
mintha vallìl metzettek vólna-le mind gyôkerefiůl 
meg-eméfztik a’ virágokat, és veteményeket: Azért ab 
ban 32 161611611 , vagy darab bôr, vas , forgács , vagy mi 
eiféle Fogyató állat vagyon, a’ ki meg~nem rothadott , 
fôldé fem vált, Атак-0133611: mindgyárt a’ meg-ve 
fzett földet, a’ ki 32 gyôkéxl kôrůl , 63 fellyůl is vagyon, 
el-vonnyák 1613: hogy meg.ne sértsék a’ gyökeret , 63 
más ŕ'rifs, {'zátaz, fovány Fôldet tôlcfenek гей. 

Az virágokat, 63 azoknak fzáráit ártalmas kéz'zel 
illetni ; nem 16 mert el véfz a’ virág, Ha le-kell fzakafz 
tani , inkább kélfcl mefsék, avagy kôrômmel cfipiók-le; 
hogy fem mint kézzel fzakafzák. Mikor pedig le-akar 
1313 l'zakafztani , imitt amott kell le-metzeni. hogy ma 
ndgyon még-is ritkán 32 ágyaeskákon az virágokban, 
Az fzátokat 13 161 alá mefsék, hogy a’ gyökereknek ele 
deleke't ki-ne fziják: és az vitágoknak ékefségeket elne 
wgyék. f\ ` 

Némellyek, mihent a’ virágok el-virágoztak, és 
bhúllottak .° mindgyárt földig el metéllik leveleket a’ 
virágoknak; ítélvén , hogy 32 által jobben 116 32 gyö 
kerek. De ezt 3’ taroláit, közônségefen nem-javali lyá 
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lyák a’ Kertéfzek, Merc ez által az feb által, a’ vete. 
ményeknek éltetô, és nemzô elevensegek врагами: ‚ 
¿s a’ gyókerek vagy el-vefznek, vagy igenmagtalanng’ 
le fzne k. l}obl&gt; azért, hogy a’ vitágos táblak; levelefek 
legyenek, hogy fem kopafzok. Sôt evel a саг-015831, 
mind az kemény hidegnek, mind az sůtô vel-»ô` fények 
után nyitnakmogy az gyôkeret , vagy meg-fzárazfzák, 
vagy meg везти. 0 с О 

Az gyenge, és fzépfzmu nemes vxrâgoket, ogy. 
mint Anemone,Ranunculus,és Belgium! Tullpáknak, 
és tôbbeknek virágir, az sůtô verůfényeůl meg-kell 
óltalmazni : Еб—Ёёрса az veres выпас, Cmobrium, ’s 
efiìle fzinůeket. Mert a’ verö-fény, meg-vel`ztegetì 
fzineket ‚ és haloványek lefznek. Azokat pedig , vagy 
ágakkal , иду gyékényel Баш vonván, vagy más Fe.' 
денет vonnyák-bé. Ugy hogy étfzakám, vagy esôre, 
vagy mikor az verö-fény nem-slit, ki-nylchafsák. ‘ Oi. 
lyan efzkòzzel-ís bé-fedhetik, hogy a’ melly felôl а’ у:. 
rö fény fzolgál , аки fordithafsák: és a' virág arnyékbn 
maradgyon. 

§, VI. Miképen-kell Télb-e, a’ Virágokat, és 
idegen Шт, óltalrnazni az hidegtůl. 

Ivel az mint oda-fel meg»mondettam, némell'y 
viińgokat, az quartéliokban-is, kin-hagyanak ; 

néha az hideg-is meg árt пени, ha bé-nem fedik : kik 
nek nemeket, és neveket-ìs meg-irtam. l. Az cfomós, 
¿s gômbôlyô- gyökerů virágokat ha kin-hadgyák , és 
так; bárorságnak акаем, bé-akarná fedni .‘. mivel az 
запер: nem-fzeretik, ’s ânnál inkább a’ ló Бане]: : meg 

бинт, 
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Маш , hogy defzkával fedgyék-bé,és ап‘а takiák а216 
gauéit, hogy néha ne'ha az verö-fényre ki nyithafsák. 

2. Az tellyes, ¿s gyenge vil'ágok gyókerét, cfak 
fa levéllel-is , vagy fzalmával bé»fedhetni 3 ага]: hngy az 
fzalma ‚и 6:6ше&amp; búinak az egerek, és kárt tefznek az 
gyôkérbe. NB. Ha tôk levéllel , tôk fzalmáiával., vagy 
inkább Ízárával , akarmit- is telle bé-fedgyenek : igea 
meg-óltalmazza. Mert ennek olly terméfzete vagyon, 
hogy kivált-képen ellenzi az hideget, 63 nem-engedi, 
hogy шиитов annak, a’ mit aval bé-f'ednek. Hafen 16. 
képen az tengeri HiNAx , avagy inkábbaz tengeri fzànz, 
a’ mint az Németek nevezik kiben ivegeket fzektak ta» 
kami. 

3. Az melly virágok ágas-bogafok, vagy hofzfzú 
vékony vefzeiek vagyonz ugy-mint Genifica, _iefamin , 
füge, 63 több шагами vefzeiit öfzfze kô'tôzik, és le 
натуги; Ыш: , sôvényeket, vagy defzkákat támxfzte 
nak óldalaslag melléiek: azt meg tôItik ló genéiával i6 
temérdeken, az-után гаме: hânynak reáis. 

4. Az mellyeket edényekben vifznek a'pinczé 
ben , vagy meleg bóltba , azok аи gantár шастать: 
a’ pincze ne-legyen nedves , hanem fzáraz. Délre ab 
!akia legyen , a’ kit néha „ем meg-nyithaßànak :és az 
Карпа}: súgárit bé-bocsáthafsák. Millor pedig zz pin» 
ezébe vif-¿ik akárvirágokat, яка: Fůveket, а“: efeme» 
téket, 68 Шт: igen reá-kell vigyázni, ho y недочетам 
Ьё-пе tcgyék,hanern fzárazon, Hafonl képen azok'. 
5e legyenek nedvefek, a’ kiketaz ágyakbau bé~ fednek; 
meet hamer тек-готам“, és az hideg-is lu meg-¿rin 
ti',` Hamai-ebb el'-vel`znekr Azért nem-ártegry keveiäé 
шаг: аи tenui öket, падёт: nagy hideg детища: 

M 9 



130 Elsô Kònyv Virágos - Kert. 

CLXV. 

na, minek-elötte bé-tegyék:hogy meg-fzikkadgyanak, 
és fzáradgyanak. _ j 

5'. Arta-is Egyelmeteß'en гей-11611 vigyázni, hogy 
télbe 3’ 161661316, avagy pinczében, vagy házban az 
esô bé-ne efsék, fe ne izivárkozzék: fô.képen , mikor 
igen meg-fagy. Merc 611616 viz felette ártalmas, és az 
hó víz«is. Azért , ha valarni képen vagy likacskán, 
Vagy hafadékocskán bé-fája a’ fzél a’ havat; 32 ágakrúl, 
és levelekrůl , 16.116111'6261: 63 32 311 yárúl~is el-fepreni : 
32 likakat-is vagy ganéjjal,vagy mohval . vagy fzófzfzei 
fzorgalmatofíän ybé-cfinálni. Ha pedig ablakocskát ‚ 
vagy lélekzö likat fzánfzándékkal hagynak 32 illyen há 
zon: mikor 3' Nap-fény fzolgál, 63 melegecske van, 
meg n ifsák azokat ; hogy az apró cfemetékre reá 1201 
gálha on 3’ fényefség: 63 32 rekkenô Eget 61-01213113 , 
’s az felettébb való árnyéki nedvefséget, тез-61116126 
helfe. Mihent pedig a’ Nap el enyéfzik , vagy 136-110 
mállyofodik: mindgyárt bé-tegyék ‚ hogy 32 hideg 
meg ne 616226. 

6. Az fem ártalmas, ha mikoxl igen тез-Саду, 3 
vagy igen hideg vagyon , 32 illyen házakban, vagy pin- 
czében 66266 rakjanak, jól тег-126636066 fábúl , 3 
vagy eleven fzénbůl. Mert 32 111у611-1`3 világoßân, és 
ЕШЬ-116111111 ég: és jó melegetád, a’ ki fokáig tart. Nem« 
is clinál olly nagy lángot, 63 1161666, a’ ki 32 Fákban, 63 
virágokban kárt tenne; kiválbképen pedig a’ 021610111 
fáknak kévántatik illyen melegség. Mert azoknak in 
kább 316 3’ hideg, 63 661, 3’ kik tòbb nedvefséggel Ь6‹ 
velkednek hogy fem mint 3' kikben fzárazság találtatik. 

7. Némellyek, f6 képen a’ Nagy Urak, a’ kiknek 
elegendö kôltségek vagyon; 32 föld fzinén fa~házat cli.- 

1131636— 
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папаши ‚ fangot gereniákbúl , famleópok közzê. 
Avagy a’ mint fzokás, egy-más kôzzôtt rovátskolván, 
me\\yeket két-élre мышиным; ’s azoknak közeit ‚ 
és likait mohval iól bé-dugiák. Az-után temérde 
ken, vagy mind mohval ( a’ ki fobb az 16 8апё]п5|,') 
чаду mind ló gauéjjal meg-rakják óldalaslag. N ¿mel 
lyek az gerendák hellyett , rendel defzkákat raknak , a’ 
каш: mohval töltik-meg: és ha kévántatik , kivůl ló 
ganéjt raknak melléiek. Hafonló-képen földet-is vagy 
defzkábúl, vagy findelbůl cfìnálnak neki; ésazt-is moh 
и! bé-rakìák ki-keletknr, mikor immár a’ hidegtůl , és 
dértůl nem-félô, megént elfzedik cgy-máfìúhés az ge. 
rendákat, ’s fedelét meg-tarttyák máfzorra. Az illyen 
házak,kìvá.\t-képen fzolgálnak aHële fáknak , és cfeme 
téknek, a’ kik mindenkor a’ fôldben „так. Azért 
aff'éle Шаг, jobb réfzére a’ fal-mellé ůltetik. Az melly 
fai, hátúl Etfzaki-fzél шёл épïttefsék ìó magoßàn fel ; 
hogy mind az Etfzaki fzélnek fanyargatásátúl; ’s mind 
az kegyetlen hidegnek keménységétúl , meg-óltalmaz 
'n az edényekben , és fôldben levò virágokat, és fákat; 
’s mind pedig egy réfzét, a’ ház fedelezésére való geren 
dákmk,arra tehefsék. Olly magos-is legyen pedig, 
дюну az fák, a’ kik benne lefznek, meg-ne fullyanak , 
hanem fzabadon álhaffanak. «. 

8. Efztergami Erfek Llrunk ô Natsága. fok módot 
probálván ,az illyen idegen fáknak, és cfemetéknek tél 
ben való mcg tartásában, ìobb módot ветшали (mi 
vel ha ganéít rak tanak , vagy nádat a’ Fedelére, az ganéi 
nak ártalmas nedvefsége,v és a’ hó-víz bé~í`zívárkozottz 
¿s által hatvân , el-vef`ztegette a' mit теша-с ; ) hanem 
6 Natsága, nagy fzéles árkot Напои, kôzzel két-ôlnyi 
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mélységre: hol'zfza annak a’ ki mint акта: két гады: 
hafonló-képen. Az melly árkot , mind ke't-felöl meg 
béleltetett: hátúl magolfa'bb fallal; elôl egy kevefsé 
fellyebb az шалаша; a’ közepin annak az ároknak, 
clináitatott Délre egy-néhány ôlnyi házan Kétfelôl 
aìtókat, a’ kin az edényeket bé-vihelisék: fellyůl pedig 
az föld-(zinén , három alacfon ablakokat, az kik ugym 
azon Délre fzolgállyanak: és mikor az Нар-863511 56— 
nyeskedik, meg-nyithafsák. F ellyůl defzkával meg 
padlották , az mint fzokís, és agyaggal meg-tólti'lttêk~ 
Azon-kivůl, a’ padláfon clináltak детками egy ió n. 
rafznyi Ízélefségre, két vacgy három hellyen lélekzö li kat, mint egy kéményk’ et, a’ щам alé: a’ kit bé 
tehetnek, ’s ki-nyithatnnk mikor kévántatik. Alt s’ 
házat fzokás fzerént bé-fedték, és ûndelezték. Belôl a’ 
házban , két kályhás kemenczét raktaknz kiket mikel: 
felettébb való hidegek ìárnak, kivůl bé-fúitheßènek; 
hogy lágy meleg legyen a’ ház .° hogy a’ virágoknak ‚ 
6s fáknak gyenge ágai , az hidegtúl meg-ne vételTenek.' 
Azért Ízoktak az Kertéfzek az ollyan bázakban egy kifs 
edénybe vizet стана, és reá vigyázni; hogy be a’ viz 
meg akar fagyni, bé-fůtsék az kemenczéket. Ha nem ,- 
nem-fzůksóges. Abban a’ házban,a’ Fal mellé, álláfc»Y 
kat elináltanak : a’ kikre egy-néhány Гоша az apróedé 
nyeket, és атака: rakiák. Az öregeket, a’ kôzepin 
gantárokra: úgy-mint типов-Раки. czitromokat, le 
moniát, éstöbbeket. Ide-ki a’ Fal mellé últetik a' fii 
ge Шт, laurufokat, 65 tôbbeket: az kiket öfzfze-kô 
tôzvén, meg-hajtanak; vagy астмы ‚ vagy sòvént 
melléiek tévén: azt elsôben lô ganéiial; az-után ст: 
поп verembůl áfván földet, ìól bó-fedik, hogy nes-firt 

haffon 
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ЬаВ‘оп а’ hideg пенек. Alól egy kifs likat hagynak né 
hoi, a’ kin az macska bébúhafsék, és egeréfzhelïën, 
merc az свет, télbe igen mcg-rágja a’ fůgének a’ heját. 

Mind ezeken kivúl, néha сепсисом meg-fagynak CLXVIL 
a’ gyôkcrek, bulbufok, fúvek, virágok, és cfemeték : 
kike: fegithetni , hogy megint az elòbbeni állapotryok. 
ra térhcßènek. На tudnia-illik , cfak ugy hadgyák 6 
kct: (c hozzá ne-nyúllyanak, felehellecckkel ne-illeiî 
sék ; hanem magoktúl mególvadgyanak, és a’ bé-fér 
kezett hideget ki vefsék. Azért igen reá-kell vigyázni, 
hogy a’ ßgyos gyôkereket fúveket vagy cfemetéket ‚ 
a’ mcleg iznbában ne-vigyék; тег: ugy meg-rothad 
luk , és meg-vefznek. Kivált-képen n’ répa , retek , ve 
tes-répa,sárga-répa, Fôldi-alma, és tôbbek eHélék, A' 
kik по!“ ugy mcg-fagynak,és keményck lefznek, mint 
a' k6: de ha ugy hadgyák , hogy magoktúl a’ fagya ki 
mennyen, meg ìók, és hafznofok lefzen. Az Войт— 
ringis a’ kit télben hidcg fzubában tcfznek , ’s az Зуб— 
llerét Юте! bé-fedik: ha fzintén az a’ fôld тез-Рагу, 
és megkeményfzvik is raìta: ha magán hadgyák , ugy 
hogy el-ìóvén az Egnek vékony melegsége,mcg-lágyit- 
(уз a’ Fòdet, ’s meg-enged : kár nélkúl vifzatér az régi 
nyerfcségére, és мед-аса. Elannyira nem-fzenved 
так a' Гарус: nôvéfek az lehellete'tt , vagy тешь ‚ a 
vagy hertelen bé-fůìtôtt fzobának melegségét. 

Annak-okáért, az hidegtůl vagy dértůllett шок. 
oak, két-képen vehetni eleìt. x. Az plántáknak, kiket: 
kivált-képen való edényekben ültettck: lágy meleg 
pinczébe való által-vitclével. 2. На azokatìólbé-fc 
dik; az mint oda fel is meg-írtam. Az hely , a’ hová 
bé-Vifzik , ne-legyen új-köfalbúl rakott : пазу nedvis ‚ R 3 a á: 
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akár kôbůl, akár téglábúl rakìák. Mere mikor engednì 
kezd az idô , igen ártalrnas nedvefséget fzerez a’ kö-fal, 
A’ kit pedig meleg {'zobában tartnak, azis vefzedelmes; 
mert igy , nem-fzokván az hideghez , ha leg-kiifebb 
hideg éri-is , avagy ha ideién ki-hozzák a’ Napra, meg 
árt , és elvéfz. Azért mikor efiéle plántákat , vagycie 
metéket ki-keleckor ki-hozzák a’ meleg fzobábúl : пе. 
tegyék mindgyárt fzabadgyában a’levegô égre; hanem 
egy-néhány napig, valarni heyazat alatt, vagy árnyékba 
hadgyák.’ meg hozzá fzokik a’ frifs, 68 hives fzellôhôz, 

Ha mikor bé-fedeifel akarja valaki az kin-hagyott: 
plántákat , 68 nôvéfeket az hidegtůl , 68 égi háborútúl 
meg-óltalmazni; Elsôben az fôldnek fzerét, avagy az 
ñatal cfemetéket, egyl réfnyire kôrnyôs környúl 36561 
del fedgyékbó: az-után tehén, vagy 16 ganéjt rakjon' 
kôrnyůlôtte. De 361 reá vigyázzon , hogy valami-ké. 
pen az gyôkerét; vagy az tôkeiét a’ fának, vagy az plán. 
táknak ne-érìe. Mert ki-égeti, és annak nedvefségét; 
mind magához vonfza. Harmadfzor, a’ fának, fúnek: 
teteiét , avagy mind éppen fzalmábúl csúcfolfan cûnált 
fedéllel bé-fedgye: és hogy a’ 1`261 le-ne hajtfa, kôrůl 
oda kötôzze. Mindaz-által, az fzalma sůvegnél , 3911 
nak ítélik némellyek esôvébúl , vagy kákábúl, 36 Sůrůen 
varfa Formára Ófzfze-fzôtt sůveget. Némellyek, iveg- 
bůl ciináltatnak viz égetô iveg marad magos sûveget: 
kinek az teteìén likat hagynak , azt tefzik az gyenge vi 
rágokra; ’s meg-óltalmazza ôket a’ dértůl, hidegtůl , 
hórúl. Az iveg, a’ Nap súgáritúl meg-melegfzik , az 
leve gó ég-is benne: melly az virágokat érvén , kénfzeriti 
aztaz virágzáfra. Az Felsô likon-is ki lehellôdik az le 
vegôfég, és más frifs férkezik belé. Némellyek az dér , 

68 fagy 
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¿s i’ng сне&quot;; ßgy fazakat tôltenelmneg vîzzel, és не 
и ш; gyòkerei melle tefzik: hogy az mapához fziìa a, 
dert. Sót mégaz fáknak gyôkereirúl is a’fô!det le-von- v 
шк, és ugy hadgyák télbe, meg a’ fagy ki-megyen az 
fóldbůl.' ’s az-után fedik-bé, és igy, nem-ártana a’ der 
a' fa угадать. De a’ Kertéfzek , fokaknak tanácsábúl 
ne-méréf`zellye illyen vefzedelemre vetni a’ гаме, és 
cfemetéket : fó-képcn az hideg tartomáryokba, Noha 
talám inkább haÍ'znál ha azoknak a’ cfemetéknek, efi'é 
le edényben tôltött viz.’ a' kiket a’pinczében, vagy 
bóltban vifznek, cfak hogy a’ gyókeléte ne-tôlcsék, 
magához vonván a’ hideget. 

XVI. RÉSZ. 
Virágoknak Melierséges neveléf'ekrůl, és 

munkáirúl. 

5. Hogy az Virágok idejébben , vagy késòb 
ben virágezzanak , és fokáig meg-maradgyanak. 

A a’ Kertéfz f'zorgalmatos, és ferény akar lenni , H könnyú Meßerséggel végbe viheti azt: hogy 
némclly упадок ‚ lzokott ideieket, virágzáfok 

kal meg-elôzzék. Annak-okáért, vegyůk elé példáúl 
a’ Räsát; (az melly mefierséget, más virágokhoz-is al. 
вышитым) Ezt ha akarod ‚ hogy ideiébben vii-á 
gozzék.’ ôfzel ůltesd cierép edénybe ió vékony, gané 
]os, nedves fóldbe. Mindennap kétfzer meg-ôntöz- 
zed meleg vizzel ,~ mikor hidegfzelek , vagy nagy esôk 
fzolgálnak, heiazat-alá vidd: étfzaka kin-ne had fedél 
nélkúl, Minek-utánna az télnek kegyetlensége, Багдада e. 

CLXIX. 
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és derek meg-fzůnnek, és a’ Nap'nak vigafztáló súgáei 
fényeskednnk: ki~hozzad a’ Nepi-a. Ha ki-keletkor св. 
rázni kezd, melegebb vizet tôles гей. На pedig a’ró’sát, 
az fóldben акта hagyni,ál`s két-arafznyi Eóldetaz ró’ 
fa gyôkerérůlki, és abban minden-nap kétfzer, иву 
mint reggel , és eûve-fclé tôlcs.meleg~vízet ; igy idejéb. 
ben virágzanak. СМ: hogy Illyen vefzedelem eri ô. 
ker: hogy az meleg тещ, hemarébb el-vefznek a’ 
gyôkerek. _ i 

Némellyek ezt так, hogy ha az RóTa ágocskárúl 
le-metzík az levél kózzôtt nôvó fzemecskét: és azt 
fzemre mandola-fában бивуак, a’ mint fzokás, ideìén 
virágzik , mikor az mandola. Hafonló képen ha alma 
fában ,nkkor virágzik, mikor az alma meg-érik: az mint 
fellyebb-is a’ ró’sárúl meg-irtam. Egyéb-ként ha ki ezt 
:karin , hogy nyaratfzaka ró’sája legyen: minden hól 
napban ůlrelïën más más ró’Í`a gyôkeret, és azt gyakran 
ganéìozza, es nyári napokban,minclen-nap kétfzer ón» 
tôzze. Azon-kìvůl , a’ ki-keleti és nyári virágok, ide 
ìén virágoznak : ha meleg , kêvér, és vékony efzkòzzei 
ganéìoztatnak; ugy-mint ló зацепи, í'zólô, és он} mag 
nak tôrkôllyével. [gy ha Septembernek végén az {zek 
fůvet, viólát, és tôbb eH`éle virágoknak némelly növé'a 
feket gyôkerefizůl le-metélled , és valamellyikkel , az 
meg-nevezett elzközókkel béieded ;télbe az hó пас-з: 
virágoznifog. Az mint oda Fel-is a’ NarcilTufokrúI , 
Hyacinthufokrúl, ’s a’ t. fel-találod. Noha sz mint 
mondám eIébb-is, meg-erôtlenedvé'n az annyok gyak 
ran való virégokkai .‘ eggyůtt el vefznek. Еду fzóvaI, 
akármi-némů magot az kigyó-hagymának gyôkerében 
жми, az тушью” hésége miatt, hamarébb vii-ág 
Zik'. Неву 
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Hogy pedig késöbben virágozzék az ró'f'a , a’ hó CLXX. 
масс; minent ki-cfirázik , más alkalmatos fôldben úl 
eeíed-el, Más-képen-is , a’ mint fellyebb mondám , az 
óltáfrúl. Azon-kivúl hogy az ró'fa, és fzekfů késôbben 
virágozzanak,mikor az elsó bimbóiokat ki-verik,ciìpd- 
el azokat az úiioddal, az N apta helyhezteíied , gyakrau 
òntózzed, hogy meg-ne fzáradgyon ,- és igy meg-car. 
toztatván az élefztô nedvefséget késôbben virágoznak, 

Ha ki акта, hogy fokáig frillën meg-muadgya» 
nak a’ virágok télbe , vagy úiiig-is, ill yen Mefierséggel 
éilyen. Mikor leg-iobb terméfzet fzerént való ereiek 
ben , e's ékeiségekben vannak, ’s minek-elött'e töpôrôd 
ni, és hervadni kezdenének, fzakafzfzák-le az гидам. 
ket, fzu'ka-lábat, kenyér-bél virágot, Bazaró’sát, tu 
lipákat , búza-virágot , fekete~kôrnény virágot, és tôbb 
effelét: némellyeket egéfzen , néme'ly virágoknak cfak 
leveleit fzedvén-ekaz egéf'z virágtúl; rakiák ritkán vagy 
lepedére , vagy defzkára , vagy más cferép edénybe, te 
gyék a’ kemenczébe, a’ ki nem-igen hév; hanem fél 
meleg, és »fzárafzfzák hama: hevenyében. Meet ha fo 
káig benne tarttyák,el vefztik fzineknek ékefségét. Ha' 
igy meg-fzáradnak, tedv el télre. Egy kék virág lincfen, 
kinek fzine fzárazon tœvább пацана mint az {Zarka 
ищи. 

A7. verefs-f'zinů fzekfůveket, válafztó vízzel,vag,y 
eröfs-vizzel meg-kenik; avagy belé-mártyák, ’s ki-ter 
ieztik defzkára, hogy ugy fzáradgyanak-meg, az {zine 
.ket meg tarttyák, és keményecskék lefznek, az mint a' 
bóltnk'oan árullyák, 

На fokáig friß'en kévánnya valaki a’ virágokat tar. 
выждите még mikor iól ki-nem nyiltak,és tegye 

S tôlgy 
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tölgy-fa hordocskiíban; vagy ivegben; vagy cferép e. 
dényben: kófsôn kötelet reá, bocsálïì a’ kútnak mél. 
lyéi-‘e : 66 ugy, hogy viz ne-mennyen belé. Avagy 32 
fôvenyes fóldben áfsák-el ,- fzépnyerfen maradnak: mi. 
kot Izůkséges, vegyék-ki. Igy bánhatni 32 fejér Lili 
ommal; de az fa-edén t belölmeg-kell fzurkozni, 63 32 
Liliomot mind fzára úl le-kell metfzeni. Az cferép 
edény fe leg en mázos. 

Hafonl -képen, frifien fokáig meg-áll 32 Liliom 1 
113 32 123666 11113 agyagba dugják. Ha ki 326 kivánnya, 
hogy eggyik Liliom, elébb virágozzék 32 máliknál , és 
kúlòmb idöben ,- az gyökerét néméllynek tizenkét, nó 
mellynek nyólcz, némellynek négy újnyira ûlteifè 3’ 
földben. 

Az Ró’sának még jól ki-nem nyilt bimbojit, 1311 
lômb külômb-fc'le mefterséggel tarttyák. N émellyek , 
olaj feprót tôltenek reájok. Nómellyek a’ zöld árpát , 
gyökereftůl fůveiizůl ki.vonnyák 1 63 mázatlan fazákban 
tefzik, ’s arra rakják a’ 1-6’1‘3 bimbókat. Fellyůl-is ha 
fonló 2616 árpát, gyôkereltůl raknak reá, 63 bé-clináiva 
tarttyák. N émellyek nyers, és 2616 árpát tefznek a’ 
padimentumra , 63 31-13 rakják 32 róTa bimbóit, Némel 
lyek el-mennek, ’s a’ ró’Í`a-fa mellé nádat ůltetnek ‚ és 
mikor 2616 ‚ 32 1261161 meg-haíittyák, ’s abban tefzik 32 
róTa-fán lévô bimbót, a’ ki még ki-nem nyilt, 63 р3р1 
301131 32 1131`3661&lt;о6 bé. clinállyák gyengén. Mikor fzůk~ 
séges, le-metzik 32 nádat mind ró’sá&amp;úl , és lágy meleg 
vízben tefzik; hogy ki-nyillyék. Némellyek le-metzik 
32 1613 bimbót, 63 126121261 bé-tekerik , és az metzését 
ólvafztott fzurokkal bé-kenik, ’s ugy clinállyák-bé az 
nádba ; mind két-felôl viafzal ‚ 32 nádnak fzáját 1166119 

зак, 
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ják , ’s ugy temétik-el az alá hailett Fôldben, hogy az 
esö reá-ne fzivárko zhafsek. На az fzáraz ró’sát, meg. 
hinted ró’fa-vízzel, és egy fazékba tefzed : ôtöd-napig 
az fôldbe el-áfva tartod , meg-friI`súl, Leg-közônsé- 
geiïèbb, ha egy fazékba elegendô bort és foót tôltefz .° 
néha вы: foós víz-is ió, és azt ró’l`a bimbóval , a’ki те; 
fzinte ki-nem nyilt, megrakod : jól be-feded , ’s az pin. 
czében tefzed; mikor ki-fzeded az ró’sát, ted vagy az 
verô-fényre, vagy az kemencséhez; vagy cfak az fzád 
dal-is ki-fúihatod , hogy ki-nyilly¢’:k. 

Egy-fzóval az váltazó virágzás ideiének okai ezek x 
ha meg-tartoztattyák az virágokat, ‘газу bimboknak, 
és cliráknak le-fzedésével ,' avagy az helynek melegsé. 
gevel: vagy kôvérebb tápláláffalg vagy alkalmatos mér 
tékletefséggel. Mert az ideién való virágzáfnak meg 
tartoztatáfa, késö virágzáft fzerez; az által-ható meleg 
ség, meg-nyitt,ya az éltetéfnek iárását, és meg-elöztetí 
az virágzáft; a tápláló kövérség, és mértékletel`se’g,a’ 
kéfedelmes virágoknak clé-hozására ,elegendö eröt ád. 

Azon-kivúl , ha ki az virágokbúl égett foónak me. 
Iferségét, az virágoknak cfudálatós nemzéfekben alzar. 
ia tudni ; olvalfa [Потапа Joannie Барс. Ferrarii IiI1.4.a'.4, 
deákúl. 

Nena-kúlömben, mi-képen fzáraz fôvenyben fok 
ídeig az virágokat tarthatni frißën. Idem lib. 4. е. 2. 

Igy, mi képen könyveket cfinálhatni az virágok. 
búl, Воду temiéfzet fzerént meg tarcfak állattyokat, 
Iáeniäidcm. ' 

S 2 ‚б. U. 
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§. П. Mi-képen vâltoztarhatni az vii-á 
. goknak fzineket? 

CLXXIL Arom-fe'le fzokatlan fzineket találok a’ virágok 
ban: ugy-mint Fekete't, Zôldet, 63 Kéket. F e 

ketét ád az Eger-fának gyůmôlcfe, az ki a’ fán magátúl 
meg-fzárád ; ha apróra meg-rórik. Zöldet a’ Rutának 
levele; Kéket a’ Búza virág, kit az Erdélyiek Sokarlát 
nek binnak: ha meg-fzárazttyák, 63 porrà сдан. Az 
kikkel illyen-képen kell élni ; végy júh ganéit, :zt e 
czetbe áfztasd-meg ìól, 63 egy kevés foót-is vefs hozzá. 
Az-után a’ ruta levébůl; avagyaz megnevezettporok 
búl, harmad réfzt a’ganéìhoz képeß, keveri ôfzfze ve 
le: egy kifis vermet áfs ìó fôldbe, ’s akár edény kivůl-is 
ted abban ezt az elegycs ganeìt , a’ kiben kell a’ paläntá 
nek, avagy virágnak gyôkerét últetned: az-után meg 
kell ôntòzned gyakrabban , 63 fzokás fzerént vele bán 
nod. Arra jólreá-kell vigyáznod. hogy 66161- víra'gnak 
gyôkere legyen , mellyet akarl’ z fefìeni. Mert a’ feiér 
fzin , leg-könnyebben vefzen más fzint magáboz. Ha 

i pedig tôbb fzinnel akarod virágodat ékeliteni, tôbb 
fzint keverhecz öfzfze.’ azaz, mind навет, zôldet, 
’s kéket, az mint akarod. Az ôntôzéllel-is válteztat 
наша a’ virágoknak fzineket. На tudnia-illik, igen 
kövér, és búina fôldet válafztafz, azt az Napon meg 
fzáraztod, még porrá lefzen: rolìáld iól-meg, ’s aval 
rakd-meg az edényt, és ůltesd belé a’ Feier virágnak 
gyôkerét.' és más vízzel ne-ôntôzd, hanem a’ feflïet viz 
zel. Etfzaka., vagy esöben (edel-:lâ vid. Miko: pedig 
fzép idô van , a’ Марта ki-ted. Ha veree ró`fa .fzinůt a 
karfz, fôzd-meg ìól a’ Berzent, hogy harniad,.vagy ne 

gyed 
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gyed féfze bé f'ôiiön, és mikor meg-hill, avalhárom 
hctìgßeggel, és efŕve ôntôzd. Hafonló ke'pcn ha 261— 
dei :kaer ôntôzni : fzedmeg a’ varjú шишек jólmeg 
6&quot;: gyůmôlcsét, fözd-meg vízbe, facfard~ki, és annak 
levèvel ôntözd-meg a’gyôkerec a’minr fellyebb. Azon 
képen sárga lefz a’ virág, ha sáŕfrányos vizzel ôntôzôd. 
Avagy az meg nevezett varìú tôvifnek éretlen gyůmôl 
овёс, 82.Ё‚бг1пс2 пар táìban ha meg fzeded, és vízbe 
.meg fózôd , sárga fzinl: ád , ha elsôben meg-fzárafztod 
is: иона tulaidon fzinét-is néhúlt meg-tarttya. 

Ha még valaki akarná, поду három fzinû Virágia CLXXXII, I 
ienne , нажать kúlômb réfzén: végy kûlömb külômb 
félc fzinů vízeket, Eggyíkkel reggel, málîkkal eíìve 
mind az két шаха: a’ gyòkerének ôntôzd-meg, иву 
hogy mindern-nap két-fele fzinůvívzel nedvefitfed, vál 
toztatván az vízeket, és az idôt: cudnia-illik, ha reggel 
az eggyik óldalát Valami fzinů vizzel öntözted; тая 
kot más-féle vízzel ôntôzd-meg :zon óldalát , mellyct 
reggel ; hogy egy féle viz kétfzer napiában , nc-ég'jc a 
zon óldalát. [ау egy virág, három fzinů тёса. Ев ha 
abbúl az gyôkérbůl más nôvéfeket ůltctfz , annak is 
három fzinů virágia lefzen. &quot; 

На öt fzinú ró’sát kévánf'z еду fán , cfeieked ш: : 
Millor az róTa ciirázik, és immár-is mcg-látizamk a’ 
сана -. válafz cgy ágat, és a’ cfîrának alatta, fúrì еду Ей: 
rócskával az ágon likacskát, az ágnak béli ig ; egy со! 
laltólcs abban fött berzeny levet, ha vereßïet akarfz: 
másban zôldet; harmadikban sárgát; negyedikben Fe 
kctét; ötódikben kékct, az mint oda-fel; és kend-bé аи: 
l’ likacskát. ' 

Ha az fcjér Liliomot, verefsé akarod váltofztatni : 
S 3 mesd 
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mesd-le ]uliusban , mikor virágzik az Liliom, mind fzá 
rafiúl; kôíä tizet, vagy tizenkettôt óf'zí'ze, és fůggezd 
a’ ЕШЬ-е, gyòkerecskék nónnek-ki az fzárakon , mint a’ 
hagyrnácskák, Az-után Martinsban ki-keletkor,mikor 
ideje lefzen az ůltetéfnek ,- áfztasd-meg azokat az gyô 
kerecskéket, veres bor fepreiében, az még ítéled, hogy 
ìól meg-vereiièdtenek. Az-után ůltesd-el a’ fôldben , 
és tôles mindenikre veres bor fepröt : veres virágìa le 
f'zen. A’ feiér Liliornot: másképen-is f'efizhetni : ha tud-_ 
nia-illik a’ gyôkerében, az fzeletek kôzzé , kúlô mb kü 
lômb-I'éle feitéket erel'ztelz, az gyòkérnek sérelme nél 
kúl , az mint akarod. 

Tulipakat-is гением: más fzinnel , ha иге, vagy 
három nap eczetbe .áztattyák hagymájokat, hogy meg 
lágyúllyanak. Az-után ki-tefzik, hogy az eczet ki-pá 
rállyék; ugy tölcfenek fefiéket az rétei kózzé , az kiket 
borra! clînálcak : és egy hólnap тата, az meg-Feßett 
gyôkereket ůltef'sék-el. De ìói rea-kell vigyázni eH'éle 
вешек mérgefek ne-legyenek; mint az Auripigmen 
tum Minium, ’s a’ t. a’ kik meg égetik, és eméfztik п. 
palántákac. 

Az veres Ró’sákat, Tulipákar, Szekŕ'iîveket, ’s a’ с. 
feiérré расшитая; ha az ke'nkôvet meg-gyúìtod és 
annak i'ůfiivel Fúlìölòd-meg a’ virágokat.'_de forgatni 
kell öket, hogy meg-ne fzáradgyanak ,- Es igy, ‚как. 
:nelly réfzét akarod feiérré clinálni , az alá стад az 
fůßöf. 

На iìivârvány fzinů virágot akarf'z, egy-Féle vi 
rágnak egy-néhány Г zin magvait a’ ]úhnak, vagy kees 
kér’ek babiában rekezd: vagy egy nádacskában; vagy 
egy ritka ruhácskában , ’s ugy iisd-el a’ földben : 6s mx 

kot 
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kot el-rothad boritékiok , a’ kúlômb-fzinů n'iagokbúl,` 
gyôn'yôrůséges fak fzinů virág lefzen. ` 

Az óltáíal-is egy-néhány féle virágnak fzineketCLXXV. 
meg-változtathatni: fö-képen ha Рёв а' virágnak ága ‚ 
és „так heiát le-vonhatni. lgy, ha ki sárga ró’sát, 
és lefamint akar nevelni; a’ ró’sát ‚ чад jefamint mind fôldeíiůl, az Geniûa virág mellé ültefli-l. Mikormeg 
foganfznak , Шт]: által a’ genifitát hegyes ke'fecskével , 
vagy inkább ůreges fúrocskával, a’ ki húlladékot nem 
clinál, fe meg-nem égeti a’ fát. A’ lik félen legyen, 
hogy mind az bé-óltott ág ; ’s mind a’terméfzet fzerént 
való nedvefse'g, Felizolgállyon. Az-után a’ Ró’sának, 
иву jefaminnak ágát vonnya аса], két, vagy három 
fzem-ig поп a’likon: de elébb az bé-óltandóágnak kůl 
sò hein , a’ még a’ fában benne lefzen , fzép gyengén va 
karia-le: hogy igy a’ fához, könnyebben, és iobban 
ragafzkodhaßék. Annak-utánna, kennye~bélágy ga 
néios agyaggal az febet, és kôil`e- bé, mint az óltová 
nyokat. Minek-utánna meg-foganfzik, és bé-nô a’ feb, 
шиш az annyátúl a’ bé-óltott ágacskákat addig, még 
a’ fában 6&quot;: а’ Genilh fát-is , см: nem az óltálig, hogy 
más-hová a’ nedvefség ne-terìedgyen; hanem cfupán 
az bé-óltott ágnak táplálására. 

Hafonló-képen aztítélik némellyek , hogy a’ Feier, 
és veres fzekfůbůl kéket ciinálhatnak; ha az kék virágú 
czikoriát, avagy katángkórót a’ gyôkeréig le-metzik: 
de az gyökérnek leg-alább egy ôreg úìnyi temérdeksé 
gének kell-lenni , поп gyôkeret a’ közepin meg-ham 
tyák módgyával , és abban, a’ гиена gyôkérrůl le-met 
fzett ágacskákat beié-erefztik .' és hozzá alkalmaztat 
tyák, az mint a’ fának óltásában показ, és 161 bé-tötik, 

Az 
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Az-utân ió ganéjos fôldel a’ gyôkerét a’ (тщась; 
nagy réfzével , kôrnyös kôrnyûl fel-tôltik, és alkalma 
tos idôben 6ntözik,’s meg-foganfzik; és kék fzekfůet 
hoz. De még illyet , nem-fok ember látott. A’ ki Зуб 
nyôrkôdik benne meg-probálhattya. Az két fzinlì 
fzekfůvet-is ólthatod-bé: ha két külómb-fzinů (гект 
nek a’ gyökerét le-metzed, és немые hnlitod, ’s azt 
ugy egy-máshoz alkalmaztatod, mint-ha egy vólna , ’s 
161 ôfzfze kôtôzöd; ugy ìó ganéjes fôldben теша-ы. 

Ezek fzerént, a' ki-gondolt mefterségek fzerint 
vélik némellyek, hogy a’ feìér virágok verefsó változ 
nak: ha az fellyebb meg-irl: mód fzerént, veres rópába, 
vagy czéklába ólttyák; narancs fzínůk, ha vad ókòx` 
nyelvů fůnek a’ gyôkeriben: a’ kit Ancfusának nevez. 
nek. - 

Ró’sát-is két fzinůt nyerhecz, az fzemre való 61 
táffal: ha egy fzemet hejafiúl,a’ máfik fzinú ró’sárúl Ie 
vonfzafz; két felé metzed ; és más-{zinů ró’sának hei: 
kôzzé vonfzod az fzem mellé: és annak-is felér выпес 
fzed, és ugy alkalmaztatod egy-máçhoz , mint ha egy 
vólna, és 161 bé-clinálod. De efIële melierségeket, 
könnyebb ki-gondolni , hogy fem mint cfelekedettel 
'végbe vinni. 

Mind azon-által, hogy evel az fzemre való óltálIàl, 
a’ virágok kórůl élheíè: annak módgyár, minekelôtte 
a’ fáknak óltásárúl iriak; itt rôvideden fel-iegyzettem, 
Azért ha a’ ró’sát, vagy más ágecskát fzemre akarod 61— 
teni : válaÍ'z mgadnak egy fzép fima úi nòvés ágat , a 
zon egy egéf'séges, az levél kôzzôtt, ki-nött Í'zemec ,- az 
ki 161 meg-láfsék, Nap-kelet felé legyen , ìó virág nem 
bôl; azt :Vizemet környůl-metélvén, hejafiúl le-von- 

nyad 
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пуза а’ fáixírúl , hogy meg~ne sértfed az fzemet; avagy 
теза-16 az úi növélt, mikor hámlik , vagy mézgál a’ fa, 
Arrúl ¿les kéfeeskével, mefs с? Г2етес le mind börôs~ tůl; kinek egy íznyi , vagy ki ebb hofzafsága legyen i 
abbúl vond-ki az f'ácskát a’ ki raita maradott, hogy cfak 
a’ heia legyen. 
a’ kinek a’ heiát haiitsd-meg gyengén ¿les kéfeeskével, 
hogy meg-ne sértfed a’ fáiát : válafzd-el egy fog-váióval, 
vagy atta faragott гашиш, azt а? meg-haiitott heiát a’ 
fáiátúl, a’ közzé,\és a’ fa-kôzzé vond-bete' az le-metzet 
fzemet , az haGtás végé-ig; és kösd-Öfzfze az hafitot he 
iát , vagy csérnával , vagy kender, avagy len-fzállal , akár 
vékony hárfnak a’ heiával. Az-után kend bé az hafa» 
dékot,vagy viafzal, vagy óltó-viafzal .' чаду agyaçzgal, 
a’ kit az esô le-ne moifon ; de ugy , hogy bé-ne Fedied 
a’ fzemet: Навет helyt hadgy neki,az kin ki nöheífen. 
Hogy pedig a’ nedvefség , efak az egy bé-óltott izemre 
fzoigálhaifonßz felsò ágait a' fának , és óldalaslag-is ha 
lefzen, le-metéllyed, Hufzon-egy nap múlván , avagy 
egy ,'vagy két hólnap паштеты а’ kôteleket fól 
13: avagy mikor efzedbe vefzed, hogy meg-foganfzot: 
mikor tudnia-illik ciirízni kezd. 

Az virágoknak fzinekben való változáfok, néha 
az hellyeknek, és tartományokban való változáfiúl is 
meg-történik. Néha az el-hagyáftúlis, az mint Theo» 
phrañtus iria: hogy az rô'fa és vióla, hárorn efztendö 
múlván, ha nem-bánnak velek; halavány 63 sátga lefzen, 

Hogy еду vióla, minden-féle fzinben ôltôzzék , 
aztmeg-nyeeheted: ha minden-féle тай viólának mag 
vát, egy vékony, 63 igen ritka ruhácskában kötôd, 63 

~ T igen 

Az-után fze'p frifs lima fácskát válafz ,‘ 
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igen 16 zíros ‚ és ganéjos fôldben temetecl-el,A Ezt pro-j 
bált dolognak irja Mizaldus. _ 

§. III. Mi móddal válroztathatni a’ virágok 
illettyokar, 

çLXva' Z mint a’f`zineknek kůlömbségét meg-fzerzettûk: 
hafonló rneüerséggel, a’ virágoknak illattyokat. 

is megiváltoztarhattyuk. Elsôben ha az кыш, kiben 
a’ virâgot :kai-juk últetni, avagy vetni, 16 illatokkal 
meg-orvafollyúk. Igy, ha a’ Júh ganéj közzé, az kit 
eczetbe meg-áfztatunk ,- Pézma poros, avagy âmbrás', 
vagy zíbetes vizet elegyittyůk, akár más-féle fúJ'zer 

' »lfzárnokaß ’s aval ôntózôd: magál'ioz vonfza a’ jó Ща 
tott, és ollyàn fzagú virágot nemz. F oganatoffabb 
lefzen, ha az virág magokat, eŕléle 16 fzagú vizekben 
áfztattyuk-rneg: és ugy vettyůk-el. Igy azoknak , a' 
kiknek fzagok nincfen; ha ró’ia vizben pézmát tefznek, 
¿s abban két-nap áfztattyák: ’s az-után árn ékon Гид. 
rafzttyák-meg, ’s ugy últetik-el ; mind az r ’sának, ’s 
mind pézmának Г zagát magához vonfza, abbúl az mag 
búl nôt virág. Némellyek, az virâgoknak gyôkereket 
árral meg-fúrják.’ ’s abban tôltik az fzagos vizet. 

Némellyek, óltáflial-is az fzagotlan virágot, Ги 
gofsá tefzik. Igy ha az Holandiai ró’sát, kinek igen 
kevés fzaga vagyon, jó illatú tellyes ró’sábnn ólttyák : 
ennek illattyában ôltözik. Némellyek a’ Rósának jó 
illattyát, más fzagotlan ró’sákkal igy kôzlik; ha az Шас— 
llan ró'sának gyòkerét , az 16 I'zagú ró’sának gyôkerével, 
kofzorú formára öfzíze-fonnyák, és ugy tôltikfel 661 
del~ Theophraiitus és Didymus ezt írják: hogy az ró’fa-` 
fa mellé foghagymát últetnek, ( de jól közzel ültefsék, 

hogy 
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hogy a’ Foghagyma, a’ róTa gyôkerét éric) kedvefièbb 
fzaga iefzen a’ róßának. Egy i`zóval azt tarttyák; hogy 
az fzáraz hellyeken, minden virág Ízagoffabb: hegy 
fem mint az nedves hcllyeken, - 

§. IV. Miképen változtathatni a’ virágoknak 
Termeteket i’ 

HOgy tellyeffebb, és tôbb levelůlegyen az Ane-CLXXVUI moné, az magvát fzedgyék ollyan virágrúl ; a’ 
ki fe ne igen idején, Гс igen késön целевую: hanem 
kôzepsô, afki az kettô kôzzôtt virágzott. Mcrt eze 
116: fe az hidcgnek, fe melf»v gnek kegyetlcnsége meg 
nem Vefzteget: : hanem az mértékletefségnek kegyefsé~ 
ge , tôkélletes étéfre neveli. De mivel hogy még ezek 
közzöt-is némellyek: vagy femmi , vagy gyarló mago: 
hoznak; azért az melly virágok nem fzinte ollyaßok , 
azokat lekell fzaggatni, és eggyet vagy kettôt kell 
cfak raitok ha yni, az kik leg-fzeb'bek , 63 eröfíëbbek: 
’s az kiknek k zepsö feiek temérdekebben dagad. Ha 
fonló meiìetséggel élhetfz az tôbb virágok кашне: 
ha az ideién valókat, és allyafsát le-fzaggatodg ’s eggyet 
vagy kettöt hadfz az kôvérebbek közzúl, 63 azokbúl 
{zeded az magokat, a’ kikre а2 nemzéfnek nagyobb e 
пае (zoigál. Az mint oda fel-is,az fzgekfûrůl тез-тат; 
Némeily Egyelmctes Kertéfzeknek probált mefìersé- &gt; 
gek az; hogy ha valamelly virágot lelnek , a’ ki rôvid 
idó alatt: virágzandó, azt tizen-ôtôdik napján az hóld 
nak , avagy egy kevef'sé elébb , által últetik , le-metzvén 
a’ virágzandó bimbókat: és méglen meg fogani'zik, az 
Napnak súgáritúl meg-óltalmazzák; hogy az tellyef' 
febben virágozzék az-után. Hafonlóképen (az mint 

2 ' ~ oda 
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oda felis fel találod) ha az fzekfůn , cfak egy`, vagy két 
fzárat hagynak, ’s az tóbbit le-metéllik: nagyobb , és 
tellyelIèbb virágia lefzen. Sót némellyek , az eggyü.-4 
Буй l'zekfůbůl tellyel'et cíinálnak : ha Nagy Bóldog Afz 
fzony napìátúl harmincz nap alatt, az az, Kif's-Afzfzony 
mpiáig , az eggyůgyů гниют ki-áfsák, 63 edényben 
ůltetik 16 fóldben: s télben-islágy meleg hellyen az hi 
degtúl meg óltalmazzák. 

Más-képen tellyefek lehetnek a’ virágok , ha ugy 
bánnak velek , az mint oda-fel a’ fzivárványos virágok. 
rúl írtam : ha tudni illik , egy-féle magokat tefznek 612— 
1`2е. На pedig , kůlómb kůlömb-féle virág magokat 
kôtnek, avagy clînálnak ôfzfze, az mint ugyan azon 
hellyen: cí'událatos terméfzetů virág nö belôllek. Az 
kiben én nem-fokat bizem. 

Az óltáfiìl-is az-mint oda-Fel, tellyelfek lehetnek. 
Az чад-3536161, fel-telaile a’ Kalendáriumban, n. 67. 
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MASODIK KÖNYV 
VETEMENYES ‘КЕКТ. 

I. RÉSZ. ` 
Az Veteményes Kertnek alkalmatos Hely 

heztetésérůl. 

O 

L-végezvén Iûennek fegitsé- L 
` ` ̀  gébůl , az virágokkal való baìmoló 

dáfrúl, ¿s azoknak tulaidonságirúl 
îráfomat : következendô-képcn Í`zó~ 

_ .Y lok az Veteményes-kcrtrůl; abbnn 
“Q_-àà 4—3 ůltetett, vagy vettetett konyhához 

tartozandó, és étcire то veteményekrúl; azoknak 
nemekrůl, és munkáirúl, ’s hafznokrúl-is. 

Ногу pedig ezekhez illendó alkalmatofságokat , 
a’ Kegyes стад, könnyebben efzébe шипе: ¿s ha 
й] kettet аки- éppiteni, olvaßì-meg a’ Virágns kertrůl 
чаю 'iráfomnak 2. 3. és 4. réf'zeit, kiknek únonnan le 
irásávú, nem-akarám tethelni; mivel mind 3,2 két kerl' 
ее! kôzôs azon alkalmatofság: mind az Fôld cûnnyának 
ifméréfe, kertcléfe, ofztáfa ; hanem ha miben külöm 
böznek, azt világosban ezen kònyvecskében, vékony 
tchetségem-fzerént шея-падают: 

Azért lég-elsôben (швед a’ k1 veteménye? kertet n, 
aka! éppiteni, hogy kétdfŕlogra vigyázzon ieg-inkább: 3 а: 
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yaz Hellynek alkalmatofságára, és a’ Fôldnek (пищать 
Sá ага. i g A’ mi ezeket illeti, olly helyre legyen a’ kert hely. 
heztetve , hogy a’ Napnak súgára, és munkálkodáfa ,- fe 
az éppůlettúl: fe a’ fáknak árnyékátúl, meg-ne gátol 
tafsék. Azérc ha lehet, egy kevefsé távúllyabb legyen 
a’ Veteményes-Kert efiele akadálytúl ; de ne-igen tá 
vúl-is, hogy az fzorgalmatos Gazda` és Gazda-afzfzon y 
meg-tekinchefäék, és az munkáfokra fìgyelmeteITen 
vigyázhalianak. ' 

Ezen-kìvůl, a’ Veteményes-kertet Délre forditsák, 
a’ hól leg- erbb tekintete lefzen; hogy igy , ne-cfak ha 
fzonra, hanem gyônyôrůségre-is fzolgállyon. De eb 
ben-is, a’ Tartományoknak tulaidonságára vigyázzon 
a’ Kertéfz. Azért, ne-reßellye mind ezekrůl meg-te 
kinteni a’ mit írtam , a’ Virágos-kertnek a. Ráfzében, 

Azon-is igyekeznůnkkell, hogy a’ Vetemenyes 
kert, ne-legyen közzel a’ pajtához, avagy csůrhôz , a’ 
hól gabonát csépelnek: hogy annak polyvája, és рога , 
az Баса] fůveket, és fákat meg-fzálván , meg-ne árrfon 
nekik, Ennek-felette , egy kevefsé leitôre legyen , 
hogy az esô viz, meg-ne állyon az ágyakon, és útakon: 
hanem, lafßn alá-fzivárkozzék; 

Ezeknek kerteléfekrůl, eleget írtam az Virágos» 
kertnek 3. Réfzében. 

II. RÉSZ. 
Az Veteményekhez való fòldnek tulajdon 

ságárúl, 63 el-kéfzitésérůl. » 

Mlképen ifmérhetni-meg a’ fôldnek tulaidonságát: meg-irtam a’.Virágos-kertnek 2.Réfzében. Azérc 
. hafzon 
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hafzontaianúl itt arrúl fem fzóllek ; hanem mi 
vel nem-minden féle fóld alkalmatos az Vetemények 
nek : ha mi ŕ'ogyatkozás ebben vólna, miképen-kellazt 
meg-orvafolni , meg-ìelentem. Mert az agyagos , fo 
vány , fôvenyes гам, femmire-kellô az Vetemények 
nek miveléséhez: hanem a’ zíros fekete fóld , a’ ki nem 
igen köves, fe nem-igen vlzes. Ha azért так: ‚ lakó 
hellye капы, Veteményes-kertet akarna épiteni ‚ ¿s 
az fóldben , az meg-nevezett ñ'fgyatkozálok, знать 
lanságot fzereznének , nem-kell izintén azt meg-vetni -, 
hanem izorgalmatofsággpl meg-gyôzni. Annakokár 
étt, ha a’ fòld igen agyagos, áfsák, vagy Í'zántsák azt, 
Íó két vagy három lábnyi mélységre-fel ; шаек ìól a 
próta az gôrôngyöket, tifztitsák-ki minden gyom, és 
heiában való gyôkerektůl; az--után , fôvenyes fôldet 
hordgyanak reá,és elegyitsék ôi'zfze az agyagos fôldel, 
és ió tenyéí'zô f'ôld lefzen belôlle. 

Ha pedig vifzontag igen fövenyes, vagy ifzapos 
fôld vólna; ellenkezô orvoi'sággal, az az agyaggal, a’ 
mint feliyebb kellene orvoslani , és elegyiteni. ' 

Ha köves, és kôvecfes, fzintén ugy-kell két-[áb 
nyira fzántani , áfni , vagy kapálni , a’ darabos kôveket&quot;, 
és ôre kôvecskéket ki fzedni. Az-után чае-года. 
lyon, a fel~áf`ott földet által-hánni , hogy még az apré 
кант-аз e\-vállyon a’ {дист ; és igy ha egyfzer nem 
iS, töbfzôr való mnnkával ki-tifztúl a’ fôld. 

Ha pedig igen vizes, és Felettébb nedves vólna a’ 
föld: ugy hogy alkalmatlan vólna a’ veteményekhez , 
kiváltképen azokhoz, a’ kiket télbe kin-hagynak, azt 
иву fegithetni ha árkot атак, és az vízet le-erefztfi-llt. a 
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VI. 

Ha pedig ebben fem vólna mód, mély vermeket áfïìl 
nak, és abban kôvecfet tôlcfenek, ’s oda (тиши: 
sák a’ vízet, hogy el-enyéfzék, 

- Annak-Felette, ha ki új kertet :kat éppiteni : elsö. 
ben tifztîttalIâ-ki minden gyombúl, kórókbúl, és ['zán' 
talra'f'el. Az-után hadgya ugy állani vetetlen, ha lehet', 
efztendeig, Az el-múlván , fzántaliì megént meg, és 
kapáltaifa, vagy “агат; és 36 zíres ganéiìal ganéiaz 
talfa; ’s hadgya megént ugy egy ideig nyúgodni, még 
magáhozvefzi a’trágyát. Az-után mikor bé-akariák 
verni , megént тез-Накат; 

Mikor ‚ és miképen-kell a’ Veteményes-kertett 
meg-áíni : mivel ebben-is eggyez a’ Virágos-kerttel , 
'alkalmafon fel-találod c. и. 5. 1. vir. kert. Hafnnló» 
képen a’ trágyázáf'rúl ibid. §. 2. 

&quot; Az kévántatnék ugyen a’ Fôldnek el-kél`zitéséhez . 
hogy a’ melly földet ki~keletkor bé-akarnak verni , ezt 
öfzel áfnák-meg, és kéfzitenék-el. Az mellyet pedig 
ôfzel akarnak bé-vetni, ezt Maiusban áfnák-meg. Meer. 
igy télben a’ hideg; nyárban a’ Napnak hévsége meg 
puhittya a’ fôldet, és porhanyóliàbb lefzen. Az gyn 
mot pedig, gyökereiizůl ki-fzárazttya, és meg rothafì 
'tya. Azcn közbe 36 kôvér tehén , vagy fìamár ganéi 
'jal, 361 ôfzf'ze-elegyitsék a’ fòldet ; és ha fzántották, 
meg- boronállyák. 

Mikor harmadfzor meg-ál`&lt;ák ,- vagy kapállyák, 
mindgyart 361 meg-gereblyéllyék, és egyenelitsék; ’s 
'ugy clinállyangk ágyakat, és útakat rajta, 

ш. RÈsz. 
1 
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ш. КЁБ2. 
Az Veteményes-Kertnek Nagyságárúl, és 

sztásárúl. 

Z Veteményes-Kertnek Nagyságárúl , nem-fzůk A ség fokat fzóllanom; mivel annak regulát nem 
fzabhatunk: hanem , ki ki mind a’ maga akarat 

tyzihoz fzabhattya, meg-tekintvén az helynek bôvsé 
get: maga ’s efelédgyének fzůkségét, 63 ha mit abbúl 
pánzen akarna el-adni , hafznát. 

Hafonló-képen , ollyan formára éppitheti , az 
mint kedve tsrttya: cfak hogy az értelmes Kertéfzek 
azt ítélik, hogy iobb , és ékeifebb, ha valamivel hofz 
fzabb lefzen, hogy Fem mint négy egy-aránysú fze 
geletů , vagy kerekded. Mivei az lugafok, 63 útak di» 
fzeflebbek eHéIe hofzúkás kertben. Az kinek; Ногу 
proportioia legyen, illyen regulát снов: ha шата 
illik, 45. láb az fzélefsége, Iegyen a'hofzasága 75.1áb. 
Ha pedig, 60,1áb az f'zéleisége, legye'n loo.- láb a’ 11912 
Iza ; 63 igy, az helynek alkalmatofságához képeli: nyúi 
tafsék. Noha ezt fem vonhattyuk Í'zintén olly egye 
nefen az Бабка, hogy vagy keskenyebb, vagy hoi'z 
fzabb neleheffen: Kirúl oda fel is, a’ Virágos-kertnek 
4.Réi`zében íttam. 

Az kertnek , 63 ágyaknak Fel-ofztásíban ; a' hely 
ségnek bôvségéhez kell magát a’ Kerféfznek alkalmaz» 
tatni. Mert a’ hól fzůk, és kicfin az helység z nem e6 
nálhatni olly пану táblákat, 63 következendô képen 
бери,- mint a’ паду, 63 tágas hellyen: Azért az 
_mint oda fel az Virigos-kůrtben , a’ tábláknak ofztáslŕai.i 

t 

VIII. 
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rúl mondottam ; az Vetemenyes-kerbis, ha azt cßnoil 
fan akarja шаха éppiteni, hafonló táblikra ‚ és útakra 
ofzthattya; hogy az táblákban Iegyenek az ágyak. Az 
öreg útakat pedig , hafznos cfemetékkel bé últethetni 
mind квасцы : ugy-mint egtelfel, kófzmétével ‚ Szent 
lános fzölôcskéjével , avagçy ribefzel , ’s a’ t. Arta-is vigyázzon a’ ertéfz , ha az hely dombos , 
és vôlgyes ,° ha dombos, vagy lejtöre alá-cfinállya az’ 
ágyakat , vagy ha óldalaslag akarja , azokat тег-само. 
gaffa defzkákkal , hogy a’ гаме: Ie-ne moífa a’ viz, 
Igy-is keskenyebben formállya az ágyakat ‚ hogy fem 
mint az lapály fôldôn. De minden hellyen azon le 
gyen, hogy az ágyakat Délre forditfa. Hofzfzát ugy 
rendelheti , az mint akarja , cfak hogy igen hof'zak ne 
Iegyenek; az fzélefségek leg-fellyebb akkora legyen ‚ 
ho y mikor gyomlái ‚ a’ felét el-érhefl`e az вши: más 
fel l»is az málikfelét, a’ mint oda fel-is meg írtam. 

Mikor azért valaki a’ táblákban , az ágyakat el-akar- 
ja ofztani: hadgyon a’ közepin kerefzt útat, a’ ki {zé 
Iefliebb legyen az ágyak kôzzött való útaeskáknál ‚ vagy 
ôfvényeknél , ugy-mint három, vagy négy lábnyi fzé 
lef'ségre; ’s az fzerént intézze-el az ágyakat, és azok 
közzôtt való кант, a’ kik Izéleffebbek ne-legyenek 
más-fc'l lábnál, keskenyebbek fe egy 16 lâbnál. Az-is 
igen звена a’ kertet, hogy az ágyak, ne-legyenek mind 
egy rendben; hanem ha negyed réfzen , a’ táblának 
hofzattában vannak rendelve; az más réfzen ellemben 
legyenek óldalaslag.' hanfonló-képen más réfzén»is , 
hogy mindenkor kůlôrnb fzerre fekůdgyenek egy-más 
elle-nâben lévô ágyak. Ezeket pedig az útakat, min 
denkor ßnór igazában cfìnállyák: ugy hogy az {ïnór 

' mel 
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тент, tipicskelve tévên la-bait a’ Kertéfz, nyomia-Ie 
a’ fôldet az útakan. Az-után eg enefitfemeg, ollyan 
fzéles gereblyével, а’ mint az fvénnek fzélefségc va' 
gyon ,~ avagy egy áfoval hánnya-fel egyenefen az útrlîlï 
az двум а’ Fôldet ‚ és a.z-ntári.I egyenefitfe-meg; de ne 
legyen az ágyakn-ak mago-fsága fellyebb тот, vagy' 
négy úinyi fzélefségnéi. 

Igy az ágyakat ki-ínt£zvén, harfgyanalt keskeny 
ígyacskákat, ugy-mint egylábnyi fzélefségre környôs 
kôrnyůl а’ táblának hefzasága, és fzélefsége fzerént , 
a’ kiken fzintén ugy a’ kereízt-útak által fzolgállyanak, 
mint a’ tâblában. Ezekben az keskeny ígyakban, úl 
teffënek fzagos ñîveket, ugy-mint egy táblában Uten 
fáiát, máßkban zállyát ; harmadikban Порог, negye 
dikben Levenduiát; ôtódikben Spikinárdit , hatodik 
ban Cypfufi', ’S a’ с. Avagy eggyik felében, egy-Félét : 
málìk felében , шамана: , az mint kinek fok, ‘газу ke 
vés vagyorr. 

Ezekben az elofztott ágyakbzn, külômb Идёт!’ 
Ele magokat velïènek., és nezúriák zavariák mind ôfz 
fze; hanem egybe, чае kerröbe egy~Félét : másbau 
meg másfélét : ne-is ve naz egéfz táblába mind еду; 
félét; hartem változtaŕra, a’ mint egy-máshoz illenek ‚ 
’s ékefièbb Iefzeri. Hanema’ kápofztának, és zépénak: 
kell' nagyobb helyt hagyn-i, s’ Её: Г26|ёп а’ kertnek з a 
vagy oda hátra, ha kinek rnagános kápofztás, és rŕpás 
kertye nincíën. Hafonló képen dinnyét, nborkát, és 
más efîële fôlcli gyůmôlcsöt , más hofzfzú ágyakban , 
из‘; vermekben vethetní, Ezeknek fern fzůkség va 
Iami clinos ágyakat cûnálni: mind-azon мы ‚ azokat 
ísrendefen kellene vetni. 

U z IV.. 
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XII. 

XIII. 

I gyefségc, és czimboráláfa. 

1v. RÉSZ. 
Az Vetemény magok vetésének idejérůl, és 

azoknak ki-kelésérúl. 

nek gyôkerekkelélůnk, hóld nevelkedéséreleg 
hafznolfabban vettetnek. Mert ha hóld Рогу. 

tára vetik, vagy igen késôn nönnek; vagy femmire 
kellôk lefznek. Az-is gyakran tórténik, hogy noba az 
mag fzép frifs, 63 16, 11616 nevelkedésére-is vetik; de 
ha 62 Clilligoknak fzerencsétlen , és ellenkezô 16:66 
láfokra elik vetéfe: fe nem-nö, fe 16: nem-várhatni be. 
lölle. Azért Palladius meg-vallya, hogy noha a’ fôld 
magában 21:05, minden fogyatkozás-nélkůl 62 mag-ve. 
téshez alkalmatos: de ha 62 Kertéfz nem-vigyáz Hgyel 
metefen, 62 clillagok helyheztetéfekre; és kellemetes 
tekintetekre; foklzor meg-cfalatkozik. Mivel e'ŕFéle 
veteményekben, két kivált-képen valóelzköz találtatik. 

Eggyik az gyökere; kiknek a’ földel vagyon egy 
Málik a’ fòldön kivůl; иву. 

mint az fzára levelefiůl , kinek az levegô-éggel. Azért 
mind kettö igen fůg 6’ Napnak, Hóldnak, 63 :6ЬЬ Pla 
neták, avagy Búìdosó-Clillagokbé-fzivárkozó ereiek 
tůl. Mivel a’ mi az fôldben el-vagyon reitve,azt ki 
vonfzák .' a’ ki pedig azon-kivůlvagyon, azt munkál 
kodáfokkal táplállyák. Kévántatik tehát , hogy a’ 
Kertéfz ezeknek fergását, a’ mennyiben az 6 foglala 
tofságában fzolgálhatnak, hivatallya-fzerént értfe: és 
a’ mint azoknak 6’ _]egyeknek tekinteti, az Kalendari 
umban fel-vannak iegyezve, meg-ifmérje. A_nnakoká 

‘ ‚ ért , 

CSak nem minden konyhára való fůvek , az kik. 



IV. Réf'z. 

ért, иона én elegetírtam odafel, a' Virágos-kertnek 7. 
В6Г26Ьсп ‚ micfoda Jeleknek , és Jegyeknek выдают 
вен az Egyclmetes Kcrtéfznek, a’ virágok vetésében 
vigyázni; és kivált-képen mikor a’ Hóld módgya fze 
rénc, némeliy Cfìllagoknak rendiben mulatoz. Az mel 
tudomány, nem-ciak a’ „навек, hanem hafonló képcn 
az vetemény-magoknak vetéfekre-is fzolgál; azéri: так 
ség :zt-is mcg~cckinteni. Mind azon által, hogy mcg 
is bizonyoifabb igazgatóia lchefièn az vetésbcn a’ Кег 
téfznek: az Napnak forgásárúlis, és az Búidosó-CGIh 
goknak oráiárúl, a’ kik felctte igen aikalmarofiak ‚ sôt 
fzůkségcfek az fzerencsés vetéshez, fzóllok. 

Elsôben az Nap, maga tulajdonságában meleg, és 
fzáraz: de ez a’ melegség , és fzárazság hól ôregbúl, hól 
apad ; a’ mint az égnek tizen-két Jegyével egybe kap. 
cfoltatik, és a’ bújdosó-cfìllagokkal cggyůtt találtatik, 
Tudnunkkeiiazért, hogy az Alhonomufok, és Mtro 
logufok, az Egen egy nagy спецы, avagy kereket 
tendelnek, mcllyet Zodiacufnak neveznek; azen if mét, 
egy-néhány ciillagakmk egybegyůlt rendeket, az ki 
ket legyeknek neveznek: az kik tizenketten vannak , 
az hólmpok Vzáma-fzerént. Ezekct а’ Nap az ö Forgi 
sával , efztendô által el-ìárìa, töi'cvén mindenikbe 30. 
napot: és tulaidonitván minden napnak egy egy guá 
dìcfot. Kiknck nevek: 

Ko: kitigyírnak V ebbenlépik a’ Nap 20. Martii, 
Iön Изо. April. 

Bib: b* kiben lépik a’ Nap 20. Apî'ii. 
Keno'r II kibcn iépik a’ Nap 21. Май. 
км 93 kiben lépik a’ Nap 21. Junii. 
Org/Mín Si, kibcn lépik a’ Nap 23. ‚шт; 

L1 3 59.15: 

XIV. 
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XV. 

Зъй-ъ п! kiben iépik a’ Nap 23. Augnñzi. 
Mérzék Le kiben lépik a’ Nap 23. Septembtis; 
Scorpio т kiben lépik a’ Nap 13. Oâobris. 
мы“ ‚а kibenlépik a’ Nap zz. Novernbris. 
Bale 1 kiben lépik a&quot;'Nap zz. Decembris. 
V|°z.«ânto‘ ‚ч: kiben lépik a’ Nap 20. ]anuarii, 
Halal: )Q kiben lépìk a’ Nap 13. Feblnarii. 

Ezekben az ]egyekben, nem fzůkség oly i&quot;z~:ng1|l--I 
matofiiin az Mathematicuiok punóìumiára vigyázni, 
mikor lépik-bé a’ Nap; men: kózönsége fen ‚ 1o.zI.22, 
zgdilälmpián rnegyen-bé azlrlóimpnak , és ott $0, na OC C C. P Máíbdfzm', az H616 nedves-és hideg; mincf szon; 
‚мы ezen nedvefség és It-idegség, ebben-is hól ôtegbe» 
dik, hól град, а’ mintaz elé- fìámlált ]’egyekkei‘,és Búii 
dosó-Cfillagokkai eggyiìtt taláitatik, Mettez Hóld-is 
az Ö forgásábammeg-látogattyaezen Iz. Iegyeket; de 
nem e('z|ten&lt;.i&quot;eig,l mint a’ Nap, hanernI еду hólnap-aiatt 
minnyáiokat. Kiknek mu~l‘atozását,.mind&quot;en-nap Жак 
lnelly Kale~ndáriutnban-is- , i&quot;`el-tal'áfod&quot;. 

Lz több Planeták, avagy Rúidoaó-Ciii1‘agok,. Fei. 
’s alá iárnak: és mofii ennek , moik am jegynek házá 
ban mulatoznak. Azért ezeknek a’ Iegyeknek , tizen 
két házattrendelnek,kinek-kinek eggy-et; kikben bizo 
nyos idôt tôltenck a' búidosó-c(il'l'agok, és akkor kivál`t 
képen valô ereiek , és mnnkálkodáfbk vagyon, ha az 
Nappalï és Hóldai' поп házban, eggyůtt találkoznak.. 
Innen f'zé.rmazn«a`k azok a' I[elek , kiket' Afpeòiíufoknak , 
&quot;аду Tekénteteknek neveznek , mint az. Kalendáriu 
mokban fel-taláIod,. ngymint: о’ egybe-f`oglalás. г‘ 
ellenkezés. IIJ négy-fzegletů tekéntet,A.három~fzegle« 
tíůhat-fzcgletů шведы ’ az 

 



IV. Réfz. I 59 
А! Planetâk , иву Búidosó-Ciillngok fzârna 7. XVI 

аду-тис: Saturnus ï». jupiter ß. Mars d'. Sol, Nap Э. 
Ven-us 2. Mercurius З. Luna q. Hóld. 

A’ Nap Kos ' 
Mars Oroleán Meleg 63 

_ N yilas д Száraz. 
Mercurius 4 касса; j 

. . Mérték Jupiter, Víz_ôntô ’L Me.ng 63 
Venus L Rika _s Nedves. 

f Szůz 7 Hideg 63 
Hóld 4L ван j вши. - 

Rák ì Hideg 63 
Saturnus Scorpio ё 

l наш l Nedves. 
Annak-felette, Jupiter meleg, és nedves. Mer 

curius pedig, пом magában meleg 63 fzáraz , de min 
den впитавшим]: tulaidonságát, magáhnz von 
fza, a’ kinek háziban mulatnz, 

Ezeknek az Búìdosó Ciillagoknak, 63 jegyeknek XVII. 
tulaidonságokat, ’s Complexioiokat, fzůkség hogy a’ 
ió Kertéfz , és Vetö-ember tudgya. Mert , a’ mint 
fzokták mondani: hai'onló, пашню: fzeret. [gy , ha 
ki izerencséfien akar vetni, azt-is meg-fontoliya, és 
meg-irányozza „hogy az Eg a’ Fôldel; a’ Bújdosó СШ 
lagok, az tôbb Egi jegyekkel ; a’ mag, az kit el-vetnek, 
mind ezekkel hafonló tulaidonsággal birianak. Tudnia 
illik, ha az fôld meleg és fzáraz , a’ mag-is шовные 
pen: kit дню: vefsek, mikor az Nap. Hóld , fzáraz és 
тещ; 1г8уЬе vannak. Az Нанси-53, kinek oráiában 
упав-иен, fzáraz 63 meleg tulajdonságú Ногу 
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Напал 
íny'n. 

Воду pedig az Búìdosó-Cfillagoknak oráiát, mi n 
den-nap meg-*udhaliâd , mellyekben vethefs mind ve 
temény , ’s mind virág-magokat; kivált-kópen pedig , 
az fzántó-ŕòldeken vetendô тщеты fel-találod az 
Oecnnornìaról traâtaló Authorokban, ugy-mint: Ca 
rolo Stephane lib. I. e. 1;. ]oanne Cholero lib. 4. с. 
Henrico de Вт de bari: Нашими, és más több Affro 
logufoknál. M:nd azon Ментов)! ebben-istudósle'gy, 
vedefzedb-:ng hogy az Afirologufok a’ Napot, п. egy 
aránt való téfzre ofzttyák, камышах fugva , Nap.' 
nyúgattig, még a’ Nap a’ fòldfelett leveg, és nem-az 
óra-veréfe fzerént, a’ mint az idónek Рога“: tarttya, 
Az Парник pedig hof'zfzát, vagy rövid vóltát 561-1316 
lod, az én Kalendariumomnak végén, egy mutató 1:61)— 
lában. Az minémů erák a’ Naptúl meg-maradnak,az- 
okat-is n. réfzreofzfzad: és azok.a’ Búidosó-Cfillagok. 
nak étfzakai órájok lefznek. Kirůl, mivel a’ Kertéfznek 
nem-igen Fzůkségefek , mofi: nem-fzóllok; hanem elink 
a’ nappali orákrúl, a’kikben verni, vagy Мессы—Не&quot;; 
Azért , az ide Fel-iegyzert táblában, rend [тем felta» 
Iálhatni , a’ Planeták óráit. 

112|з|4|9|б|7 58191101111121 
ЁШШЪПНИ|Ф|21ЮШЪ|Чазёг-пар‘. 
a тихо—716111“: и Immo-@meen 
fßlîl гимн: 21 имел am@ ища. 
ЕЩТЫцшюп Т! шмыг. Vereda. 

i__mwlf'IQlSI le ml имеют и |С5616тс61ь 
гтч'апъщтюдзш‚штатами. 
впишем: шиыдшюазпзъотьас. 
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Неву pedig ezt a’ táblát 'meg-érrheßëd , 3213611 
efzedbe: Elsöben ; hogy a’ Planeták óráia kezdetik, 63 
fzámláltatik azon napon, a’ kitúl neveztetik 32 Nap he 
ted-fzaka. ugy-mint Vasárnapon, 32 32 Die: Solis, az 
clsô 613, 3’ Napnak Jele.' a’ máfodik óta, a’ Venusé: 
barmadik, Mercuriuré: negyedik, a’HdIde’: ôtôdik, 
Saturnufe’ : hatodik,]upiterŕ: hetedik, Mané: nyólf 
cfàdik megint 32 Nepi; és igy, az mint a’ tóbb Plane 
táknak rendi vagyon. Hafonló-ke'pen Hetfôn , Die: 
Lume, az 32 , Hóldnak napián, 32 6136 óra az Hdldé: 
máfodik, Saturn/né: harmadik, Jupimé: negyedik,A 
Marre', ’s a’ t. az mint a’ meg-nevezett táblában fel 
Vagyvn iegyezve. ' 

2. A' Keetéfznek tudni-kell, hogy három kivált 
képen `1316 BúidosóClillag kegyes, 63 ió 3’ Ízerencsés ' 
vetéfre; mind virágokra, s mind veteményekre, ’s 
mind mis vetéfekre; ugy-mint: Venue, Nap,és Jupi 
т; Venu: 32 vetéfre , ‚щадит 63 Nap , 32 ůltetéfre {zol 
gíl ; az mint oda fel-isa Virágos-kertben meg-íttam 
7. Réfz. Az mellyekbe ha virágokat ‚ 63 veteményeket 
ůltet,vagy vét ember, mind tellyeffebbek , öregbek; 
’s mind iobbak lefznek; kivált-képen a’ Szekfû, 63 nyá.. 
ri Vióla, Saláta, 63 más effele. 

3. Az lelek, kiket Tekinteteknek, avagy [Пребы 
foknak neveznek , azok-is két-félék; ugy-mint, neme! 
Iyek kegyefek , 63 fzerencséffek : némellyek (231611036: 
lenek, Кати а! egybe-foglalás; A három-fzegletů' 
tekintet. -K- hat-fzegletů tekintet. Az kikben vethet 
ni, ’s últethetnî, ha az tôbb ]elek- is alkalmateffak, 
Saerncríeleueb, 63 nem-barátságofak a’ ellenkezés. D 
négy-fzegletů (ситец 32 kikben fe vetni, fe ůltetni 

X nem 

XXI. 
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nem-kellene. Azért, ha az közönséges Kalendarium. 
ban, az :nelly-nap vetni 3113112, illyen jelt шт: egy. 
gyůtt, ugy-rnint d2. A2 *ik .Szabadon vethetfz: a 
vagy illyent-is A1. Ha ůltetni, illyen jelt kerefs, ugy 
mint: (ц. A ц. #2». avagy (0. А3. *9. Н3 1Ьтт1 
АГреЭшП: nem-találfz a’ Kalendariumbal ugy is jó mind 
vetni , ’s mind ůitet-ni, cfak az Planeták órájáta vigyáz. 
Az Hóld és Napnak fogyatkozáfakor femmit [хе-уснё— 
nek: fe mike: az hideg étfzaki-ízél Fúj. Ha pedig il 
lyen jelt találfz , a’ kôzôneéges Kalendariumba, 3€ a’ ki 
azt jelenti, hogy 16 vetni: ugy fe méréfzelly minden- 
koi' vetni; hanem-ha ezen tudományhoz fzabod ma 
gadat, 

Hogy pedig elméddel, ebben az tanúságban ne 
tétováz, elôdben adom, mihez~kell magadat tartanod 
az okos, és fzerencsés vetésben, avagy ůltetésben. El 
sôben, válafz magadnak egy alkalmatos napot , -I-Ióld 
tölte elôtt negyed , harmed nappal , avagy a' mikor а. 
kai-fz vetni , vagy ůltetni, nézdmeg a’ Kalendariumba, 
micfoda )egy uralkodik поп-пар ,° és annak 32 )egy 
nek, micfoda terméfzete , avagy tulajdonsága vagyon, 
Ha meleg-e’ vagy fzáraz: hideg e’ vagy vagy nedves? 
az mint ода—Гс! meg-vagyon jegyezve. 2. Vigyáz a' 
magnak tulajdonságára: ha meleg fzáraze’ vagymeleg 
nedves, ’s a’ t, Kirúl ide-alább. g. Tekintsd-meg 3 
Planeták óráját, 3’ kik песет, minden magnak vetését 
regulálhatod, [Ig -mint, ha hetfôn akarfz vetni, mi 
kor kedves mind a _]egy, mind 32 АГре&amp;и1`о1‹: nézd 
meg az felsö táblában egyenemen, 1161-щи 32 Venu/iut 
avagy З _1е1с‚ те11у 32 vetéfre fzolgál. Nézd- meg :zon 
renden fellyúl , hányadik a' Planetáknak ói'ája , («я-3315. 

lod 

 



`1v. Réfz. 163 
lad ho y 6. szd-elannak az napnak hofzaságát Iz’. 
réfzre ‚ 3 fel-találod : hogy az Planetának hatodik (Эга 
ia , fzinte 12. órára clik délbe, az vel-ô óra fzerént, 
Azért azon nap, tizen- ké: órakor kell-vctni. Hafonló~ 
képen, ha errdán akarfz verni , lésé-meg az 126166111 
neán, ból-van az 21 az az, 11:91:111616163 nézd-meg а. 
zon fellyůl, hány órát írtanak, és тег-6616106: hogy 
eggyik hellyen 4. ma'fik hell 611 1 l. szd-el azon riap 
nak hufzaságát 12. réfzre, el találod nyárba, hogy 9. 
616 tái'uan clik dél-elôtr. 11. óra pedig, 6. óratáiban 
dél-után. Igy cfelekedgyél az tòbb треков-13 ‚ fel 
015106 . melly órában kell vetned , vagy ůltetned. 

Ezen tudomány (261361, nem-ef'ak a’ virágoknalr, 
¿s vetemény magoknak vetésébcn: de még az mezei 
magolmak-is , 63 fáknak óltásában-is ‚ 63 ůltetésében. 
Azért a’ ió Kertéfz, fzorgalmatofan _erre vigyázzon. 
Kihez még az-is fzůkséges; hogy a’ mag, a’ Jegyekkel, 
fóldel, és Planeták óráiával, tulaìdonságáb an eggyez 
2611. Ugy-mint, ha a’ mag, meleg 63 fzáraz .' ollyan к 
legybe vettefsék . kinek tulaidonsága, meleg és fzáraz : 
az fòld-is hai'onló, és a’ Шансы—13; meri: a’ fòld, a’ таз— 
nak tulaidonságát magához vonfza. Példáiúl.' az ma. 
iorána , meleg és fzáraz; azért az Orol'zlánnak 6: Kof 
пак legyébe, ’s az Napnak, Marl'nak és Mercuriufnalc 
óráiában kellene vetned .' az kik hafonló-képen, mele 
gek 63 fzárazok, az mint oda 1'61- is. De mivel hogy 
fok hévség, ésfzárazság gyůl 612126, a'kiaz magokat 
ki-sůtí : fÖ-képen ha fzátaz idôk iárnak .’ azétt tempo 
rálni-kell , az Jupitereés Venus óráiával; a’ kik melegek 
és nedvefek, s azokban vetni. Más példa'nk-is lehet; 
u {sling-mag, hideg 63 126132: 62611, gf Bika Jelében 

X 3 kelle», 
i 

XXIII. 
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kellene vetú, és az Hóldnak óráiában. De mivel ez 
a’ 116: qualités, avagy tulajdonság ,igen cfekély és mag 
talan: azért-kell 62 jupiternek, és Venufnak óráiában 
verni, hogy melegségekkel, 63 nedvefségekkel, tenyó 
fzôvé tegyék a’ fôldet , és magot. 

De mivel ezen сметану, 62 eggyůgyû, 6s pa 
1‘61‘2: kertéfzeknek, talám igen mélynek teezik; mind 
62011 61:61, ha egy kevés Íìorgalmatofsággal akarnak 61 
ni, és gyakorellyák ezen tudománt: az-után könnyen 
hozzá fzeknak. 

Ezen-kivúl , пат-61611 akár mi-képen vigyáz a’ 
fzorgalmatos Kertéfz az Hóldra : hanem , minémlî 
legybe vagyon, mikor últetni, vagy vetni-kell. Ha 
Ionló-képen aì Марка-13 , mellyik jegybe legyen a’ 12. 
]egy kôzzůl : hogy Ízerencséfen verheffen, vagy ůltet 
helfen. Azért, némellyek azt ítélikr hogy mikor a’ 
Hóld a’ Kofnak, Kettôfnek, 'Oroleánnak, Mértéknelc, 
Víz-ôntônek `lelében vagyen. Némellyek mind az 
Hóldra , mind a’ tôbb ìegyeknek, 62 Nappal való еду. 
be Foglaláfokra vigyáznak: mellyek alkalmatofak, mel 
lyek alkalmatlanok. Szerencséfeknek itélik 62 Н616116:‚ 
Kolk, Bikát, Szůzet, Mértéket; tudnia-illik, mikor ki 
keletkor, vagy ôfzel, az Nappal-eggyůtt találtatnak. 
Cíäk Шпаги l’ Kettöfnek végsô réfzét, fzerencsétlen 
nek ifmérik. Azt-is ebfervállyák , hogy az meg-neve 
zett jegyek-kôzzůl, azok a’ vetéshez, vagy ültetéshez 
fzerencséliebbek, a’ kikkel az nevelkedô,vagy télihólel 
eggyûtt-vagyon. Ezek-kôzzůl pedignémellyek, min 
denker hóld-tôltére, vagy nevelkedésére 6111611 t holot 
réïz-fzerént tavafziak, réfz-fzerént öfziek. Azért, mi 
kor az nevelkedö 11616, akár-melly fzerencsés jeggyel 

eggyú. 



IV. Réfz. 165 
eggyůvé találkozik , akkor magst vetnek : inikor a’ 
взыщи ,vagy Szůzbe lépik , akkor gyôkeret, és búlbu 
fokat ůJtetnek. Némcilyek még abban-is igen Hgyel. 
metefck , hng'y az napiát-is a’ Hóldnak meg-tartsák, 
Azétt vagy ůltetnek,vagy vetnek, negyed nappalhóld 
сбив-616“: kezdik-cl, hufzadik nap )áig az hóldnak. Azc. 
is éfzrc-kel! yennůnk, hogy mikor vetni-kell,` az Mars 
a’ {дм-дна“ legyen: Вову az tévclygö-cûllagok köz- 
zúl, az kik kegyefek, kivált-képen az jupiter, és Venus 
свищи az hóldra kedvefen tekincfenek, az mint oda 
‘С‘о _ 

§. I. Némelly vetemény magoknak tulajdon-` 
ságok, vagy Comphzxicjok. 

l. Rchicsóka melcg fzá 
NZ» 

Cardi m.fz. 
Capot' m. f2.&quot; 
Рать-Ей m.fz. 
Konn-kóró hideg nedves. 
Kömény m,fz. 
Anis m.fz. 
Coriander m.í’z. 
Endìvia hideg fza'razä 
Iurbulya rn. fz, 
Saiáta hideg nedves. 
Вега—Ы ш. fz. 
Levendula m.f`z. 
Spikinárd m.f`z. 
Cfombor m,fz, 

Хз 

Tárkony m.i'z. 
Rofmanng m. fz. 
Ruta m.{`z. 
Zállya m.í`z. 
Kakuk-Fů mfz, 
-Cerefolium turbulia m. n. 
Spanyólfoóska hid.fz. 
Petrefelyem m.fz. 
Район-шаг m. Iz. 
Fog hagyma m. fz. 
Tarma mel. ned. 
SáŕFrány m, ned. 
Sárgm'épa m. n. 
Répa m. ned. 
Hagyma m. n. 

 

 

Bolsó hidcg fz, 
Рейне; 

XXV.. 
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f\' 

XXVI. 

Fekete-mák h.fz, 
Feier-mak fz.n. 
Bab hid. ned. 
Maioráng m.fz. 
Meh-iii m,fz. 

`'Dinnye-rnilg h.n,‘ 
Uborka hid.n, 
Sáfa-ñî m.fz. 
ìPerez-fik h. n.' 
Spinátz 11.0. 

Menta mfz, Retek m.í’z, 

§. Il. Némelly veteményeknek kòzönséges 
“гиены. 

Z nedves és vízes fôl'det, mellyet a’ Follyó-vîz 
nedveiït, közônségefeu ióbb úisígrn bé-vemi ,° 

тег: a’ kelemetes úì idòben , hamer meg-fo anfz'rk a.’ 
mag.’ 63 a’ nedvefség miatt, a' fzáraz nyári id fem áre 
hat nekiek. De azt értfed, тет parìäm , az az , ha a' 
tôbb vetéshez való efzkôzôk-is eggyeznek. 

Az melly kertnek nagy Í-'zůke vagyen a’ foliyó,` 
:vagy kút-vízben, és f'ohormét: fem vihetnek vízet be 
Ié, abban leg-iobb vólna ollyan helyt азиата, hová a' 
ki-keleti , 63 téli vízet, ôi'zfze думают: az ember'.- 
Azért ‚ а11&lt;а1татго113ЬЬ vólna, ollyan hellyen òfzel чес— 
ni: noha ki-keletkor-is meg-leben ,cfak hogy т a’ föl» 
det, Миш 16ЬЬа1 alább á-fsák. 

Mikor nyárban akar valaki vetni ‚ Julímäan, az az, 
Sz. lakab havában , és [иди/114354», az az , Kifs-Afì- 
fzony havában vefièn : mikor az hóld neveikedi k. Hz 
öfzel, legyen a’ vetés Sepulnberbr, az az, Sz. Mihály 
havában, és OEoôeräe, Mind Гипс havában.. Ha ki 
keletkor, Februariuröan, és Marimba», ez az ‚ Böite 
elö , és Bôìt-más havában vefi'enek. 

Az hideg helyeken , a’ hól az Napnak súgára nem 
igen sůt, nem-is feletrébb hév :mindeukori вся-нега: ‘ ve 

` 
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retés késöbben; és az 6121, ideìébben efsék. 71120!! 
ug, az nieleg hellyeken, a’ ki keleti vetésideìébben : 
¿s u ша, késóbben efsék. Minden mag, inkább kél, 
ésnô, ha kôzép-fzerû meleg idöben vettetik; hogy 
„вотще, ha hidegbe: avagy nagy hévségben, 63 
fzánz-ágban. 

Kózônségefen az a’mag, a’ kit vetni-kel! efzten 
löfnél ne-legyen igen régiebb. Mert ha régi ki-nem 
1:61, ésfemmirekellö; avagy el-váltezik: ugy-mint az 
régi palánta Спай-6011, Cauli-rapi magbúl, tépa le 
fzen, avagy repcfën, Saláta pedig uborka, de nem 
dinnye,mentůl friifebb, annálhamarébb ki-kél, Vi. 
fzontag petrefelyem , Czékla , Kres, avagy Sáfa-fú, 
Coriander, mentůl rágiebb , annál hamarébb ki- kel; 
cfak a’ msg ne-legyen rothatt, vagy meg-vefzett, és 
felette igen régi-is. Mák Io. efztendôsásió. 

Minet, némelly vetemény magot, tél elött~is ió 
vetni: ugy mint, Sz. jakab palántáìát, vagy kápofztá 
ìát, Spinát: ‚с, öfzi fog hagymát, pár-hagymát, veres 
hagyma magot, perrefelymet-is ôfzel veiienek ; теге 

XXVIII. 

XXIX. 

ezek , сыщик а’ hideget-is , 63 telet-is, fô-képen ha - 
hó efik teáiok, 

Annak-felette : Olafz kâpcfzta, Mufiár, Kers , 
Coriander, Sárgwrépa, Karó-répa , Rép: , Paízternák, 
весен , Veren-epa, Petrefelyem , Olafz-kapor , és több 
eHële magokat vethetni mind òfzel, ’s mind ki-kelet 
kot; de még-is iobb , hogy az meleg helhyeken Julius-_ 

‘ ban; az kôzépfzerů tartományokba , Auguitusban ; 
az hideg helyeken , Septemberbe vefsék, 

Salátát, foóskát, porcs-fůvet, uborkát, dinnyét, 
efombort, verres-répit, 63 tôbb efféle gyenge fůveket , 

Archi 

&quot;ъ 
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Mífodik Kônyv Vetemênyes -Kert, 
Arehiclbkát, Cardit, Cauliŕiolit, Caulirapit, Ráctza,1 
vagy palánta magot ‚ ìobb ki-keletkor vetni: 63 gyak 
rabban hamarébb ki-kelnek, a’ kiket Martinsban, 63 
Aprilisben vetnek, minek.utánna a’ fagya ki.megyen a' 
fôldnek, és egy kevefsé meg-meleglzik: hogy-lem 
mint a’ kiket öfzel vetnek. Mind поп-61:31. alkalmaz 
taÍTa magát ember ezekben,az idónek kůlòmbségéhez, 
63 alkalmatofságáhnz. 

Mindeneknek-felette a’ mag, a’ kit vetni akamak, 
Iegyen 361 meg-érett, teli, nehéz, zíros , tömôtt , fzép 
Izinů; ha meg-tôrôd , belôl-feìér bele, és lilzte legyen, 
ne poros: mert a’ рог iele, hogy meg-vefzett a’ mag , 
és lemïnire-kelló. Ha Cauliñoli, Caulirapi,palánta. 
répa, retek, 63 tôbb eŕîéle magot тег-16:66; zirt ad 
gyon magábúl , 63 3616, hogy frifs. 

Azt-is ófzbe-kell venni, hogy némelly magot 
meg-kell áztatni, minek-elôrte el-vetik, a’ kik nagyok, 
‚63 fzárazok ,° ugy-mint, Archicfeka, Cárdi, PápaJ'ů, 
Veres répa, Dinnye,uborka, Tók, Borsó,Bab, мс. 
nordica , ’s e’ t. 

§. III. N émelly veteményeknek ‚ kivált-ké 
pen való vetéfeknek idejeklól. 

Ol-lehet ezt a’ meteriat, a’ Kalendariumban is 1116131 
tam, 63 meg-îrtam in Martin n. 90. de mivel hegy 

ez a’ tulaidon hellye, talám nem-vétek benne, ha itt-is 
fel-iegyzem az tanúló kertéfzeknek kedvekért ,~ az kik 
nek talám nem jutott minnyáìoknak az Kalendarium 
ban. 

Azért Рант/(г, Rázzít, vagy kápnfzta шаров, Ред 
bruariusban, Martinsban , az az , Böjt-elsö , más-hóban, 

 

Apri 
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Aprilisben, az az, Sz. Gyôrgy havában vef'sék úiságra: 
’s hóld-tôltére palántállyák, 

Игл-648513131! , fàláea't, mete'lâ bagymít, рак]: , 
Februariusban hóld-tôltére. Olzfz. идиш: ‚ hóld-tôl 
tére Februariusban, Martinsban, Aprilisben. 111111113 
Ь311 16116 valót. тратам, Februariusban , Martins 
ban , Aprilisben. Répa'e, Redee, Тал—д: F ebruariusban, 
Martinsban, Aprilisben. Tiff-Rettet, Répíe Sz, Margit 
Afzüony-nap táiban , vagy elébb juniusban, hóld 
fogytára. 

Шип-6.6, Dinnyŕt, Hóld-tôlte után Februariusban, 
Martinsban,Aprilisben, Maiusban Sz. Gothard napián, 

Spindezoe nyárra Pure/¿bmg Лиф, Olula-¿dport 
Februariusbau, Martinsban Hóld töltére, 63 fogytára. 
нут Endivìáe F ebruariusban , Martinsbau , Aprilis 
ben, úiságra az magváért, Egyéb ként télre valót ju. 
niusban, Púnkôsd-táiban, vagy késöbben egy kevefsé. 
Виршам: Martinsban. Рот-Дог: Februariusban , 
Martinsban úiságra. Мая/0141131! Februariusban, Mar 
tinsban , Aprilisben úiság-után , N_'yárí шит ,~ hogy 
pedig tellyes legyen, hóld-tôlte elôtt négy, három , 
két-nappal, az mint oda fel. 

Bírßng-virágot, Rq/maringot, Spitz'nírdx't úiságra 
Februariusban, 63 Aprilisben. Mußa'r-magot, Februa 
riusban úiságra, Wd-Safráne, Мак-111131331: hóld-fogy 
ta'ra. Сайтам, Turbolyáe, Záäyáe', Sodskáe Februarius 
ban , Martinsban. 

Pipe-ßen Februariusban, Martinsban, Maiusban, 
¿s efak-nem minden hóban, mikor kévántatik, hóld 
fogytára, vagv úiságra, Szelgfůfvet, Cardit, мифы: 
Martinsban, Aprilisben hóld-tôlte elôtt, avagy mind 

Y gyárt 

XXXII. 

xxxnll 
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gyárt utánna. Narancfôf, C/ïtranm Martinsban, Apri-f 
lisben hóld-tôltére, 63 fogytára, 

Pimpimüát Februariusban, Martinsban , Aprilis- 
ben hóldfogytára, vágy újságra: Канадцы] viríget, 
Fejérmákot , és Felini: F ebruariusben , Martinsban ‚ 
hogy tellyes legyen, hóldœôltére. фри, Кбтёш Mar 
tiusban, új~hóldra. Sárga SaarbaJábot, F ebruariusb'an 
újsági'a.V 

Spírgít, minden idöben 16 vetni , de kiváltképen 
ki-keletkor. жидам, Borígot Februariusban, Mar 
tìusban újságra. Salim?, Spináfát, Nyári.Rnen, min 
vden-bólnapban jó vetni hóld-tôltére, Kiga/¿tit pedig, 
Cardi: , лимфы.— ‚ minek-utánna ki-kél , t5'. napig 
meg-kell 32 dértůl, 63 hidegtůl óltalmazni, 63 tôbb 
eße'le gyenge fůveket. ^ 

Es noha némelly Botanicufok, 32 az, kertéf'zke 
dôk azt tarttyák; hogy valamit vetni~kel|, mind hóld 
tölcére vell'e ember , az egy Borsón~kivúl , 3' kit 11616 
fogytára-kell vetni. Mindœzon által , tarcfa-meg 3' 
Kertéfz azt 3' régulát,az kit oda fel-is meg-irtam: Вову 
a’ mit magváért, 63 fůveért vetnek, újságra vefsék ,° 32 
mit gyökereért ‚ fogytáre; az mit fůveért, hogy bok 
rofiabb, és tellyeílèbb legyen, hóld tôltére. 

N émellyek azt-is tanittyák; hogy valamit akar em 
ber vetni, vefl`en azen 32 napon , 32 mellyen abban 32 
_efztendôben Karácfon napja clik, újságfelött. Ugy, 
hogy ha hetfůn clik Karácfon napja, újság~elótt való 
hetfûn velTen, ’s a’ t. Az ůltetésben-is illyen regulát 
tartanak, de ez nem Szent lrâs. 

 

g, 1v. 
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§. IV. Melly idôben kelnelvki, az vetemény 
magok. 

\’ 

Zt-is az Kalendariumban fel-iegyzettem n. 96,- XXXV. 
Mindazon által ítélem, hogy itt fem ártalmak : 

hogy a’ Kerlelzkònyv, e’ nélkůl fe -fzůkólkôdgyék , 
63 hogy a’ Kertólz, el-tudgya várni a’ tiîveknek ki-jô 
vf telét, hogy idônek-elôtte fel-ne kapállya az bé;vetet 
(дат. Mert neha az fôldnek tulaidonsága, az Egnek 
iósági, az levegô-égnek kegyefsége, 63 az magnak ide 
‘с cielekfzi azt, hogy езду&quot;: mag, elébb ki-kellyen az 
máfìknál ,° mivel hogy alïéle vetemény, a’ kit fzép tifz. 
ta meleg idôben , és az Napra-Fordúlt Földben vetnek, 
’s maga is frifs a’ mag, közönségefen elébb ki-kél , és 
fel-tetfzik; hogy .fern mint, a’ kit más idôben чашек ‚ 
ós nemuolly tenyéfzô földben: Mind-azon által , min 
den magnak a’ ki-keléfre magános, és tulaidon ideieva- 
gyon: az melly idöre, kivált-képen reávigyázzon а’ 
Кегс61`2‚ ho y meg-tudhaII`a, ha ideiébben-e , vagy ké. 
söbben ve en : пиву hafznát veheífe a’ vetemënynek. 

Spimít , Ba/ìlieuw, Labada paréi ‚ Ка“ répa, Fejér, 
63 Sírga-répe. Fejér-Mag/lír, mindgyárt harmad napiá 
п ki-kél. Ani: negyedikre: Salita ötödikte: U6orka,és 
Dinnye ôtödikre. Ketel' hatodikra , és ha tél felé vetik, 
tizedikre, Keper negyedikle: Kre:I ôtödìkre. Fejér-. 
C.ee’¿/4, nyárba hatodikra, télbe tizedikre. Kápo/fsu 
tizedikre, Hagyma, tizenkilenczedikre. Barre', C/ie/E. 
ri-bern' negyedikre, Bab tizen ótòdikre, vagy hufza 
дат, Fe¿eee-L'6m¿n_y, tizenkettôdikre. Majorína, har 
minczadikra. Petrejìlgem negyvenedikre, vagy ôtvene 
dikre, 1/òf harminczadikx; . fô-képen ha friß a’ mag. а De 
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De mind ezekben, az Kertéfznek meüersége , és a’ 
magnak frifs-vólta, leg-tóbbett hafznál. 

Miefada melìerseggel éllyen pedig az fzorgalma 
tos канва. hegy ideiábben замша, Retke, és egyéb 
veteménye , 's virága legyen: tudaia-illik, az ganéios 
ágy-által. Kinek el-kél'zitésérůl, mivel hogy kétfzer-is 
írtamimmár, ugy-mint, az Kalendariumban n.98. és 
az Virágcs-kônyvnek i 1. Réfzében : ez pedig , az vete 
ményekre-is fzinte ugy fzelgál; azért , mind oda igazi 
tom az ólvafot, ciak fzinte azt iegyzem-fel: micfeda 
vete mény magokat kell abban vetni. 

I. Ollyan vetemény magokat veliënek az ganéìos 
ágyban kivált-kápen, a’ kiket hamar el-plántálhatni, és 
ůltethetni: hogy hafznát'vehelië ember. z, Az kik 
ezen-kivůl fakáig kelnek-ki , és késôn ¿ruck-meg: és 
igy , a’ nôvéfnek kéfedelme-miatt, az мацы me .elôz 
tetuek. Azértillyen ganéìos földbe, elsôben abili: 
velIènek, hogy ideìén gyenge falátáia leheffen a’ Ker 
téfznek, és fzép úìsága. Az-után , bogy ha egy kevetî 
sé meg-nö, hamarébb el-plántálhaliì: és igy, ideiébben 
legyen feies , vagy kötôzni való Salátáìa. 3. VeII`en 
Kré/I, avagysáfa «fúvet, a’ ki hama: ki-nö: hogy mií'eu 
lantiát ciinálhaffon a’ гашиш. Majoránít, hogy ezt 
is ideìén el-ůltethelfe. 4. Шеф-Кит, hogy ideién 
legyen gyenge retkecskéie. Mert ideién három, ’s ket 
hét alec-is, a’ ki ìó mag, nö annyit, hogy meg-ehetik 
úìságúl; ugy-mint, ha gômbôlyů mint egy mogyoró , 
ha hofzúkás, a’ kifs-újodnál vékenyabb. De arra- kell 
vigyázni, hogy igaz ganéìos-fóldbe való retek mag le 
gyen, а’ kit Noriabergábúl hoznak. Maslféle Вбей 
retek mag-is ió ugyan, de nem-nö olly hamar-meg. 

Paláu 
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шт. vagy Rácza mago: таит-шее, Оси/фот ‚ 
Caulirapit , Zellen. Mind ezeket, a’ kike: el-kel| рашп 
шаг. ió sůtůen'vetheti ember, hogy tôbb féricn belé : 
63 'mindenik veternényt4 meddig vetette, рыжиками 
шее-бешеисдюву meg-tudgya, mellyik máßk. ’ 

Azon kivůi, últethet ¿rubis/5m magot, Сент, xxxvm, 
Mmfdikít , Ba/îlìcwnot, Pa'pa-fů'vet, Nyári-Endivi 
it, Т бтбьЬог/б: , Pom-amm, Тайги, Cfudafíf, 
Salim?, Krgß, Bhf-Raku, авт, Решит idején 
el-vetheti mindgyárt Januariufnak közepin , vagy vé 
gén , vagy Februariufnak kezdetin, kôzepin a de пы 
degtůl iól-meg óltalmazza, mint az Virágos-kertben 
meg-inem. Az tóbbit késôbben vetheti, méga’ fóld. 
nek {ища ki.megyen: hegy a’ quartelyokban vetheß 
fen. Veifen pedig kůlómb шитые: idôben, 63 
helyekcn: hogy ha eggyik el-véí'z, vagy el-fagy, 16 
gyen mindgyárt máfutt, Regge] és eûve паев-66:62 
zék egy kevefsé , kivált'képen az Retket , hogy a’ me 
leg ganéi ki-ne süße óket. Az többírúl tekincsd-meg, 
nz elébb-is citált Virágos~kônyvnek x x. Réizét. 

Némelly vetemények, шавок vetik el magokat; 
гну-тип: Bongo, Кета-ФЕ! virág, Гибли, Cjômbor, темам, Ubarka, vagy fznmár uborka, Тань. ’sin 
n1. kiket 6fzel.is el-vethetni. 

v. RÉSZ. 
Miképen-kell az vetemény magokat 164264 

ni, el~vetni, és meg-óltalmazni. 

Az mg“ 16-1‘266636061: móagyafúi, 63 гаеаегш.°_ххщ. lemmi bizenyós regulát ист-Ваша: amber; mi. 
Y 3 vel 
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vel ezek fem érnek egyfzer’s-mind meg: hanem ki e 
Iébb, ki-késôbben, kòzônségefen pedig ôfz-felé érnek. 
Azért azen-kell lenni , hogy akkor шашек a’ magot, 
mikor ìól meg-étett: iza'raz nem-nedves: az idů is fzép 
tifzta 63 fzáraz, hóld-fogytára. Némellyeket pedig, 
fzinte mikor eröben vannak , avagy féligre meg-értek , 
’s az fzárak-is meg-fzárad: тег: vannak обмену ша 
gok, az kiket, ha az heìacskáiokban hadgyák meg-ér 
ni, magoktúl le-húllanak , 63 el-Vefznek ; avagy az ma 
daraknak eledelekké lefznek. Az ért efiéléket, egy ke 
vefsé ideiébben-kell le-metélni, és meg-fzárafztanix ’s 
ugy ki-verni. Némellyek mihent meg-¿ruck , le-húlla~- 
nak az fzárokbúl, ugy-mint: Sírga furba-lib, Refina 
ring, Ванда ; azért a’ ki fzedni akaria. reggel a’ fôldrůl 
fzorgalmatolï'an fzedgye fel: avagy étfzakára, teriti'en 
valami мы: aláia , kire húllyon a’ mag. A’ dinnye 
magot akkor fzedgyék, mikor meg-efzik; de mivel a.’ 
dinnye mag, mint-egy enyves nedvefséggel van ele 
gyitve : azért ki-kell abbúl mofni ótet, 63 ugy meg-{zé 
raztani, noha némellyek azt {'em igen iovallyák. Valn 
melly mag a’ vízben alá- fzál, az jó renyéfzô mag, és veta 
ni való , ha meg-fzárad. 

. Oda-fel* Réfzében ennek az könyvnek, fzóllék 
valamit a’ magok ideìérůl. MoH-is repecálom »Pliniuf 
(al I. 18. с. 24. hogy közônségefen efztendós mag leg 
ìobb, két-efzcendôs alább való, három-eí'ztendôs fern 
mire-kellô;de ez fem mindenikbe, Merc ott-is , né 
melly Kertéfzeknek vélekedéfekmt'án ,ne vezék egy-né» 
hány magot, az kiket inkább iovallyák', ha régiebbek; 
mind afon által, máfokkai ezekben-ìs inkább dîcíirefn 

a’ kik Eriifebbek, 63 mindgyárt efzrendóre-is verrät: . о а 
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Haha némelly magok, tovább meg-tarttyák nyers ele 
venségeket.' némeliyek harnas-¿bb el»vefztik, Némel 
lyek az héiok-által, az kikkel bé-takarcatnak , tovább 
meg-óltalmazzák nedvefségeket. Az Saláu mag, há 
rom efztendeigis friffen ei-áli: 63 ha vetik , el-nem fai 
zik. Rmb mag, Paláu“, ’s más 611316 fem tart igento 
vább. Bord három-efztendönél igen tôbbet nem-ké 
ván. N em- ugy az Olafz-Bab : mert ha két-efztendôfl: 
vetnek , tízbůl alig kél-ki egy. Dimi): magot hét-efzten 
döiì, leg-iobnak tarttyák: noha a’ ki Frilïebb, hama 
rébb ki-kél. Uborlza , háram efztendöf'nél idôifebb 
nem-igen 16. Az Mik , tiz efztendeig~is meg tarttya 
elevenségét. 

Az le-fzedett magokat, még az vetéfek 16616 el 
-’ön,meg-kell tartani, 63 óltalmazni. Leg-iobb zacs. 
kókban tartani , mellyeket váfzonbúl, vagy fzörbůl сб 
nálnak.` lfmét fazékba, korsóba, kinek keskeny a’ 125, 
16, Iskatolába, ládácskákba, {zaraztökbe igen 16; mi 
vel az egerek fem 161-116111611 ugy hozzáìok. Az hely 
pedig, a’ hól tarttyák, fe ne-legyen igen meleg, fe ne 
igen nedves: hanem közép-fzerů. Mert femmitůl ha 
marébb meg-nem véf` 2 a’ vetemény mag, mint az Felet 
tébb való nedvefségtůl. Az Ma'e , Vern-bagna, Tu 
lipa mag , 63 más hafonló: igen ôrömel't тенты-36 az 
maga heiában. Mindeneknek-Felette , az egerektůl 
meg-óltalmazzák a’ magokat; a’ kik után, igen 61611106 

_nak illyen állatok : ugy-mint, dinnye, tök, uborka, Pai» 
‘na-fü, Нар-111611 1616 virág, mák, és tôbb hafonló vi 
rágok után. Azt iriák nemellyek, hogy ha a' magot 
61161- epével тег-6616211: t az egerek azt meg nemrág 
iik; inert a’ keferůt ист-126161111. 

Artúl 

XLI. 
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XLII» Arrúl-is tevék oda-fel, ennek azOKônyvnek negye 
dik rêfzében emlékezetet: hogy némelly magokat , mi 
nek-elötte el-vefsék, meg-kell áztatni. Mi-képen pe 
dig, kinek-kinek maga helyén meg-item. Cfak fzintén 
hozom elé azt, a’ mit Columella ir ,° hogy ha 32 fůl 
fúnek ki-facfart lcvében, a’ mago: meg-áztattyák: a 
vagy kormot kevernek kôziben: avagy kormos vízzel 
megóntôzik: avagy bor fepróben, avagy rák levében, 
kiben foó nem-vólt, meg-áztattyák 32 magot ‚63 bami 
ki-nö~is, cfak illyen nedveläéggel óntözzék-meg, Egi 
madártúl fem lirtetik-meg. De illyen orvo'fságokrúl, 
lel'zen máfutìs íráfom. 

xbm. Hogy az mag, hamarébb meg-Foganfzék , meg. 
áztattyák; ugy-mint, az veres-‘hagyma magot, ollyan 
vizben, kiben tehén ganéit áztattanak. Шаги, Din 
nyc, Tók magot téìben: de minden-nap meg-kell vál-` 
toztatni a’ teìet, hogy meg ne foványodgyék, Bandi. 
Babar, Ola/à-babo't, meg Rael' magot-is, tôt vízben.- 
Arebùfòta magot-is egy hétig. Еду-{26931 . mindent, 
a’ ki kemény mag, és ôreg, megkell-lágyitani , valami 
illendö nedvefségnek áztatásával. Némellyek el-men~ 
nek, ’s egy tálba vizet tôltenek, abbanìvalami kevés 
faletromot vetnek, és meg~olvaí`ztyák: abban az víz 
ben tefzik 32 kemény magokat, ’s tizen-két óráig had 
gyák benne a’ magot, avagy a’ mint ennek keménsége 
vagyon ; azután vetik, ’s ugyan azon vízzel meg- ón 
262111, hogy hamarébb ki»nôìiôn. Némellyek Fogóval, 
vagy hegyes-kéHel,el-merfrik két-Felöl , az heìának he- 
gyit, ha hofzúkís: 63 ugy áztattyák. Dinnyc, Uborl'a, 
és T61' magnt, más-kéoen 13 áztattyák, hogy étfzaka 
kiclilázzék : tudnia-illik, egy régi súveget veíznek , ’s' 

azt 
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azt öfzfze-haityák: a’ közzé „вы а’ magot, mint-ha 
az Kônyvnek levelei-kôzzé rakna valaki valamit, ezt 
egy-néhány réfzte haithattya. Az-után fel-meleg viz 
zel meg-ôntözik azt a’ sůveget; az-után meg-fzárazt 
так ‚ ’s megint meg-ôntôzik, és meleg helyre tefzik: 
egy éiiel ki-clirázik. Máfok borde, фермент, és e 
gyéb magokat meg-áztattyák egy kevefsé , ’s egy ned 
ves ruhában, meleg-vízes ló ganéi-kôzzé кета: hama: 
ki-cíirázik. . 

Meg-mondám azt-is oda-fel, a’mi az vetemények 
te-is fzolgál: hogy az Olafzok , a’ régi el-fzárat nedvef 
ségtelen magot, az elóbbeni elevenségére vifzfza-hoz 
zák, ha ollyan vízben tefzik, a’ kiben kováfzt áztatta 
nak; de elébb , fzép vékony ruhán által-kell fzůtni a' 
kováfzos vizet. 

Más знаток-мы, hogy virágok, gyůmôlesôk: 
és vetemények, ió fzaguak, iobbak ‚капать féle fzinů 
ek legyenek. kirůl oda-fel az Virágos-kertben; синап 
is írok. Hal'onló képen az vetéfeknek ideiekrůl. Mail: 
itten ‚ cfak az vetéfnek Módgyárúl irok, 

Nemkicßny meftetség , az magokat egy-aränt 
vetni az ágyakban. Plinius az vetô embernek, ollyan 
oktata'ft ad: hogy mikor gabonát vét, mindenkor a’ 
keze , az iobbJábának lépésével , egy-aránt iárion. ]ól» 
lehet Pofonban, ebben az 1662. efztendôben, az Or 
!zág душист ‚ iôtt vala Csái'zár és Koronás Királ 
lyunkhoz olly Mathematicus, a’ ki arra-f'elelt: hogy 
ollyan initrumentumot cñnál , ki-által úgy vethetik a’ 
magokat, hogy egy-máltúl mind egy-atánt efiënek. 
De még ezt az efzkôzt nem-láttuk. 

Azért a’ vetés, vagy Zollyam magokhçz tartozan-~ dó , 

XLIV. 

XLV. 
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dó , kiket magánofan dugnak 32 földbe; vagy ollyan,` 
kiket marokkal vetnek. Az elsôt, ugy-mint dinnyét, 
uborkát, tôkôt, borsót, ’s a’t. hegyével óldalaslag 
kell a’ fôldbe tenui, sôt még 32 gyůmôlcs magokat-is; 
mert 3’ hegyébůl egyfzer-’s mind jôn-ki, mint-e yfzí 
vébůl, mind a’ fúve, vagy fzára: ’s mind a’ gy kei-e. 
Az fůve fel-megyen, a’ gyòkete alá-nô. Noha némelly 
közônséges kettéfzek, ollyan vélekedésben vannak , 
fóképen 32 ôreg mag krúl: hogy némellyeket min 
denkor fel, ’s némellyeket mindenkor alá kell últetni 
a' hegyével; _az mint magam-is a’ Kalendariumban it» 
tam n. 2.44. az gefztenyèrůl, 63 baracsk magrúl. De 
máfok ezekrúl,ésa’ többirůl-is azt tartt ák: hogy min 
deniket 32 mint mondám, hegyével ldalaslag fektef 
sek. Meet igy a’ gyôkér egyenefen alá, 3' fü egyene 
fen fel-megyen. Ha pedig a hegyével fel-últetik: fel 
megyen ugyan a’ fzára, de az gyókerének meg» kell erö» 
vel horgadni, hogy ali-nöheflën. Vifzontag, ha azon 
hegyével alá-ůltetik, a’ gyôkere egyenefen alé-me 
gyen .° de az fzára megliorgad , ’s ugy nö fel, 3’ ki nem 
hafznos a’ növéfeknek. 

Azokkal a’ magokkal, kiket marokbúl kell vetni. 
ugy bánnyék az ember, hogy elsöben meg tekincfe, 
mellyik súrůen ; mellyik eitkán fzokott nônni. Кайн 
fù Cochlearia , ТитбвдщАТотта, Pápe fù., Pimpinella, 
зрит, Maioríng, ’s a’t. mennél sůrůebben vetter 
nek , annál jobbak. Azokat-is súrúen vethetni , mel~ 
Iyeket az-után el-kell palántálni, vagy últetni: ugy 
mint, Kápq/¿tát minden-félét, Salítát , Endi'via't, Cauli 
jiolif, сыта, Rutáf, 's a't. kiket ki-vonván , rit» 
kábban últetnek , hogy tágaii'abb hellyek legyen 3’ nö- 

чей-е. 
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véíì'e. Paßcrna'áot pedíg, смола, vagy kotán~kórót, 
И&quot;: идут, Род/души Répár, Retter, тащат, 
és tòbb “Юге. kiknek пташек gyòkere lefzen, vagy 
igen синуса ‚ ìól távúl ůltefsék: az mint kinek-kinek 
zulaìdonsága kévánnya. Ногу pedig az зри-6 mag rit 

' kán сыто fòldel-kell elsôben elegyiteni, és aval egy 
gyütc vetni: mentûl ritkábban анаша ,annál тешь 
magott, és több fôldet keverì-öfzfze. 

Két, ’s накопите magot» is vethetz egy ágyba, 
иву—тёк): Vern-bagna? , ваша; és папа Риф/„ш, 
Rép: ‚ Reut kôziben-is Займи az kit ideiébbcn ki-kell 
fzaggatni, minek-elötte az tôbb vetemények fel иди. 
nek. Annak-felette kétfzer,f’s háromf'zor-is bé-vet 
hetz egy ágyat, fö-képen .lia так helyed vagyon ; 
tudn'u-illik , mikor az meg-érctt veteményeket ki-fze 
ded, és'ifme't ìól meg-kéfzited a' fôldst.' alkalmatos 
idöben meg-trágyázod , az mint oda-fel meg-irtam. 
Sót némelly vetemény magokat fzůkség, hogy a’ ìó 
Kertéfz mindern harmadik , vagy negyedik hétben vel' 
Ген, hogy mindenkor frií's veteménnyel gazdálkod. 
gyék az ивами; ugy-mint Béa/¿Ruben Баш: ‚ Spina'. 
tí: bûvelykef догм, és más внеш. 

Ifme't ha ideìén акта, hogy veteményed legyen, 
köl's vefzôbůl ió ritkán valami kosárt, hogy шее—сан: 
hali'a mind-azon так a’fôldet ,° efïélékben vefs, чаду 
palántály télbe, vagy végén сапе! , othon az fzobába, 
a’ mit aku-fz, minek-elôtre a' kertben vethetnél, яка: 
uborkát , dinnyét , és unifi: illyet: ’s az lágy meleg fzo 
bábz meg-foganfzik, és nevelkedikás Az-után «31-36— 
vén az ki-kelet, vid-ki mind kosárofìúl а’ kertben, és 
‘sd-ela’ гашиш ideìén lefzen ki-nô: veteményed. 

' ' Z 2 MinebA 

XLVH. 
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Minek-utánna el-vetik az magokat, meg-kell дисс 
óltalmazni a’ kůlsö ellenségektûl, Elsöben az hideg 
dértúl , €ó-képen ha idején камешек: ugy-mint az u 
borkák , dinnyék, és tôbb efe'le gyenge vetemények, 
’s még félô a’ hidegtůl; tehát étfzakára, vagy a’ mikor 
fzůkséges, bé-kell òket fedni, vagy fzalmábúl font sû 
veggel: vagy eferépbůlcfïnált edénnyel , kinek fellyůl 
( а’ hól keskenyebb, és alól fzéleIIëbb ) legyen Fagan 
tóia az óldalán' három, vagy négy likacskáia, az kik 
alá-fzolgállyanak, bogy bé-ne mehefi'èn a’ h6 , vagy 
hideg esö; avagy akár-mivel akarod bé-fedni. 1. Az 
madaraktúl, az kik ellen cfengetyůt, вирши, tollat, 
vagy твиста: függefztenek-fel. 3. Az férgektůl, 
az kikrůl alább írok eleget, 

VI. RÉSZ. 
Az Veteményeknek el-ůltetéfekrůl, ôntôzé 

fekrůl, gyomláláíbkrúl, és metélléfekrůl, 
Ind ezekrůl bövségefen írtam az Virágos-kett M nek ц. Réfzében;azért, mivel ezekben eggyez 

nek a’ virágekkal az vetemenyek-is.' ha kinek 
fzůksége lefzen reá, ne-refìellye meg-tekinteni az elé 
hozott кашек 5. 3, 4. a’ hól ezeket Fel talállya. Ш: 
cfak azért iegyzettem-f'el, hogy az Kônyvnek rendét 
meg-tarcfam. Az ůltetél'i'ůl-is, hofzaf'on irtam az Vit. 
kert. xi. Réfz. _6. 2. abbúl-is eleget tanúlhat a’ vékony 
kertéfz. Az palántálás, kivált-képen arra való, hogy a’ 
vetemények az-után negyobbak, tellyeffebbek legye 
пек, és FejelTebbek. A-. gyenge veteményeket, mikor 
negyedik, vagy ôtôdik levélben vannak, akker-kell el 

ůltet 
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últetni, hóld-tölte elött, vagy mingyárt utánna , mi 
Ко: az фунт“, 63 Napnak óráia vagyon, ’s ió ]el 
fzolgál, а fóld-is nedves. Jó zíros fóldbenúlteßek : 
de az-után, meg-ne ganéipzzák más ganéjal. Ha fzá 
raz a’ fóld, meg-ôntözzék, mint а’ virégokar. Némel 
iyeknek el-kell az gyóketekhegyét metzeni, 63 távúl 
egy-miiìúl ůltetni. ' ' 

Miképen-kell a’ fůvek iH-ïú cfemetáit , avagy ágait 
paläntálni, vagy óltani, тер-161231613 tulajdon hellye 
kenn-va; tudnia-illik, ha az Наш nôvéfì, egykicli'ny 
oó ágacskával le-metzed: 63 6161 azt az oó ágacskának 
hegyét meg-tekerited; vagy тег-36:66 ; vagy fel- haii 
tod ; és zab-fzemet téfz.belé, kôrnyös kòrnyůl-is a’ 
fôidbe, ’s ugy últeted-el ; de ne-ganéjozddneg , árnyék. 
ba tartod, öntôzöd, a’ mint fzokás. 

Némeliy veteményeknek , gyôkereket fzaggat 
tyik-el egy-máßúl , 's ugy últetik òket, 63 fzaporit. 

ák: kivált-képen azokat, n’ kiket: ист-{2613363 min 
den efztendôben vetni ,- hanem ôrökôsök, és egy-né 
hány efztendeig meg-maradnak az földbe: 63 ha ezek 
meg vénhednek. ‚ 

Némelly veteményeket, нет-120136113 el-ůltetni : 
63 ha el~ůltetik-is, femmi hafznok nincfen; ugy-mint 
Spináczot, Petrefelymet, Labodát, Sárga’s 161633376 
res répát , ’s a’ t. 

Az Fúveknekis metze'fek a’ kertben, fó-képen ha 
igen тег-0603163: Felette hafznos, és fzúkeéges. Meri: 
îgy, fzép zólden , 63 friÍTen maradnak ;’s nem-is hoznak 
magot; azért azokat kell el metélni, a' kiktůl magot 
ист-1363“ а’ Kertéfz ; hanem inkább,hogy több hafz 
mit Vegye fúvének, ugy-mint Mcnfáját, Majorángof, 

Z 3 Leven-_ 
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Домами: , Spièinardìt, Zálljír, Mmu't minden-félét, 
Kuri: , Méb-fůon, пишем, гидом, ’s a’ t. igy 
a’ faláta,~kápoizta iobb izů, ha az elsö leveleit 113-1235. gattyák. Hafenló-képen Retek, Karó-répa iobban n , 
ha elsöben le-rnetéllik leveleket. . . 

Arra-is rea-kell vigyázni, hogy az mellyvetemény 
nek ůreges a’ kóróia , ollyat esôben Ie-ne metéllyenek. 
Mert Ье16-Г zivárkozik az esó-víz , 63 meg-rothafztya a’ 
fůvet; azért fzáraz , és ìó idôben mecéllyék ôker, 

VII. RÉSZ. 
Az jó fzagú Konyhára , vagy Afztalra való 

fůvek nemétúl, éstulaidonságirúl. ‘ 
Zek a’ ìó fzagú ŕúvek, réfz-fzerént az Virágos-kel't-` Е Ьеп valók vólnának az ö fzép illattyok miatt: de 

mivel nem-virágokért, (az ki igen gyarló) ha 
nem inkább fůvek hafznsîérc vettetnek az kei-then , az 
kikkel vagy az konyhai étekbe, vagy az afztalon 1316 
tában, vagy más-képen sáeákban álnek; azért 131361: 
képen az konyhás, mint a’ Németek: vagy Vetemé 
nyes-kerthez, mint a’ Magyarok nevezik, tartozandok.' 
En-is ebben az Kônyvben ,.az végre traéialok felôlek. 

Elsöben , Deák neven nevezem az веса}: rendi 
fzerént, a’ mint Iehet: hogy a’ kiknek kedvek пнув, 
máfut-is fel-kereshef'sék ezeket; az-után Magyarúl, az 
mint neveket meg-tudhattam. Merc cfak-nem minden 
Tartományában Magyar-Orfzágnak , kůlömb neven 
nevezik eiféle fůveket, és virágokat. Az mint hogy 
a’ Dunán innen fokat kůlömben, a’ Dunán túl-is más' 
képen: az Szalaiiak-_is más-képen. Az Al-fôldiek , vagy F 
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Fel-földiek ifmét kůlomben : az Erdélyiek-is más ké. 
pen: 32 Székelyek, még annál-is kůlômben. Azért 
én, ugy nevezem ôket, mint az Dunán innen fzokták 
kôzònségefen nevezni. Noha fokaknak neveket Ma 
gyarúl ki-nem mondhatni: hanem az mint más-nyc! 
veken-is nevezik, ugy-kelneveznůnk. Söt ha Magyar 
néven akamám némellyeket nevezni ‚ reá fem értenék 
ап'а, 3'1111 611 akarok nevezni, “Бутик, ha én Ar~ 
chicfokát Magyarúl igyekezném nevezni, (kinek Deák 
neve Cinara , vagy Carduus) azt Molnír az 6 016110 
1131-1111111611311, Bogács-kórónak nevezi. Ki értené ezen 
az Archicfokát? hanem inkább ollyan bogács-kórót , 
телу mináiunk-is az mezöben elég terem. Annak 
okáért, hogy bé~ne homályolìtfuk iráfunkat, 101111 
hogy az kòzönséges neveket meg-tartfuk. - Legyen 
azért elsô. 

Abmmum, Щеп-1613. Agas-bogafan nö, az ágai LII. 
mint a’ vékony vefzôeskék, a’kik rakva vannak vékony 
Ievelekkel. Ezt iobb gyékerén сну-111611161 el-fzaggat- 
van ůìrerni, hogy fem mint magúl vetni. Az 1611151: 
ban fzélrůl últefsék, ’s ékefiti: meg-is nyirhetni. Kö 
zép-fzerů fôldet, 63 eget kéván. igen 16 fzaga van ‚ 
cfak hogy 1161162 valamenyire. Nem-étekbe , vagy Га. 
látának való; mert el~vefztegeti yomrát embernek: 
hanem orvoiëígnak, 63 fzagláfra, 3 Patikában. Ha ki 
nek torka 161 Ь6161‚ vegyen Щеп-1111116, 2111у11: ‚ 6 y 
kevés Rutát, kevés timfoót: fözze-meg frifs vízben 1, 
126116 ruhán által; aval a’vízzel korogtatva, molli-meg 
gyakran a’ torkát, Ifméti ennek az magvába egy Ko 
rona arany nehézéknyit vévén, az után egy-néhány le- „ 
yelecskéjét , ’s egy diót hozzá, fejér-bort, Bolus Akr menu t 
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~fôldôn. 

menuftttôrìékmeg, f'zůriék-által, igya-meg a’ beteg; 
hatilmas fö-orvofság a’-Peli:is, és minden-némů mé. 
reg-elleg. 

dbjîntbium, ůrôm. Ezt nem-fzůkség fok fzóval 
le-irnom ,° merc igen közônséges Magyar- Orfzágban: 
minden ember il'méri. Elég terem a’ pufzta helyeken, 
üántó-fôldek lábjában, úofélen, fzáraz, és f'ôvenyes 

Nem-is vetik itt az kertben, mint Olafz, ’s 
más Orfzágokban: hanem inkább ki-húzzák, feprút 
clinálnak belölle, a’ hól más nincfen. Azon-kivůl úr 
mös-bort, a’ ki igen tifztittya emberbe az sáárt, és 
máìát. Has-rágás, és gelefzta ellen-is 36: de kivált. 
képen a’ mérges gombâk ellen , ha ki a’ félét evett, a’ 
póknak, és egyéb mérges állatoknak maráía-ellen, Ki. 
keletkor, az gyenge levelérůl bort ifznak, 6336 kefe-- 
rů, ha egy kiclinnyé meg-tôrik. Az igen gyenge“ le. 
velét~ìs , mifculantia falátába tef'zik. 

Bajìli'm , Bañlikom, Igen 36, de Felette nehéz Гаа 
gú-Fů. Ollyan a’levele, mint az Maiorángnak, cfak 
hogy annál nagyobb, sárgább , limább, kôvérebb. 
Martinsban, ’s Aprilisben-is vetik 36 kôvér fôldbeu, 
Hama: ki-kél, fô-képen ha hamar, minek-utánna el- 
vetették, egy kevés lágy meleg vízzel meg-ôntözik, 
A’ ki akarìa, öfzelás vetheti. Ha fzáraz, és verô-fényes 
fôldben vetik: vagy levendula, Vagy kres lefzen be 
lölle. Minek-utánna ennek magvár вишь ‚ a’ Fôldet 
meg-egyenelitsék, ésle-nyomiák; mert' hamer el-véfz 
a’ magva, a’ likacfos földben. Öntözni-is ezt a’ fůvet , 
&gt;nemmeggel és eflve, mint тат: hanem délbe kell. 
Hamar nö, ha kézzel gyakran Fogdofäák, és gyomlál 
lyák: 36 kevéfs az Mifculantiában. Ha rákot ахти 

fogni 
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Ragni, efinály egy ŕ'a-nyárfat, vony darabcnkéñt bú- . 
dôs-húil: reá , és közbe-kôzbe bañlicum fůvet bocsásd 
n’ vîzbe, a’ hól rákok vannak, Felette igen reá-gyúlnek; 
tégy egy fzákocskát aláia , belé-húllanak. Az valsába 
is teheted. ' ' ' 

A’f`ô-fáió ember, óltalmazza magát ennek a’i`za 
gátúl; lmert meg-indittya benne. Azt íriák Felölle , 
hogy ha az fzúlrndó Afzfzony, baiilicum gyôkeret, és 
fecske-tollat tart magánál : fáidalom-nélkůl fzůl. 

C_'yparilfur vel Струй, Cyprus. ]ó kedves fzagú 
alacfon-fů: kicfiny hof'zúkás ágacskái vannak, az kik 
rakva apró Feiér-fzinú ketekded levelecskékkel: azok 
nak teteién, sárga kerekded virágok nônnek, mint a' 
tell es fzekfú Virágia. Jobben nö, ha az gyôkerét egy 
má úl el-fzaggattyák, és ugy últetik: hogy fem mint 
ha magúl vetik. Ekefiti az ágyak fzélit. Télbe egy 
kevefsé fzalmával bé-kell fedni, ha fzáraz hideg-tél va 
gyon. Az étkekbe nem-élnek vele .° mivel ártalmas a` 
gyornornak .° hanem a’ Peftis ellen igen ió, ha az mag 
vában egy Korona arany nehézéket vél'zefz, és egy 
néhány leveleeskéiét ’s virágiát, egy diót, Feiér-bort, 
Bolus Armenuilz, `és meg-tórôd, ’s meg-ifzod. Mereg 
ellen-is ió, és minden hideg nyavalya ellen: az ember 
mellyének, tůdôiének, veséiének: az gelefztáeis ki-ů-zi, 
az высшая el-vefzi. На ezt a’ Fůvet hamúval elegyi 
tik, Cfuda-Fa, vagy Retek olaiial вшитых; а' ki 
húllot haiat, és fzakált meg-neveli, ha vele kenik, 

Hyjl'opur Isóp, ió Izagú fü, Az levele ennek igen 
hafonló az mfmaringhoz: cfak hogy egy тем fzé 
Ielïèbbannál, és világos fzinú zöldebb. Ezt-is fzélrůl 
атак a’ táblában, és czißrákat-is elinálhatnak belôlle, 

\х. . A a; - meg 
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Máfodik Kônyv Veteményes - Kert , 
meg-nyirhetik egy-néhányfzor, jó bokrofan 116 ,‘ 113 
magvát nem-akarják venni. Нет-1169311 zíros fôldet, 
fianem Nap-fényt. Ki-keletkor, mikor a’ napeggyen. 
16 32 étfzakával, el-ůltethetik: 63 Auguftusban 161116 
téllyék, meg-fzárazfzák , 16 1612 32 étkekben. Mifculan~ 
tia falátában-is élhetnek 32 levelével, »és sásában. .~ 

lsóp igen 16 32 fzáraz-betegség ellen .' 63 32 Afz 
fzonyok nyavalyáját-is шее-1116111”, 113 meg-fôzik, 
63 abbúl 32 lévbúl , minden _reggel éhomra ifznak. 
A’ kin 3' fuladás vagyon , -ha Isópot,\ Rutát, 63 mézet 
vizzeleggyůtt тез-562 , ’3 32:1Г2Г23313611 hafználne 
ki, ’s a’ régihurutot meg-állittya, 1 .-. f ..„ 
., Lavanda/a Levendnla. Ennek-is igen 16 illattya 

van, a’ leveleis keskenyhofzúkás, hegyefecske: de 
nem ollyan 2616, mint 32 Isópnak; hanem sötétebb 
fzinů, avagy hamú fzinů 2616. Egy arafznál nem 
igen 116 mágoifabbat: kibůl 116 négy-fzegletů vékony 
fzáracska ki, annak tetején, mintegy kaláfzocskábúi 
nônnek apró kék virágok ki. Szélelièbb Ievelů leven 
dulát-is találni Erfek Urunkö Natsága Pofeni kei'té~V 
ben : kinek virágja fejór, A’ gyôkere a’ levendulának 
fás : 3’ magva feketélló verhenyeges, a’ kifůl vethetni 
ôtet ,° de jobb ha az 'ágait egy dai-ab gyôkérrel 111-1233 
gattyák, és ugy ůltetik fzélrůl , 32 ágyak ,kôrůl kike 
letkor , vagy ófzel. :e 

Spin, 32 32, Spikinárd. Ez igen eggyez 161316126 
tiben, a’ levendulával; azért him levendulának hij'ák .' 
az más kôzönségeiièt , nôfìóny levendulának. A’ Spi 
kinárd magoffabb , bokroffabb, a’ levele-is fzélelfebb , 
63 32 {zaga-is erôiTebb. Az levendula gyengébb. Ki- 
keletkor zöldůl-meg ez a’ Ей, ]11п1113Ь311, 63 juliusban 

- virág 
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951-5321!“ az mellyidòbenkelln’virágitle-naetélni, és 
friifen vízét venni, meg-is áll egéfz efztendeig. Az 
Mifculantiában is fzedhetnikevefiët belôlle: egyéb-` 
шт, nem-igen élnek a’ konyhán vele; hinein, fôq, 
mofni való lúgnak, és_ ferdônek igen jó.' meet, meg 
erófliti mind a’ két-fů, az embernek lankattegya» 
velejét: az_ fö-fáiáfl: is el-,ůzi, sôt minden. hideg пущ/1119 
iájác annak el-vefzti ,° ugy-mint, az степень, “евпа 
йсёй, álmus betegséget, gôrcsót, макать, ‚свиста; 
авт, ¿s bénnaságot. Az hideg gyomrut трете. 
legiti: az fzeleket el-fzélefçti: à’ vizelletet ki-üzi: 
meg-nyittya az meg rekett máiját, és lépic embernek, 
Mind ezek az nyavallyak-ellen, vegyen ember Spiki. 
пасс! ‚ és Levendela-fůvet, virágìávaleggyůttx Fòzze-l 
meg botba, vagyvízbe, és abbúl igyék egy-néhány 
nap egy-más után. `Plafonló среде vagyon az égett 
vízénekis, ée шалаш, a’ ki ezen a’ vízen-fellyůl leveg: 
kinek legerôll'ebb fzaga-vzn. На ezen flîveket eczet 
be megfózik ‚ avagy olaìiokat a’ fáìó fogan tarttyák , 
el-vei`zi a’ fáidalmat. Ha abbúl cfinált égett-borbúl, 
a’ ki el-vefztette fzavát, az fzáìában vefzen egy kevefet; 
meg-ión az Гита. А2 fziv-dobogáfl:«is el-vefzi, ha fe 
hejat, és fzekfůvet tefznek hozzá , ’s ugy élnek_vele.‘ 
igy az nád-méz , és Conferva-is. Ezt a’ Fůvet , ha igen 
гит hideg~tél vagyon , bé-kell egy kevefsé fedni 12:1 
mával, leg-alább az gyôkerénél. = 

Ма/огдпа, Maiorána közônséges-fů , az Magyar 
Oriìági kerrekben. Sok gyenge ágacskái vannak: ke 
мыса ‚ f'eiér-fzinů zôld , fzôrôs levelecskéi. A’ teteién, 
zôld fzeletes gombocskákat hoz, kikbůl feiér kicliny, 
gyenge virágocskák nónnekki; ha ezek le-húllanak, 

A ' 3 313135 
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apfó kerekded feketés magocskák nemzetnek. Az 
gyôkere fás, fzsgaigen kedves, egy kevefäé keferůeske, 
kelemetefen elipòs. Magúlvetik, ’s ágain, 63 gyôke 

Àl'én-is ůltetik. Akál` az gane'ios fôldbe тык ‚ akár a 
zon-kivůl: ió ziros földet kéván, és egy kevei'sé föve 
n eli. &quot; у Mikor el-ůltetik ki-keletkor,legyen Húfvét elött: 
vagy ha akkor az meg-nem nöt , Húfvét-után раю-сан. 
te elött egy kevefsé, ió zíros , avagy reves-Fának mohá. 
val elegyitet földben, egy kevet`sé árnyékos helyre , 
hogy az dellyelii nap súgári érhefsék. Alkalmas fól 
det-is kellI az gyôkere капы hadni; az apró gyôkerecs 
кейс, a’ kik a’ fôldbůl ki-állanak, egy kevefsé el-metze 
ni ‚ 63 а’ fůvét,’nem-kell méllyebben a’ fôldbe áfni, ha. 
nem , a’ mint az elôtt állntt. Az Maioránt igen meg 
kell óltalmazni a’ hangyáktúl , .és Fóldi gelefztáktúl. 
Azért, óltatlan mefzet-kell az ágyra hintení ,‘ de ne kö 
zelaz Maiorán tövéhez, 63 egy kevés vizzelmeg-kell 
ôntôzni: ’s nem-máfznak rea a’ hangya'k. Az egerek’. 
és patkányok-is igen incfelkednek a’ gyôkere-ucán. 

He az Maioránát el-ůltetik, el-kell clipni a’ hegyit, 
’s jobben nö. Nyaratfzaka-is gya'krabban meg-nyirni , 
de nem-mikor igen nagy hévség vagyon : hanem сате 
felé, és mikor е36 akar efni, bokrollìbb Iefzen , és lzebb. 

\ Egyébként, az ôntôzéfi-is igen fzereti, Ugy-is ůltet 
hetni , mint az Rofrnaringot, ha fzálanként le-törik; 
63 a’ _végét vagy meg-rakiák; vagy meg-tôrik; vagy 
meg-hafittyák ; ’s ugy últetik ìó zíros, vagy reves fôld 
be , meg-foganfzik , ’s búìnán nö, Fö-képen ha reves 
fában ¿fett földel , meg-hintik az ágyat. 

так: hogy meg-tarthafsák, két-héttel Sz. Mihály 
nap 

ч 
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nap eiött, ki-kell venni 3' 'földbůL hóld-tôltekor, 63 
еду edénybe kövér fövenybe-kell úlretni , ugy 32 mint 
feiiyebb meg»írtam, mikor 37 51 yiran'ůltetik~el.' Az~ 
után állott vízzel тег-13611 611162111, &gt;és egy vagy 1361: 
nap 32 ámyékba termi. Az-után megénc ki-kell 32 
N apra hozni; de cfak fél-napig, ha igen meleg vagyon: 
ezeknek-is 61-611р361332 hegyét. Ha hideg kezd lenni, 
a’ pinczében , vagy 32 Narancs-bázban kell defzkára 
tenui; Ha efFéle hellyen meg~kezd sárgulni, dugia-bé 
ember 32 11333: a' fôldbe, 63 113 az nedves, тез-13611123 
nztani, a’ mint lehet: avagy az fôldet fellyúl 6111311: 
sák, meg meg-fzárad, ’s megént reá vonnyák. Ha pe 
dig fzáijaz , 32 63616 vigyék, vagy álló lágy meleg viz 
261 ôntôzzék-rneg. Noha találtatik magánofan-is ol 
lyan Maiorán, a’ kit Télinek hinnak, és meg-állya a’ 
telet; de иду-13, a’ pinczében-keli vinni. На pedig 
kimhadgyák, 116-1361! 166111. -Ennek apróbb 113166121— 
nú levelei vannak, ritkán hoz magot ; azért, 32 fzárán 
13611 nevelni, 3’1311663, egy úinyi temétdeksége-is 16 
(zen 3’ Í'zárának. ì 

A’ Maiorána , igen 36 mifculantia falátában , 33311 
ban,étkekben, paßétomban, kolbáfzban, máiosbpn, 
’s a’ 1. 32 mint kinek~kinek hellyén meg-imm. Akár 
ftiIIen, akár fzárazon. . 

Maiorána víze, vagy 013333 ( az ki fellyůl leveg a’ 
vîzen , mikor difiillallyák, ha azt le fzedik gyůi'zůvel , 
vagy más módon , 63 ivegecskében tarttyák ) 31331- 32 131 
facfart Ieve~is, ha abbúl ember ‘egy-néhány cfeppet 32 
orrában 1'61-1‘21, igen 36 32 fò-fáiás 611611 ; ’s meg-tifztit 
tya 32 agya-veieiét. HafenM-képen, ha Feiér-borba. 
тег-162113, 63 326112311, 

Aa 3 11663. 
(kivált-képen, ha egy 1311‘3 ru- ~ 
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rólla innyaigen-jó, 's egéíséges, _ló zíros fôldet (ze 

hácskában tôrött Vzekfúvet kôtnek ,-’s azt belé-fůggefz 
tik) minden-némů rútságát, follyását, ńátháiát a' fö 
nek meg rifztittya. Azont nyernek vele, ha lúgotcii 

.na'lnak belôlle,’s aval moi'sák feìeket. Nem-kůlòmben, 
ha porrá tôrik, 63 a’ port fziìák-is az orrokban. Az a’ 
bor, avagy viz, kiben Maioránt fôztenek, igen az 
vízi-betegség kezdetin: a’ has-rágás ellen ,~ a’ ki nehe 
zen vízelhetik: a’ ki nehezen vehet lélegzetett. На 
rńelegen , avagy'borba meg-fözvén, Bail:er módgyá 
ra az ember hasára kôtik : meg-álittya fáidalmát. A’ 
kinek zúg a’ fůle, ’s melegen bocsátnak belé egy néé 
hány cfeppet, 16. ~ 

Маша Ме11Г2а. Meh-fü, vagy méreg-nyomó Fd.’ 
Ennek fok ágai nônnek egy-réfnyi magofságra: 63 06 
ha fellyebb. Az levele, egy kevefsé {zéles, közép-fze 
rd hegyes,körn yôs-kôrnyůl ciipke's :páfint-fzinů zôld, 
az fzaga ollyan, mint az 16 illatú Czitromnak, ha igen 
meg-nem tôrik _: az fzárai kôrnyúl halovány, sárga vi 
rágiai nônnek, mint-egy hivelykekben. Az magva ol 
lyan, mint az harang-virágnak: cfak hogy kiiiebb. A’ 
méhek igen fzeretik. - — - -._ ` 

Más-féle Melifza-is vagyon , kit a’ Németek, Spa 
nyór Mélifzának hinnak. Máfok Móldvai, vagy Tôrôk 
Melifzának. Ennek az levele kúlômb ,.hegyefièbb, 

ldairabos, a&quot; cfipkéi tompábbak: az fzine inkább hamú 
fzinů, 63 mint-egy ôfzfze-hailott. A’ virágja nagyobb, 
’s kék, 63 némellyik Feiér. ' Az magva Fekete, ’s hofzú 
kás. Az illattya, ’s az ereìe, mind a’ kettônek egy. 

Az étkekbe nem-igen élnek vele : hanem az ŕ'ůves 
tortában, sásában : keveißt mifculantia falátában. Bort 

ICÈ, 
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ret', magúl-is vetik,_’s gyôkerén-isúltetik: fö-képen 
az elsôt , ’s egy-néhány efztendeig el-tart. 

A’ Melilza, batalmas képen meg-erôliiti , és vi 
ggfztall aembernek fzivét: fò-képen mikor az étfzaki »fzorongatáfoh álmában reá-iônnek. A’ bánatot, és 
melancholiát сны: ha feìér-borba meg-fözik, és egy 
néhány-nap ifznak belólle. ' Mellyét-is igen tifztittya 
embernek. Ha mérges-gombát evett valaki, ebbůl i-l ` 
gyék. Ha merges állátoktúl meg-maratott , az ellen 
is i6. Az Peltis ellen-is igen hafznál; és az Afzfzonyok 
nyavallyájának газами: meg-clilapittya: ha négy ka 
lánnal ifznak belólle , kivált-képen az égetet vízbůl. 
Liäariumot cßnálnak a’ levelébůl, az nehéz lélegzet 
ellen. Nád-mézzel-is confervát. Ha azt a’ vízet, kiben 
méh-fůvet föztek, mikor embernek Рода-Ей], melegen 
az fzáiában tarttya ; el-ůzi a’ fog-fáìáft. Ha evel a’ fůvel 
meg-keni eniber a’ méh-kalt, ki-nem repůlnek a’ mé-- 
hek: és ha bé-akaria fzállitani , bé-mennek. Ha pedig 
ki-akaria ůzni, cfak mátra fůvel kenyék-meg, ki-men 
nek. На kit a’ méhek megA cliptek, tegye reá ezt a’ fii 
чес: el-vefzi fáidalmá“, На zavaros borba tefzik'me'g 
tifztittya. c , 

Маш/м Nlénta, fodonménta , Bárzing azmint n6 
mellyek nevezik. Az kerti méntínak fzára, négy-fzeg 
letů,fzòrôs: cfak-nem egy réfi'nyire fel-nö. ' Az levele 
kerekded , clipkés ‚ lágy, Fodor. A’ teteién , шаг 2 mód-' 
ra nönnek kék virági. A’ gyökere vékony ‚ fok felé el 
nyúl a’ fóldbe, és magátúl ki-vér: egy-néhány el'zten 
deìg el-marad. Ezt magúl-is vethetni: ать gyôke- 
ren-is fzaporithatni. Nemkéván fe ganéios, Гс zíros 
(они, Гс az Napnak sůtö súgárit: haneni -inkább fried ‚ VC et, 
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“Пёс, és ha az nem-lehet ‚ gyaklabb ôntözélì. Ha kee 
ti magot nem-talál ember , fe gyôkeret ,° vegyen vad 
тёща magot, ¿s azt begyével últeli`e-alá a’ fôldbe, 
meg-fzelidůl. Az fodor-méntát, ha fel-nö, nem-kell 
femmi „вы illetni; mert el-véfz. Találkozik Ei'zter 
gami Effek Urunk kertében, ollyan Fodor-menta: ki 
nek levele félig“ feier, ’s ezůlì-fzinú: fzárazon-is tart 
hatni, 36 fzagú, ‚ 

Fodor méntának ninas igen keleti az étkekbe: ha. 
nem valamit tehctnek az sásába; az gyenge leveleibúl , 
az mifculantiaban. 

Ha az méntának levelét, ¿des téìben есть, foha 
meg-nem hadgya alunni; azórt ha ki fok tejer efzik ,` 
mindgyárt ménta levelet vegyen a’ fzáìába, és rágia ôfz 
Не, nemmegyen az gyomrában. Az faitot-is meg 
óltalmazza a’ юннаты, ha az mentábúl ki-facfart 
lével, avagy aval a.’ vízzel, kiben méntát Fôztek , meg 
ôntôzik. Ezta’ fůvet ha meg-tôrik akár Hilfen; akál 
fzárazon ‚ és kováfz-közzó keverik, ’s Haß:er mód 

yára rnhára kenik, azt a’ gyomrára tet`zik embernek g 
a’ hányáli: meg-clilapìttya, kivált-képen , ha eczetet-is 
tefznek belé. На enneklevét, gyakran embel` az or 
rában {'ziìa, meg-indittya az otra vérit. Fodor-méntát, 
ha foóval ofzfze-tôrik, és a’ důhôs ebnek marására k6 
tikx minden vefzedelem-nélkůl meg-gyógyitrya. Fo 
dor-méntát, ha vízbe meg-fôzik; vagy lúgot cfìnálnak 
vele , ’s aval mofsák gyakran а' gyermeknek kofzo; fe 
3ёс: meg-gyógyittya. 

Mamba Greca, Bóldog-Afzfzony méntáìa. Az le 
vele négy-úinyi fzéles, hofzacska, aprón elìpkézett 
környös-környůl, рать fzinů zöld. Az fzára hofzabb 

egy 
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egy réfnél, a’ kin apró sârga virágocskák nönnek, mint 
az fzék-fůven ; a’ gyôkere âges-bragas. 

A’ konyhán nem-igen élnek vele; hanem fánk 
módra , meg-ránttyák az ôreglevelét: az sásában ke 
Vefet: a’ mifculantiaban , a’ gyenge levelével. 

Hafzna ’s ereie, az több méntákkal köz. 
Puìegium Cfombor, vagy putnok fü .° mocszíri 

ménta. Ennek az fúnek levelei, hai'onlók az maiorán 
na leveleihez : de egy kevefsé nagyobbak. Egy ахай 
nyi gyenge fzára vagyon. A’ virágiaia’ тюками 
vannak , fzinte a’ hegyéig Feiér teit-izinûek, néha tifz 
t_a Feiérek. Jó fzagú, ¿s eròfs, egy kevefsé keferü.' 
Orômelt nô a’ nedves hellyeken ,° nehezen vefzthet 
ni-ki. 

A’ konyhán, hafznát vehetik némelly étkekben, 
sásíban , miltulantiaban, 

Ha vizbe, és ezetbe meg-f'ôzik, ’s ifzák: a’ has-rá 
gáß meg-állittya, és a’ fekete epót , avagy sârt ki-vifzi. 
Ha egéi'ségtelen vízet-kell innya embernek, tegyen 
efombert, avagy porát belé.’ nem-árt, Ha meg-tôrik 
eczettel-eggyůtt, és az el-áiúltak crrok-alá tarttyák ; 
fel-ébrefzti ôket. Ha törôtt cfombor-kôzzé, árpa lif'z 
tet kevernek, ¿s azt SLAntal tůzére tefzik, el-ólttya. 
Ha eczettel~eggyůtt meg-tôrve, a’ gôrcire tefzik, a 
гагу a' vil`zketô tagt-a, meg-cñlapittya „от. Ha 
fůůót clinálnak belôlle, meg-öli a’bolhákat, e's más 
знают. 

Kulinarium Rofmaring. Egy bekros fácska, fok 
apró (шаман rakva: kinek heia feiér-fzinů, a’levele 
fok környôs- kôrnyúl, cfak- nem mint az levendulának. 
Ezek .flevelek az óldalán, gyôkerefelé, sötétebb í'zi 

B b _. núek : 

LXVIII. 

LXIX.: 
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р nůek : de az hegye-Felé, világos zöldek. ]ó fzaga van; 
és eröfs; majd hafonló az temjén fzagához, Az ire 
erôfs , kefernyés , és valamennyire öfzfze- vonyós. Fe 
jér kék virágjai nônnek, az levelek végénél. A’ gyó 
kere fás, és jólki.terjed a’ földben. A’ тащит 
nònnek , apró fekete magok. 

Rofmaringot magván` is vethetni , hama! ki-kéll , 
és bújnán nó , ôreg kôvér leveleivel: cfak hogy nem-l 
igen állandó. Azért mikor jól meg nö, le-kell тегам, 
akáe vízet égetni belôlle: akár meg fzáraztani: akár az 
étkekbe ,° de mind azon által, meg is kell egy-nél1ányat 
hadni, és óltalmazni télbe, mint a’ tôbbit , I'zerencsére 
meg-mated. Gyökerén-is fzap orithatni, ha azokat 
el-fzaggattyák egy-máiiúl, ’s ugy últetik, az ágain is 
meg-lehet , ’s bújtatáifal- is. 

Az Rol'maring últetésének, avagy plántálásának 
ideje: Elsöben a’ Ki-kelet, egy héttel Húfvét-elôtt , 
vagy utánna ‚ a’ mint az idö engedi, hóld~tôltére; aká: 
edénybe, akár ágyba. Azért valami hofzfzú ágyati, 
avagy az quartelyokban alkalmatos cziffrát, jó kóvée 
fekete fôldel , a' ki api-ó , és meg'rothadt tehén ganéj. 
jal , avagy reves fával elegyitve vagyon, ’s egy kevés 
fövennyel-is tôlcienek-meg; abban (ha ki az edénybôl 
ki-akarja venni) últefsék-el az rofmaringot , mind 936 
kereiìůl, két-lábnyi fzéles, és egy-la'bnyi mély verem 
be. De elsôben, az mi a’gyökerebe vagy el-tôrôtt, 
vagy el-vefzett , azt egy кыш el-kell metzeni; de ne 
ollyan kéffel, a’ kivel kenyeret fzoktak metfzeni : ha 
nem irtó kéfrel. Mert azt tarttyák némelly kényes ker 
téfzek ; hogy ha vagy fa-gyôkeret,vagy êfemetét, vagy 
'óltani való ágat metélnek ollyan kéfiel, kiveI kenyeret 

IS те 



VII. Rél'z'. 195 
is metzenek, el-véfz. De az eggyůgyůek,illyen figyel-y 
metefséggel ne m-élnek :’s meg-is jól паев-шаги. Az 
után a’ fôldet, a’ gyökere-kôrúl, egy fával iól bé-tòrm 
jék, hogy ůregen ne-maradgyon a’ gyôkér, fellyůl-is 
az meg~nevezett fôldel, iólbé-fedgyek. Haibnló.ké. 
pen cfelekedgyenek ‚ ha az yôkereket egy-máliúl el 
fza gattyák~is.° az-után, önt zzék-meg vagy két-napot 
ill vízzel , és egy-néhány nap árnyékba tarcsák ,° а— 
vagy ciinállyanak valamibůl árnyékot neki, 

Némellyek, hogy sůrúebben nóiiôn, boricprô 
vel ôntôzik-meg a’ gyókerét; de ezt nem'probáltam, 
нет-13 igen láttam .° hanem azt hafznoiiìbnak ítélem ‚ 
¿s probált dolog: hogy mikel' a' Rofmnringot, aval a’. 
vizzel дают, kiben пуск-11611: áztattanak, avagy 
шедших ‚ minek-elötte a’ tůzhòz стек , jobben , és 
fzebben пбг. 

Ha melly Rofmaring igen sůrů ‚ és nem-akami 
valaki egy-máfiúl el-fzaggatni; búitatálfal fzaporitÍa-, 
akár edénybe, akár ágyba, le-baitván az ágait a’ földbe: 
és az mint a’ fás vékony réfzek vagyon ‚ hath'a-meg fé 
lig az izen (mint oda- Fel az f'zekfúnek búìtatásárúl тат 
Virág könyv. l l. Réfz. 2..) és ugy tegye a’ fóldbe g 
és igy, kil's-fa keimocfocskával le-czóvekellye. Avagy 
ha meg-nem metzi is, cfak a’ börét egy kevefsé vakarìa. 
le,'s azleveleit a’ még az fóldben lefzen, i'zaggalTa-le,&quot; 
a' hegyńtkin-hadgya az fölclbůl a’ Rofmaringnak,gyö 
keret-ve'r magának. Az meg-eröfsôdvén, le-meff: az 
úì дудками az ágát, 's аист: тёъедёпуЬе, az mint 
fellyůl megírám. 

На ki gyökér-nélkůl, az úì-nôvéfe, és {да által ышь 
:katja az Земство: fzaporitani 3 ugy bánnyék vele, 

В ь 8 шт 
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mint elébb jelentém az fzekfůrůl , 63 ennek az Könyv-v 
nek 7. Réfz. az Majoránnárúl meg-írtam. Mellen egy 
ágat le, valami egy lábnyi hofzfzat, kinek vége egy ke 
Velsé fis-legyen: Húl'vét-elôtt két vagy három héttel 
Aprilisben, avagy mikor tetfzik ki-keletkor, hóld-töl 
tere. Az teteiét, 63 hegyét melTe-el valamennyire, az 
fás végét vagy meg-hafitfa , vagy meg-tôrìe, akár az 
fogával rágia-meg; az-után tegye az elkéfzitett fôldbe, 
az mint fellyebb, egy-újnyi mélységre, egy arafznyíra 
távúl штаны, 63 tömìe környös-kôrnyůl iól-bé az 
fôldel. Nem-is fzůkség (az mint námellyek cfelekefzik) 
hogy árpa-Í'zemet tegyenek belé , 63 kôrnyůlôtte az 
fóldbe; mert cfak el-vefzi az Rofmaringnak táplálását , 
ha nónni kezd. Hafonló képen, hogy az fůnek gyö 
kerében tegyék a’ fôldbe ,‘ mert mind-egy vefzedelem: 
hánem ezek nélkůl-is meg-gyôkerezik az ágacska, cfak 
ugy bánnyanak vele, az mint meg-irám. Az-után, cli 
nállyanak árnyékot neki, ’s abban tarcsák még ki-kezd 
fakadni. Azomban minden nap kétfzeröntözzék-meg, 
ha esô nem-clik, hogy a' fôld meg-ne fzáradgyon kön 
nyůlôtte. Ha nönni-kezd, nem-fzûkség annyifzor 6n 
362111: noha ez a’ cl'emete igen kedvelli az ôntözéß. 
Nómellyek, egy kevés galamb ganéìt tefznek a’ ver 
meeskébe, a’ kiben az Rofmaringot últetik. 

Efïéle яма], 63 más régi Rofmaringot, Sz. Mihály 
nap táìban nyólez nippel elébb, vagy utóbb hóld-tôl 
tekor , megént ki-kell venni az ágyakbúl, vagy táblák 
búl, 63 edénybe, vagy ládákba-kell ůlretni. Mikor ki 
akarìák áfni, fél-lábnyira az Rofmaring kôtůl áfsák , 63 
egy-lábnyi mélységre: hogy az mennyire lehet, a’ fôld 
a’ gyôkér-kòrůl meg-maradgyon: ’s ugy vegyéä az ás val 



v 197 

ásóval-ki á’ földbůl. Ha шаману vége a’ gyökerének 
igen ki-állóna a’ fôlébůl, az o'llyan kéifcl, а mint món 
дат ‚ el-kellene metzeni. Az-után, a’ meg-ift fôldel 
tôitött edényekbe últetni. Jó súrůen egy-más теле, 
tôbb gyökereket-is tehet az ember egy edényben , cfak 
a’ fôldet kôzte ìól öfzfze-tômiék. Illyen Rofmaringok 
nak fellyúl az hegyeket egy-ízig, mind el-kell metc'lni; 
meri: egyébként сметы: : noha némellyek mind raj 
га hadgyák , ’s még-is meg-óltalmazzák. Ez meg-iévén 
ôntôzzék, vagy harmad-napig , és egy kevefsé árnyék 

_ba tarcsák, még egy kevefsé fel-vefzik magokat. Az 
után,a’ Карга vigyék, ’s kin-hadgyák, meg шмыг kezd, 
meg-eróßódnek. Néha valami kevés derecske, nem 
árt nekik. Hafonló»képen, mikor ki-keletkor ki-vi- 
{zik-is a’ pinczébůl ‚ nem-kel! mindgyárt a’ fôldbe termi 
itt-kin, hogy ha félö a' hidegtůl, mindgyárt árnyék 
ba, vagy óltalom-alá vihefsék. Némellyek azt панк, 
hogy Gyúmólcs-óltó Bóldog-Afzfzony nap után, meg. 
nem fagy a’ Rofmaring, nem-is kell félteni , ’s azéri: bé~ 
fe fedni: mind-azen áital , alkalmaztaffa a’ Kertéfz, az 
idôhôz magiít. 

Mikm- pedig a’ pinczébe akarìák vinni , ha még vi. 
râgzik, minden világiát lefzedgyék; meri: egyébként, 
meg-feketedik a’ virág , 's el-véfz a’ gyökér. A’ Pin 
czébe, avagy az narancs-házban бес: defzkára tegyék. 
Noba iobban шея-тамада, ha ollyan helyen tartanák, 
a’ hová паза meleget bocsíthatnának bé; akár fzobá 
bgkit néha kevefsé béffúthetnének :akár bóltba; тег: 
a’ pincze rekkenô, és hama! meg-fůl benne. Mivel a’ 
Rofmaring az eget, és fzellôt: igen fzereti ; de nem az 
igen шведа, fe igen melcßgât: azért a’ mennyix'e Май“, 3 д 

LXXIV. 
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ha oda-ki melegecske van, meg-nyii'sák a’ táblát, 63 ab 
lakot ,- de az Nap-fényt reá ne-bocsáßák : mert az igen 
itt neki. 

Hegy pedig a’ Kertéf'z iobban efzébe-vehelië, mi 
kor- kell ótet 3' hidegtůl meg- óltalmazni: tegyen egy 
cferépbe, vagy tálba, vagy жёг—111166616 е66пуЬс egy 
kevés vízet, 63 ugy vigyázzon gyakran reí, ha az a’ viz 
fellyůl hártyázni-kezd, 63 fagyoi, tegye-bé mindgyárt 
a’ táblákat, 63 ablakokat. Ha bé-vannak téve, ’s még 
13 hártyázni kezd, fůtfe-bé egy kevefsé ha lehet: ha-A 
nem, más-képen ólcalmazza-meg Izenával, vagy más 
efzkózzel bé-cfinálván az ablakokat. Arta-is gondot 
kell vif'elni , hogy ha lehet, az rofmaring-kórůl a’ pin 
czébe, vagy házba, a’ fôld fzátaz legyen ; mere mennél 
fzárazzabb , annál keveiiebbet árt a’ hideg neki: Fö 
képen ha kegyetlen hideg 1201261. Hól pedig sárgúlni, 
vagy hervadni kezdene. nézzék-meg a’ Fóldet, 113 igen 
nedves: 63 a'mennyire lehet, a’ fzellôre tegyék, mikor 
lágy 166 van. Ha fzáraz, 63 atrúl эндом-шея, 113 
lehet, az esôre vigyék, 63 defzkára regyék.' 113 nem, 
meg-ôntôzzék , de ne-legyen igen hideg a’ viz. 

LXXV. Két-féle a’ Rofmaringx eggyik magot: hoz ; az má 
iik nem, A’ kinek ('zéles a’ levele, és nyitva a’ Whig 
13, 32 hoz magot,' a’ kinek keskény , mint az gyalog fe 
nyönek, az nem-hoz .' de alkalmatoßìbb télre, a’ 37126 
gi pedig iobb réfzére bé-vannak téve, Az elsö fzebb 
ugyan: de hamaréb-is el-véf'z. ' Mind a’ két-f'éle, két 
fzer virágzik efztendô-által .° ki-keietkor . és ófzel. 
Azért nyárba. gyakran-kell ôntôzni, hogy harnar el vi 
rágozzék. Merc ha 32 -р111026Ьс11 , vagy bóltban télbe 
yirágzik, 1131115: elgvéfz, 
. Annata 
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Annak-okáért, egy Roûnaringot Ге últeli'enek el , 

mikoe virágzik; inert akkor leg-erötlenebb: hanem 
elébb , le-fzedgyék a’ virágokat, de ne az levelecskéjé 
vel eggyůtt. Azon-kivůllern.kell engedni, hogyigen 
virágezzék r hanem le-fzedni, fó-képen az okrúl a’ kik 
magot nem hoznak; hagyhat mind-azon által , valaki 
magnak valót-ís.l ‘ 

Találkoznak ollyan Rofmaringok , a’kiknek leve» 
lek terméfzet-fzerént ollyan fzép sárgák lefznek, mint 
ha meg-aranyozták vólna óket.' azlevelek-is fzélellëbb. 

A ki fzorgalmatofan akar vele bánni, öreg edény 
be ůltetheti , és kůlömb капать féle form-.ira nevelhe 
ti, kötözéflel, és nyirélTel. 

Azt is мы; Felôlle, hogy ha ki bizonyos idôben 
gyalog fenyóf'ában óltya az Rofmaringot, télben-is 
meg-marad ott-kin. A’ ki ôreget akar nevelni belòle, 
télben ott kin hadhattya az helyén: de iól bé-fedgye 
fzalmával a’ fáìát kôrnyůl defzkával , ló~ganéììal2 és 
gyakrabban likat nyilTon rajta, mikor lágy idó van, 
hogy általiárhaliì a’ fzelló, és az egerektúl-is fzorgal- i 
matoll'än meg. óltalmazza. 

Az Rofmaring igen ió az étkekben, fô~képen Pá 
Íìétomokban, falátákban, sásákban; bort vele clinálni: 
a’ virágiábúl eczetet, ’s a’ t. confervát. 

LXXVI.. 

N8. A’ ki télbe, капать a’ kertbehadni az Roß LXXVII. 
maringot ôfzel vonnya-el a’ fôldet a’gyôkerérů’l: de 
nem-mind, és tegyen oda len-pnfzdoriát. Az után , 
hânnya megént reá a’ fôldet, 's kôfkôn anlmát kôrnyů 
lötte: ha az elsô telet meg-állya, más-efztendôben, 
nem-árt neki az hideg. 

Az Rofmaring kôrůl ne hadgyák meg-kemén-yed; 
ni a 
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ni a’ fôldet.’ hanem fával gyakran fel-turkállyák, avagy 
kézzel Fel~ keverjék: de meg-ne sértsék a’ gyôkerét. 

Rofmarìng virágot , igen fzeretik a’ méhek : azéri: 
36 az méhes kertben últetni.. 

Rofmaringos bor, igen 36 а’ fö-f'áîás ellen. Pefiisè 
nek idején, rofmaringbúl fůlìöt cfinálni,el-ůzi az dôg. 
leletes eget. Ha kiezen fůfiôt, az fzáìában, és orában 
bocsáttya, igen 36 az hurut, 63 micha-ellen; meg-eröf 
liti embernek agya-veleìét .' és annak minden-némú hi 
d_eg готы, fzorongatálit el~vefzi. Az nehézség-ellen: 
Almos betegség-ellen: gutta-ůtés, refzketés, érezhe 
tetlenség-ellen , igen hafznos ha borba, vagy vizbe 
meg-fózik , ’s azt ifzák éhomra. Annyit érnek az rof 
maringos borrel, és confervával-is, Ha porté tôrik az 
lofmaringot , 63 piritott kenyérre hintik , ’s azt efzik : 
vagy malosába tef'zik , ’s ugy пик: igen hafznál az 6 
melygô gyomornak, a’ ki femmit meg-nem eméfzt'rxet. 

‘XXVIII’ На Rofmaringot nád-mézzel òf'zfze-tôrik , 36 az 
áìulás-ellen. Hafonló-képen , az bůdôs lehellet-ellen, 
egyék minden-nap reggel ezen virágban, 63 az gyenge 
levelében kenyérrel, foóval. Ha borba, vagy eczetbe 
meg fôzik zállyával-eggyůtt, 63 eficve тег-топа vele 
ember az fzáìát, igen hafznos a’ fegainak, 63 inyének. 
Az fáìábúl pedig, hai'znos Рог-9630: clinálni: 63 ha az 
fzenét e y-kil`s tafotába variák, ’s aval dôrgôlik fogo 
kat , fri ek, 63 tifzták-lef'znek tůle ; ’s a’ férgeket-is 
meg-ôli. Lugnak-is , feiet mofni igen 36. 

LXXIX. Ruta Ruta, kinek igen nehéz fzaga van: 63 min-` 
denkor zôld, fok api-ó, kerekded, és kôvér levelei van 
nak, mint egy Feìéres zöldek. A’ virágìai sárgák , mint 
a’ cßllagocskákt azok-utánnônnek negy , 63 ôt-fzegle 

tů gom 
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ni gombocskák , mint-egy húvelkecskék ; azokban 
lefznek fekete apró magvai, A’ gyókere, és fzára fás , 
belôl sárga. Sok meleget, és ganéit kéván. 

Magúl vethetni, az-után ha meg-nö, el-ůltethet 
ni; avagy a’ ki iobb, fzaggafsák-el egy-máítúl a’ gyóke 
rét,’s ugy ůltefsék ió fóldbe : de elébb, meg-kennyék az 
gyókerét tehén ganéiial. A’ táblák fzélin ha últetik, 
гнева. Sok efztendeig el-marad поп hellyen, de ki 
vált-képen négy-ig. Ha ki el-nem metélli, magoffan 
nevelheti, Az étkekbe nem-igen élnek vele, hanem 
bert innya róla, igen bafznos, Keveifet, 68 gyengét, 
az mifculantiában ‚ és sásában tehetni. 

Rutát 63 zállyát, ió egy-más mellé ůltetni; тет: 
az zállyát igen fzereti a' kigyó, a’ rutát pedig nem ;„ 
azért az fzagát Futtya. Az, minden-féle merges állatot 
el.ůz. Ha ezt vízbe meg fözik, és meg ôntôzik az fz@ 
bát vele, meg-ölia’ bolhákat. Azon kivúl, minden 
féle méreg-ellen ió : és az mérges harapál'bk ellen-is. 

Peltiskor vegyen az ember 2. lot ruta level-nt, Ей 
gét à; Мое, fenyô-magot más-fé! lotot , diót egy lotot, 
Ró'fa, vagy bor eczetet 4.lotot: tôrie mind ôfzfze ; 
minden regge! vegyen egy kalánnal éhomra, és- mikol 
ki-akar az házbúl menni; nem-árt neki az dôgleletefség, 
Ha kin Peltis vagyon, Fö-képen amaz veres, hvgyes 
mét-ges guga : tôfie-meg a’ rutát, tegyen hozzá ko 
пят, difznó háiat, veres-hagymát, fúgét, óltatlan 
mefzet, muftâr-magot, köris-Fán termô, avagy Spa 
nyór zòld legyet, egy kevés teriéket; cßnállyon Ha» 
Íh'otnet, 63 tegye гей, meg-Fakafztya, 

Bute viz , ió az gyermekeknek az gelefzta-ellen , 
ha éhomra так ; a' pura-is, az eí'eefemôs gyermekek 

. С c nek, 

-l 
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LXXXI. 

' hiják, fok négy 

nek, az has-rágáfok ellen: ha téjbe adgyák-bé nekiek.` 
Az ternes Afzfzonyok, el-távozzanak a’ rutátúl. 

Ha ki foghagymát evett , és veres-hagymát, :ág 
jon rntát reá , és nyellye-el a el~vef`zi bůzóket. Eletîti 
embefnek fzeme-világát. 

Meg-ölia’ fában a’ férget, ha boi-fot, babért, ru. 
tät, bnrc eggyůvé keveenek, és alól fúróval meg-Púr 
ják a’ Fát being, ’s abban bele-tóltik, ’s egy varjú-tó vis 
bůl clinált ékkel bé-verik. 

Salvia Sállya, vagy Zállya, közônségesfů a’ ker 
tekben. Két-fele találtatik: egyik òreg levelů; тат: 
apró. Az óregnek , kit néhunt Sz. lános fûvének~is 

-fzegletû ágai, és fza'rai vannak , sötét 
fejérefek. Az Ievelei-is hoizúkáfok, egy ten yérnél fzé 
leffebbek , temérdekek , darabofok , ránczofok mint 
egy kopot bári'ony : erôs kedves illattya van. F ellyůl 
a’ virágjának fzìne, vióla-fzinů fejérrel elegyes: néha 
fzinte щек, hoi-gas mint az Safnak az опа. A’ шаги 
hůvelykében fekete , valamennyire gômbôlyü , fzép 
lényes , cfak-nem akkora mint az lendek. 

Az apró levelůis hai'onló ahoz, cfak hogy пата 
nô olly magofra ,- hanem bokrofan, és az Ieveleì hegye. 
iek. Ki keletkol' ůltetik , a’ gyôkerét el~fza вена : 
vagy magúl vetik jó fôldben ,° noha a’ kopár f ldet fem 
vetifmeg. Nem kell ötet ganéjozni: hanem, az lúgtúl 
maratt hamút kell reí ônteni , igen jól nö tôle. Апт— 
is, ha jól meg-kapállyák a’ юты: kôrnyůlôtte: ¿e fzé 
pen meg-tifztittyák , le-metél'vén az afzú ágokat, és az 
le-húllott, ’s megmothatt leveleit Fel-fzedik, 

Az zállyát , a’ táblának капают últefsék ékefsßg 
re, az ruta-meile, az mint odaiel-is томат: a’ kigyók, 



Vll. Réfz. 203 

&quot;—` щ 

és merges állntok el-távoztatáß miatt ,- тег: ha az 261 
lys levelét cfak meg-érintfe-is, avagy kófiollya 3’ ki. 

yó, mindgyárt meg~kezd a’ hegye hérvadni. Azért %е 3’ knnyhán, fe máfutt femmi eledelben ne-éllyenek 
elébb 3' zállyával, hanen: 161 ki-mofsák. 

Sállya mind étkekben, sůltekbe, fôttekbe, гамак. ьхххц 
ban, sásákban, ЬогЬа, ГегЬе, es máshidcgen таим 
húsban, halban igen 16 : ha ezeket elsóben meg- fòzik, 
ngy sútik,és kôzikbe rakják, 32 mint 3’ fzakács- könyv-l 
ben fel~léf`zen jegyezve. 

Orvoßágúl pedig i gen hafznál , ha barba vagy 
vizbe meg fôzik, ’s ifzák minden méreg-ellen : és meg 
indittya 32 vizelletet. Az kik fzáraz-betegségtůl gyakq 
nn kóhôgnek , és a’ kilmek hideg folyás fzál le 3’ feiek 
bůl, hog ki-vethefsék, igen hafznos. Meg-állittya 
32 öklelé , és minden-némů hidegtůl fzármazott ve-_ 
fzedelmes nyavallyáit az agy-velônek , és tagoknak , 
игу-пяди: gutta-ûtéii, refzketéfi, álmos-betegsóget el» 
ůz : nem-cfak ha «так, de 113 a’ tagokat aval dörgôlik 
is. A’ fogait-is, és ínyét meg-erôfiiti , ’s tifztittya em 
bernek; ha efïéle borral mofsák melegen, és афгани , 
fô-képen eiizve. На ki reggel, három hegyes sállya le 
velet foóval efzen-meg, annak nem-itt 32 on nap 3’ mé 
reg, es dôgleletefség. Ha ki az zállyát vízbe meg-fözi, 
63 aval moire 3’ feiét, meg-feketúl 3’ hail tůle. A’ ki 
nek nincfen kedve az ételhez , gyakran éllyen zállyá 
val 32 étkekben. 

Запить Bots Ей. Egy kicfiny bokros-fů , fok ke- LXXXIII. 
rekded, fie, vereiïès áeai vannak, ciak-nem mint az 
Isópnak: cfak поду kiliëbbek, keskenyebbek , ’s еду 
kevefsé sötétebb íìinů zôldek. A’ kèzepirú) kirngá. 

C c 2 laken 
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lakon nönnek apró verhenyeges virágocskák-ki , Eke. 
1:6 тавосзкййас hoznak- jó kedves illattya van, cli 
pôs-íze ,- mint a’ borfnak. 

Bore-fü нет-1163311 116361, vagy ganéìos fôldet, 
fe vetésére, fe ůltetésére; hanem gyakor, 63 36 Nap. 
fényt, nem-is lzúkség 6161 igen verni ; mert maga 61 
veti magát. Bújnábban 116, és 36111) fzagalefzen, ha 
jveres-hagyma közzé vetik. 

lgen alkalmatos az étkekben, mind húsban, hal. 
ban, bócsůben; ha meg-fzárazttyák , kolbáfzban , má 
ìosban, véresben; falátában, sísákban. _]ó izt ád az ét. 
keknek; az ételre való kedvet-is fel-indittya az ember 
ben : fegiti 3‘ gyomrot az eméfztéshez. A’ Patikában 
nem-vefzik hafznát. 

De probált ofvofság az Ina-fzakattaknak, ha a’ 
Bors-fůvet, mézes-vízben fôzikmeg. A' mézes-vizet 
pedig, igy cfìnállyák: végy négy-font vízet, fel-font 
mézet, fôzd-meg eggyůtt, hogy harmad-réfze bé-fôj 
3611: 66 361 le-hánd 32 taìtékìát. Affele vízzel, minderi 
fele fůvet meg-fözhetz. A’ Вою-1111111! ki-facfart levet 
ha meg-melegitik , 63 a’ fáió fůlbe bocsáttyák: el-veizi 
fáidalmát. Ha meg-tórik, ’s vízbe tefzik, aval ôntôzik 
a’ házakat: meg ôli 3' balhákat. 

Sergi/lum клык-111. Noha ez a’ Ей inkább mezei , 
hogy fem kertie meet mindenůt elég terern az fzáraz, 
és kopár fôldeken , réteken, köfziklákon , dombokon , 
út-Fe'len; mind-azen által, a’ kertekben-is últetik: 63 
igy fzebben, nagyobban, kövérebben 116, ’s ékeliti a’ 
tábláknak fzelit. 

Két-féle a’ kakuk-fů: Eggyiknek fzélelièbb levelei 
yannak; Máfiknak keskenyebb, mind 3’ kettönek ho 

fzúkás. 



VII. Ref'z. - 2.05 
fzúkás, Eggyiknek a’ hegyén teremnek a’ fejéres vi 
lâgiaî . шагу éppen feiérek. - A’ танкам, az levelei 
kòzzôrt. Suk apró, vékony, kerekded fzárai vannak , 
a’ kik a’ fôldôn el-teriednek, Majuíiál-f'agva, egéfz 
nyarati'zaka virágzik. N em-kéván fe igen kôvér , fe 
igen ganejos fôldet: падет Nap-fényt. Mentůl gyak 
rabban шашист: ‚ annái jobb. Jó [zaga van mind a’ 
kettônek. 

Kakuk-ŕii az étkekben , mind hús, ’s mind halhoz, 
az eggyügyů embereknél fzinrén annyit ér, minr perre 
feiyem; meri: az gyornorban igen fegiri az eme'fzréfi. 
Salárákban, sâsákban-is ió, l 

каштане: ha eczetben , és mézben meg-fózik ‚ыкххуЁ 
’: ugy ifzák, igen hafznál azoknak a’ kik vért pôknek : 
6s minden mérges~állatok ellen. Ha fůliöt ciinálnak 
is belôle, meg-nem mand fe kigyó, Ie más efi'éle állat 
otran ; az bolhákat-is el úzi. Ha borba meg fôzik , ’a 
так, az Afzfzenyoknak kôzônséges nyavallyáiokat 
meg-indirtya. Az kôvet, és vizelletet meg»indirty1l` 
Az gyomor-korogáiì, ciudálatos-képen meg стар“: 
tya. Az belsö febeket, és sérvéfeket meg-gyógyitzrya,` 
Túdôiét, májár, lépér embernek meg-nyirtya. Ha hat, 
vagy hér nap a’ kakuk-füvet borba сети, ìó eczet le 
fzen belôle. Az шишек el-eleattya eczetbe, ha reí 
так. 

Thy-mur Megy- fü , vagy Thymián-Fů. Egy kiciiny LXXXVL 
bokros Ей, fok apró, gyenge, keskeny, ée mint egy fo- 
der leveiei vannak: a’ terejen hofzúkás heiss веранде, 
rakva fzép apró refhfzin virágocskákkal, a’ kikben ap 

- tó magocskák vannak. A’ ki ezeker le-akaria fzedni, 
cggyúrrlzedgye-le az virágìával ,~ merr egyébkénr , el 

` С e 3 nem 
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nem válik tôle, és ha me -érik, el-húll¿ de ìobb gyô.' 
kerén ùltetni, Martiufna közepin. Ontôzni kell ô 
tet; de ollyan vizzel , kiben a’ meg-fzárat, és meg-tö 
rött карета: ‚ egéfz-nap тащи. 

Etkekben ritkán élnek vele , Mifculantiaban-is te 
hetni. Cenfervat, és sását-is cfinálnak belóle. 

Thymian-fůvet , ha mézzel elegyitik liëiárium 
gyanánt: , és apródonké nt el-nyelik, meg-tifztittya em 
bernek mellyét; és a’ tůdönek sůrů nyálát, a’ ki-vetéfì'e 
farkallya. Az kiket nehézség tör gyakran magoknál 
hordozzák ezt a’ fůvet: és mikor raitok van, az ori-ok. 
hoz dórgóllyék , ’s megént efzekre iônnek. Ha porrá 
tòrik, és foóval öfzfze-keverik, ’s eggyůtt efzik az é 
tekkel, appetituil: clìnál az ételhez. Igen ki` úzi a’ fze. 
let az emberbůl , ha mézzel és eczettel ôfzfze-kevetik , 
es Haß:er módgyára, az ember-nek hasára kôtik. 

Az Méheknék igen nagy tápláláfokra vagyon : 
és azért fzeretik, 

атм Romana Római cfalin , avagy Spanyór Ma 
ioráng. Ennek a’ fúnek femmi fzaga nincfen , vagy 
egyéb hafzna ,° hanem a’ Kertéfzek, a’ furefa, és всуе 
refzó emberekkel, a’ kik akírmi virágot-is, és fůveket 
mindgyárt le~f`zakaztanak , fzokták meg-tréfálni vele, 
azért ôrômeiì az út-mellet. és az aitó-Felé vetik. A1. 
leve ollyan, mint a’ kôzönséges cfolánnak: cfak hogy 
apróbb , és pázint-fzinů zôld , rakva fok apró ciipô fzál 
kákkal. A’ levelei-kôrzött nônnek vékony fìáiacskán 
ki apró натощак, hafonlók az Maioráng Feiecské 
jéhez, noha egy kevefsé nagyobbak, az kik rakva he 
Буг-3 sûrů fzálkákkal. Ezeket kótik , az tôbh i6 fzagú 
virágok-közzé , maioránna душат: bokrétába a’ ki azt 

meg 
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-riieg-érinti az orrával, kegyetlenúl cfipi, és égeti. Sek 
iôeig : akár magánofan-is, 

Ezek a’ kôzônséges ió fzagú fůvek Magyar` Orfzág 
ban: az kikkel a' konyhán, és ‚танцы élm-k. A’ ki 
többet kévân , Fel-talállya a’ több Authorokban: дашь 
képen Mathiolusban, az az, Kiß-Máthéban. 

vul. RÉSZ. 
Salátáknak , fòzni, és Sásáknak voló 

fůvekrúl. 

Veifebben tellènek, kúlômb kûlómb-f'éle ké 

207 

“Мим az ételre való тракт, hogy az îznel: ked Lxxxvm 
fzitéii: gondolt-ki az emberi elme; merc né 

mellyeket nyeríen, némellyeket eczettel, foóval , Fa. 
olaiìal , vagy fzalonnával, akár íros-vaiial Magyar mód 
ra fzokták enni. Némellyeket hidegen fóve, némel 
lyeket melegen lévben, avagg' paréi formara. Azért вы: ezekrůl, mind a’ kik k zônségefek az Magyar 
Orfzági Kertekben : mind a’ kik idegen tartományok 
búl шашлык Orfziígunkban , fzóllok ez ielen való 
Réfzben ; és azokkal f'zokot , ’s kivált-képen való mun. 
шквалом, az Magyar Kertéfzeknek отмашки, 
fel-ie yzem; hogy az Hazínk liaiis, a’ kik ezt a’ gyô nyòräsóges , és hafznes melìerséget nem-tudgyák, 
meg tanúllyák, Ne-legyenek a’ Magyarok-is olly alii 
valók, hogy ha cfak közép-fzerů Kertéfzt kévánnak 
is, más idegen-orfzágokbúl kel-hozacniok nagy-kólt 
séggel ; hanem inkább nem-relìelvén az munkát, cfak 
ennek az Kónyvnek oktatáfa a'ltal-is az Kertéfzségben ‚ 
ha fellyúl nem.haladgyák-is más nemzetségeket: yleg 
alább ne-engedgyenek nekiek. Mi 
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Minek-elôtte pedig, mindenikrůl magánofan 0261 
1уа1‹‚ Fel-ìegyzem közônségefen: mivel fzoktak 6111113: 
láta gyanánt. Az ki tóbbet, vagy kevelfebbet felta 
Iál, avagy más módra akaria 61-1‹61`21сеп1‚ fzabad vele. 
Noha mind ezeket, kinek-kinek tulaidon helyén meg-&gt; 
ielentem. 

Е3 elsôben , az Fůvek-közzůl , kiket nyerf'en i'zok. 
tak enni , vagy cfak magánofan; vagy egy-más kôzzôtt 
elvegyefen , ezek: G_'ymgc-fàlám, mcg-nötfeief-_ßlím ‚ 
egy-néhány féle. Sila-fi?, «vízbc firmó мат, :árgn 
латынь, vagy vitézi farkantyú mind leveleiiůl. Bor: 
fů, Pimpineüa, Parel-fù, Rainey-:drkeközömégen Gyen 
ge levelei {fín-föhn' barang-eńrzignnŕ g az Видишь ‚ 
avagy atraczélnek; Merit/Jénine, лама/вишь, Mußír 
out. Savanjú Iii-bere, a’ ki az erdôbe terem, fzives-le 
velei vannak, ¿anke riga’ [диод ‚ fvarìú-Iíb fů, Biz/ili 
вот, /uIiín , Корте”. Rucuìa, Благой. Feier-tápofŕ. 
u apritva. Répámk , ¿s Rman téli „еще no'fvé/ë, 
тай-(трат, гамме „был, 63 твид: levele. A’ 14 
ритм gymge tore-fija, a’ ki a’ levele , 63 gyôkere-köz» 
zött nó, fö képen ki-keletkor; »ha az kůlsô heiát le» 
metálik. Nyer: uborta; és az Rentnek ¿ruim magna, 
mikor még a’ zôld hůvelykében van, Mind ezeket, 
a’ kiket шт módgyára efzik, sóval , eczettel ‚ Еа-о1а3331 
fzokták kéfziteni. Az kiket pedig cfak ugy, borfot-is 
adhatnak hozzájok. Az falátát, так képen Mii'cn 
lantiát, Зажигать, ИбМшё, Geni/Muah, Rofmaríngo 
uab, Sírga/¿arkala'bnat 'Uira'gjívaì тез-113116111, és cie-'_ 
gyitik , a’ ki akarìa. ` 

шхщ Méf'okat, fôve тёса módgyára ef'zik , ugy-mint 
»SfifgfiM/ß ermee Бета, “ре/Ытфтшм ¿amike-gef, ` ardt' 
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Cerda' тент gyrugeßáráe, OIafz-hápo/àfáe, Стула 
„ль gyôkerŕt, ё: levelét: Nap ими/т virígna/c дубе: ‚ 
a’ ki még kinem virágzott , ’s a’ t. ' 

Hafonló-képen élnek a’ gyókerekkel: Камы, 
répíval, траты], zeüerrel, fôldi mogordfval, paí/ler 
nákkal, ¿s tôbb efIiéle gyôkerekkel. 

Mind ezeknek az tàlátáknak kéfzitésérůl, bôveb 
ben fzóllok az fzakács-könyvben, ha liten éltet. Moll'. 
a’ kerti- fâvek nek tulaidomágirúl. 

теге/2: Котам, ö’ Communie. Sóska Romai, vagy 
Spanyór, és kôzônséges. Az Romai és Spanyór (az 
mint némellyek nevezik) magen, és gyökeren (zapo 
rodik : hofzfzú veres fzárai vannak, el fzélednek a’ Ед] 
dôn : а2 levelei , cfa k-nem kerekded, azoknak-is veres 
{zálai vannak vékonyak; favanyú a’ levelének az íze ,' 
mint a’ kôzônsc'ges sóskának. A’ virágiai egy vékony 
fzáraeskán nônnek , 63 a' magva-is, cfak-nem mint a' 
közönséges sóskának , verefl'ès három-fzegletů a’ mag 
va. Nem-kâván femmi kivált-képen való balmolódáft, 
efak gyomláláft; egy-néhány efztendeig el-marad a' 
fòldbe , вы ki-keletkor , az el-fzárat fzáraitúl meg-tifzJ 
titsák. ~ 

Mind étkekben, halba,húsba, mind falátákbarl,l 
sásákban igen ió : 63 még iobb az kôzônségef'nél. 

A’ közömége: drh, Í'zerte fzéllyel terem a' mezö 
kön, réteken, fák-alatt : de ha a’ kettbe ůltetik fzebb , 
63 iobb ‚ваша. 

Harmadik sóska, kit Tryblíum Анголы-пак ne 
veznek, az az, favanyú 16-11еге: apró pázint fzinů le 
velei vannak , három egy fzárnn , Г ziv Formára a’ kôze 
pin ôfzfze-mennek; az íze ai levelének favanyú, mint D az 

XC 

XCI. 
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aztöbb sóskának, igen gyenge a’ levele. Arnyékos 
helyen terem az erdóben, fö-képen a’ hegyekbe. Az 
levelei kôzzött nö fejér virágocska, az-után hegyes 
fejecske , sárga magokkal teli. 

Ha ki az kertbe vifzi, és az fák-alatt el-ůlteti , hafz 
mit Veheti mind az étkekben; mind az falátában. Ha 
efzik, vagy ifzfzák, igen meg ólttya az fzomjúságot : 
meg-hidegiti az meg-gyúlatt májját embernek. Az é. 
gettvizét pedig ha ifzfzák, igen hafznál a’ hagymáz. 
ban, Az Pelisisben lévô hévség ellen-is igen hafznál : 
akár a’ Vize, akái' az confervája. A’ vízével , igen jó az 
Iebet ki-mofni. A’ több sóskának-is , hafonló hafzna 
vagyon; azért igen jó enni azoknak, a’ kiknek belsö 
hévségek van. Az mint a’ fzáron folyó feb ellen-is 36: 
ha egy marok foót vefznek, sóskát annin a’ mekora 
12 ember feje; ezt vagdallyameg, és tôlcsôn tif-¿ta vi 
zet reá, hogy három, vagy négy-újnyira az fáven fel 
lyůl legyen ,’s fôzze-bé félig : tegyen az-után egy tyuk 
mannyi meg-tôrc timsót, egy diónyi fejér gáliczkô 
vet; avala’ vízzel moiTa reggel és еще. 

Amfbum Kapot. A’ kapot nem-Vokat kůlômbôz 
a’ kôménytůl: hanem az fzagárúl ôfmérfzik-meg. Ар 
ró keskeny levelei vannak, fellyůl sárga virágjai mint 
a’ korona ki-terjednek: a’ magva fzélefecske , mint a’ 
kifs-levelecske. Egy kevefsé meleg helyt fzeret , a’ ki 
nem-igen hideg. Nem-is kéván femmi ollyas mnnká: , 
maga el-veti magát; hanem ha ki azt akarná, hogy 
fzebben nônne, ôntôzéffel-kell ('egiteni. Ha magúl 
vetik fem fzůkség Fôldel igen bé»i`edni ; meri: ezt a’ та. 
got egy-madár fem efzi-meg. 

Kapot igen 36 izt ád az étkeknek , mind húsba , 
11633052 
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kápof'ztába , falátába , bélesbe z mind fúve ’s miné 
magvae _ 

Le- clillapittya 3' gyomor fáiáii ‚ és 32 émelygéfi; 
Az fzelekenis el-fzéllet'zti 32 gyomorban; fegit 32 с. 
ш61216511е2 : 32 vízelletet ki-úzi. 

Лифт Anis-mag. Kinek Icvele :fak-nem ollyan , 
mint 32 Coriandernek : de nem-ollyan fzéles , hanen! 
apróbb, kerekded , feléres, és 16 Шассуа vagyon. Ju' 
liusban ůres fzárai nônnek , fok l`zép virágocskákkal , 
egy korona formára, mint 32 kôménnek. Az magva.- 
ieiéres, нет-13 о11уап 110Г2Г211 mint 32 kömény-mag: 
fzép illattya vagyon: 32 íze édes, elvegyes és kedvel 
cßpós , kicfiny keferúséggel, 

Az levelével ист-13611 élnek 32 étkekben :hinein 
3' magvával mind húsba, haiba, gyûmôlcsôc ŕ'ôzni 
vele. Расе vízbe igen hafznos, 161113101: ád neki, е!— 
ólttya a’fzomjúsiígœt; azért 16 32 vízi-korságofoknak. 
Az kenyérben-is, femlyében, kalácsban 113 tefzik, (egi 
ti azokat, a' kiknek rofz gynmrok vagyon.. 113101116 
képen 32 kiknek búdòs 3 lehelletek , és nem-álhatnak: 
nád-mézzel bé-vont ¿nis , kömény , coriánder-mag 
hafznál , 113 reggel efzik , a' mint 32 köhôgôknek-is ,' 113 
pedig étei-után, 32 eméfztéü fegiti ' 

Anis egyébként 16 zíras , és ganéyœföldet kéván; 
’s gyakran való 611162611. Martinsbm так. 

Meg-nyittya, melegiti, és erôllitì minden-nêmů 
belsö tagiajicembernek. A.’ Daikáknak fok teîetfzerez; 
112 apró gyermekeknek , 113 cfak kezekben tarttyák-is, 
nem-engedi, hogy 32 nehézség kiůfië. Az fůve és 
magva, a’ruhákbúl ki-vefzik a’ molyt. Ha valakinek 
vsiami efe: a’ fzemébe , tòrie meg 32 ánis-magot, vagy 

D d z fůvét, 
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fûvét, egy kevés boi-‘ral cfinállyon Hafiromot belôlle; 
’s 116116 melegen 32 fzemére, 111-30111‘23 321. 

Apium korten/’e Petrefelyem. Ez igen kôzônséges 
fú a’ kertekben: mivel Felette gyakran élnek 32 étekbe 
vele, mind fůvével, ’s mind gyôkerével: `mind húsba, 
1131113 , 1111116 пу611611 ‚ 1636; az mifculantia falátákban, 
és sásákban. ngy hogy, alig-van egy kertbélifů, 3' 
111361 inkább éllyenek 3’ konyhán, mint evel; a’ mint 
ki-fog 1612611132 (2311363 kônyvbůl. Nem-kéván 1113311 
képen való kéízitet földet: noha 32 36, 63 ziros 1616 
11611 , nagyobb gyôkerei lefznek. N em-igen fzokták 
ůltetni: 113116111 kôzônségefen vetni, 63 3оЬЬ hóld-fogy 
tára , noha apróbbak 3’ 1636161 ; merc ha úiságra vetik, 
nagyobbak ugyan a’ levelei, de hamar magba megyen. 
A’ nedvefséget fzereti : ha metélik 3’ 1636161 , annál 111! 
febben 116, сГ3113' fzivét ne-bántsák. Vethetni ótet 
Martinûúl-fogva, egéfz addíg, még a’ Nap meg-tér. 

Azt tarttyák a’ Petrefelyem тая-16161, hog a’ fris 
mag, késöbben kél-ki; azért mentül régiebb a mag, 
annál hamarébb 111-1161: tudnia-illik, 113 61: vagy hat 
efztendôs. Ugy ítélik ugyan, hogy késônben kel-ki 
a’fris-mag; de fzéleíièbbek 3’ 1636161: 311132 pedig to 
Vább tart. 

Két-féle 3’ Petref'elyem: Eggyiknek (ima levelei 
vannak ; az máfik fodor- Ez terméfzetibůlis lehet, 
’s meiìerség által-is; mert 113 32 р6116Г61у6п1 magot, 
egy kevefsé meg-törik, minek-elôtte el-vetik ; Fodor 
1636161 lefznek. Avagy mikor immâr ki kezd kelni , 
hengergelien az ember egy gômbôlyů tökét,vagy 116 
vet 13313 , akár cfak a’ lábával tiporja-is le, ugy-is meg 
fedoródik a’levele.- Y 

Az 

 



VIII. Réfz. 213 

Az Petrefelyem levele, igen hafonló az bůxôk le» 
veiéhez, a’ ki igen merges, és meg-bolondirrya az еш 
bert. Azért reá vigyázzon a’ Kertéfz, hogy jó! meg 
ifmérìe. Mert a’ petrefelyem levelének hofzfzú fzára 
van , és világos-fzinů zöldebb : amaz sôrérebb , és fok 
felé hafitott, нет-19 ollyan fzélefek a’ levelei , mint a’ 
perrefelyemnek : a’ kinek három-felé vannak el-hafir 
va , és kórnyôskôrnyůl cfipkéfek арх-6 fzegéfekkel, Af 
büroknek bůdös a’ fzaga: ennek kedveffebb, 

Némellyek, hogy hamarébb ki-kellyen a’ Peri-efe 
iyem , egy-néhány nap erôfä eczetben ,vagy veres bor 
ban áztattyák-meg, és ugy verik-el i6 ŕ'ôldben ; kit bab 
fzaimábúl égetetr hamúval elegyitnek ôfzfze: az-utân , 
meg-önrôzik egy kevés ¿gert-borra! , avagy cfak esó 
vízzel, és valami váfzonnal bé-Vonnyák egy kevefsé ; 
az~után, harnar le-vefzik róla, ’s gyakran ôntôzik viz 
zei. Sôt ha viz mellert, vagy kúr mellett так ‚ annái 
fzebb Iefzen, és nagyebb. 

Ha ki ôreg gyókerů Petrefelymet kéván , vegyen 
nnnyi petrefelyem magor, az mennyi három úiia-kôz 
ze fer,és аи: tegye vékony ruhácskába , ’s áÍIii-el a’ 1816 
be; de lie-igen méllyen, mind az egéfz magokbúi egy 
gyökér lefzen. 

A’ Petrefelyem mag, hafonió az ánis maghoz, de 
kiifebb annál: az Zeller maghoz hafonlóbb ,° de ennek 
nehezebb fzaga van. 

Ha ki сете РссгеГе1утее akar tartani, «мы egy 
růizér ôfzel az Fôldbúl , és пс vigye a’ pinczébe, es ott 
ůireiTe-el sürůen rendei f'ôvenybe , kin-hagyván leve 
Ieir; de az végsô òreg ieveleit elsôben le издана. Ha 
pedíg azt akarja, hogy паду helyr nefogiállyon; ‚как 

D d 3 a’ fal 
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a’ Fal-meile, akár a’ közepin kerekdeden rakhaftya ; de 
ugy, hogy elsöben alól i'övenyt tôlcsön, ап'а egy rend 
petrefelyrnet rakion: azt fôvennyel megint: meg-:61. 
cfe , arra ifmét egy rend petrefelymet, ’s meg fövenyt 
a' még akaria. De тез-121113 ‚ hogy minek-elözte bé 
rakia a’ petrel'elymet, пат legyen, Igy тайн-13, 
mind levelével, ’s mind- gyòketével élhet. 

EgyA réfzét малютку: a’ kertbe , hogy még 
meg-nem fagy a’ fôld, abbúI hordalfon a’ konyh'ára. 
Azért-is hogy ki-keletkor, hamarébbzôld petrefelyme 
leheiiën az étkekben; és ha mi gyökeret abbúl magnak 
:kar hagyni , ideìébben magot hozhafibn : hogy fem 
mint az, a’ kit ki-keletkor a pinczébůl ki-hozván , el 
ñltetnek, Nena-is kell azt. bé-fedni', az kit kin-kattall.F , 
ha meg-Fagy-is nem-¿rt neki ; падет haigen nagy cf'at» 
tagó-dér vélna, és fok-.iig hó nem-ei'nék гей: akkor egy 
kevés fzalmával nem-ártona еде-гены. 

хсчп. Azt irìák némellyek, hogy ha az halak {hal-tar.' 
tóban meg-betegednének, vagy bádgyadnának, иди 
petrel'elyemtûl meg-gyógyúinak. Az petrefelyemnel: 
fůve, el-vefzi az emberlehelletinek búdöfségét ha тай: 
ran él vele.’ ki'vált-képen annak , a’ kinek a' bor fzaga 
fzáiábúl ki-lôvellík, avagy a’ ki foghagymát eve t, Azért 
абы: emberek, mikor mál'ok kôzzött vannak , min 
denkor frii's petrefelyem levelei:- hordozzanak , ’s т 
rágia'k. 4 

A’ Petrefëlyemnek mind gyôkere- ,‚ levele igen 
hal'zn-ál az arena, és kö eilen: ha vizét ifzfzák , vagy le 
vét, föképen ha édes дудками fôzik. Hafonló-képeu 
ha ferd'öt clinálnak belöle, az vizelletet-is meg-indittya; 
Az Daikáknak , és l'zoptató Ale'zonyoknak, ист-16 Г ok 
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petrel'elymet enniiek; mert meg apad az teiek.' Artal 
mas azoknak-is, a’ kiket a’ nyavalya bánt. Hafznos 
pedig az Vizi-korságofoknak. Ha ezt Sz. Iván-nap сё]. 
ban vetik, egéfz teletfzaka zôlclen marad. 

¿pian [афишам Zeller, Ezt a’ пат, 63 gyô 
keret, ugy-kell neveznůnk , az mint a’ Németek neve 
zik; :nivel nem-regen Származott Magyar-Orfzágban, 
’s még ez ideig más nevét nem-találták. Ollyan a’ le 
vele, mint a’ petrefelyemnek ‚ cfak hogy fzélelfebb 
annál, 63 az levelének fzárai-is fokkal temérdekebbek ; 
azért meg inkább hafonlóbb az leveliicum leveléhez , 
kit 'némellyek Olaf: leveüicumnakis neveznek: az 
fzaga-is fzintén ollyan. Ennek az gyôkere, 63 sárga 
levelei, 161 meg-mclegitik a’ gyomrot, meg-is igazit 
tyák, A’ kórója magafiän fel-nö, mint a’ bńrôknek, 
mik or magot hoz, a’ ki nem«i`okat kůlômbôz a’ petrefe 
lyem magtúl; hanem a’ mint mondám , az (zaga мы. 

Ezt a’ fůvet idején kell vetni avagy a’ ganéìos ägy 
ban, kirûl oda-fel 4. Réfz. 5. IV. avagy más jó kôvér 
fôldben, farsáng Farkán, lo. órakor dél-elôtt: és bé 
fedni nyir-fának levelével, vagy ágaival, kiket azon a’ 
napon Nap-kelet elött vágtunk vólna-le; 63 igy , nem 
шпата neki a’ dér. Mindazon által, nem-fzůkség 
ollyan ferupolosè a’ Napnak forgását megtartani. Ha 
öt vagy 6.1evelében megyen az Zeller, el-kell ôtet ak 
йог palántálni , vagy últetni: kinek módgya egy~né- 
hány-Féle. Némellyek el-rr-ennek, ’s az jó zíros 5616 
ben cfatorna formára, egy hole'zú vermetáfnak a’mint 
az ágynak hofzasága vagyon: és annak a’ kôzepiben ůl 
tetik az Zellert, más-fel vagykér` arafznyira egy там], 
’s fél-lábn yi méllységre , паи-сбит. Mikor ítéll em 
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ber, hogy felényire 161-11611 ‚ 3р16 el-rothatt ganéit 
kell a’ gyókerére kôrůl tòlteni; 63 kiclin kapácska'val a’ 
fôldet fell hánni , 63 állott vízzel gyakrabban meg-6n 
tôzni. Némellyek mikor el-ůltetik, az ôreg levelei 
nek hegyit el-metfzik, hogy jobben nôhefien. 

A’ Zellert egy-néhány-képen efzik, avagy foóval, 
borfal eczettel , fa-olaìial , a’ ki mint akaria: ava` y fòve 
hidegen , faláta módgyára; avagy melegen hú al, hal 
lal , 63 1:6ЬЬ efiélékkel mint az Cárdit, Caulirapit Endi¢ 
viát, ’s a’ t. Mindenik módon cfak fzintén a’ gyôkerét, 
63 gyengye sárga leveleit efzik-meg : aval pedig igy kell 
bánni; mivel a’ gyôkere igen ágasbogas ,_ azokat az ap 
ró hofzúkás farkait, mind le~kell metélni: cfak 121111611 
a' kôzepin 3’ gömbôlyů temérdek gyökerét meg-had. 
ni, ’s azt fzép tifztán meg-tifztiteni, ’s meg-moi` ni , 
mind a’ kôzép sárga leveleivel eggyůtt; 63 igy akár két 
felé, akár négy-felé metfzeni, az kinek mint tetlzik , ’s 
ugy fözni, avagy nyerfen 32 afztalra adni. Azért nem 
kell ôtett ki-áfni, minek-elötte 361 meg-nôtt a' gyökere, 
'Hogy pedig ezt meg-nyerhefië 3' Kertéfz,ésaz levelei 
is meg-sárgodgyanak ; nyárba, vagy 61261, mikotvefzi 
ef'zébe, hogy mind gyôkere, ’smind levele 361 meg 
nôtt; elsóben , az leveleit ôfzfze-kôtôzi fzáraz idöben, 
32611 hellyen a’ hóvá ůltették: az után mind rendel, 32 
mellette való fôldel 361 fel-tôlti: ugy hogy cfak az le 
veleinek felsö hegyei állyanak-ki a’ i'ôldbůl. Е3 igy, 
meg-sárgodik a’ földalatt: ’s azután adogattya 32 312 
talra. Ha ki pedig télbé 13, egy ideig ugy akarná had 
nia’ földön-kivůl, Fedgye-bé 16 331163331. 

De mindazon által , bátorságoßìbb télre a’ pin 
czébe yinni; azt pedig Sz, Mihály-nap elôtt ny ólezad 
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nappal , vagy utánna; de mikor az hóld teli, avagy az” 
után-is, ha az idô engedi, ki-kell áfni a' földbl'zldél 
ша“, mikor az zeller ió fzáraz; mert egyéb-ként meg 
tothad, és környůlötte-is alkalmas гаме: hadgyanak .' 
mivel igy iobban meg-sill, és a’ pinczében fôvenybe 
ůltetni, akár ugy az mint elébb mondám.' akár ne 
méllyebben , hanem az mint a’ kertben шт. A’ fó 
venyt iól meg-nedveiitsék, de ne a’ fúvét. Télbegyak 
rabban le-kell az ôreg sárga leveleit (zaggatni z 63 ha le 
het, fzellôzte: ni, Meg-kell egy-néhány gyôkeret mag 
nak hadni. A’ gyôkere az zellernek, fzp feiér 63 ¿des 
ízů, hama: meg-taplófodik. ]6 еш6Г2с6Ц: Izerez az 
ember gyomrában , és annak nyavallyái-ellen пяты. 

Artico“ Arehicsóka. Az ö állattyában ciak-nem 
ollyan ágas-bogas kóró , mint az mezei bogáncs-kóró: 
cfak hogy annak leveleitemérdekebbek, és húfofßb 
bak: az gyúmôlcfei-is nagyobbak , kôvérebbek. Noha 
ez-is két-féle. Eggyik gyukóllàbb mind leveleivel, ’s 
mind a’ gyůmôlcsének fzeletivel. Az тат; tompább, 
az fzeleti is fzéleilëbbek. Az árchicsókának vitágiai, 
apró,vékony, világos-kék, sůrůfzálakbúl анаши; a’ 
magva hofzúkás, alól temérdekebb, az hegyénél vékn 
nyabb valamenyire, feiérrel 63 verhenyegefen репу:— 
getett. 

Az magva itt az mi Orí'zágunkban, és az környék 
tartómányokban-is alig léfzen ió, akár mi-némů ôreg 
üchiesókábúl fzedgye-is az em ber; mert itt-is találknz-I 
шк olly nagyok, mint az kis-gyirmeknek a’ feie; de 
ha abbúl magot ůltetnek ‚ el-faiúl: vagy kilTebb, 63 
Cardi Izabású lefzen: vagy iól meg-nem e'rik; hanem 

az esôtůl el-rothad , ésEaz нар-заданы elyfzáräi.. e 
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jól-lehet nêmelly fzorgalmatos Kertéfzek, egy-néh£ny 
féle melierséggelélnek, hogy jó magot nevellyenek .° 
1' kibůl itt-is óreg árchicsóka legyen. Elsôben jó öreg 
gömbölyú iveget velznek ‚ es minek-elòtte virágjában 
ekar menni 12 ôreg árchicsóka , avagy ki-nyiini , azt a’ 
feje're vonfzák: de ugy , hogy ne-érje az iveg; és igy , 
meg~óltalmazzák 'az esôtůl, még fzinte meg-nem erik. 
Némeilyek fedelet ciinálnak neki vagy defzkábúl ‚ 
vagy Gndelbůl,akár cferépbúl: hogy az esô, és Napnak 
súgári ne-érhelsék, hanem cfak a’ fzellö. De a’ tôin 
árchicsókákat, mind le-kell fzaggatni ; cfak azt-kelI egy 
kórón meg-hadni, 12 kibúl magot akarnak venni. 

Mind-azon által jobb , ha minden efztendöben 
OIafz-Orfzágbúl ; vagy bár cfak Bécsbúl 12 Olafzoktúl; 
avagy azokrúl, a’ kik Olafz Orfzágbúl kapták, fzerzeni. 
Ногу pedig meg-ne cfallyák embert, probállya-meg 
elsóben, ha frifs-e’. Tudnia-illik, ha meg-tôt egy-né 
hányat benne, 63 ha frifs olaj, vagy nedveiség jön-ki 
belôle , jó: hafonló-képen, harapja két-felé , ha nem 
avas, avagy fzáraz; hanem teli, és Fejér belöi a’ mag. 
Ana-is igen reá-kellvigyázni, hogy Cárdi magot ne 
vegyen az árchic'sókamag hellyett. Mert a’ Cardinal: 
magva vékonyabb, hegyefebb, Feketébb: 12 árchicsó- 
kának pedig nagyobb, fzélefebb,temérdekebb, 63 tom~ 
pább. Az Genevait, 63 Mediolanum-heli magot tart 
tyák leg-jobnak; mert ezek leg-örògebbek lefznek. 
Azt-is inkább becsůllik, az kinek kivůl vereiies a’ дуй. 
ш61сГе; hogy fem mint a’ kinek ciak zôld , noha ezek 
is ôregek. 

Az árchicsókát magúl-is ültetik, új nôvéí’ en is ,- ha 
egy darab „быть el~metzik a’ derék дудками. 

Az ár 

 



VIII. Réfz. 219 

Az ítehicsóka, közónségeli'en nem-haz elsö efztend&amp;« 
ben gyùmólssöt: тает máiik eiztendòben. Mind 
поп által, az ferény fzorgalmatofsággal , véghez vifzik 
и: a’ Ketteizek, hogy mind a’ magúl vetett: mind az 
баса! gyôkéren últetett, azen efztendôben , fzép ôreg 
árchicsókákat nemzen. Elsôben, minek-elötte a’ ma 
go: el-últetik ,~ áztafsák-meg azt nnyólczad napig tifzta 
vízben, és minden-nap kétlzer, a vízet шишками. 
Némellyek , meleg nedves ló ganéiban, egy rnhácská. 
ban temetik-elz ’s vízzelis ôntôzik néha, még meg 
nyillik a' cíirázáli'a. Az тазы: pedig, Martins hóld 
gyának tizedik-napián , vagy a' táiban tegyék a' vîzben: 
és u yan поп hóldnak tizen-hetedik napián últefsék 
ìóziros' ganéios fôldbe, egy-lábnyira egy~máiiúl§ és 
három-úinyi mélységre , az hegyével-f'el, Jobb pedig 
ellyan banízdában алеет, mint az нит, avagy a’ ki 
mint аира: cfak rendefen legyen. Ha ki az ganéins 
ágyba akaria ůlcetni, elébb-is eLůltetheti : az-után el 
plántálhattya, ha három vagynégy levele leí'zen ; таз. 
fél arafznyira egy-máiiál .° hafonló-képen , ha azon 
hel be akaria-ishadni, és el-nem plántiílni. Legyen 
ez a plántálás, máfodik fettůllyán Aprilis hóldgyának, 
ha az тщась ki-ment a'fagya. Ha pedig az fôld mé 
fagyos, ůltefsék ezen megáztatott magokat , valam 
cdénybe i6 földben, és nz fzobába tarcçák ; гением 
meg-öntôzvén, mé ideìe lef'zen , поду ki-viheíäék z ’s поп efztendôben, äfz. те gyůmölcsôzik, 

Az úi-nóvéfen plántálni az “выездка. maid 
hafznoii'abb , és Izapotább. Azt pedig inkább ióval 
lyák a’ mi Orfzégunkban ki-keletkor , hog fem mint 
дым. Melt az hamar bé-lépô_ hideg mißt, тайн; 
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gyôkeret fem verliet az fôldben.' amott pedig egéfz 
nyatatfzaka mind erôfsôdhetik. Igy azért ki-keletkor, 
ha az derek gyôkér кацап tòbb й] , avagy fiatal nôvéfek 
találtatnak: azokat éles kéiIël le-kell metzeni , rait: 
hagyván egy darabb gyôkerecskét: és a’ derék yökér 
nek-is kòzepin , négy vagy öt fzép temérdek n чей-13: 
Az-után plántállyák-el шва-кацап, а2 mint oda-fel, 
ìó el-rothatt ganéios fekete fôldben ; de minek-elôtte 
le-metzik, az ú] nôvéft egy-kevefsé meg-hadgyákerôí' 
fedni, a’ derek gyökeren: és valamenyire gyôkeret-is 
verni. Ezt minden-nap kell ôntôzni, még 361 meg 
nem Foganfzik, ha esôk nem-ìárnak : hanem fzárazidök. 
Bé-is kell ôtet nappal az Nap-súgári ellen fedni: nem-is 
kell igen hôfzfzú levelet raita hadni, ‘ 

Hogy гниды-шт, nagycbb gyůmôlcsöt hoz 
zanak,»igy bánnyál velek: Minek-utánna nagyobb le-` 
velek-kezd nônni, új-hóldkor az gyôkerek-kôriîl ásd-ki 
a’ ваше: , és tehén ganéit raki kôrůlôttek az fôld hel 
lyett : mellyet mind-azen által, jó fekete fôldel öfzfze 
kellelegyiteni, és vízet reí tôlteni. Fellyůl meg-más 
ìó zíros fôldet-kell гей hárítani; és ha ezt három й] 
hóldban egy-más után cl'elekefzed, felette igen me - nedveliti a’ fôldet, a’ gyôkerek körůl, és nad obb „Ё 
mölcsöt hoznak. Hal'onló-képen bánhatz a rental-ix. 

Az árchicsókák-kôzzůl leg-iobb, kinek elsô leve 
lei ìó fzélefek : а’ kinekI pedig keskenyebbek ; vagy kif 
febbek lefz nek , az alább való; vagy el'ak Cárdi. 'i 

Hogy az árehicsóka gyukós ne-legyen , паду tô. 
viiies: némellyek el-törik az magvának hegyét, minek 
elötte el-ůltetik; avagy a’ köhôz elilbllyák , hogy tom 
pa legyen. Némellyek azt itélik, hogy ha az falátának 

губ— 
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gyôkerér meg-hämozzák, és apróra merélik,’s 1111316:— 
nik darabocskában egy egy magor tefznek, 63 el-ůIte 
tik 16 fôldben, nem~Iei`z gyukós. Hogy az árchicsóka 
16 fzagúlegyen, tedd harmad-napig róTa vízben, 63 
áztasd-rneg a’ magot, avagy más 16 fzagú vízben: az 
urán fzárazd-meg, és últesd-el. Hafonló-képen, hogy 
¿des Iegyen : télben , vagy mézes , vagy паб-1116263 
Vizben áztasd, 

Az Ieg-nehezebb mi-nálúnk , mi-képen шпаны 
meg télben az árchicsókát: тег: igen gyenge állar, 63 
nagy-eiiensége a’ hideg. ‚ 

l. Hogy Sz. Mihály-nap táiban, minek-eiôfte'az 
dér bé-Iépiék, a’ Fôldbůi ki-áfsák mind gyôkereffùl , 
fzép fzáraz idôben , 63 a’ pinczében vigyék : ort a’ 5616 
ben megint el~ůlrefsék, el-merélvén fellyůl az ôreg 

CVIII. 

IeveIeinek hegyeir, és még az igen öreg leveleinek-is ' 
egy-néhányat ; ha pedig iHiú nôvendék árçhicsókák 
Vóinának raira; hadgyák raita,a’ kiker 16 télben-ismeg 
enni. Hafnnló-képen, az Ieveleinek fzárár is ha meg# 
sárgúlnak. Ki-keierkor meginr имен áiìii, és a’ kerr 
ben ůiretni, az mint оба—Ее! meg van irva, meg tifztir 
ván elsòben az rorharr, és fzáraz leveleitůl; натю 
képen, ha mi rothatt gyôkér 176111343 га1са, azr el-me 
teivén. Ezr a’ pinczében , 16 sůrůen öfzf'zeůlrefherik. 
De ez a’ mód, azért alkalmarlan , hogy késôn foganfz 
Bak meginr meg a’ fôldben .° és k6sôbben-is hoznak 
gyúmóicsór. Azért 

2. Mód az, hogy ort-kin hadgyak a’ kertben , 63 
azt 161 bóf'edgyék: tudnia-iilik , ha zúnbúlsúveg, vagy 
méh-kas Formára fedélr cñnálnak 16 temérdeken , és 
feilyůlaz hegyénél meg-tekerik. Az-után, elmetél 

Е e 3 4 lyék 
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lyék az árchicsókának tôrzôkit, „первым: fel-lâh»- _ 
nyira hadgyák-meg. Némellyek a’ gyôkeréig el-me 
télik : a' ki akaria , ió fzáraz polyvával 361 bé-fedi. Az 
után, Fölibe tel`zi azt a’ zúp fedelet, éppen a' Fóldig : és 
kivůl környös-kônyůl melegló ganéìlal, a’ ki még el 
nem rothatt, 361 bé-fedi , hogy femmi ki-ne láfsék.’ 
hanem fellyůl a’ hegye, Mind azon által, fzůkség tél. 
be, mikor ìóidö vagyon, egyfzer vagy kéti'zer meg. 
tekinteni: hogy az nedvef'ség, a’ gyôkérre ne-fzivár 
kozzék. Ногу ha ugy мамашей, új-fzalnaát, 63 úi-V 
ganéit kellene reá tenni. 

3. Mód, hogy valami fa-levéllel, nérnellyek tôgy 
fa levelet ,° némellyek dió-fa levelet, némeilyek poly 
vát; némellyek ваш refzelt port vef'znek, ’s aval fe 
dik-bé ,° de ez mind nem-elégséges óltalom. Налет, 
akár minémů-Fa levél legyen-is , és fa por is, a’ kinek 
ìó мамаш kell-leoni, és a’ ki keveifebb nedvef'sé 
get vonfzon magához , hogy inkább rothadáli кис-126. 
rezzen : de ezen-kivúl Fzůkség a’ ló ganéi-is. De иву 
fedgyék aval-bé, hogy ne-érie mindgyárt az árchiesó 
kzit ,° hanem valami vefzôkbůl , kerefztúl щит cñnál» 
lyanak , és azokra „так a’ ló ganéit, hogy meg-is ve 
heii'en valami eget az árchiœóka. 

. Mód, a’ kit leg-inkábbìovallyák, hogy az ár 
chìcs kának el-metélvén ôreg leveleit, a’ mellé czôve 
kellyenek defzkákát, étfzak-f'elé: dél-felôl pedig , cfak 
teá támafzfzák; ugy hogy, ha fzůkségeslefzen, le 

` fektetheliiék a’ defzkát. Fellyůl-is hafonló-kápen def; 
kát tegyenek reá, és ап'а bövségefen ló'ganéir, E: 
igy , mikor az verö-Fény fzolgál, 63 Felettébb hideg 
nincfen, “Пешие-661131361: afdefzkát, hogy a’ verö 

 

.filly 
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fény érheiïë: 63 a’ gane'it есть felôl ,_ 63 ГенуйНз raita 
hagyván. Ez-által az mód által, idején hoznak gyú 
môlcsôr: és ha mi raìtok maradott-is télben , az ganci 
alatt nòhet, es fzép gyenge lelzen. 

Némellyek azt так, az Archicsóka-Felôl; hogy 
mindener abban az idôben fzokot gyůmôlcsôzni , az 
melly idôben òtet plántállyák. hbbůl következik, 
hogy ha ki ligyelmetefen akarna munkálkodni: egéfz 
eizcendô-által , árchicsókáia lehetne; avagy leg-alább, 
egéfz nyaratfzaka. A’ kire, az i6 Kertéfznek verekecl 
ni kellene, hogy el-ne fogyna: arért, külômb-kůlömb 
idôkben plántálni. 

Vannak , a' kik azt iovallyák, hogy minek»utánna 
az árchicsóka megerôfsôdôtt, ha fok kórót akar bo 
csátoni , némellyeket a’ kik nem-ollyafok, le-metél 
Iyenek’. hogy az tôbbi iobb, 63 nagyobb gyůrnôlcsöt 
hozzanak. 

Az árchicsókát mind fôve, mind sůtve meg efzik: 
sůtve 63 rántva-is olaìban : Kinek módgyárúl, az (za 
kács könyvbe, Az árchicsókát akker onkták enni, 
mikor még ki nem virágzik, 63 meg-nem vénhedett: 
leg-f6 képen , ha nyerfen efzik borfal , faóval. Az leg 
ìobb, a’ ki Наш ‚ 63 leg-gyengébb. Magánofan-is fôzik 
egéfzen; de mikor húlIal, Vagy hallal fôzik kózônsége 
(en ciak az izékit veí'zik. &quot; 

А2 árchicsókának, i'elette nagy ellenségi , az ege 
rek, 63 vakondakok. Azért némellyek, az egerek-el 
Ien gyapottal, vagy gyapiúval tekerik-meg a’ gyôke 
ret ,- avagy difznó ganéjt, avagy füge. fa hamúr tel`znek 
körúle. Némellyek, nyers bodza ágakat metélnek, és 
ш fél-lábnyira méllyen, 63 négy újnyira _távúl dugiîlk az - 

CX. 
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az árchicsóka gyôkerétůl; mivel még az í'zagát fem 
fzereti, reá nem-mét az egér menni az árchicsókáre. 
Azért, ha шмыгает а’ bodza, meg más nyers-fács 
kán âltelfenek melléie. Némellyek, gyúkos gefzte 
nye heist raknak kôrůle. Az vakondakrúl, másútt 
Iefzen fzó. . 

Archicsóka igen meg-kévánnya az ôntôzéli: és 
nem-fzenved maga-mellet más fůvet , a’ ki eledelét ki 
vonfa, Azért gyomlálni, és kapálni-kell. 

Az árchicsókának levelét, ha az ágyba tel'zik , а. 
vagy дегтя: meg-kenik vele.' ki-vefzti a'bůdòs pa 
laczk-férgeket belôle. Ha ennek gyôkerét boi-ba meg. 
fözik, és azt meg-il'zák, a’ bûdôs vizelletet ki-ůzi ; az 
hónya-alatt való bůdölséget, és az egéf'z teiiének el 
vefzi : meg-nyittya a’ tůdôiét, és veséiét embernek; 
Igen jó az sárga betegség, és vízi-korságe'llen. 

Afpamtgm Spárga, vagy Nyúl-árnyék. Ages-bo 
gas apró zôld levelü, és fáiú bokor. Kinek ст: az 
gyenge hegyét efzik-meg; a’ ki elsôben, mint egy pál 
cz'ácska, levél-nélkůl nô-ki a’ gyökérbñlMaiusban, ’s 
выпав-Ев, egy-úinyi temérdekséggel, nagyobbal-is 3 
kerekded, kôvér, leves, és gyenge, Ezekbůl, ha meg 
hadgyák, nö-kiapró leveles kóró, feprů Formára, a' 
kin apró kláris-fzinů gombocskák nônne'k, és azokban 
fekete magok. Két-féle az fpárga, Eggyik liertiimá 
fik vad, ¿s mezei. Ez magátúl nö, kivált-képen az ré 
teken, és néhunt az zab-kôzzôtt, avagy дамб-661660; 
a’ kit bé-vetettek; hegyeken~is néhunt, 

A’ kertit, magúlis vetik, gyôkerén-is últetik, va 
lamennyire porhanyos , és kövér fóldben. .Minek 
_elôtte стык, kélkitsék-el д’ fêldtt. Némelly-ek i6) 

.meg' 
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me -áiëák elsöben, kêtlábnyi mélységte el-vonfzák a’ 
fôl et; 63 téglával, vagy kòvel meg-Haftròmozzák 2161, 
hogy а’ gyökér igenaláne nôiiôn:hanem inkább feilyul 
ki-verie climáit. Némellyek pedig, cfak keménnyen 
ôfzfze-verik a’ földet, mint az fzůrůben ,- az után Bá 
rány fzarvat , vagy darabonként, vagy aprón meg-tôt 
nek, és azt rakiák a’ fôldre, ennek fôlibe, meg-roftált 
наше: tôltenek , ап‘а vifzontag iól el-rothatt apró ga 
nét, 63 rnftált földet. De aval, nem-kell fzinte fel 
tôlteni a’ ver-met; hanem a’ be-tô'ltôtt fôidet, 126133 
gyeneien meg-kell gereblyélni. Ez meg-lévén, egye 
nefen, és теист-ат! keskeny vermeket, vagy ba 
rázdákat cfinálnak, 63 azokba egy-araf'znyira egy-más 
túl , egy-úinyi l-ikat áfnak, és niindenikben két, vagy 
három magot tefznek ki-keletkot, hólci-tölte elött ,° 
de fz ůkség , hogy elébb meg-áztafsák. Es igy. negy 
ven-nap таща , ha meg-foganfznak, ôfzfze-nönnek: _ 
és cfak egy lefzen belôlek. 

Az magon-kôlt Spárgának, két-ef'ztendeig nem 
vefzi femmi hafznát ember; mert cfak vékony alacfon 
fůve nó: nem-is kell ôtet le-metélni, hanem gyomlál 
ni-kell , hogy az gyom el-ne foitfa. Ma'fodik efzten 
dónek végén, az az , ôfzel le-metélhetni, 63 16 kôvér 
ganéiial télte bé-ŕ'edni, akálr galamb , akár tyúk ganéiial, 
De mivel ezek a’ gyomot igen meg-nevelik : azért iobb 
iúh ganéiial fel-tôlteni. Azután, hogy az gyenge fpár 
gának meg-ne árcfon a’ hideg, 16 ganéiial fedgyékbé , ` 
63 ki-keletig ugy „так ; Ki-keletkor megint le-von 
nyák a’ 16 ganétróla , és úi zírns ganéiial шеи-111116362. 
Е2с elsô efztendôben-is, meg-kell efelekedni :harmadik 
eûtenddben , kóvérebberèriônnek a’ fpárgák. 
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Az kit gyókerúl plántálnak, annak-is fzinte ugy 
el-keil kéfziteni a’ fôldét, mint 12 magnak. Máfodik, 
vagy inkább harmadik efztendöben, az fiatal magon 
nôt fpárgát eLůltethetni, más-fel lábnyi távúl egy 
málizúl Косе barázdákban, a’ ki akarja. Egyéb ként , 
nemigen kedvelli az últetéû ,° Навет-111, igen ôfzfze , 
63 sůrůen nôt vólna a’ ki régi: ugy hogy , kevés hai'z 
nit vehetni. Akkor el-kell сну-1311161 fza garni a’ 
gyôkeret, all helyen, 1‘ hólleg-alkalmato abb egy 
néhány bimb jával: és ugy a’ hefzfzú gyôkereit,egy~ 
máftúl el-távoztatván, últefsék, De elsöben, 12 61 
rothatt, vagy meg-fzáratt farkait a’ gyôkérnek, 614136 
téllyék. Némellyek aztítélik, hogy 12 fzemeivel,a’ 
hól ki-kell verni, alá-forditsák, nem-ugylmint az-elôtt 
állott. Némellyek , hogy fel; de földel az likakat 
nem-kell 136161161: hanem közzel harmad-réfznyire 
nyitva hadni , hogy` az fpárga , annál méllyebben men 
nyen a’fóldben; 63 az~után a’ ganéjjal feitöltsék, az 
kit minden efztendöben hozzákell tòlteni. Azért kô« 
zönségefen 12 ágy-körúl, kiben fpárgát иен-акына , 
vagy vetni, a’ Kertéfzek minden~felòl defzkákat vet 
nek , hogy fe a’ fóld , fe a’ gané, le-ne f'ollyon róla. 

Ki-keletkor, minek~elôtte ki-kezd nönni 12 {pár 
ga, kétvágú kapával me -kell Fellyůl a’ földet mozgat ni , hogy könnyebben Eibúhafsék a’ hegye , és meg 
ritkitván 1' fóldet , a’ gyôkere temérdekebb legyen. 
Az-után, új meg-rothatt ganéjt, 361го11261с161с161616 
gyitve-kell megint fólibe tôlteni, és újjonnon meg 
forgatní 12 fôldet; de megme sértsék a’ gyôkerét. 

Némellyek azt írják , hogy igen bôven nö az Гры 
ga, ha a’ bárányoknak fzarvait, kôrmeit тег-36:11; . 

 

vagy 
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vagy databanként metélik .° ¿s ugy temetêk-el a’ baráz 
dában,'s gyakrabbnn öntözik. Még némellyek т vé 
Iik, hogy hs egéfz kofk fzarvat, egy-néhány hellyen 
„дыши. ésu у áfsák-el a' földbe mag панаме ma 
даты, fpárga nô- i belöle, De ebben kevefet bizom. 

Ha ki azt акта, hegy egéfz efztendàáltall, Г pár- 
gáìa legyen, minek»utánna le-metélte az fpárgát, a’ 
gyökerét, a’ ki fellyúl vagyon ‚ kôrnyôskôrnyûl meg 
kapállya,6s ki-nyiliì, megént úyiak nönnek. Ha pedig 
késôbben kévánnya hogy legyen; minek-utánna im 
már nem-hoz gyenge fpárgát, vegyen egy öreg kélir, 
див]: az fôldben , és aval kerefztůl melfe a’ gyökerét, 
knpíllya, avagy forgaffa-meg a’ fôldet rajta. Sz. машу 
пар táiba, megént fpárgáia lefzen. 

Ha ki fzép óreg fpárgát akar nevelni, ìó fôldbe 
Шкет: пс; és az.után, jól спасти: galamb ganéval, 
ciak nem egy térdnyire , fel-tölcfe, 

A’ ki mágvít akarja venni, hadgya-meg az elsö 
fengéiébůl a’ ki fzép temérdek, dere'k nôvés , ¿s abbúl 
(на e-le, :niko:l fzépen meg-¿rik , az az , fzép cláris 
{zin lefzen , és belöl a’ magva fekete. 

A’ ki télle :katia itt-kin tartani, hogy ideién Траг 
gíialegyen , ugy bánnyék vele, az mint elébb írám , a’ 
Бяка! fnárgának óltalmazásárúl, 

A’ ki télbe~is fpárgára vágyodik, kéïzitfen a’ pin 
czében fóldet neki, kinek fele legyen fzáraz fôveny, 
fele iúh ganéi, egybe-elegyitve; és azt öntözze- meg 
egy жатве. Az~után , vegye-ki egéfzen a’ fpárga дуб 
kereta’földbůl, és últeII'e az el-kéfzitett fôldbe, fedgye 
bé valámivel ‚ és ne-bocsáffon fok fzellöt reá télbe „ nö 
ní-fog, és meg-ehetni; de nehadgyák egy tenyérnyi 

F f 2 maga! 

CXVII. 
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мешаем fellyebb nôni. A’ pinczében sárgább le 
пап, hogy lem mint itt-kin. 

Ha ki mégis nem-fzánná ŕ'áratságât , télben a’ 
kertbe-is akarná, hogy f-’párgáia nônne, illyen melter 
séggel éllyen: Clinállyon ganeios ágyat, egy vermet 
meg-töltvén, ìó meleg ló ganélial, mint oda-fell meg 
írtam az Virág-kert. I l. Rélz, négy-lábnyi magafßt, 63 
négy-lábnyi l'zélelièt, a’ hofzaságat a’ mint akaria. Az 
után, áffon-ki egy vagy két, vagy a’ mennyi tetízik , 
fpárga gyôkeret; de a’ капы, hadgyanak egy-lábnyi 
magas földet: és az-után, tegyék valami kevés fôldel 
egy réz-fazékba, olly méllyen, az mint a’ kei-tbe állott, 
68 annak a’ fazéknak legyen egy-lábnyi melysége, és 
ket-lábnyi fzélefsége; alól-is fok apró likacskái legye 
nek, hogy azokon által-hathaffon az melegség. Az 
után áfsák-el azt a’ fazakat mind fpárgáfiúl, abban a’ ga 
néjos fôldben, olly méllyen, a’ mint a’ fazéknak mély 
sége vagyon. Arra clinállyanakI valami boritékot, kit 
vonnyanak-bé, akár mi régi váfzonnal _.' és azon-f'ellyůl 
rakianak jó meleg 16 ganéjt, a’ ki még el-nem rothadot, 
egy térdnyinél magoffabban; és ha valamelly helyett 
meg-hidegednék az ganéj, meg-más meleget tegyenek 
hellyében, Es igy, nônni-fog :Tpárga a’ ganci-alare 
télben, ugy hogy egy-hét Макс, frifs fpárgáìa lehelien 
embernek. lllyen melierséggel' élhetni , más vete 
menyekben-is. 

A’ ki aztakarìa, hogy l`zép gyenge l'párgáia legyen, 
’s ne-igen fás; miker ki-kezdenek nônni, впадины: 
hofzí'zú csévéket, egy arafznál hofzabbakat, két-úinyi 
fzéles ůrege legyen,f`ellyůl bé-legyen téve: azokat von 
nya a’ Г párgákra, és az-alatt meg sárgodnak, ’s gyengén 
nônnck az lpärgák. Mi 
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Mikor Ie-metzik fözni raz fpârgát, egy kevefsé alí 

mefsék a’ fôldben, hogy más-»is hamarébb nôheiren. ki 
тенте : 63 mikor fzůkséges, meg-egyeneßtsék fellyúl 
a’ fôldenés apró meg-rorhatt ganéiial» elegyirséka’ f'ôlir. 

Az fpárgát nem-kell ônròzni , fò-képen ôfzel: 
mert fzáraz hellyer kéván. 

Az fpárgár mind 1161131, hallal fôzik, 63 magâno 
fanis, шага módgyára-is; de nem-nyenen , hanem ei 
sôben, meg-fonnyafzttyák meieg~vízben, az-után hi 
degen foóval eczetrel, fa-olajìal efzik. 

Spárga, igen ki-ůzi a’ Vízelletet. Ha ennek gyö 
Внёс, a’ fáió fogra tefzik, meg állitrya a’ щадите. 861: 
ha meg-fzárazttyák, репа tórik., 63 azr a’ port a’ Fog 
nak ůregében tefzik, fáidalom-nélkůl, mind gyökeres 
tůl ki-vonnya. Ha bei-ba megfôzik , 63. meg-ifzák , 
тсзтопссуа а: ember veséiében a’ kôver. A’ ki olaì- - 
jal elegyirett meg-tôrt fpárgával meg-keni magát, azi: 
a’ méhek meg nem clìpik. 

Лифта Laboda paréi. Е: Feiér, 63 veres: дует: 
ge ieveiei vannak, magaifan fel nö ; a’ tetein húvely-l 
kekbenlapos, verhenyeges magvaivannak, a’kik mi 
kor meg-érnek, magoktúl Ie-hú'llanak, 63 magokar el 
Verik. Ha ki magánofim akaria verni, ki-keIerkor Mar 
tiusban, és Aprilisben шит, 16 kôvér földben. Е. 
gyébkênt, otr a’ hól a’ ezékla állott, ôrô'nefi terem , és 
veres Iefzen. ]ó távúl kell еду-111611111 últetni Nem 
fzereti az ¿Ital ůltetéft.’ hanem a’ gyakran való 61116 
2611, és metélléfì. Mihent ôter el так, vagy ki-húll 
a' magva, mindgyárt bé-fedgyek azt fòldel. Némel. 
lyek késòn, ôizel vetik, 

Egyéb hafznátnem igen vefzik:hanem paréi mód. 
gyára fôzik. F f 3 ' Bän 

г-де-‘1т ~-- .. А ...v--mr ____ _ u 
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Barrage Borago , vagy Atraczél. Noha az igaz 
Atraezél , a' kit ökôr nyelvnek-is hinnak, más. Meri: 
ennek a’ levele hofzúkás, 63 az virágia-is apróbbr aman 
nak levelei fzélel'ek, darabofak; és nem-efak ezek, de az 
eger kóró, арх-6 hegyes fzôrôcskékkel rakva: a’ kóró 
ja ůreVs, kôvér, a’ virágia ~igen fzép kék, avagy feìér , 
clillag formára. A’ közepm, egy-néhány fekete 126 
röcskék állanak-ki; a’ magva hofzúkás, fekete , lováts. 
kos, a’ ki hamar ki»húll, minek-utánna meg-erik, 63 
magvát el-veti, Azért,ha ki azt fzedni akarja, ne-vária, 
hogy fzintén meg ériék. 

A’ ki verni ать, Auguliusban, Septemberbe vet 
heti, avagy nyárra, Martinsban , Aprilisben. 

Borngot, a’tôbb fůvekkel eggyůtt, vagdalt pa 
réiban fôzhetni: sásában-is ió: a’ gyenge leveleivel , az 
mifculantia falátában élhetni. De kivált-képen a’ vi. 
rágia igen ékeliti az f'aIátát, ha fellylîl meg-hintik vele. 
Bort róla innya , egéßéges, 

Nem-kéván femmi derekas munkát; a’ hová egy 
fzer bé férkezik , nem-hamar véfz-ki, 

Kivált-képen való ereìe vagyon a’ vizének, a’ fziv 
nek meg-erôfitésére: leg inkább a’ virágìának. Aval 
ha gyakran élnek, akár étekben, akár falátában; az fziv 
nek fzorongatását meg-enyhiti, vigafztallya, 63 a’vért 
meg-tifztittya. 

Cardan: Cardi. Ez mind terméfzetiben , 's mind 
állattyában , nem-igen kůlömböz az árchicsókátúl. 
Hafnnló-képen, az vele való biinásban` is eggyez: efak 
hogy ennek, apróbbak a’ gyůmôlcfei: 63 az тащи-13 
111116111), ’s keskenyebb, egy keveifs'é feketélfebb, ’s he 
gyeifebb. . Az leveleinek fzára-is, temérdekebbek 1:6 

zônsé 
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zönségefen 3’ cardinali; az kiket leg-inkább fzokták 
fôzni , 63 enni , mikor meg-sargúlnak, Azokat pedig, 
meg-fzokták sárgitani ,~ ha bé-fedik , vagy a’ pinczében 
vifzik télre. Mikor-kell az pinezében vinni, 63 mi: 
képen: nézd-meg oda-fel, az árchicsókárúl. 

Hafonló-képen bánnyék vele, a’ ki itt-kin akaria 
hadni, 63 bé-Fedni, hogy meg-sárgúllyon : de le-ne 
metéllye, az fzép frifs kövér leveleit; hanem 652520 
köfiè fìalmával, ìó fziíraz idôben. Noha a’ fölit, egy 
néhánynak el-cfaphattya, 63 32 rothattleveleit. Az 
után, fzépen zúppal bó-fedgye, mint az árchicsókát 
környös-kôrnyůl böven , és tölcfe-f'el fôldel maid egyâI 
arafznyira. Az-után, meleg fzálas 16 ganéit rakion fel 
lyúl a’ teteiére böven: meg-sar 61, ós mikor 5621113 
kariák , le-mefsék egy ¿arab gy kérrel eggyůtt. Ha 
a’ pinczében vifzik, 653311- Ь6 a’ gyökerit a’ fôldben , 
63 fzalmával kôtôzzék-ôfzfze az leveleit: meg-sárgod 
nak a’ belsölevelek.' 

Cárdival mind húli, halat fózhetni, ’s magánol'an 
is fözik, nyerfen nem-efzik : 113113111113 faláta módgyá 
ra cñnállyák , ’s elsôben тез—562111 ‚ meg-hůtik ; eczet 
tel foóval,olaiial kélzitik. Egyéb hafzna ист-116161111) 
32 írchiesókánál, 

Cardan; Benediäu: Papa-fü. Ennek levelei hofzú 
káfok , hegyes fzôrökkel rakva, a’ mint az kóróia-is, a’ 
fóldôn 161-166.61: a’gyůmölcí`e cárdi formara nö, cfak 
hogy fokkal kiflëbb. Az virágìa sárga: a’ magva-is, 
mint a’ cárdinak hofzúkás; de 56161- , és egy-felöl tom 
Pább. ]ó fóldet fzeret, hóld-nevelésére kell-vetni ,° 3' 
magvát ha meg-áztatt ák, nem-kell három~újnyi fzé 
lefségnél méllyebben a fôldben temetni,avagy и??? S l' о 

CXXIII. 



237. Máfodik Kònyv Vetemenyes-Kert, 

СХХЪЧ. 

és örômelt nö az gyůmôlcsôk-mellett. Ezt cfak-nem 
minden-hólnapban vethetni, hogy friiiebbet kaphaf 
fanak` 

Az Pâpa-fůvel nem-élnek fe konyhán, fe гамак. 
ba ételre; mert igen keferů mind maga, ’s mind gyú 
môlcfe, hanem bor: innya róla, igen egéfséges. Ha 
fonlóképen, bort, fert cfinálni vele. 

Az orvolkágra pedig, igen nagy haf'zna vagyon : 
mind vizének ; ’s mind levelének пуск-(св ,_ vagy {Zára 
zon. Kivált-képen a’ Pefìis, és egyéb méreg ellen: 
akár bé-vegyék, akár kivůl éllyenek vele, Azért, a’ 
hová ötet итак, el-ůzi onnan azvakondakot, Az 
negyed-napi, és más-Pêle hideg- ellen, a’ штаны iii, 
igen ìó : ha regge] éhomra, három unciat a’ ki-égetett 
vízében ; avagy „так levelében; avagy fel-ketone' 
nehézéket, az tôrött porában , bé-vefznek : meg gyó» 
gyúlnak tůle. Hafonló-képen ,_ az Pzegezés-ellen : és 
az apró gyermekeknek nehézségek ellen. Ha barba 
fôzik, és a’levét ile'zák: a’ vesének щите, és a’ 
has-rágáfì, el-ůzi. A’ gelef'ztát, meg ôli az emberbe: 
és fzerez. Es tòbb eiïéle nyavallyákat meg. 

Ylt~ ' ' gy Се угодит Turbolya. Közônséges-fů ez; [пену 
ôröme terem az sôvények mellett, a’ kerteken kivůl 
is: gyenge-fů, hat-levele vagyon egy-izáron, cfak 
nem hai'onló az petrefelyem leveléhez ; de nem-ollyan 
fzéles, hanem cñpkés: el'sôben, el-teried a’ fôldôn : 
az-után nyárba, hamer kóróìa nö, és azon щек viré 
gok: a’ kikbůl, нотка: vékony , és egy kevefsé meg 
horgatt magok. Az сдана ió édes, kedves fzagú, 
egy igen Кексы çfipos. 

Az 
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Az falátába, akár mifculantiaban, akár magánoä 

fan; akár nyerfen ; akár fóve igen egéfséges, 63 16 izů. 
Az paréiban-is, 63 sásákban: sôt innya-is róla. 

A’ hová egyfzer bé-férkezik , maga elveti magát. 
Ha pedig az meg-nevezet magon, magánofan akariák 
vetni, Auguítusban , ôfzel~is, 63 ki-keletkor Martius 
ban, Aprilisben vethetik, A’ 116 alatt-is, meg-marad 
Ízép ŕi'iliim: hogy mindgyárt ideién, kí-keletkor le 
metélhetni, 63 ehetni: akkorazlevelei, iebb réizére 
vereiTek. Nem-kéván femmi derekas munkát, vagy 
kivált-képen való fôldet. 

A’ Turbolya, ételhez való ízt l'zerez embernek.’ 
A’ meg-állott vizelletet, kivált-képen meg-inditt 3: a’ 
vert meg-tifztittya. A’ magvát két-marokkal, f 22611. 
meg egy-pint borban félig: az-után, f'zůriék-által , ab 
búl regge) 63 eftve igyék az důhôs ebtůl meg-maratott 
ember minden-nap két-unciat ,- 63 32 ГеЬес-13, evel leg 
alább kétfzer napiában moÍTa; vízbe-is fôzze, 63 azt a’ 
vízet igya : a’ fůvét-is, minden étkekben egye , ’s meg 
gyóg úl. 

ieboríam Кован-11616, vagy Cicoria. Két-Féle a’ 
kotán-kóró : eggyik vad, málìk ketti. A' vad , minde 
nůtt az út-Félen, 63 parlagokon elég terem Magyar-0r. 
fzágban. A’ kertit, magúl vetik. A’levele, virágia 
mind a’ kettônek , nem-igen fokkal külömböz- A’ 
vadnak levele ciipkéliebb, 63 keskenyebb ; ennek (26 
Iefiêbb, és egyeneiIebb: mind a’ kettönek 16 hofzf'zú: 
A’ gyôkere-is, hofzizan alé-nö, és a’ hól 16 fôldben va 
gyon, 16 temérdeken. A’ kóróia, ió magoH'an Fel-nö ; 
32, kék virágokkal tůndôklik, kiknek kôzepe Feiér: e 
zek a’ Кар-131611 ferdúlnak, kiknek' egy keveßó hofzii 

Gg hé 

l 
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CXXVII. 

kás magvok lefzen, mint az Endiviánakx cfak hogy en. 
nek fejér, amannak feketébb. Az ize mind levelenek, 
mind gyökerének kefetů. 

]ó fôldet kéván, idején veiäék-el ki-keletkor, hóld 
têlte után mindgyárt: hogy ôfz-ig jól meg-nôhelfen 
a’ gyôkere, és magba ne-mennyen. Ezt nem-fzůkség 
асы-теста ‚ a’ mint némellyek {сени ; kik a’ Cicoriát, 
az Endiviával ôfzfze-keverik, kirůl ide alább. 

A’ Cicoria, igen jó téli faláta: mert annak mind 
fůvével, mind gyökerével élhetni. A’ gyôketét fzé 
pen meg-tifztittyák, vékony шпат metélik hofzat 
tában: egy kevefsé meg-fonnyafzttyák meleg vízben ‚ 
meg-hidegitikx foóval eczettel, olajjal, és a’ ki jobban 
akarja, nád-mézet, ’s tengeri-fzôlôt hint гей, ’s ugy 
efzik. Avagy ciak nyerfen-is, de elsôben, hideg viz 
ben áztattyák , hogy ki-vonnya a’ keferůségét. Mikor 
meg-fonnyafzttyák, mázos fazékba tegyék.' vagy ónas 
vas-fazékba a’ tůzhöz ; merc az vas-ferpenyôbe meg 
feketedik. Nyárba az zôld Ievelét-is meg-fòzik egy 
kevefsé, ’s hidegen eczettel , foóval , fa-olajjal сын. 

A’ ki télbe , sárga Ievelével, faláta módgyára akat 
élni : az, ültefiè-el elébb az meleg fzobába, jó fôldbe ‚ 
a’ Cicoria gyôkerét; akár cfak a’ pad-alé-is, defzkáiefal 
meg-támogatván a’ fôldet, hogy ki-ne dôllyôn. Ul 
teife pedig jó sůrůen, de elsôben az zôld leveleit , le 
fzaggalfa az fzékiág: ezeket ôntôzze-meg gyakran, 
fzép sárga levelek nônnek rajtok. Azokat nyerfen fa 
ша módgyara, meg-ehetik : ’s meg újjak nônnek raj 
tok, cfak f'zintén az fziveket tellyefséggel el-ne mefsék. 
Ha pedig igen meg-erôtlenednének az gyökerek,hogy 

több 
i, . 
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több Ievelet nemòerefzthetnének: megintúigyökeret 
ůltethetnek a’ pinezébůl , az elôbbeniek helyibe. 

Azért, hogy télbe шее-спецами, vigyék a’ pin. 
czében , 63 rakiák-bé, mint oda-fel a’ Pecrefelymet. 
Nyárba ‚ ( ha ki akaria , hogy sárga levele legyen ) köfië 
ôfzfze az leveleit : гашиша а’ fôldbe azokat, hogy 
a’ gyôkere f'ellyúl legyen, ¿s ugy fedgye-bé {диви 
meg-sárgúlnak. 

A’ ki-ásáfa a’ Cicoriánsk, Sz. Mihály-nap után 16 
fzáraz idöben legyen: minek-elötte meg-fadgyon a’ 
Rìd. 

` A’ magnak valót, vagy ott- kin hadgyák télbe, af 
kertben ,'vagy a’pinczébůl úlceliënek egy-néhány gyů-l 
keret a’ kertben. Ha fel-nö a’ kóróîa, vagy kató-mei 
lé, vagy egy-néhányot öfzfze-kôtôzzenek, hogy az 
fzél le-ne tôrie: ha meg-¿rik a’ magva ‚ ki-veriék. 

A’ Cicoria igen hafznos azoknak, a’ kik sárga-beá 
tegséggel terheltettek; és а’ kiknek hév májiok , 63 сй-е 
dôiek vagyon: ha vízbe meg-fözik, ’s azt if'zfzák , f6 
képen kikeletkor. Cicoriábúl facfart levet, ha ki 1:61: 
nap éhomra ifzfza, meg-clilapittya a’ vér pôkéfì. Ha 
a’ Ciceriát meg-tôrik, és az bal óldalára kôti ember: 
el-veizi az fzivnek Fáidalmát, Аи: írìák némellyek, az 
час! kotán-kóró гены, hegy ha az Afzfzany emberek 
Будит ifzizák a’ levit; meg-fzépůl, 63 tifztúl az ата 
zattyok tôle. 

соф/„т Kalén-fů. Ollyan kerekded a’ levele, 
mint a’ kalán , az Ruculának leveléhezis igen hafonlóg 
Mil'culantía falátában efzik .' és a’ Patikában élnek vele, 
egy kevefsé cfipôs mint a’ Retek, 

Coriander', Némellyek Bors~fůnek nevezik, de 
G g 2 клещ: 

CXXVHL 
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nem-hellyefien; hanem mi, clik Coriandernek nevez 
zúk kôzônségefen. Ezt a’ fúvet , nem-annyira a’ Шуе. 
ért vetik , mint a’ magváért, Coriánder, akár minémů 
hellyen-is terem; de még-is inkább kedvelli az úi, és ió 
fôldet, ’s meleg helyet: hogy fem mint az árnyékot. 
lA’ ki Coriándert akar vetni, leg-régiebb magot veffen : 
cfak hogy az , ne-legyen férges, penéfzes, avagy meg 
vefzert, ’s iobban nó, Ha azt akarod , hogy hamár ki 
kellyen ; két-nappal elébb , minek-elötte el-veted az 
magot, ganéiozd-meg á’ ваши. ha lehet, iúh vagy 
kecske ganéiial : ’s az mngot-is meg-áztasd. 

Coriánder kóróban nó-fel, magofsága térdig való : 
fok ágai vannak,kiknek teteién, apró Feiér virágocskák 
nönnek bokrofan, ’s azokbúl verhenyeges gömbölyů 
mag, ее! kevefsé gerezdes; a’ ki ha meg-lzárad, és töri ,ió illatú. A’ levele cfak-nem ollyan, mint 
az bůröknek : elink hogy nem-olly fzéles alól. Fellyúl 
keskenyebb, nehéz palaczk-féreg fzagú; azért, nem 
élnek vele fe étkekben, fe falátában: hanem az fzáraz 
magvávaletkekben, húsban, halban, ’s a’ t. meg-tòrve, 
vagy egéfzen. Azon-kivůl, mikor húit, vagy valarnit 
effélét bé~foóznak, ’s eczetet-is tôltenek гей: ha meg 
tôrve kôziben hintik , igen 36 fzagot ád neki; sôt meg 
a’ búdòfségtúl-is meg-óltalmazza. Czukros confe 
âumnak-is igen 36. 

Ha ki fokat efzik az Coriánderben, meg-bódittya 
a’ feiét: étel-után, igen fegiti az eméfztélt; de ugy, 
hogy ha elébb meg-Vzárazttyák, és az-után borba , ’s 
erôs eczetbe tel'zik, ’s abban 24. óráig áztattyák; az 
után ifmét meg-ízárazttyák, ós minden-napi orvofság 
mk el-tefzik. lgen meg-indittya az Afzfzonyok 

nya 
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nyavallyáiát, Söt a’ mint так, valamennyi fzamú 
magor vefzen-bé, annyigzor. 

Стоеш Autummli: szi SáŕIiuíny. Ennek gyökere 
hagyma formáiú kerekded, valamennyirelapos, ver 
henyeges hártyával, és börôcskével bé-van vonva: az 
fzéke {zép feier, mint a' keményen sůlt ryúkman feiére. 
A’ Ieveie vékony hofzúkás, :ŕßldôn eiteried bekro 
Тип; azok идиш, minek-elótre a' ŕ'ôldbůi kinôiienek 
közônségefen, búiik-ki aiacfon virág, féiér kékes, és 
valamennyire vereifes: ennek kôzepin nö kôzônsége 
fen, három veres гашиш, ritkán négy , ’s ôr, kinek a’ 
ceteie temérdekebb. Ez a’ замути hafzna: merc az 
virágiát ciak eI-verik. Ezeket a’ sáffrány fzálakat , ki 
fzakai'zttyäk a’ virágbúl: de a’ ki iól акта, alól a’ feié 
rét, vagy sárgáiát Ie-cfipi róla; meri: ez meg~keferiri. 
Az-urán, mindgyárt meg-fzárazttyák, papirofì'a rak 
ván; de nem az Napon, Навет az árnyékba, ¿s nem 
nedves hellyen: el kell egy-máliúl fzélefzteni , és дул; 
rabban meg foi-garni. De leg-iobb , ha mindgyárt 
поп-пар papiroIi-a rakiák, és egy fa , vagy vas-roíìára 
tefzik : akár fzép tifzta деньги, mind papirofofitúl, és 
ugy, az igen lagy meieg kemenczébe семи; avagz ей: 
helyre , ’s hamar meg-i`zárazttyák. De reá-kell vigyáz 
ni ‚ hogy meg-ne égefèék. Minek-utánna meg-fzárazt 
tyák,tegyék rifzta iskatolában , vagy úi-mázos так. 
ba, vagy bör-facskóban, 's ugy rarcsák fzáraz helyen .° 
hogy a’ fzaga ki-ne párállyék. Némeliyek, két vagy 
harem öreg veres-hagyma feier tei'znek közziben a.' ’s 
meg-nem hadgyä vefzni. 

Az Sáiirány gyôkerer, Sz. Iván-nap utân, Szent 
Jakab~nap táiban, fzáraz idôben fzedik-ki a’ fóldbůl: 

Gg 3 6812-. 
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63 az-után , árnyékba meg-fzárazttyák, fzá'raz helyen, 
három, vagy négy hétig: ugy hogy, Sz,Bertalan-nap 
tájban (de elsôben az sárbúl, és gazbúl ki-tiztitsák, 
cfak hogy a’ heìát le-ne vonnyák) ifmét ei-ůltetik a’ 
fôldben , mellyet iól meg-affair, 63 gereblyéltek, min 
den kôvecsbůl, ’s gyombúl kitifztitottak. Nem-ké 
ván ugyan igen zíros fôldet; de ìót , 63 valamennyire 
agyagoli. Némellyek, abban a’ fôldben ůltetik örô 
meli: , a’ 1161 veres-hagyma állott. Ennek pedig 11116 
tésében, illyen módot tarcfon, a’ ki iól 63 hamar 31:31. 
ůltetni ; Elsôben áli'on egy-arafznyi méllyen , akár ho 
fzattában az ágynak, akár {'zélef'ségére, két vagy más-` 
fél lábnyi i'zélefségre egy vermet, vagy barázdát : ki 
nek az allyát I'ze'pen- meg-egyenelitl'e , 63 abban rendeì 
rakìa az sáfii'ány gyökeret, hegyével-ŕ'el, négy vagy 61: 
úinyira egy-málìúl; 32 mint a’ hagymák apróbbak, 
vagy nagyobbak. Mett ha el-akarìa válogatni, az ö 
regit-is kůlön, az apróját-is kůlôn ».‘iltethetir De iobb 
ha közte-kôzte últetik, az aprókat-is; mert ezek. azon 
efztendóben nem-virágoznak: 113116111 efak az òregek, 
El-végezvén az últetéii'èl egy-réfzét az ároknak: álTon 
mindgyárt annak mellette meg-más hafonló árkot, 63 
:zt a’ Fôldet, a’ kit abbúl ki-áfs, hánnya fzép halkal á 
sóval vagy kapával, az renddel raket sáfiìányra, hogy 
le-ne dôitl'e azt ; 63 igy , az elôbbeni ároknak ůltetését 
el-végezvén, mindgyárt 11163 árokia lel'zen az últetéli'e, 
kivel hafonló-képen bainnyék , a'még últetni akar. 

Némellyek fzéles ágyba últetik, némellyek kes 
kenyben: ugy hogy, kezekkel minden-felöl el-érhefï 
sék a’ virágiát. Némellyek cfak ollyan fzélefen 6111161 

~ lyák , mint a’ közônséges ágyakat; de egy kevefsé dom 
bol'an 
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boVan a’ kôzepin, 63 36 barázdákat mellette, hogy a’ 
viz raira ne-maradgycn: hanem, le-Folybaffon róla, 
Azért ôrômefl: últetik, a’ kinek 5011 van, az fzántó 561 
dek-kôzzôtt, domboS hellyen , a’ ki egy kevefsé 1631616 
alá-fzolgál, 63 3’ Nap fzůntelen éri; meri: nem-fzereti 
az árnyékot. 

Ha ingeI-ůltetik az SáHránt, azon efztendôben 
virágzik az ôrege, Sz.Mihály-nap tájba; elébb vagy 
uta'nna, három, négy-nappal kezdi-el a’ virágzáit, ha 
36166 Izolgál. Más-fél , vagy két-hétig virágzik leg 
derekalfabban. Elsô efztendôben kevefet, máfodikba 
jobban, harmadikbaleg-iobban. Minden-nap mier 
a’ Nap 561-1161, le-kell 526601 3’ virágiát : nem-is kell vár 
ni, hogy tellyefséggel ki-nyillyék. Ha 5011 van, dél 
után négy-óra 13311301-5016116-1266116101. Az-után, ugy . 
bánnyanak vele, mint oda-fel тег-111101. De ha lehet, 
nedvefen le-ne fzedgyék, avagy hama: meg fzárazfzák 
a’ vírágiát; mert ha 066176560 hadgyák virágìában az 
sáffrány-fzálat.’ le-megyen a’ 126р sárga fzine, 

Egy-helyben a’ fôldbe, leg alább három efztende 
ig hadgyák: az az, minek-utánna harmadfzor virágzik, 
Az-után, a’mint mondám, Sz.Iván-nap táiban 111-526 
dik : és az meg-fzaparadott ñait~is, el-válafztyák tôle. 
Ennek levelei , a’ virágìa-után 0600611 leg jobbanki ‚ 63 
611652 telet-fzaka zôlden maradnak : hanem nyárban 
fzáradnak-el. Minek-elôtte pedig virágzani akar, két 
vagy három-héttel, az az , Septembernek elein , az 
meg-fzáradott levelét, 63 111631616 Fůvét , a’ ki azon az 
ágon nôtt, a’ hól a’ sáfi`rány vagyon; 526163 ásóval, vagy 
kapâval le-kell vakarni, hogy meg-láttalfanak a’ virág 
jai, mikor virágoznak; de meg-ne sértsék a’ gyôkerét. 

Egyéb 

CXXXII. 
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«j 

CXXXIII 

Egyéb munkât az sáfirány, nem-kevin efztendô által. 
Az sál-Frány, igen meg-kévánnya az tifztaságot: 

azért ha lehet, házas emberek, avagy más tiíztátalan 
fzeméllyek ne baimolódgyanak a’ sáfiìa'ny-körůl, fe úl 
tetésében, Гс fzedésében; hanem til`zta gyermekek,és 
leánkák, Zires, vagy meg-hájazott гагат Гс iárianak 
faire: hanem inkább mezitláb. Az tehenelret, запеки. 
damáfzokat fe bocsáfsák reá, fÖ-képen nedves idöben .° 
még a’ lúdakat fe. Ha az nyúlak meg-rágìák a’ zôld Ie 
vcleit, fò-képen télbe , mind el-véfz annak gyôkere.` 
Az egerek , vakondakok , és varas-békák .° igen паду 
kárt tefznek , az sáfii'ány gyòkérben ; тег: az vakonda 
kok , és varas-békák, likat clinálnak az egereknek, kil'&gt; 
az sáHrâny gyôkereket el-hordgyák. Azért macskât., 
egér-îogot kell-tartani , az egerek-elien. Ha az naken 
dakok, és egerek likokban, hólt-rákot tefznek, епи 
ladnak onnét. De efiële ártalmas kerti-állatokrúl, bö 
Vebben fzóllok ide-alé. 

Az завыть ióságát, abbúl ifmérhetni-rneg : 
ha 361 meg-fefli az ember kezit, mikor egy kevefsé 
meg-dôrgôlik vele; és ha erôs {Папуа van , fzép veres , 
nem-fekete. A' kalmárok, пена olait tôltenek reá , 
hogy tôbbet nyomion. Azt meg-ifmérhetni, ha egy 
papirofaeskíra tél'zefz valami keveliïst , 63 megfzáraz 
tod a’ tůznél; inert ha zíros, meg-tetfzik az papirofan. 
Az Magyar-Orfzági, ’s kivált-képen Vef'ztenyici , Trin 
cséni,és Außriai iobb,a’tôbb kôrnyék orfzági sáfi'rány 
mail z még az Francziainál-is, 

Az Sáiii'ány, igen fegiti a’meg-eméfztéii: a’gyo- 
morban ; meg-eröfiiti a’ fzivet, és gyornrot: tifztittya 

_ a’ vért: a’ vízelletett ki-ůzi, Azçknak igen hafznos, a’ 
kik 
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kik nehezen vefznek lélekzetett. De fokat nem-kell a’ 
sáfirányban bé-venni; тег: ártalmas; egy drachmánál 
tòbbet ne. Ha meg-tôrik a’ затаи, téiel ’s испуг: 
béllel ôlzfze-kevetik , és a’ meg-dagat kelifre kôtik, 
meg-enyhiti a’ fáidalmat, és nieg-érlelia’febet. Az 
réfzegségtúl-is meg-óltalmazza az embert. 
~ Cnicu: vagy Самшит, Vad-Sáfi'rány. Más-fél 

lábnyirn fel-nônnek a’ kótói , kinek tetein feiecskék 
nönnek , mint a’ Pápa-fůnekx kiknek kôzepin iônnek 
ki, sárga vereffes virág-fzálak, mint a’ kózônséges sáf 
tiny fzálai : kiket az parafztok fzedik,meg-i`zárazttyák, 
és sálii'ány gyanánt élnek vele az étkekben. A’ magva 
hofzúkás, mint az Articsókanak z de feiér, és fzegletes. 
Minden efztendôben magúl vetik kikeletkor. Nem 
kéván femmi derekas munkát, fe igen zíros fòldetx ha 
nem inkább , meg-zirozza azt gyôkerével. 

Ezen-kivúl, (e filvének, fe gyôkerének ninei'en 
femmihafzna; hanem, az magvábúl cfinálnak purga-4 
tiot, ki-is a’ Phlegmat igen ki-vifzi. A’ Publican ma 
так ‚ igen fzeretik. . 

Cumìmm Kómény. Kôzônséges fů Magyar-Or 
fzágban: ¿s fok hellyeken, az réteken terem. A’ hóI 
pedig ninef en, a’ kertben vethetni тата ió zíros гада. 
ben, a’ ki a’ Napra vagyon forditvax és igy , nagyobb 
léfzen a’ magva; a’ ki egy kevefsé hofzúkás, ió fzaga 
van, az ire ¿des clipösôcske. Agas-bogas kóróban me 
gyen, mint-egy más-fé) lábnyira. Az levelei hofzfzak, 
vékonyak , és ritkák. A’ virágiai a’ teteién az ágaknak, 
feiéren nönnek. Ezt afmagot, némellyek Maiufnak 
elein vetik; némellyek tél-elôtt öfzel, mikor a’ rozot 
усах, Addig nem-kell ôtet öntôzni , még ki-nem kél : 

Hh Мяте 

CXXXIV. 

CXXXV 
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CXXXVI. 

&quot;wi-Í&quot; _ fi 

hanem az-után. Elsô efztendôben nem hoz magot ,~ 
de az máfodik, ’s kòvetkezendô efztendökben eleget. 
Nem-is kell újjonnan vetni, fe карата. 

igen élnek étekben a’ magvával: mind huisban,` 
halban; i'ôtben, sůltben; becsůben, gyúmôlcsben, 
kenyérben, fajtban, kolbáfzban, ’s a’ t. mert igen egéil 
séges, és kedves illatú. Sôt még a’ gyökerével-is Ед: 
hetni húft, halat, tyúk-fiat: ava y magánofan-is, mint 
az Caulirápit, Cárdit , ’s a’ t. ir s-vajjal. tehén-hús 16 
velis. Meg-is tánthatni, ha elébb egy kevefsé meg 
fôzik, le-fzůrik a’ levét, meg-hůtik, búza-lifztben keve 
rik, és vajba meg-ránttyák. Salátának-is jó, ha_ugy 
meg-fôzik: hidegen eczetet , fa-olajt tôltenek teá; 
mint az tôbb gyökérbůl ciinált falátára. 

A’ Kömény-mag , ha efzik: ki-ůzi az emberbe 
fel-háborodott fzeleket. Az has.rágáft, meg-cfìllapit- 
tya: a’ vízelletett fel-fzabadittya. Mikor az ember 
telìén az ůtéltůl, vagy veréflzůl az vét meg aláfzik : ha 
az kömény-magot meg-tôrik, és a’ túznél meg-mele- 
gitik , ’s hamer a’ verás-atan, az febre kôtik; el-oleat- 
tya az alútt-vétt. 

Endifvz'a Endivia гласа, avagy Lúd-láb: cfak-nem 
ollyanok a’ levelei , mint az kôtôzni Való falátának; ciak 
hogy nem-ollyan fzélefek. A’ kórója ’s virágja, nem 
igen kůlòmbôz a’ kotán-kóró virágjátúl: sör még a’ 
magva-is ollyan ; cfak hogy ennek fekete, amanak fe 
jér. Két-i'éle az Endivia. Eggyik téli , máfìk nyáti, 
Ezek kôzzúl-is eggyik lima , танк Fodor levelü. 

A’ nyátit, és magnak valót, idején ki- keletkor ve» 
tik az ganéjos ágyba, hogy korán elůltethefzék: es Sz. 
Iván-nap tájban magot hozzon, kit azon efztendôbgn , t lre 
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télre való Endiviának el-vethefíenek; az tôbbit pedig , 
nyárban-is meg-ehefsék. Ezt a’magnak valót úisâgra 
kell verni, 63 el-ůltetni, mikoregy-néhány levele lefzen. 
Попа maid iobb azt magnak el- últetni ki-keletkor, а‘ ki 
télben , meg-maradott a’ pinczében. 

Аи pedig , a’ kit télben ‚ pinczébe akarnak tenni: 
avagy ófz-felé meg-enni, Půnkôsdmtán való leg-köz 
zelebb úiságra velsék , dél-után három- órakor, ìó zíros 
63 porhanyós földbe ió sůrûen; ugy hogy, mikol.- tel 
lyes négy-levélben lefzen, akkor kôvér fóldben, 1:6: 
lábnyira egy-máliúl, a’ linor igazában ůltetteßënek 
hóld-tôltére. Mikor pedig el-ůltetik, egy kevés apró 
meg-rothatt ganéjt nyomianak minden gyôkérhez: 
és az-ntán fôldel bé~ŕ`edgyék, 63 egy kevés vízzel meg 
öntôzzék: hogy meg-erôfsôdheí`sék. Minek-utánna 
tôkólleteifen meg-nét, 63 minden-képen meg-bekro 
Годен, 63 élni akar ember vele: öfzfze-kell fzedni a' 
leveleit, és azokkal kik a’ földôn hevernek, bé~boritani: 
a’ hofzfzú leveleit pedig bé-haitani, és jólôfzf'ze-kô» 
tözni pántal , vagy hairs-fának a’ hejával, avagy 3116: 
mivel;'ngy hogy a’ fôld, a’ fzives levelére ne-mehef 
fen. Az-után, a’ gyôkere-mellett egy-kis vermet Шё 
nak, 63 abban nyomiák az Endiviát; de ugy, hogy fel. 
lyůl , a' hól az belsô leveleit behajtották , egy-kis kö 
vecskét tegyenek, hogy a’ fôld az fzékit ne-érheffe; 
теге egyébként megrothad. Az-után töldel iól bé 
fedgyék , hc-gy ki-ne láfsék , 63 ugy hadgyák nyólczad 
napig, a’ fóld~alatt: az-után meg«sárgúl, és meg-chet 
ni. Ha ezt meg-kezdik negyedmap múlván, meg töb 
bet rakhatni-bé. lgy mindenikhez, valami vefzöcskét 
dughacni e hogy meg-ifmérjék, hól fekúíznek. 

H h z Hemel 
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СХХХ VII. Némellyek nem-clinálnak annyi ceremoniát vele ,' 

hanem ôfzfze fzedvén leveleit, vagy mázos , vagy má 
zatlan Fazakat boritanak reá,és aletta meg sárgúl: haegy 
kevefsé a’ fazék körúl fôldel bé-ciinállyák az allyát, 
hogy a’ levegô ég , hozzá ne férhelièn, De meg-kell 
látni , hogy fzáraz legyen az Endivia , mikor meg-kö 
tózik , vagy bé-borittyák. 

A’ kit télre akarnak meg-tartani , azt nem-kell e 
lébb ófzfze-kôtôznizhanem ugy-hadni nônni,még ôfz 
fzela’ pinczében nem-akariák vinni, akkor kötôzzék 
öfzfze, a’ mint elébb meg-irám. De dél-után kell an 
nak meg-lenni , mikor fzáraz az Rndivia.' és az-után te 
gyék a’ pinczében, nyers fôvenyes földben ; de elsóbe, 
egy keveisé meg-öntözzék a’ fôldet. Tegyék pedig 
olly méllyen abban , mint az-elôtt a’ kertben állott, 
cfak 36 sůrůen egy-más 1116116, hogy egy-mill: 161110 
gafäák. De az~után meg-ne ôntózzék: mert 61-10: 
11ас1па11. На télben enni akarnak belôle, egy-más útán 
fzedgyék-ki . vagy metéllyék-le. Mind-azen által , 
e y-néhány gyôkeret, meg-hadgyanak télben azok käzzůl a’ pinezében; a’ kit ki-keletkor , magnak 111131 
tethelfenek a’ kertben. Sz. Iván nap táiban meg-erik, 
63 mikor le-húll a’ virágia, veriék ki tifzta defzkán. Az 
iobb, a’ kinek 56361- a’ virágia. A’ pinczóben igen meg 
kell óltalmazni az egerektůl. Minek-elôtte a’ pinczé 
ben vifzik, nem-kell mindgyárt bé-tenni a’fôldben: 
hanem egy kevefsé kin-hadgyák árnyékos, 63 f'zellös 
hellyen , hogy kiclinnyé meg- Fonnyadgyon , annál ke 
Veliëbbé rothad-meg. Arta-is kell vigyázni , hogy 
cfekéllyebb fôldben ne-ůltelisék annál, a’ kiben az-clört 
állott ; hanem tenyéfzöbben. Е ndi 
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Erntliviát:l nyerfen гаме; módgyára, akkor ei'zik, CXXleIL 

mikor meg-sárgúl; egyébként az zôld levelével mind 
húiì, halat fôznek, a’ mint más kôtözni való falátával 
avagy zellerrel: és fôve, hidegen faláta módgyára. 

Endivia, fö-képen a’ leve , ha meg-fôzik питал 
azoknak, kiket a’ sárga betegség bánt: és a’ kiknek má 
iok igen kevés, A’ kik vért pöknek, ha ker-nap egy 
таз urán éhomra, а` ki-facfart levéc ишак; meg-állir 
rya a’ vér ранен. Ha eczertel так, igen egéfséges a’ 
gyomornak. Ha pedig azt meg-ròrik, és bal-felôla' 
mellyére kôtik embernek: az fzivnek áiúlásár, és faidal 
mât meg~ciìllapirtya. Igen hai'znál az fzáraz beregség 
ellen , ha egy kevei'sé meg-hadgyák fonnyadni, ¿s a’ 
Паче: ifzfzák. 

Fœniculum тай-Карат. Ez nem i en kůlömbôz a' CXXXIX. 
kôzômé es kaportúl: cfak hogy fzéle ebbek a’ Ievelei, 
és a’ kór ia is nagyobb. Vannak ollyanok, a’ kiknek 
igen temérdeken nônnek a’ fzárai : és nyerfen сын azo 
kar, kiknek magvok-is nagyobbak a’ közònségefnól, 
kiket OlaízOrfzágbúl hoznak: noha immár Magyar 
Orfzágbanis el-fzaporortanak, ¿s fzintén olly ió mag 
vok le Czen itt-is, mint másútt. De еще ôreg Olaiz 
kaporr, minden efztendôben ki-kelerkor, hóld-töite 
e115 rt , úiionnan kell verni. 

Egyéb kénr az kôzônséges Olafz-kapor, minden 
Её}: eget, fôldet, el-fzenved; noha tel'méfzete-fzerént 
inkább a’ meleger, hogy fem mint hideget .' kôves 
helyt. hogy fem mint igen zîros гаме: fzeret. Авуа 

° gos fôldet,femmi-képen nem kedvel: ki-keletkor,òí`z 
{zel-is vethetni ôter, és a'táiban-is eI-ůltethetni iman 
по, ha igen sůráen nônnek. Mindnzon által , az édes 

Hh 3 Olaiz 
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Olal'zkaport , hafzneffabb ki-keletkor magúl vetni , 
hogy fem mint öfzel 3 mert igy mind edeliebb, ’s mind 
nagyobb magvú lefzen. 

Az Olaf'z-kaport, ió fzáraz földbe vefsék és ůltef 
sék , a’ ki a’ Napra fzolgállyon, a’ mag-is fril's , és ne 
legyen egy-efztendöfnél igen idôiièbb : és még nö, ad 
dig gyakrabban meg-kell gyomlálni, még 361 fel-nöf; 
mert egyéb-ként, a’ gyomtúl meg-foitatik. Ha azt 
nkarod , hogy az olafz-kapor , ìó édes legyen , tedd a’ 
magvát fzáraz газета, és ugy ůltesd-el ; avagy би 
tôzd-meg a’ fôldet mézes vizzel, a’ hová a’ magot vet¢ 
ni akarod , avagy ebben áztasd-meg a’ magot , minek. 
elötte el-veted, és gyakrabban úiicsd-rneg a’ vizet, ’s 
lieverd-meg. Némellyek azt tarttyák , hogy édeßiebb 
lefzen, ha tél-elôtt el-rnetzik a’ fôldig, és apró ziros 
tehén ganéit tôltenek паза. 

Az Olafz-kaporral az étkekben fzintén иду élhet 
ni, mint a’ kôzönséges kaporral, mind levelével, 's 
mind magával. Az mifculantiaban, és sásában-is. A’ 
bokor magvának teteit, mikor uborkát, vagy más fû 
nek l'zárát bé-foózzák, kôziben rakiák: sôt magánofan 
is ugyan ezt mind leveleliůl, eezetbe bé-fo(»zhatni, 
mint az uborkát. A’ gyenge тыс, minek-elôtte még 
magba nem-ment , mind leveleiiůl az астма adgyák , 
fô-képen az ôregnek : és azt nyerfen ешь foóval, bor 
fal , a’ ki akaria olaìt, eczetet tôlthet гей. Az magvát 
is friliën Auguiìusban ehetni, 

Az Olafz-kapornak mind magva, levele igen ió a’ 
homállyos látás-ellen ; mert igen meg-tifztittya,és éle 
{iti a’ fzerne-világát embernek, ha efzi. Azon kivůl-is 
ha az gyenge levelébůl, és i'zárábúl ki-Facf'arja a’ lgvét ‚ 

s пс 



VIII. Réfz. 247 

’s azt i fzfza.“ Néha вы: а’ közönséges levébűl-is, avagy 
mézzel ófzfze-kevervén, vízet égetnek, 's azt “так. 
A’ lzeleket-is, ha efzik, igenki-úzi. Az fzoptató Afz 
fzonyoknak-is igen meg-bővíti a’ tejeket. 

Laöfuaa Saláta. Noha ez közönséges nevea9 több 
füveknek-is, kiket nyerfen, avagy főve hidegen fzok 
túnk enni; mind-azon által, vannak kivált-képen való 
füvek-is, а’ kiknek tulajdon nevek rfaláta név : kinek 
állattyárúl, és termetírűl nem-fzúkség bőven fzólla 
nom; mivel olly közönséges , hogy ciak-nem minden 
parafzt ember ifméri , és még а’ gyermekek-ie, 

Egy-néhány féle а’ faláta, de kivált képen két kő 
zőnségeskúlőmbőzés vagyon köztök. Eggyik eggyü 
зуд, avagy parafzt : a' málik fejes, avagy tellyes. A” fe. 
jes falára fok-fele: némelly kerekded, némellyhofzú 
káslevelú. Az kerekded-is, а’ ki magátúl főben me 
gyen mint а’ fejes-kápolna, és а’ kit kivált-képen feies 
lälátának hinnak, egy-néhány fele; ngy-mint, a” kinek 
éppen zöld а’ levele: némellynek valamennyire sát 
gább: némellynek а’ külső levelei verefïèk. A'hofz 
fzú levelűJs, а’ kit kötözni való falátának hivúnk ; 
mert kôzőnségefen nem-megyen magátúlfőben, ha 
nem ha őfzfze-kótőzik a’ leveleit: noha találkoznak 
ollyanok-is, а’ kik magoktúl is őfzize-mennek ,- és eze 
ket némellyek Magyar falátának-is híják. Igen el-fza 
porodott immár más Orfzágokbúl-is , ngy-mint, а’ ki 
fzép, nagy öreg, sárga, azt Romainak nevezik. Az 
hlailandi, még ennél-is na yobb, igen el-teried а’ fól 
dôn, és mikor óizfze-kőt zik, fzép sárga &quot;s gyenge le 
fzen. Ezek közzül-is némellyeknek hofzfzú levelei 
vannak, némellyeknek kerekdedek, némellyeknek Fo 

dor, 

CXLI. 
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CXLII 

dor, és clipkés levelei vannak: némellyeknek ишак. 
Ollyanok-is találkoznak , kiknek levelei hafonlók a’ 
tölgy-fának leveleihez: de Г26р sárgák, és gyengék. 

A’ magvokrúlnehezen ifmérhetni-meg, mellyik 
танк: mert azok holìúkáfok,és a’ végeken hegyefecs 
kék, némellyek feiélek, némellyek feketék, nérnellyek 
verhenyeges sárgák. Az faláta minek-utánna kóró 
ban , és torzában megyen , a’ tetein apró sárga vii-á 
gocskákat hoz, kiknek utánnok fzármaznak a’ mag. 
vok; каш, ha meg-érnek , mint-egy pelyhécskében 
takar a’ terméfzet, 63 az-után a’ fzél el-Iú`ia. 

A’ faláta ió ziros гаме: fzeret , a’ ki a’ napra fzol 
gállyon, 63 fzabad legyen az árnyéktúl z és ha lehet, tél 
elôtt meg-legyen ásva , 63 ganéìozva, de nem-gereblyé 

el egyenelitve. Ez a’ tél-elótt való ásás, 63 trágyázás, 
` en hafznos a’ fôldnek: merc azt meg-puhittya, 63 al 
kalmaztathattya, hogy а' mag könnyebben nôhelfen. 

Неву idején falátáialegyen a’ kerréfznek, leg-iobb 
mód még fel-nem találtatott annál, hanem hogy a’ ga 
néios ágyba vel'sék télbe: akár рамным végén , a 
kár Februariufnak eleìin, kôzepin,a’ mint az idö enge 
di,kirůl bôvenirtam oda-fel a’ Virágos-kertnek Il. R6 
fzében, n, tze. Ifmét ennek a’ kônyvnek 4. Réfz. ‚6.4. 
n. xxxvl. Hafonló-képen a’ Kalendariumban п. 98. de 
ez a’ vetés` legyen hóld-tölte elôtt, egy, két, három 
чаду négy nappal , avagy ugyan hóld tôltekor-is, cfak 
jó Jelek fzolgállyanak, mint fokfzor emlékezetett tet 
tem felêle ez.elött-is. 

Ezen a’ ganéìns ágyon-kivůl, mihent a’ fôldnelt 
Рагу: ki-megyen a’ fôldbůl,mindgyárt vethetni ió ziros 
fôldbe шага: : és mikor egy kevaßé meg-nó , és a’ ŕ'ôld 

ned 
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nedves alkalmates idöben, a’ hól igen sůrů, ki-von2 
hatni, 63 elplántálhatni , avagy meg-ehetni ; hogy i6 
tágas hellye legyen a’ falátának a’ növéf're. Egyébként 
ha igen sůrůen hadgyák, hamarébb magba megyen , 

, és meg-aggad, a’ ki nem-alkalmatos az ételre. Hogy 
pedig ezt el- távoztathaffuk, 63 fokáig feiefen meg-tart 
машин; igen ió hogy meleg, és Izáraz idöben ôntôzéf 
fel vigafztallyák, leg-alább minden harmad-napban , ha 
esô nem-iár. Sôt némellyek el-mennek, ’s egy kádban, 
vágy sáfban vizet töltenek, abban tehén ganéit áztat 
пак ,’s aval a’ vízzel ôntözik a’ falátát, és igen meg-nö.' 
Hafonló-képen , ha néha-néha kôi'nyôs-környůl meg 
kapállyák gyengén , és nem-hadgyák a’ fôldet какаю: 
te igen meg-keményedni: búinábban nô a’ porhanyos 
földben, Sôt még iobb, ha egyfzer, kétfzer, el-von 
nyák a’ fóldet kôrûlótte, 63 más ió ganéios fôldel ша 
tyák-meg. 

A’ ki feies, 63 kötôzni való шага, annak fok le 
velei lefznek : azéri: ezeknek igen hafznál az ůltetés; 
mei-t feieíIèbbek lef'znek, A’ veres, minek-utánna fö 
ben megyen , Izép kemóny belôl, és sárga, avagy feiér, 
mint a’ feies-kápofzta; azért miknr enni akariák, cfak 
a’ külsó leveleit fzaggattyák~el , és a’ feiét egy-néhány 
felé metzik mind штат. A’ kötözôtt сатана}: a’ 
torzáiát meg-hámezzák, 63 a’ sárga leveleivel eggyútt 
adgyák-fel. Ha azt акта, hngy òreg , és ió izů feies 
гамма legyen , mikor négy, vagy òt, vagy több level 
ben vagyon, és el-akatod últetni , fél-lábnyira egy 
таит últesd a’ finer igazában: 63 a’ gyôkere, ’s az 
fzára-kôrůl tehón, kecske , vagy iúh ganéit tégy, 63 a’ 

I . 1 губ: 

шт! 
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gyôkere't alól vízzel ôntôzd-meg; ha dér , vagy kivált-` 
képen való melegség nincfen. 

Némellyek , hogy magba nemennyen a’ faláta ‚ 
fö-képen a’ fejes ‚ el-mennek: és mikor jól meg-nött , 
egy éles-kéliël meg-haíìttyák a’ kôzep»növését, ós area 
új-f'azékbúlvaló 36 fzéles mázatlan-cferepet tefznek : 
’s nem-nôhet-fel a’ torzája, hanem tellyes , és fzép fe 
jes lel'zen. 

A’ kit a’ ganéjos ágyon-kivûl vetnek, némeljyek 
öt-nappal Húfvét-elôtt vetik reggel hét-órakor , hóld 
tóltére, jó zíros meg-áfott fôldbe': és ha négy vagy 
öt levele lefzen , egy-lábnyira egy»má(l:úl, a’ íinor-után 
ůltetik avagy egy-rendbe, avagy fzegletefen, az az , 
hogy mindenkor a’ Felsó renden eggyel tôbb legyen , 
hogy fem mint a’ mífodik utánna-kóvetkezeudô ren 
den: ugy hogy , minden négy-gyôkér kôzzibe alól 
egy efsék, a’ mint ide fel-van jegyezve.' a’ melly 6311 
rával más-gyôkereknek últetéseben-is di 

, fzefen élhetz. Ezt-is hóld-töltére. Ezek- ° ° ° ° ° 
kózzůl a’ kik jó öreg, és fzép fejefek lefz- ° ° ° ° 
nek, egy-néhányat hadgyanak-meg ma - °°°°°o°o° nak, és mikol a virágok-után a’ bimbŕk o o o o o 
meg-kezdenek nyilni, meg-ért bennek a’ о о о о 
mag ; a’ kik közzůl fejes-falátának azokat 
válafzák, kik a’ tetején nônnek a’ faláta fzárának. A’ 
Löbbkit-is kůlömben станешь, és ki-keletkor el~vet- eti , ~ 

A’ ki télre мамаша: akar tartani , jó magot Vef 
fen Sz. Iván-nap tájban , meg-marad fzép gyengén ôfz~ 
ig; akker так-ы, és a’ pinczébe vigye'k, ott últelèék 
jó fzáraz fóvenybe, hogy meg-ne rothadgyon: igy el 

tart 
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tarthatni ki-keletig. Télbenis ehetni belöle ; a’ ki ре: 
dig 36 magot, ’s ideìén aka: nevelní, hadgyon-meg egy 
néhány gyôkeret közzůlôk, tavafzfzal, minekmtánna 
nem-félö a’ декан, й1сс1Ге-1сй 36 zíros fôldbe a’ kerrben 
hóld-tôltére , és hadgya magba-menni. Valami karó. 
val-is még támogaifa a’ Ízél-ellen: 63 82. Iván-nap tájba 
meg-érik a’ mag, mellyet hóld töltére kell le-fzedni. 

A’ ki pedig azt kévánnya, hogy hamarébb meg 
sárgúlna, vagy feiéredne a’feiés-falátáia: аи: a’ ki ma 
даст Fôben nem-megyen , mikor 36 tellyefen meg- nö ‚ 
6Г212е.Г2е6\'6п a’ leveleìt, МНЕ-612126 a' teteiit, egy 
néhány-nappal elébb, hogy fem mint le-mefsék, ugy 
hogy az esô víz bé-ne fzivárkozzék, ’s meg-sárgúl , a’ 
mint tôbfzôr-is meg-mondottnm. Némellyek pedig 
két-náppal elébb meg-.tekeritik a’ gyôkeréig, minek 
elôtte le-metzik. Máfok fellyůl fôvent tôltenek reí.` 

На 36 fzagú falátát akar valaki nevelni , czitromnak 
magvakôzzé veIIe. Avagy навет-пар áztafsák vala’ 
mi 36 fzagú vízben a’ magvát, 

Azt írják némellyek, hogy egy fàlâta gyökérbůl , 
fok kůlômb kůlômb-féle fůvek nônnek: ha egy kecske, 
vagy bárány gollyóbiiì vefzen ember, nzt ki-váija . ’e 
abban faláta ‚ torma, retek, mufiár, bafilicum, 63 több 
efïeléknek magvokat tefzen ; шаге két-tenyérnyi ve 
remben, fedgyebé 36 3апё3оз földel, 63 gyakran dn 
tôzze-meg. Ha ki-kéll , egy-néhány гас-ю nevelkedik 
egy gyökérbůl. Némellyek el mennek , ’s a’ meg-ne# 
vezett pilulákbúl hármat vagy négyet meg-tôrnek , 63 
a’ kôzzé kúlömb kůlömb-féle magokat kevernek, egy 
nedves ruhácskába kótik , ’s ugy стесать ugy bén», 

США&quot;, 

пак-13 vele, mint таз-561: falátával. Némellyek a’ gyd- ’ 
I i 2, ul: 
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361-361111 ki-nött levelét a’ falátának le-fzaggattyák, 66 
minden levél helyiben , kůlômb kůlômbfele magot 
dugnak, 63 ugy fedik-bé 36 ganéios fóldel: ha ki-kéll, 
koronás Íalátáiok lefzen. 

A’ Salátát nyerfen hidegen el'zik közönségefen: 
111111, 113131: vele, 63 magánofan-is fôzhetni, mind leve 
lét, torzáiát ha meg-hámozzák. Ezt bé-is foózhatni , 
mint az uborkát. A’ feieifet meg-tôlthetni, mint a' 
kápofztât. Mihent három , négy levele 116 , mindgyárt 
ehetni még meg-nem aggad. A’ fäláta igen 36 а’ р633 
ñaknak , 63 más apró clirkéknek, ha ételekbe vagdal 
I ák. y A’ Salita mivel hives 63 nedves terméfzetiì, nyár 
ban igen kedves 3’ gyomornak; kinek izetlenségét 61 
576121, meg-hiveliti, meg-lágyittya, álmot 126162132 
fzomiúságot el-vefzi, az afzfzonyok teiét bôviti, fö 
képen ha árpa vizben meg fôzik a’ levelét, ’s annak 3' 
161761: ifzfzák 32 fzoptatófok. Ha ró’sás borban meg. 
fözik, és ifzfzák, meg-állittya a’ шамот-133611, 63 3’111: 

Í' facfart leve a’ Паз-133311. A’ ki gyakran falátát efzik , 
a’ homályos fzemet meg-tifztittya: a’ búiaságot meg 
hbelázza. Ha ki fokat efzik benne, meg-indittya a’ 
hasát: a’ ki kevefet, meg-keményiti. Az úton-iárok 
nak igen ió ha éhomra 612111: mert нет-3111131: nekik 32 
idegen viz. A’ ki ital-elött 6121, meg-nem réfzegedik. 

Gaiam-bey, Mezei faláta. Ez a’ fzántófôldeken 
terem, és mihent a’hó el megyen mindgyárt 116: avagy 
inkább 3’ 116 alatt-is 1`26р zölden meg-mand, 63 Г2ес113: 
kerekded levelei vannak, de egy kevefsé hofzúkás. 
A’ keitben-is vetik ölz-elôtt, hogy mind 6121, ’s mind 
téli {'alátának fzolgállyon, Jó faláta magánel'an, ’s mi 
fculgntiaban-is, Lepi 
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Держит, vagy Nzßurtium némellyeknél , Safa-f'ů, CXLVIII. 
vagy a' mint a’ Németek hiiák, Kres. Vékony-fů , api-ó 
halitékos fzép zôld Ievelei van nak : ciipôs mint a’ tor 
ша ‚ vagy retek, de nem-fzinte olly erôfs , a’ fzára-is vé 
kony, fe'ér а? virágia , a’ magva verhenyeges, mint a’ 
sárga vi lának; ci'ak hogy nem-ollyan lapos, hanem 
gômbölyůbb. Ennek vetésében nem-fzúkség a’ hóld 
nak Рог-863231: igen vigyázni , fe kiválr-képen való bai 
moiódált nem-kéván, hanem hamar kinô: см: {zin 
сап hogy a’ fôldet, a’ kiben verik iól, és tifztán el-ké 
fzitsék, és ha kinek ugy terfzik, barázdácskában veer , 
iobbannö; és az-után iól meg-rofìálr földet veiien reá. 
Hogy pedig ió ideién Iegyen, a’ ganéios ágyba, akkor 
vefsék mikor a’ гамак, hamar ki-nô, és mindgyárt e 
herni az mifculanria гашиша. Ha a’ ganéios fóldón 
kivůl verik, valamennyire nedves fôldben vei'sék: ha 
fzáraz földben vetik, gyakrabban ôntôzni-kell. Ha ki 
czifca, vagy betůkre akaria verni ezt a’ Fůver, спай! 
lyan ellyan czifrára vagy betůkre formálr barázdácská 
kat a’ fôldôn: 63 аЬЬап veITe a’ magor sůrůen, arra a’ 
formára ékefen nö. 

Sáûi-fů igen ió a’ mifculanria шагами, az érkek 
ben nem-igen élnek vele: hanem nyerfen frifs irós 
гага, vagy más hideg érekre tefzik , mint a’ petrefely 
met. Sásákban igen ió. ` 

мритит aquarium , Vizi sáf'a-fú: mellyeta’ Né 
metek Brun Kres-nek hinnak, A’ forrás-kútaknak, és 
frifs patakocskáknak ki-f'ollyáfa капы terern. Kér-felôi 
lendel el ofztort kerekded levelei vannak : télbe-iszôld, 
ha bé-nem fagy a’ ki-fnlyáe,ideién kikeletkor Ieg-iebb: 
_akker a’ levelének felsö réfze zôld , az alsó veres,.az íze 

' li 3 |ó ke 

CXLIX. 
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36 keferů clipös. Azért mifculantia f'alátában , és man 
gánofan-is eczettel, Fa-olaìlal, igen egéfséges. -Hogy 
36 ízů legyen, nád-mézzel bôven meg-hinthetnx. Leg 
3оЬЬ télbe 63 ki-keletkor ételre, mikor még gyengébb. 

Mind a’ két-féle sáfa fü , meleg és fzáraz termefze 
tů;az£rt igen 36 falátával eggyůtt. Mert ez hideg, és 
nedves lévén, egy-máifal temperállyák tulaidonságokat. 

Nagy ereiek vagyon az ember-be lévô kônek, és 
fzeleknek ki-ůzésére. Ha leveleit a’ kerti krefnek meg 
tôrik, Haiti-‘om módgyára élefztôvel ôfzfze-keverik, és 
a’ tůzes kelifi'e kötik , kivált-képen ha frifs kápofztl 
levélre kenik; el-oleattya azt, A’ gelefztát-is meg 
ôli , fö-képen ha a’ levét mentábúl facfart lével-eggyůtt 
ilzfzák. Ha illyen lével valaki meg kenia’ Feiét , nem 
húll-ki a’ baja: 63 ha lúd háìial ôfzfze-keverik , minden 
fakadékot. és korpát ember Feiébûl ki-ůz. Ha egy. 
néhány cfeppet a’ fůlében erefzt, a’ kinek foga fáj , 
meg-állittya azt. Ha egy zacskóba tefzik a’ magvát , 
és borba meg-Fôzik, ’s azt kötik a’ fáidalmas tagra, 
avagy a’ fáìó hafta, igen 36. 

Pimpineüa, Pimpinella avagy Cfaba-ůrôm, a’ mint 
némellyek nevezik.' kiknek a’ földön el-teriettlevelei 
vannak, egy-fzálon mind két-felôl egy-néhány kerek 
dedek, clipkéfek a’ karaién , fzép zôldek,és egy kevefsé 
hegyefek. Mikor magba akar menni, a’ kórójának te 
teién apró veres-innů feiecskék nônnek; kikben a’ ma 
gocskák nevekednek; minek-utánna a’ zôld virág Гиб 

_ lacskái le-húllanak. Száraz fôldet i'zeret , 63 nap-fényt. : 
ha magúl Vetik, 63 361 meg-nö, el-ůltethetni. Egya 
néhányefztendeig meg tart, télben fem véfz el a’ gyöä 
Кекс: kit. ha meg-bokrof'odik, egy-málìúl el-fzaggat 
ván últethetni, Kei:-l 



VIII. Réfz. 

Kétféle a’ Pimpinella: eggyik mezei, máûk kerti; 
amannak nagyobbak a’ levelei, de a’ (zaga ’s ereje ciak 
nem mind egy. 

Pimpinellával a’ mifculantia falátában élnek, mi 
kor még gyengék a’ levelei, sásákban-is; de barba ten 
ni, 63 róla innya kedveflebb. Mert annak ió dinnye 
fzagot, és ízt ád: meg-is erôÍIiti, minbha meg fůfzer- 
fzámozták vólna. 

Pimpinella, vagy a’ mint némellyek nevezik Deá 
kúl Банзай/Эти, minden-némů vér-Folyáft megállit az 
emberbe t kivált-képen az Afzfzonyoknak Felettébb 
való folyáfokat, ’s az ver-halt, ha valami lévben meg. 
fôzik, 63 azt ишак. На a’ levelét meg-tôrik, és Hail: 
rorn módgyára a’ febre kôtik, igen ki fzárazttya azt. 
Ha meg-izárattyák, és porrá tôrik, annak~is hafbnló 
ereie vagyon , kinek vérét is meg-állittya. Sôt a’ kinek 
orra vére foly, ciak kezében tarcfa a’ gyòkerét, ugy 
hogy meg-melegůllyön , meg-állittya azt. 

Porrulam, Peres fü. камеи: ez: eggyik kerti, 
máiik vad, Mind a’ kettônek kôvér levelei vannak, 
és fzárai. A’ kertinek, kit Ízánt-fzándékkal vetnek 
nagyobbak , fzélelIebbek, fellyůl fényefek, alól kevefì 
36 feiérlenek levelei. A’ fzára.is ennek temérdekebb , 
magnifabban nö, és egy kevefié vereflës. A' vadnak 
( a’ ki vetetlen imitt amott nô a’ kertben, fzôlôkben , 
63 másútt-is) apróbbak a’ levelei, és hnfzabbak, a’ 
fzárais vékonyabb, verel'fès, és a’ f'ôldón el-terjed. 
Martinsban, Aprilisben, juniusban vethetni ìó gané 
jos fòldben.' avagy ůltethetni, hogy jabban bé-gyôke 
rezhefsék. Az-után magárúl is el-izaporodik, nche 
zen-is vefzthetni-ki: de minden elztendöben egy k2 v s 

155 
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vés ganéit hánnyanak reá. Ha fzáraz nyár Vagyon ; 
meg öntözzék; .azért búinábban nö, ha egy kevel'sé 
nedves helyire vetik. Ezenkivůl, nem-kéván femmi 
derekas munkát: hanem, haigen sůsů, az арий: ki 
vonnyák,és egy kevefsé meg-kapállyák a’ fòldet alatta. 
Más vetemények közzé-is vethetni , a’ kik nem-állanak 
igen súrůen. _ Porcs-fůvel kivált-képen az mifculantia falátában 
élnek, masban ételre nemigen ; hanem a’ fzárát meg 
fözhetik, mint a’ Cárdit. Рогов-Ей ‚ ha efzik, igen 
hafznál az ingadozó 63 meg-váfott fognak. Ha a’ hom 
lakára kötik embernek, meg-clillapittya a’ fô-fáiáii.; 
Ha a’ köldôkrex meg-¿li az apró gyermekekben a’ ge 
lei'ztát. Ha a’ levelét valaki a’ nyelvére, vagy aláia teízi, 
és ott tarttya egy ideig: el-ólttya a’ fzomiúságot, ki 
vált-képen a’ hévségben. Ha a’ gyúìtován hideg-le 
lésben meg-tôrik , és árpa-lifztel òfzfze-keverik, ’s a’ 
máiára kôtik embernek , igen ió. Ha meg-fzárazttya'k, 
63 porrá tôrik, mézzel öiìfze.keverik:’s aval kenik a’ 
meg-repedezett aìakat, meg-gyógyittya 

A’ Régiek mint az uborkát, befoózták ezt a' Ей 
vet, kivált-képen a’ fzárát, 

Pgretbrum, Tárkony. Kôzönséges-fů ez-is a’ 
Magyar-Orfzági kertekben ,° egy-úinyi hofzfzú levelei 
vannek , nem-is igen fzéleÍTebbek a’ kis~újnak fzélefsë 

énél : a’ fzárai gyengék elsôben, az után megfáfodnak, 
3 egy fingnyi magofságra fel-nônnek. Az íze kedves 
eröí's cfipösôcske, mint-ha borfos vólna; de nem-fe» 
lettébb. Inkább fzaporodik, ha a’gyôkereit el-fzag 
gattyák , 63 ugy últetik-el ki-keletkor , mikor 161 meg 
bokrofodik. Egy-néhány efztendeig el-áll télbe, пуд:— 

Ьа a’ 
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ba a’ fôldben a’ gyökere, Mikortélbe akarnak élni vele, 
nyárba mikor iól meg-Ievelezik metéllyék-el, és fzá 
tazizák-meg, Hafonlóképen, a’ még gyenge a’ fzára, 
és levele, metéllyék-Ie, foózák-bé mint az uborkát, 
télben élhetni vele. 

Tárkony igen ió az étkekben, mind húft. halat ve 
le fôzni: súltekbe-is azokat tòlteni, fpékelni vele, Mi 
fculantia falátában , sásákban-is kedves. 

Ha ez a’ Tárkony,kit Matthiolus lib. 3. с.7 I. Pyre 
thtumnak nevez : igen ió a’ fog-fáiáe ellen , ha a’ gyö 
неге: eczetbe meg-fôzik , 63 melegen a’ fzáiába (ах-ссуд 
ember a’levét. A’ hideg phlegmát-is ki-vonfza em 
bernek fogábúl, feiébûl. Es ha boi-ba vetik , ’s a’ N ap 
fényre ki-tefzik : ió erôfs eczetet ciinál belöle. 

Kauculzßvagy Emea, kit némellyek Repezén'ek hi 
nak ; ennek levelei feketéllö zôldek, a’ cfutkáioknak 
teteién fzéleffebbek, 63 kerekdedebbek , 63 alább ciak 
nem mint a’ reteknek, de limábbak ; az íze erôíà eñpôs 
A' mifculantia falátában, 63 sásákban ió. A’ magvával, 
mußár-mag gyanánt élnek: kivált-képen az vad rep 
стек. N em-kéván magános munkát, ciak tifztán 
tarcsák , fe igen kôvér földet.’ akár mikor-is vethetik, 

Nena-kell magánofan enni .° mert igen meg-heviti 
az erbert. Haf'znos az emáfztéfnek, 63 gyomornak, 

¿la kit vefzôvel, vagy oftorral akarnak verni, igyék orban ennek a’ magvábúl , нет-6:21 annyira. 
Siuapi Multár. A’ kerti muftár, az az, a’ kit kett 

ben vetnek, hi a' levelit tekinttyůk,három-féle. Еву: 
gyiknek fzélefl'èbb leveleivannak, mint a’|epczének; 
mivel eztis feiér-muftárnak nevezik a’ Németek, no 
hakißëbbek ennek детей. Máfçdikpgk levelei he ВУЪ - 

CMV.' 
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CLVI. 

gyeí'ek, metzettek,ës_ clîpkés karéji vannak. A’ harina-î 
diknak, hofzúkás keskeny levelei vannak. A’ magvek 
két~féle. Eggyik fekete verbenyeges , mint'a’ répának. 
A’ málik fejér. Az mezei , avagy vad muiiárnak-is fe 
ketélô magva Vagyon, 63 a’ levelei mint az apró répé 
nak, az erejében nemfokat engedvén a’ kerti шиш: 
nek; az mellyek közzůl erôfiëbb a’ fekete. Az fzántó 
fôldeken, 63 azokna-k megyéjén örömell: terem. 

A’ kerti Mniìár , ziros ŕ'ôldet kéván , tél-elöt't,~ 
vagy utánna vethetni : a’ gyomláláfl: és ôntôzéfì ked 
velli, nem-kell igen sůrúen vetni, hogy jobben ki 

3 terjedhelfen; egyéb-ként maga el-veti magát: ésa' 

CLVII. 
,i . 

hová ggyfzer be-»férkezhetik , nem-könnyen vefzhetik. 
ki. Ot efztendeigás el-áll ez a’ mag; de a’ ki f'riÍiebb , 
az leg jobb mind vetni, ’s mind enni. Arrúl пташек. 
ni-meg , mellyik jó; ha mikor ketté harapják, és belól 
zôld, nemv Fejér. Mert ha fejér, jele hogy régi: fe en 
ni, fe vetni пот-36. « - 

Ha ki ételre, vagy bé-clináláfra akarja a’ Майда 
magot, jobb ha el- plántállya a’ ki-nött mufiárt, ugy 
fzebben, és nagyobban nö.l A’ ki pedig vetni akarja 
.tartani, cfak azon hellyen hadgya, mellyben vetették. 

Mi-képen kellefsék pedig 36 Mußárt clinálni , 
megárom ide alább,mikor fzóllok a’ kerti vetemények 
nek, 63 gyûmôlcsôknek bé-cíinálásárúl. Egyéb-ként 
a’ mufltárnak fúvével nem-igen élnek: hanem a’-magvá- 
búl levet cfinálnak, mind húshoz, mind halhoz; kirúl 
az Szakács-könyvben. l' 

Ha kit a’ gutta ůtött meg , hogy nem~fzólhat, 
vegyen muftár-magot az fzájába, és rágja, az nyelve 
alá-is: jobben lefzen tůle. Hafonló képen, ha tn_ás 

` taSla 
- _a 
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:agie-is el-efett ettůla’nyavallyá{iúl, tegye a’ Миши 
magot egy zacskóban ‚ 63 borba fözze-meg, ’s melegen » 
tegye azon fájó tagra. A' ki az álmos betegségtúl mél 
lysn alúizik, так tôrôtt muliár-maggal dôrgôllyék 
a’ tenyerét, t`el-ferkenfzik.« A’muß:ár, igen til'ztittya 
embcrnek a’ Feiét a’ náthátúl ,~ azért ha porrà tôrik , ’s 
tabák módgyára az orrába Fel-fzija valaki, 361 ргйГ2сп: 
utánna. Ha meg fôzik, 63 не a’levec fzájába tarttya 
ember, a’ Год-153611 meg-enyhiti , Fô-képen ha hideg 
nedvefségtúl fzármazik. Ugyan ezen levet ha ifzfzák, 
meg-töri a’ Calcululi, avagy kôvet a’vesében. Az 
Afzfzonyoknak fzokctt nyavallyáiokat ‚ meg-tériti. 
A’ haiattifztittya, 63 ki nem hadgya húllani. Ha meg~l 
tôrik a’ тишь-тазы, 63 а’ forraclan mußban tôltik, 
fokáig meg-tarttya ódefségit; merc meg-nem hadgya 
011 у пата: forrani, ` - ~ 

Spínacìa, avagy Spina“, Spinácz, kinek пси/6:61 
moft itt nem~dif`putálok hafzontalanúi. Ez-is igen 
kôzônséges раг63 Magyar-Orf'zágba,- a’ ki 361 tud élni 
vele, Kinek~is levele hegyes, négy-úìnyi fzéles, alább 
keskenyebb és metzete, a’ földôn teried-el, minek 
elötte kóróban megyen: az urán, a’ kóróián apróbbak 
a’ levelei , kik kôzzôtt nônnek kerekded feiér fzabású 
magvak, ôreg mint a’ pohánka-mag, tôvilfefek: van 
0:1:- о11уап magvakis, a’ kik nem-tôvilfefek, hanem 
valamenyire fzegletefek. Ezek-is 1:6: félék. Eggyik 
Him .° a’ málik Nôfizén. Cfak a’ hím hoz magot, a_’ má 
ßk magtalan maracl. Mind télbe, nyárba élhet az em 
ber vele,_ ha az hó bé-nem fedi: 2616681 mand , femmi 
égi-háborutúl nem-tart. A' vetéfnek ideiében fem vá 
103“; hanem ugy-kell ötet vetni , hogy egéfz efzteg z d » 

4 
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dò által el-ne fodgyon. Azért mindenhólnapba vet.’ 
hetni, és gyakrabban-is, ha az fôld engedi ; ugy hogy, 
ha egy ágybúl ki- fogy, mindgyárt másba iól meg-nôtt 
legyen. N от. nérnellyek azt tarttyák ; ha ki azt :kar 
'ia, hogy Bôitbe legyen i`pinátzaz Augufiusba, Septem 
berbe, Oóioberben vellen,” az , Kis Afzfzony пта 
ba, Sz, Mihály havába, Mind-fzent havában. Ha ki 
nyárra kévánnya: velien Decemberbe, Januariusba, 
Februariusba, az az, Karácfon havába, Bóldog-Aí'z 
fzony начат, és Bôyt-elô hóban. 

A’ Spináczot mentůl zíroiiìbb fôldbe vetik, annál 
kôvérebben nö.' cfak hogy elsôben i en sûrůen ne 
vefsék, és fokáig metzetlen a’ fôldbe ne adgyák ,- mert 
ha meleg kezd lenni, hamar magban megyen. Azért 
ha iól meg-nôttek levelei, nem-kell ki-vonni также 
túl , hanem le-metélni, és megint ki-nô magátúl. A’ ki 
bůl magot akarnak fzedni, hadgyák-meg a’ kerekded 
bokros kórókat, a’ kik hímek: kivált-képen aŕïcle ma 
gokbúl , a’ kiknek nincien tôviÍIek. 

Ha azt akarod, hogy egy-néhány efztendeig ve 
tetlen maradgymn az fpináez , elsô eíztendòben iól 
meg-ért magot kell-vetned .' más eíztendöben magá 
túlnô, noba ennek a’ magva erótlenebb lefzen. A’ 
fpináczot elébb nem-kell le-metélni , minek-elôtte a’ 
fôldbe ió erôtt nem-vett; mert az ideién való metéllés 
ártalmára lefzen, kivált-kópen tél-felé. Ha pedig ak 
kor le-metzik friffen, igen hafznos valami ió gane'ios 
fôldel bé-hinteni: hafonló-képen mikor tél urán elsô 
ben le-metéllik. Azért igen fzůkséges, hogy a’ kertéfz 
nek mindenkor kéfzen legyen eifele ió apró rothatt 
ganéios földe: mivel egyéb kerti veteményekre-is 

igen 



VIII. Réfz. 26 I 

igen hai'znos. Ha ki igen féltí fpináczát , Неву télben 
a’ kegyetlen fzáraz hideg meg-ne vegye; dió t'ánák le 
velével fcdgye-bé, minek-elôrte a’ kemény derek be’ 
lébienek. Szůkség néha a’ kis kerrekbe-is, télre fpiná 
clot verni : azért a’ régi fel-magzotrar ki-kell gyókeref 
tůl vonni, és mindgyárr meg- álbi az ágyat; de nem bé 
verni, hanem egy ideig állyan ugy Veterlen: az-után 
alkalmatos idôben télre bé-verhetni , és fzebben , ’s na 
gyobban 116 benne az fpinácz. Ezen kivůI-k ha ki azt 
akaria, hogy búinán , és ôreg levelekkel nôiiôn az fpi 
nácz , kiválr-képen való mód az: hogy rudnia illik, egy 
ôreg sáii'ba , vagy kádba ( a’ mint a’ helynek nagysága 
kévánnya) ió_ meg-rothart Júh ganéit tegyen , feline! 
többet, és ап'а a' folyó vîzbůl meritett vízer tôlc&gt;ón , 
63 hadgya azon ker-nap; azurán fzůrie le a’ vízet, ’s « 
abban 24. óráig ázraITa-meg az fpinácz magor, és ugy 
még nedves, 116117:- el , nagy Öregen nö. 

Az Spináczot minden-képen paréi módra Fôzhet 
ni: igen ió az érekbe, és egéiàéges, mind húfiäl hallal, 
magánofan-is fözhrrztni : sásában-is ió, de Ialátában nem 
élnek vele. Mikor fözni akariák, ист-11611 fok vízet 
reá-tôlreni: merc a’ nélkůl-is ,igen nedves rerméfzetů. 
A’ ki fokar efzik benne, melancholiat fzerez abban. 

Az Spinácznak orvofságárúl, nem-I`okar írtak a’ 
régiek; merr nem-is vólr igen ifméret'fégben. Mind. 
azon-által, igen hafznos azoknak, a’ kik lélegzetet't 
nehezen vehernek ‚ 63 gyakran hururnak : kiválr képen 
ha az meg-fôtt fpinácznak levében íros-vaiat, vagy 
mondola olayt tefznek, ’s azt efzik , vagy ifzfzák. 

CLX. 
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IX. R Ё S Z; 
A’ Kápofztákrúl. 

‚ Em-verfengek itt hijába a’ Kípcfzra'nalf nevérúl , 
honnan hivatik annak Magyarúl; noha némel 
lyek arra akari ik vonni , hogy az elsô 131431616 

ìát ennek a’ fúnek, Kípuak ишак: azért attúlvólna 
credete, mint-ha шиш annyit tenne , mint Ka'p 
boa-ta. Noha máá egy-néhány Nemzetek-is hafonló 
neven nevezik,ugy-mint, az kik a’Tóth nyelvel élnek; 
a’ Németek-is némelly tartományokba tappi: avagy 
kapper гнить nevezik. 

Ez a’ Magyaroknál olly kôzönséges palánta,hogy . 
alig élhet az fzegény ember a’ nélkúl. Sôt a’ {папуа 
kápofztát, még az eleinktůl maradott nével , ̀ Magyar- 
Or/àág Самим I'zoktuk nevezni. Azértennek állat 
tyárúl fem fzóllok fokat, mikor minden ember ifméri. 

Bra] ua , ennek fzokták cfak-nem minden-Féle-ká. 
pofztát a Deákok nevezni , noha kôzöneégefen Свит 
névvel élnek: hanemkivált-képen az сильфиды: 
fzoktnk moliani idôben Braliicanak nevezni. A’ ká 

‘ pofzta egy-néhány féle,ugy-mint Fejerhípofàta, Olofe 
lu'po/zta „Fodor-kápo/ìta- , Haraßt-bápo/ata , Veneta’ 
роди. Ezek a’ kôzônségefek, CauIi-fìoli, Cauli-r'api, 
Rape-muh', nem-tégen fzártnaztak-be Orfzâgunkba. 
А: Foienlfápo/ìta, magätúl megyen föben, és 'oelôl fzép 
fejér, kemény , tômôtt, a’ levelei Iimábbak a’ többinél. 
Vannak illyen Feìes kápofzták , kiknek Ievelek fzép ve 

' res, és belöliveres-feìér, fö-'képen a’ Tótoknál, 63 Né-. 
rneteknél, ‚ Az Ole/à-kápofàta zöld, a’ levele Fodor, a’ 
k1 ‚(Э-Ша, fôben megyen, mint a’r`nás-féle,' de nem 

. ollyan 



IX. Réf'z. 

ollyan tômótt, és kemény belôl, hanem fzêp sárga, 63 
yengébb az máliknál. Némellyek nem-mennek fôben', 

cl`ak ugy levelefen maradnak, a’ kit Fedot'lrápofztának~ 
is neveznek, Egyéb-ként a’ Fodor, vagy inkább Гаага: 
ŕípojàrának (imábbak a’ levelei, cfak az-fzélek f`zép fo 
yeloritott, mint az Strúcz-tol, avagy ránczos, mint a’ 
régi Fodrok, Ez keménnyebb a’ танца], és nehezeb 
ben fö-meg. Némellyeknek ezek kòzzúlis Feieklefzen. 
Нагфы-Ирфм hofzfzú fzálakra nó, a’ kiken apró, 
ист-126163, fodroslevelek nönnek mind két-felôl; az 
fzine vagy zôld, vagy kék-veres, azért veres kápofz 
саван-аз hiiák. Ez-is igen kemény a' fôzéf're, hanem 
ha meg-clipi a’ der. . 

Caulíjîali, az az, kápofzta-vir'ág; mert a’ kôzepi 
růl a’ leveleikôzzôtt, ollyan feiér-sárga fzép gyenge 
torzáìa nö', és fellyůl bokros, mint a’ virág , a’ kit meg 
fzoktak fôzni , 63 ugy enni: ennek levelei подана-гоп: 
63 fzélefek. Сии]! Tapi , annak levelei nemlillyen hofz 
fzak , és hegyefek, hanem kerekdedebbek: kinek a’ 
torzáia igen temérdeken megnö , ’s azt izokták fôzni , 
63 enni. Rupo muli , kinek a' gyôkere répa, 63 a’ leve 
le карета, a’ ki néha meg is feìefedik; azért mind le 
velét, gyôkerét meg-f'ôzhetni, De ez minálunk, még 
igen ritka. ‘l 

Minden карета ìó zíros, ganéjos, és iól meg- CL 
fzántott, vagy kapált Fòldet kéván., 63 ha lehet f'ekete, 
porhanyós Iegyen ; mert az igen kemény agyagos 561 
det, a’mint az fovány fövenyet fem kedvelli. Az ká 
pofzta-magot, Pala'nta vagy Кбит magnak hiiák kö 
zönségefen; a’ kit, ha ember azt kévánnya, hogy ide. 
ién el-plántálhafl'à, veIIè az ganéios ágyba; kirůl egy 

' néhányf 

Cinn. 
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néhányl'zor emlékezetett tettem odafel mind az Vi 
rágos-kertben, mind ebben, ’s mind a’ Kalendarium 
ban. Legyen pedig a’ vetés Februariusban, vagy Mar. 
tìusban, Aprilisben-is meg-lehet efiële fôldben. Ezen. 
kivůl pedig 16 zii-os ágyba vefsék, mentůl hamarább 
lehet a’ fagy miatt. Egyébként, Nagy-heten fzoktak 
kôzônségefen vetni , némellyek újságra, némellyek 
fogytára, 32 újság-elôtt egy kevefsé, hogy nagyobb 
feìe legyen, 63 hamar magba mennyen. Pünkósd , 
avagy Sz.Orbán-nap tájban el-ůltetni, ollyan fôldbe, 
a’ kit kétfzer áfiak, vagy fzántottak-meg, 63161 meg 
trágyázták: leg-alább, más-fél lábnyira еду-111311111; 
minek-utánna ôt vagy hat levélbe megyen, Mert ha 
igen iHiantan plántállyák', könnyen valami kôvecske , 
Vagy fôldecske a’ fzivére elik, ésigen nagy akadályt 
fzerez nôvéeébe, Három vagy négy hét múlvzín, me 
gint meg-kell kapálni, avagy a’földet körúlôttek Fel 
hánni: halehet, valamennyire nedves helyre últef'sék, 
kivált-képen a’ vízek-mellett, hogy ha fzáraz 1661211- , 
könnyebben juthaliànak 32 ôntôzéséhez. 

Miko: el-plántállyák, igen 16, 63 fzûkséges , 113 ki 
igen fzorgalmatos akar lenni, hogy jó-kera vermet 3113 
nak, avagy likat cßnállyanak, és régi meg-rothart ga 
néit, 16 fôldel elegyittetett tölcfenek a' kôzepire, a’ 
ból a’ palánta feg állani: 63 azt f`zinte bé-ne Fôdgyék 
fôldel , hogy azután-is tóbb fôldet hárithaffanak hoz 
zá , 63 igy hofzfzú torzáia ne-nôìiôn. Ha pedig 11312 
fzú torzában akarna menni, a’ fiatal palánták-mellett, 
egy vermet-kell áfni, és Г26р gyenge'n a’ hofzfzú torsát 
meg-kell hajtani abban a’ veremben, és fôldel bétôlte» 
ni, ming a’. 12616 11111131611, hogy cfak a’ levelei дну; 

' na - 
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nak-ki : 63 113 igen fövány vólna, megint valami kevés 
fothatt ganéit kellene гей. tölteni. Ha pedig az alkal 
matofság ugy hozná, mind az últetés, mind az illyen 
búitatás hóld tôlteknr lenne: akkorleg»fzebb, 63 na 
gyobb feie lefzen a’ kápofztának, efak hogy rnikoi` 
fzůkséges, a’fôldet néha-néha fel-háritsák a’ torzáia 
körůl. A’ kápofztát, a’ gyamtúl fel-kellfznbaditani , 
ha igen fzáraz idò нет-1611 

A’ “рота: gyakrabbamkêll Ievelezni, hogy fzebb legyen, ¿si izů. Az sárgaleveleit, a’kiken 
lik vagyon, fzorgalmatoífan le-fzedgyék, és ki-hán 
nyák: mert egyéb-ként legyek , 63 hernyók teremnek 
raitok, Azért mikor путаны. hogy a’ kápofzta 
levelek igen kezdenek sárgodni, iele az, hogy ôntô 
zéfre van fzůkségek. Minden-féle kápofzta igen ked 
velli az ôntôzélt ; mert nedves, 63 ziros fôldet kéván;~ 
A’ levelezés, kivált- képen Sz.]akab-nap táiban legyen.’ 

Semmi-féle palánta, vagy kápofzta magot, ne 
veßenek a’ ki hat efztendôfnél régiebb; inert abbúl 
nem kápofzta, hanem retek, vagy répa nö : mivel a', 
palánta-mag, tovább meg-nem тата ereiében, ôt, 
vagy hat eiztendönél. 

A’ kápofzta inkább f'zereti a’ hives, és frifs eget, 
hogy fem mint a’ felettébb való hévséget; azért 113 
lehet, olly hellyre ůltefsék, a’ hól reggel az nap vagy 
ист-6:1 ‚ vagy igen keveísé. 

A’ ироды, ha fzinte fóben ment-is, nem-kell 
ideién le-vagdalni: hanem meg-kell tartani, még 3'. 
hideg bé-nem akar lépni; hanem-ha vagy igen Iiafìidna,I 
va у 32 rothadáßúl féltô vólna, vagy сшибся-пар! 
f2 “беге: és. ha mikor le-vagdallyák-is, ne-vigyék 

Ll mini: 
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mindgyárt 3’ pinczében, hanem valami fzáraz hellyre 
takják, hogy a’ viz ki-folyhalfon belôle .’ 63 az-után 
fzárazon a’ pinczében vihefsék, és ott defzkára, vagy 
maga torzá'játa a’ defzkán rakhafsák, a’ ki пуск-Ген télre 
тез—333333 tartani. ' 

Ha pedig, magnak akarja valaki a’ Fejes kápofztât 
meg-tartani ‚ mind свища: gyôkereliůl-kellazt a’ 5616 
búl ki.vonni: 63 ugy az fzáraz pinczében, fzáraz fôven» 
nyel elegyitett fôld'ben últetni. Némellyek от: ott 
kin a’ kertben , térdig, vagy alább való vermet áfnak 
fzáraz fòldben, és abban temetik-el a’ Fejes-kápofztát 
mind gyôkerefiůl: ki-keletkor megint ki-áfsák minek 
uránna nem-félò a’ kegyetlen derektůl, ’s ugy últetik 
el, hogy magot hozzon. Es noha ciak a’ torzájábúl-is 
( 3' ki télben vagy a’ kertben, vagy a’ pinczében meg 
твид ) magot vehetni ,° mind-azen által, jobb az, kit 
3' 56363 kápofztárúl fzednek. 

szizel, mikoi- a’ fejét a’ kápofztának 164133631 
lyák, 3’ torzáját nemellyek fóldel, 63 éretlen fzalmís 
ló ganéval bé fedik , és teletfzaka ugy hadgyík ki kele- 
tig: akkoe ki-nyittyák, és megint idején meg-levele 
zik, 63 fejecskéket hoz; avagy leg-alább gyenge climá~ 
kot. Kiket akár meg-fôzik, mint 32 Olafz-kápofztát; 
akár meg fonyafzttyák meleg-vizben , mint 32 fpírgátì 
63 olajjal ‚ eczettel , Ганса módgyára efzik , kivel 32 
Olafzok igen élnek, 63 Broccolinak hiják, Hafonló 
képen, akár a’ pinczében rakott torzábúl télben ki-nótt 
gyenge nòvéllëkkel , akár ki-keletkor az kertben ha. 
gyottakbúl, élnek. ` 

Némelly eggyůgyů paraVzt kertéfzek, a' kápofzta 
шпаг, mind ott- kin hadgyák télben, a’ kápofztás kett 

ben 
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ben eI-vefzni, nem-is tudgyák femmi hal'znát venni; 
de az 36 Gazda-afzfzonyok, a’ gyókeréig le-metélik, 
fô-képen a’ kik teméx'dekebbek, 63 bé-hofdgyák télre 
a’ [игом-61131: : meg-vag dallyák , ’s korpában keverik ‚ 
leg-inkább az feiôs-teheneknek, mikor feiik. А'р6. 
káknak ha meg-bámozzák, ’s apróra vagdallyâk,’s ugy 
vetik eleikben , igen ôrômefi meg«ei`zi k , ’s 111691330 
vúlnak tůle. 361 tudgyák azok, a’ kiknél fzůk a’téli 
eledel. Efféle terza, fóznifis igen ió,cl`ak встанут, 
mint az Cauli~rápi. 

Ha ki azt :kai-ia, hogy 1663611 ki-keIet ntín feiesè 
kápofztáia legyen: velTe-ela’ palán'ta magot, mind fe. 
ies-kápofztábúl, ’s mind Olafzkápçfztŕbúl Sz.]akab» 
mp táiban, 63 ha 16116: ,. azon efztendö'béli mag le. 
gyen , a’ kit a’ Németek Se.. 14646 palintíiínak neven 
nek xA 63 ůlteiIe-el Septemberbe, mint a’ más~féle рама 
tát, meg-maud frili'en télbe ods-ki, 63 ki-kelett ntán 
ideìén levelés, 63 (“63:31:6р012163а 1612611;с1`а1: 611162666! 
(mikor kévántatik) és'ka-páiíßìl tápiállyfk. Ezeknek 
Ieveieibúl , 1663611 Podiuskát-is fôzhetnl. 

Ha ki- 36 izû параша: kéván, az, ez elsöb'en 111-116: 
leveleic alól lefzaggaiiì; inert a' kik. az-utánl nönnek, 
iobb izůek Iefnek. l 

ОМЕ-6111012“ ‚. Родонит/3:4 , Fodrahlip'q/àu ‚ 
nemkévánnak kúlómb мышам: hanem- mint a’ 
tôbb feies-kápof-zták, mind vetéfekben, mind pläntí 
láfokban.- Cfak fzintén., mivel gycngjébb: terméí'zetú. 
ek, tél elôtt ki kell gyökereiiůlvqnlni ôket, 63 avagy 
pinezében últetni ; vagy cfak ott kin- is s’ kertben , rela.v 
del egy-méfie le. fektetni : de ugy, hogy minden renden 
s’ gyókereket, kúlóben fiâlxd'el bóhánnyák , télben-ís 2 «t» 

CLXX; 
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CLXXI. 

ott-kin a’ hó-alatt meg-mated, Ha pedig igen Vzáraz 
tél vólna, hogy a’ nó be-nem fedhetné,nem-ártana e 
kevés fzalmát reá hánni. Mikor fözni akarnak belôle, 
rendel hordgyák a’ ko nyhára. 

Harnfztkápq/’zm i: , vagy kék-kápefzta , ugyan 
ezen munkával meg-elégfzik: de ez erôlièbb terméfzet-- 

-- tel bir ; mert a' deret-is, havat-is , telet-is el-fzenvedi. 

CLXXH. 

S'Öt akkor ió, mikor a’ dér meg-cfipi, és a' hide meg 
fonnyafzttya, édelIëbb-is, és gyengébb lefzen, s kön. 
nyebben fô. Ha ki még is a’ pinczében, vagy bóltban 
:katia vinni fzabad vele. 

A’ F eies-kápofztát bé-foózâk, avagy favanyittyák 
télre, kinek módgyát ide-alá meg-imm. Ifmét врат, 
faláta módgyára efzik, vagy meleg vizzel megfon 
nyafztvánx vagy foóval meg-gyúrván, hidegen eczet. 
tel,olaiial. макет fôzik pedig mind favanyú, mind 
nyers, mind Harafzt, ’s mind Fodor, ’s mind Olafz 
kápofztát; kibůl falatát-is clinálnak; egy kevefsé elébb 
meg-fözvén: bôven meg-lefzen irva az Szakács-kônyv 
ben. 

Casali-fols', kit Magyarúl-is cfak ugyan annak fzok 
tuk nevean , igen ió zíros porhanyós гаме: fzeret: a' 
ganéios ágyba leg~iobb без: vetni, hogy hamare'bb el 
plántálhafsák mikor a’ tôiib наросты, és palántá 
kat : a’ mint egy-néhányfzor immár meg irtam. Az ô 
magva egy kevefsé apróbb, a’ везен-кармин magnál, 
kit idegen Orfzégbúl-kell hozni ,° mert még fel-nem 
találtuk a’ módgyát, mi-kípen itt a’ Mi Orfzágunkban. 
ió magot hozhaffon. Egyébként, a’ ki móg is fzor 
galmatofiìbban akar az Cauli-fiolival bánni: az ,minek 
elôtte a’ganéios ágyba velIè, ideién az mint oda-fell, 

живу 
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пазу 169-116361111611 Н111'961-е161: három héttel, egy 
éti'zaka álìtaíTa-meg valami kevés boi-ba a’ magot: és 
hamarébb ki-kél. Nem~is kell gereblyévelbó-gereb 
lyélni; hanem egy-úinyi Izélefségre ió fekete porha 
nyós földet föliben hinreni, és három-nap egy-más 
uaán egy kevefsé meg-ôntôzni, 63 a’ ganéios ágyat bé 
fedni, meg a' mag ciìrázni kezd. Az-után ki-nyifsák , 
mint az idö engedi, 63 hadgyák nônni még négy, 
vagy 6: levele lefzen: és igy ió zíros , fekere .. porha 
nyós fôldbe, maid két-Iábnyira egy~máiìúl ůltefsék el ‚ 
hogy a’ Nap a’ gyôkeréhez hathaffon: és ez legyen 
hóld-tôltekor. 

Ennek-ntánna, ha igen meleg kezdenelenni ; a’ 
gyôkerónél áfiìnak egy-tenyérnyi vermecskét , azr iól 
el-rothatt zîros ganéiialbé-tôlcsék, és minden 11111106 
nap állott vízzel тез-661622611 ; 6е nem- levelér , ha 
nem cfak af gyôkerét, 61196 mikor a’ Nap eI-akar e 
nyéizni, Esigy, Sz. iakab пар-11:66 két-hértel, érett 
Сани-11011: lelher ember. 

Azokar pedig, a’ kik igen késôn érnek-meg, nyól 
czad-nappal Sz.Mihály пар-61611, vagy az-urán, mi 
henr a’ hidegtůl félö, a’ pinczében ůlrefsék-el fôveny 
ben Í 63 alkalmas fôldet hadgyanak a’ gyôkere-kôrůl , 
mikor ki-áfsák: ha bóůlrerik-is, egy vagy kér ásó apró 
ganéitveifenek a’ gyôkerére , és egy kevefsé meg-ón 
tôzzék , hogy a’ gyökere nedvefen margdgyon, de 
nem a’levelét: meri: hama! тег-10:11:16. Es igy meg 
nô a’ pinczében , ’s a’ kôzepin fzéo sárga bokrétáia 116, 
a’ kit télben meg-fôzhetni, a’ torzáiával Íîggyl'irt. A’ ki ideién kéván ió Сани-110111, 96 6 
Sz.]akab-nap 6116111, avagy a’ táiban, hóld :61:е1:о1°‹5 l з 1 

СЬХХШ, 

«el a’ magvâtßLXXIV. 
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36 fekete porhanyós földbe , avagyli'óvenyesbe, ’s 
meg Sz. MiháIy-napig meg-levelefedik; a’ kit defzkâ» 
búl clinált Iádában ůltetik-el f'ôvenyes fôldben , 63 
ott-kin hadgyák a’ kertben,még hideg nem-kech lenni. 
Az-utiin a’ pinczében vifzik, és a’ mint lehet, gyakrab 
ban I'zellòztetik, hogy meg-ne fúllyon.' a’ ki-kelet elP 
jóven, ’s a’ kertben 36 helyt kéfzitvén neki, ki-vifzik 
ezt , 63 el-ůltetik нас-ищут egy-máitúl ; de szon-kell 
„мамаш, hogy 361016 -rothatt apró ganéit-is te 
gyenek hozzáx 63 601626 el, карандаши, és gyom 
Iáláiiìl (5’ mint oda fei-is meg-vanirva) forgodgya 
nak kòrnyůlötte : 63 igy, nyólczad-nappal Sz. lakab 
napi-a-elött , érett Саш-6011: kaphatni. Az téli Cauli 
ñoli , ha az kertben meg-nem bokrétáfodott, meg. 
мышами a’ pinczében , a’ kinek fok levele van. 
Ha egy-néhány bokrótás gyôkeret , meg-tarthat ember 
ki-kelelzig&gt; a’ pinczében: ki-viheti magnak a’ цепью, 
és kap egy-néhány magot Щи; efak hogy 361 meg. 
óltalmazza a’ hidegtůi. 

Az Cauli-Iiolit, cfak fôve efzik-meg: azt pedig 
magánofan , vagy húlfal, hallal fôzik. Kinek fòzésének 
módgyárúl , bôvebben az _Szakács-könyvben. 

Caulirapì, evel-is baimolódáe , nem-kůlôrnböz a' 
tôbb kápoízták baìmolódásátúl, mind vetésében , 's 
mind últetésében. Ez-is 36 ziros földet fzerett; a’ 
levele kerekded ebb , fzélelfebb , hogy fem mint a' 
Сын-130110313, ritkább-is a’ tòbb kápofztáknál. Az a' 
kůlômbözés , hogy mikor a’ torzáia nevelkedni kezd, 
az alsó Ieveleit gyakrabban Ie-fzaggafsák, hogy 6:63; 
bedgyék a’ torzáia , és a’ fôldet-is gyakrabban выдашь 
a’torzáìa-körůl, fóldel-is fel-tôlcsék a’ temérdek tor» 
_záiáigq Télre 



1X; Ree. 

‘I'élre ezt-is ki kell áfni a’ Földbůl, és a’ pinczébe 
fóvenyben el-ůltetni, Mikor akariák , ugy fôzzék a’ 
torzáia't , a’ kôzepin való gyenge levelecskeiivel , az ki 
kévánnya, mint a’ Cauli-fiolit ; de elsóben, az temér 
dek lheìát le-hámozza, akár magánofan, akár húífal, 
hallal, ’sa’ t. Ennek a’ magva nagyobb,hogy fem mint 32 tòbb kápofztáknak, vagy repáknak. A Ani-Oriza 
gunkban-is 16 magva terem : ki-keletkor ki-últetik a’ 
kettben, a’ mint az tôbb magnak való palántákot. 

Rape-rauh'. Ez-is mind fôzéseben, munkájában , 
eggyez a’ tóbbivel : óltalmazásában-is, ciak hogy in. 
kább az répák-kôzzé fzámláltatik. Ugy-is Iôzhetni, 
bé-Íoózhatni , mint 3' répát. 

Közönségefen -a' каротаж ‚ kivált-képen 3' 
feies, Olafz 63 Fodor-kápofztának, nagy ellensége a’ 
fzôlö, és vil'zontag; azért Гс kápofztát ne-últeii'enek 
közzel az fzölô-töhóz, Гс lzòlót a’ kápofztához; шеи: 
ha meg-nönnek , eggyik a’ таты el-távozik, nem-is 
Iefznek olly tenyéfzók, mint-ha távúl vólnának egy 
mál'iúl; kinek ìelensége az, hogy ha a’ Fazékba, kiben 
fözik a’ kápofztát, egy kevés bort tôltenek ‚ az-után 
tovább nem-f6 a’ kápofzta, ’s a’ fzinét-is el-vefzti. 
Innen iriák azt-is, hogy ha ki azt akaria, hogy meg 
ne réfzegedgyék a’ bor-italtúl, egyék elébb egy-néhány 
nyers-kápofztalevelet; némellyek az Iavanyú kápdz 
tárúl-is ezentiriák: de én ezt ienkinek nem-tanácslaá 
nám; mert nem-igen láttam hafznát. Egy fzorgalma. 
tos kertéfz, fe fzenvedgye a’ meg-rothatt kápofztát 
kertében ,- ne-is öntòzzôn femmi-némů fůvet avala’ 

vízzel, kiben kápofztát áztattak egy ideìg, vagy 562 
tek .° mert 32 búzivel meg-vefzti az fzamfzéd ТЁМ et l 

CLXXVI. 
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ket, 63 3’ kit nedveûtenek a’ levével. Налет 32 
Réz, vagy vas, vagy cferép fazakakat, 63 edényeket, 
kikben húPc vagy más-fóle ezkôzt fôznek : 63 azokra 
reá égg, ’s pergelödik , ugy hogy nehezen moshatni 
le , 63 tifztirhatni; nine: iobb, hanern efféle 01312. 
vagy приз feies-kápofzta levet fôzzenek benne, 63 
aval moisák-ki. 

A’ kápofztának, kivált-képen az Olafz-kápofztií 
nak 102 orvofsági vannak. Mert az elsô foótalan leve, 
kiben a’ Нант-261101216: 1'6212, meglígyittya em 
bernek gyomrát, 63 meg-indittya; a’ kôhôgéfl: meg 
cñllapittya: 16 han 03 fzavat izerez. На pedig nád 
mézet téfzefz-belâ , igen 16 orvofság az melynek 120 
rengatáfa , 63 fzáraz-betegség ellen. Hafonló-képen 
fzolgál eiïéle közönséges-kápofztának leve-is , az meg 
nevezet nyavallyákellen, Az máfodik', avagy har 
madik leve a’ kápofztának, meg-keményiti hasát em 
bernek. Ha a’ kápofzta-magot, lévben, avagy porri 
törve adgyák-bé az apró gyermekeknek, igen hafznál 
a’ gelefzta-ellen. На 32 nyers-kápofztának levével 
meg-keni ember a’ feiét, az le-efett nyak-cfapet fel 
vonfza. Az fzoptató Afzfzonyok, ha Olafz-kápofz 
tának levével nedvefitik mellyeket, fok teiet {26:62— 
nek magoknak, Ha a’ kápofzrának gyôkerébůl hamút 
égetnek, 63 azt tyukman-f'eìérével öfzfze-keverik, 63 
reá-kötik , meg-gyógyittya az égéit; 3261- forró viztůl, 
akár tůztůl legyen. 

Minden dagadáfi, vagy febet 32 етЬетекЁй616З 
Ь311 ‚ avagy torkiíban a’ nyak-cfap körůl , el-oleat, 63 
meg-g ógyit a’ kápofzriibúl Facfart lév , ha egy kevés 
_olajtt ltenek hozzá, és egy ideig az fzájában tarttya 

einher, 
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ember; Ha 3’ kápofztát bor-eczemek fepreiében megâ 
fôzìk, kót nyers tyukman-fzékit, és egy kevés 116111 
eczetet vefznek hozzá, iól ôfzíze-verik, 61 kever-ik , 
’s Haittom módgyára a’ kôfzvényes tagra kötik: igen 
ki-voni'za annak fáidalmát. Hafonló-képen , ha ugyan 
ezen lévben árpa-lifztet, Coriándert, Rutát tefznek , 63 
egy kevés fnót, ’s 831110111 módgyára a’ kôfzvényre 
kôtik, Más régifebnek-is el-vefzi fáidalmát: 113 meg 
fôzik a’ kápofztát , 63 mind leveftůl által-verik , ’s aval 
kenegetik az febet. A’ kinn nagy hévség vagyon,«akár 
hideg-leléitůl, 311111- hagymáztúl; töriön kápofzta Ieve 
161 612126, 63 116116 magára, igen meg-hivefiti, 

Ha a’ kápofztábúl 1`ас1`3г1 levet, egy kevés borral 
6fzfze-keverik , ’s abban ruhát mártanak, ’s nedvefen 
a’ Fůle-kôrůl kötik embernek .' annak zúgását, és fái 
dalmát el-vefzi. Ha kit a’ důhôs eb meg-mart, vegyen 
kápofzta levelet, vagy magot.' tôtie-meg, keverie e 
czettel 612126, 63 116116 reá , ki-fziia mérgét. Ha pedig 
ugyan ezen kápofzta levelet vefznek, 63 meg-tìfztitván 
meg-fzárazttyák , ’s az után тек-162111, ’3 321 adgyák 
innya a’ dûhôs-eb, vagy farkaßúl meg-matottnak , 
meg-gyógyúl. A’ kigyó maráft-is , ha hamar kápofz 
ta levelet kôtnek rea’ , meg-gyógyittyá. Ha meg-törik 
a’ kápofzta levelet, egy kevés timsóval , eczettel, 612 
fze-keverik .° meg-gyógyit minden růhet, kofzt, fe 
kélyt. Ha valami mérges gombát evet vólna-isvalaki; 
igyék kápofzta levélbûl 1361311 levet reá, nem árt neki. 

Némellyek falétromot, vagy 1'063 fôldet tôrnek 
meg , azt meg-fzitállyák .° ’s aval hintik-meg a’ palántát 
mikor három levelů,és hamarébb meg-Pô. Némellyek 
hamńval hintik-meg: hogy a’ hernyók ne-átthaliânak 
neki, kirůl ez-után. M m i X. 

CLXXIX. 

CLXXX. 
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Az Hagymákrúl. 

fzoktunk élni az ételben, 63 a’ kerti-vetemé 
‘CLXXXLI Z Mi-Orfzágúnkban ,' a’ mi-némů hagymákkal 

nyek-kózzòtt, ezek: Fog.bag7ma, Уст-6453. 
‚и , Pa'r-bagjma, M ogyoro’ bag'yma, MetéÁ/â-bagyma, 
' Давит, Fog-hagyma.- Kôzônségefen két-féle a’ 

Foghagyrna.~ Eggyik kerti, fzelid. Málik, vad Fog 
hagyma, mezei, kigyó hagyma; cle itt той ezekrůi 
32 vadokrúl nem-fzóllok: noha némellyeket ezek 1:62 
zůl-is, a’ Parafztok meg-efzik , fô-képen az aprókat, 
kik a’ gyůmólcsös-kertben a’ fák- alatt, idején ki-kelet- 
kor ki-nônnek , és Г26р gyengék; hanem fzóllok cfak 
fzintén a’ kerti fog-hagymárúl. Ez-is не: féle, Eggyik 
ôfzi; máfìk ki-keleti, vagy nyári. Az öfzit, azért ne 
vezik annak , hogy ôfzfzel ůltetik-el. A’ málikat', 
hogy ki-keletkor. A’ foghagymának, igen nehéz 
bůdôs [zaga van ,° azért, nómer Nemzetségek nem 
fzeretik .° némellyek pedig igen kedvellik. A’ fog 
ha'gymának feje gerezdes, az az, egy-néhány ôszze 
nôtt gerezdekbůl áll , kik egy kůlsô fejér пашут] fe 
detnek-bé: az belsô hejok vereiies, keménnyebb: az 
fzéke belôl fzép-fejér.' alól 32 egéfz fôbůl apró vëkony 
gyòkerecskék nônnek-ki. A’ levele egyenefen 6:1 nö , 

\ mint a’ vereshagymának; cfak hogy nem-ollyan kei-ek. 
ded ůreges, mint ennek: hanem valamenyire fzéles, 
63 vékonnyiibb.- _‘ ` 

A’ fog hagym'át, nem-magúl fzokták vetni ; mert 
igaz magva nincfen, hanem a’ fzárának tetején lefznek 
nél'ia .egy hártyában bé-takarva fok apró gerezdecskék, 

.~ fô-képen 
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fö-kepen az ófzißog-hagymákon , kiket mag gyanánt 
el-úlfethetni ; de három, vagy négy efztendeig-kell 
várakozni, még feìek nö. Azért ‚ inkább el-kell fzag.. 
garni еду-тёти az ôreg gerezdeket, és ugy gerez 
denként ůlcetni a’ fôldben, három vagy négy-úinyi 
távúl egy-máfiúl: méllyen pedig két-úinyi Izélelségre. 
Az kit ki'keletkor últetnek, az hóldnak nevelkedésé 
re, egy kevefsé a’ változás-elôrc. Noha némellyek „ 
inkább ióvállyák az ôfzi ůltetéli, tél-elôtt ; de_ebben 
kivált-képen az heynek, és tartománynak alkalmatoí' 
ságára kell-nézni. Ide mi-felénk, ìòbb a’ ki-keleti. 
Az kinek fok vagyon , mind a’ kettöt meg-probálhat~ 
tya. Ha öfzfzel ůlteti, hamarébb gyenge fog-hagy- а 
mája lefzen, és tôbb magva. Vagyon ugyan bizonyo! 
neme az óf'zi fog-hagymának, kik olly nagyoklefznek, 
mint az óklôm : kike: Török fog-hagymának-is hinak, 
és azt Öfzfzel-keil ültetni. ` 

Az ůltetni való gerezdekbenis, válafztáli tef'znek CLXXXW# 
a’ fzorgalmatos kertéfzek: тег: :’ kůhó gerezdeket a’ 
kik nagyobbak , és erôllebbek , azokat válafzttyák az 
ůltetéfi'e; az belsôknek , mivel apróbbak , békét hagy 
nak: noha a’ Magyarok, mind egy aránt ůltetik. A', 
fag-ha yma nem-kéván kivált-képen való Földet: ha» 
nem k yzép-f`zer|.‘ìt, és halehet, pothanyófi. Nem-is 
igen vágyodik a’ mefìerséges baimolódáii'a: hanem, 
hogy ki-keletkor, és nyárban, gyakrabban густ!“— 
l ák , és tifztán tarcsák; mert nem-fzenved más-ŕ'ůvet 

rômefi maga-mellet .’ és ha igen fzánz idô jdr, meg 
kévánnya az ôntözéfi-is. ‚ 

Némellyek azt írélik, hogy a’ fag-hagymának CLXXXIY. 
eröfs fzagát el-vehetik az ůltetésével; tudnig-illik. ha 
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¿tet akkor ůltetik-el, és l'zedik-ki , mikor a.’ hóld az 
fóld-alatt van, és nem világoskodik. Némellyek meg 
aztitélik, hogy ez kevefet hafznál: hanem leg-iobb, 
ha fzáraz idôben , выбиты gyakrabban fegitik; inert 
a' fog-hagymának, a’ kit nem-ôntôznek, erôß'ebb Iza 
ga lefzen, hogy'y fem mint a’ kit ôntöznek. Némel 
lyek azt mondgyák, hogy ió fzagot ád , ha egy пуск 
babot rág valaki , minek-utánna fog-hagymát evett. 
Edes-is lefzen a’ fog-hagyma, ha ollvat, avagy olay 
magot tôltenek hozzá, mikor el-últetik. De elïéle 
fogy-hagyrna, igen drágavólna Magyar-Orlzágba. 

Sz. Iván-nap táiban, mikor a’ fog-hagymának iól 
meg-nôtt a’ fzára, meg-kôtôzik azt: avagy egy-más 
kòzzôrt ófzfze-Fonnyák: avagy a’ mint némellyek , el 
metéllik; nérnellyek meg-törik vagy le-tapodgyák, 
hogy nagyobb legyen a’ Feie. lól-lehet nemellyek, 
cfak a’ terméfzet folyáeára hadgyák. Némellyek, hogy 
lagyobb legyen a’ fog-hagyma feie; a’ gerezdet, mikor 
el-akariák últetni, meg-likafztyák, ’s egy ubotka ma 
got dugnak belé , ’s иду últetik-el. 

Sz.Lörincz-nap táiban, avagy a’ hideg hellyeken , 
Sz.'Bertalan-nap táiban, mikor a’ fog hagyma meg 
érett, ki-kell fzedni a’ fôldbůl : 63 meg-fzáraztani a’ N a 
pon, hogy az-után meg n‘e rothadgyon, Némellyek 
cfomóba kôtözik, 63 a’ kéményben a’ fůlire fůggefztik; 
de ez nem-alkalmatos, ŕ'ô képen ha azt el-kellene úl 
tetni. Némellyek el-metélik a’i`zárát, és fzáraz hel 
lyen tarttyák a’ feiét. Némellyek egy kevés foós viz 
zel hintik-meg , ’s ugy fzárazttyák. De leg iobnak ité 
lem, ha kofzorúba kôtik, öfzfze-Fonván тюка: ’sugy 
tarttyák l'záraz hellyen : a’ n int kôzônségefen élnek Ma&quot; 
gyar-Orfzágban vele, А 



X. Réfz. 177 

A’ fog-hagymiit nyerfen, fôve-is efzik mind húf- CLXXXVL 
fai , hallal, és némelly pareiban-is, az falátába-is, 63 sá 
Sákban: fö-képen mikor 2616 , 63 gyenge feie , Í'zára. 

A’ kinek igen nehe'z a’ fza a, mikor más ember 
fog-hagymát ever, egyék 6-13, 3 nem-érzi annyira: 
avagy egyék mindgyárt ,petrefelymer, avagy Olafz 
kaporr reá. Egyéb-ként a’ fog-hagymának fzaga, eröf 
{iri azr a’ ki efzi; azt pedig 3' 9616 iár, meg-erôtleniti: 
avagy ha vele verfer-f'úr , avagy közzel munkálodik 
bozza’. Azért, ha ki más ember Iovával akar Fúttarni, 
adgyon fog-hagymát enni a’ maga lovának, ’s meg 
erôÍIedik túle: a más 16 pedig, a’ ki-mellert für, meg 
erezvén a' fog-hagyma fzagot, el-lankad, 's el-fárad , 
és nem-is futhar ollyan 161. 

A’ fog hagymának igen fok hafzna, és orvofságaCLXXXVlL 
vagyon. A’ tòbbi-közzôrt , azr íriák 1616116: hogy 
ha darabra metéllik , 63 a' vakondak likába refzik , ki 
ůzi onnér a' büze a’ vakondakor. A’ kik hideg, 63 
nyálas terméfzettel birnak, azoknak igen haf'znos a’ 
fog-hagyma ,° mert ez meleg, 63 fzárazró mind kivůI 
belôl , ha élnek vele. Ha a’ fog-hagymát 6112116 1161131 
Öfzfze-rôrik, és aval meg-kenik a’ různél embernek 3' 
1311161, 63 32 ágyba a' hára-gerinczit: el~veÍ`zi a’ hideg 
tůl fzármazotr húrutot. Az hideg rázáfa, avagy in 
kább a’ csômôr-ellen , nincs iobb orvofságok a’ Magya 
roknak, mint-ha eczettel ôfzfze-tôrik , 63 3931 dôrgölik 
kariait, háta-gerinczit, nyakfzůrrit,éslapoczkáit: ’s 
ugy el-of'ztattyák az alurt-vért a’ bôre-alatt embernek. 
A Fog-hagyma minden-némû méreg-ellen ió, i'ô»képen 
ha ki rofz poshatt, és egéfségrelen vízer ivott. Hafonló 
képen, a’ mérges-állarok maráfa-ellen ha borba 11‘21'2611, 
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x... 

ha meg-tôrik, és a’důhds-eb marására Hafirom mód 
gyára kôtik ,° azért igen 36 az úton-iároknak magokkal 
hordozni. A’ Роя-121363 ellen tarcf'a valaki az fzáiába, 
avagy cfinállyon Haliromot belôle, ôfzfze-elegyitvén 
egy kevés lúd-hájjal, és tegyen a’ fůlének ůregébe egy 
kevefiet a’ felôl , a’ melly felôl fái. 

A’ fog-hagymának igen nagy ereie vagyon, ugy 
hogy, ha ki törve, avagy egéfz gerezdenként-is akát' 
hová-is a’ teilzére kôti, fel hollyagoztattya azt, és febet 
elinál raita; azért, mikor igy kivůl akar valaki élni vele, 
mindenkor ollyan ezkôzt elegyitf'en hozzá, a’ ki ereiét 
meg-czáfollya. A’ Peltis ellen is igen 36. Azt tarttyák 
a’ Doëtorok , hogy ha ki elizve két , vagy három fog 
hagyrna gerezdet meg-tifztit, ’s egéfzfzen nyeli-el, 
minden nedveläéget тез-6016121 az ember gyomrá 
bin: 63 a’ kôfzvény ellen-is igen 36. Ha a’ Fog-hagy 
mât téibe meg-Fôzik, és azt adgyák afgelefztás gyer- ' 
mekeknek (’s a’ kiket ezen férgek-miatt az nehézsé 
bánt, ) meg-innya : el-ůzi azt. Nem-kůlömben a’kô 
vet-is, ha illyen teiet il'znak, Az fzelcket ki-ůzi, a’ 
fzomìúságot meg-ólttya, hangos I'zavat fzerez. На 
mézzel òfzfze-tôrik; kofzt , rúhet , fokadékokat, kor 
рёв az ember feiébül ki-vefzt, ha vele kenik, 

Ha a’ Fog-hagymát vizbe meg fózik, 63 azt a' da 
máfzoknak meg-adgyák innyok , egy étfzaka ugy meg 
dagadnak tôle ‚ mint-ha egy-néhány hétig hizlalták 
vólna; de egy-néhány nap múlván megint el-múlrk, 
Azért a’ ki hizlalt ártánt akar venni, meg-Iáffa, hogy ' 
megne cfalatkozzék eŕiéle mefierséggel, 

. A’ Fog-hagyma jobb ízů , 63 66611`6ЬЬ 1612611 . ha 
выпей-616116 el-ůltetik„egy egéfznap 6663 muliba 

- áztat 
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чч- гс: 1T, к: -.-_,. áztattyák; nagyobbak-is lefznek , ha két~nappal az ůl 
tetes-elòrt , reiben ázcattyák. 

A’ ki ôrômeft efzi a’ fog-hagymát, de a’ fzagát 
nem-fzenvedheti a’ fzáiába az , kennye-meg nyers fog 
hagymával a’ tálat, a’ kiben az étket fel-adgyák: ’s az 
étekben meg-marad a’ fzaga; de a’ ki abbúl elzik,nem- . 
lefzen bůdôs a’ fzáia tůle. 

Сера, Cepr, vel Capa, Сера, Veres-hagyma. Az 
Veres-hagymának a’ feje, nem-gerezdekbůl áll, ha 
nem rétes fzeletekbůl: a’ levele kerekded , ůreges , ki 
nek állattyárúl, mivel minden ember 1Гт6гй,’ nem 
fzúkség fokat fzóllanom. Kivált-képen két-féle mi 
nálúnk. Eggyik, kinek veres a’ heja; máiik, kinek 
éppen feier, a’ kit kúlömben nem-nevezhetúnk, ha 
nem, Fejér-veres hagymának: a’ ki magában nem ol 
lyan erôs mint am az, nem-is olly könnyen nevelhetni 
ôtet; azért ritkább AIagyar-Crfzágban. Egyéb-ként 
terméfzetekben, ’s munkálkodáíokban ост-13616111 
bôznek, ` h 

A’ Veres-hagyma, igen 16 zíros, meg kapált:,` 
tifzta, porhanyós, 16! meg-trágyázott fôldet kéván , 
a’ lki az Napra fordittatntt, 63 valamennyire meleg: 
hogy igy ideién meg-eróII’«dvén, könnyebben el-tůr 
helIe a’ fzárazat. Idején-kell ôtet vetni , mihent a’ 
fôldet áshatni , ugy mint Ilanuzu'iusban, Februariusban , 
Martiusban ,° az az, Bóldog-Afzfzony havában, Bôìt-elö 
hóban, Bôìt-más hóban; hóld-fogytárama az idô en 
gedi; mert a’ veres-hagymának más-terméfzete van , 
hogy fem mint 32 több veteményeknek: mivel az mi 
máfnak hólcl- töltére 16, ennek ellenkezô. Hafonló 
képen ,' az mi máfnak hóld-fogytára nem 16 , ennek 
hliznof', Rit 

CXC. 
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внеш-кап: az veree-hagymát vetni; azért ваше: 
kell közibe keverni, Más-féle magokat-is vethetni 
kôzibe, ugy-mint свищ, petrefelymet, cfornbort, 
paliernákat-is, ’s a’ t, mint oda fel-is ielentettem g-dik 
Réfz. n. 46, ennek az kónyvnek, Minek-elôtte pedig 
el vefsék, ha elébb poshat ganéìos vízben áztattyák , 
és me -dagad. az-után meg e y kevefsé meg fzárazt 
gyák, з ugy vetik-el: ìobban, s nagyobban nö, Né 
mellyek el-mennek , ’s egy vagy két-nap lágy meleg 
vizben антик; az melly vízet négyfzer napiában 
le-töltik, ’s meg-úiittyák, hogy az mag meg-ne bû 
döfsôdgyék: ’s az-után vetik-el ìó fôldben, a’ kire egy 
úìnyira apró roftált ganét hintenek. Ha Fél-lábnyira 
meg-nö, és i en sůrů vólna a’ veres-hagyma, ki-kell 
fzaggatni a’ s růit, (kit más-hová-is ůltethetni ) ugy 
hogy egy-úinak l'zélefségére legyen egymáßzúl, ós 
ìobban nóhelfen. Az veres-hagymát tifztán-kell tar 
tani, ¿s néha-néha két-ágú vékony kapácskával, a. 
vagy az mint némellyek cfelekefznek , a’ f'arlónak he 
gyivel meg-kell kapálgatni, hogy a’ fôld igen cfere 
pes ne-legyen kôrnyůlötte, 63 kemény, Ki-keletkor 
( mint oda fel-is meg-mondám) mindgyárt, mihent 
a’ fölnek fagya ki-megyen (de ugy, hogy méga’ téli 
nedvefäég benne legyen) veíizék a’veres-hagyma ma 
got, hóld-Fogytára. 

Két-i'éle veres-hagymát fzoktak a’ kertéfzek Шеве 
ni, Eggyikét a’ konyhára: танка: magnak. A’ kit 
eledelre агаты: ůltetni , legyen az apróia-kôzzů\z 
hogy ideién legyen a’ fzakácfnak неги hagyma levele, 
és feie , ’s meg-ne fogyatkozzék abbúl. Ezt.is ìó Бди. 
ben-kell ůlretni, de &gt;nem-kell.mindgyárt még mikor 

Ж ’ apró 
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apró ki-vonni; mert a’ földi gelefzták belé-búinak a' 
likokban, és как: СеГ2пе1&lt; a' tôbbinekis. Hogy pedig 
magba ne-mennyen efiële ůltetett veres-hagyma; mi 
nek-elôtte el-ůlteiisék, a' heg it kerefztůl meg-mefsék, 
és hóld fogytára fzinte az úiság-elôtt ůltefsék: és ha 
igen felette meg-leveleznék , és ['zárába akarna menni , 
Ie-tapodgyák. Száraz idöben-kell бес: ůltetni ’s vet 
ni, és Ízáraz földben-is : azéri: némellyek 20. nappal 
elébb meg-áfsák a’fôldét, hogy iól meg-fzáradgyon. 

Az magnak valót, az ôregibúl-kell válafztani, a’ 
ki fzép kerekded, ’s azt kell el-ůltetni ió fôldben, fél 
Iábnyira egy máítúl : de ne-méliyen a’ mennyire lehet, 
és ha meg-keményef'zik a’ f'ôld raita, meg-kapálgaf 
зак, és fzorgalmatofiàn meg-gyomlállyák ,° mert ez 
igen fegiti az nôvésre. Ha pedig felette fok levelei 
vólnának, egy-ne'hányat el-kell venni ,° de ne kéiIël, 
hanem kézzel le-fzakafztani , azt pedig fzáraz idöben; 
mert esös idôben a’ víz belé-megyen az ůregében, és 
meg-rothafzttya a’ veres-hagymát. Az magnak v-aló 
vereshagymát, némellyek hóld nevelkedésére älte 
tik , és e’ magvít-is akker fzedik-le. A' magvát pedig 
elébb le-nem kell fzedni.’ hanem, ha iólmeg-érett, 
tudnia-illik , mikoir a’ magva fzép fekete, a’ háttyáiá 
ban, az melly közônségefen Augultusba lefzen. Né 
mellyek hogy iobb magot nevellyenek, ha Iâttyák, 
hogy egy fôbúl fok fzára iónne-ki, az melly, magot 

- hozna, minek-elôtte iól meg-nônne, egy-néha'nyát 
Ie-fzaggattyák: hogy a’ tóbbi iobban meg-érhefsék. 
A’ magos Г zárat, hogy a’ fzél le-ne tôrie, pálczíeskák 
hoz-kell kôtòzni : az végre némellyek, két-két Feiet 
teûnek egy veremben, és azok-kôziben egy раст, a’ 

Nn 111139! 
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kihez kôtözik. Némellyeknemdugnak femmikarocs- ' 
kát melleje: hanern cfak egy-néhánynak fzárát 36:6 
zik-öfzfze, a’ kik egy-maß: tám agattyák. 

Az magbúl kôtc veres hagymának, Sz.]akab-nap 
tájban , le-l`zokcák az fzárát tapodni, hogy jobban nô 
heiîèn a’ feje, Eŕïéle hagymát, az mint hogy nem-egy 
fzer-’s-mind érik: ugy nem-kell egyfzer-'s-mind ki 
fzedni, Leg jobb jele a’ meg-étésének az , ha 1'26136 
a’ levele, avagy fzára, és a’ gyökerénél igenlágy, és 
ha a’ feje ki-kezd a’ földbůl, bújni: a’ ki illyen, fza 
badon ki-fzedhetni,’s a' tôbbit meg ben-hagyhatni , _ 
mig az- is jól meg~érik. Mikor ki-fzedik , az melly Föld 
3' gyôkerére ragadott, azt le-kell venni; az-után 126 
raz helyre tenni , még derekafan me -i`zárad a’ 1'2613, 
¿e ne 32 napra. Avagy kofzorúban a fzárával kôtôz 
ni, 31161- 26р0111-3‚ az mint mi-felénk: ’s ugy fzellôs 
helyre fel~fůggefzteni. Némellyek, hogy meg ne 
rothadgyon az veres-hagyma, hév vizben márttyák : 
az-után a’ Napon meg-fzárazttyák, 63 ugy fzározan 
arpa polyvába rakják, hogy eggyik 1166136 a’ málikat. 
De eŕi`éle felettébb való fzorgalmatofság, nem Ma 
gyar~0rí`zágba való. 

Anton. Mizaldus azt irja , hogy Ielette nagy feie 
1612611 a’ veres-hagymának, 113 vermet áfnak 1161-6 
Iôtte, és a’ fejét fellyebb emelik és vonogattyák: de 
ugy, hogy ki-ne vonnyák a’ fôldbül. A’ f'ôld nem 
kedvelli , ha egy-más után azon fòldbe fog hagymát, 
veres-hagymát, vagy más-fiile hagymát vetoek: ha 
nem változtatni-kell a’ fôldet. 

A’ veres-hagyma mind étekben , falátában , 363611 
bln» fÖ'képm mikor még 2616 gyenge; mind nyezfeià о v 

nl 
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Гоби! kenyérrel i6 .' némellyek meg-is sůtik, és Каша 
módgya'ra , hidegen eczettel , olaìial ef'zik. 

A’ Veres-hagyma igen ìó ízt ád az éteknek, ‚на: 
rántva, akár cfak ugy is apróra metélve, és fóve :hafz 
nál-is azoknak , a’ kiknek gyomrokat, és fzivek karaiát 
el-fogta a’ nyál, avagy nyers nedvefség ; meet ki-vefzi 
a’ phlegmátx de nem azoknak , a’ kikben fok (ай: Va 
gyon , fzáraz és hév мы birnak: mivel igen hevit , 
fó-képen ha nyerfen efzik. Egéfséges pedig, ha el 
sóben a’ vízbe ‘hánnyálh és petrefelyemmel eggyůtt 
fôzik, vagy ránttyák. Az fzoptatóknak teìeket ne 
veli. Az ételhez îzt f'zerez embernek. Ifmét вты 
mas annyibúl ha nyers , hogy rettegô álmokat indit, 
és mély álmot, fó-képèn ha eiive Гоше efzik так; 
benne. A’ fzemét meg-hnmályefittya embernek, ¿s 
vifzketteti az ô наименьшая ‚ mikor a’ капут: 
шт ki-vonfza. Az ô kedvetlen (гага, nehéz bôifen 
téfeket , és lehelletet fzerez, 

A’ Veres-hagymának mind-szon által , fok отход 
sígivannak, mind kivúl belôl. Kivůl, ha annak ki 
facfartlevébůl egy néhány cfeppet az ember fzemé 
ben boesátonak, minden maculáìát, és más Бодун 
kozálit eI-vefzi. Haiat nevel, ha a’ kopafzok, és az 
kiknek a’ koiìtúl el-ment haiok ,- evel gyakran kenik 
feieket. На az ki-facfart levét kappen háiìal öfzfze» 
elegyitik , ’s aval kinek az bôre el-mentz meg-neveli. 
Az égett tagra is, ha parás-hamúban meg-sůtik sz 
veres-hagymát, ’s ugy tefzik reá, igen ìó. Azéret 
len kelifeket, 6ч gugát, ha egy-néhíny fůgêvel, a» 
vagy mézzel ôfzfze tôrik, és reá kôtik xmeg-lágyittya, 
69 meg-érleli. A’ důhös ebek так“: ellen ha meg 
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tôrik, mézzelés foóval öfzfze-keverik, igen ió mikor 
reá-kötik a hafonló-képen más mérges állatt ellen-is, 
Veres-bagymát ha borba vagy vízbe meg-fôzik, az 
után meg törik, és fa-olaiba meg-ránttyák , Hail:er 
rnódgyára kôtik az gyermek-ágyas Al'zfzonnak 136166 
kite: meg-állittya гашиша. 

На kinek enyetség foly a’ f'ůlébůl, abban egy 
keveliet bocsá on a’ levébůl, meg-tifztittya. Az sú 
ketséget-is, és zúgását a’ Eûlének, el-vefzi. Ha az or 
rában fel-Iziia, meg-állittya az otra-vere folyását, 63 
meg-tifztittya az agya-veleiét. Ha parás hamúba meg 
sůtik , és fůgével, mézzel, avagy nád-mézzel efzik , i 
gen hafznos az melynek, 63 toroknak nyavalyái-ellen; 
ugy-mint, a’ fúladás, hurut, és torok-gyék ellen, Az 
peliis-ellen felette hafznos, ha egy veres-bagyma feiet 
vefzefz, a’ teteiét fzépen ki-metzed ; az-után a’ bólit 63 
fzékit ki-váiod, hácom vagy négy réfzre : tégy abban 
más-fel nehézék ió régi teriéket, avagy egy ió mogyo 
rónyit, 63 ha akarod facfari-belé lemonal-evet, tégy 
Velenezei terpentinát-is egy kevefIèt hozzá, ted-reá 
megint a’ teteiit, taluni-bé&gt; vizes fzófzfzel , sůsd-meg 
parás hamúban , tórd-meg mozárba, tôles három vagy 
négy-kalán ió eczetet hozzá, facfard. ki a’ levét,és add 
mega’ peflzifes embernek innya, hogyiól izzadgyon 
utánna : a’kibůl pedig ki-facfartada levet, kòsd azt 
Найти: módgyára a’ gugára. 

Ринит, Paár-hagyma: a’ kinek fzaga, ereie ol 
Iyan , mint a&quot; veres-hagymának , ст; hogy a’ feie nem 
ollyan nagy, fe nem-ollyan kerekded mint a’ veres 
hagymának : hanem hefzúkás , a’levele-is hafonlóbb 
a’ fog-hagymának Ieveléhez: de ennél fzéleffebb. ¿S 

hegyeL 
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hegyeŕi'ebb, ’s hnfzfzabb~is, és verefebb.' alól fok 
apró gyókereeskéie , vagy haiacskáia vagyon, kér-két 
levele об mint a’ veres-hagymának: egy-néhány fô nó 
egybe , kiknek kôzepin némelly I'zárakon nônnek vi 
rágiai, és azokbúl fekere magva mint a’ veres-hagy 
mának. A’ paár-hagymár a’ leveleérr inkább verik , 
avagy ůlterik, hogy fem mint a’ feieért .&quot;noha спи: 
fzinre ugy élnek mint a’ veres-hagymával , kiválr-ké 
pen ki-keletkor, mikor még a’ vereshagymának ak 
kora levele nincfen; azérr a’ paár»hagymát ôfzelis, 
ki keletkor-is el~ůltethetni, és nagyobb lefzen a’ feie ‚ 
noha nem-fzůkség ôter fokfzor el-ůlrerni; ты: а’ re 
ler-is megállya : és ha valaki ôter télre a’ pinczében 
el-últeri, vagy a’ kerrben bé-fedi ‚ fzép gyenge sárga 
letzen. 

A’ Paár-hagyma nem-kévân olly zíros , és iól eI 
катет ŕ'ôlder , mint a’ veres-hagyma. nem-is kell 
ôter hóld-fogyrára verni: hanem egy kevefäé az úi 
ság-után ,° avagy mikor a’ ki akaria , hanem-ha mag 
váérr verik : inert akkor ôfzfzel vetherni, vagy janua 
riusba, Februariusba; de két-efztendeig nem hoz ma 
gor. Minek-uránna el-verik, meg-kella’fôlder raira 
aiporni , és három vagy négy-nap ugy hadni ónrözer 
len~ A' gyenge баса] paár-hagymár, mindgyárt elein 
tén gyomláláfi'al , és дышащих fegireni; mert 
nem kedvelli az fzárazar. Ha pedig nem-akarna iól 
nönni , ió úi гаме: kell-rea verni, megint meg-erôil 
södik. 

A’ ki télre akar vele élni , Augufiusbanßeptem 
berbe, és Oáloberbe úlreITeel: az az, Kis-Afzfzony 
havába, Szenr мату havába, és Mint-fzent havába. 

- N n 3 A’ki 
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A’ ki pedig nyárra Aprilisben, Maiusba , Sz.Győgy, 
és Pünkösd havába. Mikor el-űltetik ‚ fővenyet ke 
verjenek n’ föld-közzé a’ kiben ültetik, és jobb lefzen; 
ugy ültetik ótet mint az fog hagymát. egy-máftúl el» 
fzaggatván , négy-úinyira; és ha azt akarod, hogy na 
gyobbak legyenek , valami cferepet,vagy fzéles követ 
kell-aláia tenned: alól az apró gyókerecskéit, és leve 
leinek hegyit el-metzened. Másképen-is meg-öreg. 
bithetni a' paár-hagyma feier, ha tudnia-illik, meg, 
likafztod azt valami árral, avagy törökkel , és hafonló 
magot (шаг: belé, ’s ngy temeted-el. Avagy végy 
annyi paár-hagyma magot, az mennyi három-úiiad 
kôzzé fér , és tedd egy régi ruha-fóltba, ásd-el a' földbe, 
és ganét tégy reá, meg-óztőzd mindgyárt; ’s az-után 
is gyakran ófzfze-nó, és öreg-fő lefzen belőle. 

Petrefelyemmel, és más több efféle vetemény 
maggal is meg-probálhatod ezt; de én nem-{akat bl 
zom hozzá. Némellyek mikor elültetik, el-metzík 
minden leveleit az hagymaiáig , és ngy horgafan ülte. 
tik-el a’ földbe; az-után egy kevés idó múlván ‚ mikor 
meg gyökerezik, és levelezni kezd, megint Щецин: 
kicáfsák ’s el-últetik , de méllyebben: {zép fejét lefzen, 
és kedveílïebb. 

Egyéb-ként a’ Paár-hagymával , mind étkekben, 
’s másban-is ngy élhetni , mint az veres-hagymával .° 
’s még az может nem-kúlómbóz. Azért lásd 
meg ide-fellyebb , az mit a” veres-hagymának otvot'sá 
gárúlírtam. , 

Annakfelette, azt так felőle; hogyha az mag. 
Vát a” meg-favanyedott , avagy meg-eczetefedctt bor 
ba сшит, gifzfzá-hozza az előbbeni jóságára : ha pe 

dig 
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dig ideiébben az hordó borba tôltik , meg-óltalmazza 
az eczetefségtůl azt. 

C¢pa ‚фаты, Megyoró-hagyma. Ennek a’ feie 
kiifebb, hogy fem mint az több hagymáknak : a’ végfn 
egy kevefsé gòmbólyú, az-után hol'zúkás, bokrofan 
nö egy-másban, de nem-ollyan fzoroiTan mint a’ fog 
hagymáaak gerezdei: hanem el-vannak egy-máfiúl 
válaíìtva a' feiei, hanem a’ végin a’ gyökér fzálakkal 
vannak ôfzfze-kapcfolva. A’ levelei vékonyak 63 úreíl 
fek , eggyik a’ málìkbúl nóki. Az íze édelfebb a’ tôb- 
binél,’s nem-ollyan keferú, ’s nem-is olly nehéz fzagú. 
Mikor el-ůltetik, el-fzaggattyák egy-máftúl a’ Feìeket, 
’s ugy ůltetik~el. lobb ki-keletkor ůltetni , mert tél 
elött ki-fzokták a’ fôldbůl fzedni. 

Nyerfen fzokták kôzônségefen enni .° noha az 
étkekben fem igen rofz. Egyébb hafzna’s orvofsága, 
eggyez a’ veres-hagymával. 

Ранцы/58213, Metélló-hagyma, a’ Németek fznidt 
lauchnak nevezik. Ennek vékony úreges levelei 
vannak , mint a’ mezei csôvék, egéfz efz’endô által 
mind zôld , bokrofan nó ,- azért ékes 32 ágyik Кап-31 
iára ůltetni : mert ezt tarolhatni-is , ’s meg fzépen 
fel-nó, sôt egyéb hafznát fem vefzik , hanem le-me 
télik leveleit, ’s aval hintik-meg az étkeket, nyerfen 
apróra metélvén. Az mifculantia falátában-isió. Fw 
ie nincfen, hanem darabonként egy-málìúl el~f`aggat- 
ván , ki-keletkor últetik-el : fzaporán nó, nem-igen 
vetik magúl, télbe-is kin-hadgyák a’ kertben. Kiváltd 
képen való orvofsága nincfen, 

XI. 
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ССШ. 

XL RÉSZ. 
Az Gyôkerekrůl. 

Zóllok ezen Réfzben cfak azokrúl a’ gyökerek 
rúl, kikkel ételben fzoktunk élni; теге nona 
más капать kúlómb-fe'le gyökereket-is a’ ker 

tekben vetnek , vagy ů'ltetnek, a’ kik nem-enni va 
lok, hanem inkább orvoi'ságért: de én azoknak bc' 
két hagyok, hogy idômet hijába ne-tôlcl`em: azórt 
legyen elsô. 

Bem, Czékla. Багет-Её]: kôzônségefen a’ czékla, 
che'r, Vern, Fehn. A’fejérmh gyôkere cfak nem-ol 
lyan mint az répának. A’ levele éppen zôld nagy 
fzéles, kôvér, temérdek inai vannak. Az сете/пед 
gyôkere nagy öreg lefzen, még az korontár répánál 
is nagyobb nemellyik, vereliès ugyan kivúl, belôl-is 
valamennyire. Némellyek pedig valamennyire ve 
reffekkivůl, belôl egy réte veres, más тёса feier, ’s 
meg verevs meg feier, mind ugy rendel, kit Tôrôk 
veres-répának nevezůnk. A’ levelei ezeknek zôldek, 
de az fzárai ’s inai, vereffek. A’ kit маем mon. 
ать, igen i'zép verefs belôl, mint a’ ver: hanem 
kivůl a’ gyôkerének не]: valamennyire f'eketéllö, az 
is temérdek f'zokot Ienni a’ ìó fôldbe, Ennek levelei 
éppen vereiiek , ’s az inai-is. A’ magvai mind ezek 
nek egy ôreg kórón nônnek, a’ kinek fok ágai ven-v 
nak.’ azokon apró levelei , a’ kik kôzzôtt nönnek gö 
tôndós magok, gômbölyůk valamennyire, nagyob 
bak a’ fpinácz magnál; a’ kiknek igen vereffek az Зуб 
kerek, azoknak magvok egy-kevefsé feketállenek. 
_Ezgk kigált-képen azyeres-répák. 

Ш: 



XI. Réfz. 289 
Itt mi-nrilúnk, iobb réf'zire inkább minden efz 

tendöben, ki-keletkor hóld-nevelkedésére ůltetik a’ 
шаманы: magvát, ió zíros fôldben, és ritkán: de 
elsöben meg-áztattyák ; мы más Orfzágokban ôfzel, 
es télben-is vetik , ha az idô engedi. Ha sůrůen ta 
Шт nönni , ki-kell venni a’ hól sůrů, és nda últetni , 
a’ hól ritka: hogy egy-aránt nôiiôn. A’ magva barom 
efztendeig-is el-tart, 68 ió últetni. Némellyek azt 
itélik , hogy három-efztendós czéklának leg-iobb az 
magva : és ha ki iól akaria, azt fzedgye; de ez talám 
a' feiér czéklárúl meg-lehet, a’ kit leg-inkább a’ leve 
leért стати: és közônségefen télben-is kin-'hagy 
nak a’ kertben. Az verefnek pedig, a’ kit télre ki 
fzednek, és a’ pinczében fôvenybe tefzik , leg-iobb a’ 
magva ; ha azt kikeletkor megint ki-ůltetik , és ¿fz 
elött meg-erik a’ magva. Ha az feiér-czéklának ôt 
levele lefzen, megint ki-vonnyák , ’s meg el-ůltetik, 
¿s aIól a’ gyôkere-kôrůl úi-ganét raknak, ’s megint 
földel fel-hánnyák: ha ki azt akaria hogy nagyobb 
le en. gy A’ feiér ezéklának a’ levele iobban nö, ha egy 
néhányfzor le-metéllik, avagy le-fzaggattyákx és elsô 
ben a’ két alsó levelit. Az levelezésben ugy-kellevel 
bánni, hogy a’ gyôkerit ki-ne vonnyák , avagy igen 
meg-ne ingafsa'k. Az veres-répának fem árt a’ leve 
lezés, igy nagyobb lefzen a’ gyökere. Minek-utánna 
le-fzaggatták , vagy metzették a’ leveleit, meg-kapál 
gafsák a’ fòldet környůlötte, és fôldel fel-tôlcsék , ha 
ki áll a’ gyôkere : és ha igen fzáraz idö iár, meg-is ón? 
tôzzék fzorgalmatofl'an, de nem-efupa hideg vízzel, 
_hanem valami zírçs ganen-(gell a’ vîzben meg-áztatni , 0 

CCIV. 

CCV. . 
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és aval öntôzni, ha a’ czéklát nem-tégen metzették-le, 
és esô akar lenni. Nein-is kell a’ Vize: reá-tôlteni , az 
mint kózönsé efen fzokott lenni, hanem az levele. 

«alattr a’ даст ganéval áztatott viz, leg-alkalmaimi’- 
iabb vólna. Mikorimmár kóróban futamodott, le - jobb ha új új fôldet háritanak катит: igy meg-nä 
vén, jó magot hoz. 

CCVI. Mikor igen fzáraz nyár lefzen , meg-fáfodik a’ 
czékla , hogy i'emmi hafznát fem velieri az ешь-лик. 
kor mind azon által , az alsó leveleit néha néha (29: 
galmatoifan lekell ('zaggatni , és a’ damafzoknak adni; 
azomban az ôntòzéik femkell el-hagyni .° és igy más 
levelei nônnek, az kik jók lefznek paréjnak. Ha télre 
akarja. ember a’ czéklát bé cli aálni, gyakrabban kell 
levelezni , a’ sárga fzáraz leveleket le fzaggatván; mi 
vel hogy evel, ésa’ fôldnek hozzá háritásával , meg 
újéjudik a’ czékla: és fokkal jobb , ’s kedveifebb lefzen t 1re. 

CCVII, A’ ki azt akarja , hogy fzép fejér czéklája legyen , 
fedgye-bé frii's tehén ganéval a' gyökeréc , halitfa-meg 
a’ наш, tegyen cferepet, vagy fzéles каш reá; a’ 
mint oda-fel a’ falátára. A’ ki pedig azt akarja. hogy 
a’fejér czéklábúl veres legyen : tölcsön a’ gyôkeráre 
veres-bor fepröt; avagy plántállya olly helyre, a’ hól 
a’ verö-fény leg-inkább sůt. Azt írják nénellyek, 
hogy ha az czéklának fzárât meg ólttyák ,° idô jártára 
fa lefzen belôle. 

Ccvm' A’ Czéklának mind fejérnek , vereînek levelét , jó 
paréj módgyára fôzni : más kópen nem is igen élnek 
vele. Az sásában-is egéßéges: és az mifeulantia гам. 
tánan-is tehetik a' gyenge levelit , f6 képen télbke, ' c’ e 
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ékefiti. A’ gyôkerét-is meg-fózhetni mind répa mód 
gyára, mind Caulirapi módra húiTal, hallal; noha mi 
nálúnk nem-igen élnek vele , hanem a’ Lengyeleknél, 1 
Mi-képen kell pedig ш: tôlre bé-favanyitani ‚ hogy 
falátának ió legyen : meg-lefzen ide-alá írvá, a’ hól 
az veteményeknek bé-clinálásárúl ícok. Télre mikol 
a’ czéklát ki-fzedik a’ fôldbůl , jó fzáraz idöben legyen, 
63 az ôreg leveleit le-Izaggafèák , mint az tôbb геран 
nak : mi nek-elötte a’ fövenbe tel` zik. 

A’ czékla magában igen faletromos, hanem, ha 
meg- Fözik, minden Íaletremofságát el-vefzti ,- azéri: 
gyengén purgál , fó-képen a’ leve , ha efzik. Ha az 
veres-répát lencsével так ‚ 63 annak levét ifzfzák, 
megállittya a’ hafnak felettébb váló follyását. Ha en 
nek ki-facfart levit az orrában fziia valaki , 63 egy ideig 
ott tarttya, igen meg tifztìttya a’ feiít 63 agya veleit. 
Azért a’ Lengyelek a’ fö-fájás ellen igen élnek vele, 63 
nagy hafznát vefzik. ngyan ezen киша&quot;: lével , ha 
ki gyakran топа а’ feiit, a’tetveket, ferkét, meg-öli , 
а’ korpát, 63 kofzt ki-vefzti belôle. Ha a’ gyökerét 
hamúvá égetik , 63 mézzel ôszzekeverik, ’s aval kenik 
embernek feìit, meg-óltalmazza hogy az baja ki-ne 
húllyon. Ugyan ezen hamú ha efznek belóle, el-vefzi 
a’ fog-hagymának bůdös fzagát, Ha ifmét ezen ki 
facfart levet lépes mézzel mind fonkollyofiúl viafzfzal 
öf'zfze olvaf'zttyák , és tifzta ruhára kenik , ’s a’ kemóny 
dagadáfra kôtik, el-oleattya azt, На az gyenge czék 
lát mind gyôkerefiůl egy kevefsé meg fözik , 63 eczet 
tel efzik, igen meg bozza embernek fzáia-ízét, és az 
ételhez való kivánságát fel-indittya, az fzomiúságot 
meg-ólttya, nyárban az emberben le-cfilapittya a' sárt. 

0 о 2 la 
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CCX. 

.CCXL` 

Ha a’ czéklának gyôkerét meg tôrik, 63 a’ berban te 
1211: , három óra alatt ió eczetté válik, ._ 

Ларингит , Torma. Ennek a’ gyôkere hofzfzú , 
temérdekebb a’ petrefelyemnél, az ize erôs, clipös , 
kelerů, a’ levele 110121211 126163, mint az lóromnak, 
vagy 16 sóskának, de fzép pafzint fzinů zôld, 63 clipkés 
a’ virágia apró , feiér, 66 nem-vetik igen magúl, hanern 
gyôkeren últetik, sôt ha apróra metéllik-is а‘ gyöke 
ret , és ugy últetik-el , f6 képen a’ felit ha cf'utkáiával 
el-metzik, 63 le-nyomott földben ůltetik iól ki.nô , de 
kinkell a’ clutkáiát еду-116176136 hadni, A’ hová egya 
fzer bé-férkezik, es gyökerezik , nehéz ôtet onnan, ki 
vefzteni, ki-vált képen való munkát ист-111112111; 82. 
Mihály nap után háromhéttel, mikor a’ levele le-kezd 
hullani, iele hogy meg-ett; azért a’ ki télre akar vele 
élni, ki-kell ôtet a’ földbúl vonni vagy áfni , 63 а' pin 
czében fôvenyben tenni. Ki-keletkor gyůmôlcs óltó 
Bóldog-Af'zfzony пар-61611! a’ ki meg-maradott 111-151 
tethetik a’ kertben. Akkor a’ torma erôs, ha egy ke 
vefsé meg-clipi a’ dér. A’ tormát mind húlTal, hallal, 
fôve-is, nyerfen-is eÍ'zik a&quot;Mi-Orfzágunkban, hidegen 
eczettel igen ió a’ Í'oóba fôtt halhoz, sásákban-is, és 
más levekben élnek a’ levelével, kirúl eleget találfz a’ 
Szakács-kônyvben. 

A’ Tormának orvofsága leg-inkább az , hogy 
az embernek agya-veléiit tifztittya, 63 annak rekedél'ít 

` a’ mint a’ 111111261- meg-nyittya: azért kivált-képen az 
gutta útóeben, 63 nehézségben igen ió, 63 fegiti az hi 
663 gy omrot az eméfztéshez. . 

Paßínatia , Palternák. Nem-akarok itt hiában 
verfengenî ennek nevérůl , kirůl a’ több Authorokás 

uf 
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diíputálnak; azért а’ magyar Diőtionariumban-is мы. 
naciát sárga répának nevezik: de ezekkel nem-tartok , 
hanem inkább Palternáknak nevezem , a’ mint ide 
mi-felónk kőzónségefen nevezik , és más idegen nyel. 
veken-is. 

A' Paûaernáknak gyökere édes ‚ hofzúkás temér 
dekebb az torma és petrelelyem győkérnél , а’ levelei 
hofzfzú (záron nónnek, el-ofzoltattak fok felé. Mikor 
magot akar hozni, hofzfzú, és temérdek üres kóróia 
nő, azon sárga bokros virágja, az után а’ magva ver 
henyeges, cfak nem-minc az laboda parénak. Min 
den gyókér, de kivált-képen а’ paüernák meg-kiván 
nya, hogy jó méllyen “высшее а‘ földet, a' kiben 
vetik , és tifztán a' kóvektúl ki-tífztitsák, hogy annál 
alkalmateffabban alá-nóhelíének. Az frifs és fzálas 
ganét nem kedvelli: hanem a&quot; régi, és jól meg-rothat 
tat. Az vetésben nem-kell {magvát kémélleni; mí 
vel fok válrozáfok-alá vettetik. Ha pedig súrúen kel 
ne, az apraját ki-kell vonni, avagy az-ucán a” ki magba 
akar menni : az levclit is gyakrabban le-fzaggatni hogy 
nagyobb legyen а’ gyökér. 

Ennek el-vetéfîrc, leg-alkalmatollabb idő a” ki-ke 
let, hóld-enyézésére, az változás-előtt. Mikor ki-nón 
nek , igen kedves nekiek a” fzorgalmatos gyomlálás , és 
az gyomtúl való ki fzabadulás; mert nagy ellenségek 
efféle gyom : az nedvefséget-is inkább kedvellik az fza 
raznál; mivel az nedvefség az alá-nővéli-e {zolgál , a” 
fzárazság pedig, az magba menéfre. Annak-okáért, 
mikor (zükséges, ne-kéméllyék az őntőzéfl: “так. 

Télre ezt-is kikell a' fóldbúl Мой, és a’ Pinczében 
fóvenbe tenni, hogy az ember élhellen vele ,° а’ mag. 

Oo 3 nak 
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ССХШ. 

CCXIV. 

mk valót pedig, ott-kin hagyhatni a’ kertben a’ 
föld'oe. 

Az Paûemákkal húíì, halat Fôznek, mint az pe. 
trefelyemmel: noha a’ Magyarok nem-olly igen маек 
vele , mint a’ lengy'elek. 

Egyéb стыда nìncfen , hanem ki-ůzi a’ vízel. 
letet, az паз-гадай meg-clìlapittya, és az Afzfzonyok 
idejét meg-indittya. 

Parada, Fòldì-alma. Ennek a’ gyökere ollyan 
mint a’ играют: hogy cfomós imitt-amott: magoffâu 
fel-nö az fzára.’ a’ vìrágìa fellyůlollyan mint az nap. 
után ìáró virágnak , efak hogy nem~oll an rmagy , a’ ho» 
vá egyfzer bé-fórkezik , nehéz onnan tet ki-vefztcni ; 
azért nem-fzokták rendbcn vetni, vagy últetni: ha 
nem valahová férre a' kert-fzélin. Ncm-is так igen 
magúl, hanem a’ gyôkerén, a’ kit ha darabonként 
metélik-is, a’ hól az Гите, avagy bimbója vagyon, 
ugy-is ki-nô. 

Ki-keletkor últefsék ôtet n’ változáskot, mikor 
а hóld enyéfzetben vagyon: nem-kéván igen zíros 
fôldet, вы: ìót, és kôzép fzerint való eget. A’ gyô 
kerét négy-úìnyi mélységre ůltefsék ‚ és kc't vagy há 
x'om-lábnyira egy тащи. hogy nagyobb hellyekle 
gycn a’ fzaporodáfra. Of'zfzel a’ mennyit akar ember, 
ki авт belôlle , és a’ pinczében fôvenybe rakja , hogy 
télben élhelfen vele 

Egyéb hafznát nem-vehetni, hanem az étclbe 
fôzik mind húHâl, hallal, ’s magánofan-is mint ат. 
Caulirápit. 

Кара, Répa. A’ Вера igen kôzônséges gyôkér a' 
kertckben, és még az fzántó-fôldeken.is eleget vetik: 

де mig 
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66 mivel hogy egyßnéhány kůlônbsége van , azokrlíl 
akarok valami 1113 oktatáft adni. Elsöben , leg- közôn 
ségeifebb a’ kerekded Рад-75114 : 32—13 1163—5616 3, apró , 
’s öreg. Az ôreget köz-névvcl , Катай-тёщи]: fzok 
3611 nevezni. Vagyon ezen-kivůl Karoïrŕpa 1'6161 110 
Izúkás, édes , fô-képen mikor meg-afzallyák, 511133 
ripa, ennek az fzine sárga , maga hofzúkás mint a’ 
karó répa , 110113 6111161 temérdekebb lefzen valamen 
nyire. Caufor-répa; igen édes, apró vékony gyôkere 
van, mint a kis-úja embernek. 

Байт-76116: ‚ a’ kinek nagy fzůksége vagyon reá , 
avagy ha fzorgalmatos kertéfz akar lenni , és az 151133 
gokban gyönyôrkôdik, kétfzer vetheti: ugy-mint., 
1661611 kikeletkor; avagy késön télre. A’ k.tidcién 
vetnek, az 16 porhanyós fôldet kiván , a’ ki az kike 
leti fzelek-által ki-nem fzáradott; mert abban az 166 
bena’ fzáraz-fôld ártalmas neki: mert fok alkalmat 
Ianságára vagyon, mivel a’ földi bolhák , a’ férgek, 
az éretlen magba menés, izármaznak belôle. Azért 
erre igen reá kell vigyazni , 63 ha az Martins fzáraztó 
fzelei igen uralkodnak, iobb vólna Aprilis-ig 113131102 
ni, mikor egy kevefsé a’ fôld meg nedvefedik. A’ 
magot pedig, iobb vólna mindgyárt az esf'i-után hóldra vetni, 63 éretlen 16 ganéial bé-Fedni , hogy az 
6161 Í'zámlált alkalmatlanságokat, ha nem tellyefséggel, 
de 10111) réfzére el-távoztafsák. Némellyek ezek el 
len el mennek, 63 egy nappal elébb, minek-elôtte 
vetni akarnak, a’ répa mag-kôzzé kormot kevernek , 
63 arra vízet tôltenek , ’s ugy nedvefen más-nap vetik 
el a’ magot. Mikor pedig a’ répa valamennyire meg 
erôfsódôtt, megint le-vonhatni a’ ganét rola, egy kie ve se 

CCXV. 
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vefsé az esó-elôtt; de mindgyáráit meg-gyomlállyák , 
és az kerti kapácskával tifztán meg-kapállyák , a’ ki 
igen hafznál nekiek.' inert rôvid яда-ат, hama! 
meg-nônnek. 

Koronu'ri-rápát, kit a’ Németek imaß'tt тат vizi 
y répának hinnak , avagy feier apróbbat, a’ kit секс vet 

CCXVII. 

nek , nem-ninnyáìan egy idôben vetik; mert némel 
lyek Sz, Kilián , az az, nyólczadik-napián juliuf'nak, 
avagy Sz. ]akab-havának, vetik; avagy inkább egy 
hétcel „мы, az ó Kalendárium-fzerint. Némellyek 
Sz. ]akab-nap táìban, de nem egyfzer-’s-mind; hanem 
elsôben ôt, vagy hat ággyal, az-után egy-nébány-nap 
ntán meg többel , mivel igen гад, hogy az fza'raz 
fzélbe meg-ne tikkadgyon. Némellyek, Sz. мкФ-пар 
elôtt három-nappal , es Sz. Jakab-nap után is három 
nappal: пена pedig nyólczad nappal-is utánna , és 
nem-fokat gondolnak az hóldal-is, noha leg-iobb az 
óságra. Némellyek , Sz. Margit Afzfzony nap ráiban, 
a’ ki az ó Kalendárium-fzerint, Sz. lakab-nap táiban 
elik, a’ kit leg'ìobbnak tartanak. 

Némellyek háromfzor , némellyek négyfzer fzán 
tyák-meg a’ répa-alá való гаме: , örömeii: abban a’ 
fòldben vetik , a’ kiben egy-efztendôvel az-elótt árpa 
vólt. Mikor nedves nyár vagyon, ôrömcfi aprón 
так-ас! а’ répa, és kei'ernyés ; hanem, ha ki attúl Её], 
ne-velTe a’ répáját lapály helyre, hanem domboii'a. 
A’ répa òrômesben kedvelli a’ meleg és fzáraz idôt, 
hogy fem mint az igen nedvefit. Ha az répát ollyan 
ganéios fôlben vetik , a’ kit nem-regen trágyáztanak 
meg, minekelötte a’ répának meg fzántották : a’répa 
taplós , és keferů lefzen, fô-képen ha Júh ganéial 
trágyázták. А’гё 
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A’ répa fakkel {zebb, 63 iobbíziî, ha hideg, ha» CCXVIII. 

vas,’és esôs ido iár, hogy fem mint mikor meleg , 63 
11121: idö: azért a’ hideg tartományokban-is inaább 
tenyefzik. A' ki nagy répát akar nevelni , metéllye 
el a levelit, hogy inkább a’ gyôkere nôiiôn. Némel 
Iyek le-tapodgyák a’ leveleit, 63 iobban nö a’ gyôkér. 
Némellyek a’ répa-alá való földet, Maiufnak elein 
fzánttyák-meg elôfzôr; máfodfzor Шкет-1161161 Sz. 
Jakab вар-61611 ‚ vagy kettôvel , de méllyebben: har 
madfzor , mikor el-akariák vetni , és akkor meg-boro 
nállyák, kitůl nagy répák lefznek. Némellyek aval 
ôregbitik a’ répát, miker még apró, és ñatal a’ répa , 
az az , egy-úinyi , akkor ki-áfsák a’ földbûl, 63 távúl 
ůltetik egy-máftúl; az-utánió fôldel feltöltik, és a’ 
lábokkal iól тег—продуть Kinek nagyságárúl Pli 
nius azt iria, hogy 4o. fontos répát is látott. 

A’ répa-mag, a’ kit vetni akarnak, ne-legyen há 
rom-efztendôfnél idôITebb ,° mert efak „ранец, vagy 
rofz kápof'zta válik belöle : mint a’ kápofzta, vagy pa 
Iánta-magbúl répa. 

A’ tépát Oétoberbe fzokták ki-áfni, mikor a’ gyö 
kere ki-áll a’ fölbůl , 63 bé-hordani. A’ ki télre akaria 
tattani , vagy efak garmadába rakia , 63 fövent hán. 
nyon resi; vagy vetemben “Га-1:1, vagy multárnak le 
velével fedgye-bó: de elsôben a’ leveleit le-metéllye 
a’ gyôkérig. 

A’ répát kôzönségei'en vízbe fôzik húfïàl , fzalon 
nával , vaial , vagy z_írral megzírozzák. A’ ki falátát 
akar belôle cfinálni, sůfIè-meg elsôben parás-hamúba, 
hámozza-meg, metéllye fzeletenként, tölesôn olait, 
eczetet , foót-reá. A’ télbe ki-nôtt cfimáiíval-is, a’ ki 
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gyenge sárga, fôzhetni húik, halat , mint a’ Cardival , 
рагу Caulirapival, Savanyitani-is igen jó a’ répa télre. 

A’ répának nem-fok ervofsága , avagy hafzna va 
gyon, az ételen kivúl; hanem, mikor embernek a' 
natha a’ mellyét el-fogta, ha azt meg-sůtik , és a’ Ievit 
ki facirják, abban czukor-candit tefznek, u y mele 
gen ifzfzák,i en hafznál. Azonkivůl, a’ kô zvényes 
iábnak igenj , ha a’ répát meg fôzik , és annak _Ieviben 
fereztik. A kés , és fzablya clinálók , bizonyófnak tar 
tyák, hogy ha ki kéii, fzablyát, kotfzperdet , dákoiiz, 
vagy mi eliéle fegyvert clinál: mikor тег-116261022: ‚ 
ha akkor 1161-0111120: ‚ vagy négyizer a’ répának levé 
ben, a' kiben meg-tôrt fôldigelefztának vîzét, vagy 
levét elegyitettek, meg-ólttya, vagy belé márttya, 

. vagy meg-áztattya; ollyan keménnyé válik, hogy még 

CCXX. 

az leg~kemennyebb vafat-ismeg~fogja, és olly könnyen 
metzi, mint az ólmot. A’ retek levérůl-is bafonlót 
irnak. Hidgye a’ ki akarja. 

Kara! répa , a’ ki hofzan alá-nô , jó ¿des , ez jól 
meg-kapált, vagy fzántctt földet kiván , ha porhanyós 
annál jobb , hog méllyebben alá-nôheifen; avagy új 
fôldet, akár a'k les és решаю-116226 vefsék: a’ma 
got pedig , fzép tifzta ¿s apró fôldel öfzfze-keverjék ‚ 
hogy annál ritkábban nöheiïën. Annak fem kell há 
rom-eiztendòfnél régiebnek lenni. Ha téjben, vagy 
¿des mußban, avagy mézes vizben áztattyák elébb a’ 
magot , minek-elôcte el-vetik: édeifebb leizen a’ répa. 
Ha igen sůrůen nö, ki-vonhatni egy-réfzit, ‘s máshovïa 
ültethetni. Meg-is kell két-ágú kapácskával 1203361 
matoffan kapálgatni , és gyomlálni. A’ ki fzép öreg , 
peg-hadgyák magnak, 

’ Miko: 
_ ‚ . . ‘n ’ 
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Mikor a’ kuó-répát vetni akariák, meg~kell var. 
ni ‚ hogy a’ földet az esò meg-nedvefitfe, 63 igy búi 
nábban nö .° de ne-vefsék árnyékba, шт ez nag el. 
lensége, A’ karó-répát, Novemberbe fzokták ki-áfni, 
és fôvenyben a’ pinczébe tenni télre. Avagy meg 
afzallyák, némellyek a’ kemenczébe, némellyek a’ nap 
fényen , némellyek ezérnára vonnyák , és fel-fúggefz 
tik, kivált-képen az apraját ; теге ez alkalmatosb az 
afzaláfia. 

Ennek a’ répának magva, levele, ollyan mint az 
tôbb meg-írt répáknak a’ magva, apró, gömbölyxì ,~ 
feketéllö verhenyeges. Az étekbe-is, 63 egyéb eledel 
be ugy élnek vele, mint a’ tôbbivel. A’ hafzna fem 
kůlômb ; az apró gyermekekben gelefztát nevel, fö 
képen ha fokat, és nyerfen efzík , f`zeleket-is mint a’ 
сбыл. Mindenben inkább eggyez a’ tôbbivel. Ha 
valamelly marhának meg-tôrik a’ lába-cfontya , és a’ 
répát meg-tôrìk, vagy meg-fôzik, ’s reákôtik: meg 
gyógyittya. A’ répának levelével , télbe igen tarttyák 
a’ Németek a’ marhát, az mint a’. Kalendáriumban. 
n. 228. 

Ягу-КЕМ. Ennek a’ répának Deák nevérůl, 
nem-fzúkség hiiában difputálnom. Matthiolus Si er 
mle nevezi, kinek mind magva, levele, kúlömb a’ 
többinél. A’ levele apró, vékony, fok egy-fzálon , 
ciak nem mint az Olafz kapornak .° de valamennyire 
fzéleiiîebb, 63 pázint-fzinů zöldebb. A’ magva a’ te 
teiin terem fok apró fzálocskákon, Паров, pelyhes, fe 
iér-fzabáQú. A' gyôkere sárga. Az sárga-répa ió és 
hafznus az étekbe; táplállya-is sz embert, kivált-ké 
pen a’ kik az munkában возьмем. Az тише: 
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igen fzereti , ha méllyen, az az, egy-térdnyire áfsák , 
vggy ikánttyák-fel, és iól meg-boronállyák. Hafonló. 
képen, ha az kertben ágyakban vetik , ió méllyen-kell 
azokat meg-áfni. Nagyobb lefzen, ha gyakrabban le 
metéllik leveleit. 

A’ темы 6Г2Г2е1 C kinek a’ változásban kellene 
lenni nem-kell igen iietni.' hanem még el-l`zenved- 
heti a hideget, hadgyák. kinn ,° annál frilIiebben marad 
télben a’ pinczébe. Ha pedig ió fzáraz fôldben va 
gyon, a’ ki az пари fzolgál, kinn-hagyhatni télbe egy 
néhányat a’ fôldbe: és ki-keletkor élhetni vele, avagy 
magnak hagyhatni, Egyéb-ként, a’ mint az tôbb ré 
pát télbe fôvenyben tarttyák a’ pinczébex ugy ezt-is, 
Némellyek, cfak ott-kìnn a’ kertben áfnak egy vermet, 
és abban tôltik az sárga-répát: fövennyel vagy fôldel 
bé-fedik , ¿s fzép frilIèn meg-marad teletfzaka, Az 
sárga-répának fôzéfe, nem-kůlömböz a’ tôbb répák 
nak fôzésétúl: húlTal, fzalonnával, némellyek iobb 
izůen meg-efzik, ha téibe , vagy téi-Eelbe fôzik. 

A’ sárga-répát ideién ki-keletkor vetik, a’ mikor 
az veres-hagymát. Ennek orvofsága az , hogy a’ vi 
zelletet meg-indittya, az has-rágáll: meg-clillapittya, 
ós az ételhez izt id. Az terbes afzfzonyoknak-is igen 
hal'znos étel. 

Czukor Répa. A’ Németek`ezt a’ répácskát né 
mellyek Sud“ швеи, némellyek @waitin ‚ nevezik. 
Bokrofan nö maid egy-arafznyira, a’ levelei maid ol 
lyanok, mint a’ köris-fának levelei , cfak hogy Gmáb 
bak annál ; fok apró gyôkerek nônnek egy cfapott 
ba, vékonyak mint a’ kis-úiom. Ezt a’ gyökeret vet 
hetni ugyan magúl-is, de késöre nevelkedik, és паст; di ‘ 
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dik ei'zrendôre alig élhetni vele; mert elsô efztendô 
ben, вы levelecskéi nónnek : máfodik efzrendôre, 
az az , ki-kelerkor el-kell úlretni , 63 akkor bokrofo 
dik: harmadikban nevelkedik; hanen: , iobb a’ gyô 
Век-6: el-plántálni, és azon fzaporitani ‚ mivel ki-keler 
koi' Böit-f'ele' fzokták ôter a’ fôldbúl ki-áfni, minek 
elôrre ki kezd clirázni, az remérdekebb gyókereir le 
rörvén eledelre, az apraiár pedig, a’ ki bokros, kér 
vagy három-felé egy-máûúl el fzaggarván , ůlrefsék ió 
puha, porhanyós , 63 fóvenyes fôldbe; iól meg-nôn 
nek , és fzépek lefznek egy nyáron , ’s egy télbe, ugy 
hogy , meginr ólhetni vele ç az apraiát pedig , télben 
is a’ fòldbe-kell hadni. Ha valaki télbe akama vele 
élni, ôfzfzel-is ki-áshatni az ôregér, 63 a’ pinczében 
Íôvenybe tehetní, 

Czukor-répa inkább kedvelli az hideg tarrománr, CCXXVI. 
hogy fem mint az meleget. _ Munkár fem kiván máft, 
hanem mint az мытые. Ha pedig igen fzáraz idô 
iárna, feierte hai'ználna neki, ha ió nedves fôldel fel 
rôlrene'k, Ennek a' gyòkérnek, kiválrkópen való ru 
laidonsága az, hogy ha le-meréllik az Ieveleit , nem 
nò azfurán iobban, minr a’ rôbb gyókerek. Azért 
nem-kell le-metélni, hanem inkább ha kóróba akar 
menni , meg-rekeritfe ember a’ fzárár, és egy-másbm 
kòrôzze. A’ czukor-répár verhetni , 63 plántálhatni 
mind ki-kelerkor, ’s mind öfzí'zel; de az én iréletem 
fzerinr . iobb vólna ôfzfzel magúl verni , 63 ki-kelerkor 
plántálni. 

A’ czukerrépának igen ió ¿des íze vagyon, 63 
‚ mikor meg-Fôzik, ollyan édes, mint-ha mézer, vagy 
, nád-mézer rerrek vólna belé. Fôzhetni pedig evel a' 
'. PP 3 infó-d 
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Máfodik Kònyv Veteményes -Kert, 
„диеты mind tyúk-fiat ‚ tehén-húflt, báeány ИШЬ&quot;: 
a’ t. de elébb те3.1‹е11[`26реп ymofui , és штанг : ìó 
ízt ád az éteknek, egéfséges ¿s hafznos, eröíiìtö étel, 
kivált-képen ha kappen lévbe l'ózik` Magánofan-is 
fözik hús lévben, поэмы: гёпсЬаЪпйз, de elébb 
egy kevef'sé meg-foreafzttyák, és az heiát le-vanfzák, 
Saláta módgyára leg-inkább ólnek vele , ha elsôben 
vízben meg-fôzik , :zt le-tôltvén róila meg h degitik: 
és olaìt , eczetet , tòltenek eeá, 

Más oevofságát nem-írják , hanem hogy az vizcl 
letet ki-ůzi, az ételhez kedvet íze.ez: c y kev cfsé (za га: és meleg terméfzetû. Az gyógyúläknak fzivekec 
eröfliti.' az fok hányás-után hafznos. » 

Rapbanm , Rctek. Elsôben a’ retek két-féle 2 
Nya'ri, és ТЕЛ. A’ Nyáli Béeßxrmb, Fejér, Fekete k6; 
möméger. A’ ТЕ]! Fejër, Feten, Veren'. A’ reteknek 
levele, abban шитьё: a’ répának levelitńl ,° hogy 
спаек levelei Íìmábbak , és zôldebbek : az eeteknek pel 
dig fzôröffebbek, 68 darabolfabbak, Feiérebbek-is, és 
keskenyebbek.' A’ gyôkere-is ki hofzúkás , ki gómbô 
lyů. Miken’ a’kóróìa meg-nö, feìér kékes vìóla For 
máìú virágot hoz, a’ kik-után hůvelkek nevelkednek: 
fvégìn hegyefek, az kikben veres kerekdcd, és cgy 
kevefèé Паров-шаг nö, eröfs ízů. Ишак , meleg és 
fzáeaz-ízû. . 

Bic/í-reeek. Ezt a'retket azért hiìák вестись 
nek , hogy Bécsbûl hozzák kózônségefen a’ magvát: 
попа ezek идиш is leg-ìobb, a' kit Noeinbergábúi 
hoznak, az ki ki-Vált-képen a’ ganéios ágyban való гс. 
tek-mag : a’ ki Нс, s’ három-hét alatt иву meg-nö; 
hogy meg-eherik. Kirůl oda fel-is irtam n. 37. 38. 

azélt 

„mn- |  -... ‚ 
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azéri: a’ kitůl lehet, 63161333313‚ minden efztendöben 
onuét hozalfon; 110113 itt-is Magyar- Orízágban 1612611 
3117616 reteknek magva: de hamar el-véfz , 63 fzůkôn 
ttem, maga-_is a’ retek nem-olly gyenge, hanem e 
t'ôfslefzen, 63 nem-nö olly hamar meg; mind-azon 
által , 113 ki шее-333313 probálni, tarcl'a-meg a’ retket 
‚36136, 63 ki-ketkor últeer-ki magnak, mint az 361111 
tctket. 

86611 retket leg-inkább ůltetik a' ganéìos ágyba , 
hogy ideién lehelI`en újságúl retke a’ kertéfznek. Ezt 
pedig mindgyárt Januariufnak végin, Februariusban , 
Martiufnak elein _el-vetik ‚ kirůl oda-fel 32 616ЬЬ meg. 
nevezett hellyen, 63 máfut-is egy-néhányfzor. Ha a’ 
magot egy kevefsé meg-áztattyák, hamarébb 111-361. 
Е23 últefsék két vagy három úinyira сну-111611111, 63 
gyakrabban ôntözzék. Eiiële Bécli-retket egy-néhán 
Ízor velI`enek a’ télnek végin, 63 ki-keletnek elein, ků. 
lómb-féle ganéjos ágyakban , hogy ha eggyik el Розу, 
mindgyárt máslegyen hellyette. Halonló képen az 
ganéios ágyon-kivúl , vethetni illyen Béclì~retket ki 
keletkor, mihent a’ fagya ki-megyen 3' földnek, 63 
433 nem minden-hólnapba más nyáriretket-is; cfak 
hogy a’ Bécii-retket fzůntelen-kell óntôzni , 63 fok 
6201- пар131130‚ 16 képen ha 32 verô fény fzolgál , 63 
011116113 el-fzárad fellyůl az fôld: 63 igy, a’ férgek fem 
vefztegetik annyira-el , gyengébb~is 161‘260 ; 66 1131113 
rc'bb-is meg-taplófodik. Az igaz Bécfì 1'6161 retkecs 
kéknek verelTes a’ 3636163, mint a’ feiér-répának, 63 
kétfelôl háŕtyácskáiok nô-alâ. A’ ki 32 Вбс11-1'63361 
a’ ganéios fôld'uůl , más 16 р0311311у63 1616116 333113 
plántálni, avagy cfak 1661611 vetni, nagy öregé válik. 

Куй]: 

CCXXVI.l 
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CCXxvll. мутант/с. Ezt Februariusba vetik , noha rit 

kán válik ió; merr ha Í'zintén fzép friifen nö-is, de az 
hévség-miatt, vagy férgecskék nevekedn'ek benne, 
vagy éretlen mag'ba megyen , hogy hafznát nem-ve 
heti ember.'l hanem, ha ki iól akaria, ollyan földbe- 
velIë, a’ ki alól nedves , és még-is a’ nap-is fzolgállyon 
гей; mert alól a’ nedvelség nem-engedi, hogy hirte 
len nòheliën a’ retek, és annál kevel'ebbet megyen 
magba. Ehez az hóldra-is kell vigyá'zni; mertaz mi 
némů retket a’ váltózásban vetnek, hamarébb mag 
ba megyen, hogy fem mint'az mit más idöben: azért 
leg-alkalmatoifabb idò az, ha egy-nappal az 63368 
elött, avagy mikôl fzinte úiság akar lenni, akkor 
vetik-el a’ mager, kivált-képen ha 361 el-vagyon az 
fôld kéfzitve; mind-azen által, ugyan meg-kivánnyák 
az ôntözéii, ha fzáraz idô iár: mert igen kemény le 
fzen , és nem-olly kedves az ételre , ha fzintén magba 
nem megyen-is. 

Ezen-kivůl a’ retek ìó puha, és porhanyós földet 
kéván, a’ kit fzánt-fzándékkal ìó méllyen áiianak, 63 
ki-tifztitottanak, hogy мая-памятен, 63 könnyebben 
tápláláfi: veheiien. 

CCXXIX. таять. A’ téli-retket némellyek Sz. Iván 
nap elitéin , vagy Ur-nap eliéin, vagy Sz, Margit-nap 
efiéin, avagy a’ táìban vetik. Némellyek Augulìus 
ban; mert az hives 63 nedves idôben temérdekebben , 
63 tómôttebben nò a’ retek, a’ gyökere-is gyengébb ‚ 
nem-olly taplós mint nyárban , és a’ hévségben lefzen, 
A’ retek mihent a’ fóldben vetik, mindgyárt gyôke 
rezni-kezd ; azért hámm-hólnap múlván, mindgyâ 
ráli: á hatni , 63 az leveleit le-mçtzvén, télre a’ fôven 
be tehetni. На 
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Ha ki édes Retket kéván, áztaß'a-meg a’magvát 
édes fött-berba , avagy tegye negy-nappal elébb mézes 
vizben , minek-elôtte el-akaria vetni. Ha pedig azt 
akaria, hogy ne-Iegyen olly eröí's, fbós vízzel ôntòzze 
meg egy-néhányfzor ,- merc az foós viz meg foittya a.’ 
felettébb való erôlèégét. Azért efzik kôzônségefen 
foóval , és némellyek eczettel, ’s olaial-is. 

A’ ió retket meg-ifmérheti 611111111- a’ levelérůl, 
mert mennél gyengébb, 63 lágyabb a' levele, annál 
kedvefiebb, 63 12611116ЬЬ a’ gyòkere is. Hafonló-ke'pen 
az heia-is mennél vékonyabb, annál iobb a‘retek-is. 
Azért a’ ki ió retket kéván, ne-veßicn abbúl a’ magbúl, 
a’ ki nyárban mindgyárt a’ magúl vetett gyôkérbúl ki 
ión.' hanem teletfzaka tarcfon-meg egy-néhány tetket 
a’ pinczébe , 63 azt ülteÍIe-ki ki-keletkor, ’s abbúl 12611 
gye az vetni való magot. Az retket нет-1161132 126 
löben a’ venyikék-kôzzé vetni , avagy ahoz közzel: 
mert a’ retek felette igen gyůlôli az fzôlô-venyikét, 63 
el-ůzi magátúl, hogy más-feló fordúl; azért iriák, 
hogy a’ retek 32 réfzegséget meg-czáfollya, 63 а’ bor 
nak erôíäégit meg-enyhiti, 63 iobb 1612116 el-távoz- 
шт. 

Aztíriák a'retek 63 répa felôl, hogy fokkal iobb CCXXX» 
1612611 ‚ 113 növésében a’ leveleit le-fzaggattyák ; és ha 
Iednek-mellé vetik , el~ůzi a’ földi-bolhákat, 63 Férge 
ket, kik benne teremnek. A.’ ki nagy retket akar ne 
velni , dngion egy árat Fellyůl a' retekben az fzivéig, 
még mikor 112121, 63 a’ fóldben vagyon: bocsáffon re 
tek-magot belé, 63 16ЬЬ likat~is ciinálhat fellyůl raita , 
’s magnkat bocsáthat belé, fôldel fedgye-bé, igen meg 
nô a’retek tiìle. 

Q q Á’ 11611 
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.CCXXXL 

A’ Retket ист-120111611 fêzni, hanem nyeri'en 
611111‚63 kôzónîégìfsn 106921, noha lépes mézzel-is 
Magyar-Orfzágban. Antonius Mizaldus aztírja, hogy 
a’ retekbe leg-jobb, 63 hafznoifabb a' heja, fö-képen 
ha frifä, 63 nem-igen régi; azért nem-kellene azokat 
követni , a’ kika retket meg-hámozzák, a’ heját el 
vetik , ’s ugy eízik. A’ retek igen hafznos az ember 
gyomrának, fegiti azt az eméfztéii'e, fô-képen ha 
foóval efzik étel-urán; noha a’ ki fokat 612111 benne, 
böffentéfeket, és fzeleket clinál abban. Jól-lehet né 
mellyek azt tartyák, hogy nem a’ retek clìnállya az 
fzeleket, hanem inkább ki-úziazokat. Azoknak pe 
dig, a’ nehéz-fzagú bóiientéfeknek, 63 1`26161111611 eleit 
veheti ember, hogy máfoknak akadált ne-fzerezzen, 
tudniaillik , ha egy-fzálacska Il`opot ei`zik mindgyárt 
a’ retekre; avagy temjén, vagy megy-iiìvet, Fekete 
gyopár-fůvet, Akár inditfa magát a’ hányáfra , minek- l 
616116 1611161 efzik egy kis fa-olajal. A’ sóka meg 
homállyólittya az embernek fzeme-világát ‚ 63 az agya 
Veleinek fem-igen alkalmatos; azért ePcve nem-igen 
javallyák némelly 008101011. 

Ezeken az kevés alkalmatlanságokon-kivůl , a’ 
reteknek fok fzámtalan hafzna , és orvofsága vagyon , 
kivált-képen a’ méreg, és merges állatok ellen. На 
valaki éhomra retket efzik, avagy cfak a’ heját-is , fem 
mi méreg ист-6111131: azon-nap neki. Ha a’ magvát 
шея-161111, fejér-borral által~i`zůrik, és тез-112122112, 
kivált-képen való orvofság minden'féle méreg~ellen2 
63 más-betegségek ellen-is. A’ reteknek kivfacfart 16 
96 ‚ ha vízzel ifzfzák, hafnnló képen minden 1116165; 
ellen hafznál, Ieg-fôképen annak, a’ ki merges gom. 

' &gt; bát 
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bát evett. A’ ki az recekbúl lai-Faefart Iével moiiì a’ ke.' 
zeit , és dôrgôli, akármi-némů mérges-állatott fog 
doshat vele. Ha ki egy-clarath a’ retekbůl , az {cor 
pióra tefzen, mindgyârt meg-»változik f'zinében, ’s 
azonnal meg-hal. Ha ki retket evett, 63 az-után az 
fcorpió meg-marja, nem-art femmit neki. A’ retek , 
hányáli fzerez emberbe ,' a’ ki igen i6 az méregnek ki 
vetésére. A’ ki hánni akar, étel-elôtt egyék retket. 
A’kivízbůlef`zi, annak hafznála’ vízi-betegség ellen, 63 a’ fel-dagadott lépec meg apa'fzttya: és ha a ki-fa 
cfart levée édes-b'orba a’ ferdó-elôtt if'zfza, az sárga be 
tegséget el- ůzi. Ha- mézzel efzik a’ retket , meg-állitt a 
az нищие: azont cfelekefzi a’ рантам magva-is , a 
mézbe vef'zik-bé ,U és cfendes lélegzetet fzei'ez. 

Az fzoptató-afzfzonyoknak , ha gyakran efzik', 
fok teiek Iefzen túle. Az embei'nek fzavát, meg 
vefztegeti. A’ kit igen meg-vertrek, 63 kék a’ telic, 
tôriôn mindgyárt retket, és kóÍTe-reá z meggyógyúl.` 
A’ retek, az embernek ábrázattyárúl minden-Pêle mues 
Вес, rútságot, fzeplöt, &quot;s még a’ tagiaibúl-iski-vifzen. 
Talám azért a’Mufqn-ák mikor fered'nek, fzinténd ugy 
mofsák magokat a’ retekkel 3 mint méfok az {zappen-` 
nyal, Azon-kivñl Ök, cfak nem-minden betegségekf 
ellen, retekkelfélnek. Az probált dolog ugyan, hogy 
ha valaki паду-116931636: fzenved akár hidegleléfiůl , 
aka: Pefiil'túl; ha a’ Fekete retket fzeletenként metél-A 
lik, fellyúl foóval meg-hintik, és ugy kötik a’ talpárat 
igen ki-vonfza a’ fel'ettébb való hévséget , 63 le-cfilla 
pittya, Ez't pedig egy-néhxínyfzor úiítsák napiában; 
Nemkůlömben, ha kin az pefiis vagyon, 63 illyen-kó-v 
pen kôti a’ gugára , igen ki-vonfza a’ тёк-312, Az em 

_Qa 2 Мг: 
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bernek feiebůl-is, ki-vel'zti az ferkéket, és korpát, a’ l 
haiát-is meg-neveli , a’ honnét ki-húllott. 

CCXXXIII. Az vesének fáidalmi-ellen, és az ágyékban lévô 
kô, ’s fôveny-ellen, alig találkozik iobb orvofság: 
hanem , hogy az ember minden reggel, és ePcve mikor 
fekůnni akar menni , három-kalánnal igyék affele feiâr 
borbúl , kiben retek-fzeletek, és negyed-réfze a’ софе. 
lya-magbúl tôrt pornak , leg-alább nyólcz-óráig állett. 
Hafonló-ereie van annak a’ bornak-is , kiben apróra 
tôrt retek-port áztatnak. Avagy ha ciak apróra me 
téllik-is a' retket, és egy-étfzaka azt borba áztattyák. 
Ha az retek-levelit Olaiì-kápofzta gyanánt fôzik , és 
meg-ifzf'zák a' levit, meg-nyittya a' meg-rekedett lé 
pet, 6: máiat, Ha az bůdós-botba retket vetnek, 
minden bůzit el-vefzi. 

Eŕiéle ervofságeknak leg-iebb a’ Fekete-retek, 
kinek nagyobb ereie vagyen a’ feiémél; egyéb-ként az 
baimolódáí'okban , nincfen lemmi kúlömbség. 

A' Vern-Retain] i: nincfen más-munita, a’ ki nem 
regen fzármazott F elsô Német-Orfzágbúl,lë`.ei`ekUrnnk 
ö Natsága kertében.’ állattyába-is ollyan , mint a’ feiér 
hofzúkás retek , cfak hogy az fzine veres kivůI-belôl , 
mint a’ czéklának; de nemfzinte ollyan vérfzinů. Az 
izle pedig elìpós, mint a’ tóbb reteknek , a’ levele-is ol an. CCXXXIV. y Карантин, Retkeerke, vagy Карать, a’ kit a’ 
Németek Similitud-nek hinnak: kinek azríze ollyan, 
mint az reteknek, ciipösócske, és édefecske, egy kis 
gyôkerecske , vékonnyabb a’ kis-úinál, a’ kózepin egy 

_ kevefsé temérdckebb, feiér gyen e ,- minek elôtte kó 
róba mennyen hofzúkás, a’ ваш n сЖ-сег1сгс1сче1есз 

kêi 
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kéi nônnek, és akker ió cuni, az-után egy-könyôkni 
kóróban megyen, fellyúlágas, kinek tereiin vereII'es 
vióla fzinů virágok nönnek: 63 egy kis feiecskében ‚ 
apró fekete magok. Az fzántó földeken, ugarokon , 
dornbokon , réreken terem. A’ kerrekbe is verik ‚ 
hogy nagyobb , és iobb legyen. Saláta módgyála 
efzik, avagy nyetfen, raira hagyván az apró gyenge 
leveleit: avagy meg t'onnyafztván meleg vízben , hide 
gen eczertel , olaial. Semmi más-haizna nincs. 

T “города”, Barba bini, Вадим; egy közôn 
séges-fů MagyarOrfzágban, elég rerem a’ réteken, a' 
virágia fzép sárga, mint a’ sárgarozának, de gyengébb 
nnnál , a' Ievele hnfzúkás mint a' sáŕl'ránynak, de Ízélefl 
Febb annál ,- a’ gyôkere , feketéllô édes, kedves 36 ízů, 
’s azérr élnek érekbe vele. Noha a’ Magyaroknál nem 
igen Iáttam még, a’ ki elïéle cfemegére ůzört vólna; . 
mind-azon мы, a’miknr máIi: nem-kaphat, ettůlfe 
iiedgyen-meg, A’ kóróia-is ennek gyenge, fok íze 
van , az kikenlevelek nônnek; azt is meg rifztirryák, 
és nyeríen foóval meg~ei`zik. Minek-utánna a’ virágia 
le-húìl , egy pelyhés-bor nö raita. 

A' Balefzaka'lnak magvát, ki kelerkor verik 36 
fôldben, mikor a’ sárga-répár.’ mikor fzůkséges , meg 
gyomlâllyák, iobb 63 ôregb lei`zen- a’ kertben. Ennek 
a’ Bak-izakálnak gyökerit , fôzik bárány-húißl , tyúk 
ñval , hallal-is : 36 ízr sid neki. Magánofan-is fòzik 
viz be , vagy rehén-hús lévben írós-vaial , minr az Cár 
dit. Télben a’ gyôkerét , ha meg-fonnyafzrryák forró 
vizben , hidegen eczerrel, olaial , шага módgyára~isió; 
de Öf'zfzel kikell fzedni, mint az tôbbit. 

Az úilebeker ôfzfze-Furrafzrrya , ha az levelibůl ki. 
Qq 3 facfart 
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facf'art. levîbe, пазу vízibc régi, és öl'zí'ze-gyúet то 
hácskát такта): ‚ 's azt kôtik-reá, 

(ICXXXIV~ .Seamonem ,. шву Viperim, az az ‚ Mérges-kigyó 
fü. Ezl a&quot; ŕ'ů iger» hafonló a&quot; тащат: az Ваш-Гика! 
hoz ; szért' ezt-is` fzinte иду fôzilc, 's efzik, mint :zt : 
cl'nk hogy a' levelei fzéleffebbek , és-maîd egy arafznyì 
hofzfzak, a.’ Földrev попадет. Aa’ gyôkere-is Рейс: 
tébb, és' званых), fö-képen a’ Spaniolnak; meet a' 
Cseh-Orfzágiï, és MagyarLOrfzágifnalc magáuos', és ha» 
fz'an alámô. A’ шавки, feiér'hoi'zfzú', bz feppedékes 
пабы tzel'em,- пуант virá'gzilev i 
- A.&quot; Meeges-kigyóï, ésmás mêrgeS-á'llítoknalc ш:— 

rál'a-ellen, igenl Юноше-(363, на az kiJacfart level@ 
пек, avagy gyölìerének levit meg-îfzfzák', még a’ peil 
tisbe-is'.. Peñiskor ha&quot;mi'nxieu‘-nap\egy-d`arabot el'de 
a'gyòkeeéberr, meg-óltalìnazaz' infeâi'otúl', és mim 
demféle méeegtůl; Azoknabis igen hafznos исп лег, 
Шт: а: nyavalyatöt'. Ifŕnét az fzi'v-fáiás', домре, 
rettegés , {266611633636169'спец- is&gt; igen' id; штатива— 
'ß a’ gyökér; ht efzilzî,Y {шипов el-úzi, és“ “зайца-г 
láfl: hoz'. _ A' „дивись teie, embemek flame-vili? 
вас élefîci.~ i А _ 

CCXXXVL P/êudoßpibr, Fôl‘dilm’ogyor6,- Массе kivúl'a’beïi 
a’ gyökerének, ЬеМ! fzépfeiér, g'ômbölyůî, a&quot; fzártr 
fel-nó mint az' le'd'nel'mek, af- vifágìgf- mintr sz Бомба 
nak; de- fz'ép Кишат fzibůf, és ió i'll'at'táyaA van'. Aff’ 
kertbe ha' últetìk, ìobb lefzen x' egyébként az'v fzántó 
{бюста ,Y e’ gabona-kôzzött elég&quot; Cerem, ës` az&quot; {zôlôk'f 
ben is; 16 édes' az izc; az'ért‘m-eg-efzik akär nyeefen, 
akáxf me'g-Fôzik egy kevef'sé, és hidegecr Гаме: módf 
паи eezettel ‚ ohialï , штамма föve. _Hafonló 

{пёрся 
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képen élnek a’ Miháikával-is, kit némellyek turbol-yá. 
пак neveznek: ezek apró gömbôlyů gyókerecskék, 
едем: ‚ az levelek mint az búróknek: a’ „аммиак 
alatt, és az sôvények~mellett тётей teremnek , ide 
jén ki keietkor. 

Több más-féie gyökereket-is генам: eiedeire az 
emberi aime: fö-képen .effele nyalánkságra vágyódó 
fza'jnak Яге. ` 

ХП. R S Z. 
A’ FÖldi Gyůmòlcfekrůi. 

1 

Rtem itt: laz fôldi gyůmölcsókôn, nem-azokat,CCXXXVIL Е a’ kika’ fákon teremnek; hanem a’ kik az fôld 
fzinén, és Fůveken .° ugy-mi-nt: Uber/ca, Шипу, 

Тб/г, Bab, Borre', és tôbb illyen gyůmôlcsôk. 
Cucumi: , Uborka. Az uborkát: még a’ gyerme 

kek-is ifmórik Magyar-Orfzágba; azért nem fzůkség 
annak Ie~irásában, az idòt hiában tôitenem. Az ubor 
ka két-féle. Eggyik aprôbb, és rôvidebb: az танк 
hofzfzú , és némeilyik ugy nö mint a' kigyó ,- némel 
lyik mint a’ kůrt horgafan; némeilyik egyenefen el 
nyúl: de a’ Mi-Orfzágunkba nemigen kôzônségcs. 
Az uborka levelében, nôvésében, és virágiában igen 
cggyez a’ dinnyével, és más munkäiában-is; mind 
azon-által, küiômbség-is vagyon kôzzôttôk .° mert az 
uborkának levele hegyeifebb , zôidebb, és fzôrôfièbb, 
és kôzönségefen nagyobb-is ,- a’ magva-is az uborká.- _ 
nak feiér, hofzúkáe, hegyes : de a’ dinnyének зап-да; 
kerekdedebb fellyůl a’ levele , és sárgább. Mikor ki 
nó-is n’ не: elsö levele nagyobb az фонить? 2 l 
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zôldebb : а’ dinnyének pedig sárgább, 63 kiffebb. 
Az sárga virágìa-is НИВЫ) a’ dinnyének. Eggyez 
nek abban, hogy mind az kettò fatt ú virágot hoz, 
az az , ollyat a’ ki-után femmigyúm lcs nem-lei'zen; 
mert a’ kin gyůmôlcs lefzen, minek-elôtte ki-virá. 
gozzék , meg-látl'zik mind az dinnye , ’s mind az ubor 
ka ra'ta, 

CCXXXVIH Az leorka 36 zíros, 63 puha fôldet kéván. 
Kôzônségefen Martinsban, az az , Edif-más hóban, 
és Aprilisben, Sz.Gyôgy-havában, és tôbfzôr-is (201: 
ták vetni ki hóld töltére ,ki utánna. Nagyobbaklefz 
nek, ha hóld tôltére vetik: kiffebbek, ha más idöben. 
A’ ki télre bé-akarìa foózni, ‘s azt kévánnya, hogy 
apróbbak legyenek, késôbben velie , két vagy három 
héttel , akár egy hólnappal-is, az az, Maiufnak köze 
pin. Az ki pedig idején akar uborkával kedveskedni , 
az verliet Februariusba is, az az, Böìt-elô hóba: de 
az 361 meg-óltalmazza a’ dértůl, 63 hidegtůl, kivált 
képen étfzakára bé~f`edvén vagy defzkával, vagy {zal 
mábúl clinált fedéllel, valamég a’ dértůl félö: nappal 
ki-nyilia a’ verö-ŕ'ényre , vagy meleg esöcskêre. Más» 
képen is ideìén uborkát nevelherni, ha egy lábnyi mél 
lyen, vagy méllyebben-is barázdár áfnak , és abban 36 
meleg ló ganét rôltenek, azon-fellyůl 36 zíros meg 
ért ganéiìal elegyitett fôldet, és abban vetik az nborka 
magot: de ezt-is 361 meg-kell óltalmazni a’ hidegtůl. 
Némellyek defzkábúl magolTan láclát cfinálnak, ésazt 
töltik-meg, mint a’ ganéjos ágyat .° de fokkal magni 
fabban; elsôben 36 meleg ganéiial , ’s az-után , 36 ziros 

' fekete ŕ'öldel: ’s abban últetik az uborka. vagy dinnye 
magotió sůrůen, és egy likacskába hármat, vagy né 

gy¢t 
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gyet tefznek: ugy hogy ha eggyik ki-nem kelne , len 
ne más hellyette. Ki-kél pedig igy egy-hét alatt, 
vagy hamer ntánna; két-héttel az-után, minek-utánna 
a’ mag ki-kôlt, el-plántállyák az uborkát, vagy din 
nyét, es a’ hová akariák által-ůltetni; elsôben verme 
ket ciinálnak egy-lábnyi (плети, es egy-úinyi mél 
lyen , és пена két annyit-is; azt a’ vermecskéket régi 
iól el-rothatt ganéiial ген-сына: de a’ kózepit fzaba 
don hadgyák , a’ kiben a’ gyenge dinnyét , vagy abor 
kát a’ maga anyai fôldel, kiben az-elött állott, plán 
tállyák: de az aptó gyôketekre igen reá-vigyázanak -, 
hogy a’ fóld le-ne húllynn rolok. Azért annyit, és 
ollyan méllyen , a’ mint mind a’ két markekkalel-ér 
hetnek, vifznek-el, és addig eI-nem bocsáttyák ke 
zekbûl , meg a’ vermet nem-érilt, ugy plántállyák-el z 
és ha meleg, és fzáraz vólna, nappal valami árnyé 
kot cfinállyanak nekiek, hogy a’ verô-fény ki-ne 
súfi'e , még nem-láttyák , hogy az gyökere meg-fo 
ganfzott, és nônni»kezd. 

мам pedig el-mennek, kosárba vagy cferép ссхшхд 
edénybe , ió zíros és nedves fôldbe vetik az uborka, 
vagy dinnye magot, és az fzobába tarttyák : ha a’ 
veró-fény fzolgál , avagy meleg esô, ki-vifzik a’ nap 
п, étfzakára meg bé-vifzik , mind addig hordozzák, 
meg nem-féltik tóbbet a' dértůl , avagy hidegtůl ; az 
után el-áfsák a’ fôldben a’ kertbe mind knsároitúl, 
avagy eferepeltúl éppen a’ teteiéig , és gondgyát vi 
felik fzokás-i'zerint, ’s ideién uborkáiok, vagy din 
nyéiek lefzen. Ezek a’ felettébb való fzorgalmatof 
ságok, meg-lehetnek ugyan a’ hideg, és так tarta 
mányokba, a’ hól kivâlt-képen a’ dinnyelnehezen, 

R r avagy 
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avagy igen késôn érik-me. De a’ Mi-0ri`zágunkba , 
n hól melegebb vagyon, és fokasága efi’:le gyú'môlcß 
nek, nemlátom igen izůkségefnek lenni: mind-azen 
által a’ izorgalmatos kertéfzek, hogy idején, és új. 
ságúl mind uborbájok, ’s mind dinnyéjek leheiièn: 
élnek itt-is az elsô, és máiodik bajmolódálfal, hogy 
idején , és alól ló ganéjjal meg-tôltôtt barázdában 
vetnek. 

Más kôzônséges vetésében is az uborkának, 
jobbnak tartryák ha három, vagy négy magot vet. 
nek egy likacskában , kétlábnyira egymáltúl: hogy 
im az uborka kedvellené a’ fúet, és ôrômesben nôn 
ne azok-kôzzôtt; de mi-nálúnk sůrůebben vetik, és 
ha igen sůrůen nö, ki-vonnyák egy-réfzit. ’s a’ ki a 
karja , el-plántálhattya: a’ többit pedig háromújnyira 
hadgya egy»máitúl, ’s meg-is gyomlállya, ’s meg-is 
kapálgaiiä, ’s annál jobb. Minek-elôtte el-vetik a’ 
magot, meg-kell vizben áztatniegy vagy нёс—пар; és 
mikor el~vetik is, nem-kell ötet fzáraz fôldben vetni : 
hanem mindgyárt az esô-után, mert igen kedvelli az 
öntözéft, nem-ugy mint a’l_dinnye. Azért ha ki kél, 
gyakrabban öntözzék ôtet, fô~képen ha fzáraz idö 
jár. Azt írják az uborka--felôl, hogy ugy fzereti a’ 
vízet . hogy ha valaki egy edént teli vízzel az uborka 
közzé tefzen: ugy magához fzija azt, hogy таз-пар 
két-újnyi heával talállya, Söt hakihofzfzú uborkáf: 
akar neveini, avagy nyakas-tökôt, tegyen az uborka, 
vagy tôk-alá , a’ hól fůgnek, Öt-újnyi fzélefségre tůle, 
egy edénybe vízet , mind utánna nö a’ tók , avagy ц 
borka; ha pedig nincs viz az edénybe, meg~horgúl, 
es nem-nö hofzattára. Ha ki meg-is hofzfzú пьеска: 

kéVán-g 
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kévánna, fúrion egy hofzfzú csévét, és dugìa-bé, mi 
kor még kicíin, 63 vékony virágiában van; az ubnrka 
olly hofzat nö, a’ mennyi hofzfzú a’ cséve. 

Azt-is írják az uborka-felôl, hogy felette igen fél 
a’ menydôrgéflzâl, és menykô ůtéiìûl, 63 valamikox.' 
menydôrög, mindenkor mint-ha ijettében meg-for 
dúl. Az-frt mikor illyen idö van , nem-i6 ôter vetni. 
Esigy, mikor fok menydôrgés iár nyaratfzaka, ne 
várjon ember fok uborkát: mest ha van-is el-hervad ‚ 
63 el-véfz. Hafonló gyůlölsége` vgagyon a’ fa-olaial 
is ; azért a’ hól ótet vetette'k ,. ne-tegyenek oda kôzzel 
Газ-0121303 edént: sôt mikor vetik-is, vagy ůlttetik , ne 
forgolodgyanak fa-olaios kézzel körůlötte, ha azt a 
karyák , hogy bôven teremien. 

А: uborkát, nem-akkor fzoktúk az ételre le [23— 
kaf'ztani, mikor megérett, 63 sárga: hanem, még 
mikor zôld , 63 éretlen közép-fzerů , avagy apró. 
Nena-is fzokták mi-nálunk ŕ'ôzni; hanem talám más 
Orfzágokban élnek-vele: hanem nyerfen, mikor még 
zòld meg-hámozzák, fzeletenként metéllik, és faláta 
módgyára foóval , eczettel , fan-olaial efzik, ŕ'ellyůlegy 
kis boi-fot hintenek reá. Más-képen bé-foózzák, avagy 
eczetbe ciinállyák, kinek módgyárúl ide alább. A’ kit 
magnak hadnak, hadgyákiól meg-érni, még narancs 
fzinůlefzen a’ hein , 63 meg-fzárad a’ fzára: de az 6:6 
get válafzfzák. Némellyek, minek-utánnale-fzakafz 
tyák-is , az verô-Fényre tefzik alkalmas ideig, hogy 
ìobban шея-61161: a’ magva, 63 két-felôl el-metzik a’ 
csúcsát. Azt iria Plinius, hogy nyerfen , 63 frlÍI`en 
meg-tarthatni újig-is az nborkát , ha árnyékba vermet 
ifnak, és fôvenl: hannak belé, ’s ап'а rakják az nyers 

Rl’ 2 abat: 
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nborkát : az-után fzäraz fzénával bé-fedik, és böven 
fóldet hánnak reâ. Az uborkátleg-alább mindenkét 
hétben, vagy egy hétben le-fzedgyék, vagy яка: 
mennyil'zer akariák, 

Ezt a’ gyůmôlcsôt, nem-igen egél'ségefnek tart. 
tyák a’ Doâtorok: mert az ô nedvefségek, kivált-ké. 
pen ha {от ei'znek benne , meg-vefztegetik az ereket 
emberbe , kibůl nehezen gyogyúlandó gyúitován hi 
deg-leléfek fzármaznak. Mind-azon által , ha a’ mag 
vát meg fôzik , ’s meg ifzfzák a’ levit , a’ meg rekedett 
vizelletét embernek ki-ůzi. Az belsô hévségét a’ ve. 
sének meg-hiveliti. A’ hideglelésben, az felettébb 
való gyúladáit, hévséget, és fzomiúságot meg-eny 
hiti. 

A’ ki azt akaria, hogy az fôldi bolhxik ne-árcfanak 
az uborkának, dugion fekete gyópárt kôrnyôs-kôr 
nyůl az uborka gyôkere-körůl, A’ ki mag-nélkúl ké 
vánna uborkát, vagy tôkôt nevelni: az, mikor az u 
borkának fzára meg-nött , cfinállyon egy vermet mel-_ 
léie, és búitalTa-el mint az fzölö-vel'zót, ugy hogy 
cfak a' hegye állyon-ki az fôldbůl, és hadgya megint 
nönni; ha iól meg-nôtt, búitaiI`a megint ugy-el, a’ 
mint az-elôtt. Ezt harmadfzor clelekedgye , és ha 
megint meg.n6 , metéllye mind-le a’ mi az fôldôn va 
gyon, az elsô gyôkerérůl, az máfodikrúlis, és ciak 
a’ harmadik nôvéft hadgya-meg: arrúl mag-nélkůl való 
uborka , avagy tök fog nönni. 

Pepo, Dinnye. A’ dinnyét fem irélem fok fzóval 
le-âbrázolni , és írni : mivel ez~is kôzônséges Magyar 
Orfzágban. Ez egy-néhány féle ; de kivát-képen 
Пут, avagy Зад-Лицу, mint az Eel-földôn neve 

Zlk ; 



XII. Réfz. 317 
zik: б/ЬЕ : hield: gärâg-dinnye. Ifmét a’ hei-kuil, 
kůlömb kůlömb-féle nevek vagyon: ki жгу/Там, ki 
„jìriujú ‚ ki feje'r , ki 1.514, ki фри-Лице, ki bär-buffi: 
ennek kemény feiér a’ bôre, a béle zôld. A’ rôlíbi 
nek-is a’ béle kinek feier, kinek zôld, kinek sárga , ki 
nek narancs-fzinü. Az OlaszOrj/¿ági dinnyék ‚ gyak. 
rabban cfer-haiúk, és némellyek olly revácskofek, 
mint-ha шагов vólnának. Némellyek zöldes-feié 

.rek , a’ belek fzép narancs-fzinú, 63 kemény, römôrr. 
A’ levelek is nagyobbak, és fzéleifebbek, hogy Гсш 
mint a’más-félének. A’ magvok-is kôzônségefen Fe. 
ierek : de nem-olly hegyefek , mint az uborkának. 
Vannak apró gömbôlyû aufbau? ада-‚гм. Sôr ol 
lyanok fzármazranak mofran a’ Mi-Orfzágunkba , 
apró gômbôlyůek, mint az közép-fzerinr való alma: 
az heia vókony mint az almának , a’ magva-is fokkal 
kilfebb a’ röbbinél: és mikem' enni akariák, cfak le 
vonnyák a’ kůlsô-heiár, 's ugy efzik , a’ ki akaria ,‘ 
mind magofrúl. Az тешите, iobb~réfzire zôld, 
hoizúkás, feiér-béiů, A’ шабашу, inkább Sárga 
ûma, és zöldes-sárga, feiér-bélú, 63 a’ csúcsán mint 
egy rovácskos pilífe vagyon ‚ Iokáig el-rarr : fó-képen 
ha hálóban , vagy kákábúl cñnálr kôrelekben fel-Füg 
geízrve tartryák: de ne-igen hdegbe, hogy télbe 
meg ne Fadgynn. 

A’ Dinnye a’ Napor, és meleget igen fzereti; az 
ért nem-kell ôter ámyékba verni , avagy ollyan hely 
re , a’ hól valami akadállya legyen, hogy a’ nap reá ne 
fzolgálhaffon, ha leher nap-efiig. Innen mentůl me 
legebb az rarromány, annál iobb dinnyéketr nemz. 
Annak-okáérr a’ hideg-rarrományokban , avagy meg 

Rr 3 nem 

CCXLIV. 



318 Máfodik Kònyv Veteményes- Kerr ‚ 

CCXL V. 

nem ¿rik a’ dinnye , avagy igen késôre , és :hoz is fak 
mefìerséggel, 63 Ьа]то16с16113.1 iuthatnak. Mivel ре 
dig a' dinnyének, ollyan terméfzete vagyon, hogy 
leg~inkább úì , és nyúgott fôldet kéván , ’s nem-gané. 
iofat , по!“ némellyek ollyan fôldet fem vetnek 
meg ‚ а’ hól az ]úhok, avagy kecskék állottanak , 63 
ha ióval a’ dinnye ìverás-clôt: fel-f'zántották , és iól 
ôfzfze-elegyitették a’ fôldel .°4 ele illyen fôldbenás, 
iobb lefzen máfodik efztendôben, hagy fem mint 
elsô efztendöben, Némellyek el-mennek мая-отд. 
gokban, 63 fzáraz-fzalmít, avagy igen fzáraz ganéit , 
avagy fzáraz выси-мат meg-égetnek, más forgá 
cfal-eggyůtt: és annak hamúìával a’ fôldet tél»elôtt 
ôfzfze-elegyitik , hogy télbe egy-mífi: meg-eméfzék , 
63 ki-keletkor abbnn vetik a’ dinnyét. Némellyek из. 
кому-зим], iól meg-roüállyák a’ fôldet, a’ kiben 
vetni akarnak. De mind ezek-felett, leg-alkalma- 
tofiâbb a’ dinnyének való f'ôld a’ pázint: ha tudnia- 
illik, azc ìól fcl-fzántyák, és minden gyambúl ki-tifz 
tittyák, nem-cfak a’ hová vetnek; de még mellette 
is , hagy a’ perìe , és таз-5616 l'ů ki-ne [Ша a’ fòldnek 
zíriát. Ha pedig a’ kertben nem-találtatik (джазу 
nyúgott föld , avagy pázint ;fa’ barázdábm , a' kiben 
vetni akarnak, onnét-kivúl a’ pázint-alól hardanak 
földet', ’s abban vetik a’ dinnye-magot, nem-belé 
dugván, hanem óldalaslag fektetvén .° az-után ugyan 
ollyan fôldet tôltenek reá-is. A’ dinnye-magot nem. 
kell igen sůrůen verni, Гс igen tévullyabb нагот 
úinyinál. Ha igen sůrů, ki-vonhatni, a’ ki akadályt 
tefzen; ha igen ritka, máfl últethetni kôziben. 

A.’ hideg-tartományokban , avagy a’ ki ideìén 
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dînnyéc kéván, ugy bánnyék vele , és annak vetésé 
ben, az mint oda-fel az uborkárúl тат ; veffe azt: 
idcìén, és ganéjal el-kéfzitett fôldben, капы az oct 
írt tanúságot meg-olvashattya. Egyób-aránt , itt 
Magyar-0rízágban , kivált-képcn a’ Febfôldón , a’ hól 
hóldokkal vetik , nem-fok czercmoniát clìnálnak vele. 
Az mint hogy a’ vetésóbcn fem станы: minnyáian 
еду idöc; merc némellyek Húfvét-elôtt két-héttel: 
némellyck Nagy hétben vetik: ha az idô és hidegek 
шведам. Némellyek Szent Gyôrgy-nap tájban.' lag 
utólizor, Sz. Gothárd-napián, az a2, 5. Maji, Pün 
kôsd havânak ötödik napián. Dc iobbnak ítélem , 
ha kälômb-Lůlömb idôben vetik, ’s nem mind egy 
fzer-’s-mind, ugy hogy, ha eggyik fcm fzolgálna, 
az шаек reá-érkeznék, a’ mint a’ Kalendárumban-is 
fel-iegyzettcm n. 60. A’ ki az hóldra akar vigyázni ‚ 
jobb ha hóld~fogytára, az újság-elött еду, vagy két 
nappal vefïèn, avagy utánna negyed, vagy ôtöd-nap 
pal, 

Az magvát-is, kůlômb kůlömb~féle гашиша a- CCXLVI 
казак némcllyek apolgacni ,ki téìbe массу; harmad 
napìg, és elsòben ollyan ¿des téìben шик, az kit 
aznn-efìve fcìtcnek , abban-is hadgyák egéfz есть“ 
más nap mcgint le-fzůrik, és frifs ¿des Щеп tôltenek 
гей ‚ hogy meg-ne favanyodgyék : ’s ezt harmad-napig 
cfelekefzik, az-után vetik-el. Némcllyek édes borba, 
némellyek malosába , némellyek nád-mézes, vagy 
mézes vízben; némellyck a’ téglát репа töfik, ’s arra 
mézes vîzct tôltenck, abban шиши, hogy гаек 
febb legycn a’ dinnye. Н ̀ »gy pedig xzagofabb, ků 
16mb külômb-féle fzagos vízet tôltenck гей. ‚О; mln 
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mind ezeket nem-fokra becsůllôm: теге mégezide 
ig nem-fok hafznát vettem ; mind iobbnak álitom, 
ha az maga termefzet-fzerint való munkálkodására 
hadgyák a’ magot: ¿s mikor 36 meleg ki-kelet (zol 
gál nekiek; nem-is kell a’ töldet ganéiozni, kivált 
képen tehén , és 16 ganéial .' hanem cfak 36 úi, 63 nyú. 
gott fòldben vetni. Noha fzůkséges, hogy elebb 
leg-alább egy nap , ’s egy 6361 frifs vizbe áztalèák-meg. 
Az fem me -vetendö, hogy némellyek elébb Iii-cli 
ráztattyák a magot, ’s ugy últetik-el, hogy hama 
rább ki-kellyen. Abban pedig illyen móddalélnek: 
egy vagy két gyapìúbúl cfinált rofz sůveget „(так , 
akár Magyar, akár kalap legyen, 63 azt 612126533: 
tyák, mint a’ könyvet, ’s abban rakìák a’ meg-ízott 
magot. Azt pedig lígy meleg vízzel meg-önrôzik, 
63 ha meg-fzárad, hafonló-képen meg-nedvefitik, ’s 
meleg hellyre tefzik , avagy étf'zaka meleg ágyba: igy 
hamer ki-cíirázik. Némellyek вы: meleg ló ga 
néba tefzik egy ruhácskába a’ mager, _'s vízzel meg 
ôntözik. Ezen-képen más magokat-is ki-eliráztat 
hatni. 

Az dinnye maghe-is „швами tei'znek ,' mert 
némellyek azt vef'zik vetni való magnak, a' kinek ke 
mény heia vagy'on, ée belöl fzép Fril's. Ifmét a’ ki 
elsóben 361 meg-érett, 63 leg-közelebb efett a’ зуб 
kérhez, Máf'ok azen meiìerkednek,hogyleg-iobb, 
63 Г2сЬЬ dinnyébůl vegyék a’ magot.' попа némeliy 
parafzt kertéf'zek ollyan vélekedésben vannak,hogy 
az alá-való dinnyének az magvábúl is 36 dinnye terem; 
de ez nem-mindenkof hellyes, inert a’ dinnye mag, 
meg-tarttya a’ faiát: azért kôzönségefeu az 3оЬЬ fai» 

búl, 
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búl, és iobb idinnye magbúl, iobb dinnyének kell 
Ienni, смет paribur, Azen-kivůl, azokat шаги 
tyák, kik a’ kôzepiben fekůfznek a’ dinnyének fzinte 
a’ csúcs-áig. A’ kik kemények, tellyefek, neh zek, 
kiket a`vizben meg-probálhatni .' mert a’ kik alá-nien 
nek, azok Ieg-iobbak. Azért némellyek , mihent meg 
efzik a’ dinnyét, és ki-vefzik a’ magvát, mindgyárt 
frif's vizben ki-mofsák az nyálábúl , és a’ ki le-fzál , azt 
meg-tarttyák vetni, ’s deizkán vagy kôven meg-Izzi 
razttyák a’ napon: ’s az-után zaeskoba tarttyák, Né 
mellyek azt tarttyák , hogy nem-ió ki-mofni, hanem 
cfak ugy ki-tifztitani az húfos inyébůl , és ugy meg 
fzáraztani ; de én femmi kůlômbséget nem-látok ben 
ne. N émellyek pedig azt iovallyák , hogy azt a' ma 
got, a’ ki leg-közelebb a’ dinnyének heiához fekfzik, 
ne-vegyékvetni, De mi-nálúnk ebben kevés váló 
даст tefznek: mind-azen által, a’ ki kényest kertéfz 
akarlenni , élhet eŕFéle obfervatinval. MaîfokY a’ din 
nye-magnak ideiében-is fcrupulofufok ,° mert némel 
Iyek azt kévánnyák , hogy egy efztendöfnél nelegyen 
régiebb az mag : шнек három, ’s négy-efztendôit ké 
wánnak. De probált dolog, hegy ninefen inbb hét 
efztendôfnél ; noha némellyek azt tarttyiík, hogy 
mentůl idôfiebb a’ dinnye~mag, annál iobb, De ez 
ekkel nem-vagyok egy ítéletben: mert minden te 
remtett-íllatnak , fzabett határa vagyon. 

Ezen-kivúl , ha ki, az ki-nòtt dinnyét el-akatiacchV1m 
ритма; ‚ ugy bánnyék vele, mint oda-fel az uborká 
eúl meg írtam. Annak-felette, a’ ki ió öreg dinnyét 
¿kar nevelni, igy bánnyék vele: mivel a’ dinnyének 
gllyan terméfzetg vagyen , hogy a’ mi-némů шк az 

S* неё 
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elsö ízben ki-Fakad, az foha gyâmôlcsöt nem-hoz, 
akár melly bofzfzan ki-nyújtozzék-is: hanem a’ ki 
mellette nö; és ha ennek eleit nem-vefzik, nagy ártal. 
máralefzen a’ gyůmôlcfnek. Azért mikor immár a’ 
dinnye ôt, vagy hat levelében vagyon, és az elsô iz 
ki-mutattya magát , a’ hegyit gyengén ki-kell venni, 
nem a’ körômmel le-ciipni, hanem az újal ki-tolni. 
Az-után, hamer ki-nô az mellette való fzára a’ kinn 
meg-fognak az aptó dinnyécskék láti'zani , a’ ki nem 
ollyan пата: ki-fokat vólna , ha mind egy-aránt hat 
ták vólna nônni. Iline't arra-is kell vigyázni, hogy 
ezek az mellesleg való fzárak-is némellyek hafzonta 
lanok, és cfak fattyú-virágokat nemzenek, a’ kit az 
fzorgalmatos kertélz régi experientiabúl éfzre-vehet. 
Azért idején le-tôrje, hogy az tenyéfzö fzárak gyúmôl 
ci'einek akadájt ne-tegyenek az ô nôvéfekben. Ha 
fonló-képen nagy hafznot tefzen a’ dinnyének, ha ef 
féle magtalan virágokat le-fzedi , és сГ ak azokat hadgya 
rajtok , az kiken gyûmölcsôt lait.' Elïéle ágakat pedig 
nem-ciak egyfzer-kell мата, hanem valamikor láttya 
az kertéi'z, hogy igen meg-ágafodik, és ciak bújnán 
fůben akar menni, ’s aval a’ gyůmölcfhek táplálását 
el-venni, ' Azért, ha ki meg-is ôreg dinnyét akar, egy 
fzáron ne-hadgyon három , vagy négy dinnyénél: no 
ha talám mi-nálunk többet-is hagyhat. Igy fzép ôreg 
dinnyéket nevelhet, 

Az éretlen , és fiatalapró dinnyék nem~f`zeretik , 
ha fokat érintik kézzel ôket, avagy valamit alájok tefz 
nek: mert tfak tartoztattyák az ô nôvńfekbe. Nem 
is kell a’ dinnyét egyfzers’-mind meg-forditani; met: 
meg-tekerefzik a’ i'zára , és nem-nöhet olIyan jól : ha 

nem 
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nem cfak lalïàn, ás egy-más után. Hafmló-képen 
mikot gyomlállyák, vagy kapállyák, vagy mikor érlt 
dinnyét kerefnek, avagy fzakafztani akarnak: meg 
ne tiporiák lábokkal a fúves-fzárát; теге nem-nó 
tôbbett, hanem meg-Í'zárad. Igy ha fel-haìttyák-is, 
hogy a’ kapállásban a’ gyókeréhez férhelfenek , meg 
ne tekeritsék , hanem a’ mint az-elött fekůt ,_ 911211 
helyheztefsék. A’ kapállás igen hal'znos neki, 56116 
реп, ha igen meg-fzárad a gyôkere-körůl a’ fôld, 
11111101- nônni-kezd: de meg-ne sértsék a’ gyôkerét ,° 
шов-161161: ez hiromfzor-is. 

Az dinnyének ôntôzésében, kůlômbôznek az 
Authorok , 63 kertéfzek ; mert némellyek azt tartyák, 
hogy az uborkát gyakrabban meg-öntözhetnix de a’ 
dinnyét nem; mert víz-ízů lefzen tûle. Némellyek 
azt itélik , hogy a’ dinnye több ôntözéß: kéván, hogy 
fem mint az uborka. De én a’ dinnye gazdáktúl azt 
hallottam: hogy a’ dinnyét nem-kell ôntôzni, avagy 
i en ritkán. Azért , a’ ki igen fzaîraz idôben akaria 

tet ôntôzni, ne-öntôzze mindgyárt, mihent ki-kél; 
hanem mikor valamennyire meg-eröi'sôdött: noha 
némellyek meg azt kévánnyák, hogy mindgyárt mi 
hent két-levele vagyon ôntözzék: de ugy, hogy fe 
a’ levelit, 1‘6 mikel' a’ dinnye nönni-kezd, meg-ne 
érinti'e embei' a’ vízzel a’ dinnyét; mert kevelièbbet 
nö. A’ víznek pedig, nem-kell hidegnek lenni , a’ 
mint kiffen a’ kútbúl meritik .° hanem állyon elsñben 
vagy két-óráig a’ троп. A’ ki pedig igen ízorgal 
matos aka! lenni ,Yillyen óntözélfel éllyen , az mint 
oda-fel-is meg-irtamx tegyen a’ dinnyének töve-mellé' 
egy eferepet, vagy fazaksat teli vízzel, 63 abban egy 3 2 30:13 



334. Máfodik Kônyv Veteményes-Kert, 
rongyot, avagy egy darabb шишка: ‚ kinek eggyik 
vége a’ vizben, a’ cl'erépbe legyen: máiik vége pedi 
alá-Fůgiôn a' gyôkerére : és igy, valamég a’ Vizet éri a 
ruhácska, mind addig cfeppenként alá-fzivárkozik a’ 
gyôkerére a’ viz: ’s meg-nem nedveíiti Ie a’ levelit, fe 
a’ gyůmôlclit Az (зашипел pedig, addig-kell élni, 
meg a’ dinnye fele-nôvéliben lefzen, avagy akkora 
mint az narancs; az-után, mikor érni-kezd, meg-kell 
fzůnni ; mert akkor inkabb kévánnya az fzáraz маг, 
hogy fem mint az nedvefséget. Noha mikor láttya az 
ember akkor-is, hogy fzáradni kezdene a’ tôve-felé az 
idönek , vagy Földnek fzárazsága miatt, 63 meg az fzá 
rain vólnának fzép dinnyék, a’ kiknek meg-kellene ér 
ni: élhet akkor-is evel a’ melterséggel , 63 fegitheti az 
dinnyének tôvit: egyébkónt iobb vólna, ha esö vízet 
tartanának a' cferépbe, 63 mikor el-fogyna, megint 
meg-töltenék. 

рвы, Egy nevezetes dinnyés Gazda afzfzony Magyar 
Orfzágban , olly öreg dinnyéket nevelt, mint az ôreg 
feier tökôk: ’s olly gerezdefek-is vóltanak, kiknek be 
lek olly ternérdek vólt, hogy alig érte ember által a’ 
kéfIèl, és efak igen kevés magvok vólt , de késôre ér 
tenek-meg. Az, igy bánt velek: elsöben, pázintot 
fzántatott-f'el, 63 iól ki-gyomláltatta, abban barázdá 
kat clináltatott, es abban ůltette a' dinnye-magot ,' 
ha pedig a’ kertben alkalmatos pázintot, 63 úi nyúgort 
fôldet nem-talált : még-is az mi-némů barázdákban 
akart vetni , azokra a’ pázintrúl hordatot fôldet, ’s ab 
ban vetett. Máfodfzor , noha talám az mag-is так. 

_ képen való vólt, mind-azen által,_ ha lehet, het-efz 
tendös magot vert, 63 azt egy-nap, ’s egy-étizaka, 

meg 
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meg-áztarta frifs vízben : az-után , ruhával fzépen 
meg-rôrölte, hogy vízes ne~Iegyen ; az-után eggyen 
kénr mint-egy kér-úinyira egy-máüúl, óldalaslag rakta 
a’ pázintos fôldbe : de nem-dugta hegyivel alá , vagy 
fel , hanem pázinros fôlder tôlrôrtek Fellyůl reá; mi 
kor ki-kôtr, nem-ônrôzretre, hanem a’ gyôkerekôrůl 
gyaktan fácskával, vagy vafacskával rurkáltatta , hogy 
me -ne cferepefedgyék a’ fôld kôrůlötte. Ha igen 
súr en nörr, ki-vonarta a' hól fzúkség vólt. lImét 
mikor futamodni kezderr a’ fzára, az ki a’ kózepire kez 
dett nônni, azt-is ki-hányatra, ci'ak fzintén azokat az 
ágakat hadn-meg, a’ kik kér-felé nyúiroztak; merélt 
is ugyan valamir rairok: de móg eddig nem-rudhat 
tam, kétség-nélkůl azokat az fzárakar, kikrůl oda- fel-is 
meg-îrám , hogy gyůmôlcsôt nem-hoznak, 

Hafnnló-képen kell bánni velek , ha fazékba ál 
terik-is, . 

Неву megifmérheßed, ha meg-erbe', avagy 
nem a’ dinnye, azt-kell meg-gondolnod, hogy alig 
ralálkozik egy gyůmölcs, a’ ki olly bizonyos idòr 
tartana érésében , mint a’ dinnye; meer az ha elébb, 
vagy késôbben le-fzakafztod , mindenik kár: 63 mivel 
a’ dinnyén aH`éle apró fzörôeskék nônnek, minek 
nránna azokle-mennek, és I'zép fima a' dinnye, émi 
kezd akkor: meg-értr pedig , ha fzóp fzine van , vagy 
sárga fzabású, 63 ha 36 fzaga van ,- és kiválr-képen, 
mikor az fzára eI-kezd válni a’ dinnyétůl, avagy inkább 
a’ dinnye az fzárátúl; és ha a’ csúcsán lágyúlni kezd , 
lcg~otran Ie-kelI fzakafztani , 63 nem-kell tovább had 
ni raita. Mert 2.4.. óra»alart , ha meleg idô iár, imma: 
el-e'rik, kivált-képen az apró muskatál dinnye. Né 
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ОСЫП. 

:nelly dínnye zôlden marad, 63 mikor meg-érik fem 
sárgúl fellyůl-meg. Azért: alól tekincsék-megx ha 
'alól a’ mint fekůtt, тег-3633611; fzépen, rneg-érlzt'` 
Ha pedig tovább akarná kúldeni embee, nem-kell 
várni, hogy fzinte тез-611611; hanem mikor érni 
kezd, akkor le-kell fzakafztani kézzel , ’s ост-116631 
le-metfzeni : merc a’ vas ellenzi az éréfic, 63 az-után 
ugy meg-nem éehetìk. Leg-jobb’ a’ dinnyét zab, 
чаду rozkôzzé rakni, 's ugy útta kůldeni: 11611131— 
lyek fzénwközzé, hogy meg~ne tôeödgyék: némel 
lyek ,° clik ugy rakìák egy-más hátáea. Ha valakì azt 
akarìa, hogy hama: éeìék, defzkác vagy követ, akáe 
téglát падут-311113 , mikorimmár érni-kezd. Némel' 
lyek óltatlan mefzet hintenek környòs-kôrnyúl a’ din» 
nye-kôrůlx 63 azt Иду meleg vízzel meg-ôntôzgetik. 
Némellyek bé-is f'edik utánna a’ dinnyét , hogy a’ me~ 
legség ki-ne párállyék: hanem a’ dinnyére 12311361 
lyon. Némellyek, mikor érni.kezd, hogy hamarább 
meg-érjék, еду kélTel le-metzik az fzárával, 63 egy 
tifzta fzáraz köre ki-tefzik a’ парта: ’3 igy egy-nap 
ìobban érik , hogy fem mint egy-hétig a’ tôvìn. На 
ki az értt dinnyét tovább akarná tartani, tegye fzálaz 
hives pinczében, 

A’ ki ideién vét dinnyét, meg-óltslmazza azt a' 
hidegtůl, minek-utánna ki-kél, bé-fedvén étfzakára, 
kivált-képen mikor félô a’ dértůl ,' de nem-ugy , mint: 
im a’ Nemes-Afzf'zony,ki az пей-111116633! fedte vólt 
bé, hogy étfzaka meg-ne vegye a’ der: azomban 31 
ìôttek 61131 a’ lópok , ’s el-vitték a’ fubát: 63 igy minè 
a’ (uba eds vólt, ’s mind a’ dinnyót meg-vette a’ der; 

hanem 
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hanetñ vagy дышат ‚ vagy fzalmábúl cíïnált {23661 
lei , az mint oda-fel egy-néhány helyett тез-тат. 

Az melly Afzfzonyokhavi betcgségekben vannak, 
nem-hell azoknak a’ dinnye»kôrül forgolodniok : 
тазу ciak közzel-is hozzá-menniek, a’ hól dinnyét 
vetették, avagy uborkát ; mert a’ gyúmölcs 11163426— 
rad, és a’ ki meg-maradna-is, meg-kefcredik, és alkal 
matlan az ételre. 

Ha ki azt акта, hogy a’ dinnyének fcmmì féreg 
ne árthaíibn; áztalTa-meg a’ Минус-шагов, а’ fúlbc 
facfanó-fúnek levében , minek-elôtte el-vetì. Ifmét 
mivel apró cßgák, és férgek igen meg-fzokták {din 
пуд: vefztegetni , azok-ellen cûnálly illyen vízet: 
végy egy darabb égctlen-meí`zet , mint a2 öklôm, tedd 
аи egy vederbe , tôles egy ìó akó esô vízet гей, és 
vcfs egy так—эк foót belé, kevcrd iól ôfzfze , és.mikcr 
le-fzáilott a’ méfz , tôlcs~le róla a’ Vízet, és rares-meg : 
és mikor a’ férgek, hernyók, vagy cíìgák тег-тщас 
tyák magokat, cfìnálly еду mz-kaláfzbúl fèprûcskét, 
márcs-belé a’ vízbe, hincsd-meg vele a’ dinnyét; le» 
húllanak, és el~vcfznek a' férgek. 

A’ лимитам: Gncfen fammi kůlômb bai 
molódás , cfak hogy tavább-kell a’ tôvin hadni, Неву 
ìobban meg-érhefï`en. Ha pedig Félô vólna az rotha 
dápci'ńl чаду fzárada'fiúl, idciébben le-fzakafzthatni, 
és fzáraz hellyen tarthatni: avagy fel-kötôzve, {ecs 
kába is fok ideig el-tarthatni. 

На ki тез-акта ifmérni , mellyik a’ ìó dinnye: 
elsöbcn tekintfen a’ {zinére , ha fzép fzinů és tcrmetů, 
a’kìk каши kôzônségefen нытик, ьдшаадк, 
(ejérck , jók váinak; az-után , haió fzagok van, haió 

mh@ 
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nehezek , 63 a’ cfutkáiok 36 tcmérdek Vólt, ha cfak egy 
kevefsé lágyak a’ cfutkán. Némellyek gombos-töt 
dugnak belé, ’s azon fziìák-ki a’ levit, ’s ugy kolibl 
lyák , ha édes-e’: de ez nem-nagy meůerség. 

Alïéle melierségekrůl , hogy a’ dinnye, uborka, 
tôk purgállyon, avagy mag-nélkúl teremjen, nem 
fokat tartok; azért fel-fem iegyzettem, 

A’ dinnyét mi-nálunk nemfzokták fôzni , cfak 
fzintén пут-163, 63 frilTen efzik ebéd-után, a’ tôbb 
gyůmôlcs-elôtt az Uraknál: 3' kôzség a’ mikor kap' 
hattya. Az Olafzok pedig , ebéd-elôtt. Mellyik 30131), 
azt én nem-difputálom: ìobb vólt mi-nékůnk , mikor 
fzegény Magyar-Orfzágban ehettůk, kiben mail: a’ 
Pogány-eb uralkodik. 

Azt íriák a’ dinnyérůl, hogy ha ki azt akarìa, 
hogy hamer meg-fôìön a’ 11113, veÍTen egy gerezd din 
nyét a’ fazékba: 63 hamarébb meg-f6. Egyéb-ként a' 
dinnye, igen meg-indittya az emberbe a’nya’lat, ’s 
ki-vonfza.’ a’ feiit-is tifztittya .' 63 ha el-fzédůl , avagy 
el-ájúl , taresák azorrához, 63 a’ fzagátúl megint 
efzire 3611. A’ dinnye hivelit, ’s hai'znos azoknak, a’ 
kik hánni akarnak. Ha a’ dinnye-migot czukorba cli 
nállyák, ’s ugy eiklk, avagy a’ nélkůl, igen meg-in 
dittya az vizelietet : és a’ felettébb való hévségét a’ vc 
sének meg-ólttya ; a’ követ-is meg-töri. A’ magvá 
búl, ha egy kevefsé meg-f'ôzik, meg-tôrik, és teiet 
efinálnak belôle , 63 étfzaka az Лот-61611: meg-ifzfzák; 
igen 36 32 gyúìtován hidegbe, 63 álmot fzerez, 1636— 
реп 113 feiér-mákot tôrnek közzibe, ró’fa vízzel fel 

, е:е1`21:11:‚ gyôngy port, ’3 más drága kôvekbůl cñnált 
porokat vetnek belé; az fzivet-is igen meg-erôfiîti. 

A’ 11333 



XII. Réf'z. 339 

A’ heia a’ dinnyének, minden mecskot, és a’ verö 
fénytůl fzármazott maculát, és lìeplöt el-vefzix ha 
aval mofsák , és dórgôlik, 

G6rög-dinnfye, Deákúl Лидии. A’ baimolódá 
sában nem-kůlòmbôz a’ dinnyétúl, és uborkátúl: 
hanem a’ Ieveliben, és gyůmôlefiben; mert a’ levele 
nem-ollyan fzéles, mint az uborkának, vagy dinnyé 
nek: hanem fok-felé oleott, és egy-máPcúl el-válal`z- 
tatott: az fzára , ’s ágai alkalmafon Мешок ‚ а’ virág 
iában-is: a’ fôldôn el-nyúlnak. A’ gyůmôlcfe nagy 
efzen némellyik ._ fô- képen a’ meleg-tartományakban: 

kerekded , iobbára zôld; vannak feiér-zöldefek, 68 
rrint-egy pettyegetettek, kik gyakrabban venres-bé 
lůek. Nem-régen sárgák-is fzármaztak Tôtôk-Orfzág 
búl, ciak nem-mint a’ telelô-dinnyékx ciak hogy a’ 
heink lima , mint a’ több górôg-dinnyéknek»-is , nem 
is gerezdes. Az ízek, édes viz ízû: nem-ollyan ked 
ves édes, mint a’ más-féle dinnyék, A’ belek némely 
nek feier , némellynek veres, A’ magvek kinek feke 
te, kinek verhenyeges, kinek feiér-feketével tarka , 
kinek ища Feiér , ŕôfképen az sárgának. A’ formáiok, 
mint az apró sárga tókôk nek. 

A’ Gôrôgdinnyét arrúl ifmérik-meg, mikor az 
ízára , avagy cfutkáia meg-kezd (záradni , 68 ha kônyů: 
egyéb-ként, ha ideiébben le-fzakafzttyák-is, fokáig el.` 
all, 68 megérik: fö-képen ha búzában, vagy rozba 
шик. Az fzecskába, fél-efztendeig-is el-tarhatni. 
Ezt-is mi-nálunk cfak nyerf'en efzikx de más Orfzá 
gekban meg-is fôzik , mikor még étetlen. Noha Ma 
gyar-Orfzágban- is, есть liéìariumet belöle ciinálni, 
mint a’ Czitrombúl, . . 

т t )£66 
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' zak a’ hidegt l, és az napra forditsák. Es 

A’ Côrôgdinnye hideg, és nedves terméfzetů : 
lzért igen meg ólttya az -i'zomjúságot; a.’ forró hideg 
lelésben igen hafznál; kivált-képen a’ kik nem a? ned 
vefségnek bóvségétûl , hanem, azoknak gonoliságátúl 
fzármaznak: mivel a’ görôg-dinnye elsôben, eróiièn 
meg-nem indittya embernek hasát ; azért inkább hafz 
nál azoknak, a’ kik gyenge terméfzettel birnak karcfuk, 
és vájutak. A’ görôg-dinnye magnak-is, ollyan ereje 
vagyon , mint a’ más-félének. 

Cumrbita,TÖi{, AZ tÖi( kůlÖFle kůlômb-féie, 
nemcfak formájában , de állattyában-is. Az Nyenr 
351: termetiben némelly ollyan hafas, mint a’ bugyo 
gós-korsó x némelly gollyvás-is , némelly hofzfzú 
nyakú, máfok hofzfzak , és temérdekek mint a’ do 
long: ezek-kôzzůl , kik egyenefek, kik horgafak mint 
az fzabllya , ugy-is mint a’ kúrt. Ezek mind egy 
nemůek, az fzinekben zôldek. A’ magvok-is kůlôm 
bôz a’ tôbbitůl ; mert ezeknek magvok hoízúkás , há 
túl i'zéleffebb , elôl valamennyire hegyes. A’ levele 
nem-fzinte ollyan nagy , 63 zöld , mint a’ таз-5616 
tôknek, hanem fejérebb. A’ virágja is fejér, ciillag 

l formára oleott. 
A’ nyakas-tök mivel mind levelébe , mind gyů 

môlcsében gorombább az 'uborkánál , avagy dinnyé 
1161: azért nem-kéván annyi munkât, és gyenge baj 
molódálk, mint azok; de tôbb tápláláliz. Azért a’ jól 
1meg-kaipált: föld-mellett, jó nyúgott fôldet ke'ván, 
kivált-képen új-fzegéii, a’ kit jól meg-gyomláltanak. 
Egy kevefsé késôbben ůltethetni hogy fem mint a’ 
dinnyét, ava y uborkát; cfak hogy meg-óltalmaz- 

mivel' 8’ 
nyakas 
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nyakas-tôk fel-Folly, azért ôtet a’ sôvény mellé ůl-l 
tefsék , vagy pálczákat dugianak melléie, a’ kin fel 
mehefiën. 

A’ tdk-.math тег-621316611, т1п61‹.е16`11:6 el-ůl 
tetik, egy-étfzaka: azok-közzůl&gt; azt válafzák, a’ ki 
ieg-iobbx a’ pedig az, a’ ki le-fzál ; a’ ki Fellyůl leveg, 
el halitsák. Mikor últetik, kettôt últelfenek egy-lâh 
nyi veremben. A’ vermek pedig, legyenek 169616117 
mâßúl három , vagy négy-lábnyira, Némellyek , ahí 
fordittyák hegyivel a’ magot: de iobbnak itélem ha 
fel, vagy óldalaslag, mint a’ dinnye-magot, . A’ ki 
kůlômbféle formáiú nyakas-tôkôt akar nevelni, azt 
a’ magva-által véghez-viheti. Mert az melly mag , a’ 
nyakához kôzzel vagyon, abbúl bofzfzú tökök nön 
nek , a’ mint az alsókbúl, de nem-ollyan hof-.zak mint 
azokbúl. A’ ki kôzepíben Fekfzik, abbúl kerekdcdek; 
a’ ki óldalaslag , abbúl temérdekebbek, és rövìdebbek, 
a’ kik alkalmatolrabbak edénnek, akár mit-is benne 
tartani. Az melly magot meg-aka! ember tartani, 
azt az 6136 11696311111 vegye , 63 hadgya az ágán a’ tô 
kôt, még 1161- nem-kezd lenni .° az-után fzakafzí'za-le, 
és fzáraleka-meg a’ napon , vagy a’ Fůliôn, kůlômben 
hamar meg-rothad a’ magva, Az melly tôkôt meg 
akamak enni , arra nllyan magot vefiènek, a’ ki az nya 
kában-nôtt , 63 hegyivel fel-últefsék; inert annál gyen 
gébb, 63 hol'zabb lefzen. Mind-azen altal, inkább 
meg-tarttya akár mellyik is a’ formáiát, ha ollyan for 
máiú tôkbůl velzik a’magot : a’ hofzfzúbúl hofzfzú 
Iefzen; a’ kerekdedbůl kerekded, ’s a’ t. 

A’ nyakas tôköt Magyar-Orfzágban нет-120111612 
enni, sôt maid egyéb hafznát lem vefzik: hanem, ' 

'I t 2 eden 

chvin, 
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edenyeknek tarttyák , vízet meriteni, eggyet-máli: 
benne tartani , es tôbb efiële ezköznek. 

£2655 Tóköe, a’ kik nena гага fellyok, hanen 
Lofi/im» el- пунш/е a’ Fôldön, egy-néhány félŕk .° kivílt 
képen az «lng ¿creada/ie , es herakdcdal», kiket Matthia 
Ius щитами nevez, Ezek-kôzzůl nemellyek 
eppen feiérek ; némellyek утащит avagy feier 
barázdákkal; nemellyek zöldek , veres avagy feier ba 
rázdákkal. Mind ezek olly nagyok lef'znek, mint a’ 
közép-fzerint való fail-I, es levelek , virágiok, ’s mag 
vok-is nem-igen kůlômbóz; az levelek öreg fzeles. 
cfak-nem mint a’ lapúnak .' az virágiok: öreg sárga, a’ 
magvok feier lapos, egy kevefsé hegyes, mint a' gö 

- rôg-dinnye mag. ЕРШ: öreg kerekded dinnyet fzok 
ták a’ Magyarok fözni reiben, es más-képen-is , ’s ugy 
enni: egyeb-kent a’ kinek fok vagyon, a’ fettes mar 
hát-is tarrryák rélbe vele. Az mint таз-561: tôkôt 
is, cf'ak ugyan azoknak kedvekért vetnek, a’ kik :ár 
gák, Milde/c, urea-barbie, ließ/züa'r temárdceee .° ki. 
ket meg-ehetni ngyan , _de nem olly iók, mint a’ ke 
rekdedek, Ezek fem igen kůlô-mbôznek levelekben , 

l virágokban , magvokban , az fellyebb meg-itt feier, es 
CCLX’ 

veres tökôkrůl. 
Más-fele apró, es kůlömb-kůlômb formáiú tökůk 

vannak, a’ kiket inkíbb ékelizégért, hogy fem mint 
hafzonert vetnek: ugy-mint a’ baroni/6k, швами: 

шиш, .sprl »afanes-läuft ё: formíi'í, лимба formá 
iú, edrtve'ly és «lm_formíiú; kiket a’ pólczra „так. 
es ket-efztendeig-is el-állanak ,- ezek a’ fára-is, sôveny 
re-is fel-folynak. A’ так igen fzereti a’ vízet, kirůl 
azt iriák , hogy ha egy edenyben vizet tefznek лёд: t s 
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B-‘ekn 
а va' 

¿t ’s hatiiinyira egy nap uta'nna-nö. Azŕrt ha igen 
izáraz idö iár, ост-(г: egy fazékba vízet tenui, és eg 
dar-bb ruháeska't belé, hegy az-által, le-lzivárkozzë 
a’ viz e’ gyòkeréte: az mint edn-fel a’ азиаты, ée 
ubotkárúl irtam. 

Ha az közönséges töknek пут levelével meg-f 
kenik a’ lóvat, nembánttyák a’ legyek, és bôglyôk, 
Hafonlóképen ha az gyermek-ágyas Afzfzonyok, 
emlöiöket meg-kenik vele , él-Izárazttya teieket. На. 
n’tôk-vira'gnak olaiát vefzik, és azt alkalmasideig a’ 
паров tarttyák, ha aval meg-kenik, a’ vesének Fáidal 
mât el-vefzi: és a’fô.FáiáIt-is, a’ ki az hévségtůl fzár 
mazik, f6 képen a’ hideg-lelc'sben. Az forró hideg 
lelésben, hatalmas orvofság mind az hévéégnek, mind 
a’ Izemiúságnak el-óltására , és az meg-keménnyedett 
hafn'ak meg-lágyitására a’ töknek leve: mellyet úi fa 
zékban, foitott peefenye módgyáea viz-nélkůl fôznek, 
’s abbúl ki-facfarnak , 's ugy агат. 

A’ nyakas-tököt, ат mi-nómů formában nevel 
hetni , és ahez alkalmaztattya magát: hafoló-képen az 
mit reá-írnak, mikor még ять (zépen meg-tetzik 
az-után raita. 

Pi/ìm Bord , avagy Meulen-barro'. Itten nem 
fzóllok afl'éle borsórúl , a’ kit az fzántó-fôldeken {zek 
tak vetni : hanem , cfak a’ kit kertben últetnek, hogy 
ideién húvelykes borsóia legyen a’ kertéfz nek ; és aval 
úiságúl kedveskedgyék Urának. Ez illyen borsó egy. 
néhány»féle; ugy-mint, Ники ¿r6 bored.' bejatlan-bor. 
‚а: feier dwg, ’r apro' bam: Mild-born', verbeupege: 
fßiél'l'el pertyegetett botsó , fëkm borsó, идти-дот. 
EfTéle ideién érô borsó , ió tneg-kapált fóldet kéván, 

_Tt 3 6316! 

CCLXI. 
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63161 el-kéfzittetett, nyúgotfat. Ennek vetésében; 
igen гей-11311 32 Hóldnak forgására 313у62п1; merc 
alig találkozik egy kerti vetemény, a’ 111 inkább 32 
116161102 tartana, mint 3’ 120136. 32613, ист-11311 
ötet úì~hóldra verni, kiválc-képen 32 elsô-f'ertályon: 
merc lokat virágzik, de kevés gyůmôlcsôt hoz, fó 
képen 113 igen zíros fòldben vetik; hanem 11616161— 
te-után mindgyáráfì, паду 32 útolsó fertálycn, еду 
kevefsé elébb az úiságnál, két vagy háeom-nxppal, 
Közònségefen azon melterkednek , hogy Martìusban, 
32 32 , Bôìt-más hóban, 3’ Kántor-elött 1161-113111331, 
avagy utânna kétmappal vefsék, 3933у133.6311уеы›, 
Bôìtnegyedik Vasárnapra: ha 32 1661131: kemény 
vólta engcdi. Mert 32 borsó gyenge állxt , és hama: 
meg-veí'zi 3’ hideg ; azéet , ha ki idelébben vét, meg 
óltalmazza. Акта-13 kell vigyázni , hogyìól bé-Feelef.A 
3611 3’ fôldel, 63 10ЬЬ gyôkeret verheffen. Némellyel; 
321: 1361111, hogy leg-ìobb Nagy-Pénteken borsót vetnì; 
némellyek pedig erre nem-fekat tartanak, cfak hogy 
Nagyhécben vethefsékel. Ez leg-inkább értetik 32 
mezei-borsórúl. - 

A’ borsó közép-l'zeeů fôldet kéván, nem-ígen 
zírefat; leg-iebban terem ott, 3’ 1161 ez-elôtt répa 
vólt; ha pedíg 3’ (616 igen fovány vólna , 16 ganêt 
hordhatnak reá, ki-után meg-fzánthattyâk , s'bé-vet 
hetik : de elsôben шва-11311 áztntni, hngy 111-3613: 
zék, és ugy hamarébb ki-nô. Sôt 113 ki azt 3113113 , 
hogy hamarébb шее-1611611 3 borsó , minekelôtte 
el-veti, áztnßâ-meg egy étfzaka ganéios vízben, és 
veffe a’ mint oda-fel шее-111036631. 32 116161131: útolsó 
fernállyán.Y 

A’ki 
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A’ -ki azt akaria, hogy ideién hůvelykes borsója 

legyen kertében, cfclckedgye azt, a’ mint oda'fel a’ 
több veteményekrůl-is шее-1116111: és ch'nállyon 961 
met ‚ vagy 36 méily barázdát: , és azt alól mcleg 16 ga 
névai meg~tôlcŕ`e; az-után 36 fòldct reá , ’s abban veife 
n’ kécfzer-érô borsót Februariufnak végin, vagy Mar 
tiufnak elein de 361 meg-óltalmazza a’ hieiegtůlQ ’s 
1663611 hůveiykes 1161363: 16Г26п. 

На az húvclykes borsó ki~nô, nem~keil mind 
gyárt ágokat 111611636 dugni: 111611 1’ verô-Fént, a’ 
kit ô igen fzerct, ellenzi; és igy, nem-cfak 1167636 
bcn, de gyúmölcsôzésében-is akadályt tcfzen. Azért 

`várakßzni-keli, még valamennyire fel-huzalkodik, 63 
ci'zibe vefzi ember, hogy magác fel akaria 693211216 
ni ,' ’s'akkor dugion ágakatt 111611636 , mentůl fellcbb 
ágaskodik reá, annái virganczabban nö, ’s hamarébb-is 
virágzik, 

‘A’ borsó nem-minder! ef'ztendöben еду—11511116 
rem ; merc néha a’ fôldtúl, néha az idôtůl , néha a’ 
magtúl el-ŕ'ajzik: azéri: a’ magnak vaió borsót-is meg 
válógattyák. Elsôben a’ hůvelykeas kerti-borsó , ki 
nek 111961 a’ hůvclyke egyenes, és (ima, azt nem-ia 
vallyák vetui való magnak : hanem ст: а21‚ а' ki 
kivůl-is шея-1611211: ‚ hogy el-van еду-111511111 válaf'zt 
va , és az hůvelykek egyenetlen. Némellyek , идут 
fzemenként fzedik a’ iovác a’ barsónak ‚ n' kit 61411” 
nak vctni. Némellyek pedig a’f`érges, avagy mucsás 
borsót-is ki-hánnyák: de máiok azt ítélik, hogy аНё 
16 borsó, az kit az muskák шея-111111111, 3оЬЬ vólna 
a’ vetéfi'e , 63 noha likas-is , de 361 ki-kél: mivel eHéle 
férgek , közôqségefen a’ jovát válogattyák a’ mîggak, 

Ol&quot;. 

CCLXIIL 
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Huw.. 

A’ Borsót, mihent meg-erik, a’ hóldnak útolsó 
fertállyín , avagy az változásban mindgyárt ki-kell az 
fôldbůl venni, нет-113123101, vagy aratni 1 mert 113 
mar ki-húll az hůvelykébůl, mikor ez meg-fzárad; 
kivált-képen ha valami 036 360 rei, a’ ki után meg. 
dagad , ‘3 annál-inkább ki-húll. A’ borsót, minek-elôt 
te el-vetik, ha ki-hadgyák egy kevefäé clirázni, hama 
rébb ki-kél. A’ ki azt akaria, hogy két, három, ’s négy 
óra-alatt ki-kellyen a’ borsó, bab, dinnye, tök, uborka, 
’s a’ t. tegye a’ magot meleg olaiba , hadgya abban ki 
lencz-napig; az-után vegye-ki , fzáralzfza meg , 63 1111 
ker evel az melierséggel kedveskedni akar, últelie 36 
fôldbenzegy ’s két óra-alatt kinô zôldef'en, De ennek 
nem-fok hafznát vefzi. 

A’ ki fzorgalmates akar lenni, egy-néhányfzor 
vethet borsót пуп-311231111, ugy hogy egéfz Sz. Mihály 
napig, mind legyen hůvelykes borsóia, a’ kit mind az 
konyhára , ’s mind az afztalra adhalibn : kiváltképen , 
жёг/жжёт berm, a’ kit azért hinnak annak , hogy mi 
nek-utánna ki-keletkor el-vetik, 63 nyárba me érik , 
megint el-vethetni ; 63 Sz. Mihály-nap táiban, 36 fril's ‘ 
hůvelykes borsót hoz, Ez feier apró borsó. Heidi“ 
bond , kinek nincfen kemeny hárttyáiá, hanem gycn 
ge kůlsô hea, kit mind heiaiitúl nyerfen meg-ehettń , 
két-féle: дм” шгЬтугдпжа13щеппу1с-е pettyegetett, 
òreg-is, 3016131 ezek inkább mind horgafak. zing ’i 
арт! feiár ¿cui bom! , kinek kemény hártyáia vagyon; 
хм band apróbb , a’ ki mindenkor meg-tarttya az zôid 
fzinér, ha теч-126111613 ,' igen 36 162111. Ritka ez Ma 
„алтайцы. Feline borro’ : ez пена-16201, пси-1.13 
ételre'való, hanem cfak purgatióra, mint az sár-fú 

11138 ; 
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mag: a' ki tizen-kettöt'el'zik-meg éhomra belölle, iól 
ki-tifztittya a’ gyemrát. Azt-is iriák felôlle, hogy az 
egereket el-ůzi. Ez-is mindenkor feketén marad. 
Némelly borsók bo/:roß'an nônnek, a’ kiket meg-is . 
ehetni: de nem-kapnak igen raitok. Mind ezeknek 
az borsóknak bairnolódáfokban ; nincfen femmi kivált 
képen való kůlömbôzés. 

Az hivelykes borsót mind föve, ’s mind nyerfen 
elzik : kivált-képen az heatlant, mikor tudnia-illik , 
még zôld , 68 fzinte meg-nem e'rtt. Húvelykeltůl fö 
zik, ’s hea nélkůl-is.’ fô-képen mikor tyúk-fiat, húfk, 
halat l'ôznek vele. Tehén-hús lévben-is íros-vaiial, 
68 apróra vagdalt fzalonnával igen ió. Az hůvelykes 
borsónak , egyéb hafznát az ételnél nem-vefzik 

Сдает, С/фтЗ-Ьотм’. Ez mind állattyában, mag. 
vában, levelében, ’s a’ t. kůlômbôz a’ tôbb borsóktúl. 
Mert magvában nem-fzinte gômbòlyů , hanem ollyan , 
mint a’ Bagolynak a’ feie, elöl hegyes, hátúl temérde 
kebb. Azért némellyekMagyarúl, Bagel] borrdnak i: 
hiiák : az belsö hea darabns, a’ kúlsô avagyihúvelyke, 
fzôrös borzatt: egy avagy kettö vagyan eggyikbe, 
az fzára Рёв , fok ágai nönnek: de egy térdnyi magaiìág 
nál, nem-igen nônnek fellyebb. Ez 1:6С—66!е:е32у5|‹ 
feiér, шаек veres, avagy fekete fzinů veres. Jó zíros 
fôldet fzeret, ki-keletkoi: vetik, mikor az esô eiìk, 
avagy nedves a’ ваш. Igen meg-foványittya az földetg 
Minek-elötte el-vetik, avagy ůlteti k, egy nappal elébb, 
lágy meleg vízben meg-áztafsák: és elébb ki-kél , ’s na» 
gyobb Iefzen. Némellyek, hogy öregebb legyen , 
mind heaflzúl áztattyák ollyan vízben , a’ kiben шест 
mot elvaf'ztottak-el, 

HI uu 

chxvi. 
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Ha ki azt akarja , hogy meg értt cfieferi borsóját, 
’s más-féle borsóját meg-ne egyék az titou-járek, 63 
cñntalan ifiiak: бс—пар egy~más után, nap~kelet-elôtt, 
ollyan vízzel ôntôzze-meg , kiben vad-uborka, 63 
ürôm-rnagot áztattak; meg keferiti ugyan, de ôt-nap 
alatt megint le-moli`a a’ hazmat, 63 esô. A’ clicferi-` 
borsót, mikor jólmeg-érik, ki-vonnyák, meg-fzáráz 
tyák, ’s ki-verik. ' 

A’ cficferi borsót nyerfen, ’s föve-is efzik , kivált 
képen az Olafzok. Föve húlTal , hallal; de leginkább 
leveii: clinálnak belôlle, egéfzcn fôve. Egéfséges étel 
ez, meg-tori az emberbe a’ каш. 63 az vizelletett 
meg-indittya. F elette hafznos az i'záraz betegség-el~ 
len ‚63 a’ kiknek a’ fzavok meg-vefzett: noha fzeleket 
indit az emberbe, és bújaságot ; azért a’ mén~lovak- 
пай-13 бгбтсГЪ adgyák. Az izoptatóknak tejeket ne 
veli; fô-képen ha meg- fôzik , és az levit ifzfzák. 

Езди ‚ Bab. A’ bab egy-néhány féle: a’ ki nem 
„тьму ‚ nem-nö igen magaliìt: hanern leg~fellyebb 
két kônyôknyit. A’ fzára erôifebb, hogy fem mint a’ 
borsónak : nem-hajol a’ fôldre , az ô hůvelyke-is , a’ 
kikben a’ bab lefzen, nem-fůgnek alá, hanern fel-álla 
nak. Az illyen babok, némellyek ôtegek нотам 
fok, mint a’ hůvelykem ; némellyek közép-fzeeůek; 
némellyek apróbbak. A’ fzinekis némellynek bern: 
némellynekfeiér: némellynek oerbmyeger: némelly 
nek _fe/km fzabású. Hofzúkás kôzônségefen a’ bab ; 
akár mi-némů fovány földel-is meg-elégfzik , só: in 
kább terem alTélébe, meg-is zirozza azt. Azért nê~ 
mellyek el-mennek, és az magtalan fôldet babbal vetìk 
bé: és mikor máfodfzor el-virágzott , le-izedik a’ gy? m l 
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môlclìt, és az ekével meg-fzánttyák, hogy az fzalmáiá 
a’ t'ôldbe maradgyon : ’s fzintç annyit érnek vele, mint 
ha meg-trágyázták vólna. Es igy, lag inkább kedvelli 
a’ tarlót, a’ hól még a' fölelbe az fzalma, és akár-mi 
gazos fôldet , a’ kit nem-mnnkálodtak; de bóld-fngy. 
tára vefse'k, nem-kell méllyen a’ t'óldbe vetni. Ha ki 
verik akár hól , fzellôs helyen ежик, ne nedvefen; 
mert ha egyfzer a’ nedvefséget magáhez vel`zi , meg 
férgefedik, és ugy ki~efzik a’ bélit, hogy az-után ne 
hezen foganfzik-meg. A’ babot az esö-után fzedgyék 
le,- mert ha igen meg-fzárad, ki-húll a’ hůvelykébńl , 
és смеси. 

А’ bab még virâgzik, fzereti az esöt , ha pedig el 
virágzott, nem: hanem igen kevés nedvefséget. A’ 
babbal igen ió télben a’ teheneket, és ôkröket hizlalni : 
de elsôben Бобе vízzel, avagy folyó vízzel meg-kell 
nedveliteni: és az-után meg- fôzni, Olafz-Orfzágban, 
a’ lovaknak-is adgyák abrak hellyett. A`damafzok- 
nak-is igen ió , de elsôben , öregen meg-kell örletni , 
ós vízzel ôntözni, 

A’ bab ember eledelére-is ió, és fzůkségnek idein 
meg-ôrlik, ’s kenyeret clinálnak belôle. Magyar.0r. 
Í'zágban , nemigén ŕ'ôzik más-képen , hanem ciak fril's 
vizben , és mikor fel-akariák adni, akkor hintik-meg 
foóval , eztis kôzônségefen Böitbe. Noha más orfzá 
gokban kůlômben-is fózik : de elsôben egy-néhány 
nap, meg-kell Акакий lágy meleg vizben , hogy vala 
mennyire ki-cíirázzék. Nem-kell pedig fzůntelen víz 
benlenni: hanem két, vagy három-nap, az után le 
tólcsék a’vízet.de meg-ne hadgyák fzáradni,hanem ned 
veslegyen mindenkor: meleg hellyen tarcsák, és ha 

Ll u 2 ma! 
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mar ki~kezd eiirázni. Ha ialetromos' vizzel megôn 
tözik, hamarebo meg Её. Haionlót probálhatni a’ 
borsóval~ is. Ha ki ezt magínoian eizi, izeleket indit 
benne. 

A’ babnak ciudálatos termeizete vagyon; azt ír 
iák felòle, hogy a’ Nappal eggyůtt iorog , es annak 
forgásábúl, az órát-is nap-eitig eizébe &quot;фей ember, 
ha izinte nem-izolgál is a’ verô-fény. A’ babot ha 
megtörik, es a’ gyermeknek kôldôkire kötik, mega 
¿li a’ geleiztát benne, Ha az bab-izalmát , es a’ kúlsô 
heát hamuvá égetik, es oó háiial ôizize keverik ,- az 
inaknak regi iáidalmât, ha aval kenik, el-veizi. A’ 
kôzveny ellen-is ió, ha elsôben vizbe meg-f&lt;5zik_I meg 
tôrik, ’s oó háiialôizize-keverik, es aval kenik. Az 
vereitůl való alutt-vert , es az Alzizonyok emlòieben 
izármazott keliieket, meg-gyógyittya a’ bab-liizt; ha 
diiznó haiial öizize-ke-verik, es Hafirommódgyára rea 
kôtik, A’ bab-liizt, min«len-iele mocskot el-veizen 
az ember teitérůl, ha aval moii`a, meg a’ verò-ienytůl 
való feketét-is. 

Pbafcolux, Târôebaô , avagy Olafznbab, avagy 
Fira jiolyal bab. Ez-is egy-nehány fele. Nemellynek 
veres virága van, a’ babja _/àederier, ’: a’ t. kirůl az vi 
rágoskert n. cxxxm. N.1gycbbak-is ezek a’ többinélz 
de nem-igen alkalmatoiok az ételre, тег: igen pur 
gállya az embernek gyomrát. Vannak máiok aprób 
bak, a’ kik fejérek , vercßse, ffketék , :írgák , es veru 
мы, vagy feketével pettyegetettek. Mind ezek 
kôzzôtt, l:»g-iobbak az etelre, a’ kik igen izep feierek, 
Vannak igen apro’k-ì.¢, nem-iokkal nagyobbak a’ bor 
Sórláls Ciak hogy nem-ollyan gôrnbòlyůek. Ezekóië I 
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iók az éteire , kik OlaÍ`z`Orfzágbúl nem-régen í`zármaz- 
tak а’ Mi-Orfzágunkba. Az Olaiz-bab ió zíms, és 
meg-munkálodtatott Földet kiván ,° és jó tágas helyt ‚ 
hogy mind ízele, ’s mind пару‘ legyen ,° тег: igy, 
több gyůmölcsôt hoz, hogy fem mint ha sůrüen 
еду ágyba vetnék. Eñele babok-mellé, hnfzfzú pofz- ` 
nákat kell-dugni , hogy feI-f'oIyhafI`anak седой. Azérc 
ha erkélyek , avagy lugafok kôrlîl vetik: fzépen bé 
Гений, és árnyéke-t clinálnak. A’f`ára folyó babnak 
Ievele, hafonió а’ fára folyó hareng-virágnak levelé- 
I1ez;cfak hogy Íimább annál , és pázint fzinů zôldebb: 
а’ virágìa pedig,4mint а’ borsónak, valamennyire kékes. 

Az OlaI`z-babot mi-náIunk kikeletkor vetik ‚ 
hóid-fogytára , mint a’ borsótx avagy leg-aIább , tizen- 
ötöd mp múlván , az újság-után ; тег: igy tenyéfzöb- 
bek lefznek, és а’ bülhák fem árthatnak annyira neki~ 
ek, mint- ha úiságra vetették vólna. Mikor kikelnek, 
ha megkapálgattyk, és gyomlálgçttyák, annál tôbb 
gyůmôlcsôt hoznak, és gyengébb lefzen а’ heìok. Az 
Olaïz bab-is, mint a’ tôbbi, ha egy nappal elébb minek- 

' elötte el«.veti_k, falétromos vízben áztattyák; hamaréb 
rneg-fô , és az шнека!‘ fem bántyák. 

Az OIafz.babot egy-néhány-képen fôzik, по!&quot; 
Magyar Orfzágban nem~igen Карпы: rajta, Elsöben, 
mikor még gyenge, és a húvelykébe vagyon, mind 
hůvelykefhìl megfôzik, mint az húvelykes borsót 

I'meIe_gen. 2. Illycn gyengét hůvelykefìúl is fôzik , és 
` megmidegitik: az-után Тайга módgyára ей&quot;: 0Ыа1, 

eczettel, готы. 3. Ugyan ezen hůvelykes babot 
megfßrrafzttyák, és télre bé~c(ìnál!yák eczetbe, mint 
az uborkát. Ha fzárnz, ée meg-értt a’beb, egy-né~ 

u .u 3 MUY: 

CCLXXI. 
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hány-képen Fôzik, az mint errůl az fzakács-könyvben. 
De elébb egy-néhány nap meg-kell áztatni, hogy 
meg-dagadgyon. Saláta módgyára-is bidegen eczet 
tel, olaial, foóval, ’s a’ t. NB. Az illyen Olafz-ba 
bot, nem-kell foóé vizben l'ôzni , avagy meg f'ô, meg-A 
foózni: hanem az-után. 

Az igen apró Olafz babOt-is e’-képen kefzitik, a’ 
kit egy kevefse kesôbben vethetni, hogy az hideg 
meg-ne vegye; de az-mellé nem-kell pófznákat, иду 
vefzôt dugni : mert nemnô igen magollìn. Az 
Olafz-babnak virágia , igen meg-bodittya az embernek 
agya-veleit: maga pedig fzeleket errez , 63 nebéz ál 
mokat, Ha kit az ló meg-mart , 63 ГеЬе vagyon ,° rág 
ia-meg iól az Olafz babwt, 63 kôlfe ugy az febre, ’s 
meg.gyógyúl, Az Afzfzonyok-is kendôzôt clinálnak 
belôle. 

Нагим, Fraga, Eperjy.' Az Epery, noha nem 
fzinte a’ kerti vetemenyek-közzé való gyůmôlcs; ha. 
nem inkább eldei, 63 mezeix mert a’ Réteken, a’ bok 
rok-kôzzôtt, a’ fzôlôk läbiában, az sövény-mellett , 
eleget talál ember, mind-azon által, ha a’ kertben ůl- ’ 
tetik , 63 kivált-kepen való baimolódáliâl bánnak vele, 
fokkal nagyobb, 63 édefIèbb lefzen: a’ ki az embernek 
hafznos , es egéfséges eledele. ]obb vólna ugyan,ha 
az ember ollyan gyôkeret venne, a' ki immár az elött 
is a’ kertbe neveltetett, 63 Г26р ôreg gyůmôlcfe va 
уоп: de ha ollyat nem-kapbat, ciak a’ parlag fzôlö 
61, avagy a’ hól fzép ôreg levelů gyôkeret talál ; azt 

alfa-ki, 63 ůltefie-el ki-keletkor a’ kertbe , ärnyékos 
hrlyen , iól meg-kapált fôldbe, de ne-igen sůrúen, 63 
ha meg-Foganfzik, leg-alább kétfzer kapállya-meg : 

63 ha 
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¿sv На gyůmölcfe сек-стае, a’ ki le-vonná a’ Fůvét a’ 
fôldre , dugìon karocskákat melléje, a’ káhez köfzòzze 
mint az fzôlôt. Ha az fü bé-nönné, gyomlállya-meg: 
az hofzfzan el-nôtt inait-is metéllye-le, ’s ôregebb 
lef'zen, De leg~alább minden татам; еГЦепдёЬеп 
el-kell plántálni, fôképen ha igen súa-â, ésiól meg 
nô. Az árnyék ollyan legyen, Люду ereje-is néha 

`néha a’ verô-Fény az eperiet , a’ kit» ha fzáradni kefz 
dene, meg-is kell ôntôzni. Tifzta fejér epcrj is le 
fzen , és igen jó édes. 

Az Eperiet nyerfen fzoktuk enni, a’kitůllehet 
borralnád-mézzel.' némellyek сит-от ЬсЁЗС-Ёзаргбп 
mctélnek beié. Tortábanás cíìnálhatni. Egyéb-ként 
haeczetebehánnyák, igen ióízt ád neki : és a’ kö, ’s 
arenaellen , hatalmas fö-orvef'síg; hafonló-képen 
ha vîzét veíîik , avagy ¿get-bott Clinálnak beiôie, AZ 
Брагу kivált-képen hivcfit, és a’ fzomjúságot el-ve 
fzi, Azért a’ kinek hea-gyomrok vagycn, és sárral 
bôvelkednek : azeknak igen hafznos, Az mi némů 
leves; ki-f'acfarnak belôle, igen ió a’ fakadéknk ellen, 
kik az embernek orczáján , az máinak hévségétůl fzár 
maznak : a’ mint az fzemnek homályof'ságát-is el чет; 
és az hévségtůltámadott falyáfokac-is. A’levele, és 
gyôkere. a’ febek, és kelifek-ellen ìó. Az Afzfzonycvk 

` chxxm. 

havifoìáñt, és vér-hafì me2~állitt vízelletet indittz' 
kiváltképen ha borba fôzik,&quot;s reggel “юшка ifzfzák. 
A’ sárgaság ellen~is igen ìó, 

Az Eperynek illyen terméí'zete vagyon: поду 
noha fzůntelen mind kigyók, békák , pókak, és más 
féle mérges апатит raita csúfznak-máfznak : de ma 

&gt;gáhcaz fammi mérget azoktúl nem-vonfzon. El' с8 
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Ней eddig , az földivetemínyek gyůmölcsvîu'ůl.` 

Ha mi gyůmôlcs még hátra тат! ‚ a’ ваш: és “еще. 
tékrůl fzedgyûk azokat. 

XIII. R Ё S Z. 
Némelly Veteményeknek, Gyòkereknek',Y 

és Gyůmôlcsôknek favanyitásárúl , bé~i`oózá- 
sánîi , c's clinäl'asiuůl. 

Em fzóllok itten a’ Veteményeknek, gyôkerek-` N nek, avagy gyůmôlcsôknek nád-mézbe, czu. 
korba, avagy mézbe bé-cíináláf`okrúl x kike: 

Lióìariumoknak, és Confeöìumoknak, avagy а’тйм 
az eggyůgyú Magyar-ok confreitnek nevezik ahanem, 
cfak fzintén azokrúl , a’ kikette'lre béfzoktak {'avanyì-A 

' CCLXXIV. 

teni , avagy foózni,vagy máchépeu bé-cfìnálni, 
Сигма, avagy Vern-ripe?, télte fzoktak favaë 

nyitani _e’-képen: végy fzép veres , avagy Fekete fzì 
nú veees-répát, a' mennyit akarfz : mesd-meg, поду 
a’ fôld, 4és fazit raìta ne-maradgyon, tedd egy чае-Раг 
zékba, fózd-meg, hogy az heját le-hámozhaíïad a’ 
kezeddel; elébb pedig az ôreg вши: le-fzaggallàd ,' 
de ne a’ kôzép levelit, az a’ cfutkáiát Гс meEèd-Ie 
elébb, minek-elötte meg-Fözöd; meri: a’víz belé i'zi. 
várkozik, és ki-vonnya a’fzép veres fzinét. Némel-` 
lyek parás hamúban сжатии, ¿e ngy sůtik- meg, hogy 
Ie-vonhafsák a’ heát: de e2 kéfedelmes. Némellyek, 
cf'ak ugy tefzik az sůtôkemenczébe : meg-sůtik még 
meg lágyúl, hogy Ie-vonh_afsák a’ негде. На fzépen 
meg-tií`zticottad az щеки: „metéld темы: f'zeletek. 
te, ió vékonyan; de nc»haddvigy igen fokáíg állaní. 

Az шёл 
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Az-után végy tormát, tif'ztics-meg, felit tördmeg a’ 
mint fzokás; felit metéld apróra Iìeletenként, ha 
nem temérdek , avagy 110621111 1116613. Az-után végy 
egy tifzta edényt , a’ kiben akarod favanyitani : de ne 
legyen 162, fô-képen 611311311. Az-ntán az edénynek 
fenekire, hincs mind kát-felé toi-mât, kôményt, aniii: 
ha akarod; fekete kômény-is igen 36 , 63 meg-tôrôtt 
Coriandcrt.' rakd rendela’ répát reá , és minden egy, 
avagy két гена-111311 , hincs-megint tormát , kôményt , 
’s 3’ 1. 3’ mint mondám , de ne-f'elettébb, На mind 
bé-raktad 32 edényben, 16163 fele bott, fele eezetet 
reá, de ne-Iegyen igen 6163 66261: 111611 el-vefzi az 
{zép veres fzinét, 63 1'6361-6ЬЬ 1612611. Az-után nyom 
tud-meg egy kevefsé, hogy a’ lévben ne-levegien a' 
répa: 63 vigyáz-reá, hogy a’ lév mindenkor fellyebb 
legyen a’ répánál; 

Ela ki 3113133, más feìér répát-is rakhat kôzibe, és 
czéklát-is. Hafonlóképen, apró-Fejů veres-kápofz 
tát, avagy feìénkápofztát ; 3‘ 11116111611, mefse'k elsô 
ben 1161 vagy négy- felé , és 3’ torzáìát-is haûtsák-meg¢ 
]obb vólna, ha elébb egy kevefsó meleg vízbe meg 
fonnyafztanák .° igen fzép veres , és 36 ízů' lefzen a’ ká 
pofzta tůle. Eŕl`ele répát, és kápofztát, a' súlchôz ad 
gyák faláta gyanánt: avagy 31131: 111131102, akár halhoz_- 

Másképen 13 favanyittyák a’ Lengyelek 32 veres 
ezéklát: 3' melly gyókeret akarnak , 321 fzorgalmatof 
fan meg-tifztitcyák,‘ és le-vakarìák a’ heját ,- az-után 
hideg vízbe tefzik egyvnap, és fzépen тез-111013311 ,° 
321111111 32 :nelly edényben, avagy fazékba akarják 
foózni, 3611311 fenekére favanyú kováfzt tefznek : ás 
rendel rakják fölibe 3’ 1613221, még meg-telik 32 666121. x 3 

CCLXXV, 
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Ha ki akaria, нарастив rakhat kôziben.' az~után foós 
vízet tôltenek reá, és meg-nyomtatryák. Ennek a’ 
leve meg-favanyúfzik, mint a’ kápofzta-lév , és fzinte 
ugy Föznek vele halat; fzép piros lefzen. Ha kinek 
шик, ШИН: fózhet a’ гарант, mint a’ Caulirapi 
val. Télbe ezt is vagy a’ fzobába, vagy a'pinczébe 
kell tartani , mint a’ карета: hogy meg-ne fadgyon. 
Ha az levében ki-véfzel'z , megint annyi frifs vízet tôles 
belé , hogy mindenkor teli legyen lével. 

Hafonló-képen favanyithatod-bé , a’ czéklának 
levelit-is: és ugy élhetz vele, mint a’ f'avanyú-kápofz 
tával; az levével-is hafonló-képen, 

карата: ‚ az az, a’ Feies-kápofztát egy-néhány 
képen favanyittyák, vagy foózzák-bé ,ugy-mint Egájè.. 
ßen Haribo/Im, vagy Aprit'va. Egéfzfimigyfavanyit 
tyák .' egy átalagot vefznek , avagy hordocskát , a’ ki ‘ 
mennyit akar: azt fzépen meg-mofsák, és meg Forráz. 
zák , mint a’ tôbb kápofztákra-is igy élnek a’ hordók 
kal. Az-után a’ feies-kápofztát meg-tifztittyák, el 
metzvén a' torzáiár, az öreg ós temérdek leveleivel 
eggyůtt, még az gyengébb leveleit nem-eri; ottan a’ 
топай: kerefztůl, vagy egy-néhány fzeletekre bé 
metzik. Az-utaín a’ hordó fenekire, favanyú kovath 
tefznek, és rendel rakiák fôlibeió keménnyen a’ ká 
poizta feieket, és meg-nyomiák: mikor fzinte teli a’ 
hordó ,a’ más Fenekit megint reá-verik, és iól bé-cíi 
nállyák ,° azután a’ hordó fzáián foós vízzel сеты. 
tik, ’s meg eròifen bé-cfinállyák a’ fzáiác, és ugy te 
fzik a’ pinczébe gantátokra , mint a’ borokat. Minden 
heren egy-néhányfzor hentergetikx és igy el-áll fzépen 
két cfztendeig-is, 

Az 
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Az Heidbai-kápoßfíf, egy-néhány képen годик. CCLXXVXL 
bé, I. Cfak magánofan le-metélvén az öregleveleit 
( mint ide--fellyebb) mind terzáftúl az gyenge levelé 
ig , az-után két-felé haiittyák, avagy négy-Felé: a’ ~ 
Magyaroknál kôzónségefen két felé. A’ torzáiát pe. 
dig , a’ ki benne marad, fzeletenként bé-metzik , hogy 
az foó iobban meg-hathalfa : az»után a’ hordót tifztán 
ki-mofsák, 68 meg-fnn'ázzák: fellyůl valami lafnakkal, 
vagy más efzkôzzel bé-fedik , ‘hogy a’ pára iobban 
benne maradhalTon; az-után egy kevefsé meg-fzárad 
ván, a’ fenekit favanyú kcváí'zfzal bé-kenik, avagy 
cfak ugy tefzik belé, és tifzta rozzal meg hintik, ’s 
meg egy-néhány torina gyôkeret meg-tifztitanak, 
négy-felé metéllik, ’s azt-is a’ fenekite hintik: ió ke 
ménnyen marad a’ kápofzta tůlôk. Az-után böven 
foóval ugyan azon fenekit meg-hintik, ’s ugy гамак: 
ió sůrů'en meg-tômvén a’ карета a’ hordóban, még 
meg-telik : meg-telve'n a’ hordó , lágy meleg foós vizet 
töltenek a’ паромам, hogy aval éppen teli le yen. 
Az-után a’ howdó-f'enékkel, vagy más tifzta defz ával 
bé-fedik, 68 nagy öreg nehéz kövekkel meg-nyomtat 
tyák. Ha az leve ki-folyna, fellyůl egy-kis efapocs. 
kát cfïnálnak , és azon alí-eforegtattyák valami edény 
be , 68 ifmét ha fzůkség, reá-töltik . 68 meleg pinezébe 
tarttyák; mert egyéb-ként ha hidegbe lefzen, meg 
nem favanyúfzik olly hamar. 

Ha ki azt akaria, hogy meg-ne vefzfzen az fava- CCI-XXVIII; 
nyú-kápofzta, 68 a’ leve Í`e nyúlófodgyék, avagy ре. 
nófzedgyék-meg, fúrion alól egy likacskít a’ hordon, 
verien egy cfapot belé, és boesáil`a egy ôreg tekenöf 
be, 68 fzůiie iól-meg, ’s megint гей-161011: a’ “рой; 

Х х z tára 



353 Máiodik-Kônyv Vetemenyes-Kerr, 

CCLXXI X. 

tára. Ezt mindemhólnapban , 1eg-alább egyizer cie 
lekedgye. 

2. A’ Hasábos-kápoiztát, az apritott kápofzta 
kôzibe-is rakiák , ’s aval eggyůtt ioózzák-be: tudnia- 
illik, elsôben az elkeizittetett edenyben alól a’ fene 
kin, apritott kápoiztát tôltenek mint egy tenyernyire, 
’s azt fcóval iól meg-hintik ; az-után hasábos-kápoiz. 
tát raknak rendel гей, aztis meg-foózzák: az-után me. 
gint apritott kápoiztát, ’s meg (об: lee: es mindigy 
везде! , meg meg-telik az edeny. Az meg leven, delì. 
kát vagy hordó-ieneket teiznek iellyůl гей, ’S iól meg 
nyomtattyák : meleg izobába három, vagy negy-hetig 
tarttyák: az-után a’ pinczébe viizik, Ennek-is a’ hordó 
Iienekit, kováizlzal meg kenik, 

Az Aprirorr kápo/àrár, közönsegeien igy foóz- 
zák-be: a’ hordót el-kéizitik, a’ mint oda fellyebb 
irám ; a’ feies kápoiztát is ugy tiiztittyákmeg , es ket 
fele haiittyák, a’ torzáiát-is izeletenkent be-metzik .° 
az-után aprittyák apróra akár ciak kefiel, es akkor a’ 
torzáiát-is ki-vetheti, de ez keiedelmes ; hanem kö 
zönségeien kâpoizta-metéllö izeken , avagy детках‘, 
kinek kózepit ki-metzik maid más-fel araiznyi izelei 
segre.’ arra három , vagy hat , vagy kilencs eles &quot;Нас, 
valami regi Fegyverbůl &quot;стек egy-más után: ugy 
hogy azok kôzzôtt, a’ vekonyan „та: kápoizta alá 
húlhaffon. Ket-ielöl rámát ciìnálnak гей, a’ ki kôz- 
zôtt egy ieneketlen láda meheiien , а’ kiben rakiák a’ 
kápoizta feieket, ’s ugy egy kézzel meg-nyomvsin a’ 
карета, a’ málikkal a’ vaiakon vonogatryák a’ ládát: 
igy izep apróra metellôdik a’ kápofzta . kinek aláia de 
zát teiznek, vagy tiizta lepedöt. A’ Németek, 

I0 . 
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iobb mefierséggel élnek; meet cfak az fecska-metéllô 
ládába rakiák a' kápof'zta feieket, és eggyik kezivel 
elébb-elébb nyomogattya, ’s a’ танк kezivel és a’ ka 
ízával metelli a’ kápofztát, mint az fecskát: és olly 
apróra, valamint akaria, Ugyan ezen ládába metélli 
fzeletenként az veres , és más-féle répát is: de az ôreg 
bik úiiára vasbús cfinált hegycs gyůfzút vonfzon, 
hogy el-ne melTe az úiát; és igy, („вы hamarább 
aprithat, és fzebben. 

Ez meg-lévén, a’ hordónak fenekit, és az ólda. 
lát-is meg-kenik favanyú kováfzal x az-után Íoóval 
meg~hintik, Némellyek kováfzt fem tefznek belé, 
clàk fzinte (az mint oda-fel meg-írám ) rofot hinte 
nek, tormát, foót a’ fenekire: az-után tôltik rea' az 
apritott карета: ‚ valami égy, vagy két~sáfi`al, azt 
tifztán kimofott lábbal iól meg-nyomiák; avagy 
tòmô fával iól meg-tömik , még leve lefzen , és azt a’ 
levet ki-merik valarni dézába; az~után megint kápofz 
tät tôltenek belé , és meg-foózzák , ’s meg-nyomiák, 
és a’ levit ki-merik. Ezt cfelekefzik, még fzinte meg 
telxk a’ hordó. Némellyel.' kölnént, Карп-пс. és fe 
nyô magot-is hellyen hellyen hintenek kôzibe. Né 
mellyek, hafogatott birs almát-is mind healiúl tefz 
nek egy-néhányat közbe-kôzbe. Némellyek , fzôlô 
levéllel маме némelly rendeket, ’s megint карт. 
tát nyomnak reá: mikor pedig fôzni kell, ki-vetik 
az fzôló levelet. Némellyek ,'egy kevés tôrôt bor 
kôvet-is hintenek a’ карата kôzibe: felette igen 
meg-Iovanyittya azt. Miko: meg-telit a’ hordó , és 

‚ ha elagedendô leve nincfen , megint reá tôltik a ki 
тег: levet: ha ez fem vólna elég , más ЕЩЁ vízet tôl 

X X 3 tenck 
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CCLX XXL 

Mífodik Kònyv Vereményes-Kert, 
tenek reí , hogy teli-legyen vizzel. Az-után öreg 
kápofzta levelet raknak fellyůl reá , 63 deizkával , Vagy 
hordó fenekkel be-fedik: a’ ki akaria , ezt-is meg-ken 
heti favanyú kováfzfzal. Az-után iól meg-nycmtat 
tyák, nchez kôvekkel, 63 meleg pinezébe tarttyák 
mindgyárt elein, vagy fzobába: ha fellyûl ki-folyna a’ 
leve, ugy cfelekedgyél, mint oda-fellyebb. 

Ha ki hamar akarna lavanyitani kápofztát , hogy 
mindgyárt 162116116, avagy úiságúl; avagy ha ollyan 
лет-961113: vegyen favanyú kováízt, tôlcsôn meleg 
vizet reá, áztaiTa-meg abban, avagy Fözze-meg egy 
kevefsé : az-után fzůrie-le azt a’ kováfzos vízet, apritla 
meg a’ feies-kápofztát , fôzze-meg abban a’ vízben ; 
63 ió favanyú lefzen tůle, A’ ki ideién akarna favanyú 
карата: ‚ ГобГа-Ьё egy dézába kováfzal , 63 tarcfa me 
leghelyen: meg-favanyodik hamar. 

Nemelly Orfzágokban a’ parafztek, elsöben meg 
fôzik a’ hasábos-kápofztát; az-ntán a’ Fôldben vermet 
áfnak , ’s abban temetik mind hordoiiúl a’ käpnfztát : 
avagy azt a’ vermet zúppal alól, ’s kôrnyôs-kôrnyůl 
meg-rakiák, ’s abban tefzik a’ meg-fôtt kápofztát , ke 
menyen egy-más hátára , ’s megint bé-f'edik fzalmával , 
fôldet hainnak reá .° meg-favanyodik , ’s ugy tarttyák. 

Uborkít-i: egy-nehány-kepen favanyithatni. Mi 
kor apró nborkát úiságúl ideién kaphat ember , 63 azt 
mindgyárt favanyúan akarná enni: meffe el ket-Felôl 
a’ csúcsát, és meile-meg hofzattába a’ közepit két-frlól, 
vagy mind a’ négy-felôl ; fözze-meg egy kevefse eczet 
be , а’ ki nem igen erôs, tegyen közibe-is nyers kaport, 
avagy Olafz-kômént, a’ ki meg meg-nem értt: foót is 
„velTen belé , 63 fôzze eggyůtt. Ha favanyú az nborka , 

{zed 



XIII. Réfz. 

fzedgye ki а’ Fazékkúl , hidegitfe-meg, és adgyafel 
mind kaproficúl. Ha mi meg-rnarad, ebtarthattya egy' 
kevés ideig ugyan azen eczetes vizben, ciak egy ke 
vefsé nyomtafiâ-meg. 

z. Ha ki tovább akarná tartani, és nem-ellyan 
hirtelen kévánná , nem-fzůkség meg-ŕ`ôzni ; hanem 
takje rendel az uborkát az edénybe, és n1indenrend- 
után rakjon nyers-kaport , és hintfemeg feóval, (te 
her megy, &quot;аду baraczk leveletfis köziben) az-után 
tôlcsón erötlen eczetet, vagy eczetes vizet всё, és 
nyomtafiìbmeg ; hama: meg-l`avanyndik, fô-képen ha 
egy kevefvvé meleg helyen tarttya. ‘Meg is metzheti , 
az mint oda fel, 
' 3. Nyárra való uburkát,eczet nélkůl-is bé»f'ava 
nyitnak; tudniaillik , ha elsöben ki-moÍ`sák , és egy ke 
vefsé mcg-1`zárazttyák, el~metzik kót-felôl az csúcsát, 
és afkózepin egy kevefsé két-felôl bé-metzik. Az után. 
rendel rakiák az edényben , nyers-kaprot kôzibeu , ’S 
meg-is foózzák: favanyú kováfzos Vízet cíinálnak , 
’S azt tôltik reá lzígy melegen , és meleg helyen tart 
tyák ; igy harnar meg-I`avanyodik, 

4. Nórnellyek nyersxkapcrt vefznek, és fzôlö le» CCLXXXIIL 
velet, gvagy baraczk levelet eggyútct: ш egy hor 
docskába, avagy fazékba rakiák, arra rnegint uborkát : 
egy rendel, az-után megint levelet, ’s megint uber 
kát, még meg-telik az edény, Az-után frifs vîzbe egy 
kevés foót vetnek, az mennyit a’ tůznél a’ fazékba а’ 
húshoz vetnének .° azi: a’ vízet az uborkára tôltik,hogy 
azen fellyůl legyen, és kôvel meg nyomtattyák; igy 
négy. yagy ôt nap-alatt meg-favanyodik. 

5, -Más módon-is foózzák: elsôben egy edénybe 
tefzik 
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CCLXXXV. 
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Máfodik Kònyv Veteményes-Kert, 
сета; az uborkát, meg-ôntôzik eczettel, egy-nap 's 
egy-éiel ugy hadgyák; más-nap egy tôlgy-fa hordocs- 
kán vefznek, a’ fenekic egy kevés favanyú kováfzfzal 
meg kenik: az-után пуск-умри“, és nyers anis-fuiven 
akár Olaf'z-kaport rendel „так a’ fenekire : az-után 
meg egy rend uborkát, 's meg fůvet, az mint Fellyebb 
meg-íeám, még meg-telik a’ hordocska : fzölô levelet 
is, ’s annak gyenge csútkáìát-is vehetnek hozzá. Az 
után foós vízet cíinálnak, azt ‚её-сами, тег-пуст 
tattyák, és érni-kezd: ugy hogy három, vagy négy 
nap múlván meg-favanyodik. Némellyek, cfak egy. 
пар ’s egy éjìel frifs vízbe tefzik az uborkát, ki~voní`za 
belôlle az nyers fzagot, nem-is teli/.nek kováfzt belé; 
merc az, meg-nyálafìttya. 

6. Franciábán igy foózzák-bé: elsôben fzôlôle 
velet raknak a’ fenekire, avagy baraczk levelet, avagy 
megy levelet, méh-fůvet, bors-fůvet, és egy kevée 
Coriandert .° de leg~tôbbet nyerskaport. Az-után 
egy rend uborkát, az-után megint fůvet, ’s a’ t. Год: 
vizet tôltenek eeá, a’ ki fe igen foós, fe foótalan ne 
legyen, mint mikor a’ halat meg-foózzák: és elïéle 
íoós víz-nélkůl ‚ а’ ki az uboekán fellyůl legyen , nem 
hadgyák; mert egyéb-ként meg~vél`z x meg-is kel] 
nyomtatni , ele ne-felette igen. 

7. Némellyek egy edénybe сети, és ¿des Feier 
bor feprôt töltenek reá: az edényt iól becfinállyák. 

8. A’ ki azt akarìa , hogy télre , és cfak nem újig, 
ió favanyú uborkája legyen , evela’ móddal legiob 
ban iuthat hozzá. l. Mikor az uborkát le-fzedik, 
(halehet az apraiát fzedgyék) mofsák-ki vízben: de 
ne-hadgyák fokáïg abban; hanem valami ruhárgvagy 
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XIII. Retz. 36.3 
tífzta defzkára takiiik , és hárem-óráig hadgyäk az ní 
pon meg-izáradni. 2. 'Iôlgy-fábúl ciinált hordecs 
kát, ugy kéizitsék-eI, mint a’ bornak: ki-fotrázzák 
fzépen. Ha fél-akos a’ hordó, ahcz egy-i'ettáIy tim 
feót, az az negyed réfzit a’ (опций vegyenek : foót 
pedig hatfzer annyit , és keveriék-ôfzize. 3. Evel 1' 
foóval , és tim-fnóval , hintsébbé iól a’ fenekit az álta 
Iagnak : atta. rakianak megy, baraczk, fzôlö-Ievelet, 
63 nyers-kaport, vagy Olai`z-kape1t ,faz-után egy rend 
uborkát renddel, 63 ió fzoreiiân, azt meg-hintsék a’ 
meg-irt ioóval ,- az-után megint kaport, ’slevelet,az 
mint oda-fel , még meg-telik az edény. 4. Mikor 
mind bó-rakták ió i`zo1‘oiI`an , tölcsék teli kôzép-i`zerint 
való eczettel, 63 ciinállyákiól bé a’ hordot, hogy a’ 
leve ki-ne follyon, ie a’ IeVegö~ég hozzá ne-i`érheiI`en: 
fellyůi pedig, hadgyanak egy likat raita, hogy meg 
Iáthaiëák , ha teli-e’ lével; és ha fzlůkség, nfinden har 
mad-nap eczetet tôlcfenek гей. Е3 mikar ki-«akarnak 
venni belôle , ha lehet villával, ne kézzel fzedgyék, és 
alól kezdgyék-el. Ha pedig egyi’zer meg-kei`zdik , és 
meg-nyittyák, tegyenek defzkát i'ôlibe,és nyerntaf 
sák-meg egy kevefsó: de ugy, hogy a’ leve, mindenkot 
az uborkán Fellyúl legyen. lgy egéfz-efztendeig , el 
tart az uborka, Ha ki ugy akaria , nyers fzòlô csútká 
iát-is vehet hozzá, fzeder-int, és a’ kinek van, laurus 
Ievelet: igen iól megtarttya. 

Némellyek fele bert, fele eczetet vefznek; tim 
i'0ó-nélkůi, valami kevés boribt is teiznek hozzá, 's 
azt tôitik az uborkára , és iól béclinállyák a’ herdot.' 
hengergetik az-után vagy minden-nap , 'vagy egy-hét 
be egy-nélfiányi`z&lt;n-,` . 
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364, Máfodik Kônyv Veteményes»Kert, 
CCI-XXXVI. Az hefzfzú uberkát-is , mikor még zôld, a’ meg. 

nevezett módra kell-favanyitani, clik hogy azt nem 
egéfzfzen: hanem fzeletenkánt (шиш: apritani, és 
az-után foózni, a' mint elébb. 

9. Némellyek , a’ legapróbb uborkát fzedik; az 
végre egy-hólnappal késöbben vetik ezeknek magvát, 
под, fem mint az tóbb uborkának: és mikor ki-kél , 
az-után két-héttel el-ůlteiiik, és ôfzfzel ugy meg-nö , 
hogy az dér-elôtt le-fzedhetik, ЕШЬ uborka'kat, a’ 
meg-nevezett fúvekkel, ez móden мы az edényben g 
és foót , bot-eczetet tòltenek reá annyit, h: gy fellyůl 
legyen az uborkán ; mert egyéb-ként meg-rothad. Az 
után tedd olly hellyre , a’ ki fe hideg , fe meleg ne-le 
gyen : hat-hétig ne-bántfad , had Шум. ЕРШ: apró 
uborkához bori'ot, fzekfůvet, fzerecl'en-dîó virágot , 
6s Fa-heatis tehetz. A’ naggyác az uborkának, né. 
mellyek meg is hámozzák, ’s ugy (общие. 

A’ Tâkót-is néhunt, mikor meg gyen e, bé-foóz 
zák : elsöben el-metéllfk, és forró vízet t ltenek reá , 
’s ugy hadgyák kin egéfz есть: az után megint meg 
fzárazttyák , és erôfs foós vízben rakiák. 

сшуп A’ Бланш ¿ng ‚стай-й, ugy foózzák-bé , 
mint az uborkát, cfak hogy elébb fzépen meg-hámoz 
zák. Ha ki akaria, сна: torzát az uborka kôzzé~is g 
rakhat, avagy magánof'an : de eczetet rôlcsön reá. 
Az Porc:_fïw¢t-ir, avagy Ропща“. Ta'rkont mikor 
még gyenge. Olafz-babot mind hůvelykefiůl, azokat 
is a’ kik gyengék. Oink/¿tapan Gymge fßmáiá: az sát 
ga répânak, mikor fzinte virágozni akarna. отшив 
a’ gyenge ágait, gyenge virágiával eggyůtt. Сирены ее 
bimbóit , minek-elôtte Ici-virágnzzanak. A’ gyenge. 

sph'. 
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виды: hafonló-képen, mint az uborkát. Némel-l 
Iyek igy-is élnek a’ Spárgával , hogy elsôben meg-hin-` 
tik foóval a’ fpárgát, és ôfzfze-rakiák , két-napig ugy 
tarttyák az árnyekba , hogy által-haffa a’ foó.' az-után 
ha levet erefztet , aval a’ lôvel meg» ôntik , ha 616366611 
dö nedvefsége vagyon; hól pedig ninefen, foós víz 
zel meg-mofsák , és meg-nyomtattyák, hegy a’ viz 
ki-f'zivárkozzék belôle ; az-után eelénybe rakiák, és 
‘levet têltenek-teá’, kinek иге-1612: eczet, egy réi'ze 
fuós viz : kapnrt , avagy Olafzkapert tefznek kôzibe, 
68 egy kevefsé meg~nyomtattyák, hogy fellyúl legyen 
a’ lév taita. 

‚мыши-5: foózhatni-bé , de elsôben félig meg-CCLXXXVIII 
kell fôzni, 68 minden leveleit le-kell metélni, efak (2111 
tén a’ belit-kell meg-hadní : az-után egy tifzta defzkára 
kell tenni , hogy meg-hidegůllyôn , 68 fzáradgyon ; az 
után meg egylzáraz ruhával nyomd-ki, ha mi ned 
vefség benne vagyon', tedd az edényben, a’ kit hoz 
zá kéfzitettél , hincsd-meg egy kevés foós vízzel , 
tégy megint annyi foót hozzá, hogy el-ne ólvadhaf 
fon, és fellyůl-legyen az árchicsókán. Ezen fellyůl 
tôles két-úinyi magoikágra ólvafztott vaiat reá, hogy 
n’ levegô~ég hozzá ne-férhelf'en : mikar meg-fagyott 
n’ vai raita, tedd egy bóltba, és fedd iól-bé, hogy az 
cgetek , és macskák hozzá ne-f`érheß`ènek. Miker fôzni 
h-akarfz belôle venni, egy-néhány vízben ki-kell maf 
nod ; az-utin fôznôd és kéfzitened , az mint akarod. 

Ezen képen foóshated bé a’ Враг-яд, a’ 2.6M bû 
„идём-1101141, húvelyke-nélkúl; a’ даты, 68 ‚дтдтдь 
¿cabin Hozzá láthatfz minden-hólnapba , hogy vai 
lupi hiba ne legyen benne, Az Зима: gonbíl-i: fe 
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Máfodik Kônyv Veteinényes -Kert, 

~ÚCI-XXXIX. 
\~len ßilvár,ßmor , kö/eénf, Бди/2. Végy eŕFele éretlen 

káig el- tarthatod, ha elsöben jó erös borban meg-fö 
zôd, foót, borfot, fzekfûet tél'zefz bozza: veelal-ki az 
után a’ шиш, ¿s a’ berbúl-is, tedd egy edényben , 
tégy foót, borfot, fzcki'ůet, Нише-1696161: kôziben, 
tôles bor-eczetetreá, fedd jól-bé; 63 mikor élni akarfz 
vele, mosd-ki a’ foóbúl , 63 1:61‘21633161 a’ mint akarod. 

Oliva, avagy Obj-mag Рок-шага foózhatni az éret 

fzilvác, kóként, ’s a’ t. mikor vereiTedni, vagy kékiilni 
akar: ha le-fzeded, tedd egy napig a’ verô-fényre,rakd 
azutín egy edénybe, tôlcs feós vizet reá, rakj zöld 
01an kaport-is közibe, a’ gyenge fzárával eggyůtt; 
nem-art , ha valamennyire apróra metéled-is az Olaf z 
kapornak a’ fzátát z tégy laurus levelet-is közbe-kôzbe. 
Az-után jól bé-clinâllyad az edényt, avagy 1101-4663 
kátx és hadd állani valami három-hólnapig. Ha élni 
akariz vele , és igen foófnak tetizik, mOSd-ki a’ foóbůl: 
és add ugy az afztalhoz , mint az Olivát. 

Ha igaz Oùjmagot akatiz hamer bé-l'oózni , végy 
óltatlan mefzet 6. fontott, fze'pen meg-fzitáld , vizet a’ 
mennyi f'zůkség , tôles reá: hogy ellyan hig legyen , 
mint a’ káfa. Ehez tôlgy-t'a fzitált hamút п. font. tölcs 
annyi vizet rea , a’ mennyi fzůkség. Ebben azlévben 
tégy 25'. font. i'zép olaj magot, hadd benne 8. óráig , 
avagy leg-fellyebb tiz óráig: azomban egy-néhányizoe 
egy fácskával meg-forgan , de meg-ne séi'tfed’. Vedd 
ki az-után , és moed-meg vizben .° és igy, éc vagy hat 
nap, áztasd frit’s vizben, mellyet gyakran-kell váitoz 
tatni. Az-után ki-kell venni, és foós vizben tenni , 
az mellyben Olafz kaport apróra metéltek, fôztek: és 
igy тента, 1063 vizben рации, 

À’ chélî 



XIII. Réfz. 

A’ F eiér'Korontárx' répía :Ligen l'zokták a’ Né 
metek favanyitani , ás két-képen. Elsóben meg-apric 
tyák, шашлык a’ répát : és fzépen meg-hámozzák ; ’ 
az-után egy tenyérnyi Izéles defzkán, vagy (indelen 
kózép fzerint, hat vagy hét, vagy a’ mennyit akamai: 
éles vas, vagy ишак fogakat clinálnak, ’s azon a’ 
defzkán venogattyák a’ répát : és azok az fogakkôz 
Zött alá-húll a’ metélt-répa. Aze'rt valami Sáfot, vagy 
más edényt-kell a’ defzka-alá tenni: de elsôben, mi 
nek-utánna meg-hámozták a’ répát , frifs vízben kell 
hánni egy kevés ideig, hogy ki.vonnya a’ keferůségét : 
’s az-után kell metélni. Némellyek, az feeska темпа 
ládán-is metéllik, a’ mint az veres-répárúl маге] : de 
elébb az egél'z hámozntt lépát, azon a’kídán, Í`zele~ 
tenként metéllik; az-után, meg azon fzeleteket rak 
iák a’ ládában , ’s ugy aprittyák. Az-után egy tifzta 
hordóba, vagy edénybe rakiák: kézzel meg-nyomiák, 
és tômö fával-is valamennyire; «le nemolly igen, 
mint a’ kápofztát. Ha meg-telik az edény, tifzta te 
mérdek váf'znat teritnek reá , a’ mint az edénynek Fzé 
lefsége van: az-után tif`zta defzkát fölibe, és valami 
kôvekkel meg-nyomtattyák , de nem-felettébb , ’s 
ugy hadgyák két vagy hamm-nap; az man érni kezd, 
és taitékozni, ’s ugy-kell frifs vízet „макси: ée a' 
taitékot le-hánni. Ezt pedig, leg-alább minden-hé 
ten egyfyer meg-kell tifztitani , és a’ taitékiát lehán 
ni, ’s Frifs vízet reá-tölteni, hogy fellyůl legyen a’ 
leve: iólmeg-I'avanyodik. Nem-is kellfe foó, Гс ko 
váfz hozzá. 

2. Még ennél-is apróbban favanyittyák a’ répát , 
azétt a' ki azt kévánnya, чаду illyen apritott répát 
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368 Máfodik Kônyv Veteményes-Kert , 

CCXCI . 

j] 

vegyen ‚ avagy egél`zl`zetz` es azt öreg vágó kélïel,igen 
apróra vagdallya, mentůl apróbra akaria, A’ vegre 
a’ Nemetek, nagy ôreg hofzfzú , és fzéles vágó kele 
ket tartanak, és mind a’ két-kezekben eggyet eggyet 
vefznek : es neki állanak egy-néhányan egy ноты 
afztalon, ’s ugy vagdallyák, Az-után ugy cfinállyák 
be, mint a’ más apritott répát : ’s ugy-is bdnnak vele, 
Igen ió etek vacforára, ha iól megzirozzák: ió kôvér 
`falonnát , es bárány-húft telznek kóziben. 

Meg egy fůet nem- akartam ki-hadni , a’ kit a’ Leu 
gyelek Deákúl На? branca , Lengyelůl Bars, Magyarúl 
Medea парте neveznek: elég terem a’ fzôlòklábiá 
ban , a’ réteken, erdôkôn , kertekben-is a’ fik-alatt ,itt 
mi-nálunk Magyar-Orfzágban. Oreg levelei vannak, 
mint embernek a’ tenyere, el-ofztva , kinek egy-úinyi 
temérdek kóveil ůreges fzára, maid két-arafznyi holz 
fzú: падут: el-teried néha a’ földön. Azt ôk igen egéi' 
seges fúnek tattyák , mikor nyers paréi módra fözik a’ 
betegeknek. Egyeb-ként Maiusban, vagy mikor пазу 
a’ levele , es meg kóróban nem-ment, akker fzaggat. 
tyák-le a’ leveleit, es a’ Napon meg-fzárazttya'k. Né 
mellyek, nagy öreg kofzorúba kôtik, ugy fúggefztik. 
fel, hogy meg-fzáradgyon .‘ ’s ugy tarttyák lzárazon. 
Az után miker élni akarnak vele, meg-favanyittyák : 
ollyan lefz a’ leve, mint a’ kápofzta leV, vagy kefzôcze. 
Azért búza-korpát vef'znek, abbúl élefztôt clinálnak, 
’s aval egy cfer'e'p fazekba, lafsú tůznél, meg-fôzik a’ 
fůet két vagy háromóráig, vagy tovább-is: és Еду , (él 
melegen töltik mind kováfzoftúl egy faedényben, es 
bé-fedik: három-nap alatt meg-kel , vagy favanyßdik, 
Ha ki akaria, fel-meleg vizet tölt-reá, avagy lôrét, az az 
eligert, avagy bert-is, Bvd 
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Eve! a’ czibetével, ugy élnek a’ Lengyelek ‚ mint 

mi-nálunk a’ kápafzta-lével: 63 a’ mit ebbn Föznek , 
abban-is meg .Fözhemeko Azou-kivůl , vagy cfak ma 
gánofan шт: ez; a’ leven ‚ a’ Fůve-nélkůl ‚ fejéren tik 
manyat vervén belé : vagy téjá'elt tôlcvén. Hafonló 
képen fôzhecni, ha зря-633 megvagdallyák a’ levelit, 
ésleveß: cñnálnak belôle. Ennek-ŕ'elette, ИШЬ! fôz 
hetni, kiváltképen увёз-сдвига}, rehén húifal, bárány- 
húfiâl, difznó-húfïìl, fzalonnával : akár Eejéren, ’s анаг 
nem. Ifmét tyúkot, lúdat, boriú-bélt, lábat, heringet, 
cfikot, másféle frifs, 63 fzáraz halat, gombát, és többe 
ket fôzhetni vele. Az ki útra акт-13 magávalvinnì, 
töriék~meg a’ fůvét, ós keveriék ôfzfze afkováfzfzal,4 
súfsék-meg, 63 ugy el-viheti. Miko: pedig ¿lui-:kar 
vele, efìve tôlcsôn atta a’ kenyérre Иду meleg vízet 
reggelig: igy meg-kc'l, 63 álhet vele. На azt акта, 
hogy zöld legyen a’ lév, tôrje-meg azt a’ fúvet . és tôl 
cfe a’ Юз: lévben. _ 
' Ezeken-kivül ha ki más-fůveket , gyôkereket, 
чаду gyůmôlcsôket aku-na bé-foózni, чаду favanyî. 
tani : a2 fcliyůl meg-itt mÓdOkkal bánhatik velek, Az 
éretlen lemoniát . narancfot, ’s azoknak virágìait , fbós 
vízben есть bé-cfînálni. Itt akartam írni, miképen 
ke“ ió Миши clinálni, az mint тыс! п. сын. meg 
ígirtem: de :zt az Sakács kônyvre Набат. 

XIV. RÉ SZ. 
Az Vetemények ellenségi-cllen való 

Orvofságok. 
Z Veteményeknek, minek elôtte tellyef'séggel 
meg-émének, fok ellenségek vagyonx a kik мы 

' meg 
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ч meg-vermek, hogy hafznokat nem-veheti az ember: 
és elsőben az Égi háborúk, felette igen háborgattyák 

i őket: ngy-mint, »Q6-crd, hideg, mele , mi or-¢rö , dér, 
ugyn, ûzőg , és egyéb efféle leveg -égb l fúrmazott 
alkalmatlanságok; kikrúl mall én itt nem-fzóllok. 
Mert azoknàk, az [Iten oxvœfságok, kiket könnyen 
elveheti tolunk, ha liternek életúnkel, töredelmes 
fzivel efedezűuk ó Sz. Felségének ; noha fok hamis; 
és [Ren-ellen való babonaságokkal . varásláfokkal, 
.ôtdőngófségekkel-is akarják orvoslani a’ kertéfzck, 
és egyéb bú-báios emberek: kiket némelly könyvek 
ben imitt-amott fel-találnak, és az Sátán tanitváoyi 
túl папами. De efféle Ördögi , és a’ terméfzet-el 
len való orvofságokkal, nem-hogy hafználnának:d¢ 
inkább nagyobb kárt tefznek, mind a’ magok lelke. 
nek ;’s mind a’ veteményeknek. Nem-mondom azt, 
hogy ezek-ellen nem-találtatnak lftenes , ésaz Anya 
fzcnt-cgyháztúl bé-vett orvofságok; (Fő-képen ha 
azok az Egi~háborúk , Valami bofzorkányok-által tá 
madnának) ngy-minc az Exorcifmufok , az fzcntclt 
harangoknak meg-vonyáü , Spauyór-Kerefzt , és más 
több efféle Sz. Ereklyék: az kik-által, fzemúnkel lát 
tyák, hogy az Bgi-háborúk meg-clillapittatnak, és 
el üzemek,- hogy ne-árthaHänak. Találatnak ugyan. 
terméfzct-f'zeriut való orvofságok-is, némelly levegő 
égbúl {'zátmazott alkalmntlanságok ellen-is; de igen 
ritkák, fô-képen a’ kiknek titkos okai vannak, és a’ 
Cíìllagoknak, ’s Planetáknak kivált-képen való egybe 
foglaláhktúl fzármaznak. 

A’ Dérrûl azt írják, hogy mikor vef'zi efzébe az 
ember, hogy dér alm- lenni; imitt-amott n’ kertben, 

rakjon 
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fak Жоп-61212: egy-néhány fzalma-kévécskéket , avagy 
fzáraz-fú'eket, akár apró ágakat , és gyúitfa-meg, hogy 
a’ fůiìe el fzéledgyen a’kertben; нет-акта: a’ dér a’ 
fůiì miatt. Hafonló-képen (ищи а2 el-metzett ve. 
nyìkéket meg-gyúitani , és a’ fúfiit a’több fzôlôre bo- ' 
csáttyák: azt tartván felôle, hogy a’ dér az-után meg 
nem vefzi az fölôt, ezt pedig ki-keletkor cfelekefzik. 

A’ Каша маме, ( a’ ki igen meg-vefztegeti a’ 
fůveknek ’s virágoknak leveleket, vitágiokat, gyůrnöl 
csôket) azt írìák: hogy ha ôkôr fzarvát, ló ganéjal 
eggyůtt meg-gyújtanak , és annak еще fzerte-fzéllyel 
el-lepi a’ kertet; meg~tifztittya az eget , és nem-árthat 
a’ ragya a’ veteményeknek. Ez pedig kîvált»képen 
tôrténik Sz. Margit, és Sz,]akab«nap tájba, mikor a’ 
Nap sůt , akkor efik cfeppenként, mint az igen apró 
esò , a’ ki felette ártalmas még a’ fzôlônek , komlónak, 
és más gyûmôlcsóknek-is; теге mikor a’ Nap-súgári 
eHéIe cfeppekre fzolgálnak, ki-vonl'zák azt a’ tenyó 
fzö nedvefséget, és élefztô párát, és cfak fzinte az 
erös , fzáraz materia marad .° a’ ki ha azlevelekre , vi-4 
rágokra , és gyûmòlcsôkre eÍik , el-sůti azokat , és tel 
lyefséggel meg-eînéfzti ,° hanem ha mindgyárt , vala 
mi nagy zápor-esô le-moli`a a’ ragyát. Más vefzedel 
mek is vagyon , a’ kit hafunló-képen ragyának , avagy 
ůfzögnek hinnak ‚ és efzében fem vefzi ember: ha 
nem, mikorl immár meg-lett; tudnia-illik , mikor 
cfendes idôben a’ nap fzolgál, és tifzta éti'zakán, va 
lami vékony, és fzáraztó nedvefség a’ gyenge, és Ha 
tal Fůvekre fzál .',azokat meg-rágìa, meg-égeti , és ki 
súti. De eŕFe'Ie Egi-háború ellen való oi'vofságokrúl,y 
itt nem-akami; derekafan fzóllani; hanem cfak az 

i. Zz állag 
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CCXCV. 

állatokrúl, és csúfzó-máfzó férgekrûl: kik az vete 
ményeknek, virágoknak, fáknak igen nagy ellensé 
gek , ugy-mint: 

Az Vakandolz, felette nagy kárt tef`zen az vete 
ményeknek, és virágoknak; mert a’ fôldet ki-turia, 
és igy , noha meg-nem rágia a’ gyôkereket , de a' fól 
det, az kinek nedvefsége által élnek, el-vonfza aló 
lok , ’s körůllöttek: azonkivůl, az egereknek likat 
clinál , a’ kik az gyökerekhez férheiTenek.' és meg 
rágiák, ’s meg efzik azokat. A’ kik ellen, meg a’ Régiek-is fok orvofságokar probáltak. Elsôben jiz 
‚или, ( kit a’ Deákok Кбайт-пак neveznek, ) ůltet 
tenek, avagy magúl vetettenek imitt-amott a’ kert 
ben , azt tartván : hogy a’ hól az terem, meg-nem 
marad a’ Vakandok. Sôt ha a’ levelit, a’ vakandok _ 
likába dúgiák, ki-fzalad onnét. De ezt fokan ro 
bálták mofianiidöben, és femmit fem hafznált. Ha 
lonlót irnak a’ Pápa-fi'irůl, de ennek-is fzinte annyí ere 
ie vagyon. Némellyek a’ bodzának gyenge ágait, fù. 

_116: bering fein dugtak a’ likokban : avagy догоню“. 
мы ciináltanak ¿fender ‚идти, és fag идут: , verer 
bagymír dugtanak apró likacskákban, vakandok lika 
kôrůl: ugy akarták ki-úzni. Vóltanak a’ kik meg 
fôzték a’ рулим, és annak vízét tôltôtték a’ vakan 
dok turásában. Máfokjïißtel kergetik ôket: egy dió 
heiat -vefznek, azt meg-tôltik polyvával , капканы, 
fzurokkal , és meg-gyúittyák, ’s ugy dngiák a’ likba: 
hogy a’ fůliitůl vagy meg hal; vagy ki-megyen. A’ 
handful-ii- ugy élnek: de a’ tôbb likakat bé dugiák, 
hogy часта neiôheifen a’ ат; hanem iól bé-fzol- 
gállyon. Evel сайт valamit végezhet az ember, ha 

megf 
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megâprobállya. A’ bůdôs ш ie, kit a’ folyó-vizben 
fognak, 68 а’ likban tefznek: kevefièt hafznál. Ha 
nem azt inkább iovallyák , hogy kikeletkor Martins 
ban, mikor a’ búiaság farkallya a’ vakandokokat, aka 
kor fogianak egy eleven vakandokot, azt tegyék 1161 
ага12пу1 vas,vagy mázos cferép fazékba, áfsák-el 61196 
1616 a’ fôld-fzinéig a’ fôldbe: étfzaka meg-halván a.’ 
tôbb vakandakok ezinczogását a’ vakondaknak, mind 
oda-Fútnak , belé-efnek a’ fazékba, ’s oda-maradnak. 

Mind-azen által, a’ tôbbinél leg~iobbnak itélern 
ezt, hogy a’ kertéfz, mikor úi, és frifs vakandok tú 
ráit lát, (fö-képen mikor munkálodik raita, és mo 
zog a’ fôld) vegyen egy ásót, vagy kapát keziben, 
és ища-1811311 mennyen oda, 68 várakozzék nagy 
efendefséggel , és mikor láttya , hogy mozog a’ dom 
boctka, hirtelen ůerbé a’ lapátot a’ földbe; mind 
fôldeliúl ki-vetheti a’ vakandakot , ’s meg-fognattya. 
De ugy niennyen, ’s állyon, hogy a’ 1261 a; vakan 
`doktúl reá-fúion , az az , a’ fzél-ellenébe, Orômefl: 
túriák pedig a’ fôldet reggel, egy kevefsé Нар-116161: 
61611, efak-nem nyólcz óráig: és ePcve, nap nyúgot 
elôtt egy kevefsé. Ifmét az esô-elôtt, 68 az esô-után 
mindgyárt, mikor a’ gelefìtákat vadáfzfzák; az kik 
kedves eledelek. De гей-11611 vigyázni , hogy 11:16 
tálfal , fe álláffal valami 261661611 ne-efinállyon ember: 
mert igen iól hall, 68 mindgyárt vagy el-rnegyen, ’s 
más-Felé 161- ; vagy meg-vonnya ió ideig magát, ’s 
halgat.' de ugy-ismegkell várni, ’s megint túrni kezd, 
Némellyek a' lapáttal, vagy ôreg bottal kétfzer, há 
romfzor, meg-ütik az úi túráfi: , ’s igy megôlik aval 
82 vakandakot, vagy nieg-bódittyák, 68 ki-vetrilk. z 2 a 

CCXCVI. 
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‚На lábbal kemennyen be-nyomiek a’ fôldet ‚ a’ Уайт 
dok turáion, es ha más lika nlncien, megint ki-iôn 
azon a’ likon, ’s meg-ioghatni, 

Nemellyek azt iteiik, hogy leg-kônnyebben ki. 
kergetik a’ vakandokot a’ kertbůl ha három vagy négy 
helyen , avagy a’ mennyi Ízůkség, a’ kertnek nagyságá 
hoz-kepeii:, fertályós általagot áinak-el a’ fôldben, az 
oknáiáig, hogy erôiien állyon benne, es ne-mozogion; 
az-után egy hoizizú iával , mint-egy moza’.r-tórövel , 
veriek a’ hordocskának ienekit, hogy zôrôgiôn: ez 
a’ hang meizize által-hattya a’ fóldet , a’ kitůl igen fel 
nek a’ vakandokok , es meizize el-fútnak. Telbe , vagy 
mikor az ár-viz be-megyen a’ kertben , akár az retekre : 
akker az vakandokok fellyůl laknak a’ túráiokban; azt 
ha el-hányod, meg-ölheted óket. Ki-keletkor pedig 
ideien, a’ hól nagy halmot látiz, kit a’ vakandokok túr 
tanak, el-hield hogy ott van a’ feizkek: es ha azt el 
hányod , mind Байт ott leled. A’ Cámphor („дат 
4nem-izenvedhet.ik, mint a’ Fog hagymának, es veree 
hagymának: de ezeket apróra-kell metelni, ’s ugy a’ 
` likokban tenni, ‚ 

Ket-fele az Eger, a’ ki l.'árt teizen a’ gyökerek 
ben. Eggyik házi: máiik kerti, avagy mezei. Az 
házinak izeme, iůle, iarka hoizizabb, es valamen- 
nyire nagyobb a kertinel: ennek pedig mind teñze, 
fzeme, fůle kiifebb, es a’ iarka kurtább, nemellyek 
-nagyobbak-is: de a’ farkok kurtább. ‘ Az házi egeret 
nemellyek a’ Regiek-kôzzůl, eifele meiterséggel чей‘ 
tettek-el: Teiztát сбыта!‘ liiztbůl, -es megtörôtt 
fekete&gt; hunyort kevertek kôzibe: ’s azt hintegettek- 
-el imitt-amott. 2. Vad-uborkának magvát, fekete 
-'~` - hunyort ‚ 
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&quot;Ьцпуогс, 63 Faár-tôkôt meg-tôrtenek, lil'zttel ôfiifze 
'keverték , ’s abbúl téfztát cfináltak , ’s azt hánták ne 
4kiek, 3. Tôlgy i'ábúl égetett hamut tettek a’likok- 
ba, kiket ha az hama megér, meg kofzofodnak, 
és meg halnak tůle. 4. Vas port kevertek a’ kováfz 

‘ lkòzzé: a’ ki azt megkoíiolta, meg hólt tûle. g, 
Szeder-innek gyôkerét , irós-vaiat , kenyér-bélt, Í'aitot 
Öfzfze-kevertek: aval étették az egereket. 6. Fůfiôt 
cfináltak Gáliczkůbůl, fekete-gyopárbúl, petrefel 
lyemnek, és fekete-kóménynek magvábúl: 63 aval 
kergették-ki ôket. 7. Ha egy eleven egeret kaphat 
tak, annak a’ feiérûl le-nyúzták a’ börxt, ’s ugy b0 
csátották-el a’ többikôzze'.' a’ kik féltvén bôrôket, 
mind el-fzaladtak onnét. 8. Egy eleven egérnek, 
vagy Patkánynak ( tìfztefséggel mondván) bé-varrot 
сак az al-ŕ'elit, kiben az eledel meg-rekett, 63 meg 
dúhôkôdôtt, az a’ tôbbit-is mind ki-kergette, ’s ma 
ga-is utánnok-men-t, 63 a’ többivel meg-důhôsödvén, 
meg-hólt. Ez probált dolug. 9. Hafnnló képen, 
ha egy egel-et meg-herélnek, 63 a’ tôbbi-kôzzé bo 
csáttyák.' mind el-ůzi öket. lo. Arfenicumut, A 
rany-glétet, és Mercuriumot, кета-дым : mefs 
le egy darab bôrt az fzalonnárúl, fzegezd valami 
defzkára, hinesd-meg ezekkel, 63 tedd eleikbe; a’ ki 
benne efzik , meg-hal tůlle. и. На az e'gérnek , vagy 
Patkánnak cfengettyůt kôtnek a’ nyakára, 63 a’ tôb 
bihez bocsáttyák: mind el-úzi ôket. Ha meg-ege 
tik-is Öket , nem-fzenvedhetik azt a’ bůzt. 12.. На 
apróra tôrôtt iveget, avagy égetlen mefzet, avagy 
égetett gyipfuil: kevernek fzalonnával , akár más-féle 
zin-al iól öfzfze, ’s eleikbe так: a’ ki abban efzik, 

Z z 3 meg 
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„__‚____ 

meg-hal tôlle. 13. Fózd-meg a’ Tabákat vízbe, ’a 
öntózzed vele a’ helyt, a’ hól iárni fzcktak; es az 

` fzurdékba-is, a’ hól a’ likok lelzen, dugy valami ta 

CCXCIX. 

bák-ágacskákat : el-ůzôd öket~ Sok más капать. 
kůlômbfc'le étetöket, es porokat ímak az Authorok, 
kik meg-ôlik a’ házi egereket: kirůl hogy iriak, má. 
Гипс-13 adatik alkalmatofság. 

Навет az mezei , és kerti egerek-ellen , hogy a’ 
gyôkereket meg-ne rágiák; elsôben Apuleus azt ta 
nittya .' hogy minek-elôtte a’ magot el-vetik , áztaf 
sák-meg tehén-epében. 2. )obb hogy смешаны 
fzedgyenek bûrÖk-magot, és azt hunyorral, ’s télz 
tával keveriek-ôfzfze: akár vad-uborkának, Belént, 
avagy Bolonditó-Eůnek a’ magvát ; avagy keferů mon 
dolát, fekete-húnyort, eggyikbůl annyit, mint a’ 
málikbúl : tôrd-ôfzfze , kevery lifztet bele olaiial 
eggyůtt, es dugd a’ likokba , a’ hová búinak; mihent 
meg-efzik, mindgyárt meg-halnak tůle. 3. Ha lau 
rus-fának levelivel, be-dugiák elïéle egereknek liko 
kat; mikor kiakarnak iônni, ha cfak meg-erintik-is 
fogokkal a’ levelet, leg-ottan meg-halnak tôle. 
Avagy babot fôzzenek valami merges vízbe: es dug 
iák a’ likekban. 5'. Az minémů eledelt спаек ôrô 
melt, meg-óltott kénesôt, és meg-¿getett ólmot, 
akár hunyort, akár vas-port keverienek abban. Pli 
nius azt tarttya , hogy ha a’ menyétnek , avagy macs 
kának hamniát meg-Fôzik, es abban áztattyák a’ ma 
got, minek-elötte el-vetikx nem-bánttyák az egerek 
a’ gyôkereket. Némellyek az egereket egybe-akar 
ván gyůiteni, egy réz-medenczebe olii-mag Герц-б: 
tefznek , es azt az ház-kôzepire tefzik étfzakára: hogy 

más' 



XIV. Réfz. 377 
máx' mind oda gäůlnek az egel-ek.` Némellyek két, 
három , vagy több eleven egeret-is fognak; azokat 
ió magos-fazekba tefzik, 63 кбгпубе kòrn ůl, köris 
fábúl tůzet raknak, 63 ha meg-melegfzik a fazék, zi 
bongani, 63 czinczogni kezdenek a’ torkos foglyok: 
шедшим azt a’ tôbbi, fegitségekre egyenefen a’ 
tůznek futnak, ’s oda-maradnak. 

Mind ezeknél iobbnak сап-ют, ha az ember, 
egy vagy két ió egeréfzô macskát fzoktat a’ kerriben, 
avagy hâzában , a’ ki fzúntelen vadáfzfzon ; теге ha 
meg-érzík a’ macskát, avagy mind el-mennek; avagy 
inkább ki-nem iônek a’ likokbúl: hanem ott vefznek. 
Az menyétetis, igen ió egeréfzö анаша}: írjáklenni, 
' Kůlömb külômb-féle egér fogokkal-is, el-vel`z- 

tik az egereket: avagy afféle ládácska módgyára c6. 

CCC. 

бигуди, там: а: ОШ'201‹ fmkrák, а’ kiben a’ eralóka - 
defzkán bé-megyen a’ piritótt Гама, avagy fzalon- 
nára , ’s ada Нар]: magát a’ kelepczébe; avagy egy 
девкам, erôs vas-vefzôbúl clinált cfattal ,&quot;cf`aptattya 
a’ nyakát. Közônséges az, ésa’ kettben igen alkal 
matos, mikor вес-деды: cfìnálnak el'zfze, hogy a' 
felsöt fel-emelhefsék : a’ közepire pedig vékony lin 
delecskét, egy vagy két.úìnyi fzélefet fzegefznek, 
ezt téfztával meg'kenik, arra kender-magot hintenek: 
ezt a’ findelecskét , egy madzagra-kôtôtt Fa-peczekkel, 
a’ felsö defzkára fel-peczkelik: 63 arra kôvet, чаду 
téglát tefznek ; иву hogy, mikor az 6861- meg-érinti 
az findelecskét, hogy egyék: azomban neki (гама а' 
peczek, 63 a' felsô defzka oda-lapittya a’ nyomorúlt 
cgeret. joann. Варе. Ferrat. Hor.lib,3. с.3. az mezei 
egereket, fzámfzeridgyalôlimeg, A’ kinek kedve 
yagyon h_szá ‚ meg-olvashattya, Mâ; 
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Máfbk , vizbe meritik-.el ôket. Еду ió mélly fa 

zakat, félig meg-tôltenek vízzel, arra fellyůl polyvát 
tôltenek, hogy éppen bé-boritfa a’ vízet; az fazék 
karaiíra egy defzkácskát támafztanak, a’kinn f`el-me 
helfenek az едете!‘ : f`el~menvén , rneg-láttyák a’ poly 
vát, és azt vélvén, hogy ott gabona vagyon, belé- 
ugranak: és az eledel hellyett, ió italtlelnek. 2. Iliyen 
fazakat vefznek vízzel, annak kôzepin a’ karaiát egy 
kevefsé meg Váiiák mind имени, és abban igen gyen- 
gén egy gômbôlyů й: tefznek , kinek mind a’ két-vé_~ 
git meghegyeliicik, hogy a’ váiásban bé-i'érheiI`en .’ 
a’ kôzepit a’ hól ternérdekebb , téfztával bé-kenik, ar» 
ra kender-magot hintenek, és a’ Fazékra defzkácskát, 
‘газу lindelt támogatnak , hogy reá-mehefI`en azegér, 
mikor pedig a’ kôzepire megyen ‚ hogy ehefsék, meg 
fordúl-alatta a’ fa, és a’ vizbe-elik az egér, Evel a’ М: 
mefterséggel, ha ki az kerti egerek-ellen akar élni; 
á{I`a-el a’ fôldbe karaiáig a’ fazakat, hogy az eledelrc 
meheiiien az egér. 3. Az Fa tangyérralis , ollyan сГа 
lokát ciinálnak ,° két-felôl a’ karaiára tôt , vagy Feietleu 
fzegecskét vernek, és azt két-i`ácSka közzé-te[`zik , az 
végsô karaiára piritott faitot , vagy fzalonnát dugnak , 
egy edénybe vizét tei`znek~aláia ,és a’ tángyérnak egy 
gyik réfzit egy'kevefSé a’ padra , ‘ищу lóczára támai`zt- 
tyák, hogy a’ tángyérra mehelTen az egér: és mikor 
a’ végire megyen az eledelre, el Fordúl alatta az tán 
gyér, és a’ vizbe efik, Ha ki tôbb eiféle orvofságot 
akar az egerek-ellen, talál oda i'el-iS n.cxxxi1. 

Némellyek azt íriák , hogy meg-vakúlnak az ege 
rek, ha eb-téi Fůet meg tôrnek, téfztával , m¿h-(`errel, 
borral ôi`zfze-ke_verik; és eieikbe vetvén , ha abbúl efz« 
nek- ‚ K1'gy°'¿.~. 
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Жди. Ciak-nem minden~féle kigyó mêrgesä 
анис, és némelly fůeket megmérgelit x ug -mint 
выдав-2112120!” ígát, az az Szabinát, boro убое , 
Olafz-kaport. Futtyák pedig a’ Роз-Нанта. tůzet, 

‘ köris-fát, bodza.virágot. Gyakran el-bú)ik n' Üben, 
és meg-maria az embert: a’ fák alatt-is , a' hól néha az 
ember n úgodnék, meg-vbnfza magát, fó-képen a' 
mogyor -fa alatt ,‘ a' gyôkerek-alatt-is likat cíìnál ‚ és 
ott telcl nagy ártalmával a’ gyôkereknek; azért el 
kergethetni ôtet Гите], ha Galbanum gyantát,fzar- 
“так, és kecskének fzarvait, körmeit, fzôrit, gyn 
log fenyôt, liliom~gyôkeret, {ioráx-gyantát, tormát, 
rutát , régi cfipellúabört, avagy talpat a’ tůzre té 
fzefz , és fůfìöt clìnálfz belöle. Tehetfz lsópot, bli 
dòs-kôvet avagy kénkövet , tárkontis hozzá :‘ ha mind 
ezeket ôfzfze-tôrôd, és apró golyobifocskákatefinálfz, 
azokat egy-más után rakod a’ tůzre; ha meg-érzik a' 
fzagát, mind elmennek elôle a’ kigyók. Némellyek 
azt tarttyák, hogy femmi тщеты nem-maradhat 
a’ Pomagránát-fa mellett; azért a’ csůrbe-is rakhatni, 
bátorsáknak okáért. Azt-is íriák felôle, hogy ha eg? fekete gollyának a’ tollával meg-iltik: nem-mozdú - 
hat többé. Az Mogyoró-I'árúl bizonyos, hogy a', 
melly réfzit, abbúl cIinált pálczával meg ůtik , azt meg-j 
nem mozdithattyl. Hal'onló-képen, ha tôlgy-fa le-’ 
velet hánnak-reá. Több сны: orvofságokat találfz 
oda- fel, a’vetemények hafznai-kôzzôtt. Ezen-kivůl, 
ha hi a’ földi-tökôt meg-sůti , és melegen apróra me 
télli , nagy i'zaga lefzen x kit ha a’ kígyók, varß-bákák; 
és más mérges-állatok meg-érzenek , vagy el-mennek 
elóles Vagy meg-halnak. igen ió az Udyarokba PáväJ. 

А“! kêîa 
4 

сссх. 
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~ kat , Darvakat , Gólyákat tartani: теге ezeknek cfak 

CCCII. 

a’ извлеките , el-lzaladnak a’ kigyók: de nem a’ 
kertben ; mert как: |:е(`шс!‹‚ fô-képen a’ Pávák. A' 
köris-fát, felette igen gyůlôlik: és ha valakit meg 
mart vólna-is a’ kigyó, faciaria-ki a’ kôris-fa levelébúl 
a’ levet , és azt igya-meg borba ; vagy ha az hideg-le. 
lés raita vólna: eczetes vízbe. Az fehle-is tegyen ef 
féle levelet. ` 

A’ Vara: beba kárt tei'zen a’ kertbe, nem-clik 
hogy likat ás az egereknek: de azért-is, hogy az ô 
merges vízelletivel ( a’ kit mefzfze el-fecskendez) 
fůeket, gyůmôlcsôket, fzénát és más eledelt. meg 
mérgelit nagy vefzedelmével mind embernek, ’s mind 
татами. Sôt még az fzáiábúl-is olly merges nedvef 
séget erefzt, a’ ki ha valamellg gyůmölcfre eGk, 63 az ember azt mofatlan , vagy tôt letlen meg-efzi: meg-is 
hal belé. Ezt-is ollyan orvofsággal úzhetni-el i mint 
a’ kigyót: kivált-képen fôldi-tôkkel. Ha az boiter 
ián fúet meg~törik, és azt vízbe tefzik , ’s azt a’ vízet 
свинг az likokban: meghalnak tůle. Aprilisbe fzok 
tak igen ki-búini az varas-békák, a’ fôldbůl : akkor-kell 
azért Öket egy hegyes-fával által-verni, ,és a’ sôvénybe 
fel dugni, hogy a’ napon meg-fzáradgyanak, 63 az 
után el-tenni; meat igen ió orvofság a’ Peñis-eilen, 
Hafonló-képen a’ kövek-is, a’ kiket bennek találnak, 
minden méreg-ellen ió. Két kö lefzen a’ varas-bekä 
ban , de nem-mindenikben. Eggyik a’ feiibe , avagy 
inkább a’ feie-után fellyůl a’ nyakába : máíik a' hátán, 
az ágyéka felé. A’ ki az feiiben vagyon, feiér: a’ ki 
az hátán , feketéllô. A’ hól a’ kô vagyon , ott meg 
hafad a’ böre ,~ a’ hól наша; nincfen, ott kö finden. 

Ha 
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Ha ki az kôvet ki-akaria venni belôle , tegye a’ var-asì 
békát a’ hangya-féfzekbe: egy-néhány nap múlva, le 
efzik a’ húii: róla, ’s ott talállya mind a’ каш, minrl 
a’ cfontyát. 

Medard-ellen, kik az kertben mind a’ magok 
ban, ’s mind a’ fôldbe-n nagy как: tefznek. Ha az vad 
fog-hagymát, avagy kertit meg-fôzik , és apróra me-` 
téllik, imitt-amott a’ kertben el-hintik, avagy cfak 
nyerfen-is: a’ melly madár efzik benne, meg-bodúl; 
és kézzel is meg-foghatni. z. Ha Iapúnak magvát, 
és tormentilla-fůvet meg-fôznek barba, meg-vagdal 
lyák , és más eledellel ôfzfze-keverik, ’s ugy vetik 
eleikben , fô-képen télbe. 3. Arpa-lifztbůl clinált 
kiisában , árpát és Belén-fúnek magvát keverienek: 
ifmét ollyan gombát, kitúl az ebek, macskák meg 

_ halnak , vagdallyanak belé; ’s az madarak eleiben veli 
sek. Efiéle el bndúlt madarakat, megélefzthetni , ha 
eczetet tôltenek az fzáiába: meg-is ehetni. 4. Feiét 
hunyort, valamelly kôzônséges eledelekben a’ mada 
raknak keverienek, és azt vefsék eleikbe : ha ki ben 
ne efzik, mindgyárt meg-hal, Hafenló-képen ha fe 
iér auripigmentummal, az az, arany-gléttel, pohán 
kát vagy kôleli: fôznek, ’s azt eleikbe vetvén , meg 
efzik : leg-ottan meg-halnak tůle. Ezeket az igy meg 
étetett madarakat, minden vefzedelem-nélkůl meg 
eheti ember. 5'. Meg-nem efzik a’ тщо: а’тааань 
ha búzát és feier-hunyort ôfzí'zekeverr'z, „t шаг. 
boi-ba meg-fôzöd; ’s kôrnyôs kôrnyúl el-veted a’ 
питье. 6. На a’ magot fôt-ráknak a’levében (de ne. 
legyen foós) meg-áztated, minek-elôtte el-veted; a’ 
mi ollyan magbúl nö, annak nem-ártanëk a’ тать; 

А а a a Нет: 

СССШ. 
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Nem-kůlômben , ha bor ieprôben, es vizben áztattyák 
a&quot;magot. 7. Nómellyek, vagy tiz lákot veiznek, egy 
edenybe (a’ ki teli vizzel) vetik, tiz-napi a’ verô-ié. 
nyen tarttyák : ’s aval a’ vizzel, ketizer ntôzik-meg 
a’ magot; elsôben, minek-elötte el-vetik: az-ntán, - 
nyólczad-nap múlvín: es 611616 magot, nem-ciak a’ 
madarak, de meg másiele ertalmas állatok icm bint 
tyák. Kikrúl oda fel-is n.XLn. Az iieizteire, kôzôn 
segeien valami hólt-madarat fůggeiztenek-fel: a’ ki az 
izeltúl mozgattaisek. ‚ 

A’ Hernyd ir , a’ vetemenyeknek, virágoknak, 
fáknak leveleit, fö-kepen a’ kik gyengek, mindle 
eizi, Hogy eŕfele hernyók ne-teremienek, meg nyer 
heted, ha az fák, es vetemények-kórůl , izurkot, es 
bůdôs-kóvet gyúitaiz-meg , annak a’ bůze nem-enge 
di , hogy hernyók teremienek. Iimet , ha az Spanyól 
yiólának a’ magvábúl , avagy babiábúl hamut egetiz, 
es abbúl lúgot clináliz: ’s aval ôntözôd a’ veteme 
nyeket, Iimet ha az kemenybůl való korommal ele 
gyited a’ magokat, es vizzel meg-öntôzôd,hogy egy 
etizakán abban maradgyanak, ’s más-nap el-veted: 
azt tarttyák nemellyek , hogy aval meg-óltalmazzák 
a’ veternenyeket, a’ hernyótúl~ Iimet ha minek-elót 
te el-vetik a’ magokat, iůlbe-iaciaró iúnek leveben 
âztattyák azokat, izabadok a’ hernyóktúl: ezt bizo 
nyoinak tarttyák. limet, ha azok a’ vetemenyek- 
közze, kik leg-inkább izenvednek a’ hernyóktúl: 
mentát, ciicieri-borsót , muitzir-magot , lendeket vet 
nek. Minekntánna immár meg eledtek az hernyók 
ůrmôt, i`ůl-iůvet, es Peizercze fůvet iôznek; annak 

Y.levevel óntözzek a’ vetemenyeket, ’s el-veiznek a’ 
her. 
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hernyók túlôk. A' rák terméf'zet-Izerint való ellen. 
sége a' hernyóknak ; azért a’ Régiek, imittamott a’ 
kertbe , folyó vízbúl való rákokat fúggefztettek-Felt 
még a’ Шт is, a’ kiken a’ hernyók vóltanak ; avagy 
hegyes pálczákba vonták, Az rák vízzel, kit a’ napra 
tefznck (a’ kirůlide-fellyebbirtam) ha minden nyól 
czad-nap meg-öntôzik, meg iól meg nònnek : igen 
el-vefztik vele a’ hernyókat. Némellyek, fzôlö-ve- 
nyikékbúl égetnek hamut, ’s azt hatmad-napig tart. 
tyák a' vizben: 63 aval a’ vízzel öntôzik a’ veteme 
nyeket. Hafonló képen, a’ füge fának hamuiábúl 
clina'lnak lúgot, abban áztattyák a’ magot, a’ vetés 
elôtt. Némellyek, fok hernyót Föztek-meg kapor. 
ral eggyůtt: minek-utánna meg húlc a’ viz , aval dn 
tôzték a’ kertet, ’s ugy kergették a’ férgeket; de 
rea-kell vigyázni , hogy az illyen viz, a' kezire vagy 
orczáiára ne-efsék embernek : haionló-képen , hogy 
eggyet fe nyomion-meg a’ tefiin; mert [ша-363,63 
fakadékot cfinál. Némellyck , egy-néhány mai-ok 
fog-hagyrna мы, vagy feiet gyúitanak-rneg, de 
nevér ganéial-eggyútt. ’s aval fúfiólik-meg az egéfz 
kettet; avagy a’ dió-fan tei-'mett umbával: avagy 
a’ kecskének, fzarvafnak farvábúl , kôrmibůl clinált 
fůlitel: hogy a’ fzél az veteményekre, 63 Fákra hait 
halfa a’ fůliót. 

Leg-iobb a’ hideg esö-uta’n, reggel meg rázni 
a’ kápofztát, avagy fának ágait: mert az étfzakai 
hidegtůl, mint-egy meg-merevedtek ,° igy hámarább 
Ie-húllanak , és kônyů ôket lábbal meg-tapodni. A’ 
ki nem-refielli, minek-elôtte meg-fokafodnak, fzed 
Бус-16 óket minden-nap, az kápofzta levelirůl, és 

Aaa 3 öllye 

œwl 
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ôllye-meg: hama: el-vefznek. Hal'onlóképen azul 
kat a’ leveleket , a’ kik ôfzfze-fugorodtak , ’s pók 
háló vagyon bennek, le-kell fzedni, es meg-égetni ; 
mert azokban vannak a’ hernyók toiáfi, kik meg. 
elevenednek ki-keletre, Nem-kůlómben az annyok. 
is télre , mint-egy bôr-zákokban , és cfuklyákban be; 
vonnyák magokat, és imitt-amotta’ fzuglyóban fel 
fúggefztik: hogy ki-keletre ki-búihaífanak. Az fák 
rúl, a’ kiken a’ hernyók pók-hálóbúl clináltak, ma 
goknak féfzket , es télre oda-rekefztik шамот: 
meg egy-néhány ôfzfze- font levelekkel-is be-fedezik .° 
ini-képen, es mikor-kell le-fzedni, meg-irtam a’ Ka 
lendariumban n. 18. 46. 72. 257. télbe _]annariusban, 
Februariusban: es microdás ellóval, adatik az Буй; 
mölcsôs kertben-is arrúl alkalmatofság. Elkve-is, 
mikor a’ Nap el-enyéfzik, clinállyanak regi dirib 
darab ruhácskábúl fúliôt a’ fa-alatt: mind le-húlla-j 
nak róla a’ hernyók. Неву pedig a’ fának ne-árt 
halfanak , alól a’ fának tôkeiit fa-olaiial meg-kennyek: 
avagy mártfanak egy ruhát fa-olaiba, ’s aval kôfsek 
környůl a’ fát. l 

Kivált-képen való orvofságnak tartották a’ Ré 
giek, minden-Féle hernyók , es férgek-ellen .' mika: 
valami frilebárány, Júh, vagy úrú-belt (а’ kiben 
meg a’ ganéia-is benne vólt) a’ fôldbe egy kevefsé 
be-áftanak , ’s fellyůl kevés fôldet hántanak reâ azon 
a’ hellyen, a’ hól leg-tôbb féreg , avagy hernyó lì@ 
kott lenni,' ket-nap alatt mind reá-gyůltenek a’ her 
nyók es fergek. Az-után fel-áfiák, 63 vagy meshe 
vá ki-vetettek: vagy mind вещем, igen mellyen 

136-53— 
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` ‘hv-:la wain g.; 
v.. ...__ _ v- ‘.4, 

‘bé-á'iiník a&quot;földben. Eze kétfzer, háromfzer cfeleked. 
ték : ’s ki-vefztették aŕFéIe kárt tévô állatokat. 

А2 Lepentyů, vagy Lependék, a’ hernyóknakCCCVI. 
nemzôie , vagy fzůlöie; tudniaillik , mikor nyárba 

`fecmni, avagy ligen ritka esô jár: akkor leg búináb 
ban teremnek nagy vefzedelmére a’ kápofzrának, a’ 
kinek Ievelire mikor reá-fzállanak , ahoz dôrgôlik 
подают, kibůl hernyók nevelkednek. Ha azért 
azokat ki-vefzted, ezek fem lefznek. Mivel pedig 
a’ Lepentyůk igen дети: a’ каротаж, virágzó 
Ifopot, Gyůfzů-Fůvet, Fegyver-liliornot, 63 több 
illyen virágnkat ; a’ kikre effve-felé , mikor le-akar 
пай nyúgodni, fereggel úlnek, és el-alufznak: ak 
kor a’ kertéïz jária-meg a’ kápofztákat, 63 еНЫе vi 
rágokat, ’s a’ hól Папуа öket, fogia-meg az fzárnyok 
nál, ’s ôllye.meg. Igy három, Vagy négy-nap alatt, 
mind ki-vefztheti ôket. 

Az Слайд nagy kárt tei'znek a’ fákban, és&quot;fů.CCCVII. 
vekben: meri: az ô nyálas nedvefségekáltal, igen 
cl~fzáraí`zttyák a’ fákat , 63 fůveket. Teremnek né 
ha ollyan apró cligácskák-is, kiknek nincfen тыка 
-ók, a’ kik igen meg-efzik a’ vetemények Ieveleit.' 
kivált-képen meg-rágiák a’ kápefzta levelit, az éret 
len dinnyét ’s uborkát-is, meg-is fúriák, 63 el-véfz, 
Ezek ellen, frif`s~alai feprôlékkel, vagy korommal 
önrôzik a’ veteményeket: avagy cfìcferi borsór vet 
nek kôziben, a’ ki igen hafznál az illyen анаши eI 
len. Ezen-kivůl, a’ ki fzorgalmates akar lenni, 
.fzedgye Öket, akkor kivált-képen, mikot nedves ét 
ízaka, Vagy reggeli hai-mat, vagy hives idô jár; 
gkker az eledelre igen ki-jönnek, Hafonló-képen 

az 633 
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az öfvényekrůl el'zibe veheti, hoví ММ . hun! 
nét-is ki-áffa, 

CCCVIII. A’ атлеты barázdákat, 63 cfatomákat fúr. 
nak a’ fóld.alatt, 63 а’ gyökerekre tekerôdzenek,'s 
aval el-vefztik, 63 mcgrothafzttyák öket: kivált' 
képen a’ hól igen ganéios a’ fòld ; тег: nttan leg», 
inkább спевшей: azéri: ezeket meg-Rell ôlni. Mi. 
koi' esö eßk , ’s щ meg-érzik eŕféle gelefzták, a’ nap 
eLakarván enyéfzni , akker igen ki-búinak a' [Люда 
búl, és leg-hamarább meg-ôlhetni .' иву hogy, egy 
elìvc, egy-néhány fzázat el-vefzthetm. Kivált-ké 
pen árthatni eH'éle агитка, az foós és fzagos efz.; 
kòzzcl, ugy hogy, ha вы: meg-illcti~is azt; meg 
fugorodik, 63 meg-hal. Ha rehén ganébúl cñnált 
63116: ereztefz a’ likokban.' ki-búinak. Hafoulóké 
pen, ki-kergethctni ôket: ha kender-magot, 63 lc. 
velct vîzben meg-föznek, és azt a' vízet öntik li» 
kokban. Még annál inkább, ha óltatlammefzet hév' 
vízben, 63 azt töltik belé, De ezt nem az ágyakà 
ban , a’ hól virágok ‚ 63 vctemények пинай ; hanen) 
az útakon lévô likakban kell. tôltcni: mind an» 
nyi likakban tôles, az mennyit az ágyakon kivůl са— 
lálfz. Ha pedig a’ fazékbúl, vagy a’ virágos саг. 
nyekbûl akarod ki-ûzni: dugì egy kis ŕ'ácskát a’ lis“ 
kában , 63 halkan veregesd-meg поп 3’ réfzen az 6!— 
dalát az edénynek: таз-Рыб! ki-búiik. Ha fzát'az 
mcleg idöben áfsák-meg a’ fôldct, fereggel találni s’ 
fôldön fellyůlx a’ kìkct fzedgyék cgy fazékba, 's vel; 
sék a’ tyúkoknak, igen тез-Шпик tůle. 

Leg-gonofzfzabb, és ártalmasb a' Feje'r&quot;G¢Ie/ì.t¢¢,&gt; 
a’ ki rövidebb, és tcmérdekebb a’ máßknál: лете}. 

lyìk 
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Iyik xárga-if , némellyik деть; а’ kik a’ iiatal vini! 
goknak , palántáknak , és veteményeknek gyenge fzá-„ 
rokat el-rágiák a’ gyôkeréig, és ki-vefztik: azétt ha 
vefzed ei`zedbe, hogy eiïele vetemények és virágok 
hervadni, és sárgúlni kezdenek, váid-ki gyôkeréig a’ 
fôldet gyengén: és fel találod a’ toi-'kos-állatet; hogy 
pedig tovább Yne-máfzhaiion , 63 6гс11а11`оп ‚ Öid-m¢g2 
тег: néha, még az árchicsókának-is gyenge fzárait ' 
el-tágia a’ Földben, és kiizárad. 

_ A’ Fůlbc-máß.d bogár-ir kinek két-ágú farka van, 
Мг! tefzen a’ fůvekben , és gyökerekben; тег: bé 
fúria magát. Ezt ha feregeitůl akarod fogni, dugi 
egy ágácskát a’ fóldben, vony abban valami fzarvat, 
vagy difznó kôrmet, vagy temérdek nádat, akát 
csévét, hogy fellyůl bé-legyen ciinálva, és egy ke 
vei`sé fellyebb Iegyen a’ fóld fzinnyénélx mind bclé 
búinak ezek a’ férgek, és meg-ôlhetni. 

A’ Hangyík, az 6 likas halmokkai, nagy kárt 
tefznek a’ kertekben , réteken, és Ya’ gyůmölcsös fák 
ban kiváltképen: az veteményeket. virágokat ki 
fzárazttyák, a’ magokat két-felôl megrágiák , hogy 
meg-ne foganodgyanak. Azért azok-ellen, a’ kö 
vetkezendô fegyverrelekeli hadakozni , a’ Régiek ta 
nácsábúl. Ha egy néhányat kôzzůlök a’ halmoknál 
meg-égetnek, a’ tôbbi el-fzaladnak a’ búzitůl: по!“ 
ez nem-olly bizonyos. Ha a' ciigáknak házikoin-V 
kat meg-égetik, és porrá tôrik iioraxal eggyůtt, ’s 
azt az 6 halmokban, 63 i`éi`zkekben hánnyák , mind 
el fzaladnak, Hai`onló-képen ha fekete gyopárt, és 
bůdôs kôvet porra tôrnek , és azt a’ likokban hintik.` 
Ha Lafert (kit Magyarúl és Németůl a’ Patikákban; 
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388 Máfodik Kònyv Veteményes-Kert, 
ördôg fzarnak neveznek) fa-olaiial öfzfze-keveti'z, 
és aval ôntôzôd ôket: mind meg-halnak. Nein-kü 
lômben ha vad-uborkának, vagy нелепым gyô. 
kerébůl fůiizôlik öket, laßu tůznél. A’ virágoktúl, 
cfemetéktůl, 63 veteményektúlel-távoznak, ha kòr. 
nyůlôttek feiér, 63 veres-crétával meg-hinted a' fôl. 
det. Ha a’ keferů babot meg-tôrôd, vízbe meg.£ô. 
zôd, vagy tehén-epével, fzurokkal .° vagy veres-cré 
tát keverí'z egybe az fzurokkal, ha ezekkel meg 
kened a’ fának tôkéit , nem-mál'zßfel reí a’ hangya : 
ha a’ likokba tôltöd-is, elvefznek, A’ téli zöldnek 
is тушит, meg-merevednek~ A’ пар-щёк: iáró 
virágnak ваты, ha veres-crétával, és hamúval e 
czetben öfzfze-keverik , 63 a’ likokban öntik, meg. 
halnak. A’ hamút, kivált-kópen nem-Izenvedhetik; 
azért, hogy a’ mézre, és méh-kafra ne-fzokianak: 
hintsék-meg környôs-kórnyůl hamúval a’ meh-kaft, 
rea-nem mennek, A’ Denevértůl-is igen félnek, ki 
nek ha cfak fzárnyát tefzik-is a’ féfzkekbe, ki-nem 
mérnek iônni; ha az fzivét, tellyefséggel сыны. 
nak. Az mint a’ Babuknak, Bagolynak fzivét fem 
fzenvedhetik. Ha fekete-gyopárt , veres-hagymát 
ôfzfze-tôrnek , és azt hintik az hangyák halmára.- e1 
költôznek onnét. Azt az fůvet, kit eb téinek hin 
nak: Deákúl Ешь, vel Tithymalus , ha vizbe meg 
fözik, 63 aval ôntözik halmokat. Ha fel-font kén 
követ, valami cferépben a’ tůznél el-olvafztanak: 
ahoz bor-kôbůl égetett foót, vagy hamubúl, mint 
egy három, vagy négy-unciat (egy-uncia, két-later 
tefzen) iól ôfzfze-kevernek , még meg~verefi`edikg 
az-után vegyék-el a’ tůztúl, és tölcsék egy vizes 
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defzkára; minek-iitánna' meg-keménnyedik, tôriék 
apróra , tegyék egy ivegbe, tòlcfenek annyi kút vízeß 
reá, az mennyi elég, hadgyák raita, még fzint ve 
fzenz aval a' vízzel ôntôzzék halmekat, vagy a’fák- 
nak tôkéiit, ’s el-vefznek, avagy nem-árthatnak, Ha 
felyrnet fa-olaiba áztatnak, vagy máttanak, és aval 
környůl-kötik a’ гас: nem-mennek által raita a’ han 
gyák; de ha meg-fzárad, me úiionnankellmeg-nedd 
veíiteni. Ha cferével (kite csávált bôrtůl Ie-Farag 
nak a’ Timárok) környůl-hintik a’ fát, vagy máfutt 
a’ hól vannak: me -halnak tůle. 

Az мы. 63 мим nem-igen kůlômbôznek: 
emez kiIIebb, ama nagyobb; кап: 'pedig egy-félét 
tefznek mind a’ kertekben , mind a' réteken; теге 
a’ fůvet, virágokat meg-eméfztik: kivált-képen mikor 
fokasága van. Ezek-ellen keferů babot , bélen-fůét 
ferrallyanak olai feprôlékkel, és aval ôntôzzék, ’s 
meg-halnak: ha egy-néhányat meg»égetnek, annak 
fzagátúl el-fzaladnak a’ tôbbi: vagy meg-bodúlnak. 
Ha ůrmôt, hagymát, centauriát, vagy fôldi epét 
vizbe meg-fôznek, ’s aval ôntôzik, a’ fůveket nem 
bánttyák. 

.Spanjye'l Дриад, avagy идиша termô legyek,- 
Deákúl Cantharides, igen meg-efzik a гать és fúnelc 
leveleit, meg-is vefztik mérgekkel a’ virágokat.’ az 
ember teñin-is hoiagot vonfznak, kivált képen a’ ki 
az kôris-fán , és fagyalf'án lefzen ; nagy fzaga van, 
zôld aranyas: el-vefzthetni Galbanummal, az az, Sy 
riai gyantával ; avagy ha vad-uborkának (a’ kit fza 
más', vagy Fecskendezô uborkának-is hinnak) gyô 
kerébůl, régi tehén ganéial-eggyůtt, fůiiôtt свитке 
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СССХЬ 

obb lef'z, ha elkve-felé, mikor az fáklevelire le-tele 
pednek, le-Ízedik : és meg-ôlik. 

A’ Fôldí дошел, felette nagy kárt tefznek a’ 
kertben; ment mind el-vefztegetik a’ gyenge рашп 
tákat, és más Баса! veteményeket: a’ virágoknak-is 
bimbóit, ugy hogy, elfzáradnak utánnok. Kiktůl, 
ha meg-akarod óltalmazni ezeket; minek-elôtte, az 
-vetemény magokat el-akarod vetni, тесен apróra a’ 
-fog-hagymát, tôlcs vízet reá, hogy jól meg-Iégyúl 
lyon: azt a’ vizet tôles a' magokra, a’ kiket meg 
akarl`z óltalmazni: ~ugy-mint palánta, retek, rêpa, 
muftár, és tôbb efR-le magokra, had állyon-egy ke 
vefsé rajtok. Az-után tôlcs-le,és vesd-el a’ magokat, 
inem-ártanak neki; de reá-vigyáz, hogy a’ magok, a’ 
foghagymának enyves nedvefségitůl, öfzf'ze ne-sůl- 
lyenek: nem-is lefzen fzagok a’ fog-hagymátúl. Най 
nos az-is, ha idején vetik az illyen magokat: hogy 
idejébben ki-nôjjôn a’ izivek, avagy fzékek. 2. Ha 
fúl-fůnek , avagy fůlbe-facfaró fúnek leviben аше 
tyák a’ magekat, minek-elótte el-vetik: femmiféle 
féreg nem»árthat nekiek, mint az elôtt-is meg-îrtam. 
î. Némellyek, fejér-mufizárt vetnek az vetemények _ ôzzé, kiVáIt-képen a’ palánta-közzé. На az rerket, 
és rápát elegyitve vetik, azt tarttyák , hogy nem-itt 
a’ bolha nekiek. 4. На mikor az hóld nevelkedik, 
ollyan vizben kiben czéklát, vagy каротаж: föztenek, 
áztattyák a’ magokat. 5. Ha az Belénd-f'ůbůl ki-fa 
cfart levet , erôs bor-eczettel elegyited , és rneg-ôntë»` 
zôd vele a’ veteményeket, a’ kiken lefznek: meg 
halnak tůle. Hafonló-képen, ha az ůrmôt, és más 
keierů-fúvet vízbe meg-i'ôzöd, és aval hidegen ôntô 
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26d. Annyit nyerfz aval-is a’ vízzel, a’ kiben fekete 
Coriandert, avagy fekete-kôményt áztattál. 6. A’ 
-ki 611616 bolháktúl, meg-akaria óltalmazni palántáiát: 
‘minek-utánna el-vetette , hintfemeg az ágyat galamb , 
és kecske ganéval ; vagy inkábby tyúknak ganéiával-, 
--hamuval, vagy korommal. 

' A’ Pdk-bèíld-i: ‚ gyakran el-fogia fellyůl , 63 Ь6 
borittya a’ veteményeket, yés meg-nyirt ágakat; azért 
lz-ellen nincs iobb , mint-ha gyenge feprůvelle-fepri 
ember a’ hól láttya, 63 el-tapodgya. Mert igen meg 
foittya a’ veteményeket , 63 el-fzáradnak utánna, 

Az Cßre-bogár, a’ fáknak gyengeleveleit, virág 
.iait igen meg-rágia, 63 el-vefzti. Sôt a’ mint íriák; 
ezeknek ganéiokbúl-is teremnek a’ hernyók. Mains 
ban, kivált-képen uralkodnak. Ezeket leg-inkább , a’ 
ió hives esô ronttya-rneg. Ha pedig az nem-iárna , az 
fzorgalmatos kertéfz minden-nap dél-tályba , rázza 
Ameg a’ fát, a’ kin lefznek , 63 öllye-meg ôket ; avagy 
fzedgye-fel, 63 hánnya a’ kácsáknak, igen meg-eí`zik. 
Kirůl azt mondgyák, hogy mikor el-vei`znek, a’ fóldbe 
búinak. Az ide-fel meg-nevezett fůfiôkkel-is, el- ker 
gethetni : a’ kikkel más-féle férgeket a’ fákrúl. 

Az Szuigyog, noha nem-tefzen igen nagy kárt a’ 
veteményekben, virágokban, vagy fákban: cle mind 
azon-által, igen únalmas, 63 kedvetlen vendégek azok 
nak, a’ kik nyárban az eíivéli , 63 reggeli gyônyörůsé 
ges fzellôvel 63 éggel, a’ kertbéli sétálásban akarnának 
élni. A’ kertéfznek-is igen súllyos fzorgos munkáiá 
ban, illyen apró állatokkal hadakozni. Azért, kivált 
képen azok-ellen , fûlitel- kell harczolni : azt pedig te 
hén ganébúl, kénkôbůl, Fekete-kömény magbúl , kö 
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zônseges kömény-magbúl, ôrmény-gyôkerbůl, ůrôm: 
búl, rutabúl clinálhatod. Ifmet, Galbanum gyantá 
búl, babbúl , gáliczkòbůl. Ha ki azt akaria, hogy et. 
fzaka az ágyában, ne-clipdezzék az fzúnyogok: márt 
{оп 1:61:&quot;1`роп3166 erós-eczetbe, Eggyiket fúggefzfze a', 
feiihez :máñkat a’ lábához, nem-Ízálnak reá. Hafonló 
képen , ha nyers, 63 virágzó-kendert tefzen valaki mel 
leie, mikor fekûnni akar menni, el-kerůlik ötet az 1213— 
nyogok .° akár vad, akár fzelid-kender legyen ; ha (га. 
raz kendert tefzen is az ágyában, nem-mennek reá.' 
Ha valaki magát tômiénnel , eczettel , olaiial meg-keni 
is. Ha rutát vízben áztatnak, és aval a’ vizzel öntôzik 
a’ kertet, vagy házat, meg-halnak tůle. Akár bolhaì 
fůvetyizben Fózzenek-meg , ’s aval ôntôzzék. 

En-is ezekkel vetek véget, az vetemenyes kert. 
nil való iráfocskámnak .' nem-ketlem, hogy találkoz 
nak effele dongó clipö fzúnyogok, a’ kik íteletekkel,l 
eles-nyelvekkel , mardofni fogiák ez en mnnkácská.' 
mot. De a’ kiknek nem-tetfzik (e'ddig illysn fem vólt 
az Magyaenyelven) ciinállyon iobbat, ’s nem-irigy 
lem a’ iiimbornak. En a’ közônséges ióért igyekeztem 

munkálodni. Következnek a’ Gyúmólcsós-kert 
růl való iráfom : ha fzelenczém, 6 irem 

vólna hozza' : kivel az Könyv-nyom 
ratónak kezit, meg-kenhetném. 
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I. RÉSZ. 

A’ Gyûmôlcsòs-Kertnek hafznos 
gyònyôrůségirůl, és annak alkalmatos 

нештатных. 
¿f7 Gyůmòlcsòs-Kermek hafz` »I 

, `1103, 63 vigafztaló gyônyôrůségi 
д mil, hogy fok _himezô, 63 pipes 
' fzókkal fáuztanám a’ Kegyes~0l- 

vasót , nemácéltem fzůkségel'nek: 
hanem inkább hivalkadó befzéd 
ezt minden-ember (а’ kit az Ц: 

  
 

nek lenni; mivel 
lli-en okofëággal, látogatatt) nem-cfak fzemlélheti, 
de kezivelis tapaf'ztalhattya. Mert mihent a’ [zamo 
fú , és kegyetlen télnek gyál'zoló ideje el-múlik , leg 
pttan ki-keletkor a’ meg-keferedett fák az ô душ 
ruháiokat levetvén, a’ levelekkel, mint-egy fzép 
zôld drága ruháìokkal fel-ékelìttetnek eleven zöldellö 
шаек nem-cfak az embereknek fzemit meg-vidámit» 

tyák ; 
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Нагтадйк Кбпу‘г Gyůmòlcsòs -Kert 5 
tyák ; de még a’ meg-lankatt fzivet-is megvigai'ztail-- 
lyák. Az-utín, a’ feiér-liliom, 63 piros róTa fzimî 
virágokkal, mint-¢gy Inneplö tifztes öltôzetekkel , 
az ö kedves tekintctck, 63 jó illattyok-által , unber 
nek mcg élett: Рейс егдтык. Nyárban pcdig , mikox.' 
a’ sůtö verö-fénynek súgári , az cgéfz tagokat éppen 
el tikkafzttyák , akkor az ô Ízellôzó árnyékiokkal azo-~ 
kat тез-6166355 ‚ 63 clein-érö gyůmôlcsôkkel hivelìtik; 
Mit íriunk az sznek gyônyôrůségirůl Р mikor a’fák- 
пак drága ékefségek a’ fok kúlômb félc fzép, ió ízů , 
kcdves illatú gyůmôlcsôk, azô fzámtalan kůlömbô 
zö fzines tcrmetekkel , mint valami kincfes drága k6 
vekkelragyagó násŕ'ákkal, fzemcit, fzivét, meg-vida’. 
mittyák, 63 fel ébrefztik embernek: ugy hogy, шее 
télben-is a’ telelô-gyúmölcsók, mind illattyokkal, ’s 
mind izekkel nagy tápláláfokra, 63 vigafztaláfokrl 
„так az cmberi-állatnak. 

Kibůl nyilvan ki-tetfzik a’ Gyůmôlcsôskertnck 
hafzna : holott ha más eleclelbůl meg-F@gyatkoznék- 
is ember, cfak gyůmôlcfel-is alkalmas ideig, внеп 
gethetné élctit ; a’ mint a’ fzegénység néha, mikor 
gabonáia nem~terem, cfak gyůmôlcfe teremien ketti 
ben, még fem tart annyira az éhségtůl. Sôr maga 
az [Ir-lften mikor az emberi nemzetséget alkotá, 
femmi egyéb eledelt nem-rendcle neki az ö ártatlan 
ságában: hanem a’ Fáknak gyůmôlcfeît. Ех omni Ii. 
¿no Paradi/ì vg/êímur, Мец: minek-utánna vétkézék, 
és az ô becsůletitůl meg-foztaték, az után топай nekì 
az Ur-Iflzen: [ярмом ‘vultz'ìr mi 've/êcrir рте tuo : a&quot; te 
ábrázatodnak veritékivel efzed a’ te kenyeredct. Mint 
ha azt топает vólna : Ez ideig a’ kerti gyůmôlcsôk 
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kel éltél, a’ kikhez fáratság-nélkůl iutottál; de ez-î 
után, véres-veritékeddel kéfzitel'z magadnak kenyeret, 
a’ kivel tengeted életedet. Ugyan-is a’ tóbb eledele 
ket , hogy тез-6116111: ember, fok munkátkell elébb 
reáiek tölteni; a’ gabonát meg-kell aratni, esépelni, 
òrleni, sûtni, Hogy húffal lakhafsék, meg.kell az 
álutot ôlni, nyúzni, vagy mellyefzteni, fözni, vagy 
sůtni : és igy , a’ tôbb eledelekkel-is baìmolódni; de a', 
gyůmólcsöt, mihent тез-6:11: , cfak le-fzakafzfza em-j 
ber, mindgyárt eheti, 

Abbúl-is hafznot hait a’ Gyůmôlesôs-kert, hogy 
ha valamelly efztendôben bôven terem a’ gyůmòlcs, 
azi: meg-áfztathatni, fok ef'ztendeig el-tarthatni . és 
fzůkségnek ideién elé-vehetni. 

Az talán, ennek a’ gyönyörůséges Gyůmôlcsós 
вышек kedvellésétůl , és munkáìátúl, némely éretlen 
feiů gazdákat el idegenithetné, hogy azt mondgyák: 
Miérc-kell én-nékem, máfokért fárodnom : ki-tudgya, 
efzem-e’ , vagy foha fem aunak a’ fának gyůmôlcfiben, 
n' kit magam kezeimmel óltanék i’ De efïéléknek, 1161 
01611 meg-felelt haìdan egy Vén Мазут-011253111: ; 
kit mikor látta vólnal egy F6 ember fzolgája, hogy 
maga kezivel óltana, Imeg-fzóllá ötet : 111Г2ет kevés 
okofság, ugymond, ettúl a’ Vén Urtúl, hogy maga 
ólttya a’fát, ki ma vagy hólnap meg-hal; és ki-tud 
gya, ha el'zik e’ a’ gyůmôlcfiben . avagy fem. Meg-y 
{àiditá az Ur ezt a’ доя-861611, és топай. Ha'.lod.e’ 
barátom , ha a’ te ageb atyád-is nem-óltotta vólna azt 
a’ fát, ki a’ te kertedben van, te fem ennél 111011 a', 
gyúmölclìben. Azért mondgya Virgilius. ls'. 

С с c [v_/ire 
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IV. 

In/ire Барда? pyrox, cargan: tua poma „враги. 
01:: maß Dafbm' körtvëlyfíka .' 
Kirůj maraáékod _/z-akafeon almákat. 

Nem-kell azért eiféle gondolatokkal , a’ gyůmölcs 
óltáitúl el-fzakafztani a’ gazda embernek elméiit. 

Hogy pedig a’ gyůmôlcSôS-kertnek hafznát ve. 
heile valaki, meg-kell a’ helynek alkalmatofságát, és 
5’ fóldnek illendô kůlômbségit válafztani: kirůl irtam 
a’ VitágoS-kertnek a. Réfziben-iS, és 5’ Veteményes.. 
kertnek 1. és 2. Réfziben. Itt cfak atrúl intern a’ ker. 
téfzeket , hogy fe a’ fôvenyes, és kôvecfes fôld , nem. 
alkalmatos a’ gyůmôlcS-i`áknak ,- ie az agyagos , noha 
ez még-is alkalmatoifabb 5111151: hanem ha igen agya. 
gos, és kemény vólna, mivel igy a’ Fának ártalmára 
vólna, kivált-képen a’ hól az esö viz le-nem folyhat 
na.' mett afféle fôld, a’ meleg és fzáraz idôben igen 
meg-keménnyednék , és 5’ tenyéfzô esô , a’ fának gyô- 
kerihez nem-fzivátkozhatnék, hanem cfak Fellyůl Ie 
vegne; mind-azen által , ha más iobb és aìkalmatoiì 
fabb hely nem-adatnék meg-kellene azt iobbitani, 
ugy hogy azon a’ helyen, a’ hová az embet ólto- 
ványokat akarna ůltetni, egy efztendövel elébb ió 
mély , és i`zéleS vermeket 51115 , és azt az agyagos fól 
det fövennyel , иду más fôldel iól ôi`zI`ze-elegyitené, 
és valami kôvér földet-is avagy meg-rothatt ganeit 
is keverne kôziben :igy` a’ gyůmôlcS-fának alkalmatos 
vólna. A’ melly timporáláS, más fôldekte-is {zol 
gálhat, mint 5’ Vetem. kert. 2-. Réi`z. meg írtam, ’ 

Vifzontag ha a’ föld , a’ hól gyůmôlcs-fákat akar 
nak ůltetni, igen fôvenyesz fzáraz idôben ,a’ terme 
`fzet-fzetint való nedvefségtůl megffofztatik, hI gy; a’ tiara 
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a’ natal fáknak táplálását meg-nem adbattya. Esôs 
idôben pedig, ugy elifzfza az esô vizet, hogy a’ 
gyôkerek-kôrůl való munkálkodását, véghez nem» i 
viheti. Egyébként , nem-minden fôvenyes fôld meg 
vetlietô , fö-képen, a’ kiben más-féle fôld-is vagyon: 
hanem cfak a’ sátga poros, foós, fôvenyes fôld, és a’ 
veres, a’ kite nem-kell heában a’ munkát tôlteni. Ha 
pedig a’ fôvenyes, bár más ió f'ôldel vólna-is elegyit 
ve.' de az nem-vólna elegedendô, a’ gyůmôlcs-fák 
nak el-tartásá-ra; ezt a’ Fogyatkozáfk, az agyag ele 

yitéiivel-kell meg-iobbitani, a’ mint oda-f`el. Más 
fele fôld , ha kôves-is , de vagyon közbe-kôzbe ugyan 
ió-fôld-is, az ásásban, vagy kapállásban ki-tifztittaf 
sék ha lehet a’ kôvektůl , ’s más-Fóldel-is fegittef'sék x 63 
fzolgálbat a’ Fáknak. Emellett, azt~is e'fzre-kellven 
nůnk , hogy efiële kôves-fôld a’ fáknak alkemény hi 
degbe inkább fzolgálhat, hogy fem mint az agyagos 
fôld; mert ez akkor erôlfebben meg-fagy , 63 iobban 
meg-hidegfzik , hogy fem mint amaz : mivel a’ kôves 
föld , inkább meg-tarthattya melegségit. Noha a’ 
fövenyes-fôldet, némelly шк, (а’ kiknek kôves a’ 
magvok, ugy-mint Barat-zh, Камы-шить, Мамам) 
nem-olly igen ellenzik, mint az agyagos fôldet, cfak ` 
hogy a’ nap reáiok fzolgálhaffon. 

Неву pedig tovább-is meg-ifmérheffe a’ kertéfz a’ 
fôldet, ha hafznos, és alkalmatos-e’ a’ gyúmôlcs-fák 
nak : vigyázzon elsôben a’ régi Fákra, ha ollyanokat 
talál a’ vidékbe, e's tekintFe-meg, minémů termetůek 
azok, ha kiclinyek-e’, vagy nagyok; alacfonak-e’, 
vagy magofïak. Mert ha magofTak , 63 Г26реп ki-ter 
iedtek, iele az, hogy az a’ fôld, igen alkalmatos a’ 

С с с z Зуд: 
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gyúmôlcs-fáknak. Máfodfzor, ha illyen Vén-Fák ott 
nemîtalálkoznának , tekintfe-meg a’ bekrokat , és cfe 
metéket: és ha a’ tetejeken frifs , és jó temérdek nôvé 
fek jónnek-ki, bizonyos jele az, hogy afiële hellyen , j 
hafzonnal ůltethetni a’ fiatalokat. Harmadfzor, ha 
azon a’ hellyen nagy dió-Fak teremnek magoktúl, más 
fának-is kedves az a’ hely. Továbbá , ha abban a’ kön 
nyékben a’ Varjak , Hollók, Cfokák, és теме]: ma 
darak, ôrömeli: az eke és fzántó ember-után jírnak: 
nem-alkalmatlan fôldnek Iátfzik az a’ yůmölcs-Èák 
nak. Egyéb ként leg-jobb a’ feketef ld, ciak igen 
zíros rie-legyen, hanem középlzerů , Гс ne-igen ned 
ves. Mert a’ nedves hellyen termett gyůmôlcs ,viz 
izů, hamar meg-rothad, nem-tartós. Kii'ůl oda fel-is 
irtam a’ Virág. kert. 2. Réfz. n. xv, хим. ‹ 

N11. A’ kertnek helyheztetélirôl-is, böven találfz azon 
hellyen, n. xxl. xxinxxm, és kivált-képen a’ fáknak , 
és gyůmôlcsös-kertnek. Ott-is meg-mondottam, 
hogy a’ kertnek helyheztetéliben , leg-inkább a’ Tar 
tományoknak alkalmatoi'ságára kell-tekinteni, kihez 
képeit foeditfa ember a’ gyůmôlcsôs kertet-is: ugy 
hogy, a’ mennyire lehet, ollyan helyt válafzfzon, a’ 
kire ugy fzolgállyon a’ Nap, hogy az ô заданы , és 
melegségivel, akadály~nélkůl a’ fákhoz férkezhefsék , 
és igy az ö erejit könnyebben ki-terjefztheli`e; mert a’ 
nélklil nem-ciak érélîben, de meg jóságában-is meg 
fogyatkozik a’ gyúmólcs. Emellett, az erôs fzelek 
nek, és izélvéfzeknek, hatalma-alá fe vetteifenek a’ 
gyůmölcs-i'ák ; mest azok igen káeofok nekiek , és né 
_ha gyôkerekbôlis kitekertetnek. Egyéb-ként a’ kô 
zép-fzerú fzél, nem-hogy анаша vóina _. hanem in 
’ kâbb 
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kább hal'znos nekiek : mivel a’ fen-maradott leveleket 
le-Veti, a” kikben az-után a’ férgek гайке: ; vethettek 
vólna. A’ virágok le-húllását-is fegiti, hogy annál 
kevelean fzűllyenek-őfzfze, és bennek férgek ne 
nevelkedheffenek. Ki-után, a’ ваше több gyümölcsöt 
larmak-meg. Hogy pedig felette ne-érie a’ fzél őket, 
igen hal'znos. hogy azokat a’ fákat, a’ kik nagyra nőn 
nek , a' fzélnck elleniben ůltefsék , hogy az a probbak 
пай, és gyengébbeknek óltalmokra лепешек. 

Azon-kívül , az igen nedves hely fem alkalmatosa' 
gyümölcsös-kerthez, a’ mint oda fel-is meg-mondana 
a” fovány hegy is , avagy domb: mert abban а’ fáknak 
gyökerei meg-rothadnak ; ebben jól nem-nőhetnek, 
hogy ki-teriefzthefsék az ágakat. Leg-iobb azért a' {gy mölcsös-kertnek, és fáknak, ha ollyan helyt vá 
!afztanak, a’ ki egy kevefsé dombos, és magofTabb, 
hogy {em mint a' lapály , és egyenes-Földön; nem-cfak 
azért, hogy g ônyôrůségeílëbb, és fzebb tekinteti va 
gyon, ’s fzélc ebb-is: hanem azért is, hogy hafznof 
fabbak , és tenyéfzóbbek a' gyümölcs-fák azon , hogy 
fem mint egyenes hellyen: mivel a’ völgybe, és lapály 
hellyen , közzel egy-máshoz állanak ,- azért a’ magok 
árnyékával egy-máfnak ártanak, a’ ki nem-történik a’ 
dombos hellyen, a' hól a’ fáknak egy réfze fellyebb-áll , 
más réf'ze alább. Innét Vagyon, hogy a’ fzólók lábiá 
han , és a’ hegyek-alatt jobban nőnnek a’ gyümőlcs 
fák , és jobb gyümölcs. is terem, hogy {em mint a’ lik 
mezóben. Jóllehet a’ nagy fellyó vizek-mellet , és 
fzigetekhen , kiket az ár-víz éppen el-n'em fog, avagy 
ritkán, és kevés ideig, a' föld-is nem-cfak ífzapos: kő 
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zônségef'en 1‘26р gyůmôlcs-fák, 6336 gyůmôlcsôk te 
remnek , _mint a' Duna, ’s Tifla-mellett, böven-is. 

Az Egnek melly refzire forditsák a’ gyůmôlcsôs 
kertet? ebben a’ kertéfz fzabia magát ahoz , a’ шт: 
oda fel a’ Virágos-kert. 2. Réfz. n. xxi, es ххн. irtam. 
мена a’ fôld, fellyůl 36 63 alkalmatos, alól pedig kôve 
cfes és gyakran foós, keferů,és alkalmatlan, ugy hogy, 
ha fzintén a’ Наш-Шип Ь616 ůltetikis, valamég a’ 36 
földben vannak , fzép frierk, 63 36 búinán nönnek : de 
mihelyt a’ gyôkerek azt az alkalmatlan Fôldet el-érik , 
leg-otran nem-clik meg-fzůnnek a’ növéltůlçde az-ntán 
fellyůl a’ teteiek, tellyefséggel meg-kezd vel'zni : nem 
is vefzi ember efzibe , bonnet törtenik. Ha azert azt 
efzibe-vefzi, avagy meg iobbitfa, ha lehet a’ fôldet, a’ 
mint oda-fel irtam a’ fövenyes-fôldrúl; avagy béket 
hadgyon neki , és más alkalmatoiiabb helyt kereiien, 
A’ gyůmölcsôs-kertet ember, vagy magánofan сапы 
hattya; vagy a’ veteményes kerttel-eggyůtt.' de ugy, 
hogy ió tágas helyt hagyon neki, _ 

II. RÉSZ. 
A’ Gyůmòlcs-fáknak magúl vetéfekrůl, 

vagy ůltetefekrúl, es a’ cfemetéieknek 
i fcl-neveléfekrûl. 
Ivel hogy nem-mindenůtt találni vad-Fât , a’ ki 

alkalmatos vólna a’ bé-óltáfra, Канты, alma, 
vagy таз-1616 гас: 63 ha fzi-nten találni-is, nem 

minden hellyen hafzonnal áshatni ki, es más-hová 
últethetni; azert fzůkség, hogy a' kertéfz, más-(zor 
galmatoßággal bozza helyre ezt a’ fogyatkozáft. Kl 

ben 
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ben 3оЬЬ ‚ 63 Ь3Г2поПЪЬЬ módot nem-találhat, mint 
ha valami bizonyos ágyakat clinál, kiben a’ gyümôlcs&quot; 
magokat últetheti, ugy-rnint, «Ima , [ватт ‚ cje'rç/I 
nyc, Lamed, és más-fiile magokac , még nlkalmalint 
тез-116111161: t hogy az-után, 32 el-intézet helyte , 
által-ůltetheffe. Efiéle ágyokat valahová félre, avagy 
fzegletbe, vagy fzurdékba climíllya : de ugy, hogy a’ 
Nap 32 ô súgárival hezzá-férkezheièék, 63- 32 ôreg 
ŕzomfzéd»fák, arnyókjokkal femmi akada'lyt ne-tegye 
nek nekiek. Az illyen ágokat pedig, elsöben 36 mél 
lyen-kell áfni , és minden koróbúl, gyôkerekbůl, kö 
bůl , 63 más-Pêle gyombúl ki-tifztitani, hofzattára ofzo 
teni, de ne-legyen igen fzéles, hogy a’ gyomlálásban 
által érhefsék Félig, ’s meg-ne пред-3611; azokban ren 
де! ůltefsék a’ heias, 63 kemény magokat : de neele 
gyìtsék 63 zavarják mind egybe , hanem egyA félét egy 
gyúvé, más-Félét-is kůlômben: 32 alma mago: if kü 
lômben, a’ ku'rtfuéxy »raggi-i: kůlömben: hogy min 
deniket 3’ maga tulaidon termélzete»fzerint nevelhef 
sék. Мец: а’ЬбтгтЛу fîaulakat, gyakrabban kell дует. 
lálni, 63 kapálni , hogy Íem mint az „Мифами Eze 
ketis meg-kell válogatni , hogy a’ leg 3оЬЬ gyúmôl 
csôkbůl fzedgyék; mert igy az ágaeska~is, a’ kit 36 
vendôben bele-óltanak, 3оЬЬ gyůmôlcsôt nemez, 
sůrůbben-is ültethetik , hogy ha valamellyik ki-nem 
keine, Ienne más helyibe : Кёс'63пу1 т611уеп ůltefsék; 
a' ¿mém magwien' ritkábban-kell ů'ltetni ‚ egy-lábnyira 
севу—111311131. l 

Eŕféle magokat azért-is kell vetni, hogy mlkmr 
fel nevekednek , 63 32 óltáfi'a alkalmatolfak Iefznek , 
3оЬЬ azokbúl 3’ fzeIid-fákban óltani , hogy fem minlc 176 - 
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tellyefséggel чад-Тёща; mert a' hai'onló, inkább ab 
kalmaztattya magát a’ hafonlóhoz, hogy fern mint 
az idegenhez: azért gyúmólcfeis iobb lefz диван. 
hogy fern mint a’ kit vad-fában óltanak. 

Mi képen капами últetni a’ gyůmôlcs-magokat, 
fô-képen a’ kemény òreg magokac , kiket a’ Németck 
каш magoknak neveznek: meg-ircam a.’ Vetem. Кекс. 
5. Réfz. n. va. - 

Eiiële magoknak vetéßben , avagy диетами 
Кй‘бтъьбтек az Aurhorok; тег: némellyek inkább 
iovallyák, hogy öfzel ůltefsék : némellyek ki-keletkor, 
némellyek mindgyárt tél elótt. Mert ha ideién ôfzel, 
hamar нытик, 63 ki-kél : azéri: a’ télnek fanyargatáfa 
(mivel még gyenge) hama: ki-sůti; ha ki-keletkor, 
késén-kél, és keveß'et nö; mind-azon álcal , leg jobl» 
пак tattanám , hogy az apró heiasmagokat , ugy- mint'I 
dma, körwély, bin-alma magot ат: ‚ mikor a’ гати 
levels húlni kezd, akkor ůltefsék, egy kevés nappal 
hóld-tölte-elôtt, a' melly tart Novemberig. A’ лат. 
magakkal pedig ugy bánnyanak ‚ hogy minek-utánna 
le-ették a’ gyůmôlcsöt a’ magrúl,tifztitsák-meg f'zépen, 
63 meg-fzárazl'zák: de ne a' Маран , а’ mint némellyek 
akarìák, hanem valami fzellôs árnyékos hellyen ,' а: 
után tegyék egy fazékba , a’ ki alól , és óldalaslag meg' 
legyen fúrva, 63 tôlcf'enek 36 Fôldet belé, am redde! 
rakiák a' magokat , hóld-neveléfekor ; az'után meg fól 
det, ’s meg еду rend magot, a' mennyit akar ember, 
’s tegyék a’ pinczébe, avagy вышел egy verembe, 
de иду, hogy mcg-ne fadgyon télbe Azért ha kin' 
hadgyák , ló ganéìal bé-kell fedni a’ földet , és egetíß 
kell reá bçcsátoni, позу meg-ne penéfzedgyékß 

Зуд— 
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gyakran meg-is kell öntözni ha fzäraz a’ föld, esó 
vízzel, a’ kit mézzel édeßtettek-meg; de efféle édes , 
vagy más fzagos vízzel való őntőzéfrúl nem-fakni: 
tartok. Némellyek вы: а’ pinczébe fővenyben rak 
ják, a’ mint oda-fel, renddel, és közönséges vízzel 
gyakran дают: : ha kin-hadgya-is ember valami 
bóltba , vagy fzobába , от: meg-ne fadgyon nem-árt. 
кишат ofztán Martiusban , vagy Aprílisben me 
gint bóld töltecelőtt, ki-kell a’ kertbe ültetni, de ne 
igen méllyen: nem-is kell igen megnyomni a’ földet 
körülötte. Némellyek elnmennek, és mikor ki-cli 
так, más kiß'ebb edénybe ültetik igen puhán , a’ 
cfiráiával fel; a’ kit az elébbeni földel meg-töltenek, 
’s ngy tarttyák nedvefen Aprilisigz'akkor megint 
hóld-nevelkedéfire, a’ hová akarja ember, el-últet 
heti, akár a’ kőrnyűl való földel, akár cfak ugy gyen 
gén ki-vonnya , hogy a' győkerecskéit meg-ne sértfe, 
’s még azon efztendóben ió korát nö g ezeket pedig 
távul едущий: két-lábnyira últef'sék, méllyen há 
rom-újnak fzélefségire, hogy megint ha meg-nő ki-v 
áshafsák , és máshová últethefsék. Jobb ha eßöben 
ezeket a’ magokat, és a’ kik метании, valami fo 
va'nyabb földben тиши, hogy atz-után , a’ hól Шла— 
tatoH'an maradni-kell, inkább hozzá fzokhaßànak a’ 
jó földhöz ; mert így három-efztendő múlván, bé 
бинта. A’ Вадима-Вами!“ , Szilvát , mihelyt 
le-efzi ember a' húsát, mindgyárt вы: ngy friH'en 
el-últethetni: de ngy, hogy hadgyon a’ húsában-Is 
a’ mag-körül, és a’ гидам tie-vegye a’ magot, hav 
nem cfak ngy le-metéllye. 

D d d Minek 
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. Minek-utánna az el-ůltetett magok ki-kelnek, ha 
i en sůrůen nônnének, a’ kik alább valók, azokat ¿6p gyengén ki-kell vonni: de ugy, hogy a’fzom 
(zód fácskákat meg-ne sértsék, 63 3’ ben-maradott fa 
iobban nôhelien; mert egyéb-ként, igen nagy aka 
dályt fzereznek сну-111611131. És noha elsô , ’s máfo. 
dik efztendóben igen megágafodnak-is, mind-azon 
ůltal, inkább iovallyák, hogy kéiTel le-ne metéllyék 
azokot, hanem békét hadgyanak nekiek ; mert ha 
igen ideién metéllik òket, magofi`an nönnek ugyan , 
de erôfségekben meg-fogyatkoznak , 63 kevés hafz 
not haitanak: hanem meg kell várni a’ harmadefz 
tendòt (hanem-ha igen fzúkséges vólna) és akker 
fzép tifztán le-metélhetni az alsó ágaeskáit, de ne 
igen fokat egyfzereïmind 116-13 igen magoifan fel. 
Ha pedig valaki azt akarná, hogy ió magofiìn nöi 
ión a’ fácska, cfak a' körmivel cfipdegellye-le 32 3161 
ki-vert bimbókat, avagy levelezò ágacskákat: hanem 
a’ gyomlálás igen fzúkséges nekiek, hogy femmi 
¿reg fůvet ne-hadgyanak kòrnyůlôk , fö-képen ha im 
már egy-efztendôsôk , avagy iól meg-erôfsôdtek, 
nem-is félô hogy a’ gyommal-eggyůtt ki-vonnyák 
a’ gyôkerit a’ fòldbůl. Nyárban ha igen fzáraz idô 
vólna, ôntôzéfiël táplállyák: és ha egy-úinyi temer 
deksége lefzen, más-hevá últethetni , ha bé-nem a» 
kariák óltani; de ha bé-akariák , iobb hogy azon hel 
lyen hadgyák, ’s ett öltsák-bé , mikor alkalmatos le 
12611 arra. 

A’ kôves magok nem-olly kéfedelmefek , mivel 
ha ió fôldet találnak magoknak, ugy meg nônnek egy 
efztendeig. живу máfodik eiztendôre, hogy bizvállï ' álta - 
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által-ůltethetni: hanem-ha az óltáfnak okáért azen 
hellyen kellene-hadni, a’ mint fellyebb, a’ 1161 iob-î 
ban nônnek, hogy fem mint ha más-hová últetik: 
Emellett, az ůltetéfnek метем vigyázni-kell “вы: 
3' fiatal Вашим, 63 штифтам fáknak (mivel fo 
káig ôfzel-is mind nônnek) gyengébbek az ágacskái, 
és nem-alkalmatoffak, hogy tél-elôtt által-ůltefsék, 
hanem meg-kell várni a’ ki-keletett, 63 addig meg 
erôfsôdnek, ’s akkor Яга-611613613. Még eggyet nem 
akartam ki-hadni, hogy tudnia-illik, a’ Вашем/1: 
nem-kell ugy meg-nyefni, vagy írtani, mint a’ tôbb 
fákat, mikor által ůltetik, De az igen hafznos, és 
fzúkséges-is, hogy elsô efztendôben mikor nônni 
kezd , és fok apró ágacskái ki-ůtnek raita, azokat 
mindgyárt fzép gyengén le-eiipie az ember rolia vala 
mi egy-fingnyire, vagy kevelTebbre, a’ mint a’ fács 
kának hofzasága . vagy erôfsége engedi : az-után fzép 
egvenefen nevelkedik. Mert ha mind raita hadnák 
elfe'le ágacskákat, igen meg-ágafodnék, és nem-nôn 
ne magoIIàtx hanem rôviden maradna. A’ tôbb bai 
molódálbkrúl, 32 illyen apró ŕiatal-fáknak, hogyír 
iak, mivel a’ tôbb óltmványokkal eggyeznek, adatik 
alább-is tôbb alkalmatofság a’ mint arrůl-is , micfoda 
magokat kell-últetni. 

Itt arrúl difputálnak az Authorok, ha efïéle 131-61 
tetett magokbúl, vad-f'ák nevelkednek-e’, vagy fzelid. 
fák ?Az én vékony ítéletem fzerint, ak a’r minek nevez 
ze ember, de elég az , hogy iobb réfzire mind el-faiúl 
nak; Гс nem olly ió ízû , fe nem olly ôreg az illyen ma 
gúl últetett Fának gyůmôlcfe , mint az annyok vólt, a', 
kibûl vétetett a’ mag , az mint Virgilius bizenyittya : 
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‚Е‘ que [ëminibur iaeiir fc fußulír arbor 
Тата venir, fcrirfaßura „пройди: umbral» ‚ 
Pomaquc dcgcneranr fueeor oblita prior“, 
de molly filza: nmgúl 'vetnek, 
Aruyékoz-nz' leeren endure , 
’S cad- Кий‘! nefvrlecdmk, 

Azelt nem-mondhatni izinte vad-fának: тем: a' mint 
nemellyek iriák , meg-izelidithetni eiïele magbúl kólt 
fákat, hogy izinten olly ió gyůmôlcsôt hoznak, mint 
az annyok, a’ kitůl izármaztanak , tudni-illik, ha há 
romizor által-ůltetik három eiztendô-alatt , minek 
utánna meg-erôisôdtenek valamennyire , az az, min 
den eiztendôben egyizer ; negyedik eiztendôben pe 
dig oda-ůltetik, a’ hól álhotatofian meg-maradnak: 
nem-is izůkseges azokat más-kepen be-óltani, Noha 
en iokkal iobbnak tartom , ha be-ólttyák, idöiártára. 
Ragor. cap. 2. n. a. egy kivált-kepen való óltás mod 
gyát iria efele iiatalecskáknak, hogy mindgyárt ideien 
be-óltsák, el-metzven kôzzel a’ iôldhôz a’ fáiât, es azt 
meg haiitvain , ollyan ágacskát óltianak bele, a’ ki te 
mercleksegivel eggyezzen a’ tòkecskevel, meg azon 
eiztendôben nônni fog: ciak hogy fok izemet ne 
hadgyanak raita , a’ kit el-ne táplálhaifon. Máiodik 
eiztendôben megint haionló-kepen azon be-óltott 
ágban óltianak. Harmadik vagy negyedik eiztendô 
ben, megint ebbenx ees igy meg-izeliclůl , iobb gyů 
môlcsôt-is nemez. Oizel ntolsó eiztendöben, ize 
pen ki-vehetni a’ fiatal-fácskát, es oda ůltethetni, a’ 
hól állani-kell, ciak hogy ne-legyen ioványobb az a’ 
hell, a’ hovâ ůltetik. 

Némelly' 
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Némelly-f`ák nem-igen ‚ avagy femmit fem változ~ XVI. 

mk a’ magvok акцент, a' mint a’ винты, 63 
magva-«va'lo' Вливай, Ssilva, Mandala ‚ Dia', Ge/àtmyc, 
Моют, ’r a’ t. Némellyekmeg is iavúlnak , a’ mint 
Яги; а‘ mandala Раб], hogy ha a’ »Eefm'z мамаш: ma 
gúlúltetik, édeslefzen belóle. A Kai/‘zi baraczhrúl 
nyilván való dolsg, hogy ha magúl últetik, Íokkal 
appróbbak, 63 nam-is ollyjó атеисты: , min: az 
(топай. 

In RÈSZ. 
Az óltani való vad-fákrúl, azoknak ki 

ásáfsárúl , 63 plántáló helyrúl, vagy 
Oskolârúl. 

Ivel fokan vannak, a’ kik nem-igen magy va 
lógatáfì tcfznek a’ vad-fákban, és annak mó 
doßân való ki-ásáfsában , holott ezen leg-in 

kább~áll az óltoványnak hafznos jó vólta: шеи: пет 
minden-féle чад-Га alkalmatos a’ hafznos óltáfì'a ; ugy 
mint afféle vad-fa , a’ ki mocsáros helyeken , és vízes 
fzigetekben nevelkedik, nem-fok hafznot hait дуй 
môlcûvel, ha onnét kiáfsák , és таз-11096 últctik, 
meri: a’ гам, s’ -kibßn közônségefen вишь. nem 
eggyez, és nem-hafonló terméfzetiben a’maga anyai 
fóldéhez, kiben nôtt, neveliecletti Hanem, ha ki iól 
akaria, ollyan vad-fát “Гоп ‚ а’ ki erôfs, és bár kôvcs 
hellyen termert-is, cfak jobb ŕöldbe últefsék, mind 
gyárt jobb варит kap, és vidámobban nó. A’ te. 
mérdeksége a’ vad-Fának legyen akkora , mint a’ Ре]— 
fze nyele , vagy egy kevefsé temérdckebb, hogy кес 

' D d d 3 ágacs: 

XVII. 
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XVIII. 

ágacskát eref'ztheifenek Ь616 ,- mert ha igen temerdek 
a’ tôke, fokáig nevelkedik: ha igen vékony , kesôre 
vefzi-iel magát. Egy fzóval, az óltani való vad-fát, 
ha lehet ellyat álI`anak , a’ ki 1`26р egyenes, ne gôrbe, 
frifs, zôld, gômbòlyû, fzép 121116 legyen, egéfséges 
heia , tilzta-fima ne-legyen gôrcsôs, vagy igen ágas, 
vagy gôröngyôs: nedves, fe ne fzáraz, 63 ha lehet, 
ollyan földbe termett legyen, mint az óltani való á 
gacskának az annya , a’ kirůl le-tôretett. 

A’ vad-fának ki-ásáfsában , leg-inkább atta-kell » 
vigyázni, hogy elsòben meg-iegyezzék valami 61613 
val , avagy akármivel a’ vad fát, a’ mint helyben ál 
lott, akár Нар-116161: fele, akár Délre, hogy megint’ 
ugy forditsák , mikor el-ůltetik. Máfodfzor, hogy 
az 3132111: ne-kefzdgyék mindgyárt a’ tôkenél el ; ha 
nem leg alább más-fel , vagy ket-lábbal távúlyabb,a’ 
mint a’ Fának temérdeksege vagyon , álianak környós 
kôrnyůl vermet 361-1316116 ‚ 63 az-által meg-ifmérhet 
ni, melly hefzfzúra nyúitozik a’ gyôkér, a’ ki-után 
áshatnak a’ gyôkér-felé, hogy inkább meg-óliák a’ 
gyôkeret. Minek-utánna el-végefztek az ásáft, a’ käl-I 
sö leg-gorombább gyôkereit, kik a’ tothadâfra hailan 
dók , le-kell eles-kéfiel metzeni , vagy feifzével сгус 
nefen le-vagdalni: a’ tôbbi ki-nött ágait-is a’ hegyiveI 
eggyůtt, hogy cfak egy fzem fe maradgyon raita. A’. 
vad-fát , negy vagy öt-úinyira hofzfzan hagyhattyák, 
avagy rôvidebben, a’ mint leg-alkalmatoiiâbb : de ne 
vágiák-el fzinte a’ a’ ¿arabes réfzeig, hanem a’ 111113 
refziben-is hadgyanak-meg, a’ kiben ólthairanak 1 fö 
kepen a, kôrtvely-fát, a’ ki gyakran darabos 1612611. 

)n 
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361 reá-kell vigyázni, hogy a’ gyôkerit meg ne 361-1:2 
sék ; hanem egéfzfzen áfsák ki, és ha valamellyik meg 
tôrött vólna, azt темы]. ` 

Eifele штат, ha ki nem-akarná mindgyárt ol 
lyan helyte últetni, a’ hól álhotatoIIìn kellene álla 

l ni, és ugyan azen hellyen bé-óltani, (hanem cf'ak 
oskolát akarna belòlle nevelni, az az, ollyan helyte 
últetni félre , a’ hól efak vad ш: vannak , és ott bé 
ólttyák, ’s az-után mikor iól megnôtt az óltovány , 
ki-áfsák, ’s más álhatatos helyre últetik,) nem-kell 
fzinte olly rendelfen últetni elsôben , Ге ne olly távúl 
mint az óltoványokat, kinek ůltetéfirůl az-után bö 
vebben fzóllok ; de mind azon-által, ugyan ezeket is 
rendeffen egy-más után ůltetni-kell , hogy el загнав 

_ так közte, és efak olly távúl egy-mái'túl , hogy a’ 

XIX. 

gyôkerek , ás ágak , egy-máfnak ne-akadállyoskodgya 
nak a’ nôvésben, és mikor annak ideie lefzen , meg 
kapálhafsák. Illyen vad-fát inkább iovallyák az Au 
thorok, és Kertéfzek , hogy ôfzel últefsék-el, hf'gy 
fem mint ki-keletkor; mert alkalmatnffabb ez az idô, 
a’ gyůmôlesfának ůltetélihez (ki-vévén a’ gycnge 
fákat)hogy fem mint a’ ki-kelet: mivel a’ Nyár mind 
gyárt utánna-következik, ¿s az ô melegségìvel kön 
nyen ki-sůti az óltoványokat, fôképen ha öntôzélïel 
nem-fegitik. Ezen-kivůl, az-is oka, hogy télbe a’ fa, 
a’ (дм I`zinén nem-teriedhed-ki, hanem a’ fôlì-alatt 
nyúitoznak-ki gyôkerei : kibůl ki-tetfzik, hogy az 
által-ůltetéfnek , hafznoflìbb a’ téli ido, mikor a’ 
gyökerek, nem efak magokhoz vonfzák a’tápláláfl:, 
de még teriedni-is Lezdenek. Azért , kivált-képen 
аист a’ vad-fát Oäoberbe, és Novemberbe тёск ^ e tte 

il tigt n 
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elôtte a’ föld megkezd щупа. Mind«azon-által né» 
mellyek Таити—13 ůltetik Februarinsban, vagy Mar 
tinsban , mihent a’ fôld meg-caged , попа talám nem 
olly alkalmatos ez az idô a’ vad гать , mint az ólto 
ványoknak, Némellyek illyen regulát fzabnak , hogy 
a’ fzáraz, és meleg hellyen legyen az últetés Oñobeh 
be vagy Novemberbe. A' nedves hellyekcn , 63 hi 
deg vòlgyckbe Februariusban , 63 Martinsbm. A’ 
közép-fzerů tartemányokba, mind a' két-idôben 61— 
tethetni, két vagy egy lábnyLkôz legyen közzôttek. 
Ne-»is ůlteíäék méllyebben , hanem a’ mint az-elůtt ál~ 
lottak , avagy inkább egy kevefsé- killyebb: 63 mikor 

_“f a’ földet reá-hánnyák, ingafsák, 63 mezgafsák-meg, 
hogy a’ föld ìnkâbb a’ gyòkérhez férkezhefsék , 63 az 
ůres helyt bé-tôltheßë ,' az-ntán 361 bé-tapodgyák. 1161- 
nyůlôtte, «nem-is kel femmì hantotreá, vagy melléje 
:akni ; теге cf'ak magához 12133 a’ gyökémek, és fának 
táplálását: a’ kapállásábanás fellyůl анашу: Савве, 
noha elein-tén nem kellene méllyen kapâlni. Egyéb» 
116111. , ha igen fzáraz vólna. a’ hely, iobb vólnaha nem 
töltenék fzinte-bé a’ verme: a’ Fa.kôrûl; hogy az esô» 
viz reá fzivárkozhatnék, és-valamiiô fôldet~ís hány 
hatnának hozzí, a’ ki igen haf'znos a&quot; növéshez. Ап— 
мышце, ha f'zinte bétòltenék, és az utánl ъбьь 
Íôldet akamu ember „мат, igen méllyen efnêk-bê 
a’ vadis, a’ ki nern~igen ваты nekìek. A’ fòvenyes 
fôldbe méllyebben-kell ůltemi a’ f-át; az agyagos, 63 
más 36 fòldben nem-annyira. Némellyek ganéit 161 
tenek a’ gyôkér-kôrûl, de az ист-36; mert igen meg 
heviti , êlkißůti a' gyôkeret: mivel a’ ganéinak, nem» 
kell Нищий—1363231: meg-érinteni a’ gyökerit. 

80km 



IIL Réf'z. 41 x 

Sokan azt звени, hogy Sz.. Hieronymus „дуги ůl' 
tefsék a’ vad-fát,az az, mindgyárt Sz.Mihály пар-щёк! 
való троп; теге пс tarttyák a’ kertéfzek , позу а! 
meliy fic azon a’ троп últetnek, az ki-nem véfz, 
Némellyek tôbbet tartanak Sz,Lampert пар/буй], a’ 
изверг-отшив}: x7. трёп efìk, kiváltképen селена 
gyůmôlcs-fát akamak ůltetni; de én ezt a’ трос in 
kábbjovallanám a’ Magyardfára alkalmatosbnak len 
nl', hogy fem mint a’ таз-Рае fára'. ßzért a’ ki пай 
nofau akar vac]y Рабе, és шамана fát-is últetni, {этап 
meg a’ kôzönséges fzokáfì, hogy Samt Mzbálymap 
uxán mindgyárt últeßën minek-utánna a’ вата] le так: 
а’ levé! z a’ bn'ldnatfbrgírín fe'ïäcn vigyázzon , kiválb “реп a' kcmény magvú gyúm мы, ugy-mint cfm/J 
идёт? ,. маты, fàìlvíval, ’s a't. AEz az Шиве: 
tart Sz. Mirto» нард; , és пите; a’ Földbe áshat ern-_ 
ber ‚ч meri: akkor a’ gyökérbe fzáll a’ ncdvcfség , és l' 
так еге]с‚ ’s mcg~eggyeffcdik a’ télî' nedv'efëéggel, 
és' hamarább mcg-foganfzik: ki-keletkor pedig, fcl 
megyen a’ мартен, é's az craie-is' a’ так а’ teteie 
feìé, а’. téli nedv'efségtůl-is тематик а’ gyôlàéf, 
лён: пепъРовапнасйЬ ugymacg“, ’s a’ тещ; érvén, 
Bônnycu ваг-мм ,f- а’ mint oda Fel-is mçg-mondám. 

¿rra-is vig 'ázzanak a? ki-ásásban&quot;, hogy elsôben, 
kömyÖs-kôrny 1 Fellfznbaditsák- az арх-6 gyôkereit 
а’ fänak, поду alkalmas- gyôkel'ek&gt; maradgyauak гай 
ta z' zz-utá-n vennyák-el а fôdet fzépcn kôzzel a’ tô 
kéhez, és rázzák-le, Ha' pedig a? fának óldalaslag, 
чаду наст. erôs temérdek gyökerei- vólnána-k , a’ kik 

` igen méllyenf alí-nòttek vóln'a,l пока: váäiák le ; ész 
ha' удалим a’ tôbb „выплаканы meg-cörôtc 

Eea' vólnalk 

xx. 
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&gt;vólna, metzettefsékœl a’ tôrélig: a’ több gyôkerei 
nell végiben is el-kell egy keveiiet vagni, hogy fzép 
ifiiú frits gyökerei nöhe-lfmek. Némellyek, nem-te 
metik mindgyárt a' fôldben a’ vad fait, hanem a’ viz 
be tefzik a’ gyôkerit, és ott áztattyák egy , vagy két 
hécig ; de ez fem fzůkséges , hanem mindgyárt el-úl 
tethetik: avagy ha az nem-lehet, áfsák-el valami Frilä 
fóldben a’ gyókerit, és alkalmatos idôben ацтек. 
el; de elsóben áiiiinak térdig való vermet, barom 
lábnyi fzélefet, a' mint a’ fának nagysága kivánnya. 
Mikor a’ fat belé-tel'zik, teriefzfzék-ki fzépen a’ leg 
hofzfzabb , es temérdekebb gyòkereit . a’ mint fekůn 
ni-kell , és hárintfanak kôrnyös környůl fôldet reá, ’s 
tômiék-meg, Arról-is intnek némellyek, hogy nem 
kell fe óltoványokat, fe vad»i`ákat vizefen ůltetni, a 
Vagy nedves ваше: reá hánni ,- merc meg-penéfzedik 
a’ gyôkerek, és meg-véfz. 

xx“, A’ vad-ñít, a’ kit el-ůltetnek, nem-kellene elébb 
bé-óltani , hanem-ha egy, vagy két-efztendeig állott 
elébb a’ fôldbe, 63 iól meg-foganfzott: leg-iobb ha 
ôfzfzel ültetik a’ vad-Fát, es más-efztendôre ki-kelet~ 
kot Ólttyá-bé. Némellyek, ki-keletkor ůltctik a’ fait, 
és más ki-keletkor bé-ólttyák. Némellyek ôfzfzel ál 
tetik, ’s mindgyárt ki-keletkor meg ólrcyák. Némel 
lyek pedig, ki-keletkor “заик: a’ ved-fit, 's mind 
gyárt cfak a’ fzobába-is bé ólttyák, ’s ugy ůltetik-el, 
De én eli`éle óltáfrúl nem-fokat tartok; merc avagy 
meg-nem foganfzik, avagy igen késöre, ’s annál ke 
sôb're nevelkedik, és három-efztendeig fem nö an 
nyit, a’ mennyit más~fában egy-efztendeig, 
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Az óltáfrúl kòzônségefen, és óltani valò 
efzkôzôkrúl, 

Z ôltásban mint gyônyôrkôdtek légyen mind XXIII. А 3’ Pogány,’s mind Kerefztény Királyok,Csá- 
fzárok, és Fô fô _renden valók, kik magok 

lkezekkel óltottanak: 3’111: tudni akaria, fel-talállya a’ 
Hiftoricufokban, kikkel 611 itten idôtt nem-akartam 
heiában- vei'ztegetni; a’ mint“ aval a’ Kérdélfel-is: 

. Honnét fzármazott azi óltáfnak credete; és 113 Para 
ydiefomb'an kellet vólna-e’ fákat óltani (avagy azon. 
kivúl; ha óltott-e&quot; AdámrAtyánk? ava'gy ha Noë ta 
lálta-e’ fel a' víz-ôzôn ntán a’ fa-óltáit? A”biz_onyo`s, 
hogy a’ víz-ôzônnel, igen meg-vefzte'getôdtek 3' 
gyůmôlcs-fák ,. 63 ellisll faiúltak, ’s' vadúltak-is. Kirůl 
eleget találfz imitt aniott,- a’ Szglrás magyarázó Au 

,thoroknáhf 63: mivel nem 32? én- hivatalom, hogy 
320111111 difputállyak, nem-akartam aval, fe' a’ Kegyes 
0193361 tex-heini, fe ezen1 iráfomat ôregbiteni. 

Az Öltásf kôzônsé'gelien nem-egyéb, hanem egy 
f'ának, más-fâval valóv egybe-Forráffa, avagy 612123 
fbganáfa .'r tndni'a-illik, mikor: más-fábúl, avagy ugyan 
aizon` НЬЮ-13 a'gaeskát' vefzen az' ember, és ugy alkal 

-maztattya a’ vad~fábarr,. avagy fzelidY fában-is, hogy: 
meg- foganfzik , ésf meg-eggyesůl _vele ; ugy-hogy a’ 
vnd-fa, vagy a’ kibenI 611311311, a’ bó-óltott 63303116 
nak terméfzetiben ôltôzik, a’ ki-iiltal a’ vad-fák, fze 
Iidekkéï` vál'toznak :' 3’ m'agtalalwk. tenyéfzökkét az 
ízetlen gyúmôlesiúek,` ió ízů' gyiimôl'esôket' Minze-_ 
nek 3; a’ késôk , ideiébben teremnek :. 63 az elôvel» érôk,x 

Ee e 2; 11636Ьь 
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késôbbek leiznek. Azon~kivůl izinekben, és шву. 
Ságnkbamis gyakran meg~változnakz sòt magok-is a' 
fák, 'meg változnak; egy-ian kůlômb kůlômb-féle 
gyůmôlesök , és más-némúekis teremnek. 

XXIV. AEffi le 4ólteîiokat kivált-képen négy, ’s выехав 
talált-iel az emberi izorgalmatoiság ; neha tôbbeois 
irnak némellyek, -kikrâl ide alább irok: ciak hogy 
nemigen élnek moiiani -idôben так. da ша, és 
Ieg-kôzönségeiiebb az, mikor a’ fôkét mcg-ba/x'tfjú ¿a 
Авдея-Мг ereßatmek belt'. 2de). Mihai’ ¿f4-Icône', ¿s 
bsja.kôz.zé dung az» ¿gaas-kat, meg-nem ba/ìtoán a’ tô. 
)27,68 azt leg-régiebb óltáinak tarttyák. зад. Mier 
a’ finta! Зданий! egy fum”, a’ lri a’ levél, ¿s beja 
kâzzâtt ifi-mi , mind щам: Ic-metzemlz, ё: máx-fának 
мамаш: vonjàák; сидите, vagy levélre való ói 
táinak nevezik , 65 Haiiromozáinakis a’ Deákoknál. 
4tè. Sipra ЩИ Лифта biják, mikor гладивший: 
a’ lei Миш, egy 'vagy kérvfàemmcl Ie-wnnyát a’ baja?, 
mint mikor a’ gyermekek a’ fůz-fábúl ñpot cfinálnak, 
65 azt más bßjônle’ temérdekxégů [Лип oonjiík, «а. 
Mibor a’ fait тов/121146, ’s »blu delgi/ík az águika't. 
Mind ezekrôl magánoian izóllok, 

XXV. Az Eakóaôket, a’ kil: az óltáshoz fziikségefèk, 
nem-nehéz вех-пашня, noha annyit rendelnek némel 
lyek, a’ kik nem-izůkségeiek , mind-azon Ми“ , hogy 
ebben ie iogyatkozzék-meg az óltó ember; elsöben 
egy kosára legyen , a’ kiben mind az óltani való авт. 
kákat, ’s mind a’ tôbb eizközôket belé-rakhaiiá. 
Az-után egy jó éles metzö-kéie , avagy ciak erôs éles 
kéie, kivel a' vad-iának ágait le-metéllye, avagy kis 
fejizécskéje, a’.kivelle-_vagdallya, ha erôiiek vólnának. 

Az~ 
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`n. 

¿Lutein еду-Кбит: тез kis, de ìó ¿les Fâréfze , hog, 
cgyenefen шатаю: а’ fit, ¿s тенте El.th El. Нет. 
На pedig temérdekcbb fában aka: óltani , индусы, 
fůréfzfzel 6Нусп. Annak-felette, két-féle éles kéfœ 
xegyen Гите: eggyik ôregebb идут, kivel а. fát 
мамаша; málìk кипы, mint-cgy реала-спазм 
.kés , kivel az детка: faragìa-meg: дом а’ kôz.. 
`cmben'ek, cfak cgy kéfïèLis véghcz vifzik ezt. En 
nek a’ кашек igen élefnck kelllenní, hogy .az ágacs 
'kának heìát le-ne nyúzza, Efïéle kéfekben, kikkel a’ 
шт mctéllik, vagy az ágacskákat ганзы, olly 
fcrupulofufok némellyck, hogy ш: tarttyák, [шву 
zŕiële вены, nem-kell kenyelet metzeni, merc акы 
mas lefzen a’ fának. Az-után fzůkséges egy vasbúl, 
пазу kemény-fábúl cfinált vésô, avagy ék, kivel a’ 
тез-Нанеси: fait, cgy-máûúl el-távoztafïà: позу а’ 
mcgfaragot ágacska belé- férjen. Ezen- шут iól meg 
gyúrt agyag, vagy óltani való viafz, kinek meg-ké 
fzitélìrůl ez-után. Továbbá камыши: moh, vagy 
valami ruhícska, kivel bé-fedgyc .nz agyagot. Hárs 
„вами kérge, va у valami madzag, vagy kender, 
vagy pánc-vcfzfz , vagy vîtla, lfivel bé-kôß'è az 
óltott tôkére vont efzkôzt. Ha kl а“ fa közzé, 63 
heìa-közzé :kar óltani, az чаду vasbúl, vagy cfont 
búl, vagy kemény-fábúl cñnáltaífon cgy ékccskét 
ollyan Регтайм, mint a’ meg-Faragott ágacska, kivel 
Ша: cfinállyen a’ Fa , és heja-kôzzòtt. A' kinek de 
reka fáj , és nem-haìolhat, tegyen egy sárnaiyt ma 
ga-alá, 's ůllyôn-leá. 

Eee 3 5-1. 
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§. I. Mikepen-kell óltani a’ meg 

Ivel a’ Mi-Orfzágnnknak nagyobb ref'zen, in' 
kább óltanak a’ meg-hafitott tôkeben, kivált 

képen a’ hól melegebb tartományok vannak ; azéri: 
en-is elsöbenf errúl fzóllok, Noha a’ fa, es heia 
kôzze való óltált, régiebbnek tarttyák az Authorok 
azért, hogy a’ régiek meg-nem mérték a’ Fát, és an 
пак belit lirteni, annál inkább meg-metzeni, vagy 
шпица. Élnek ngyan evel-is nemelly. tartományok 
ban Magyar-Orfzágban, a’ hól hidegebb vagyon, esl 
kesôn indúlnak-rneg a’ fák: ugy-mint Baynócz táián, 
azokbane a’ hofzfzú-fal'nkban a’ hegyek-kózzôtt, a' 
hól fok gyůmôlcs lefzen ,_ ¿s anocz táián, ’s шаги. 
is, kivált-kepen a&quot; Ne'meteknel. 

EH'e'le шаги való fát kell' elsöben válafztani az 
óltó embernek, kinek termetirůl ,. es áll'attyárúl- oda'. 
fel-is irtam 3. Refz, hogy fzep frifs баса}, ió nedves,I 
leves, zôld, lima legyen, es'` egyenes, ha lehet, le' 
ne igen temérdek, fe ne igen vekony. Ollyan le 
gyen pedig, ha últetett vad-ŕ'a, a’ ki immár' ki-vert', 
es vefzí'zòcskei nöttenek; mert ha az nincfen, усы): 
vólna várakozni meg. ef'ztendeig', hal val'ami i6 чаш: 
e’ belôlle vagy'fem. F el-találván a&quot; meg-nevezett ie 
leket a’ vad-Fában'. avagy más f`zel‘id'-fában,. av kiben: 
óltani- akarnak, elsôben arra-kell vigyâzni, ha Imagine', 
es temérdek e’ a.’ tôke ,°~ mert a’ nagyot, es temerde 
Вес Fell'yebb-kell el-fůrefzelni:, a’ kiciint, es vekon 
nyabbat alább,` Azt- is meg-kell' tekinteni,~ ha egye 
nes-e&quot;a’ fa, avagy gôrbe : mert a' görbe tôkét nem» 

теги. 
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metzhetni ollyan magoíï'an-cl, mivel nem-álbat olly 
alkalmacoffan az ágncska benne. Emellet, azt-ís meg.I 
kell-vifgálni fzorgalmatoífan ‚ mellyik hcllyett a' tôké-l 
nek 'leg tifztább, és iimább a' пер, ’s ott-kell ôtct 
el fůrétzelni : de jól reá-kell vigyázni, hogy a’ Юге— 
fzelésben , meg-ne iìrtsék a’ tôkének a’ heiát; azért: 
nem-kel] a’ саке: a’ fůréfzfztl éppen által-fúréfzelnì, 
hanem valami keveffet rajta hadni, és ut éles»kéfï`el 
le-metzeni; az-után Генуи“ a’ tôkéc fzép egyencfcn 
minden felól éles-kéßël meg-Faragm', mint-ha meg. 
gyalúlták vólna. Ez meg-lévén, egy jó идя-МНЕ], 
а’ ki által-érje a'fát, halitsák-meg a’ tókét: némcllyek 
éppen a’ ешь bélin által-hafîtcyák: némcllyek a’ béli 
mcllett, hogy a’ béli egéfzfzcn maradgyon ; de miná 
так közônségefen , a’ közepin által-halîttyák : a’ kéfì 
pedìg ап'а-исп forditani, a’ hól a’ heìa mind камею! 
fzép (ima ’s nem-darabos, hogy a’ пашем arra ef 
sék, a’ kinek nem-kellene alább menni, hanen: a’ 
mennyíre az ólrani való ágacskának fzůkséges: mivel 
mentůl kifïëbb a’ tôkén а hafadék, annál hamarébb 
öfzfze-f'orr. Hogy pedig hofzfzan ne haïädgyon a’ 
tôkrI meg-kótheted alól, és eggyik kezeddel a’ fát 
tattf'ad, mnkor fúréfzeled. Némcllycka’ térdekkel is 
meg-támaíìttyák a’ Рас. ha magoffabban óltanak ‚ 
hogy ne-ingadozzon igen a' gyökere. Minek-elôtte 
el fůréfzelcd a’ fát, ha -alól valami ki nôtt ágacskái 
vólnának, metéld-el róla. 

Az~után haGtsd-meg a’ гас , reâ-tévén a’ нее ‚ а’ 
mint oda-Fcl, kit egy kolopácfal, vagy fd-fulykocs- 
кап: veri bé a’ fában : az~után meg-hañtvín a’ Рас egy 
keveßé, erôs-fábúl, cfontbúl,`vagy vasbúl сапы: élìeát; v а 

XXVIII. 



Harmadik Kônyv Gyůmôlcsôs-Kert, 

XXIX. 

&quot; Нттгтт 

311211- egy-úinyi 126163 vas-vésótt veri a' kôzepiben, 63 
azt mind addig benne-tartíad a’ tòkébe, még az águcs» 
kákat belé-igazitod : aval. igazithatni 3’ 161161, haigeu 
fzorolï'an állana .. hogy módgyával belé nem-tehetnéd 
az ága'cskát, és meg-tägithacod“, На pedig egyene. 
ien ист-113136113 3' heiß иду“ 112133, hanem izálkáfon, 
azt egy kis 1161161 által-metzhetni, hogy 301111311 belé- 
alkalmaztathafsák 32 eLkéfzitetc ágacskát, g’ ming 
fig. 1. 11. 111. kitetzik. 

Annak pedig el-kéfiitéfihez, сну-найду ëolog 
kévántatìk ,- Elsòben , hogy a’ metzésben иду fomit 
sák az ágacskát, hogy módgyával álhalron a’ tòkébe, 
63 ne kerefztúl bé сну-1113113; 113116111, ha egy ke 
vefsé horgas', inkább ki-fzolgállyon : mert egyéb ként, 
nem-nö ekefen a’ 111. Ennek 32 ágacskának, egy 
efztendôs nôvéfnek-kell lenni, a’ kit megiûnérhet 
ember 3’ cfomorúl; mert valamennyi cfomot talái 
ember 32 ágakon', annyi efztendôsök ; 32 a’ cfomó 
pedig , mint-egy gyůrů környôs-kôrnyůl fzolgál. 
Azért, 11111101- az ólt'áíi's 3113133 valaki az ágaeskát kéf 
fziteni, mindgyárt leg-közzelebb hel-lyen ahoz a’ cfof 
móhoz meffè-meg : de nefzinte a’ bel-ihez az 63363 
kának , 113116111 a’ hegyes- végin t 321: pedíg иву meile, 
hogy egyenefen a’ cfomó, a’ tôkének fáián fekůgyék. 
Azért némellyek , egy kevefsé óldalaslag met-Lik 37 
сГотбсЬё, hogy annak a' heia, olly egyenefen Fe« 
kůgyék a’ Fán, поду 161111111126166, vagy egct ne«_ 
bocsáffon kôzzé; merc mikor az á-g ôfzfze-forrad a’ 
fával, нет-3161- a’ fà-kôzzôtt, 113116111 Fellyúl reí-tet 
ìedvén 3' fára Foganfzik-meg.- Erre-keu azért leg in ább vigyázni, позу az ágácska, olly egyenefen- fe» 

kůgyék 
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kůgyék a’ fán , mint-ha egy vólna vele: és mikor be-' 
Ie ereizti ember az ágacskát a’ fában , meg-kelltekin- 
teni, ha egyenefen, és mindenfelôl egy-aránt fek 
izik-e’ raita; тег: ha nem , mind addig-kell a’ kis-ké 
fecskévei faragni , те; egyatánt ei`sék. az mint 
lig. I. n.1. п. ‘ 

Az metzéfnek formáia’.ban-is kůlômbôznek az 
óltó emberek ; meri: némellyek, három-i`zegletů for 
mára metzik az ágacskát, ugy-mint a’ belsô réizit, a’ 
kit a’ hafadékban belôl Forditanak, egy kevei`sé vé 
konyabban ; a’ kůlsô réfzit, kinek a’ töke heiával egy. 
aránt kellene ei`ni, mind két-felôl temérdekebben, 
és a’ vegit mint a’ pennának meghegyezik; némel 
Iyek pedig mind két МЫ, egyeneien egy-aránt met 
fzik-meg izép vékonyan , ugy-hogy a’ bélit meg-ne 
lirtsék , i`e egy-i'elôI,i`e más-felôl a’ vé it-is egyenefen. Mind a’ két-mód ió, noha az elsô käzönségesb. A’ 
metzés legyen mint-egy két-úinak i`zélei`ségire hofzú ,' 
tövidebb, vagy hi fzi`zabb, a’ mint az á nak, és a’ 
tôkének alkalmatoisá a engedi. Ha a’ t kének не]; 
darabos vólna, le-va arhatni a’ zôld-heiáig, de ezt 
meg-nem kell iilteni. Ha pedig a’ tôke horgas vól 
na, tai-ci`a-hozzá az ágacskát, és intézze-meg, melly 
refzire leg-inkább illenék hozzá, ’s ott faragia-meg. 
Atrais reá-kell vigyázni , hogy a’ kúlsô réfzin az á 
gacskának heiát meg-ne iiltsék , avagy le-ne faragiák: 
a’ belsö réfzin pedig a’ ki a’ fában megyen, ‚ка: le 
hámozzák, akát raita-hadgyák, mind-egy. 

Nemellyek azt akariák , hogy mikor a’ tôkébe 
bé-etei`ztik az ágacskát , az ágacskának Не]: ‚ az egéfz 
haiadékon egy-a1ánt efsék a’ tôkének heiával; лёг: 

F fi’ nem. 

XXXI. 
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nem-kellene a’ tôke heiának temérdekebbnek lenni, 
az ágacska heiánál: hafonló-képen az ágacska fáiá. 
nak , egy-arántlenni a’ tôke fáiával. De ez nem-an. 
nyira fzúkséges, mert ha egy keveíëé bellyebb сны: 
az ágacska a’ fá-kôzzé a’ heiánál, nem-árt neki, вы 
fellyůl egyenel'en raita-fekůgyék a’ tökén ,' és a’ hól 
a’ tökének halitáfa kezdetik , ott-legyen egy-arint a'1 
heiával; mivel az óltásban, leginkább a’ nedvefség.' 
ee kell-vigyázni, a’ nedveîség pedig, nem a' heja. 
kòzzôtt fzolgál-ki, hanem fellyůl, a’ mint hogy ki 
tetlzik abbúl, hogy mikor az ágacska meg-Eoganizik, 
fellyůl teried-el a’ tôkén, 63 ugy borittya-bé, avagy 
bé-_nôvi azt iobb réfzire. A. 

Ha ki akaria,hogy a’ meg-faragott ágaœka mind 
gyárt meg-ne fzáradgyon, tegye egy kevefsé a’ meg 
metzetett, valami hideg vizbe.l Némellyek , minek 
elôtte bé-erefztik a’ tôkébe az ágacskát, a’ fzáiakon 
vonnyákáltal, avagy a’ fzáiakba tel'zik , azt tartván 
felòlle, hogy az-után ha meg-foganfzik, a’ nyúlak 
meg-nem rágiák. A’ mint máfut-is meg-vanîrva. 

El-kéfzitvén igy az ágacskát, erefzék-bé l'zépen 
azt a’ tôkébe, és ha lehet , a’ kůlsò réfzre fzolgáló 
heiát meg-ne sértsók. Az-után vonnyák-ki fzép laf 
fan ,és gyengén ingatván az éket, de ugy , hogy meg 
ne mozditsák hellyibůl az ígacskát ; ez meg-leven , 
melI'enek-le egy darabot a’ le-fiìréfzeltetett ágnak he: 
iábúl, vagy más-fának, olly hofzfzan, mint a' tôkének 
fzélefsége vagyon , kivel a’ hafadékot bé-fedgyék: 
ugy-hogy femmi izél, vagy esö bé.ne fzivárkozhaf 
sék, mert igy , feha meg-nem foganfzik, azt-is bé-kell 

-a’ két-végin metzeni, hogy az ágacskák Вес-56161 bé 
foglal 
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foglaltafranak vele, Az-utân ôltó viafzal, kinek el 
катета] ide-alább (дынек, vagy lágy tehén gané 
ialôfzfze-gyúrt agyaggal, éppen mind-bé fedgyék 
(смут, ’s óldalaslag-is még a’ пашен tart: de ez az 
agyag, ne-legyen veres, mert az, mind ki-égeti az 
óltovánt; hogy pedig ezt az esô le-ne melia, megint 
ezen-fellyůl, zôld fa mohával bé-kell fean; azt ke-~ 
refztiîl a le-fůréfzeltetett fának heiával le-kell kôtni, 
bogyleg-alább a’ halitékig alii-fzolgállyon, kit рёв! 
vefzfzövel fzépen reí-tekervén, avagy hárs-fa kéreg 
gel, vagy más-féle kôtelekkel meg-kell kôtni :de ne 
igen fzoroflân, fö-képen a’ kôves-magvú gyůmôlcsô 
kön: mert az пена ugy meg-nô , hogy a’ heiában-is 
bé-nô a’ kôtelek. De az agyagra , a’ kit fellyůl сей: 
nek reá, fzorgalmatoil'ân kell vigyázni, hogy a’ vég 
sô fzemeeskéiit, avagy bimbocskáiát az ágacskának, 
bé-ne fedgyék vele; hanem fzabadon~kell ki-hadni, 
hogy akadály-nélkůl ki fakadhaffonx noha a’ mohval 
igen ió bé-fedni, mert azon-által ki-verheti magát, 
és a’ dértůl-is megióltalmaztatik: mivel gyakran , ha 
a’ tôbb fzemek el-vefznek-is, ciak azen az eggyen 
meg-foganfzik, és búinán nô. Némellyek , a’ mei 
hon fellyůl-is ruhát kôtnek, hogy annál inkább meg 
óltalmazzák az esôtûl a’ шт, ha kettô az ág, két 
felôl meg-likafzák ’s ugy vonnyák ¿Ital az ágacskán; 
de meg-ne sértsék a’ bimbóiát, alól kôfsék-meg; 
Némellyek , a’ kik ideién Februariusban óltanak, 
fzôfzfzel , vagy kenderrel kôíïsék bé a’ mohot, és 
igy, meg-nem vefzi egy-könnyen a’ hideg, Némel 
Iyek , a’ kik óltó viafzfzal bôven kenik bé a’ tôkét,x 
fellyúl bé-fem kòcik: defezt nem-igen iovalloni, Ff z mind 
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mind a' hideg miatt, ’s mind pedig azért, hogy a’ 
méhek hamar el-hordgyák a’ viaizat róla. 

Eiiéle kôteleket, mind-addig rajta-keli hadni, 
meg ciak-nem meg-foganizik, de meg-is erôisôdik, 
65 nó is az óltovány ,~ ha le-elik tóla, gyakrabban 
meg újithattyák, ió-képen mikor ciak egy~felôl van 
az ág, és más-felól a’ tôke haiadék nyitva van; a’ 
kiben az esô viz belé-izivárkozik, aztŕugy nem-kell 
hadni , hanem vagy újonan bé-kôtni, vagy óltó viafz 
izal bé-kenni. Holett pedig némellyek azt itélik, 
hogy mikm’ az ágacskát meg-iaragták, annaka’ vé 
git jó izagú vizben tegyék, Ró’ia vagy Fa-hei víz~ 
ben, mézben, vagy nád-mézben: avagy rágjanak Fa 
hejat izájokban, 65 azon-által, vonnyák az óltani va 
ló ágacskait; avagy törôtt fa-hejat, nád-mézet, és 
efiele fü-izerizámot, sôt illyen jó izagú vízeket tölt 
cienek a’ haiadékba , és annak ízit , izagát meg-tarrtya 
a’ gyůmôlcie. Erre én keveiiet hajtok, nem-is joval 
lom, hogy valamit tôltienek a’ hafadékjában, kivált 
képen valami nedvel'séget: mert attúl hamarább meg 
rothad a’ fa , és el véiz. 

Ha valaki , nem az efziendös növéinek ciomójá 
nál akarná az ágacskának ŕ'aragását kezdeni, hanem 
akár-melly izemen , az-is jó: iôképen mikor néhaa’ 
metzésben el-tôrik a’ ciomon-alól , avagy ваш—вши: 
alkalmatos, söt a’ vékony tökécskére még ieg-jObb, 
azt ugy rendellye, hogy mindgyárt egy keveisé a’ 
izemen-alól kezdgye a’ metzéit, 65 ugy Forditia,hogy 
alsó ízem ide-ki állyon a’ tökének heia-ielé, 65 еще. 
neien a’ намеки, de egy keveisé fellyebb a’ саке 
nél: ennek-is igen egyeneien-kell a’ tókén fek-ůrini;i Min 
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is НЕЁ ‘Él-ï v? 
v_?. , „с ‘l 

Mind két-felöl, valami egy kés-foknak fizéhefségire-l 
kcll az ágacskát тез-Ранний, de иву ‚ hogy halchet, 
meg-ne sértefsék a’ béli hanem fzintc a’ végin. A' 
hofzasága a’ metzéf'nek lcgyen cgyríznyi hofzfzabb 
шву rôvidebb, mint az alkalmatoiság engedi, a’ for. 
ища-13 mint odafclx a’ belsô пенс—13 ki a’ tôkében 
mcgycn, akár le-faragìák, akár raita hadgyák, mind 
egy. Azgután, fzinte иву bé-kôfsék, mint oda-fel 
írtam. En-nékem azeis iól fuccedalt, és fzépen meg 
íbganfzott, mikor a’ mcg-faragot ágacskát, nem a’ 
kataìára (спет a' meg-haíitott fának, hanem éppen 
a’ kôzepibc dugtam . 63 iól egyenefen állott raita. 
De akkor mind két-f'elôl kell egy-aránt az ágacskát 
metzcni, és ugy bé-kôtni, mint a’ tóbbit. 

Eff-.le óltásban, a’ fának temérdckségîrc-is kel! 
vigyázni ; тег: mennél Vékonnyabb a’ tôke, спай! 
alább-kell metzcni, és óìtani, jobb-is аНЫе vékony 
tókét kéffel le-metzcni, hogy fem mint fůréfzelni, 
Ha a’ töke egy úinyi temérdek, egy», vagy Fél-lábnyi 
ra a’ fôldön fcllyůl mcfsék: némellyek kccske~kôrörn 
Рог-тайга horgafan, ’s ugy-is haiìttyák, a’ mélly ól 
11111, a' Némstek kecske-lábnak nevezik, kiben ne 
tóbbet, hanem ст: cgy ágacskát tcgycnek: de fellyúl 
a’ mint bé-tefzik az ágacskát , egyenefcn meísék a’ fát, 
h gy az ágacska-is egyenefen fckůgyék rajta. Ha a’ 
tókének еду karónyi temérdeksége vagyon, еду, 
vagy mas-fél lábnyi magofságra egyeneièn fúréfzel 
hetnî, és a’ felibc két-ágacskát tchctni: cgy-fzóval., 
ott fúréfzelhetni , 63 kéíïël egyenefithetni, a’ hól a’ 
[Знак heia fzép (ima, és egyenesx de igen magoíïân 
fe óltsák, meri: теист alább 61113 а’ gyòkérhez .az 

F ff 3 óltás , 
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óltás, annál tôbb tápláláfl: közôlhet az ágaeskával. 
Ha pedig a’ tôk'e egy-karnyi temérdek, a’ felibe mi 
nálunk, nem-igen fzoktak павианы két-ágaeskát ólta» 
ni: hanem inkább haió fris , es nedves a’ heia 5a köz 
ze dugiák az ágacskákat, kirůl oda-fellyebb,es alább 
is írok. Mind-azon által nemell'yek azt tanittyák, 
hogy az illyen temerdek fába, három ágacskát te 
gyenek, ketteit ket-felöl a’ hafitásban, harmadikat a’ 
heia-kôzze, és a’ fâréfzeléslegyen питай—561, vagy 
három-lábnyi magofságra, es egyenefen. De én eife-l 
le óltáfra nem-fokat haìtok, noha meg-foganizik u 
gyan néha mindenik : а’ mint atta-is, hogy neme! 
lyek azt шиш, hogy ha a’ fa az embel| czombiánál 
temerdekebb, negy vagy ôt-lábnyi magoßágra füre 
Izellyek-el, és kerefztůl által-hafitsák, és minden ha 
{itékba egy ágacskát etef'zfzenek, az az , negyet .‘ avagy 
cfak egyfzer halitsák-meg, es ket-f'elôl a'hafitekban, 
ket-ágacskát tegyenek; meg-más két felôl-is kettdta’ 
heia-közzé, De ez inkább czifii'aságra való, hogy 
fem mint hafzonra: mert a’ fok ágacskának táplálásá 
ra való nedvefség, fok-fele oleatik, es nem-elegeden 
dô, hanem inkább el véfz , hogy fe eggyikkel , fe má 
Iikkal ne-kôzôlhefii: azt: fô-kepen a стегать; 
a’ kiben igen el-teried a’ nedvefség, es nem-olly leves 
mint a’ Нага]. azon-kivůl, igen erôlTen meg-fzorúl 
az ágacska. 

]ól-lehet, hogy nemellyek eleit akariik ennek 
venni, azért a’ halìtásban, egy zòld-fábúl faragott 
éket vernek; de ez-is vefzedelmes, mert ha fokáig 
nyitva áll a’ hafadék , elebb meg-rothad a’ fa, hogy 
fem mint meg-nôvellye az óltott ágacskát. M_ A ê 
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taai ‚ ’s ш: canácfollyák, hogy ha a’ fa két-ágacskára 
igen temérdek, ne-kerefztůl павиан, hanem két-fe 
löla’ béli-mellett, és Еву-13 п63у›53асз1‹6с tehetnek 
belé. Mind-azon által , az óltó ember resi-vigyázon, 
hogy az óltáfra való tôkét, fe tôbb , fe temérdekebb 
детина: meg-ne terhellye: ment elegedendö ned 
vefséget артист nemkózôlhet velek : azért leg 
iobb ( ha közép-fzerü temérdekséggel bit a’ töke) két 
ágacskát beló óltani; ha vékonyabb, eggyet; mivel 
ha eggyik el-véfz, a’ máñk még-is meg-fogmfzìk, és 
mikor meg-nö, fzabad lefzen vele, ha eggyiket, a' 
ki alább való, el-mctzi: a' таят, hogy iobban nö. 
heffen , meghadgya, kivált-képen ha mind a’ két á 
gacska, egy féle gyůmölcs. 

На pedig a’ tôke, пазу fa olly temérdck, hogy 
mind az elé-fzámlált temérdekségeket fellyůl~halad- 
gya, és iól meg nôtt айда! vannak, inkább fellyůl az 
âgait füréfzellyék--el, a hól fzép ßma, és leves, ’s 
abban ólcfanak; de eŕïéle fának ágaít fcm-kell mind 
egyí'zer-’s-mind bé~ólcani, ’s le-vagdalni , hanem ket 
tótt Vagy hármat, ’s a’ tôbbit темнел más-emen 
dóre hadni , hogy millor a’ tôbbi iól nevelkednek, 
azokat-is bé-ólthaf`sák ; mert egyéb-ként спина а' 
fa , ha чудес-Зайца ьывтуак az ágait. EHélc 6!— 
táíßl leg-inkább éìnek , mikor fzelid , és óltott fában 
( ki nem-ollyas gyůmôlcsôt hoz, óltanak ; тем: az 
ollyanban mind nagyobb, 's mind iobb lefzen a’ дуй 
mölcs : noha némellyek azi: tarttyák, hogy nem-ol 
lyan tartes afïéle óltott-fa, mint millor vad-fában ól 
tanak. Az afzfzú, és fzáraz ágokat, le-kell a’ fárúl 

vagdal 

XXXVII. 
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„дампа, és két vagy három-efztendô múlván, más 
fzép frifs знак nevelkednek faite: a’ kik- kôzzůl, a’ 
mellyek alkalmatoffabbak lefznek, пока: bóólthab 
ni, a’ tôbbit le-vagdallyák. Ha pedig a’ fa magában 
is ió gyůmôlcsôt hoz , effele ñatabágakban агу-пегий 
nyat meg-tarthatni пака. Minek-utánna meg-fogan. 
tanak az óltott ágacskák, karót-kell melléìek verni, 
hogy a’ fzél Iene törie, és Тигр gyengén ahoz kôtniî: 
a.' kiket pedig magoffan az áglgban óltanak, azokhoz 
ió erôs fácskác kôiTenek. 

Némellyek azt tarttyák , hogy n. адов! ста ggü. 
môlcsôt, elôvel-érô vad, vagy {'zelld-fában óltsák z é; 
a’ kesén-érô fában, késén-érö gyůmölcsôt ; шеи: 
egyéb-ként, ha azideìén-éró gyůmólcsôt, késén-érô, 
гати ólttyák, a' gyúmólcs-is vifzontag késén fog 

- érni: de мятыми, erre fem igen vigyáznak. Né 
mellyek,- abban-is tórik feieket, hány fzemet had» 
gyanak a’ bé-óltott ágaœkán; azért fokan azt tart 
tyák, hogy a’ vékonyßfában óltott ágacskán többc: 
ne-hadgyanak három-fzemnél , a’ kôzép-fzerůen ne. 
tôbbet négynéi, az ôregen ötôt hagyhatni, a’ tôb 
bit el-mctzik. De az fem f'zůkséges, hogy el-metl 
sék a' hegyit a’ bé óltott ágacskának; közóaségefen, 
éppen meg-hadgyák, kivált~képen a’ heiß-magvû 
gyámôlcs-ágacskán , ugy-mint alma , kôrwe'lg , ’s a’ t. 
Валет а’ köves-magvú gyůmölcs-ágacskáknak he 
дуй: , gyakrabban el-metzik, az az , baraczë, fai/va. 
eferefnjye, ’r a’ t. ágacskáknak ,° el-metzhetni ugyan a' 
tôbbinek-ie, ha magos a’tòkécskéiek, és попа! keveL 
fehb fzemecskét raìta hadni, hogy felette пе-шЬеЬ 
„Лёней. _ 

j. ll. 
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§.A II. Miképen-kell óltani a’ fa-kòzzé, 
és heia-kôzze', 

Nnek az быть formáiát fel-taláiod 
mind-azon МЫ, hogy iobban eizedbe veheifed, 

tekintsàmeg oda-fellyebb a’ mit irtam a' haiitott 
tôkérûl 11.2.7. 3;'. тег: ennek-is ollyan tökének kell-I 
Ienni , és ugy ekfůréizelni , fellyůl egyenefen fatagni, 
a’ mint azt, ciak hogy ennek a’ tòkéie, fokkal te 
mérdekebb lehet: mind-azen által, ebben-is igen гей 
vigyázzanak, hogy a’ hól Iegfimább a’ tôkének a’ 
heia , ott fůréfzelIyék-el, és egyeneiitsék iól meg , ió 
éles- как! ‚ a’ mint oda-fel ; az-után köi`sék-meg oda 
fel kôrůl pánt-vei`zi`zövei , avagy más-kôtelekkel , 
hogy meg-ne hafadgyon a’ tökének heia, és dugia- 
nak a’ fa-kôzzé, és iieia-közzé egy etös-fábúl , vagy 
vasbúl, vagy ciiantbúl ciinált éket, ollyan méllyen 
bé, mint az óltó~ágacska- fog bé-izolgáini: de nele 
gyen igen temérdekebb az óitó-ágacskánál, kinek 
belsô téfze, félignél tovább egyenefen Iegyen metz 
ve ,° a’ kůlsö réfze kerekdeden, mint az óltó ágaeskí 
пай, а’ kit hai`enló-képen kell metzeni: legyen a’ 
metzés mindgyártaz izen-aIól egyenefen azon a’ ré fzen , a’ ki a’ a-lele fog izolgálni félig , vagy tovább- 
is bé. Noha némellyek igen tilttyák, hogy a’ bélit 
az ágacskámk meg-ne iirtsék, és bellyebb nemeisék ` 
a’ bélinél , de igy igen temérdek vólna. Azért némei 
т!‘ azt tarttyák, hogy a’ belinek iobb réizit-is ei 
metzhetni , és annál keveiïebb ůreget hágy maga 
mellett; mísfelöl pedig a’ kůlsô-heiát le-vennyák 
igen gyengén, hogy a’ belsô zöld-heiát femmi-képen 

G e я ‘Mz 
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meg-ne 'firtsék , a’ vêgit надуем hadgyákx az~után 
ш vonván az éket, ezt a’ meg-faragott ágacskát 
«erefztik hellyibe , ugy hogy a’ zôld heia , a’ едины: 
heia-felöl ввек; 63 a’ fáia, a’ fa-feiôl: fellyůl pedig 
egyenefen a’ fán fekůgye'k , a’ mint a’ vhalitott Fa ól 
4taisban lefzen. Laurembergius, meghalittya a’ ваш 
elébb a’ heiát, vaiami éles-kélfel, ’s ugy válafzttya-el 
egy ékecskével a’ fáiátúl a’ heiát, és abban a’ пашен. 
ban erefzti a’ faragot ágacskát, hogy mind az ¿gaes 
kának heia, a’ fának heiával.' ’s mind a' fáia, fáiívai 
egy-aránt efsék, a’ kit nem-láttam, ’s más Authorek 
ba fem olvafizam. A' kůlsô heiát-is az ágacskának , 
nem-vonnyák minnyáian-le, hanem raita-hadgyák, és 
a’ nyálokkal iól meg-nedveIitik. 

Eliéle ágacskákat númellyek itélete-f'zerint, nem 
kellene a’ tôkén fellyůl-hadni két-tenyérnél, avagy 
nyólcs úinál magoliäbban, a’ tôbbit el»metzeni: de 
az fem igen fzůkséges. Illyen ágacskákat , ha temer 
dek a’ tôke hármat, négyet, 63 tôbbet-is, a’mennyit 
el-f`zenvedhet, tehetz a.’ саке-каш : de ugy , hogy 
egy úinyi hofzaságralegyen eggyik a’ таксы. Az 
után, iól meg-kell kôtni a’ гас, meg tekeritett pant 
vefzfzövel , hogy ôlzfze-fzeritià a’ fának heiát az 
âgacskákkal. Sôt nemellyek, hogy hézág és ůreg ne 
maradgyon az ágacska-melleti: a’ kin a' fzél , иву esö 
bé-í'zivárkezhafsék, fácskákat vertrek-meile: de ez 
fem fzûkséges, hanem cfak nyers-fának heiábúl met; 

&gt;,fenek egy darabncskát, ’s aval fedgyék-bé, a’ mint 
Oda-fel irtam, a’ hifitott-Fának óltásárúl n. хххп. 
Az-után óltó viafzal kennyék-bé, vagy arra való a 
gyaggal., három-úinyi temérdeken fedgyék-bé, és 

mohval 
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топча! rnhával навек-ы, a’ mint oda-fel, `lHa» a1’ 
tôke valamennyire horgas vólna, швы; elsôben 
hozzá az ágaeskát, minekœlôtte meg-Faragiák: és. 
ugy faragiák , a’ mint leg-alkalmatoffabban hozzá illik, 
A’ €át.is витать elébb, hová akariák dugni' az á 
gacskákat, hogy egy-aránt eiIënek egy-máůúl', és 
ékelTebben nöiienek.` 

illyen- órlta'fi'älÍ ¿Ih-etui, kivált-képen mikor a’ Ea 
двуликий: temérdek , és fzép fima heia vagyon: Az' 
régi fában-is- meg-lehet, a’ kinek erôs temérdek heink 
vagyon , ugy-mint 41m fa , hörenély-fa , q/êrejìnyefa, 
jim-fa, a’ kire néha almát óltanak :. „штатам, 
fügeß., Geß-terqyefß. Me -lehet az illyen óltás, a’ 
m s igakban-is, a’ kik ' temérdekek; de iól meg. 
kell'- ôket дышат; az шиш, hogy lfe-ne törie afz 
óltett ígacskát. lfmót illyen впадал; kůlômb kli 
iômb-féle gyůrnôles дважды ólthatfz egy fában. 
De ha körevélyfìír, alma-fiber» t avagy vifzontag abm 
а, ддгшдугбшп‘ óltafz, nem-Iefzen olly tartes.. 

i-.vel az illyen ó'ltsís.,l nem-lehet elébb, mikor a’ fa 
пашни ,. avagy mizgál, a’ mint némelïyek Toó'toiiiani 
nevezik., az az, mikor a’ heia el-válik a’ гадают; a&quot; 
pedig Martiufnak. végin: Aprilisbeni, ёз= Mainsban is: 
.tôtténik , mikor immár' n’ шк. nem-cfak lzainfiboznakf,I 
hanem ki-is'- Fakadnak a a.’ melly ágaeskák ,. 'nem-alkal 
тают}! immár' a-z óltáfrafazért abbanß illyen módot' 
kell-tartani'., hogy.' icleiébben` tôriék- az ól'tani мю 
ágakat init'lelbœlo'tteL bimboznak, avagy ki-t`akad'n‘ak,. 
az a-z', Februariufnak- végin' ,. avagy Martiufnak elei'u,l 
¿s ugy-kellï дисс еЬ-Сетест ió ganéios fôidben r ési 
mikor' óltani. akarnak, сак. akkor vegyék-elé dièse; 

G sa 2 ler 
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igy pedig el-tarthatni két, ’s hárorn hólnapig-is. 
De ezeket a’ pinczébe, vagy valami hives hellyen 
иены-11111, hogy a’ verô iény ne-érje: ha ki akarja, 
éppen mind el~áshattya, 65 ciak akker vegye.elé, 
mikor óltanikell ,- de valami jelt tegyen oda, hogy 
fel-calálhaiia, 

§. III. Ezekhez az óltáfokhoz való ägacs. 
kákrúl, és mikor-kell azokat tôrni, 6s más. 

. henné: miképen hozni? 

Z óttani való ágacskákat, izorgalmatôs válafztái 
ial kell törni, nem-akarmellyiket : hanem elsó 

ben, ollyan-fárúl, a’ ki iok gyümôlcsöt hoz: és ki 
vált-képen azon eiztendôben: mert ha ollyan fárúl 
tör az ember, a’ ki ioha fem virágzott, nem-is ho 
zott _g ůmôlcsött, afiéle óltoványrúl fe várjon iem 
mi gy môlcsôt. 216. Az óltani való ágaeska 6121611— 
dös legyen, ne két-eiztendôs, (hanem ha valami ré 
gi-tôkére kellene óltani ) ôreg, fok, sůrů~izemekkei 
rakva , a’ kik ciak-nem e y-máiiz érjék : iris , 65 leves. 
Еву avagy leg~fellyebb ét-ágú, az az, egy tavallyi 
ágbúl ki-nött eiztendôs két-ágacska.’ попа haiznai 
fabb cfak egy-ágúat , hogy fem mint 1161-63651 óltani. 
A’ temérdeksége, legyen vékonyabb a’ kis-újnái. Le 
gyen ugyan eiztendös az óltani való ágacska : de azt 

`egy-darabb tavali-ágacskával kell letörni , a’ kit meg 
faragnak, ’s a’ tôkébe bocsátanak: kinek hoizasága , 
Ieg-iellyebb egy-újnyi lehet, mint oda-fel irtam; a’ 
mi azon-kivúl nôtt, az legyen eiztendös. Noha n6 
mellyek azt talttyák, hogy eiztendôs , hamarább nö 

Heya“, 
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*.1 и L:4 v 

А fzel'ů fárúl, 6' ki fe igen ag, fe igen ñatal ne-legyen2 

идут ‚ hogy fem mint 6’ két-efztendôs: de ez ,° te. 
nyézôbb amannál. A'három-efztendôs, hamar Буй 
môlcsöt hoz, de nem tattós: és ritkábban fogenïzik 
‘lól-meg; mind-azen által, mi-nálunk inkább éinek 62 
efztendôfîèl, a’ ki,'ha lehec, legyen fzép egyenes, 
gtiâ, Az óitani való ágacskát, 6’ Fának tetejirúl 1:6: 
jék, шагу 663116116! mefsék: noha inkíbb jovellyák 
némellyek , 6‘ kôzepîn ki-nôtt ágakrúl , mert ezeket 
jobben meg-fózi a’ Nap. A’ kik 62 611у63 ágakbúl 
kinônnek , nem~igeń alknlmateíïàk 62 óltátì-a. Le 
gyenek az ágacskák ollyak, a’ kik Nap-kelct felöl ki 
nôttenek, 6’ kiben tô'ob erô, és melegség vagyon; 
némellyek pedig, inkább Efzakrúl ki-nött ágacskát 
tôrnek. 4to. 

A’ татам/Ь ideiébm fem eggyeznek 6’ kertéfzek: 
mert némellyek azt kévánnyák , hogy hóld-fogytára 
mikor immát fzinte úiság aku-Jenni Januariusba, 
F ebruariusba, Martinsba; 62 62 Bóldog-Afzf`zony ha 
vába ‚ Bôìc-elô 63 más-havába törìék-le az ágacskákat, 
’s akkonis óltsaík, minekelótte ki-fakad , avagy bim 
bózni»kezd. Némellyek riz-nappe! 62 óltís~elôtt tö- i 
rik-le : az 62, mindgyárt hóld~tôltcker, avngy hamnr 
utánna; az-után выстави: valami hives hellyen a’ 
fôldbe félig: avagy egy kevefsé fellyebb 62 06 ágacska 
darabnál; leg-ìobb 6‘ pinczébe 61 áfni, 6' mint elébb 
írám. Találkoznak olly fzorgalmatofok , 6’ kik 6 

yagbúl cfinált edênyben tefzik, és Моден-66161 iól 
bé~clinâllyák, ’s ugy áfsák-cl 6’ fôldbe : de én azt пет— 
igen invallom ; тег: cfak meg Fůl benne 62 ágacska. 
Némellyek Februariusba hóld-tölte elôtc tôrik közép 

Y Ggg; aki 
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XLIV. 

KLV'. 

g’ ki- bòven hoz gyůmôlesôt, i6 rövid legyen, ne. 
igen hofzfzú, (merc a’ помпа lima ágacska, a’ kin 
шах vannak egy-máliúl az fzemek, nem-tenyéfzô) 
erôs , sůrůen rakva fzemekkel',egy elztendôs,.a’ mint 
oda fel-is megmonůottam, Еп , lz en mód'om ize 
rent leg iobbnak találtam, mikor mindgyárt. hóld'» 
tôlteer , a-vagy hamar utánna l'e-tôrtem az ágat, ha 
fzinte úi-lviólcl-A utá'n óltottamìs; ага-шёп- a’ pinczébe 
Шитье! e ugy!I hogy', a’ töré'sf, es óltás-közzôtt, tí'z 
rizen-két nap~ efett, es' néha. kevelIebb-is. Az bizo 
nyos., hogy&gt; kôzônsegefen azt tanittyá-k, hogy' az 
óltani való.' ágacskát, a&quot; kit- úi'ontart папаша, nem 
kell mindgyárt be-óltani: mert meg igen. tellyesnedë 
vefseggel, ’si hamac' el-tôrik, es azv niedvefségtiil&gt; laf 
fan lalian meg-fòfztatvá'n, meg-hérvad'-, az нагадав 
ban-is cfak ugy тайная, ki kell’ vernif ,°-v аз: haegy 
немцу—пар ugy.l наездах ‚. а? nedvefseg' aliibb' l'záll, a’ 
hól. meg-kell t'ogannr,Í es igy l‘1amarább,._’&lt;.zr iobbani 
meg-foganfz'ik, 

Мену Ьб1парбапгйс11` eiiiêle' ágacskákat' le-tömi» 
könyen: efzibe-veheti ember, ha-ezenvel'ébb preferi-` 
bát- regulához-fzabi'a. magát :t es ideiébben, vagy ké” 
sôbben akar дивна; Némellyek azt vették efìek-be, 
hogy ha az óltani? val'ó&quot; á'gat'akkor сагах—хе, mikor ai 
Nap inTàiuro',l velCapriirorno, пат, a&quot; Bikában a 
vagy a&quot; Bakbafvagyon, abbiîl'az ól'toványbúl абы-Ей: 
nem-bánttyák' a’ cferei-bo garak. Nemelly ранги: óltól 
emberek', nem-foliar gondolhak vele, hanemmihelyß 
Ie-töril'c, lieg-enttan1 тащат: meg-lbganfzik пишу 
de nem-ollyan alkalmatos ,_ az'v n'regi-ii'tl Dkra- ne'QO I 

Ha az ágaeskábarr„ mikor faragnd;j belôl valami 
ваше: 
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запас: taláîfì , mint-ha meg-égették vólna : hafonló- 
képen a' tôkén, n' kiben ólcani Жак-(2, ne-várj abbúl 
fok ìót; mer: ha fzinte meg foganfzikás, és nó-is, 
de nem-fok idó múlván a' felöl , a’ melly felôl az a' 
fckete-iel гашиш ‚ el-véfz, és avagy ki ég, avagy 
meg-tothad, ’s az бит/двум oda-lefzen. Аид: 
éfzbe-kell venni, hogy mikor a' fa virágzik, nem 
иен arrúl a' fárúl ¿gat Едкий. ha fzinte ollyan ваш 
koznékis, а' ki még nem-bimbozik ,~ fô-képen az ide 
jén-érö gyůmôlcs-fákrúl , ugy-mint C_/êreßmyg Magg, 
Mandala, Вашем, ’r it. 63 tóbb eHéle fákrúl. Olaiz 
Orfzágba, ’s más meleg orfzágokban, а‘ hól minden 
hamarább érik; ôfzfzel, minek~utánna a’ fa-lcvele lc 
húll , és új-efztendô tájban tôriL“, és ólttyâk az 53303— 
kán; de ez, nem a’ Mi Orfzágunkba való` Ha ki 
akarìa, egy hofzfzú ágacskabúl, két ’s három óltani 
való ágacskát свищи, 63 ugy bé-ólthattya mint a' 
tóbbit: de alól af tavallyi ágacskát el-kell metzeni a’ 
jobb, és ôregebb fzemig, масками legnd mind 
gyárt a.’ (панде. Azt-is щек, hogy az igen búìna 
ógrúl , nem kell óltani való ágac~kác tôrni .' mer-t az, 
ncm~lefzen tenyéfzô. Azt~ is 361 én`zbe kel! venni, 
hogy az óltó ágacskárúl , le~ne vonnyák arrúl a’ réfz« 
růl a’ heìác, a’ ki a’ Банан kivůile eîìk: пазу :niko: 
¿az hafadékba садик, е1-пе hadgyák válni az ágacs 
шт. ' 

A’ ki шатает, avagy mefzire akaria küldeni 
azóltó ágat,avagy máshonnét hozatni, azonlepyen; 
hogy .az úton el-ne tòrjék , az fzemeit le-ne tafzitsák, 
és 36 friifen hozzák. Azért aval Еду-11:11 bánni , fö 
képen ha mefzfzuvifzik: vegyenek 36 agyagst, аи: 

mézzel 
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Harmadìk Kônyv Gyůmòlcsòs-Kert, 
mézzel gyúrìák-meg, avag cfak мы: mártianak mez.V 
be, és abban сайта az als végit, egy kevefsé fellyebb 
az íznél ,- тег: a’ méz magában nedves, a’ kit az Nap 
fem fzárafzt hamaßmeg ; édes, nem-zîros; nem-hai 
landó az rothadáfra: a’ mi-némů neéveläéggel тары. 
tatnak az ólcani való ágacskák. Az agyagnak, @gy 
mézés шпат): fölibe kóiïenek frifs fa-mohot , és igy 
friffen meg maradnak az ágacskák. Az-után vagy Hw 
del kôzzé,vagy шашкам tehetik, vagy денежка. 
ze, виду а’ ki mint акта ,~ de fzép gyengén асте 
kel) òket kötni ‚ a’ rázásban el-ne clifolodgyanak, 
avagy a’ fzemek le-ne efsék, Nemellyek retekbe, 
avagy rópába dugìák a’ végit, a’ k1 nedvefen сап-ссуд: 
de ez fem hofzfzú útra való. Miko: máshonnét hoz. 
nek efféle ígacskákat, és valamennyire meg~tikkat» 
tak , minek-elôtte bé~óltsák , egy ideig frifs vízbe-kell 
termi az alsó végeket, hogy nedvefséget тумак mr 

okhoz. Arta-is kell ñgyelmezni, hogy mikor kü 
ómb kůlömbféle ágacskákat tómek, és el-tefzilc, 

avagy mífonnét hozzák , írják czéclulára az nemeket, 
és a’ ('zerint reáìok кашек: hogy meg~ífmériék mel» 
lyik танк. 

§. IV. Mi-képen kel! fzemre óltanì. 

AZ авт-с, vagy Ievélre való óltáfrúl, avagy H» Rtomozáů'úl, ielentettem саны ezcn kónyv» 
nek 4. Réfz, n. XXIV. hogy ez ollyan óltás, mikot az 
fzemet, иву bimbot mid beiafhíl le-Vonfzák a’ вши 
£grúl, 69 más-Hunk heiafkôzzé vonfzák, a’ mint fig. 
z. n, 3. 4.5. Kihez hogy könnyebben ìutlualfongzi ólc 
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óltó ember, adok egy-néhány tudomány't. Elsôben 
chez laz óltáshoz, баш fácskát-kell válaí'ztani, a’ ki 
iól meg-nött, 63 a’ kinek fzép lima-hein vagyon, 
nem-ránczos; temérdeksóge lehet , mint akár-mellyik 
úinak, avagy vékonyabb-is ; annak minden ígait le 
kell metélni. ado. Valami ió gyúmölcs-fárúlmefsék. 
le az óltanivaló ágacskát, a' ki azon nyárba nôtt-ki 
маршем, vagy Délre, az ágnak teteiin, és a* ki 
ió erös , és a’ kinek a’ levele шипы: végin bimbócs 
kák, avagy fzemecskék látfzanak. Ezek kúzzúl-is az 
fzemeeskék-kózzúl ollyanokat kell шагания, a’ kik 
leg-iobbak , és ôregebbek ; 63 nem-fzintén a’ teteiin, 
hanem inkább a’ közepin vannak az dgnak. Alféle 
ágat, mind fáßúl-kell a’ fárńl le-metzeni, kirůl az 
meg-nevezett fzernet, avagy bimbócskát, egy-darab 
heiacskával le-kell vonni : a’ kit hogy sérelem-nélkůl 
le-vonhalTanak , abban áll le -nagyobb тайги-369. .Azért némellyek el-mennek, gs azt a’ heiacskát, ki 
az bimbó levél-kôrúl vagyon, kôrnyůl metzik , mint 
egy paizocskát hofzattára , kinek Felsô-réfze fzélelfebb 
63 а2 alsó hegyelfebb legyen: kinek kôzepin állyon 
a’ fzemecske; ezt mondok ‚ egy cfontocskával,vagy 
a' kôrmôkkel , úiokkal ugy vonnyák-le, hogy meg. 
ne итак az fzemecskét , 63 ne a’ fáián, hanem a’ 
heián maradgyon. A’ végre, mikor láttyák, hogy 
le-akar hámlani, egy kevei'sé eróßebben nyomiák a’ 
fának ellenében, nemfolytára. En iobb módot nem 
találtam, hanem az ágat, a’ fárúl le-metzem, és az 
után a’ fzemet ezen ágrúl mind мацы, IevelePcúl , 
egy darabocska fáiával eggyůtt, ollyan formara, a’ 
mint fellyebb megirám : az»után a’ két-úiammal 

H h h meg 
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meg-fogom a’ börôcsket, avagy a’ kes-hegyivel, es 
más két-úiammal a’ fácskát, ’s ugy venom-le fzép 
gyengen, hogy meg-ne hafadgyon a’ bôr, es a’ fées 
ka &gt;benne ne-maradgyon; mert ha benne marad, 
nem-válik ió, Ha ki más iobb modot talál, meg 
probálhattya. Minek-utánna le-vonták a’ bimbót, 
mind педант a’ fárúl , tarcfa azt az ember a’ levelerůl 
az aiaka-közzôtt, vagy a’ fzárárúlt de a’ bimbót meg.' 
ne nedvelitfe, meg a’ fának (a’ kiben óltani akar) 
a’ heiát meg-nem halittya , és a’ гадает el-nem vá 
lafzttya: de iólreá-vigyázzon, hogy ebben a’ válal'zë 
tásban, meg-ne lirtfe belöl a’ гас. 

A’ fa-heiának pedig идиша, egy-nehány képen 
lehet: ezt leg-iobbnak találom, hogy az melly hel 
lyett (mint nda fel-is me »ii-tam) fzep lima, es frifs 
a helly, ottan ió éles-ke el mefsék-meg a’ fának he 
iát, Deák T-formára egy keveCse hofzabban, hogy 
fem mint a’ bimbónak heia, a’ kit le-mettzettél; az 
után egy arra való kéfzitett lima fácskával, vagy 
eiontbúl, vagy fzarnbúl elinált fog-váióval, kinek 
nem-igen hegyes, hanem valamennyire tompább 
a’ vége, válafzd-el mind egy-felôl , ’s mind más-felôl 
a’ fáiátúl a&quot; heiát, közibe dugván gyengén ezt az ez. 
kôzt, hogy bele-ferhellën az le-vont- heiàGSkat dln’ 
felsô lineán , avagy metzéfen nem-kell meg-nyitnia a’ 
heiát. Az-után fzép gyengén, a’ ki-nyitott heinak 
közzibe-kell vonni a’ le-hámazott Ivimbót heiafiál, 
kit az fzáránál-Fogva könnyebben le-vonhatni : de le 
ne fzakafzák ha lehet , a’ fzárát rola. ugy helyhez 
tefsék pedig, hogy az alsó réf'ze, a’ ki hegyelïebb 
egy keveläé, bellyebb fzolgállyon a’ пастилы: sà’ fels 
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felsô réfze pedig , egy-irdnt legyen a’ felsô теша: 
fel ,fés iól a’ fára fekůgyék ugy hogy, mind két-felôl 
ióllbé-fedeisék a' mêg-balitot heitúl.’ az metzés-is, 
nem az Napirânt, hanem annak elleniben legyen. 
Némellyek kerefztůl metzik a’ так heiát, hogy kön. 
nyebben bé-vonhafsák a’ fzemet ,° azért minden-felôl 
ki-nyittyák. Ez noha meg-lehet ugyan, de nem-f 
ollyan alkalmatos: mert nehezebben forr-ôfzfze, és 
foganfzik-mega Némellyek, a’ mint el-metzik a’ fá 
nak teteiít, onnét kezdik-el a’ halitál't, efak-nem fél 
úinyira alzi , ¿s a’ mint oda-fel irám , el-válafztván egy 
kevefsé a’ fáiát a’ heiátúl, ’s abba voni'zák a’ fzemetr 
és fellyůl mint egy-úinyi fzélefségre, fellyebb had 
gyák a’ meg-hañtot heiát; hogy ha meg-fzárad-is fel 
Iyůl, ne-árthaiïòn a’ bimbocskának. 

Ha illendô-képen belé-vonták a’ fzemet, навек 
ió módgyával-bé kender-fzállal , vagy fodoritatlan fe 
lyem-fzállal; akár lennel , akár hárs-fának le-hámazet 
heiával egy швее fzé&quot;‘Ièbben. Meet a’ fodoritott 
света, vagy felyem , mivel a’ fínak heiában igen bé 
меда magat , nem-olly alkalmatos t ha pedig más ez 
köze nincfen, evel-is bé-kôtheti fzép gyengén. E525 
le kôtelekkel mind fellyúl, ’s mind alól fzorgalma 
tofiàn meg-kell tekerni a’ Не , hogy ôfzfze-fzorúllyon 
a’ meg-hafitot не}: de nem-kell igen meg-fzoritani ; 
тег: az-által, a’ nedvefség meg-reked, és nem-{zol 
gálhat a’ fzemeeskére : azért meg-fem foganhatik; 
Hogy pedig mind fellyúl, ’s mind alól выдавшая 
ezen kôtelek, a’ közepin-kell fogni , mikor bé-akaril 
ember kôtni , és kezdgye-el a’ tekeréfl . a’ metzés el 
leniben hátúl a’ fzemen alól, és tekerie a’ metzéfnek 

Hhh n végé 
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végéig: ott hadgyon egy darabot a' kenderben, ki vel a’ felső сет őfzfzekőtheűe ; az-után a’ máíìk fe- l 
‚ livel, fellyűl mindgyárt a’ fzemnéi kezdgye-el a’ te 

kex-él}: : de ugy, hogy a’ Гите: bé-ne fedgye , fe bé 
ne köffc, hanem nyitva hadgya, hogy azon, mikor 
me -foganízik,fzabadon ki-nöheßën, és köíïè-bé {21:1 
te а metzélìg, Azután térjen me int alá, ’s a’ má 
Íìk meg-hagyott réfzivel fel, ’s kö e-ôfzfze hátú} az 
fzemen alól. Arra-is vigyázzon , hogy meg-ne víze 
űtse fe a’ kenden , fe az fzemecskét. Azután ken 
nye-bé óltó-viafzal, avagy cfak más-félt: viafzal-is , 
mind выдут 's mind alól a' hafadékot, hogy a’ víz 
belé ne-fzivárkozzék: és ha fellyůl a’ fát el-metzette, 
azt-is; noha ez nem-fzinte (zükséges, mind-azon ál 
tal igen alkalmatos. A’ leveliben el-metzhet egy ki 
cñnt, de a’ tóbbit mind гашиш rajta hadgya: mert 
ha egy kevefsé meg-foganfzík, magátúlis le-húll; ha pedig le-nem húllana. hanem efa rajta (индия. 
nem-{akat várhat abbúl az ember. 

ь. A’ köteleket-is rajta hadgyák, még meg-nem fos 
ganfzik a’ bimbó: kit efzibc vehet ember xs. vagy 
zo. nap-alatt, akkor egy kevefsé падениями a’ kö 
сап ‚ а' kit raita hagyhatni egy-hólnapig. Ha pedig 
temérdek a’ fa , tovább-is : hat, vagy hét-hét után ‚ 
áppen le-vegyék a’ шее. avagy вы hátúi гневе! 
fel, hogy mikor nö a’ fe, engedgyen neki, és ma 
gátúl le-húllyon: ha pedig láttya ember, hogy bé 
vágódik a’ fában, ngy-is tágítani-kell. Meg-ülnét 
hemi ha meg-{oganfzott attúl, hogy ha a' uitt ha 
gyott fzára. le-húll magátúl. Ha pedig raìta marad. 
¿s nem-fúk, tevő; rçménség van abban; de ha гав . ° if: 
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Erîů és zôld, angy veren, még nem~kell kétsëgben 
efni; merc tudom, hogy néha efztendeig-is el-állotc 
az-után hngy óltottam , és efztendó múlván fak: 
dott-ki. Arrúl leg-könn ebben efzibe veheti ember, ha fakadni-kezd 3' bimbó): 

Ha ki tôbb fzemet 311311113 egy fában óltani, 3204 
kat nevonn 3 egyenefen еду-11163 után ; (mert az 
3136, 3' fel nek akadályt fzerez,) ne-is környôs 
környůi, 113116111 6163133133. 3' mint Eg.z. n.5', ki 
tetfzik : hogy igy , könnyebben el-ofzolhaffon a'_ 
nedvefség, és annáliobban munkálkodhafàék. Arra 
is kell vigyázni , hogy mikor le-vonnyák ezt 3’ Гц 
111663116: a fáiál'úl, feilyůi meg'ne likafzfzák, avagy 
ne-legyen 111133: inert 32 hafzontalan, hai'onló-képen 
113 16361; 113116111 301111 ha valamennyire veres lefzen. 
Ha nônni-kezd 3’ fzemecske , meg-óltalmazzák 3’ 1261 
tûl, 63 más ártalmas ellenségtůl. 

Ennek 32 «111473146 idejc, Куй headed» Iq/àen, 
11111101- 3' fák 361 hámlának, avagy 3' mint oda-fel is 
meg»mondottam mizgálnak? 63 mikor meg-erôfsôd 
nek 32 új-nôvéfek 3’ kikrůl 3' 1260166 kell Ie~vonni. 
Az pedig juniufnak végin ‚ 63 egéfz juliusba, Анди 
1111111311-13 6163111 történik. En 321: tanúltam 3’ 36 ken» 
téfzektůl, hogyI [св-301111 Ur мул-662.36“, é: Samt 
{Леди napia-kâzßôtf eff'éle óltás : 011063201: által, 
ieg-inkább kell vigyázni 32 616Ь meg-nevezet két do 
10313, és a’ mint hideg , vagy meleg tartományok 
vannak. A’ hóldra nem-igen haìtnak némellyek; 
310113 máfok inkább iovallyák, hogy hóld nevelkedé 
lire legyen: 63 eûve-felé, 11111101- 3' Nap ист-1201631 
311117113 a’ bé-óltott fzemecskére . ét oily 1131113: ki 

H h h 3 fen; 
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LIII. 

LIV. 

fem fzárazthattya: mikor fzép idö vagyon, цепи 
esòs avagy igen fzeles, nem-is felettébb meleg. Az 
illyen ágacskákat nem-tarthatni fokáig, fe nem-villet 
ni mele'ze, hanem azon парен kellmindgyárt óltani 
belôle ,° шеи: ki-menvén a’ nedvefsége, hamar meg 
hcrvad: igy a’ tápláláiiúl-is meg-fofztatik, Mind 
azon-által, ha ki vízes ruhában takaria, máshová-is 
el-viheti, es egy vagy ker-nap el-tarthattya .' noha ez 

. fem igen hafznos , ha meg-nedveßtik, a’ mint elébb 
is meg-mondám. l 

Ha Aki meg-hal'itotta T-formára a’ есть heiát,’s 
ugy óltot, meg-hadhattya a’ так teteiit: mikor 
pedig iól meg-Foganfzik a’ be-óltott fzemecske, el 
metzheti három-úinyira a’ bimbón fellyůl ; mert ha 
igen kózzel metzene a’ bé-erefztett heihoz, magy 
akadályt fzerezne virágzó nòvéseben. Hanem efz. 
rendö múlván, mikor az óltovány meg-erôfsôdôtt, 
esftizen-ket bimbocskái kezdenek'lenni, azt a’ ŕ'a't, a’ 
kit három-úinyira hattak, le-metzhetni kôzelebb az 
óltott bimbóhoz: de a’ metzeli, mindenkor bé-kell 
kenni óltó viafzal, de iobb ha le-metzik a’ teteiit. 

Illyen fzemre való óltálial ólthatni mind limit; 
.Kôrt'vŕlyr , és más ‚лада: „атаман: , hamar-is аба 
nek, es gyúmölcsôznek ; de nem-olly tartol'ak , es 
erôliek, mint az ágacskán óltott щ. De также. 
pen fzolgál a’ кишащими , Брапуо’т-тсюте , feil 
m'm, és más efTéle `kôvet. magvú gyûmòlcsôkre.' 
OMR-fibra, RIMM-is, es affele bokros virágoksa. 
kikrůl irtam imitt-amott a’ virágos könyvben-ìs, es 
az Kalendariumban-is n.199. 171. A’ fzemre való 
óltáii'al harmadik efztendôre , neha máfodikra-is ЕЁ: 

ш 
4 
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дыме hoz 'az óltovány. Némellyek âzt высеян 
fel, hogy a' favanyú gyúmölcsů fárńl le-metzett 
fzemet , nem-hofzúkáfon, és paiz formárakell met 
fzeni, mint az elébb meg-itt перегнав ‚ hanem négy 
fzegletůen, 

Más módot-is irnak némellyek eiFéle fzemre Va 
ló óltásban, a’ kit nem nyárban, hanem ki-keletkor 
óltanak. Kinek meitersége ez: cfináltas magadnak, 
egy négy-Izegú aczélbúl éles vafaeskát, a’ ki belôl 
tites legyen; noha kerekdeden, vagy más-formára-is 
meg-lehet, tudni-illik ollyant, mint a’ mivel a’ var 
gâk élnek, mikor a’ ezipellôs fúlén, avagy bôrôn li 
kat cfinálnak: de még isiobb a’ négy-fzegletú. Evel 
az efzkôzzel, щепу ideién ki keletkor egy fához, a’ 
kibůl óltani akarfz ; válafz azen egy igen fzép tellyes 
fzemet, kôzép-fzerint való temérdek ágrúl, nyomd 
a’ kôrůl a’ te ezkôzôdet, és válafzd-el a tôbb 11316 
túi, és vond-le fzép gyengén a’ fáiárúl , hogy valami 
sérelem ne-legyen raitax de ugy, hogy a’ fzem kôrůl 
maradgyon hei raita , akát négy fzegletů , akár kerek 
ded , igy le-vonván meny más-fához, a’ kiben ólta 
ni kévánfz, és ugyan azon ezkôzt nyomd valamelly 
¿gra , a’ hól akarod: (попа némellyek más I'zemre 
is nyemiák, és arra ólttyák) hafonló-képen vond le 
azt-is arrúl az ágrúl, és a’ hellyiben alkalmaztasd az 
elébb le-vont fzemct; iól egybe illyenek pedig, ha 
azon ezkôzzel kerekited ki, és vefzed. Azon légy, 
hogy a’ fzem egy-aránt efsék a’ le-hámazott helyre, 
és meg-fogannyék. Az-után kend bé mindg árt kôt 
мамаша: óltó viafzal, és kôsd-bé er (Iecskén 
kender-_fzállal , az mint oda-fel: hamer meg-foganfzik, 

¿s BYÜ! 

LV. 



442 Harmadìk каш СуйтЫсэбзЁ-Кеп. ì 
¿s gyůmôlcsôt hoz idô iártára. Én- ezt 1’ módot 
нет-рюшами), de iobbnak itélem az elsöt: met: 
[Мишки még nem-hámlìk annyira 1' fn, позу kág 
nélkůl le-vonhailì ember, 1’ heiát. Mind-azon-álul 
ide Мат, hogy a’ kinek tetzik, meg-probálhattya. 
Eiïele óltáßâl ki-keletkor, akku: élnek, mikol eggyen. 
lö a' nap 12 étfzakával ‚ fzép tiízta idöben: mikor 1' 
fák fakadni kezdenek. Azt-is éfzbe-kell venni,hogy 
femmi-némů óltáß ne-vegyen clé 12 ember, mika; 
1’ Ьс]е:1еп 6:1`211‹1-Г2ё1 fúi. 

§. V. Mi-képcn kell fipra óltani? 
LW' ' I-legyen az Ирга való óltás , meg-irtam oda fel 

4. Réfz. n. Xxxv. kibůl iól efzedbe vebeted :itt 
cfak arrúl fzóllok, mi-képen kell azt végbe vinni. 
Elsôben, 12 illyen óltás, kivált-képen ollyan fákhoz 
illendô, 1’ kik fok nedvefséggel birnak ,° noha más 
fákhoz-is, mint 12 Iìemre való óltás: erre-is igen 
fzép Í'zemekkel rakva való ágat-kell Válafztani, a’ ki 
12 idei vnövés _legyen ,~ annak 12 ágnak-is 12 ideinek 

. kell-lenni, a’ kire vonni akarod 12 lipot, eggyenló 
legyen a’ temérdeksé ek-is: тег: egyéb-ként, fem 
mire való vólna 12 1:63, ha eggyik temérdekebb 

. vólna az шантаж ; mivel нет-6111111 ГюгоНЪщвспь 
a is forradna-ôfzfze. Az~után arrúl az ágrúl (a'kirůl 

le-akarod vonni a’ ßpot, avagy a’ mint a’ Deákok 
nevezik,a’ gyůrůc) válafz egy, шагу két fzép egéf 
séges fzemet alól, a’ hól temérdekebb, mesd-el a’ 
teteiic az ágacskának, és intézd-el, mennyi fzemet 
akarfz le-vonni, és mellyiket ; ezért egy éles-kéffel, 
.ucsd környôs-kôfnyúl egyenefen 1’ heiát, a’ kin a’ 

[zsm 
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fzem vagyon ‚ és a’~kéi`nek fokával kenegesd-meg hâ 
túl a’ heját, hogy könnyebben el-váliyek a’ fájátúl. 
Az-után рюши-тег ‚ ha meg-fordithntod két-újod 
dal az heizt, a’ kin a’ I'zem-van g ha nem, dôrgôld 
meg megint a’ fzemen fellyůiis, alól-is, de a’ fzemet 
meg-ne шита, hogy meg ne sérúllyon. На meg 
fordúl hellye'búl az héj iìemefiůl, és efzedbe vefzed , 
hogy el-Vált a’ fáiátúl, ugy hogy le~vonhatod a’ ii 
pot, ne-vond mindgyárt le; hanen; had-raita a’ fán 
addig, még a’ máiik-fának heiát, a’ kiben venni aka~ 
rod, le-kezded hámozni. Aval pedig igy bánnyál, 
mesd-el a' так teteiit, 63 a’ kôrmöddel három vagy 
négy-réfzre, vondJe egy kevefsé a’ fának hcìát, 63 
mint-egy fziìat, vondogald-le laiTan: ha annyira le 
bámoztad, a’ mennyire a’ {ipnak hefzfzasága van (az 
pedig egy vagy két-újnyi fzéiefségre le'het) vond-le 
a’ vékonnyabb réfzire a’ Нрос, 63 vond a’ lehámozot 
Рёв-а: az-után mind alább alább vonogasd a’ heiát, ’s 
a’ gyůrút-is utánna mind~addig, még meg-tôlti т. 
63 eröiTen-áll benne; mellyet efzedbe veheted abbúl 
ha fellyůl a’ gyůrůn, valami fcìér nedveíäéget látfì 
a’ ki belôlle kijôn. De igen reá~vigyáz hogy afva 
náfban valami-képen alól meg-ne hafadgyon a’ gyůrů: 
alább fe hámozd a’ fának heiát, hanem cfak addig, 
a’ mig a’ iith vontad. Az-után el-metzheted a’ le 
vont heìát. de nem-egyenefen a’ Gpnak alsó réfzivel, 
hanem f'ellyebb. A’ le-nyúzott Бас-13 ‚ valami 1363-12 
zel a’ q_vůrůn fellyůl, mesd el. 

Némellyek azt-is kévánnyák, hogy a’ fzemet, a’ 
Napnak arra a’ réfzire forditsák, mellyre az-eiôtt ál 
1033, minek-elötte le-vonták vólna: és femmiképen 

Iii meg 
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meg-ne nedvelitsek. Némellyek az ntán fzáraz ken 
det, vagy len-lzállal fellyůl, 63 alól be-kótik, az 
mint oda-Fel a’ fzemre való óltáli'úl irtam : de az nem 
fzůkseges, a’ mint az-is , hogy óltó viafzal ŕ'ellyúl és 
alól be-kennyek a’ gyůrút, hogy femmi viz Ь616-пе 
fzivárkozzék : mert ha ugy bé-vontad, hogy erôlî'en 
állyon a’ fában, ennek eleit vetted. Nona taláfn 
nem-ártafz vele, ha éliz-is effèle kenéliel ,° fellyál ре. 
dig a’ Fa-teteire, vony ket vagy hároin fa-levelet, a’ 
ki árnyékot efinállyon a’ gyůrůnek, hogy a' Nap. 
súgára ki-ne súlfe: a’ fzárát-is raita hadgyad, a’ mint 
oda-fel. Némellyek, efztendós fera-is óltanak illyen 
(ip óltálIÍal; de nem-ollyan ió, mint mikor egy idös 
mind az óltani való iig, ’s mind a’ kiben óltanak, 

Hogy pedig fzep úi növél'ed leheiien nyárba ,a' 
kiben illyen gyârůt vonhas.' Karáclonkor mesd-el 
egy úinyi temérdek cfemetenek a’ tereiit, 63 nyesd 
meg a’ kiben akarfz óltani , 63 ki-keletkor, Ízép iii 
növéfeket ver-ki. Az illyen óltás kivált-kepen (zol 
gál azokra a’ fákra, a’ kik más óltáÍIâl nehezen Fe 
ganfzanak, ugy-mint ватт, климата, С/е. 
re/ìnye , Spanyo'r-msgy , Bin-alma, Úlal'y-fa , Füge/É.: ,° 
(de ezt Maiusba-kell óltani, noha juniusba, ’s Julius 
bais meg-lehet) 63 más féle fákra-is kikrůl odafel-is 
emlékeztegn. Az ideie ennek az óltáfnak nyárba va 
gyon, mikor hámlik a’ fa, az az, mikor el-válik a’ 
heia a’ fáiátúl , nem-kůlômben, mint az (zemre való 
óltás: de az fipra való óltás, ki-keletkor neen-lehet, 
Arta-is igen-kell vigyázni, hogy mikor le-vonfz-ák az 
врос. a’ fzemecskéiiben ne-_maradgyon a’ gyenge 
fácska. 

§. Vl 
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§. VI. Más~ŕ`élc óltáfoki'úl, búitatáfrúl, és 
a’ gyümôlcs-fáknak fzaporitáibkrúl. 

Öbb óltani való módokat-is írnak az Authorok,~ 
mellyek-által fzaporithatni a’ gyůmôîcsôs-fákat: 

hogy fzelid, és ió gyůmôlcsôt hozzanak. Kôzôn 
ségesb nii-nálunk a’ búitatás , mellyel kivált-képen a’ 
fzôlöt fzaporittyák : de meg-lehet más-fákat»is illyen 
képen búitatni, a’ kiknek ága: kôzzel vannak a’ fôld 
hóz, és шрамик: mellyet igy vihetz végbez, Ki 
keletkor keres ió gyůmôlcsòs-fát, a’ kit el-akarlz 
fzaporitani , a’ kinek kôzzel a’ t`ôldhôz az ága, és hai 
landó: áfs a’ mellet leg-alább egy-lábnyi méllységů 
vermet, baits-meg gyengén, és nyomd bé a’ fôldbe 
ollyan okkal, hogy a’ fzem , vagy a’ cfomó, a’ hon 
nét a’ gyôkere fakadni kezd, fzorgalmatofran bé-fe- ' 
defsék fôldel; és egy-néhány hellyett a’ вешек he 
gyivel, a’ kôzzelebb való cfomóig meg~dugdoiïàd-, 
és a’ hegyit két-lábnyira ki~had a’ fôldbůl; melly mel 
lé, hogy egyenefen felnôiiôn karót veri , 63 kôtôzd 
hozzá, ió fôldet hány гей, és erôlfen meg-nyomiad, 
hogy hamarább meglgyôkerezzék, a’ mint meg-lát 
паша Fig. т. n. ç. Ha pedig könnyen meg-nem akar 
na hailani, hátúl a’ kéfièl egy kis metzeft tehets rai 
(а: de ezt fôldel kellene bé-fedni. Ha pedig óldalas 
lag tôbb ágak nöttenek vólna a’ búitató ágon, azokat 
el-kell merzeni, hogy cfak a’ derék ág maradgyon 
meg. Két vagy három-eiztendö múlva, mikor iól 
meg gyôkerezett az el-búitatott ág, el-metzhetni az 
annyátúl, és más-hová últethetni , a’ hól álhatatos 
legyen. Efïële ôltáITal , vagy штаны , cfak-nem 

Iii 2. min 
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minden-fele Её: Г21ро1‘1с111с111‚ a’ mint oda Pelis me . 
mondám , a’ kiknek kózzel vannak a’ fólahòz bailan. 
Iló ágai: kivált-képen Salieri-fd: , a.’ ki 12 óltáífal ne. 
hezen foganfzik-meg; Ola/‘z [11111 ‚ boèrahrar gyümg'l. crâzâ e/meféhet , ugy-mint gre/i, Sz.. Jim: fàólöcf. 
kéif , ’r a’ t. шт, 63 más-féle'fás~virágokat, kikrůl 
talállz imitr-amott 12 virágos-kônyvben. Az igen 
kemény fákac-is ‚ a’ kik nehezen fzenvedik az ólcaíì, 
fzerencséifen búitathatni-el. 

2. Az ágon való últetéfiel is nevelhetni fit, és 
('zaporithatni, тат-111111, mikor 12 ágac 12 annyá 
rúl le-fzakafzttyák, vagy le-törik vagy le»metzik, és 
ugy tefzik 1' fóldbe. Annak 1’ módgya еду—найду 
fe'le. Elòfzör, egy fzép egéfséges , egyenes nem 
horgas, hanem frifs, eiztendôs ágat válafztanak, 1' 
kin egy-darabb tavallyi nôvésis legyen. Ezt 12 ágat 
mind két-felôl el kell metzeni, 63 ugy Fél-réfnyi ve 
temben , meg haìcván mind 1’ két-réfzit, ió zíros 16111 
ben el-kell temecni ; de elébb tehén , vagy ìúh ganéit 
вен-11511 hánni, 63 161 meg-tapodgyák 1' fôldet raita .° 
1’ 116: végin-is, (1’ kit a’ fólben temetnek-el ) le-kell 
vakarni 12 ignak 1’ 1111136 heìát, hogy a’ nedvefség 
könnyebben által-hnthaiibn. Ha pedig fìlvekec, 
Vagy bokros ágakat illyen-képen akar valaki últetnì; 
minek-elótte el-ůlteti, 1‘ végic , 1’ ki 12 foldbe me 
gyen , egy kis pôrôllyel, vagy 1' Fegával tôrie-meg, 
hogy Ízálas legyen. Az-után ôntôzze-rneg vízzel, 
ge ne ganéjal, a’ kit nem-fzenved, 63 fedgye-bó 161 el. 

Eŕïéle óltásban , Laurembergius , igen fzép pro 
bált módot prœfcribál, és 12: vallya; hogy alig ta 

l, 
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шиком valsmi Fa, avagy bokros cfemete , a’ kit efz. 
tendôs ágon nem-í`zaporithatnának: de két-dologra 
keii-vigyázni. Esöben , hogy az alsó végit, a’ kit с! 
metzenek, ez kôvetkezendö Haßrommal beïkennyék. 
ц. Cerœ З 1. Terebinthi 5 ß. ReÍinœ comm. З и; 
mifc. Hat empl. az az, kózönséges viafzat egy uncut, 
vagy шипов: Terpentinát fél-unciat, egy latot, kö 
zônséges yantátt két-unciat, az az, négy-latot ke veriék iól äizi'ze, ciinállyanak Haiti-emot belôle. Ez 
a’ Haiìrom nem-engedi ‚ hogy a’ terméfzet-ízerint 
vnló nedvefsége ki-mennyen, és más ártalmas fér 
kezzék hozzáìa, ki-miatt meg-kell rothadni, Má 
fodfzor, hogy a’ bé-kent ágat, ne-dugìák egyenefen 
a’ fôldbe .° hanen: meg-haìtsák , és a’ felsö-réfze ki 
áilyon a’ földbûl; a’közepe pedig, a’ veremnek Ед! 
dit еще: a’ temérdekebb réfze és vége , a’ kit meg 
kentek, egyenefen-állyon, nem a’ fòldbůl-ki, hanem 
két vagy három-újnyira a’ свищи legyen, Igy a’ 
kôzepsô réfzibůl, a’ ki az fôidön fekfzik, fok зуб 
kerecskék fzármaznak. ~ 

zdà. Ha ki aku-ja, cfak a’ fának teteìirůl-is töt 
het ágat-le a’ télnek végin, vagy ki-keletnek elein: 
de le-vakaria, a’ mint elébb-is mondám , a’ végin a' 
kůlsô-heìát imitt~amntt, és cfak ugy temeÍTe-el a’ 
fóldbe , hogy a’ felsö-réfze ki-állyon, kinek teteic el 
metzhetni; de eHële óltoványokat , gyakran-kel 6:1 
tözéifel fegiteni, fó-képen a’ типов, és czitrom 
fákat. Illyen gyökeretlen ágakon, mind fákat, сГе 
metéket, мишки. fúveket fzapnrithatni. A’ fák 
kózzúl , igy igen òrömefi: meg-foganf'zik a’ Fůßfa, 
Olnyjì , a’ kit cfakmem térdig-kell a’ földben dugni., 

Iii 3 Luu 

LXIÍ. 



448 Harmadik Kònyv Gyůmólcsôs - Kerr, 

LXIII. 

Lauri-rfa, Füge-fa, Suder-ifa, Bin-alma, Пуд/рои, 
Szölo' ищут, 6s más eifélék , a' kiknek nagy a’ bélik, 
és mértékletes nedvefségek , melegségek-is van, mel 
lyet meg-is tartanak, Clemeték, ugyv mint Riber, a 
Vagy Szent Лид: fàôlönkéje , ngr: , qumaring , ’.i ift. 
Fůveb, Zíüya , Мины: , Вбр,‘ Szekfů , Стриж/й , 
Majora'mu, Kuta, Leucwium, avagy nyáti-vióla, A’ 
menthat hegyivelalá-is últethetni. EITéle óltásban, 
nem kell igen magoÍTan a’ fôldbůl ki-hadni a’ teteiit 
az ágnak : a’ metzéfic-is vagy óltó viafzal , чаду arra 
kéizitett agyaggal kennyék-bé,- hogy a’ viz belê-ne 
fzivárkozzék. Reá-vigyáz, hogy az ágnak heia Fel 
ne fodorittaisék, vagy nyúzafsék, mikor a’ Fôldbe 
dugod г azért ióbb elölzôr karóval clinälni likat , a’ 
kibe tehefsék, fô-képen ha vékony az ág. Мец né 
mrllyek, olly temérdek ágat-is ůltetnek-el , hogy bé 
tölcfe az embernek markát , és temérdekebbet-is, a’ 
кацапы iól bé-kéll nyomni a’ fôldet: ne legyenek 
hofzabbak három-Iábna'l , és temérdekebbek az ember 
kariánál. lllyen ůltetéi'ekkel, fok meiterséges óitâ 
Íokat vihetni véghez. Kirůl ide-alább. 

3. Mód , a’ kivel nem-igen lártam hogy élnének 
a’ Mi-Orfzágunkban, kivált képen az gyůmólcsôs 
fiiknak fzaporitásában : hanem a’ „шесты: mint 
oda-fel irtam ìvirág. kert. n. eXvaI.„ii`mét “душ ott 
n. сххх. mind-azen által, a’ gyûmôlcsôs fak-is 6:6 
mePc meg-Foganfznak , ugy-mint mikor az ágat le 
nem metzik a’ fárúl ; hanem raita hagyván, arra a’ 
végre cfinált fazakon avagy kosáron által vonizák, 
és azt (шеи meg tôltik , kiben gyôkeret ver, az mint 
figura ’s n. 6. meg-láthatod. Azt pedig камыш. 

kell 
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kell véghez vinni , minekelôtte a’ fáknak bimbói ki. 
fakadgyanak ; azétt akár kosárt clináltas, akár faza 
kat, kinek az óldala nyitva-legyen, e's az fenekin ak 
kora lik, hogy által-mehelTen raita az ág.’ akár defz 
kábúl ládácskat, mint az Olafzok , a’ ki két-félbůl ál 
lyon „hogy egy-máltúl el-fzedhefsék mikor akariák; 
akár ciak ruhával kôsd-reá a’ fôldet, noha evel nem 
igen fok fôldet feglalhatni, LiIéle edényben vond 

, bele a’ Fának teteiin termô ágat, mennyit, ’s hól aka 
rod: de ugy, hogy az ágnak cfomóia, fôldel bé-le 

yen fedve , 63 minek-elôtte el-temeted, dugdosd 
meg a’ kéfnek hegyivel azt a’ rélzt , a’ ki az fôldbe' 
megyen imitt-amott, a’ hól a’ gyôkérnek-kell fzár 
mazni. Az-után tôlesd-meg ió fôldel azt az ede'nyt, 
és erôlTen a’ fához kôtôzzed; hogy az ô terhe-által, 
a’ fzelekben le-ne tôriék az ág. Had raita azt az e 
dényt más ki-keletig, avagy tovább-is ha akarod, 
mig &gt;nieg-gyôkerezik; ha pedig azt nemaakarnád vár 
ni, mesd-le efztendô-múlván ki-keletkor az ágat. a’ 
kosár, vagy más edény-alatt, 63 mind kosároftúl, 
földeitůl, últesd ió fôldben, nem-fok idô múlván 
gyúmôlcsôznifog: sôt néha azen efztendôben, Il 
l én-képen fzaporithatni a’ ßô!6.venyike’e,fůgér, ‚ш 

laß-fiber, Bin-alma? , Seederiet , Alma't , Kôrtve'lyt 
minden Fcle Dz'a'e, Sz., Дм: /Ьд1биЬЛ:, Rdha'r, .Szuk 
fů'vet , Leueofvìumot , ’.i a’ t. 

4. Mód, a’ ki fzokatlan Magyar-Orfzágban , 
nem-is láttam hogy éltenek vólna vele: fe nem olly 
b'átorságos mint a’ tôbbi, a’ fúrásáltal lehet-meg, 

‚ Ki-keletkor vági egy darab karnyi temérdek ágat le, 
‚ a’ ki fzép zôld, és frifs legyen : azt egy-néhány hel 
' ‘ lyet 
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lyet fúrd-meg , hogy teli legyen пища! ‚ ugy hogy 
eggyik lik másfel arafznyi távúl legyen az таксы: 
azokban a’ likakban див] óltáfra való ágakat, a’ kik 
még Iii-nem fakadtak, annyira Вову alkalmalînt bó 
töltsék a’ likakat , és ió йог-011511 állyanak benne. 
Minek-elôtte рей; bé-bocsátod, elébb faragd-le ró~ 
lok a' kůlsö hejokat, avagy dugdosd-mcg a’ kes he 
gyivel addig , mig a’ fůzfa tôkében mennek. Az e'n 
vékony ítéletem fzerint, iobb vólna ha a’ cfomóig 
menne-bé az ágacska, és a’ tòkén egyenefen állana, 
a’ mint az hafìtott, és az Ела—116226 való óltásban: 
de ez fem fzûkséges annyira , hanem alól egy kevef 
sé ki~kell hadnod az ágacskát, a’ mint ki~tetfzik fig. 

Az-is fogia fegiteni , ha fellyůl is, alól-is a’ 
lik-körůl , óltó viafzal bé-kened. Ez: a’ tôket,mìnd 
águcskákkal eggyůtt , ásd-el ìó zíros fôldben ‚ efzteu 
döre ki-keletkor ásd-ki megint, és kôzbeu füréízel. 
lyed-el darabonként a’ tökét, de meg-ne firtíed az 
ágat: az-után minden darabott az ággal eggyútt, ůl 
tesd megìnt magánofan a’ fôldben, és idô этан 
gyůmölcsòzni fognak. 

g. Fúrálfal más képen-is ólthatni, спальник. 
ha az közzel való Баш fát által-f'úrìák, és más Буй. 
môlcsôs ваш az ágát (a` kibůl óltaní Жак-пай) által 
vonnyák: de ugy, Иону mcg ne {irtsék az fzemeìt, 
гниют belé-vonnyák a’ likba; a’ teteit egy-néhány 
bimbóvll lli-ke“ hadnit az-után kébfclöl a’ lik-körůl 
óltó viafzal bé-kell kenni. Ehez a’ fúráehoz, leg 
ìobb a’ Franciai fúró, tudni-ìllik a’ ki belôl ůtes; 
mert fzép egyenefen, 63 лет-дагаЬОНЁш fúrìa a’ fát. 
Evel a’ móddal élnek kivált képen a’ kertéfzelr, u» 
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дат лифт: ugy-mint mikor a’ Cferefznyefa mclló 
ůltetnek fzôlô-venyikét, avagy vifzontag, a’ vcnyi 
ke-mellé cfereíìnye-fát, a' ki hamarább, és abban 
vonnyák a’ fzôlö-venyikét. Ha jól meg-Foganfzik, 
és nônni-kezd, meg»fúrván ötet, az mint fellyebb, 
ìgy a’ vcnyike a’ cferefznyc fához nô, és тег-еду 
gyesůl vele, Efztendô múlván , le-mefsék az annyá 
rúl a’ vcnyikét alól , a’ mint a’ fában áll.’ és avagy 
más-hová últefsék a’cf`ereí`znye-fát, az bé-nött venyi 
kétůl ,' avagy azon hellyfn hadgyák, gyůmôlcsôzni 
fog. Söt azt так az Authorok, Ногу akkor érik 
meg a’ fzôlô rajta, mikor a’ cferefznye érik : da chez 
ист-Гона: bizom, 

6. Mód a’ mikor a’ vad , aksîr fzelid-fa, :vkiben LXVL 
óltani akarnak, olly kôzzel vagyon a' gyûmôlcsôs 
fához a’ kibůl ólcani akarnak, hogy az ágai el-c'rheíî 
sék , leg-alább egy-réfnyire legyen eggyik az тётк 
túl, ha rôvidek az ágak: ha pedig illyen kôzzel 
nemtaláltatik ollyan fa ‚ a’ kinek tôkéiiben ólthafï'a 
пак; 6Г2е1 áÍTanak egy vermet, olly kôzzel a’ зуб. 
môlcs fához, a’ mint mondám : avagy távúllyabb, 
ha hoízak az ágai, ’s abban a’ veremben ůlteß'ènek 
vaòfát, a’ kinek tôkéììben ólthaHl-mak. Azt: ugy 
kell egéfz teletfzaka hadni: ki-keletkor metéld-le az 
ágait , és a teteìit is fůréfzcldœl , és egyencfìtsd-meg 
a’ Ест, ’s haiìtsdfmeg’a' mint a’ fa-kôzzé való 61:6 
fokban кыш, kirůl odafel ennek az Kônyvnek 1v. 

‘ Réfz. 6. l. A7. után Надев-К: а’ gyůmôlcs ágat, és 
vond abban a’ hafïtékban, иду hogy az annyátúl el. 
ne metzewdìék, hanem тайга maradgyon: de elébb 
a’ cfomóalatt az ágnak heìát, le-kcll Башни], és a’ 
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fáiát-is ket-felôl; de a’ belit meg-ne lirtsek , 63 annyi 
ra, a’ mennyire a’ tökónek temerdeksége van; ugy 
vonnyák pedig , hogy a’ clbmó a’ tôkenek túlsó re 
fzin egyenefen állyon, és hozzá forhaffon, a’ mint 
fig. 2. n. 6. ki-van (стат. Az-után a’ tòkét iól-be 
kôfsék, 63 óltó viafzal be-kennyek: de a’ hafadékra 
elébb egy darab heiat tegyenek, akár agyaggal ugy 
köfsek-be, a’ mint oda-fel ez-elôtt citálr hellyen meg 
írtam, hafonló-képen fig. 2. n. z, Efiele óltó a'g ha- _ 
mar meg-foganl'zik; mert eledelt Vonfzon magáboz 
mind az anya-fátúl, a’ kitûl el-nem vált:’s mind az 
tôkétůl a’ kiben óltatott; nem-kůlômben mint a’cfe. 
cfemôs gyermek, a’ ki mind az annyátúl, ’s mind az 
daikáiátúl fzophatik. Kôzzel az annyához, erós ka 
rót kell-verni , капы az iig gyámolittafsek , hogy a’ 
fzéltůl ne-ingadozzek , 63 ki-ne vonnya az ágát a’ tö 
kébůl. Ef'ztendô mulván, mefsék-Je az ágat az anya 
fátúl, és a’ bé-ólcort Бас ůlrefsék a’ hová тык. 

Utollyára a’ kivel a’ gyúmôlcs fákat fzaporithat 
ni, noha nem-óltás hanem ůltetés, kirůlimitt-amott 

, emlékeztem , az mikor a’ gyúmôlcs Fának gyôkerebůl 
баса] cfemeték ki-nônnek, 63 olly kôzzel a' Földhôz, 
hogy magok-is gyôkeret vernek. Eiiële ki-nôtt ¿ga 
gat, minek-ntánna valamennyire meg~nóttenek , ki 
keletkor, vagy ôÍ`zel hóld-tôlte felé, fzakafzák-el az 
anya-fátúl valami keves gyôkérrel eggyůtt, és мы. 
sek-el, hamar fel-nö. De elébb a’ Fáknak , escfeme 
téknek teteiit el-kell vágni, hogy temérdekebbek, és 
erölI'ebbek legyenek mikor nem a’ teteiekben , ha 
nem az ágakban fzelled tápláláfok; a’ cfemeteknek 
pedig sůrůebben nônnek ágai. Egyeb-kent, hogy 

az ôreg 
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_P__A _ L, 
l?! 

`~-~ ï &quot;53 E', 

az öreg fának eledelft ki-ne (так, сад e fattyú nö» véfeket Ie-kell vagdalni. Az igy el- [Этап гас, çgy ideig a’ föidben-keli hadni, még iól meg- ô, és 
„двумстам az-után oda últethetni , a’ hói meg. 
kell vénhedni. Az illyen fattyú-ágak által, az én ité-- 
letem fzerint, hafzontalan fzaporithatná ember az 
шов: fákat, (kivált-képen a' kiket vad-f'ában óltet 
tak) inert azoknak gyôkerekis , és заказы; cfak vad , 
ésaz ágokbúl fzakafztatatt агат, cfak ollyanokx 
és nem-hoznak olly пена, és ió gyúmölcsôtt, mint 
a’ mi-némú a’ bé-óltott ágakon terem; hanem azt 
meg-engedtem, hogy az,ollyan fáknak ió, a’ kiket 
magon fzaktnk nevelni , ugy-mint Влить, .Szin , 
штамм, és más-félêk-is, a’ kiket nem-óltottak, 
Birs alma ‚ Suderj, Nyquold ‚ Lauria', Rdf/à ‚ ¿S más 
bekros стык. 

g. Vn. Az -öltâfnak адепты. 
Jox-lebe: u капать Ьй1бшЬ-{61с шагать заезд rôl, melly réfziben -az efztendönek, és kinek ki» 
nek óltáfa mellyîk hólnapban fzokott Ienni , oda-fel 
aikalmafan meg-irtam, kiváltképen az fzemre, Ера. 
és más f'éle видимы-аз; mind-azen аса], mivel az 
Autherok cpy-más kòzzôtt nem-eggyeznek, hanem 
ki-ki mind a’ maga tartományához vonfzon , és azt 
adgyn kózônséges reguláìul ,- azéri: én itt rôvideden , 
вы :zt mútatommeg , a’ mi leg-alkalmatofi`abb a’ mi 
Orfzägunkhoz. Evégre, leg-inkább vkét-dnlcsg1-a kell 
vìgyázni. Elsôben az idörex máfodfzcr a&quot; ’fáknak ter. 
магнат; теге nêmellyeket еду idôben'.’ mäfokan 
más idöben kell óltanì. A’ kôzônséges вымыл, 
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vigyázni-kell az efztendônek ideire , ésa’ cfillagoknak 
forgáíira. Az eiztendôt pedig , пел-Мак maganofm 
kell tekinteni: hanem abban , a’ tartományoknak , és 
hellyeknek kůlômbségeket; a’ f'áknak t-:rméfzetekeg 
és az óltáfoknak magános nemeket, ogy-mint fume, 
Луп a’ fa , ¿r beja-ho'zzé , és a’ baßrortjìíban való ól 
táfokat meg {пат oda-fel; hogy пугают, mikor a’ 
fák háznlonak, akkor végezzék-el. Nemellyek, a' 
Caniculáknak kefzdetin iovallyák; de ez nem a' mi 
Orfzágunkhoz való. Mert itc a’ Caniculákntán , 
hamar hideg idôk kezdenek járni , fô-képen вымыв, 
és a'fzem késön кашки: а’ nôvélë-is igen gyengén 
maradna, és шеи—агава neki a’ hideg. 

Hanem itt, leg-inkâbb az ágon való дист-ш 
fzóllok, a’ kit: a’ hafïtett fában óltanak: kinek как. 
idôt rendelnek az Régiek, eggyiket Мы], avagy mind 
gyárt a’ Caniculák-után : deez nem а' mi Orfzágunkd 
ba való, hanem inkább ОШ: , és más meleg Orfzá« 
goku, a’ hól igen gyenge, és róvid telek iárnak. 
матка: kbteícthor, avagy a' télnek végin iovallyák 
leg-iobbnak, Ez leg»alkalmatofï`abb a’ mi Orfzágunk 
ban; de arra-kell vigyázni, hogy azokat a’ Юнг, a' 
kik ideiébben virágoznak, ideiébben-is быт az 
mellyek kózónségefen a’ мыт, uw@ Ишь- magoú 
gyůmólcs-fák, ugy-mint, таило/„ф, ЬаЛъЁ banczlz, 
eferqumjye, magy, изгибами, ßilfva, és többek effe. 
lék, Ezekct még Febrrmrimban ólfhatni, kivált-ké 
pen a' vége-felé, mikor az idô engedni-kezd; de 
kenderrel, vagy mohval iól bé-kôf`sék , hogy meg-ne 
vegye a’ hideg az ágacskának a’ végit: noha eerle 
óltott ágacsìfának, nemkônuyen írthat a’ hideg. 

Álwál, 
5 
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Almít , Kârsvälyt , és más «file gyůmölcsöt, haßtott 
fáben óithntni .Martin/nah шт, é: обул; de kivált 
képen, Gyûmo'ln-ólta' Bdldog-áßßony пар туш: 
Aprilijheb dein ir, még a' fak ki-nem fakadnak ; ha 
nem a’ nedvefség a’ gyôkérbe , és tôkébe lefznek. 
Merc ha a’ bimbok meg-kezdenek indúlni , és a’ fának 
ágaiban el-terìedett immár a’ nedvefség , akkor пет 
16Г26п ió n’ fában való óltás.' mivel akker a’ macska 
méz folyni-kezd, és a' nôvéfi: meg-gátollya. E yéb 
ként, Sz.. Радия ё: .Scbe/lyén nap tájban ízokota gyô 
kérbúl fcl-indúlni a’ nedvefség. 

Az régiek mind-azon által, illyen vélekedésben 
vóltak, hogy az idôt mind a’ földnek cfinnyához ‚ ’3 
mind a’ fának terméfzetihez alkalmaztafsák; mivel 
némelly Бак, inkább kedvellik az nedves helyt, né 
mellyek inkább a’ fzárazat. Azért mellyikre inkább 
fzolgál a’ ki-kelet, mellyikre az ôfz, jól meg-vetet-` 
ték ; és аи: tartották, hogy a’ fzárazt f'zeretô fákat 
tavaf'zal óltsák: mivel hogy kevefiëbb nedvefséggel 
birnak. De a’ kik kövér , 63 agyagos hellyet kéván 
nak, òi'zei; mert ki-keletkor bôvebb a’ nedvelèég, 
hogy fem mint kévántatnék: ôfzel pedig keveiï'ebb. 
Azéft ezt a’ так nedvefségét kónyvezéfnek hitták, 
63 azt ítélcék, hogy annak Не]: harmìncz трос tar 
tana; és igy, mind az óltáfnak idejire-is harmincz 
napot (тиши. Almár, Ã'örméby: ¿i Миш 4’ пар. 
rut ng-téréßbor, az az circa. вод/шт; 50. napig ól 
гости]: ‚ ôfzeli: : de a’ Fi'fgŕt , é: Olii. [дм hi-keletkor. 
Némellyek inkább jóvallották , mikor a’ nap-nyúgati 
fzelek meg~állottak , a’ kik 7dib. Februaríj kezdetnek, 
a’ napnak тег-сейте. KAkzkóltń ágakat , nem-kell a’ 3 
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LXXI. 

fába óltani , mikor a’ kemény Etfzaki-fzc'lfúi , hanem 
mikor a’ Déli fzél. 

Egy-fzóval , leg-iobb a’ mint odafel-is mondárn, 
mi-nálunk Februarimban, é: Martiurban óltani a’ fa 
kôzzé; hanem , cfak abban vagyon az óltó emberek. 
kôzzôtt a’ villongâs; a’ hóldnak meilyik réfziben 
kellel'sék óltani? mert némellyek úisiigra ólfanak: 
némellyek hóld-fottára, az úiság-elött. Kátó régi 
Gazda-Ember, azt tartotta; hogy mikor a’ hóld 
_lim шмыг, az az für“, akkor-kell дыр, Ьбтшёгд: ‚ 
&gt;_fùg t , ищу: óltani, dél-után, etfzaki-fzél nélkůl: 
de mikor az hóld nevelkedik. Columella-is, anban 
az itéletben vagyon , Palladius azt iria , hogy ô ká 
lômbetwet efzében; mert ha a’ гас, a’ hóldnak ne 
velésére Vólttyák , nevelkedik ugyan, de kevés gyů 
'mölcsôt hoz, Ha pedig höld-fogytára, fok gyůmöl 
csôt hoz: de alacfony lei'zen. Azért a’ tavafzi 61:5 
fokra, a’ hóld-nôvését kell-vilafztani. A’ végrc, a’ 
mint oda ‘fel-is шее-томат, az ôltani való agar, 
hóld-'tôltekor; vagyegy kevefsé utánna , tiz vagy 
tôbb nappal-is, az миазмы: tötik-Ie: hogy az óltis 
az úisâg-elôtt efsék, A’ mofiani kertéfzek-kózzúl né 
mellyek bdld'tältekor ¿liana/k , -avagy egy миф; „или; 
`rasiert ha hamar hóld-‘tôltekor lóltanak, nagy Буй 
môlcsôt hoz, és hamar gyůmôlcsözik. Nemeiiyek 
Mld-:51:: Лёг: egy-néhány nappal, ‘söt meg azt tart 
tyák, hogy valahány nap вымыт elôtt óltanak, 
annyi efztendöre gyůmölcsôzik a’ fa. Némellyek vi 
yfzontag, két ’r шт. »appel az. щадят «zia-.1., 
avagy két ‘vagy штат »apfel тёти: és -ök-'is fa’ ma 
.gok Aóltaifokrúl «azt tarttyík ‚ .hogy annyi eûtendôre 

ayú 



Д’. ` Rélz. 457 
gyümölcsözik а’ fa, mennyi nappal az újság-előtt 
óltanak. En, az én vékony ítéletem-fzerint, fe azt 
meg-nem vetem ‚ hogy hóld-tólte előtt három vagy 
négy nappal,- fe pedig azt, hogy utánna annyi nap 
pal óltfanak. Mind-azon által noha közzel immár 
4.o. efztendeie, IPcen fegitségibúl, hogy 
forgotten) , azt találtam leg-iobbnak , ha két ’J biro» 
»appl az újság előtt {Itattam ,° avagy ha akkor nem 
lehetett. annyi ‚труд! utínna. De ezen dologban.&quot; 
azt ítélik fokan, hogy ki-ki mind vigyázzommellyik 
időben {zolgál leg-iobban az óltás ‚ а’ maga keze-után: 
’S azt tatthattya-meg. 

Cfak hogy а’ cliilagok forgására-is, kivált-képen 
u' Planeták, avagy Bújdosó-cfillagok órájára, а’ fzs 
rencsés ]egyeknek tekintetire-kell jól reá-vigyázni ‚ 
а’ mint oda-fel a” Vetem. Kert. 4. Réfz. n. xv. xvi, 
xvm. XIX. Xx. XXI. XXII. XX_m. bôvcn meg-írtam .° az 
melly tudomány. az óltáÍra-is fzolgál, kivált-képen 
а’ Planeták órája, és a” jegyeknek kegyes tekinteti. 
Azért а’ ki nem-rePcellí, azt által-olvashattya, és a’ 
fzcrìnt alkalmaztathattya oltását. Mert néha ellen 
kező idők, és Cfillagok találkoznak-ófzfze, a” kik egy 
máÍTal nem-eggyeznek; hanem inkább eggyik а’ má 
iikkal tufakodik, és így az óltáfnak ártanak , ha ki 
abban az időben talál óltani : а’ mint az emberekig 
egy-más kőzzőtt gyúlôlséget tartanak , és más okta 
lan állatok-is. Hafonló-képen, némelly teremtett ál 
latok-is a” mellyekben érzékenség nincfen-is, ugy 
mint fűvekben, fákban, és veteményekben-is: el 
annyira, hogy eggyik a” танка: nem-fzenvedheti 
maga-mellet , nem-is engedi hogy nőjjön; kit а’ [icai o 

az óltásban _ 
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kok Gôrôg fzóbúl дщери/шт hìnnak, az az,Ter- 
тайги-136226“: való ellenkezéfnek. Kirůl en itt 
nemdifputálok, ho -nét legyen az? és, ha ugyan bi 
zonyes antipathia legyen-e avagy fem? De 116260 
ségeflen meg-vallyák az Authorok, hogy találkozik 
a’ terméfzetben eŕfàle tìtkos ellenkezés. На azért 
»három vagy négy-nap ( némellyek ôt, ’s hat napot-is 
beléfzámlálnak ) akár az úìság-elôtt , aka'r utánna ta 
láltat=fak a’ Kalendáriumba ellenzô ìelek, kiválc ké 
pen а‘ Rák és Scorpio , avagy J’ ellenkezés, es El négy 
fzegletů tekintet, 63 mikor a’ kegyetlen étfzakì-fzél 
fúì : ìobb inkább békét hadnì az óltálhak . 63 ollyan 
паров: várni hóld-tôlte elôtt, a’ kibeo a’ ìó, és [ze 
rencsés ielek uralkodnak, 

Ugyan ezen ìelekett 63 hóldnak forgását, iobb 
meg-tartani a’ tòbb óltáfokban-is , mind ßpm , ’J mind 
[иттц noha ezek talám inkább alkalmatoŕläbbak az. 
lijm/gm .' hzxfonló képzn d’ fa ё: bÄj-kößze'. Némellyek 
аи: ítélik ‚ hogy meg-lehet az óltás Apri/isbcnif, é: 
Мафии” Juniurig, fö-képen fzůkségnek ide'lin; ha 
idegen fôldrůl valamì kivált-képen való gyůmôlcs 
ágakat hoznának, és ideìén nemtalálnák hoznì, пру 
те3=1е11еспе; de kôzônse'gefen, nem-kellene annyíra 
halaí'ztani az óltáflr. . N émellyek, ìllyen vélekedésben 
vannak , пору т11ссг Атм Ватина, azaz ‚ kölbe 
tétetett, шагу ugró efztendô eûk (midôn сват-11111; 
Sz. Mátyás napmtán еду-паре: 1‹62Ьеп.чегпе1‹, 63 az 
az eíztcndô egy-nappal hofzfìzabb , a’ melly minden 
negyedik-eíìtendôben történik) abban az efztendö 
ben nemió Мат. De ennek a’ tudománynak, nìn 
cfen derekas fundamentuma : merc ha azßn efztendô 
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1 

V 

ben, mind gabonátz,v ’s mind vctcményeket ůltet 
nek ‚ vetnek: a’ gyümôlcs-is пена 161 tcrcm; miért 
nem vólna az óltás-is 16? cfak az idô, és ielek-is 161 
fzolgállyanak. - 

§. VIII. Némelly mefìcrséges óltáfokrúl, 
mellyckkel a’ fáknak gyůmôlcfeit 

Vältoztathatní. 

Okféle mefterséges óltáfokat {так az Authorok , 
kik által a’ Ш: gyůmôlcf'eit változtathatni mind 

мамам, ßìneŕbm, ладами, шит: ’s mind ter. 
шиит, ’r it. de fokat ezek-kózzůl inkább elme 
futtatálŕa , és furcû тешат. írtanak, hogy fern mint 
“шавка, és probált dologra. Mind-azen впал, hogy 
ebbůl fe Fogyatkozzék-mcg az óltó embcr, a’ ki efféle 
újságra vágyodik: azok-kôzzúl egyméhányat, mel 
lyck л’ ¿ik leg-bizonyufïabbaknak мишек, fel jegy» 
zettem. 

Ideje'n vagy Мл?» gyůmôlcsözik a’ fa, ha a’ késôn 
érô gyůmölcs fának ágábúl , az ideién érô fában 61 
tafz : igy, ideìén érô gyúmôlcs- fa lefzen belôlc; 
Azc'rt ha azt akarod, bogy ideìén Вашим legycn, 
ólcfad ßederjfíbm: két-bólnappal idcjébben mcg 
érìk a’ baraczk. Hafçnló-képen, ha azt aku-od, 
hogy idsìén ¿rettfßólo'd legyen , a’ fzôlö-vefzí`zôt fi» 
м! фгфте/Ёдап, avagy Frifs ágban óltfad .° ’s akkot 
érik a’ fzöló, mikor a’ cferefznye ; de a’ vcnyikét , 
(снеге ffôlórůl kellene venni. Ezt az óltáfì: , a’ fúró 
á'tal való óltáß'al vìhcted véghez, a' mint oda-Fel. 
Noha talám késöbben érik. Yl*~l_y¢afpolát,l‘m ленты. 

L11 ¿erf 
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LXXV. 

derjfa'bm óltal'z : ideién meg-erik, de elébb meg. 
nedvelitfed az óltó ágacskát. Ногу pedig ideion 
ßedericd lebefwn; tehát az fzederiet, vagy ¿6111-03 
fában , vagy ведите [Лит óltfad. Ha késôn akarod 
hogy erie'k , 63 cfak nem Mind [zent nap táiban : Nja. 
fiolafzbdmavagy Bfr: filma [Лит 61С1ёс1. На azt aka 
rod , hogy a’ c_/ërefzuye'd ideién eriek , óltatlan mefzei; 
kell a’ gyókerere tölteni, avagy meleg vizet: de az. 
elôtt, minek-elôtte virágzik; noha igy az a’ fa, nem 
(ok idö mnlván meg-fzárad. 

Ennek az ideien érefnek, egyeb okát nem-ad. 
gyák; hanem, hogy az ideién erô Fának terméfzete , 
magával hozta azt , hogy ideiébben gyůmôlcsôzze'k. 
Azert , a’ minemů ágat arra óltanak , az-is elébb дуй. mölcsözik; mivel a be-óltott ágnak, cfak abbúl a’ 
tökébůl vagyon tápláláfa : az ideién érell: is vele kôzli, 
Eg fzóval, ennek elak az a’ melltersege, hngy az 
ideién erö ágat, kesen erô fában óltsák: ’s az elóvel 
elô gyůmôlcs, késòn lel'zen ; vifzontag , a’ kése'n érö 
ágat, ideien erö fában óltsák, ’s ideién lefzen, Igy 
ha az атм, vagy körtvélyt, Bin-alma [Лип óltod : 
Mind-fzent napiáig, meg-marad a’ fáián az alma, 63 
az Birs-almának termefzetiben ôltôzik; hogy elzten. 
deig, avagy kettöig-is el-áll friilen. На ki kesén etů 
c_/ërejànyët keván , fulíd fzederjfában óltia. 

I-Iogy az óltovány dzon g/ztendöben, az. :nellybm 
Jingle, gyůmôlcsôt hozzon: xmô. ollyan ágat tór 
iön-le, a’ ki azon efztendöben virágzott ’s gyůmůl 
csôzött vólna , ’s azt óltfa a’ fában; mellyet meg 
ifmerhetni a’ bimbóiárúl, Mert eifelenek nagyobb 
a' bimbóia, es kivált-képen ha két, vagy hárorn efz 
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tendôs az ág. zdâ. Valamelly régi ágrúl, vond le a’ 
kůlsó heìát a' f'ôldig, a’ mint nérnellyek, éppen a’ 
fáìáég egy arafz hofzattára, vagy rôvidebben ; de ezt, 
inkább ôfzel cfelekefzik, némellyek hóld fcgytára: 
máfok pedig ki-keletkor. Az-után végy agyagot, a’ 
kit lágy tehén ganéjial ófzfze-kevertek ,- és aval a’ mi 
a’ fának heìát мамаш}. kend iól.bé három újnyx 
temérdekségre : kösd-bé az-után valami ruhával , 
ha? а’ víz bé-ne fzivárkozzék, és az agyagot fe mo aie: és az ат: gyôkeret vé: magámk az ág. 
Azt ha kikeletkor cfelekedted, S. Mihály nap tájban 
egy fůréfzel f'zépen теза-1: a’ fárúl; ha pedig ôfzei, 
ki-keletkor Martiusban fúréfzeld-el, és ůltesd-el a’ 
fóldben x ’s mig azon efztendében gyúmölcsöt hoz. 
гид. На egy embernyi, vagy òlnyi magos ágat, avagy 
még magoßabbat-is metzenek-le a’ fárúl , és так 
a’ végit cfak slechtůl meg-metzik, ’s azt Akerefztúl ál 
tai-ŕ'úriák , és vel-es füz-fábúl mintegy годам vez-nek 
¿Ital raìta : azt mind fogaftúl el-áfsák a’ fôldben fél 
réfnyire , ugy hngy valamennyire ki-állyanak а: úi~ 
fogak, kinek aláìa valami kevés zabot: vetnek; 'hamer 
meg foganfzik. Ha azok a’ fogak nönni kezdenek, 
el-metéllik óket mind addig, még az 5g levelezni 
kezd ; az-után ki-áfsá'k ymegint , és éppen el-metéllik 
a’ годам, és ст! fzintén a’ iobbik gyôkerét had 
gyák-meg az девай: és igy шагом efztendôben ‚ 
teremni-fog az ág. De ezt ki-keletk-or kellene cfe. 
lekedni, mikor az быть ideie vagyon, avagy Ka 
rácfon-után. 4“. На ki azt akarja, hogy'ideìéngyů 
möicsöt hozzon az óltovánnya , alói a’ fa-kôrůl a’ kit 
bé-akar óltani, áßbnegy vermet.: az-után (Ига-13636 

Ш! 2. mél 
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méllyen az ágat a’ fóldben, 63 fzuria-meg egy kevefsé 
a' bé-óltott ágnak végit egyfzer, vagy кеты valami 
árral, vagy kés hegyivel. Azután fôldet hánnyon 
a' bé-óltott fára : ugy , hogy az óltott ágnak ve'ge ‚ 
ben-legyen az fôlben , és azokon a’ likacskákon gyô 
gerecskéket vér, hamar об, és fzép gyúmölcs-fa le» 
fzen belöle. stà. На ki azt akaria , hogy harmadik 
efztendöre gyúmôlcsôt hozzon az óltovánnya , a’ 
meg-fúrt tôkében óltfon, a’ mint oda-fel írtam n. 
Lxxv. 

шхун Ezent nerheti~meg a’ lip, és fzemre való óltáf 
fal-is. Kirůl hafonló-képen oda-fel. Az ki ha máfo. 
dik efztendöre virágozni akarna , ideién le-kellene a’ 
vii'ágot fzakafztani ,° mert még igen erôtlen a’ дуй. 
môlcsôzéfre, harmadik efztendôben mind virágiát, 
’s mind gyůrnölclit raita-kell hadni. 6:6. Te'lbe törì 
alkalmas temérdek ágat-le a’ gyúmôlcs гага: ‚ fellyůl 
alá-felé, kinek a’ vége hafonló legyen mind heiaßúl, 
mint az ember f'zárán lévô lába-feie; аи a' lábat dug- 
dosd-meg minden-felòl egy fzeggel , kösd-bé az-után 
lágy tehén Заведи elegyitett agyaggal , azon fellyůl 
шпат, azt азам ió fél-réfnyire a’ fôlbe: ’s meg.. 
foganfzik , és meg azon efztendóben gyůmólcsöthoz. 

' Е2 a’ meiìerség, közônséges Angliában. 
LXXVIII. Avaleis igen megelôzi ember a’ gyůmôlcsôzéft, 

ha egy-nemů fában ólt, ugymint: Alm-fába» лиг, 
Körwé/_y [Лип kôrtfvélyt. Hogy pedid eggyiket, a’ 
танк-нет: ne-ved ; igy ifmérheted télben , avagy 
ki-keletkor a’ levele-nélkůl az. «Ima ‚ é: дата/др“. 
A’ штат-‚ъ, néha tòvillës: nem-ugy az Лиха f4, 
_A’ штанами ôreg hej: daraboífabb , és rovácskos. 

А: 
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Az alma~fának Gmább. Az ízirůl-is, 113 egy darabot 
3’ heiában le-metz 32 ember 3’ fárúl, és egy kevefsé 
megmyallya a’ nyelvivel: ha édefeeske , 63 egy ke- 
vefsé kefernyés, alma-fa az; ha favanyúcska, ko'rt. 
vélyfa. Item, aval-is igen meg-elôzi , ha úi-hóldra 
ólt valaki, tartos 3' fa, 63 Ватт nevelkedik : 63 3' 
mennyi nap ei-múlt 32 116111311 , annyi ei'ztendôre te 
rem ‚ az mint oda fel-is meg-mondám ; ¿s ha valami 
harmad-nappal új-hóld elött óltanak , nem-ollyan ha 
111311612611 gyůmólcfe. Noha ebben-is némellyek, 
kůlômb ítéletett tartanak: 63 3’ felôl-is azt mond 
gyák , hogy annyi efztendôre gyúmôlcsôzik 3’ fa, 
menni nappalaz úi-hóld elött óltanak. Abbau-is va 
yon valnmi confideratio , hogy némellyek alacíonon âitanakmémellyek magofï'abban, A’ «vdd-fünf, min 

denkor jobb alacfbnon óltani, 3' 161111162 1162261; 
mei-t 32 3' fa 6163, 63 36 1611у6126 1612611. Némellyek 
magoífabban óltanak, 32 3’ fa hemarább hoz gyû 
môlcsôt: de nem-lefzen ollyan állandó. Azért 311311 
dóbb , 3’ kit alább óltanak. Noha ezekkel 3' 111611612 
ségekkel, alkalmafan meg-elózhetni a’ gyůmölcsô 
zéft; de abban ne~gyônyôrkòdgyék akárki-is, hogy 
32 óltovánnya elsô-efztendöben gyůmôlcsôt hoz: 
inert még igen erôtlen, 63 nem-lefz állancfó hamar 
el véfz 3’ 13 111311113, 113116111, 113 6136- 6Т2161166Ь611 
Virágzik, a’ virágìát le-keil i'zedni , 63 igy egy, ’s két 
efztendôben , a’ gyûmôlcsôzéftúl тег-11611 131102131. 
ni, még alkalmafan тег-616116616. 

A’ fm'mtben meg-változtattyák ; 113 6136 óltó 
523631131, minek~elótte el-ólttyák, valami fzines viz 
ben áztattyák, 3’ mi~némûc f'zinte 31131 32 amber a’ 

L _H з ayú 

LXXIX. 
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gyûmölcsökben hozni. Avagy ha ollyan Fába ólt 
tyâk az ágat , a’ melly 'veru- Штата: boa. Igy , ha 
ki azt akaria, hogy fuere: шар lcgym, áztaÍTa-meg 
elsöben az óltani való ágat cfuka-vérben ! az-után ólt 
tfa-el , es valamelly gyůmôlcs azon terem , mind ve 
res lefzen. Ifmét, ha az alma'f Egér-fíban, avagy щ. 
те: faederifában, vagy feline ç/ërejànye-fiíban ólttyák, 
‘verri-«Init bor. : és még vereli'ebb leÍ`zen , minek után 
na fzépen meg-faragiák, és el-kéfzitik az ágat, ’s az 
után áztattyák садка vérben, avagy Bak-vérben. Evel 
a’ mefierséggel , a’ штамм vere/ie’ шпината. 
Más képen-is akarnak némellyek, versi-aimé: nevel 
ni. El-mennek, ’s az alma-fa mellé veres ró’fa bok 
rot ůltetnek ; avagy ki-nyittyák ki-keletkor a’ fának 
gyòkerit, és gyakran vízellettel ôntôzik ; az-ntán tiz, 
vagy tizen-két nap múlva, megint bé-fedik fôldel , és 
efak harmad~nap ôntôzik vizellettel, De én ezt nem 
iovallanám, ha fzinte igaz vólna-is, a’ kit nehezen 
hifzek; mert ártalmas a’ fának, és harnas' ki-véfz: 
mivel nincs nagyobb ellensége a’ так , mint a’ (об. 
Meg-pirúl an alma a’ fáián-is, ha egy cfeber vízet 
tefznek aláia, ugy hogy a’ Nap-súgára reá-{zolgál 
lyon, és az-által a’ meleg pára, minden-felól ¿Iral 
hathafra az штат. Poma«-gran¿tod fzép vere: lefzen, 
ha annak gyôkerit vízzel, és lúggal битва: de né 
kem a’ lúg fem 'tetfzik Azt-is íriák, hogy дедами: 
ßinů alma? nevelhetnek, ha az alma ¿gat , ‘nad Юлий? 
fa'ban ólttyák; De inkább el-hif`zem, ha az Bewahru 
зуд ágat, más alma-Fában ôlttyák. Fejér [Веда] lefzen, 
ha azt che'r тигр/Ими óltod, Veras-bavard“ neve'. 
hetni , ha két-nap múlván, minek-utánna a’ baraczk 

mago! 
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mager a’ fôldben últeted; megint ki-áfod, és meg 
nyitván azt, Minium vagy Cinobrium feßéket té 
(zefz a’ heiában, ’s megint el-áfod. De én ebbůl 
fem várok (от: mert a’ Minium, és Cinobrium , 
igen mérges Feltékek, mint a’ tôbb Bányai генет 
is , a’ kik inkább megeméfztik a’ magok belit. Talám 
nyerhetnél valamit vele , ha illyen merges feltéket 
nem-tennélbelé.' hanem más-félét. Hafonló-képen 
iriák, hogy fuere: Шип, ha vere: Rd’u'lun быть. 
vagy mandala-fibrin, vagy vere: duríriczaijzi/víbau, 
vagy vereißeederjben. 

Azon-kivúl , változtathatni a’ gyůmôlcsôknek LXXX. 
faíuekee , ha két kůlômb-fzinů gyůmôlcs ágat vefzen 
ember, a’ kik egy-arányfuk lefznek temerdekségek 
ben ,' és az fzemek-is egy-máftúl egy-aránt efnek .' ha 
mind a’ két ágat egyenefen ket-felé hafìttyák, és az 
után eggyik fzinů ágat, a’ málikkal ugy ôlzfze-tefz 
nek, és fzemek-is ugy ôlzfze-álianak, mint-ha egy 
vólna .° ezeket fzép gyengén fellyemmel ôfzfze-kôtik, 
és óltó viafzal bé-kenik : es igy meg-faragván , fzokás 
fzerint ólttyák-bé a’ fában. F ele annak a’ gyůmôles 
nek, a’ ki abbúl az ágbúl terem, ollyan fzinú lefzen, 
mint az eggyik-tele az ágnakx a’ máiik-fele , mint a' 
танк-ген ág. Igy ha a’ fában óltani nem-akaria, й! 
telIe-el a’ fôldben : a’ mint nda-fel irtam a’ Fáknak Ги 
poritásárúl, n. LXii. Ha ki pedig, fzemre való óltáf 
Га! akaria ezt végben vinni: hafonlóképen két kü 
lômb fzinû fzernet melfen két-felé, és megint tegye 
fzépen ôfzfze , ’s ugy vonnya a’ fának heiakôzzé, a’ 

’ mint oda-fel a’ fzemre való óltáfrúl. igy fele a’ Ba 
i тащил; vere: Ieber , felefeie'r vagy лёта, vagy/im. 
i: igy 
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Igy az nlm ir. Sôt még ¿ůlómb-nmů gyůmôlcsòket 
is, illyen-képen egybekapcfolhitni : qu-mint, :Imi: 
’x “поёт, baramlzot ’r die?, ’.v a' t. Es ha négy-felé 
metzenek kůlômb ágakat, ’s megint Öfzfze-tefzik, ’s 
el ólttyák, négy-féle gyůmôlcsôt nyernek vele. Dc 
Laurembergius eflële óltáfokat . efak ki~gandolt fabu- 
láknak , vagy meséknek nevez, mivel a’ fzem,avagy 
bimbó , olly gyenge állatt , hogy leg-kilTebb metzéf 
fel-is meg-sértôdik , 63 el-véfz: hát még a’ kúlômb. 
féle némú ágak, miképen fon-aduak ôfzfze; Mind- 
:zon által ‚ а’ kinek kedve tarttya, meg-prebálhattya. 

Az, iziben vńltoztathatni a’ gyůmölcsôt, ha a’ 
fâ'vanyú gyůmâìc: Jg“, ¿der ушибы-[2601 6047436.' 
63 vifzontag, az édeßì: дщпуйбап; ’3 annak az ízét 
tarttyadneg, a’kiben Ólttyák. Завидуй gyůmôlCSÖt 
nevelhetz , ha a’ fának gyôkeréig ìól felkapállod а“ föl 
det; 63 difznó ganét tôltefz гей. Hafonló-képen a.’ 
/àvanyú рота—увидит даем: cfìnálhatni; de ezt a 
zon-kivůl, ember vízelletivel-is kellene ôntôzni. Az 
„шт édefsé változtathatui ‚ ha vízelletet ‚ keeske. 
утёс, 63 06 bor {'eprôt eggyůvé keverfz : 63 aval 
ôntôzôd a’ fának gyôkerit. A’ kç/Erů ‚пометкам; 
ç/ìnálbatnì .‘ 63 a’ kemíny ММ! ‚ Iígy [мг/22111, ha Гс! 
knpállyák a’ Рас, 63 ki-nyíttyák fzinte a’ felsô gyöke. 
réig, 63 fzůntelen ôntözik еду-116116031 пар {116133162 
ze'l; minek-elôtte vìrágozni kezdene. 

На azt akarod ifmét, hogy a’ ßvauyú дуй 
môlcsfa , ¿der Ígjxn'uncîlesâx hozzon: flied-meg a’ fava 
nyú gyůmölcs»fát , a’ gyôkerén fellyúl, alá a’ дуб 
kere-ŕ'ele'; игу hogy az a’ fúrás, ne-mennyen fzìnte 
áital a’ fán, hanem cfak a’ heli-ig ; az-után tölcscL 

meg 
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meg azt a’ likat izép édesmézzel, és verd-bé megint 
egy variú tövis fabúl ciinált izeggel: ’s édes gyů m lcsôt hoz. I-Iaionló-képen, ha az óltani való ágat 
»réa-be márrod, ¿dcr gyûmôlcie Ieizen ; _/àvanyú, ha 
eczetbe mártod. Ha ki négyfále iwi gyúmôlcsôt ké 
ván , vegyen egy-nemů gyůmôlcsbůl , négy kúlömb 
kůlömb-féle izú ágat, ugy-mint kúlömb-kůlômb al 
mábúl, vagy kôrcvélybůlx és azokat ugy ôfzi`ze-kôi` 
ie, hogy eggyik ágnak heia, máiikat éric. Vegyen 
az-után valami ganéins agyagot, avagy óltó viaizat, 
és ugy békennye vele , mint-ha ciak egy ág vólna: 
és ůlteiTe-el ió zíms fôlclbe, hogy gyökeret verhef 
ien, és nôh_eiI`en_ Talám nem ártana, egy keveisé az 
ágaknak kůlsö heiekat le-vakarni, azon a’ hellyen, 
а’ hól egy-máii érni fogiák : hogy iobban ôizize-for 
haiianak. [ну а’ gyůmôlcie annak a’ fânak , négy 
féle izú leizen. Haibnló-képen bánnyék vele, ha ki 
két vagy hárorn-f`éle izů, avagy iziniì gyůmôlcsôt 
kéván. De én aiig hîizem, hogy Yezek az ágak, ha 
i`zinte'n Imeg- i&quot;ogani`zanak-is , ugy ôizize-forianak, 
hogy egy-ág Iegyen .belôlek , a’ ki illyen gyůmólcsôt 
hozznn ,- .mind azon által , -Iegyen a’ hitel az Autho 
rok íráia-mellett. 

Ha az almiít, Bits-almában ólttyäk , ió êdes al- LXXXHL 
mát -nemez, a’ kit a’ Deákok Nelimla-nak neveznek: 
némelly Magyarok. Parddiq/bm almafjínat. Ha Ba 
raczkot óitanak a’ Bfr:-almzíbaln Вашем’ Ыгг-‚Лта IC~ 
izen raita: avagy v-iizontag , ha a’ Birs-almát, Ba 
raczkba ólttyák, Biraalma Baraczk nevelkedik raita. 
Ha a’ MondoZ4«fát, Baraca-I:-fában ólttyák, -avagy а’ 
Baraczkot MondoIa-fában : Älondola, és .idea Ieiizen a’ 

M xn in ' mag 
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magva , a’ kit mind magofiál meg-ehetni. Q/izda gf?. 
möleŕâd lefzen , ha az almá: Baraczk-fa'ban óltod , a. 
vagy штатам”: akár a’ Багдад/Ж: еъеЬЬеп. 
Nem-kůlómben , ¿der magna lefzen a’ Szìlfvn'mh , ha 
ezt mondo/¿ba ólttyák: avagy a’ Мамам: [дивам 
Némellyek azt iriák , hogy valami-némů ágat a’ Birr 
almizfába óltanak, azoknak gyůmôlcfei, a’ Birs-al 
mának terméfzetit meg-tarttyák. Ha a’ fai/ví; т. 
fábn ólttyák, a’ hůlsö bein didjàimi le/àw ; belôl ma. 
gában [eil-vz mar-ad, 

Ha ki purga/a' gyůmo'h'ru't akar a’ fáiáról nevelni , 
vegyen egy gyůmólcs fát a’ ki gyůmôlcsôzik, akár 
almát, q/êre/snyét, jàilva't, ’.f it. avagy fzòlô-venyi 
két: halitfa-Fel eggyik ágat, es vegye-ki a’ belit , és 
a'-hellyet tegyen purgáló orvofságot Ь616, a’ miné 
můt akar; az-után kòliè megint ió erôfiën 61`2Г26 : ’s 
az ág, purgaló gyůmôlcsöt hoz. Haf'onló-kepen , 
ha valami idfàagú виды, avagy vizet tefzen a’ Ь616 
hellyett Ь616, ollyan fzaga lefzen a’ gyůmôlcfnek , a’ 
mi-nemůt a’ bele-hellyett rekefzt oda. А2[ъ1пе1=Ье!. 
is e-képen bánhatik. Ha Scamoneír , avagy ватт 
tefzefz Ь616: abbúl fzármazandó gyůmôlcs, iól fog 
purgálni. Ha ió Тет-166“, é: Mítrida'fof: annak Буй. 
ш61с1`6 a’ méreg-ellen, es minden merges-állatnak 
maráfa-ellen ió. Sôt ha a’ venyikében tefzed , annak 
mind 1261616 ‚ bora, eczettye, 63 meg a’ hamva-is 
hafznos a’ merges állatok-ellen. Némellyek , cfak a’ 
_ggd/eerder, akár fáknak, akár fzôlônek битым: a’ 
teriéekel; 63 fzinte annyit ernek vele. Nemellyek, 
Húnjort tefznek a’ velö hellyett. Némellyek azt ité 
iilìk, hogy cfak az elsô gyůmölcl'nek vagyon illyen 

ereie , 
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ereie, a’ kôvetkezendönek nincfen: hanern-ha meg 
újittyák, De Laurembergius, ezt-is femminek tart 
tya; шеи: azt mondgya, hogy Ízinte ugy élhet az a’ 
fa, a’ нм belit ki-velzik, avagy Iii-vájiák: mint az 
Iaz ember, a’ kinek cfonctya veleit ki-fzednék. 

Mind-azon által azt мак némellyek, hogy evel LXXXV. 
a’ тени-563361, a’ gyůmôlcsôket mag-néltůl nevel 
так; ugy-mint, ha egy cßrcßnye ágat le-tôrf`z, és 
azt апатию, ’s azon a’ likon az ágnak belil: egy 
vas vefzôcskével, vagy más-képen ki-váiod , és ugy 
ůlteted el: падший! wld q/èrefznjéd lefzen. Máfok 
illyen képen-is bánnak vele .° ki-»keletkor Martinsban, 
az az , Bòit~más hóban, hámoznak egy 2mg?, vagy 
Cßrqßznßfít, kinek tôkéje legyen egy-újnyi temér 
dek , meg-hafîttyák azt a’ hegyétůl a’ gyôkeréig: сп 
náltatnak magoknak egy чаш, meilynek a’vége gôr 
be Iegyen, aval a’ vafiìl разик mind két-felôl-ki a’ 
fának velcjit ,° megint öfzfze-kôtik jó eröffen , meg 
kenik iól a’ metzéû rehén ganéial eiegyitett agyaggal. 
Az-után efztendô múlván , ha öfzfzœforradott a’ 
meg hafitot ág, más hafonló fába , ki még gyúmôl 
csôt nem-hozot, ólttyák -ezt a’ Рас: 63 а2 a’fa,mag- 
пешая való gyúmôlcsôt hoz. Máfok még iobban 
:kariák cfinálni, ’s el-mennek2 egy gyůmôlcsözö fá 
rúl, egy ágat le-metzenek (гадай-111111, óltani való 
ágat) és annak mind a’ hegyit,’s mind a’ végir meg 
faragják, mint az óltani való ágat fzokás; és meg 
hajtván fellyůl mind a’ két-végit, egy fába ólttyák : 
eggyiket egy МЫ, máíikat más-feiôl ‚ es 361 bé-kô 
tik, mint a’ таз-Рае óltoványokat. Az-után efzten' 
dô múlván, ha az óltoványxfakadni-kezd, ésìó! meg. 

Y M m m 2 erôß 
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erôfsôdött a' tôkében, két-Felé metzik a’ kôzepin az 
ágat, és a’ temérdek ágat-is el-metzik fellyůl, hogy 
clik az úionnan ki-vert ágak nöheÍTenek: ezek :mg 
„Леш/‚атм gyùmölciöt. Hafonló-képen , ha egy ña 
tal «Ière/mm, vagy [идол/17121, avagy más effele kö 
ves-magvú fárúl a’ leg-¿Webb ¿gat le-tôrôd , és a’ Ь: 
gyz'vel :amend-cl a’ fâldbm: az-után mikor vefzed efzed 
ben , hogy az hegye az ágnak gyökeret vert, 63 meg 
foganf'zot, annak-is az ôregbik ágát mesd-le, a’ tób. 
bit pedig a' ki vékony, 63 gyengîîhad-rneg. Ennek egyéb ока: nem-adgyák; hanem ogy a’ melly fânak 
bele nincfen, az mag-nélkůl hoz gyůmôlcsôt, De 
ezt meg.kellene elsóben probálni. 

Vannak ugyan még~is némellyek, a’ kik probált 
dolognak tarttyák, hogy heme'n] mgm „тиши a’ 
gyůmôlcfnek, ha efiéle haitáÍTal a’ hegyinél ólttyák 
bé az ágat , a’ melly meg-lehet , nem-cfak ugy a’ mint 
oda-fel meg-irám : de ugy-is, ha le-nem metzik-isaz 
ágat az annya газами; hanem kôzzel штат: 0Нуап 
fa, a’ kit el-érheífen az ágnak hegye. A’ амуры: 
meg-lehet. иву-53, ha a’ megfúrt Бди-Га tôkébe ól 
tod mind a' két-végit , meghaitván az ágat: és ha 
-meg-Foganfzik, el-metzvén a’ kôzepit. Kirúl дамы. 
De а' fúz-fát ôntözéfïëlkell táplálnì, avagy nedves 
hellyre últetni. Hafonló~képen hét-féle сарматы, 
eggyé cßnálmk az. /àmre шм Jlfdjßl: ha két kůlômb 
féle gyůmôlcsŕ'ábúl, két-f'zemet шитый, ’3 azt 
két-felé metzik , eggyiket az шаманы Öfzfze-tefzik , 
’s ugy vonnyák a’ fának heìa kôzzé. Némellyek, 
hogy ezt meg~nyeriék , egy ígrúl le-vont fzemet , az 
más ágnak le-nyúzott fzemére vonnyák, Igy а‘ Во. 

racet 



IV. Réfz. 47 1 
razzènak kůlrâ«r¿/zf.e, 63 húfa , baraczè lebe: a’ magna 
vagy dio', vagy mandala. A’ Kaj/ài bamzzlfnab-ìf, és 
jm'l-va'mxk mandala. Más képen-is, ¿ét ků/ömbféleg]ů- 
môluôt еду! ígyehezml: kapcfolni; ha 1161: kůlömb 
féle ágat, vagy gyenge ñataLfát, kivált-képen fzilvát, 
3‘ kik egy-máshoz 1162261 931111311, ßépen биде/Чт 
ш. De elébb 3' 1161 egy~máft érik , 3‘ 1111136 hein. 
kat le-vonnyák, hogy 32 eleven 3: 61696111161 11611 
nyebben egy 111311111 6Г2Г26-1'0133113111 gyenge hárs-Fa 
kéreggel, vagy más kôtelekkel 61:126-11613611, hogy 
32 612126—1'133101 ágak, еду-111311111 61-116 9311у311311. 
М1116-32011 által, ne legyenek olly eróffen 612126 
fzoritva, hogy 32 ágak megfoitaffanak, avagy hogy 
3’ kôtelek 3' faban 9113611. А: után , levonnyák egy 
kevefsé 3’ fának tövirůl 3' 161661, 63 gyengén meg 
ganéiozzák : gyakrabban-is meg-öntôzzék , hogy 113 
marább nôìenek. Igy egy-néhány efztendô múlván, 
ha ófzfze-nöftenck 32 612Г26-1‘0111: fák, mint-ha egy 
fa 961113, cfapìák-el 3' 1616311, 63 vigyázzanak 163, 
1161 nônnekki 3: ágai: ha ollyat találnak, 3’ ki 32 
61`2126116963Ьй1 3611-111, hagyák-meg 321, 3’ 1:6ЬЬ11: 
metóllyék-le, 3' kik két-felôl 3' fának réfzeibôl nöt 
tenekx eképen két-féle gyůmôlcsbůl, egy lefzen. 

A’ hemën] bajú gyůmôlcxöt , hogy lig] bajú legyen, LXXXVU 
meg-változtathatni: ugy-mint a’ dìdban, mondolában, 
подождал. На a' didmzl: (3’ 11111611 36 egéfz bele 93 
gyon) sérelem~nélkůl éppen ki-vefzed 3’ Ь6136 belit, 
63 gyapotban, papirosban , vagy fzôlö, 31131- ]3901- ,\ 
fának leveliben takarod , 63 ugy ůlteted-el, hogy 3’ 
hangyák meg-ne egyék ; 3’ mi-némú fa abbúl terem, 
3011311 3’ 1311311 gyůmôlcfe, hej nélkůllefzen. А’тш 

Mmm 3l дои. 



472 Harmadik Könyv Gyúmôlcsös-Kcrt, 
dalával-í: hafonló-képen bánhatni, és ha ennek a’ 
gyökeréhez , és fájához gyaktan hamút ôntenek. 
Hogy pedig véka&quot;; baja legyen a’ didnt, gyakran 
ültesd-el а’ dió-fát, eggyik hcllyrůl a’ шапки: így 
a’ dió-fának nagyobb héle. lefzen , a’ heis gyengébb, 
maga pedig tenyéfzőbb. Más-képen a’ did gyenge bejzí 
lefzen, ha a’ bélit ki-vefzed, és a’ fás-kérget, a’ ki 
kerefztúl-áll benne, gyengén ki-l'zeded: de meg-ne 
{irtl'ed fe a’ diót magát, fe a’ gyenge belső hejét, 
’s ugy bé-takarván a’ mint fellyebb , elülteted. На 
azt akarod, hogy a’ Bamm-knal: magva tze-legyen, 
Nagy Hétben , avagy Húfvét-után, mikor hóld-fogy 
ta lefzen , ólcs egy baraczk ágat fúz-fában : kösd-hé 
jól a’ mint fzokás, és ha a' fúz-fa más ágacskzíkat 
verne-ki, azokat“ шин fzaggatni, hogy a’ nedvei“ 
ség, inkább az óltoványba mehefíèn. Ezt gyakran 
kc!! kecske-tejjel őntőzni: így idő jártát-a öreg, és 
mag-nélkül való baraczkokat hoz. Ezt más gyümől 
Adel is meg-pfobálhatod, 

LXXXVIII Hogy alma, hörtvc'ly, [МИ/и, és más-Féle gyú 
mólcsrfák, virág-nélkül gyümölcsöt hozzanak, vég 
be viheted: ha ezeknek a’ fáknak ágait, fúgafában 
ókod. De ennek az (аммиак, haGtott fában-kell len 
ni, és Februariusban. Hogy pedig Télé: «virágozzék 
a’ 'fat kapáld-fel a’ l'a-körül a’ gyökeret , Önts bumm 
mefzet reá, vond megint reá a’ földet; két vagy há 
rom-nap múlván, vìrágoznì kezd a’ Fa: de azután 
hamar el-véfz. Ha ifmét azt akarod, hogy ii! virá 
gozzék a’ fa ‚ ¿s mind magánt/Ez a’ gyünnék/ít : Deo 
cemberbe, vagy Februariusba kapzíly egy Vet-met a' 
fa gyökere-körül, és tőlcs vizet belé, hogy, meg. 

ъ fagy 
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faggyon benne, és megint Fed-bé гаме! a' ieget. 
Az-után Szent Gyôrgy nap-táiban , vagy Maiusban , 
vond-le mind a’ ieget a’ fa gyôkerérůl, és fed-bé ió 
вашем аЬЬап az efztendôben bôven-Fog virágozni, 
és mind meg-tarttya a’ virágiait. 

Ha ki azt akaria , hogy iron barze-aleja', vagyßìl 
mijn , vagy más-Féle kôves-magvú gyůmôlcfe legyen: 
tegye a’ baraczk magot egy-néhány nap , az az , két 
vagy három-nap a’ vízbe , hogy meg-lágyúllyon a’ 
kůlsô heia. Az-után nyiifa-meg fzép gyengén, és 
vegye-ki a’ magot: annak a’ magnak vékony heiára 
kis kéfecskével, vagy tôvel ( némellyek azt kivánnyák, 
hogy réfzbůl 'cfinált kéfecske legyen) irion a’ mit 
akar: de ne-igen méllyen, hogy meg-ne Iirtôdgyék 
a’ bele ; az-ntán papirosban, vagy ruhában takaria 
bé, ’s ugy тест-ы: igy a’ mit a' magra-irt, kivůl 
meg-látfzik a’ gyůmôlcsôn. Evel a’ meikerséggel 
véghez vihetik, hogy a’ gyůmôlesôn metzettiráfok 
legyenek :v tudni-illik , ha valamelly gyenge , és éret 
len gyůmôlcfre, pennacfináió kéfecskével bôtůkett 
metzenek: meg-maradnak raita, és a’ gyůmôlefel 
eggyůtt nevelkednek, fô-képen a’ kinek heiok egy 
kevefèé keménnyebb, ugy-mint a’ шт. Kůlômb 
kůlömb-féle [Ев/Мыл}: , meg-feltheti illyen Formán a’ 
gyůmôlcsôt: ha a’ baraczk, vagy fzilva magot el-ůl 
teti a’ fôldbe , és tiz-nap ugy haggya , megis ôntôzi 
gyakrabban, hogy magátúl meg-nyillyék a’ mag; 
tôlcsôn az-után a’ mi-némů feíltéket akar belé, és 
megint тесны: a’ fôldben, 

Ha valaki a’ fáiát ekeliteni akaria virágokkal, 
vagy Izagos юты, azt meg-cfelekedheti: га ai; ana 

LXXXIX 

XC. 



474 Harmadik Kònyv Gyůmôlcsòs-Kert, 

XC l. 

fának tôkéììt киев-56:13, 63 abban ganéios fôldet dug, 
63 abban kůlómb-Féle virág-magokat últet, ava y 
gyôkereket , иву mint „шт ‚ eperju , kakúh-fìmf, 
fzélzfůfvet, és таз-56161: fzép virágos lefzen a’ fa, 
Rd’:ával , é: [köló'vel i: meg-probálhatná ember ezt a’ 
meßerséget , Fö-képen a’ reves, 63 régi fákban. 

На kinek kedve tarttya, a’ mi-némů Бок-шага a 
karja, arra nevelheti a’ gyůmôlcsöt: ha elsôben a 
gyagbúl , fábúl vagy gìpfusbúl ollyan formát сбоя— 
ш, az mi-némůc kéván , akár emberi змию: ‚ а 
kár más állatot, kerekdedet, négy-fzegletůtt, ’s a’ t. 
De azt a’ Роста: ugy-kell clînálni , hogy két-Felé vál 
lyon, 63 megint ôí'zfze-tehefsék; ha lgyagbúl СЕ. 
nálták minek-utánna meg-fzáradott, 63 két-felé met 
fzették ; az-után égelttefsékmeg a’ fazakafok 116111611 
czéiiben. На az gyůmôlcs fele-nagyságára iut, von 
nyák reá a’ Fotmát, és ìól Мак-1161361: ‚ hogy el-ne 
vállyék еду-111111161, mikor a’ gyúrnôlcs nevelkedni 
kezd , 63 а’ formait bé tôltì. De iól reá-kell vigyáz 
ni, йогу a’ Formának képes nagysága legyen , 63 a’ 
gyůmôlcfnek nagyságához alkalmatos: fe ne-legyeu 
igen fzůk, hogy a’ gyůmôlcfnek fzokot награда— 
bm ‚ valamî fogyatkozáfl: fzerezzen; Íe ne igen magy, 
Вову annak m-inden ůregît éppen bé-ne tôlthelïe’. 
merc Еду, îgazán Iii-nem ábrázollya a` Formát. Ha 
ped'ig attúl tart valaki, hogy a’ трюк súgári пет— 
érvén a’ gyů'nôlcs'ôt , azért meg-ne vefzfzen , 63 6: 
heffen: likakat clìnálhat imiteamott a’ Fermín; (le 
игу, hogy az esö viz annyira .bene férkezhelëék, 
поеду benne maradgyon , 63 meg-rothalza a' gyůmôl 
csót. Nolan talám le-vehetné émber a’ formát , 1111— 

mk. 

 



IV. Réfzo 5 
nek-utánna iól a’ gyůmölcsbc nyemodott: hogy a' 
gyůmölcs, iobban meg-érhei`sék. Evel a'meiierség » 

8’ 

gel fûrmáihatni mind ‘Бай, iârtvílyt , birr-almaítâ' 
czjtromot, пдптф‘, Larme», ’.r Jr, Ha ki azt 11 
karia, hogy valami kerteny /¿íjú ůwgbe nevellyen al 
rnír, дышат, /‘1.61д:, ’.¢a’t. miker meg kiciiny a’ 
gyůmôlcs dugia-bé az edánybe, és fůgiön benne, 'S 
ugy nóiiôn : e-képen ugy meg-nevelkedik, heg ki 
авт vehetni belôle, hanem-ha el-tôrik az ed nyt. 
Ha ki ¿riga gyůmâlubeu gyônyôrkôdnék , azt-is meg 
cielekedheti , hogy az ‘мы’; ¿riga kôvek cláriiok, 
gyôngyôk , izegek, és más eiiële ezközök nöiienek; 
mihent el-virágzik a’ gyúmólcs, du ion mìnigyiírt 
eggyet a’ meg~nevezett eizkòzôkbú abban a’ hely 
ben , a’ hól az virágia vólt, és belé-nó. 

Némellyek azt iriák, hogy a’ fáknak tcl/_yu vi- XCII. 
ralgiok leizen, ha gyakran a’ iiatal-fát áltaI-últetik. 
Azt-is íriák, hogy eiiéle dupla-virágú fáknak, nem 
leizen gyůmôlcsôk. De az kůlómben találtatikg 
inert Eriek Llrunk Poioni kertiben , vagyon tellyes 
virágú megy , és tellyes virágú baraezk; a’ megy-ŕ‘a 
gyůmôlcsôt hoz, és iobb réizire egy izáren két me 
gyet. A’ baraczk-fát igaz nem-láttam, hngy ciak egy 
gyůmôlcsôtfis hozatt vólna meg ez-ideig. 

Végezette, ha ki naggyl diaria nevelni gyů- хсш’ 
rnôlcfit, illyen meiterséggel élhet; tudni-illik, ha az 
‚дай: még olly naggyá akarná nevelni , a’ mint ma 
gában vagyon: vegyen valami «Init , a’ mint az ágon 
fůg, de le-ne fzakaiza; hanem ugy izurion iellyúl , 
a’ mint a’ vìrágia vagyon , egy likat belé ‚ izintén ad 
dig , még a’ magva vagyon .° és abban az likban , ereiz 

N n n ` izen 



4.76 Harmadik Kònyv суатысзазмт ‚ 
fzen egy-néhány repa-magot; igy az alma igen meg 
об, elak hogy a’ maga telmefzete-fzerint való izit 
виста. Az ¿Ifiiß'al-í: „дозы lefznek a’ gyůmöl 
esòk: hogy ha azon gyůmôlcs-ŕábúl tôrnek óltó í 
gat-le, es azon fának más-ágában ólttyák, Nagy» Ьд/е , es iobbak lefznek a’ gy mòlcsök , ha más fzelid 
fábúl, fzelid-fában óltatnak. Hafenló-kepen , na 
gyobbak lefznek az almák , ha ollyan fában быть, 
kinek nagyobb almáia vagyon. Il'met ‚ ha ki nagfaü 
атм: akar nevelni, igy cfelekedgyek, a’ hól igen 
aůrů a’ gyůmölcs fzedgye-le egy refzit , es az allyaf 
sát, ’s a’ ki rofzfzabb fzaggallì-le; hadgya-meg a’ ie 
vát ritkábban, es az ôregit, a’ kiket ítél hogy nem 
fergefek , Гс valami gáncs nincfen bennek. Mert igy 

‚ a’ nedvefseg, cl'ak azokban megyen, a’ kik meg-ma 

XCIV. 

radtak, ’s inkább neveli ôket: egyeb-kent el-oleott 
vólna a’ tôbbire-is, a’ kiket le-fzagattak; es mentůl 
tôbre ofzol a’ nedvefseg, annál erótlenebb , es nem 
nevelheti egy-aránt a’ gyúmólcsöt, 

E-képen mind baraeze , [iii-va , mandala , es egyéb 
gyůmôles-is nagyobb lehet. Ha az almát ollyan ba 
тик-ваш ólttyák , a’ kit magbúl neveltek, nagy es 
ió izů lefzen; cfak hogy nem-tart fokáig. Mg] diff, 
мамаш, failw'r nevelhet valaki ; ha negy egy-Sele 
magot ió fzorolfan ůltet egy cferép edenyben i6 
fôldbe: az-után, fenekivel fel-fordittya az edenyt, és 
azen egy likat ŕ'úr , hogy mikor a’ magek ki-kelnek , 
a’ cfiráiok cl'ak fzinte azon az egy likon nôheßënek 
ki; a’ kik ugy дым kötelôdzenek, hogy az-ntán 
efak egy cfemete lefzen belôlek: az hoz idô запас. 
qukal nagyebb gyůmôlcsdt , hogy fem mint terme 

fzete 



IV. Réfz. 477 
fzete kévánta vólnaì Némellyek, valami csévébe te-` 
fzik a’ magokat. Hogy а’ Роэм-дтёпдг naggyá nö,-I 
hellen; végy ìó zíros ganét, а’ kihez tégy meg an 
nyi difznó ganét, és bonfeprôt, árpakerpát, és ted 
valami kevés nedves hellyre efztendeig: minden hól 
napban egyfzer meg-keveried, kihez az~után tôles 
valami eczetet, hogy ellyan legyen mint a’ kenô: 
aval Oéioberbe, és Novemberbe a’ Pomœgranátnak 
ggôkerit ki-nyitván , környůl-vegyed , ós megint ‚ f ldel bé»f`edgyed: mike: annak ideje lefzen, nagy 
¿reg gyůmòlcsót hez, és ha az-után 1:6: következen- 
66 efztendôben ugy bánfz vele, cfudálatos naggyá 
lefzen. A’ bz'rr-.¢1ma't~z': mggya’ rxwelbm' ember, il--` 

Ilyen módem: minek-utánna immár alkalmafan meg 
1161:, 11а1сзд-1т1е3 mind ágaítúl egy fazékba, és 
tôlcsd-meg fôldel , had nôjjön az alma benne ; azt 
íriák, hogy akkora lefzen, mint а’ fazék. Hidgye 
a’ ki akarja. A’ beraad: nzgyobb lejàen, ha vízes hel 
lyen ůltetik , és fzůnntelen ôntözik; nem-kůlómben 
ha mikor virá zik, harmad-napig hár0m-mef`zfzelly 
keeske-téjiel ntôzik. A’ hâr¢ve'I_y nagyobb Ießzeu, 
kivált-képen az apró Murkotíl, ha birs-alma fában 
ólttyaík. Hafonló-képen а’ Nyo/pola, annábinkább, 
ha gyakrabban ólttyák. Az Szedery âregbe' vílit, 
ha fůge-fában ólttyák. Efféle melterségekröl való 
iráfra , adatik ide alább-is imittamott alkalmatofság, 

MOR: вы: útat шпинат azoknak , д’ kik 
ebben gyônyòrkôdnek. 

¥ 
Nnnz ' V.' 

 .'.._.\. э



478 Harmadik` Kônyv Gyůmölcsôs - Kerr , 

XCV. 

XCVL 

wa , Durámzaífsílva. 

V. R Е S Z. 

A’ Gyůmôlcs-fáknak nemzéfekrůl. 
Gyůmölœfák, magános nemzáfeket kivánmk, 
ugy-mint, némellyek inkább magen ,° némeL 
1 ek inkább gyôkeren; némellyek inkább a’ 

fának t vibúl ki-ágazotc vefzö-által nemzecnek; né» 
mellyek az óltás-által: nem hogy más képenis nemz 
hetnék öket, az mint nda-fel , ’s силён-13 meg-imm; 
de inkább terméfzetekhez fzabot móddal, illyen-ké. 
pen nemzettetnek , ugy-mint: 

A’ Magbúl; Mandala , афишу, Banned', Seil. 
A’ камышами: ‚ ha mag 

ván vetik-el fáiúl. Magnard, Did, Dzäylu: vagy a' 
Pálmának gyůmôlcfe; Pillai; vagy Egyptunń mo 
gyoró. Fenyòfin termô dióeskák. Németůl вшита gprur- а Laurus, avagy a’ mint némellyek nevezik, 
Boroüyán-f'a , fs a’ t. és ha efïéle-fát el-ůltetnek , job: 
bak lefznek, _ 

Az Суд/итал Нади ágakbúl nemzetnek: Alm? 
j), ¿s ahoz hafonlók, Körwilj, Щеп/гит, Megy, 
Nyo/joh, Szilw, Модой, Berkenje, Füge, 'xii'.- ha 
efféle vefzòket, egy ать gyókérrel eggyůtt el-fzag 
kafztyák az annyoktúl , 63 61 últetik. Eiïele ůltetés, 
leg-inkább 311616 fákhoz alkalmatos, а' kik boktofan 
nônnek. Noha mas-fák fem vetik-meg, а’ kìknek 
gyôkerekbôl illyen ágak nônnek-ki. A’ birs-ßlmirúl 
:zt щек. hogy ha illyen ágon ůltetik, el-f'aìúl; гю— 
ha máfok аи: nem-tantyák, Vannak némelly fák, a' 
kik вы: egy fzáron nônnek-fel, és a’ tôvekbůl fem-_ 

mi 
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mi eHële vefzfzöt nem-erefztenek Fel; az mint a’ Fe 
uyâfn , Cyprmfa ‚ ’r a’ t. azért illycnekre nem-{zol 
gál effcle últetés .‘ mert a’ gyôkerek igen Ízáraz , ós 
minden ereiekkel.fel~huzalkodnak. A tôvek-is ma. 

~gánes , és nem.teried-el a’ fòldben x hanem mél! en 
:lí-nö: nem-is bövelkedik annyi nedvefséggel, a ki 
más-hellyen verné-ki a’ vefzfzöt. Az illyen vefzfzôt 
pedig, mikor valamennyire me -nôttenek, és eröf» 
södtenek , tavafzal avagy öfzel h ld»tòltekor, a’ gyô 
Вен-й! annak тащат le-kell Izakafztani , és el-últeb 
ni. Igy, hamar fel-nevelkednek: do elébb el-kell 
vagdalni a' hegyeket, hogy temérdekebbek legye 
nek, a’ bokros cfemeték-is súrůebben nônnek. A' 
ваши Fegitségekre , le-kell vagdalnief-Iéle tolvai два 
kat, a’ kik hafzontalan nônnek-ki a’ tôkén. A’ bok 
го: cfemetéken pedig, illyen búìna növés начитан. 
és kedves. EfIële fiatslfákat , мазями az elSô föld. 
ben hadni, meg a’ tôkéìe ollyan magofra nem-nö, 
hogy ágat verließen. Az-után, fzerencséffen `siltal-I 
Viheted olly hellyre a’ hól meg~kell vénhedni. 

A’ tôke, és „адамант: való á on últetnek.’ 
Mondohôfa, Ko'rwe'lyfn , Зайду), алом-[2 ‚ А! mafß , layïfa, Birr-almfa,Myrtm- 4, Ggßctenjefa. 
Ha ezeket által~ůltetik , jobbak lefznek. 

A’ kiket „дымами valóágakon nevelnekezek 
DiiSílm, avagy Рати—Га gyůmôlcfe, штоф, alma,bin.‘ 
allzu, gg/¿nnyJůgg 0147' [4 ,- két анаши-яз nevelhetni. 

A’ kóvetkezendö-fák , mind gyòkér-nólkúl való 
ágak-által; mind a’ gyôkérbůl ki-nôtt vefzfzón; mind 
az óltó ágon neveltetnek: ugy-mint Füge, Сипаи/ад 
Роли-улиц? ‚ 'r a’ t. A' többit ‚ ]оЬЬ léfzéle ólttyák. 

N nn 3 VI.; 

CXVII. 
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VI. R Ё S Z. 

Melly Ни, micfoda fában ólthatni. 

XCVIU. Minden gyümôlesfát ‚ a’ kit ólthatni : иду fze 
 

lidiában, vagy vad-i’ában ólthatni. Az fze 
lid-i`a , avagy ollyan, a’ kit magen neveltek; 

avagy ollyan, a’ ki az óltot fának tôvirůl ki-nôtt, 
és azt egy kis gyòkérrel le-fzakafztván, elůltették ,° 
avagy ollyan , a’ kit bé-óltottak. Ezek-közzôtt le - 
iobb az óltet Fában óltani. Az-után a’ kit a’ tôvir I 
le-i`zakai`ztottanak: de ugy, hogy azt a’ Fát, nem vad 
fában óltották ; тег: ha abban, mind tökéie , руб 
kere vadon matad, fzintén addig, a’ még az óltás 
kezdetik. Azért, a’ mi azon'-alól nö, az meg-tatt 
tya vadságát. Az-után abban a’ kit magen ůltettek, 
noha a’ magon ki-nÖtt fát, a’ ki nem-tôviifes , nem 
lzúkség bé-óltani; тег‘: a’ nélkůl-isió fzelid gyůmôl 
вы’): hoz. Mind ezekben leg-iobb óltani , hogy fem 
a’ vadiában: mivel a’ gyůmôlcsökás iobbak, és ha 
ollyan Fáblan óltanak , a’ ki azon kivůl-is óltott, egy 
eiztendölien többet nö a’ bé-óltott ág, hogy fem 
mint két ’s három efztendeig a’ vad-i&quot;a’ban, Annaká 
ekáért, a’ kinek МЫ) ei'I`ele óltott fái &quot;итак, а’ kik 
kôzönséges, avagy nem-ollyas gyůmôlcsôt hoznak ,' 
és iobbat Iakarna kertiben óltani : fzabadon azekban 
ólthat, Es noha a’ terméfzf t-fzerint való óltáii:,_leg- 
iobbnak tarttyák annyibúl , hogy nagyobb, és iobb 

_ izů nö raita; ugy-mint , ha azon fábúl le-tört ágat , 
ugyan azon fába, vagy más ágában ólttyák: mind 
azon-által, idegen fába-is ió óltani. D e 
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De mindeneknek-elôtte arra vigyázzon az óltó XCXIX. 
ember, a’ ki óltani akar: hogy ollyan-fát válafzon , 
a’ ki egy-nemů, és hafonló az óltó ághoz, az az, 
Abm# alain, Катит kôrevélyre, 'MH'. óltfon. 
Mert mennél hafonlóbb a’ terméfzet, a’ terméizet-l 
bez: annil könnyebb az eggyefség; mivel az Nem 
nek kůlômbsége, vagy akadályt fzerez , vagy tellyef 
séggel el-bonttya, vagy nehezebbé tefzi az ôfzfze 
forrált. Mert a’ két kůlômbôzô nedveí'ség, nehe 
zebben eggyez-meg egy-máli'al, a’ bé-fogadott úi 
vendégnek tápliílására; hogy fem mint a’ hafonló 
nedvefség, a’ hafonlóval. Mivel amott, eggyik a’ 
málikkal akadályoskodik. Egy-fzóval, mentůl kôz 
zelebb a’ fák-kôzzôtt Való hafonlatofiság, és СЫК 
nein mint-egy atyafiúság ,- annâl fzerencséñèbb lefzen 
az óltás. A végre, ha hafonló gyůmôlcs-fára, ha 
fonló gyůmôlcsöt ólthatna az ember, ugy-mint: 
Мим/1:11 almíre , пятый! almít ; Bílíng-almíra, Bí 
Лид-амид; MmketáI-körtve'bre , murkotíbkârtve'bt; 
Hauer-ali Нимф, baver-alim, Sôt még'az. 51:16:0 
éra' gyůwâlcrôr ir, elôveI-e'ra' fín: a’ Hiénérâr , ¿affére 
¿ro're iobb vólna. De ezek nem-annyira fzůksége 
fek, cfak az ember a’ Fáiát tarcfa-meg ha lehet , az 
az, Лай: almíra, kôrtfvŕbr härtvélyre, ’r it. ha fzin 
tén yad-fa lefzen-is , ugy-mint .° мы «lam iger, «vad 
Дюйм. 

Nem-tagadom azt, hogy a’ gyûmôles Шт. 
más kůlômb-nemů fákban-is ólthatni, és iól meg 
foganfznak: a’ mint ez ideig meg-irtarn egy-néhány 
hellyett, még ez után-isiobban meg-irom , ugy-mint 
az дм: датам: és vifzontag дна: bin-almíbar», 

avagy 
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‚ avagy 

нит. 
1.1. L24. 

I). je 

más-féle fábun-is; mind-azen által, 1' melly 
gyůmôlcsôk elféle fábúl fzármaznak, azul:V ugyan 
megwáltoznak , 63 valamiben kůlómböznek mind 1' 
kettôtůl. Merc miuden óltott-fa, elegyes fzagot, ’ 
ízt, valóságot vef'zen magához 12 ágtúl, a' kit bé 
óltanak; 63 a’ fátúl , 1' kiben óltanak. 

lgy okoskodik Laurembergius, 1’ 1161 6376111- - 
dálatos óltáli: hoz elé, ’s azt mendgyag hœgy litott 
ollyan шрама, 1’ kiben alma ágat óltottnnak : 63 
mikel.' шов-11611: vólna a’ fa, ’s gyůmölcsôt hozott 
vólna, annak almáìa kâpofztaízů vólt. Azért a’ Né 
metek, kápefzta almának nevezték. De efl`éle ágat, 
nem a’ kápofzta torzában kellene óltani; hanem 1 
lább , és mindgyárt a’ gyökerén fellyůl, avagy fzinte 
belé a’ fôldbe ‚ 63 iól me -kell éltalmazni , hogy 1' 
hafitékba ne-mennyen a’ f ld, En ez óltás mellett, 
le-nem teíìem hitemet; de mivel azt mondgya,hogy 
fzemivel látta, hadgyuk reá. Noha a’ наростами 
torzáìa nem-ollyan állandó , hegy efztendönél tovább 
tartan: 1’ földbe; hanem шее-1011116, f'ô-képeu 111 
1’ hideg éri, Mind-azan áltsl. ezt _inkább el-hin~ 
nérn , hogy 12 1’ bé-óltett ágacska , 1' kápcfzta дуб 
kérnek nedvefségitůl tápláltatvin , 1’ földbe 61:6 
tet vér magának, 63 az-által nevelkedvén, gy 11161 
esôt 1132 ,~ 1’ mint oda fel-is meg-litam azokn'ú 1’ 
fákrúl , 1’ kiket illyen ágaeskákrúl a’ fôlben el-temet 
vén, fzaporîtßnak. 

¿zt-is meg-kévánnyák némellyek, паду a’ fa, 
keménységében-is eggyezzen az ággal ‚ 1' kit bé-ól 
tanak, Igy, nem-ìovallyák, hogy valamelly Неу 
fár, kemény fábe óltfauak : иву-1111113, alma-fát, 

 

vagy 
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чаду máfl: eHélét, tôlgy-Fában, Hafonló-képen, a 
kemény ágat lágy-fában, avagy cfemetében: ugy 
lmint, Cßphc-boèorban . Galagonyában, Tâvzßnfudcrj 
‘Ьт, ’sin Mert: eŕïéle ólcoványok , nem-lefznck 
tartólbk, nem-cfak azért ; hogy a’ fa, a’ kibůl сёр 
láló nedvelségcket {так ‚ igen cfckély és gyenge: de 
azért-is; hogy terméfzetekben nem-eggyeznek. Es 
попа а’ kemc'ny, és erös vad-fák, az блата alkalma 
toffàbbak a’ tôbbinél; mind-azon ты ‚ hamarább 
nö az ág, a’ kit: lágy és puha vad-Fában óltanak : иду. 
mint, nyár-fában , fůz-fában , decnnek ист-Гак ЬаГЬ 
na van. Jobb azért mindenkor ollyan пажами ól 
tnni , a’ kinek terméfzete eggyez az óltó ággal:mert 
az ágon-áll leg-inkább, a’ ki a' vad-fát tenyéfzövé 
tefzi; noha ettůl vefzi tápláló nedvefségit, иву 
mint mikor a’ Ge/znnyét tâlgyyfára ólttyák, a’ Моп 
dold't baraèzbfában, ’.r a’t. 

Ezek mind igy lévén , még fem iovallyák az óltó 
cmberek , hogy válógatás-nélkůl akár melly-fát, akát 
melly fában fzabadon óltfanak; mert némelly ke. 
mény-fa fem vefzen minden kemény безе—Ы: ugy 
a’ ‚батат meg-nem foganfzik а’ штат/4 ¿g , 
попа kcmény; az mint némelly lágy-fa fem vefzen 
bé minden lágy-fa ágat.’ ugy-mint,a’ füge-fa , az ola] 
fa ágat. Egy-fzóval, femmi lágy zíros Fa, a’ kibůl 
gyanca ’s olaì folly , nem-fzenved magában fcmmì 
бит: ugy-mint,jën_y6fa , quenyefa , ’s а’г. az mint: 
Plutarchus , és máfok is мак, és okátis adgyák: 
hogy a’ gyůmôlcs-f`ák, és más gyûmólcsôzô palin 
ták, terméfzet- fzcrint nem-fzeretik . sôt ártalmas ne 
kiek az olaj , és más zírm kövérség; тег: ha öntôzik 

0 o о ` vele , 

CII. 
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-vele , ki-vefznek. Az uborkát, mint a’ vetemenyes 
kertben irtam, he cfak _meg-érintik-is az olaiial, el 
fordúl túle, mint ellensegitůl, es meg-horgad. Az 
meg-nevezett Бак pedig, mivel ei-I`ele olaios gyanták 
kal kônyveznek, a’ kit ellenzenek a’ beóltott ágacs- ' 
kák: nem-leven más tápláláfokhoz alkalmaztatott vi 
zes nedveliiégek , fzůgseg- képen ki-veiznek. De ugy 
tetzik, hogy ezek az Authorek-is , mint a’ ]uhok, 
вы egy nyomban iárnak : és ha eggyik el indál , a’ 
tôbbi-is ntánna indúlnak, Mert fzemúnkel láttyuk , 
hogy a’ melly fákbúl macska-mez fóly-is , fzerencsef 
fen bó-ólttyák azokban az ágakat, es iól gyůmôl 
csôznek.' ugy-mint a Cferefznycfa, Mew-fa, Spa 
nyor magy-f4 , Barata-fa , Mondalafa, ’r a’ t, hanem 
ha a’ Fenyô, es jegenye-fának vólna illyen termefze. 
tek , a’ kit én nem-probáltam , de ugyan meg-is illyen 
macskbmezes fákban nem-kellene akkor óltani, mi 
ker a’ macska-mez Folly belôllek, Azok a’ fik is, a’ 
mellyeknek kemeny es tômôtt fáiok vagyon , ugy 
mint a’ Crufpíng, és máfok elfe-lek, nem-alkalmatof 
fak arra , hogy az óltó ágat bé-vegyék :‘ a’ mint azok 
is, a’ kiknek igen gyenge , és vekony heiok vagyon; 
mert ezek az 6 gyengesegek miatt nem-tarthatryák 
eröliën az ágakat. A kemeny-fák pedig, meg-foil'. 
tyák az óltó ágakat .° mert a’ nedvefség , nem-mehet 
olly könnyen által-raitok. ' 

Meg-mondám oda fel-is, hogy iobb a’ fzelid, 
es óltott-Fában óltani , hogy fem mint a’ vad-fában: 
noha ezt tartoliâbbnak tarttyák. Mind-azen által, 
amaz hamarább, es fzebben nö: ugy-hogy. egy efl 
tendóben ket ’s három annyit nö neha, mint a’ vad 

ст. 

fában 
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'_ .u надув! ‘unis 
fában óltott ág. Azon-kivůl, a' gyůmòlcfeis fokkal 
iobb ízů , nagyobb, és fzebb. Hogy pedigmeg 
tudhaffa ernbell таты, melly-fát, micfodx fí 
ban ólthatni leg-alkalrnatoßìbban: ezt-is fel-ìegyzet 

‚сет. Akár immár vari-fa legyen az, a’ kiben 61:1 
nak , akár Гиена-Га. 

Almfír, vad „тучи, minden-féle ‘vnd-kön’. 
тафта, birr-almám; ezen Paradieíom-alma nó, ìó 
¿des kinek ollyan fzaga ’s íze lefzen ‚ mint a’ bits-al» 
mának, пишем [шиш—4-5; ólthatni, Platanufra, 
Ей]: fdr» .‘ ebbůl métet alma leízen. ‚Поэт-[дай :. 
azon veres-alma nö. 

Kórt've'ljyfát , ‚ода-Миши“ ólttyák! IÍ'mét Poma 
grímítra ‚ видима ‚ Szedcrjfára . Mandala {Ига ‚ 
TerpemiM-fára; a’ kit fuere: [идет/[да óltanak , az 
um körffvë/)t hoz. 

Влить“ bami-9.1: [дм iobb , és ôregebb lefzen: 
fiilvßfára, mandolin, K «aj/5.1' » bai'acßkot; hai/ài бань-2,1: 
fáßan, fö-képen ha ágon ólttyák; ciak hogy nehe 
zen foganfzik-meg , 63 késôbben nô. Azért iobb 
Bcfmercui [Едва-[дн óltani , kiválnképen ha {zem 
гс, vagy fipra бигуди. На a’ keilzi-baraczkot, mon 
dolára бигуди , édes, avagy mondola lefzen a’ magva. 

Fůgët ‚попади/дм ‚ Jávorfa'ra , /àederjf-fíra. 
Знает!“ ge/ztefg'yefa'ra , мыт , almfára , :arpen 
tina-fa'ra , vad-hârtqiéljvre, [бьёшь/Нм és ha Nya'r 

_fín ólrtyák , Feiér fzederi tei-em тайгой. В!“ мм 
fíra , „армада. Рота шиш: [ůzfírk [шт/1 
körírfárx, Durírmi-¿fzìhvít ряд-657316078 ‚ bin-.ilmi 
fd, aiming, krinâmégn-/zìlfva'rm На a’ kôZÖnséch 
fzilvát bé~ólttyák , нет-Года: hafznál az ember vele; 

О o o z merc 
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CV. 

mert aval нет-1612611 igen iobb , Í'e nagyobb: mind 
azon-által, ólthatni fzilvába, kòkénybe. (За/дату: 
didn , 361831- fifa , е’: bib-fín. Cfcrefznyét vai-ejerefz. 
nyére, шуте, terpnnim-fára, шатун, 63 vi 
fzontag. Бритт-тещи, akár Ha'lyag-megju magre: 
de iobb fajërefzmjére; mett édeffebb lefzen. Mir# 
boláná: [eilen-fin. Myrmsfát диода , é: nando 
Illrdß 

Виды: almafára. машу: galzgmyíra kel! 
óltani, Сыном: nchez a’ hein-kôzzé óltani; mett 
igen vékony a' hein : de a’ maga-fáiábúl való ágat bé 
vefzi: cíàk hogy mikor immár ki-fakad, hamer el 
véfz; de ha egyfzer meg-mand, az-után iól gyd 
môlcsözik. Ha a’ czitromot, шт“ /ìedcrj-fïu 611:— 
tyák: veres gyůmôlcfe lefzen. Alma-firm: ó\that~ 
ni. A’ birr-almafa'ban, ¿r шатёр/(дли, cfakmem 
minden-féle gyůmôlcs-fát ólthatni: Eö-képen amab. 
ban; mert böves nedvefséggel , 63 az hein-is fzép [i 
ma. Ha слыша: Lurmfa'm óltanak , igenióizů 
cfereí'znye lefzen raìta .° kiben foha féreg нет-163661. 
Mi-képen ólthatni fzôlô-venyikét a’ cferefznyefába, 
hogy idején fzôíôt hozzon: meg írtam ода—561. Az 
Cluj-fában-í: hafonlÓ-képen Ólttyák. 

Némellyek поп meíterkednek, hogy- minden 
fában, akár mi-némů гас ólthafiimak'. kiben i\\yen 
módot шаманы, hogy két-vetmet áfnak, minde 
niknek négy-lábnyi fzélefsége legyen : Eggyikbe, 
azt a’ fát ůltetik, a’ kiben óltani akatnak. Máfikban 
ezt, a’ kibůl óltani akarnak. Ezek a’ Бак, olly me 
fze legyenek egy»má(l:úl, hogy annak az ága , a’ kit 
óltani зим-пак; el-érìe az máiikat, a’ kibe óltanak. 

Pc'ldá-l 
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вещами-скат: ha Olaifát , avagy таз-РАС, Füge 
f'ában , vagy мамаша akamak óltani : ha az olaì fa 
iól meg-gyókerezett , az спадами leg»iobb ágát (а' 
kit bé-akarnak óitani) haìtsák az füge-fának gyòkeri 
hez, és ahoz kôfsék ,~ a’ tôbb ágakat le-metéllyék: 
hanem ha idô загсы-а, még tôbbet-is azokbúl az ágak 
búl akarnának óltani ; a' kiket meg-hagyhatni , de 
kevefet. Az-után a’ füge-fát elkell vágni, vagy fû 
réfzelni .° és az el-fůréfzelt helyt, fzép egyenefen 
meg-faragni , a’ mint` az óltásban fzokás, és az köze 
pin által-hafitani, ’s abban egy éket verni. Az-után 
az olaìágnak hegyit, mind камею: meg-kell farag. 
ni ‚ és a’ fûge-fának hafitékiában dugni, és az éket a’ 
tôkébúl ki-venni : agyaggal mind két~felôl békenni, 
és &gt;iól meg-kôtôzni, hogy az ág ki-ne vonodgyék. 
Igy három ацетата: ‚ öfzfze-forranak a’ fák: ne 
gyedik efztendôben el-meíèék az obj-fa ágat az ап— 
nyátúl, 63 raita-hadgyák a’ fůgefán. 

Igy minden-f'éle fát , mindenféle fában ólthatni: 
hafznos-is ez az óltás , kivált-képen a’ hafonló-fában; 
теги két-hólnap alatt megfoganfzik, és nönni kezd 
nz ág , ha Баса! 1еГ2еп. De ez a’ mód nemigen kü 
Iômbôz attúl, a’ kit oda-fel irtam 4, Réfz. 6. n. var. 
Ha ki fok-féle gyůmôlcsöt kéván, kúlômb капать. 
féle gyůmôlcs ágakat óltf'on más más ágaibn a’ гати: 
kivált-képen birs-alma fába. Igy, ha egéfz пуанс 
fzaka kéván valaki kôrtvélyt egy-Fárúl : eggyik ágä 
ban óltfon elôvel érô катет, akár árpával, vagy 
eferefznyével; máfikban api-ó muskotált , zôld mus 
кош, «Búza'val абс, Szalzburgért, Nagovith-kôrt- 
vélyt: és igy rendel rende! a’ telelòkig; ugy hogy, 

00 о 3 egéfz 
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egéiz télig meg-nem izůnik egy-Fárúl az étet körtvély, 
Az almávalis hafonló képen bánhatni, Tôbb eiI`ele 
meiierséges óltáfokat találhat ember-fel, а’ kinek 
kedve leizen a’ _nyughatalan viigáláshozz mellyre 
nékem ugy-tetfzik, hogy ebben a’ kónyvben , alkal 
maiiìn útat mutattam. Мой immár az óltáfnak 
módgyárúl tôbbet nem-írok, 

VII. R12: sz 
Az óltáshoz valò Agyagnilk , és Viaiznak 

Kik ugyan fzorgalmatoiïan , és haizonnal akar- 
nak óltani; azok , kivált-képen való moddal 

el- kéfzitéserůl. 

А kéfzitik-el az óltáshoz való agyagot : akár via 
fzat, akár kenöt, a’ kivel a’ meg-sértôdött й: bé 
kenik , és gyógyittyák. Noha Magyar-Orfzágban, a’ 
köz óltö emberek, elïéle ceremoniával nem-igen él 
nek: hanem ciak iól meggyúriák az agyagot, ’s aval 
kôtik-bé óltovánnyokat. Mind-azon által , ugyan 
iobb még-is, és bátorságolfabb illyen kéizirett agyag- 
gal, és viaizizal élni , kit nem-mind egy-aránt ciina’l- 
lyák; meet némellyek, háromréizt ió agyagot, há 
rom-réi`zt Ищу tehén ganét vefznek, s azt iól ôizi`ze- 
gyúriák , ’svízzel-is meg-ůntôzik: de ne-legven igen 
lágy, avagy ritka. Ezzel mind az óltásban-lett haii 
táli: bé-kôthetni, ’s kenhetni; ’s mind a’Y fán ei`ett sé 
relmet, avagy febet bé gyógyithatni. Némellyek 
agvagot, i`rii`s.i`òldet, és lágy tehén ganéit veiznek , 

_ ’s iól&quot;ôi`zi`_ze-gyúriák, egy kevés apró fzéna polyvátis 
kever 
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kever'an kôzzibe: és minek-utánna az ágat bê-óltot 
ták, evel egy-keveisé bé-kenik fellyůl, és ugy had 
gyák azon a’ nap, még a’ tôbb óltoványokat-is bé 
óltották; más-nap le-vefzik'azt az agyagot , és mállìl 
kôrnyôs-kôtůl iól be-kenik. Némellyek, ió fazakas 
agyagot vefznek, lágy tehén ganéit, eggyikbúl an 
nyit, mint a’ máfîkbúl, és ôtödik réfzit óltatlan me 
fzet , egy marok ôz-fzôtt; ezeket egy kemény-Fával 
mind iól ôfzfze-keverik, és valami nedves hellyre te 
fzik : 63 mikor fzůkséges , ezzel élnek. De énnékem 
ez nem-igen tetfzik , a’ mefz-miatt. 

Az óltó viafzat-is egy-nehány-képen kéfzitik, 
Némellyek viafzat , terpentinát, és gyantát vefznek , 
eggyikbúl annyit, mint a’ máiikbúl: a’ viafzat véko. 
nyon metéllik, és a’ gyantát apróra tôrik, mindefiůl 
egy ré i vas-fazékba tefzik , és meg-olvafzttyák, egy 
fával l ôfzfze-kevervén: és mikor el-olvadott, egy' 
edénybe (a’ melly teli hideg vízzel) tôltik ió fzélef 
fen; az-után a’ vizbůl ki-vévén , kezekkel iól ôfzfze 
gyúriák, és ha igen ragadós vólna, egy kis zirral 
gyakran meg-kenik kezeket; de iobb vólna a’ zírnak 
békét hadni, Máfok illyen-képen elinállyák: meg 
tifztittatott fenyô gyantát, viai'zat , eggyikbůl annyit 
vefznek mint a’ máßkbúl; meg-olvafzttyák eggyůtt 
valami bôgrécskében , len olait tôltenek hozzá : eze 
ket keverik mind ôfzfze, ugy hogy kenheifenek ve 
le, ho y fe kemény, fe lágy nelegyen. Mikor igy 
el-kéfzitettók , egy keveli'et, az az , egy kalánnal ki 
vefznek bclôle, és hideg vízbe tôltik, hogy meg-ál 
lyon. Az-ntán meg-probállyák az úiiok-kôzzôtt, ha 
ugy meg lágyúlt-e’ , hogy a’ fait meg-kenhefsék vele; 

e 7.1. mert 
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mert ha meg kemeny , tôbb olait töltenek kôzzibe, 
hegy kenhelfenek vele. ~ 

Ha meg-is más-képen akarod; vegy til`zta sárga 
viafzat (nemellyek feiérrel-is élnek) gyantát , terpen 
tinát, eggyikbůl olly nehezet, mint a’ málikbúl; ol 
vazd-meg elsôben a’ viafzat , az-után a’ gyantát egy 
úi-fazekba, kiben meg Год nem-vólt, utollyára tôles 
bele a’ terpentinát, ved-ki a’ тип, 63 keverd-ôfz 
fze, De vigyáz-reá, hogy a’ terpentina zic-legyen 
fokáig a’tůznél: mert a’ ieva mind ki-párállik, На 
mind el-olvadott, es meg-hält, ted-el, hogy fzůk 
segnek ideien élhes vele. Azzal pedig igy-kell bán 
ni: mivel az, nem-cfak a’ fának hafadekiát, és met. 
fzéset, (melly az óltásban tôrtenik) de meg тёмен: 
sertödélit, és nyúzását-ìs, mint-egy febeit meg-gyó. 
gyittya ; es nem-ciak arra-való, hogy az esò-vizet 
tartoztalfa, es a’ fzeleket, hogy a’ fában ne-Férkez. 
zenek, 63 férget nevellyenek benne: hanem a’kůlsó 
nyavallyáit-is, cfak-nem erô-fzakkal be-gyógyittya. 
Mikor azert ezzel élni akarfz, es vefzed efzedbe, 
hogy meg igen kemény; olvazd meg , es erefz egy 
keves fa-olait belé. Ket-képpen elhetl'z pedig ezzel; 
avagy reá-kenni , avagy reá-egetni kell, vagy сере 
getni. Ha kenni akarod, zirolited-meg egy kevefsé 
az úiiaidat fa olaiial , es tôri egy darabot-le belölle, 
a’ mennyi elegedendônek пасть а’ ГеЬге, es ugy 
kend reá .' mert egyéb-ként . az úiiaídra ragad a’ аут. 
ta, 63 nehezen mofod-le rólla. Azert nemellyek , 
fzalonna-zirt töltenek az olai hellyet belé t de сайт 
ennek nemkellene foóliiak lenni , hanem foótalan. 
nak ; mert a’ foó, nagy ellensege a’ fáknak. Ha é 

getni 
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:getni akared , tú-zeiitsd-n1eg a’ vaiat, tégy az-utiin 
annyi viaizat a’ febre, a’ mennyi elegedendö és vo 
nogasd raita a’ vafat , hogy belé-olvadgyon. 

En ciak ieiér, avagy sárga viaizat vettem, és CXI» 
tetpentinát kôzibe, ’s azon-kivůl egy kevés izarvas- ` 
faggyat : ’S azzal kentem-bé. Más képen'-is ciinállyák 
némellyek, ugy-mint, egy-font viaizat veiznek sát 
gát, ahoz izép tiizta gyantát és terpentinât, édes la-` 
púnak , vagy izaniár~ lapúnak levelit , vad~málivának, 
és Реймс nadálinak avagy ianicor fûnek a’. levelit, 
mindenikbůl egy ió markotz. ezeket iól me tôrik, 
és ki-i`aci`ariák 'a’levit, az~után el-olvai`zttyáka viaizat 
és gyantát a’ ki faciart lével-eggyůtt,‘laiäú eleven 
fzénnel ; a’ terpentinát-is laiIi\n-laiIìn belé-teizik, és 
ióI‘ôizi`ze--keverik, ’s meg-hadgyák hůlni: az-ut./in fa 
olaiial meg-kent kézzel ôizize-gyúriák, és holiagba 

'takariák , az még izůkségek van гей. 1 
. A’ fák sértéie ; nyúzáiz, vagy töréiI`e-ellen való CXU» 
-kenött, némellyek igy ciinállyák: Vegyenek маги: 
a’ mennyit akar ember kéiziteni, izinte annyi fris 

'ioótalan irós-vaiat, Fris bárány-faggyat, és-gyanta’tt, 
egyikbúl annyit, mint a’ máiikbúl: egy néhány ka 

-Ián Amézei: hozzií, annyi ki-i`aci`art Ievet, ваше na 
dálinak, és vadmálivának Ievelibúl , terpentinát-is 
valamit hozzá; mind-eggyütt fôzzék-meg ezeket lai' 

fan, ésïkeveriék iól ôizize, ’s tegyék-el: сайт: izůk-_ I . séges, kennyék~meg vele a’ (Знак serelmic.. Ez Iai’ ч; _~. 
‘дай’; leginkább izolgál a’ kôves magvú gyůmôlcs 
‘так óltíiòkhoz. Mind-azon által némellyek azt 

`riem-iraivallyák, hogy abban egy-néhány ártalmas, 
vagy nem-igen haiznvxas-A «(жди elegyitenek- , _ugy 

\ ‚ P pp — ' mint 
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fúrt: l. x. 
c. ц. 

mint mézet: az olai pedig. a” faggyú, és minden 
zír árt a” gyümölcs-fáknak. Mert a” nedvefséget meg. 
gátollyák inkább, hogy fem mint fegitenek: azért 
el-kell távoztatni , a” mennyire lehet. 

Hanem a’ ki iól akarja, vegyen от: vial'zat há 
rom-latot: terpentinát négy-latot, fejét fzurkot, és 
gyantát, mindenikbúl két-latot; olvafza-mcg azokat 
lalTan-lalfan a' túznél egy ferpenyôcskében, és fzor. 
galmatoífan keverie-őfzfze. Az-után выезда e 
kevés hideg vizet hozzá, és gyúrja erőlf'en ôfzfze a’ 
kezivel, és probállyn-meg, ha elég kemény-e” ,- mert 
ha igen keménynek шиш, több terpentinát től 
csón hozzá. Ha pedig lágy, a’ tôbbibûl adgyon 
többet hozzá , hogy mind a verő-Fényt , ’s mind az 
esőt el-fzenvedheli'e; mert ha igen lágy, a’ nap el 
olvafzttya: ha igen kemény, a” hideg eső miatt ha 
mar le-húl, és így kevelTet hafználna. A’ fejé:- gyan. 
ta igen ió a' meg-foganáfra , és ha találhat ember . 
kine hadgya: ha pedig nem-talál, cfak fzurkot ve 
gyen, és azzal kennye-bé; mert ez igen meg-tar 
toztattya az eső vizet, hogy a’ hafadékba, avagy a’ 
hein-közzé, ne-fzivárkozzék.- Mert ez igen verze 
delmes, mind a’ tőkének, ’s mind az ágnak : fó-ké. 
pen a' nofpolyának. A' viaf'z magânofau-is ió, ciak 
hogy hamar el-hord'gyák а' méhek. ~ 

Laurembergius azon-kívül, a’ kit oda-fel meg 
jegyzettem, más módot-is ír. Közönséges viaí'zat 
végy egy latot, lépet négy latot, régi vajat a’ men. 
nyi elég, egy kevés varga-hurkot, és közönséges 
alait; ezeket olvafzák-meg, és töltsék hideg vízben. 
fs gyúrják jól ólzfze kézzel. _ De ezek éti-nékem 

nemz 

&quot; 
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nem-igen tetfzenek, hogy im zírral, 63 olajial ké. 
fzittetnek. Mind-azen által, a’ kinek mi сгинь, 
azt válaízthattya. 

vnl. RÉSZ. 
Mi-képen kell tovább a’ Нага! óltová 

nyokkal bánni. 

Inek-utánna a’ fát meg-óltották, és az óltó М ágacskák meg-f`oganf`zettanak, ’s nônni kez 
denek, nem-fok baìmolódáii: kévánnak; па— 

nem-ha imitt-amott ágacskákat vernének-ki, azokat 
fzorgalmatoßìn le-kell metélgetni, avagy inkább ie 
tôrni, hogy egyenefen fel-nôiienek; azért nem-is 
kellene tôbb ágzt raitok hagyni, hanem cfak a’ kö 
zópsôt, avagy a’ ki egyenefen nó', mig magoßân fel 
nem nônnek, Addig bánnyanak pedig efztendórůl 
стемам velek, még gyengék, és tiatalok, mert 
ha akker táìban el~metéllik ágokat, magoíiân паче!— 
kednek , 63 erös-fák válnak belóllek. Egy ember ma-A 
gofsányira mngengedhetik, ho у fel-nöjiôn egye 
nefen az ág: de-ne Fellyebb. Id iártára, еду karót 
исп melléiek ìó erôfIèn verni, 63 :hoz az óltovány 
ágat erôfien kôtôzni , hogy valami-képen a’ fzél 16 
ne törie: avagy hogy imide-amoda ingadozván , a’ 
karóhoz le-ne clifzollya a’ heiátJ és meg-ne Hrtfe. 
Ha pedig horgafon akamu nônni , azongell meñer 
kedni, hogy az egyenes nôvéii'e штык, tòbb 
magoffabb karót hozzáia vervén, ésahoz magofrab~ 
ban-is kôtôzvén: de annak a’ kôteleknek ollyannak 

Ppp 2 kel 

CXV. 
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CXVI. 

CXVII. ‘ 

klellene lenni ‚ a’ ki belé-ne удален а’ fának heiába; 
kihez leg-alkalmatoffabbnak ítélném a’ hárs-fáuak 16 
fzélefen le-hámazott kérgit. Ifmét télbe zúpot kel 
lene kôrnyös~kôrůl каша, а’ ki 161 akarná: hogy a’ 
nyúlak meg-ne _rághafsák a’ gyenge hejokat, és a'hi 
deg fe ártfon annyira nekiek. 

„Аи kévánná сайт valaki tudni :_ ha iobb-e’ egy 
ágacskát , vagy kettött egg' tôkébe óltani ,- Нин oda fel-is tettem emlékezetetc . Ат: az a’ felelett.- ho 
ha a’ töke , avagy fa vékonyabb, от: eggyet 6163. 
nak-belé ; ha pedig valamennyire temérdekebb , 1:61) 
bet tehetni. 'ngy hogy, ha“ valamellyike meg-nem 
foganfzanék , avagy hnfzontalannak látfzanék leunt' , 
még-is meg-maradna a’ máiìk: hogy igy a’ kertéfv, 
meg-ne cfalattatnék fzándékában. На pedìg nônni 
kezdinének, a’ mellyik vaficagabb; azt meg-kellene 
hadni, ’s a’ tôbbit le-metélni; hogy a’ tôke a' Вёр 
telen való táplálásában , meg-ne erötlenednék твист 
a’ melly nedvefségnek tóbb-felé kellett vólna ofzolni, 
az cfak egyre fzolgállyon. Ezen az ágacskán annyi 
fzemet hagyhatfz, a’ mennyi ággal akarod azt a’ fa't 
ékefîteni. Ha két vagy három eíztendeig áilctt az 
óltovány a’ fôldben, és elegedendö magofságnyira 
fel-nôt, mint-egy súgár-vefzfzô, (mivel (мыть; 
mind~le fzaggattad a’ bimbóit) ’s azt Жатва ‚ hogy 
tôbb ágai nönnének ’s el-terìedne : kiekeletkor , a' 
leg-felsöbb cfomóìát, avagy bimbóiát mesd немела ‚' 
és azon-alól hadgy négy , vagy-ôt: bimbocskát mind- 
két felôl ; és igy fellyúil ágakat ver-ki, ’s el-terìed: 
de az alsó bimbókat, mind le-kellene ciîpnî. 

A’ наш óltoványokat három efztendögelött nem 
i igen 
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igen kellene kéll'èl , vagy valTal metélgetni :' mei-t ár. 
talmas nekieka’ vas; hanem ciak kôrômmel le сдр 
ni a’ bimbóiát, avagy más-képen le-tôrni, Minden 
fára igen-kell Vigyázni , hogy fattyú ágak ne-nôiie 
nek raita, avagy kôzel a’ tôkéhez :_A kik a’ fänak táp 
láló nedvefségit ki-fziiák. Azokat hiiák pedig fattyú 
ágaknak, kik az óltáfon-alól, a’ fának tôkéiébůl ki 
nônnek, Ha vefz'ed efzedbe, hogy a’ Баш óltová 
nyok igen vefznek , és lankat állapottal akarnak len 
111: vond-le róllok a’ fôldet a’ gyôkerekig, 63 úi fris 
fôldet hány reáiok. Ha a’ felettébb való hévse'gtůl 7 i ' 
:neg-akarnának fzáradni , ôntôzéifel 63 kapálláHal-kell 
'öket fegiteni. 'Kinek módgyái'úl, és micfodás `víz 
ahoz alkalmatos, oda fel-is' írtam a’ Virägos kertben 

- is , c.xv. 5.111. а’ lVeternén'yes »kertben-is , e. vi ’s ez 
után-is írok, ha fzûkség lefzen, Ifmét a’ Kalendári 
umban, n.127. 129. amott ugy, hogy mi-képen bo 
csiithatnia’ fazékbúl a’ vizet egy fólton a’ fának gyô. 
kerére; imitt pedig,-~mi-képen ôntözhetni minden 
eltve fpongiiával. Az hévség-ellen , arnyé'kot-'is efi 
nálhatni nekiek.' avagy fzalmával kôrnyú'l lkôthetni. 
Némellyek , kôvér zôId-fůvet raknak a’ fának tôkéie 
mellé. Némellyek, nedves agyaggal kenik-bé, Né 
nàìllyek, dél-felé, lágy téf'ztával kenik-bé a’ fának t é‘it. ' lTélben a’ nyúlak “k'ivált-‘képen , és más állato'k 
is , ôrömell: meg-rágiák a’ gy'enge óltoványokat : kik 
nek orvofsígárúl írtam a’ Kalendárinmban , ’s ide fel 
is. Némellyek, a’ fzalmán-kivůl magok meleg пуг 
Iéval-is kenik-meg a’ gyenge óltoványt, ’s azt tarta“ 
tyák: hogy'nem-bánttyák a’ nyúlak,- Némellyek, a’ 
— и . P P P 3 ku.' 

CXVIII. 
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kutya ganéit vízben áztattyák, ’s aval kenik. Né 
mellyek, 06 háial. Némellyek, а“: mi-némů fól 
tot i`ńi&quot;»:ôl-meg puska-porral, ’s azt kôtik az óltovány- 
ra. A’ több munkáirúl ide-alább. 

IX. RÉSZ. 
Az óltoványokneak, és Gyůmòlcsfáknak 

Ultetéiekrůl. 

Ol-lehet oda-ŕel ennek a’ Kônyvnek 3. Réiziben, J eleget írtam a’ vadiáknak ůltetéiìrůl , a' kikben igen eggyeznek az óltoványok, es gyůmôlcs 
fáknak ůltetéiek-is; de mind-azon~ált_al , vannak a’. 
mikben kúlôrnböznek: azoknak itten iobb réfzit fel 
iegyzettem. A 

Elsôben ‚ alig találkozik valamelly-i'a , avagy efe 
mete; a’ kit által nem-ůltethetnek , avagy' plántál 
hatnak, azokenkivůl , a’ kik immáe tellyes vitágzá 
fokban vannak; avagy meg-tögzôttek г Beha ezeket. 
is meiterséggel, a’ mint ide-al-ább meg-írom , el\-ůl 
tethetni. A’ iiatal óltoványo-kat leg-iobb el-ůltetni, 
mikor két vagy három eiztendôsôk, és hůvelyknyì 
temérdekségek vagyonz mett ha igen vékeny , bar 
idôs legyen-is, nehezen, és fokáig vei`zi-i`el magát. 
Nona némellyek négy ’s б: 111пу1:-19 mikel' izůkséges, 
ôrömeii. ůltetnek-által. Okai az 4iltal-ůltetéi`nek ezek 
та. Hogy ha súrůen папа: egy-más kôzzött, egy 
máitúl el-válafztván harnarább nöhetnek: тег: а’ le 
vegó-ég , fzabadnsban általiárhattya ôket : a’ földet 
’n. akadály-nélkúl élhetik; azért nagyobb, és iobeb 

Sym 
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l 

gyůmölcsöt hozhatnak. Sôt még a’ vad Fát-is meg 
fzeliduhetni, ha gyakrabban тал-штык : mint ez 
elóttis mcg-mendottam. 

ldeìét 32 által-ůltetéfnek , kôzônségef'en kettöt 
rendelnek: avagy öß.: avagy hi-¿elemn Mert télben 
igen kevés гас últetnek-által: nyárban pedig femmit 
fem; Навет—11: a’ tél olly engedelmes vólna, hogy 
a’ fóld bé-nem fagyna , a’ mint oda fel-is meg {шт 
3. Réfz, n. 

A’ Ki-telcm a’ mi illeti, akkor a’ fák meg-indûl 
пак , kivált-kópen Februariusbm és Martiusban , az 
32, Bôjt-elô, és Bôjt-más hóban: ós ha a’ tél паду 
vólt, anuariufnak ugy-mint, Bóldog-Afzfzoy 11396 
mk v gin-is. Mert ki-keletkor, a’ mint a' fák min 
den tenyéfzô nedvefséggel tellyefek , (és azétt az ól 
tál'ra alkalmatoffabbaknak látfzanak) ugy az által-úLj 
tetésben-is foganatoliâbbak ; de ez fem fzolgál min 
den {аки egyfaránt, a’ mint oda-fel, ’side alább~is 
megirom. Е3 noha a’ Maior-gazdák régi vélekedéfe 
fzerint, Sz,Fábìán 63 Sebeßyén nap-táìban, az az, 
zo. januarii mozdúl-meg lallìn az elevenitô meleg 
ség, 63 nedvefség a’ gyôkérbůl, és Fel-adgya шага: 
a' гам tôkéjiben , (а’ mint ki-tetfzik a' fáknak bim» 
bózáfokbúl, mellyek akkor kezdenek fakadni) a’ mag 
záfnak is ereje meg-kezd melegedni. De mind поп 
által, ennek femmi bizonyos napot nem-fabbat em 
ber: hanem, ůltethetni идут ki-keletkor: elsôben 

_ .ollyan Шкив, kiket efztendôre ki-keletkor bé-akarnál 
óltani. 2d), A’ gyenge fákat, kik a’ télnek fanyarú~ 
ságát, nem-igen fzenvedhetik el: ugy-mìnt Ватт. 

“Ё fik, кита baracakok, Быт—1126. 63 bizonyos С/ё— 
c . rcßcnyc 

CXX. 
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CXXII. 

п :nyc-fil', kiket ha ôfzfzel ůlte'tnek-által, 63 ke 
menyebb tél kôvetkezik , hamac el-vel`znek : hanem 
ha engedelmes tél lenne reá akkor ôfzel-is által vi 
hetni. Ezt pedig ha meg-akarod tudni, fel-találo 
az en Kalendáriumemban, l i ч 

vöfzjfzel, leg-iobb azekat a’ fákat által-ůltetni ,kik 
a’ telet kônyebben el-fzenvedhetik: ugy-mint alma., 
kârwély, kôzônseges cferúnyc, minden-féleßílvz, 
’.f it. Egy-fzóval: a’ Mi-Orfzágunkban, a’ 11615: 
lettebb való hidegek нет-15:11:13; iobb a’ gvůmôlcs 
fákat ôl`zf`zel által-ůltetni, mert az Öfznek terméfze 
te-is magával hozta azt , 63 а’ fzorgalmatos kertefzek 
is, fok ideig való gyakorláfokbúlazt vettek efzekbe. 
Mivel akkor, minek-utánna a’ fák az ô bôseges gyů 
mölcsözéfekkel , mint-egy fárafztó munkáiokkal meg 
_1ankattanak; es a’ mag-zó ereiek a’ nemzô melegseg, 
a’ gyôkerezô nedvefséggel eggyůtt meg-erôltetvén' 
«magokat, meg-bádgyattanak: azért a’ gyökerekben 
-l`zállanak , hogy azokat-is mint-egy meg-vigafztalván, 
,meg-nyúgodhafiânak; hogy kôvetkezendö tavafzfzal, 
az ö -tifztekben ferenyebbek leheffenek : azért vetik-‘_ 
'el leveleket. Akkor pedig inkább meg-foganfznak, 
mikor a’ gyökér ereiiben vagyon , es a’ садам; Гс 
gitséget vefzens a’ ki hidegségivel, alá-veri a’ гаш 
ben a’ melegseget, hogy ott a’ „дивизии eröf 
_febben mnnkálkodhafsék, 

Nem-fzál ugyan öfzfzel ugy alá a’ gyôkérben; 
a’ termefzet-fzerint való nedvefseg, es az elevenitö 
4melegs'égf, hogy .tellyefséggel femmi nemaradgyon 
_az ágakbantfe nya'rban ugy nem-hadhat az ágakban, 
.hogy e'ppen mindl теменных: a’ gyôke'r&gt; сны; 

nedvef 

_`-.,z‘z, 
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nedvefségtůl, 63 melegségtůl; hanem hogy télben ,` 
bóvebben vagyon eggyikben , hogy fem mint a’ тб— 
fikban, és vifzontag azéet.’ nagyobb erövel-is bir, 
Némellyek azt tarttyâk , hogy a’ gyůmôlcsfákat ak 
kor-kell мин-шест ‚ mikor a’ Nap meg-Fordúl tavafz 
felé: 3’ melly történik Мак-3111103]: tizen-eggyedik 
napia táiban ,° mivel 3’ fák abban 32 idòben , 3’ fôldel 
leg-inkább meg-eggyeznek, 63 fakadni kezdenek, fö 
képen a’ hideg nellyekenx de ez пай-1361310]: vnlamen. 
nyire késôbb. .szfzel pedig , tizen-öt nappal 3’ nap 
fordúláfa-elött, 32 32 ‚ tizen-eggyedik napjafelé No 
vembernek. Ez is néha mi-nálunk késô. A’ magos, 
63 fzáraz hellyeken , akár mellyik idôben стек-116226] 
plántállyák a’ fákat, Kirúl 063 fel-is тат, ennek 3’ 
Könyvnek 3. Réfzìben. ` 

Az efztendönek réfzein, 63 hólnapìain-kivůl ; а’ 
hóldnak Forgásárwis, igen vigyáznak 3’ 136336126]: a’ 
fáknak Plántálásában: a’ kik ebben fem eggyeznek. 
Merc fokan azt tarttyák: hogy 3' fáknak, 63 cfeme. 
téknek által-vitele , leg-alkalmatoßìbban történik 
hóld-tóltekor, a’ kit Németúl neveznek roadel, én 
oda-fel egy-néhány hellyett, változáfnak neveztem. 
Ettůl 32 hóld«tôlt£tůl úiságig ůltetik a’ Fáknt, és cfe- 
metéket.' kivált-képen ìavallyák azt a’ hóld-töltét, a’ 
melly Sz. Mihály nap~elôtt, vagy mindgyárt utánna 
efik: hafonló-képen a’ melly Sz.Lôrinez nap-elôtt, 
гиду mindgyárt utánna tôrténik. Némellyek Augu. 
нить, Septembernek, Novembernek, és Decem 
bernek végit igen dìcfirik , 63 fokat tartanak a’ veres 
mogyotônak el-ůltetéliben , Sz. Lambert napìárúl, 
a' melly l7-dik Septemb. eßk. Né'mellyek még~is azi:~ 

Qq q tart 
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студи, hogy iobb a’ сана: elsô napìaiban a’ 11616 
nak, mikorncvclkcdnk cl-ůltetni; вы: hogy 8-d1k, 
:Q_-dik , шик, lz-dik, Ig-dìk, „шк, IS-dik napjân 
a’ hóldnak, fcmmit: fem-kel! által-ůltetnì. Mind-aon 
által, a’ ki mint :katia fáìát ncvclui, a’ fzerént ген. 
delhcti annak ůltenéût; шеи: (а’ mint oda fel-is meg 
mondottam) ha hóld-fc ytára ůltetik a’ gyůmôlcs 
fác: az a’ Ед igen сапу“: lefzen, és a’ gyůmölcfc-is 
hamaníbb meg-érik; és mentůl közzelebb ст: az ůL 
tctés a’ hóldmk végihcz , annál {zebben nö a' fa : bô 
vebbcn-is gyůmôlcsôzik. A’ mclly-fát Pedig az úì. 
ságra, az az, hóld-nevelkedésére ůltctnck, az job 
ban meg-foganfzik , tartós lefzen , és idôs , fok fzálas 
gyökerci , és levelei nevelkcdnek; de nem-hoz annyi 
gyůmölcsôtx azért тщете: benne. Mind-azon 
мы, ha ugym mêg-is fzůkség-képçn újságra-kcll ůl. 
тиса; a’ hóldnak végén . metáld-el az óldalaslag va 
ló аванс a' На: és fzìntón иву fog gyůmôlcsózni,' 
mint más-fa., 

Oda fel-is 3. Réfziben спаек я’ Kônyvnek ìeìcn; 
tettem ‚ hogy a’ ваш-ат, а’ kik magon nöttcnek, 
és a’ какие]: gyòkerìn ki-nôtt ágacskáìokat kerefztúl 
mettzctték: el-últcthetni lanuariufnak végin, közép 
fzerů földben. A’ meleg-tartamínyokban az Мессе“: 
О&amp;оЬекЬе , Novemberbc, és Decembcrbe ìovaìwák, 
az az, Mind детьми, Sz. Andris-havába , Kurzi 
cfon-havába. Hafonló~képen a' мы, а' kìknek te 
шашек gyôkerek vagyon. A’ Баев! ncvcndékckct ‚ 
és fattyú агат Martinsban; millor fzînte levelekben 
vannak. A’ Шип, a’ mellyeknek пазу temérdek bé 
lek vagyon, ugy-minta’ füge-fa, dió-fa, Гидов-Ь, 

товуо— 
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*can ___ u V., ,- 
Yi“ 

&quot;r-A- is.' ц 
-n 

mogyoró-Fa , és tôbb eŕTéie fákat, gyôkér-nélkůl fele 
ôiztúl-fogva , Mind~f`ent napìáig тесак. A’mellye- 
ket pedig gyôkereftúl últetnek , azokat Adventben, 
vagy hamar utánna ůltetik. 

De 62 mi-nálunk igen késô. A’ mint azis, 
hogy Mind-fzent парней] fogva Martiufig, meddig a' 
fáknak ágaiban nem-erefzkedik a' nedvefség; mert 
mihelt azokban el-teried, hafzontalan az-után ffákâ 
nak ültetéfek. Навет mentůl ideìébbenleiìen, an 
nál iobb, az az , mihelt tél felé a’ fáknak levelei le 
húllanak. A’ hideg és nedves hellyeken , Januar-ins 
ig és Februariufìg várakoznak az тщеты. De an 
nak nem-kellene lenni mikor csô eiik; &quot;иву mikor 
a’ fôld igen vízes; mert az-után a’ föld ugy meg-ke- 
ményedik, mint a’ méFz: és igy a’ gyökerek alatta 
meg-fúlladnak, ’s el-vef`znek. Némellyek azt tarttyák, 
ho y mihelt az óltó iig meg'foganfzott, leg.ottan 
el» ltethetni a’ гас: de én ezekkel nemtartok; merc 
még akkor, nem-olly erôfïèn nôtt-bé a’ tôkében, és 
ha által-ůltetik, gátallyák a’ táplálását: ’s ha más 
földben tefzik, el-vefznek. Annak-okiíért, ha addig 
várakozhatnának az által-últetéifel , még az óltcvány 
valami fzép vef'zfzôt, 63 ágat kaphat; el-kerůlnék 
mindenmémů alkalmatlnnságokat , a’ kik eiïéle ideìin 
vaió últetéfeket követik. 

Az ôreg 63 meg-rôgzött gyůmôlcs fákat, De 
cemberben fzokták által ůltetni: de ugy, hœgy mi 
nek-elötte bé Рану а’ föld , akkor afsák-meg a’ ver 
met, a’ kiben ůltetnî akarìák ,- mellynek módgyárúl 
fzóllok ide-alább. Az által-ůltetéfnek napìaìban iob 
bnk a’ nedvefek, a’ [шапкой]; a’ közép-fzerint va 

Qqq 2 lok» 
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Az-után kell a’ fait, a’ fôldbůl ki-áfni ,~ de иву, hogy 

&quot;c 

lok , a’ melegeknél és hide eknél. A' nedves idôk. 
ben, akát mit-is fzerencsé en mozdithatni hellyébůl 
a’ kertekben: de nem dél táliban , mikor a’ nap igen 
sût, hanem inkább eûve-felé, hagy fem mint reggel; 
noha némellyek azt-is tarttyák, hogy a’ fákat mind 
reggel, ’s mind dél-után által-ůltethetni. A’ как 131 
tetésének órájiban , igen hafznos, ha a’ Planéták , a. 
vagy Búìdosóßiîllagok óráiit meg-tarttyák; fó-ké 
pen a’ Jupiter és Napnak óráìit, mellyek kiválc-képen 
az ůltetéiì-e fzolgálnak. Mellyeket hogy meg-tanúi 
hasd, olvasdmeg a' Veteményes Kertnek 4. Réfzib, 
плах. хх. а’ 1161 böven írtam ezekrůl. 

A’ fzelekre-is vigyázni-kell, a’ mint таз-Вену:— 
ken-is meg-itam: hogy mikor a.’ kegyetlen Etfzaki. 
fzél fúi , akker meg-ne áfsák a’ Рай-1161111 а’ fö\det, 
és meg fe mozditsák hellyibůl a’ fát; mert igen 61111 
mas, és ki-fzárazttya a’ гас, ha a’ fôldben férkezhe 
tik. Еву-1161111, az által-ůltetésben-is leginkább vi 
gyáznikell a’ Fôldnek , és Tartomânyoknak оттуд 
ra, a’ mellyekhez alkalmaztaiïì magát a’ Kertéfz. - 

Az-is fzúkséges , hogy a’ kertél'z, 161 meg-vegye 
a’ fák által-ůltetélìnek modgyát: a’ mellyhez nagyobb 
fzorgalmatofság kivántatik ‚ hogy fem mint a’ fúvek 
hez. Azt-is штаммы meg-imm. m0. Аи tart. 
tyák némellyek; hogy ha a’ fa, a’ kit {dtd-akamai: 
ůltetni, temérdek és erös ágai vannak, azokat mind 
lesl-kell vagdalni, mint-egy más-fél réfnyire a’ 1612611 
tůl ; noha némellyek , nem vágnak annyit-el bennek. 
A' fiscal óltoványoknak pedig, a’ kiknek cfak вы 
ígok, vagy vefzfzeìek vagyon : nem-kell стадий. 

igen 



IX. Réfz. ‘ 503 

*itt-Hr. 
y.' 
'i 

igen meg-ne Grtsék a’ так gyôkerit, kivált-képen 
a’ derék gyôkereket, a’ kik a’ fának talpábúl egyene 
fen alá-nônnek. Kinek ki-ásáfsárúl, irtam bôvebben 
oda-fel 3. Réfz, a’ kiben eggyez a’. vad-fával. Es ha 
valami-képen meg-óhatta ember a’ gyôkeret a’ vágás 

&quot; ` túl, tôréltůl , el-kcll a’ gyôkeret vágni, mig a' sértés 
tart: 63 az el-vagdalt gyôkereket, a’ verembe hán 
hatni a’ fa-alá; mett a’ kôrúl , más apró gyôkerees 
kék nônnek“, a’ kik hafznára vannak a’ fának. Ha 

gedig el-nem vagdalnák , a’ tôbbi-is a’ meg-sértet gyô értůl meg-rothadnának, és a’ fa-is ki-vefzne. ша. 
Minek-utánna ki-áfták a’ fait, ne-hadgyák fokáig 

a’ fôldôn-kivúl , hogy a’ nedvefség ki-ne fzáradgyon ; 
hanem meg-maradgyon a’ fa maga ereiiben, Hanem 
ha mindyárt el-nem ůltethetnek, hogy ideie nem 
vólna hozzá , elinállyanak valami vermet, ’s abban 
fekteßék a’ fának gyôkerit : 63 fôldet hánnyanak reí, 
még derekafan el-últethetik. grid. A’ vermet (kiben 
a’ fait ůltetni akaria) fem kellene fokáig nyitva hadni: 
mert a' nap , 63 levegô-ég , ki-fziia a’ fôldnek ziriát, 
és terméfzet-i'zerint való nedvefségit. A’ fenekén 
pedig a’ veremnek, fel-kell a’ Pôldet hánni , 63 el-da 
rabolni , mikor f'zinte el-akariák a’ fát ůltetni ,° hogy 
a’ fanak gyôkere, puhábban `Fekůdgyék raita. Né 
mellyek azt tarttyák . hogy a’ vermeket, ha efzten 
dôvel elébb meg a'fsák, iobb leí'zen; Némellyek, 
meg-elégeiznek vele, ha ciak 15. vagy zo. nappal 
elébb meg-áfsák .‘ kitůl alább-is téizek emlékezetett.' 
A’ fát a’ verembe ugy temesd-el , hogy arra az égnek 
réfzóre álhaffon , kire az-elôtt állott. minek-elôtte ki 
í (ìák vólna : 32 az , a’ melly réfzivel Nap-keletre vólt, 

' Qq q 3 moit 
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moll-is arra fordítsák; a’ mellyel Délre , melt-is arra 
legyen. Azért igen ió , minek-előtte ki-áfsák, valami 
cretával , vagy más ezközzel meg-jegyzeni , rni-képen 
állott. A’ gyümölcs-fát, mind-azon által, egy ke 
Vefsé méllyebben últethetni, hogy fem mint az~elött 
állott: de nem-igen. Meglehet egy паша). 

sta. A’ derek, és яга-„диске: ‚ a’ kik egyene 
fen alá-fzolgíltak, megint egyenefen alá-erefzék : a’ 
többit pedig rendel a’ fal-körül, a’ mint állanak, ki 
nyújtoztafsák; de ugy , hogy ne fel, hanem lié-állya 
mk a’ hegyei a’ földbe ‚ és alá-nőjjenek, ne ki. Nemo 
is fzúkség efféle gyökereket, hogy igen méllyen bé 
так а’ földben: hanem, elég ha fél-lábnyira ben 
lefznek; fö-képen ha a' föld nedves, és nem-olly igen 
meleg, avagy köves. Némellyek azt-is iovallyák, 
hogy magát a’ fát a’ ver-emnek közepibe últefsék; 
atle'le apró gyökereket Pedig , ha igen hofzak , a' fa 
körűl hajtsák: az igen fiatal gyökereket, fzc'pcn ki. 
nyújtsák : ngy hogy ‚ igen вши ne-kőrelödzenek. 

Ótd. Minek-utánna, így a’ verembe últeted a’ fát, 
elsőben fed-bé azt lágy eI-morzolt földel; az-után ‚ 
hánny mindgyárt ganét körülötte ‚ a’ földön капут; 
az-után megint földet hánny a’ gebén, és akkor ta 
pod-meg iól a’ lábaddal: de igen reá-vigyázz; hegy 
a' ganéj , meg-ne érje fe a’ gyökeret, fe a’ fát: És 
így a’ gyökerek , elegedendő melegségben maradnak; 
’s az ganéinak hévségétúl fern súttetnek-ki : nem-is 
párállik-ki a' ganéinak melegsége. Némellyek azt ké 
vánnyák, hogy mikor az óltovánt kí.áfsák,valamen. 
nyi földet rajta-hagyhatni . annyit hadgyanak: mert 
a’ gyökér. лет-ст: meg-iovúl tüle, (mivel a’ mag: 

tulaj 



lX. Réfz. 505 

' és а’ gyökere-is inkább, hogy 

[выдан fckvésé, és földét meg-tarttya ) de még д‘ 
föld is , a’ kiben tefzik, hamarább meg-eggyez evel: 

fem mint más éppen 
idegen földel. Jól-lehel: , oda-fel azt írtam vala ; 
hogy mikor а’ vad-fát ki-á[`sák , és máshová ültetik , 
jól le-rázzák а’ gyökerórůl a' földet. Иду vagyon, 
hogy ez alkalmatollâbb a’ vad-fákhoz: de nem annyi 
ra az óltovínyokhoz. Mikor pedig a' földet {gyó 
kérre hánnyák ; nem-kell a' füves földet a’ gyökér 
felé forgatni ; mert neki hevűlne, és ki-égetné a’ gyô 
keret. A’ fôldet-is jól őfzfze-keveriék“, és а’ vermet: 
éppen meg-töltsék. Hogy ha pedig ember venné 
efziben, hogy azon földben férgek válnának: kever 
jen egy kevés hamut kőzzibe, a’ ki az lúgban vólc , 
és ngy óllye-meg őket. Egyéb-ként ‚ kárt tennének 
а’ gyökérbe. 

7aua. Ha éppen bé-tôlcötték földel а’ vermett, 
azon-kell munkálkodni: hogy négy. lábnyira a’ fa-kö 
rűl {emmi fú , és gyom ne-nóijôn; azért gyakrabban 
meg-kell kapálgarni, hogy az efsó а’ gyökérig által? 
hathaífon , és máshová а’ táplálás ne-fzéledgyen. Ezek 
а’ regulák , inkább fzolgálnak a' meg-rögzött, és Öreg 
bedett fákra ; mert а’ {intel óltoványoknak bújna á 
gait, el-vagdalhatni : mivel-hogy a gyökér, annál 
keveirebbet fog-táplálni, és inkább meg-foganfzik. 
Sót: némellyek , még efFéle gyökereket-is el-metéllik: 
hogy a' derék gyökerek inkább nőhelienek. De ar 
ra-is kell vigyázni; hogy egymfát fe últeŰenek-el ol 
)yat , а’ kinek ágai , vagy el-vannak törve: vagy meg 
nyúzva; mert nem-nônnek olly jól , hanem elébb el! 
mefsék а’ teteieket. és meg-láfsák, ha ugy nevelhes ne ‚ 

CXXX“. 
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nek, vagy nem. ]ól-lehet, kůzönséges regula az 
nemelly kertéfzeknel: hogy minden iól meg-nött fa' 
nak (a' klit máshová akarnak últetni) kivált-kepen 
a’ kiknek nem kôves a’ magvok, elébb el-vagdallyák 
ágokat, és clik egy-néhány rôvid (az az, ket vagy 
három-úinyi hole'zú avagy hofzfzabb ) ágakat had 
gyanak raitok; többet, vagy keveßiebbet, mint a' 
fának alkalmatofsága hozza. Azert fzokták a’ Fran 
cziák mondani; a’ ki az apiát el-akaria temetni, el 
söben el-vágia a’ feiét. 

CXXXIII. A’ mi a’ наш óltoványokatilleti, a’ kiknek cfak 
egy ágok van , azoknak nem-fzůkseg el~vágni a’ tete 
ieket. A’ vad-fâknak pedig, minek-elôtte el-úlrerilc, 
mind el-vagdallyák azokat, a’ mint oda fel-is meg 
írtam. Az ágacskáknak el-metelléfiben , atta-kell vi 
gyáznúnk: hogy a’ metzés, egy kevefsé fellyebb le 
gyen a' fzemnól ; de ne-igen , hogy a’ nedvefség által 
ne--mennyen a’ fzemen, 63 meg-ne fzáradgyon. Mi 
kor az ágat el-metzik , igen ió vólna , ha mindenkoa 
a’ metzélt, vagy tôreli-is be-kennek rehén ganéiial 
elegyitett agyaggal: vagy óltó viafzizal, vagy cl`ak 
viafzfzal, avagy Terpentinával, Ne'mellyek azt ké 
vánnyák; hogy mikor a’ fáknak teteieket el-metéllik, 
a’ metzés ne-efsék delre. Nemellyek azt iovallvák, 
hogy mikor'a’ fait általaìltetlk , a’ derek убьете: (a' 
ki temerdekebb a’ többinél) meg-halitsák , ’s egy kis 
kôvecskét tegyenek bele: es igy a' hafitásban , inkább 
be-megyen a’ nedvefség. 

CXXXIV. Неву a’ fát, a’ kinek levele , ’s virâgia van-is, 
Нон. [.1.által-últetheii`e embers Laurembergius illyen тевт— 
l-2i-fl»&amp;seget murat. Valamíg ítelik , hogy kinyúitoznak a’ 

{шк 

 



IX. Réfz. 5 07&quot; 
fának gyôkerei; mind addig áfsálr-ki egy arafznyi 
méllységre a’ fôldet: az-után, valami kendô kefzke 
пуд: tekerienek jó exôffen 3’ fa-kôrůl, 63 ketten, 
vagy hárman az-által 32 egéfz-fát mind gyôkereftúl, 
ás hozzá ragadott fôldefiúl , vonnyák-ki az elòbbeni 
hellyibûl: 63 tegyék 32 el-kéfzitett verembe. A’meg- 
nedvelîtett földre , más fzárazabb fóldet hánnyanak , 
63 iól пед-131106960; 6ррсп bé-tôicsék a’ vermet, 
63 3’ fát, 361 meg-gyámolitsák; 3' kit az-után gyak 
ran-kell òntözni , még meg-gyözi ezt 32 erôí'zakot, 
63 32 1`616Ье kap. 

Ha pedig más ôreg-Fát, 3' kit {zekás-fzerint, ál 
tal~nem últethetni , örómeít más-hellyre vitetné em 
ber.' aval igykell bánni; Az fátúl négy, vagy 61. 
vagy tôbb lábnyira (a’ mint a’ fának állapattya 116 
vánnya) környös-kôrnyůl ìó méllyen áfsák-meg a' 
fôldetfés 32 apró gyôkerecskéit tiiztán vágìák mind 
е]. А20тЬап 3’ fait karókkal, ¿s más dorongokkal 
jól meg-támafzák, поду az fzél le-ne důicfe. Az 
után azon a’ hellyen , a’ hová últctni akarìák,áfßnak 
egy vermet, valamennyire nagyobbat 32 elôbbeni 
nél; hogy tágas hellye ieheHen. Mikor ofztán el 
ión 3’ tél, és a’ fôld iól meg-fagyett, akkor áfsák 3161 
éppen-ki , 63 anbaditsák-fel a’ gyökereit; de 3' Pôldet, 
a' ki reá-fagyott , hadgyák rajta. Az után tegyék va 
lami fzánra , vagy taligára, ’s ugy vontafsák 3’ verem 
hez, a’ kiben akariák ůltetni; avagy cfak magok-is 
az emberek oda-vihetik, ’s ott temefsék jól-el, A’ 
kihez igen 113121103 1еГ2еп ‚ 113 kivúl a’ gyökerekörůl, 
jó zíros fôldet töltenek ‚ 63 azt ìól meg tapodgyák д 
ez által a’ fa, nem~igen érzi~meg 32 által~ůlteté&amp;, És R Í I i'. 

CXXXV. 
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*Nl 
Harmadik Kônyv Gyůmôlcsòs «Kern 

ki-keletkor fzépen ki-vérg kivált-képen ha módgyával 
fel-töltik : mivel-hegy ez igen fzolgál az nôvéshez. 

Az али-тщета ‚ kiválc-képen fzúkséges: 
hogy a’ gyůmôlcs fáknak alkalmatos földet, és eget 
válafzfzon ember; meet ez-által élnck, és gyôuyônî 
ségefen nevelkednek. A’ mi a' földet Шей ‚ az min. 
denek-f'elett leg-inkább цветник , a’ ki puha , 6: k6. 
zép-fzerů, meleg vagy hideg .‘ nedves és zíros. Май: 
ча1атепуй1ькби2й1 ezekben vagy tóbb, vagy kevel' 
feb vagysn; az пот-апатит а’ gyůmôlcs Eáknak. 
És ez a’ kôzônséges reguláiok, minden gyůmölcsô 

« zô ваша. Mivel akár ki-is шагу: azt; hogy min 
den fa, tulajdon hellyet kévín; [шву termófzete 
fzerint való gyůmölcsöt hozzon. Алтай—аист: a' 
melly fának gyökesc 36, hůves fôldet: fzeret, абаз. 
fait 3оЬЬ vôlgybe, hogy fern mint hegyen; vagy ma» 
gos dombon Шиша. Merc annak gyôkeribůl , nem 
штык olly igen-ki az nedvefség, mint~ha пням. 
hegyen állana. Más az, hagy a’ vôlgyes hellyen, 
inkább hozzájok férkezik az всё-375243. avagy “мы 
ki~follyo kutacska, a’ ki a’ hegyekbůl, ali-fzokott 
í'zolgálni, 

Theophraßus, a’ több régi óltó embcrekkel,&quot; 
kôzönségefen azt kévánnyák; hogy a'gyůmò\cs»fát, 
hafoló-fôldben аптек ahoz, a’ kibů\ k'x-vettëk, a 
vagy leg-alább iobb hellyre. Mert ha 36 hellyrůl, 
36 hellyre vifzik , femmi változás nem-lefzen a’ gyů 
môlcsbe, На pedig 36 hellyrůl, rofzabb штуке, 
esl-faìul a’ gyůmôlcs , avagy rofzabb lefzen. Alert, 
a’ kik ollyan óltoványokat vefznek , a' kiket ki-áůakt 
iól meg-tudakozzák , mi-némů hcllyen nevelkedtenek, 

.CXXXVII 

hogy 

 

l 

 



IX. Réfz. 509 
logy ahoz alkalmaztathaíäák azeknak últetéfeket. 
»ôt még az meleg, 63 kôzép fzerú hellyekrúl fe úl 
e1`sék a’ hideg , 63 késén órô hellyekre; avagy vi 
Ízuntag. 

Аи iovallyák némellyek, hogy az-magoñìbb , CXXXVIII 
Vzárazabb, 63 feványabb hellyrúl: az lapály , nedvef. 
febb , 63 zíroiTabb hellyre, által-vihetik a’ fa'kat , cfak 
arr: forditsák az égnek réf'zére, a' mellyen az-elôtt 
állettanak, mint oda fel-is meg тат. 

Az vermeknek ásásában-is, igen Gnnyáfok vól- CXXXIX» 
tanak a’ Régiek. Thephrafius azt akarta, hogy 6Г2 
tendövel elébb áfsákki, ’s nyitva hadgyák, hogy 
mind telet, пупа: fzenvedgyenek: mellyet fokan ez 
mofhni kertéfzel.' közzůl-is iovallanak. Azétt az nyári» 
napnak Рок-116163611 kezdetteel az ásáß. Навет, mi 
nek-elòtte el-akarta ůitetni a’ гас, két hólnappal az 
elôtt meg.rakta fzalmával, 63 meg-égette. Némel 
lyek, leg alább addig hadgyák nyitva, még a’ Ей béf 
növi. Némellyek, 32 mint oda-fel meg-irtam hufz 
napig.' vagy két»hólnapig. Némeliyek , 56 Кёрспйсс 
Magyar-Orfzágban , egy-néhány nappal elébb, avagy 
cfak akkor-is, mikor el-akariák a’ гас ůltetni. De 
iobb vólna, ha ìóval elébb meg-áfnák, 63 ugy bin-` 
nának vele , az mint eiébb ìelentém. 

Az vermeknek-is fzélefségit, 63 mélységît, nem CXL» 
mind egy-atánt так; mei-t “щепу—Ш: ‚ méllyebben &quot; 
:reiztik-alá gyôkereket.' némellyek. fellyůl teried 
nek-el. Azért, ahoz-kell magát fzabni embernek. 
Azon-kivůl némellyek, köveket raknak az gyôkér 
dá, hogy az efsô vizet шее-спешный: avagy for 

Rrr z gácfot, 
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gácf'ot, avagy ûres fazakat, Vannak a’kik azt itéiik ‚ 
hogy a’ fának gyôkere, alább nem-nö más-fel lábnálg 
de az kůlömben találtatik ; теге a’ mint alkalmates 
fôidet talál , ugy nyúitozik. Egy-fzóval, mennél fzé. 
leifebb verme: áfnak , annál tóbb gyůmôlcsôc hoz a’ 
fa. De ennek a’ veremnek, oilyannak kell lenni, 
hogy az fzáìa keskenyebb legyen : alól pedig a’ verem 
fzéleiTebb ‚ hogy iobban el-teriei`ztheii`e gyökereit; és 
igy, télbe keveffebb hidegség : nyárba pedig, kevell 
febb melegség férkezik hozzáia, 

Némellyek azt kóvánnyák , hogy a’ kemény , 63 
agyagos fóldben, héros-n kônyôknyi, avagy hat láb 
nyi mélly vermet álTanak. A’ fzilva гамак pedig, 
еду arafzal mállyebbet; de mindenkor a’ kúisó kara 
1а keskenyebb legyen. A’ fekete földben két könyök. 
11у1, 63 egy araf'znyi mëllysé e legyen a’ veremnek; 
’s az is 'négy fzegletů. A’ G rôgôk , harmad 6611619 
nyi mélységet rendeltek a’ veremnek, és két lábnyi 
fzélcfäéget. Az igaz, @ogy leg-»inkább a’ fáknak ter. 
'méfzetekhez-keil a’ vel-met fzabni: ós a’ kik méiiyen 
vhacsníttïík *gyökereken azokn'ak méilyebb vermer 
kell áfm, a’ kik c'f'ak fellyůl teriednek-el, azoknak 
nem olly mëllyen, A’ mint Неву, a’ vízes belly@ 
ken Гаги-11:11 о11у т6'11ус11 61111 a’ vermet: mint a’ flâ 
raz, és agyagos hellyel-:en-, a&quot; hól hat úbnyi mélly 
vez-met áshatni. Némellyek, meg-elégefznek négy 
lábnyi méllysêggel , 63 három `lábny-i fzé'lefèéqgei. 
‘Ném'ellyek` négy lábnyi ízélefséget, 'és ‘kéc lábnyi 
méllységet ké'vánnak; de ez `inkább Tzolgál'az nedves 
heilyekre. 

Ha 



IX. Réfz. 5u 

- п- _eL-*rw 
Ha a’ fôld , a’ 1161 a’ vermet áfni-kell , igen lágy CXI-IL 

vólna: más Ízxiraz fôldel kellene elegyiteni , 63 aval 
iobbitani; avagy addig várakozni , még a’ Nap meg 
Izárazttya. Es vifzontag, ha a’ fôld igen keniény , 
63 121132 vólna: vízzel kell meglágyitani, ¿s vára 
kozni hogy iól тег-622611; de ne-legyen olly hig, 
mint a’ kevert méfz: hanem cfak hogy meg-hide 

. gedgyék, 63 hůvefedgyék. Ha pedig a’ fôld foós, 
63 Fóvenyes vólt , kôveket raktak a’ verembe a’ finak 
tôkéiihez a’ Régiek: 63 azt Fôldel ugy tôltôtték-meg. 
Az-is hafznos, ha efiële fôldben fôvenyt, 63 kôve 
6161 fzednek a’ patakok fzélin, s azt tôltik reá; 
mert eI-vefzik a’ fôldnek foófságát, ’s magoktúl-is 
e'defséget fzereznek. A’ vízes 63 mocsáros hellye 
ken, két rend-béli vermet 611311311: Eggyiket 1161612 
tůl-által; a’ málikat egyencfen. Amabban hogy a’ 
viz fzivárkozhafse'k: ezt, hogy kôvekkel, a’ kiket 
fôldel-kell elegyitegi, meg-tólthefsék olly méllyen, 
hogy mikor a’ fa-körůl áinak., akadályt пас-12616226— 
nek az ásónak, vagy `kzipáriak- На pedig azon 1119131 
13 , kôves vólna az a’ belly, nem-kellene ki-fzedni a’ 
kôveket: 1`6 pedig a’ -heiábzin való fôldet.; hanem in 
kaibb elegyiteni-kell a’ 'kôvet fôldel, és ha lehet., 
méllyebb vermet áffanak, a’ kiben fôvenyt, 63 kô 
126616: tôlthedenek. Mert ha a’ kô-kôzzôtt nem 
lefz.valam~i fôld., hanem , »cfak merô egyenes kô: ír 

talmas lefzen a’ fáknak. Ha pedig horgafan 
fekfzik, 63 hellyenhellyen fôld lc 

fzen'ra'ita; »meg hůvefiti a’ 
ifiínak gyôkerit. 

R r r .3 ._ X. 
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CXLIII. 

CXLIV. 

X. RÉSZ. 
A’ Fáknak rendes ůltetéiekrůl, és meiier 

séges neveléfektůl. 

Fáknak ůltete'-i`ekben, nem elég az elébb elé 
нашим: regulít, es módot meg-tartani: ha 
nem, ha ki mind ¿kes gyůmôlcsös kertet, ’s 

mind hafznoit kéván, fzůkség, hogy ne zuriák mind 
egy aránt ófzize; hanem, kinek illendô kôzót, és 
hellyét meg-adgyák: hogy igy, mind a’ tenyéizô 
[к ló , ’s mind a Парад!‘ súgári , iobban meg-iárhai` 
„К, és az gyůmôlcsôk éréiìben fegitheßék. Egy 
типа!‘ i`e akadállyoskodhaiianak- árnyékiokkal; a’ te 
kintetnek pedig, gyônyörůsóges vigafztaláii: izetez 
zenek ; mert valamelly-i`elá tekint embet, mindenůtt 
{ìnór-i`zerint, egyenefen által-lát. Azért, ha kinek 
régi kette vagyon, és abban На, és meg-rögzótt 
fák, пока: hell in-kell hadni.;‘fó~képen ha ió, és 
“Падают gyům маяк, а’ kiket által-nem ůltethet 
ni. Ha pedig ugyan á|tal-kellene vinni, ugy cfele 
дед yenek velek ; a’ mint ide-fellyebb meg-íttam, 
az reg-Fáknak által-ůltetéi`ekrt‘il, Ha ifmét igen i`zo- 
roiiìn , és sürůen vannak; vágiák-ki az alább valókat, 
és a’ kik a’ rendben akadályt fzereznek. Ha vii`zon 
tag, távúl vólnának egy-máitúl az ôreg fak: últeH`e 
nek иль: iiatal мы, hogy még-is a mint lehet, 
tendbe hozzák. 

На pedig uiionnan aka: valaki gyůmölcsôs ker 
tet eiinálni, mindeneknek elôtte, а rendre vîgyáz~ 
zen. A’ kihez fzükséges, hogy a’ fáknak közit, iól 

úfzbe. 



X. Réfz. 513&quot; 
éhbe-vegye ember : tudni-illik, kihez-kihez mennyi 
köz-kell, hogy alkalmatos távúlsága. legyen eggyik 
nek 3’ máûkhoz. Аи pedig , nem-cfak 32 helynek 
bövségìhez kell fzabni: 113113111 inkább, 3’ fáknak 
terméizetekhez, 63 állattyekhoz. ugymint, melly 
magoffan fzekott kôzónségefen 32 3' fa nônni, 3’ kit 
rendbc akaer últetni; 013121` 1113133 teriefzti-ki ágait; melly méllycn, vagy fzéle en erefzti-ki gyôkereit; 
melly hellyen nönnek leg-inkább a’ fák magoffan, 
vagy fzéleHèn, 32 felettébb 9316 ncdveiàégtůl, 32 6 
120131600, 63 1113066 termeteken-kivúl. Merc nem 
fzenvedik 3' gyůmölcs-fák, hogy igen eröltef'sék 6 
ket, fzokott 31313330-31961: hanen: fzabad eget ké 
vánnak ,~ 63 32631, Ь12опу03 Г23131-13, és fok Nap 
fényt. Mert 311613 3161131611ё1‚ magofságokkal, és 
fzélefèégekkel, 3’ 120101266 fáknak-is пазу akadályt 
fzereznek. `Ehez-képeil:, ôrómefl: 1‘23113600 6113033 : 
hogy 3’ 123116 , 61131 ’3 meg-által ìárhal'fa ôket. Cfak 
hogy igy-is, 113 igen ki-teriednek: a’ kôzzel 9316 
Fáknak ‚ nagy ártalmokra lef'zen. Azért, azt-is 11133— 
3311 gondolni.' mitfoda fák vetnek пазу , vagy kis 
árnyékot; és mellyik minémüt fzerct ; 63, 113 930 
valami terméfzet-fzerint 9316 gyůlôlség, vagy 31130. 
33263 362261163: hogy иду-111311 362231 03-1'2311936 
1131363. 

Mind 323331: 3136Ь30 ‚ 3’ 33116Г21133 161 meg kell 
gondolni, 113 321: 333113; hogy 32 fáknak 130631130 
való ofztáfa 113121103 legyen ;111311:3’16 zíros, és 1111933 
V’ôldben , inkább nônnek a’ 1`33‚6310ЬЬ30 31-131136033, 
y‘logy fem mint 3’ 01`е361у‚ 63 3131111 9316 161630. Az 
êrt, távullyabb kell egy-máiìúl 3111130 ůltctni , 1103) 

fern 

CXLV. 
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fem mint ebben ,~ mivel a’ kůlômbôzô földben , ků 
lömben-is nevelkednek. Söt a’ melly fákat távúl 
lyabb ůltetnek egy-máliúl, azok tenyéfzóbbek, es 
tôbb gyůmôlcsöt hoznak , hogy I'em mint a’ hólsú 
rúen: de ebben-is módot kell tartani, 

Hafonló-képen kell a’ fzelekre-is vigyázni; mert 
ha igen fzeles a’ belly, sûrůebben-kell a’ fákat últet. 
ni: hogy igy, egy-málì óltalmazzák a’ fzélve'fztiîl, 
63 keveifebb kár el'sék kôztök. Nem-kůlômben, a’ 
melly Рак az árnyékot kedvellik, azokat kôzzelebb 
ůltethetni egy-máshoz: hogy egy-máiial kôzôllyék 
árnyekiokat, mint a’ kóves magvú gyůmôlcsôk, a’ 
Cßrßnyén-kivůl, A’ mellyek napot fzeretnek, azo 
kat távullyabb. Az melly fáknak , nagy fzéles ár 
nyekiok vagyon.' azoknak nagyobb-kôzt kell hagy 
ni, A’ kiknek pedig rövid az árnyékiok , kilTebbet 
noha az ollyan fák magokban-is nagyok; de mivel 
az ágai , kerekdeden nönne_k-fel , nem veth etnek olly 
fzéles árnyekot : mint a’ Pargamur-eörr-vély , ’s más 
nemelly körtfvŕly, es alma-f4 if, A’ c/erefengc-fánale, 
mint a’ [штифте й, felette nagy árnyékiok vagyon. 
A’ Сушил-3011246 leg-kilfebb. A’ Füge-fände, kônyů 
árnyékia. Plenum-fahne kedves, Nyírfa'uae [em 
mi ,- mert a’ fzel, ide ’s tova hánnya leveleit. A’ 
Fmgyâ fákmzb merges. A’ Gyalogfènyônek , es kivált 
képen a’ Didfának nehéz, ’s ártalmas az ember feii 
nek, 63 mind azoknak a’ f'áknak, a’ mellyek alatta, 
vagy kôzzel vannak hozzá. Az Еды—‚гаме kòvér. 
A’Bam¢z.e , Моим/сити ritka; azért el-fzenvedik 
a’ fzôlôkben-is, a’ дудел! eggyůtt, Mind nog. 
mk könnyů árnyékiok vagyon , a’ mellyek leveleinek 
hole'zú a’ fzárok, Az 



Х. Réfz. 515 

Az eíäô cfepegéfek, avagy jég cfapok, igen яг. ШУП, 
talmko a’ fáknak, ha eggyikrul a’ тётки efnek; 
azért némellyek a’ Вили/‚1: ‚ távullyabb шиш: 
еву-тйНйП, hogy a’ f'zél, eggyikrûl a’ шатки ne 
ven-ie a’ cíëppeket. Mivel по]: a’ Fák, kiknek ¿gai 
яду teriednek-ki , hogy azokon által-ne hathaff'on iól 
az efsô: hanem , meg-tartoztattyák a’ cfeppeket ; igen 
n'rtanak az. fzomfzéd fáknak: mint a’ таить, 
Tögy-fínaé, Cßrfdnak nehezek a’ cfepegetéíi. Año' 
le ген-яз , inkább el-í`zenvedik egy-máß, a’ kiknek gyů 
môlcsôk , nem egyí'zer-’s-mind érôk ; hanem ki elébb, 
ki késôbben. A’ hegyes hellyeken-is, közzelebb úl 
tethetik egy-máshnz a' fákat: melt nem-akadállyos 
kodnak egy-máfnak annyit, fe a’ teteìek és ágck , fe 
a’ gyökerek, az ö ki~terîedéfekkeh mint az lapály 
hellyeken. 

Ezekte a’ fel-ìegfyzett окажет ŕigyelmezvén,.CXLVllî. hogy 361 meg-tudha ad , melly tivúl kell eggyik fait, 
a’ танцы últetni : közônségefen ezt tarttya'k; hogy 
ha az út-félen . avagy a’sövény-mellett, rendel :kar 
ìa ember az бич-Юса: últetni: mint-egy harmincz 
öt lábnyita ШИНЕ. На pedig egy réfzén a’ kertnek : 
nvagy az egéfz gyůmôlcsös kertbe, egy-néhíny ren 
det akar valaki últetni ; tehât minden Fa-közzött 4s'. 
lábnyi ватин hagyni, és az Iendet-is olly шт, 
egy-máßúl helyheztetni: hogy ìól ki-teriezthefsék 
ínokat. Ezt az alma ‚ ¿drwe'l'y , és egyéb óreg дуй. 
тысз fákrúl kell érteni , ha több rende! ůltetik egy. 
nél ; mert ha cfak egy rendel últetik a’ sôvény mel 
ctt, meg elégefznek húfzfzal-is. 

Ha pedig útat :kai-fz clìnálni, és mind a' két- CXLIX. 
-S s S fclöl 
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felôl fákkal bé-akarod ůltetni, 25‘. lábnyi kôzt~kell 
gyik fátúl, az máßkig hagyncd: тамады: ha 

fonló-képen. На pedig nem-vólna ollyan tágas hel 
lyed , попа-Кв“ toldanod a' máiìkbúl: ugy hogy, 
ne-állyanak a’ fák egyenelen egy-más eilcnében ; ha 
nem ker-fa kôzzôtt iegyen úres-helly ellenbe egy 
fclöl: таз-66161 fa-legyen ůltetve. Némellyek и: 
akariák , hogy az útes helyt fe hadgyák hejában : ha 
nem oda is, valami баш fát ůlteífenek, még az óreg 
fa fzintén meg-nö. De ez fern igen hafzuos: шт 
a’ kóznek illendò nagysága meg-nem папайи; más 
az, hogy evel a' fa, ie tartoífabb , fe idôffebb neme 
lefzen: nem-is nö olly naggyá, és смешение. Mert 
affìle Наш fák meg-eméfztik, 63 magokhoz vonfzík 
пс a’ nedvefséget, mellyet az ôteg-fáknak парным. 
n (kike: a’ sétáló út kedvéért ůltettenek) пепси. 
vólna forditani : hogy ìobban fel-nôhefïënek , és fzebb 
írnyékot adhafl'ànak. 

]ól-lehet elébb аи mondám, hogy ha egéfz 
gyůmôlcsös kei-tet , vagy egy réfzt аки-пай renèefen 
ki-ůltetni: 4; iábnyi~közt hadgyanak eggyik fátůl 
az málìkig. De ha. ollyan шву hellye nincfen em 
bernek: elég ha 25. vagy 30. lábat hagynak eggyík 
fátúl az máfikig; hafonlóképen az'rendek 3621623: 
is. A’ ¿61m мидий íkmk kôzônségeifen, neuviè 
vántatik olly пару k z; meg-elégefznek húfzfzai-is, 
ha nagyok , a’ C/Ere/¿mémkìvůh A' Sm'lfva'nak elég 
ц. vagy 15. láb, eggyik rendtûl az танце. Наре. 
dlg ezekbůl, ст: két-rendet шт últetni a' sétáió 
úton, ’s nem Lugafì.’ elég hat-lábnyikóz ; de 361 reí 
yigyázz , h_ogy a'hofzaságához-képeß, :xd-meg ишак 

. рюроь 

 



X. Réfz. 517 

proportioìát. A’ каше-шт“ , ё: Megyfa , lo. 
lábat kévánnak, vagyl 12. Н3 pedig 32 ôreg sétáló 
Lugafra últetik, elég 9. vagy lo. láb, és keveHebb 
is. A’ közép-fzerú fáknak, ugy-mint Бди-413116341, 
Fůgének, Magyaro'nak, és tòbb emule gyůmòlcs 1111: 
nak x elég 8. vagy 9. láb, Az sétáló Lugasban , elég 
5. vagy 6. lib: kòzzelebb-is ůltetheted , 113 Arcufok 
ra le-akarod 32 ágakat haitani. Ha két rendet akaer 
cfinálni , egy-fele gyůmòlcS-fábúl, 3' legapróbbatt 
ода-Шпенёк! , a’ hova’ leg-inkább fzolgál 3' Nap; hcgy 
32 ¿reg-fáknak árnyékátúl , femmi kárt nelvallyanak. 
Ugyds, 113 661111613, é: [Едим-[41 eggyůvé akarfz úl 
161111: a’ раму: iobb 3' Napra forditani , 111611 3’ 
штамм, inkább el-fzenvedhetik , 113 пст-6г1-13 
аппу1г3 ôket 3’ Nap, 

Két kivált-képen való Гоп-11151: fzabnak 32 Autho 
rok, 3' fáknak rendefïen való ůltetéfekhez , a’ mint 
F ig. ш. n, 11.111. ki-tetfzik : kit 32 Deákok Щёпситс 
nak hinnak, 32 mn'Íikát (Цистит; mint-ha öt-fzegů, ‘ 
63 négy-fzegů vólna, Мец: 3111311Ь311, négyfa 1162 
2611, 6161111: a’ kôzepen sill; ebben pedig 321111661: 
ban, еду-11163 után állanak 3’ fák , mint-egy négy 
íìegeletre. Az harmadik n. l. ebben a’ Figurában 32. 
13 ót-fzegů: mert 3' négy 3рг6 fák-kôzzôtt, 116261366 
te-áll 32 ötôdik öreg fa. Ezek 3’ rendek-közzůl , leg 
alkalmatelïìbb 3’ Щадшипзс, avagy ôt-fzegů: nem 
cfak azért , hngy difzefiebb, 63 ékeffebb 3' máfiknál ; 
mert valahová fordúl ember, minden-felé egyenefen 
iltal-lát 32 útakon ‚ 3’ ki nem~lehet a’ négy-fzegůben : 
ie azért-is, hogy egy-aránt éri a’ Nap-Fény 3’ fákat, 
is eggyk 3’ máiiktúl , el-nem fogia 3’ Napnak súgírit. 

Sss 2. A’ né, 

CLI. 
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CLU. 

Сын. _ 

A’ négyesben pedig, 111 а’ Nap egyenefen fzolgál 1' 
111166111: eggyik-fa meggátollya 3’ Nap-fényt, hogy 
еду-316111: nefzolgálhaifim 1' 111661111 ,- a’ ki a’ gyů 
môlcfnek fem annyira hafznos. 

Ногу 32611 6261161 3’ rendeket, iebban 111-101 
málhxß'àd, 121: ved efzedbe: hogy a’ fákat 3' lineákon, 
mind íìnór igazában Вен-611611166 ‚ 1111116 1’ ken-formá 
ban; mint 1 (“316161111 írtam a’ Vememényes kertben 
n. 0111111. Annak-okáért, ha ôt-fzegů Formira aka 
106 a’ fákat ůltetni: fzemléld-meg а’ 1161у11611 nagy 
vóltát , és nzd-el annyi 1611616, avagy lineára ‚ a’ men 
nyi belé-fél' ,° de 11111 1 16Ь11у111 {2111116 1111116 a’ fik, 
’s mind 3’‚ rendek-k 211, 1’ 1111111 oda-fellyebb meg 
1111111. Az-után 1’ 16136 lineán, vagy renden, min 
denkor egy fávaltôbbnek kell-lenni , hogy fem mint 
32 111611113 való renden, 1' kin eggyel keveil'ebb 16 
gyen ,° Azteis nem-kell 1' 16136 1611111 egyenefen 1161111 
111161111 : 111116111 12 3136 lineán , a’ két~felsô 561131116 
zepiben. A’ harmadik 1111661: ‚ megint annyinak kell 
1611111, mint 12 613611 , 63 azœknak egyenefen 116111011 
ban. A’ kôvetk'ezendô renden való fik ‚ megint egy 
316111 eil'enek, 1’ máfodik renden vaió fákkal, és igy 
mind еду-11163 111611 ‚ még ki-telik a' heiy. 

Ehez pedig némellyek, hogy könnyebben 1111 
113111111311, az elsô renden annyì 1611 iegyeznek , n’ 
mennyi Fát oda-akamai: 111161111, és 3' 111161111 1‘ kö 
zép-ieltůl, a’ két-felôl való ielekig egy fél-kereket, 
шагу 116361: vonfznak. Hafonló-képen 12 6136161, 
32 málìkig , 63 1111116 igy rendel: 's valahol egymáiì. 
‘a’ két fel-kerekek тез—611111111, 011 a’ kôzepe 3' 1161. 
fának, 3' 1161 12 111610611: lineán v_sló fánnk kell-efnì. 

A’ róbb 
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L’ tôbb ielekkel-is igy bánnyanak, ’s meg-lefzen az 
5t-i`zegů rend. A’ negy-fzegůben pedig minden ren. 
let, egyenefen kellůltetni; Az harmadikban n. I, 
:gyéb kúlômbség nincfen az ôt-fzegů rendrůl; ha 
iem , hogy ôreg-fákat últetnek a’ négy apró-fák kôz 
zibe, hogy ezek iobban nôhellîenek : 6s az ‚пуска: 
hat fzegletre, vagy négyre ciinált egy lábnyi magos 
defzkakkal bé-keritik , ’s azt ió fôldel fel-tôltik, mint 
iz ágyakat . kinek kôzepiben éllyon a' Ь ; és a’ kô 
fůl, kůlômb kůlômb-féle virágokat vetnek, avagy 
gó fzagú fúveket ůltetnek , a’ kik tudni-illik , az ár 
.iyékot kedvellik ; ugy-mint леди/е: viidla, 6361187 
vira'g, Porn-niríg, Ma'i-gôgge, ’r a’ t. 

Ezek a’ fáknak kôzi , sétíló útnak valók. Jól 
iehet némellyek azt tarttyák; hogy iobb bé-ůltetni 
i’ fáknak allyát, hogy fem mint cfak ugy filvelïen 
iadni :.de az én vékony itéletem fzerént, maid ked 
/elfebb , és gyônyôrůségeilebb vólna , ha fzép gyen-I 
ge-fd nônne alattok: a mellyek-kôzzôtt,imit-amot 
ennének i en ritkán valami пер alacf'on virágok; 
igy-mint, uh'pínok, Nareilfufôb, ’e it. De ugy, 
‘iogy a’ fáknak kôrnyékit, valami négy lábnyira, ú 
'eHen hadgyák, hogy meg-kapálhafsák, az mint oda 
’el-is meg-irán: ; cfak hogy , ha le-kafzállyák a’ Шт: 
i’ гав-ат: ‚ iól rcá-kell vigyázni , hogy Iene cfapiák 
i’ kal'zával a’ virágekat : minek-elôtte iól ki-virágoz 
:anak. Efiële f'dves ámyék , nagy vigafztaláit ád ein 
»ernek nyárba: ha fzellôzhetik raita, és nyúgodha 
ik. Egyéb-ként, ha a’ гамбит ágyakat cfinálnak, 
s azt igen meg-rakiák virágokkal : ezek igen magok 
ю: vonfzák, a’ гать táplíló nedvefségeket. Mind 

S s s 3 azon 

СЬП. 
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CLV._ 
ha i`zinte rendei`en ůlteti is a’ iákat: de azokban-is 

CLVI. 

azonáltal, a’ kinek Тай!‘ hellye Van, és efféle Viri 
gokban gyónyôrkôdik, azt is meg-cielekedheti. 

Az-is a’ Как“: tudományához illendô, hogy 

válegatáii: tegyen; тег: nem-minnyáian egybe-ille 
nek, és egy-más kôzzôtt alkalmaztathatnak, Mert, 
nem--egy-aránt kedvellik némellyek az helyt; némel 
lyek a’ fóldet: némellyek az eget: némellyek elébb 
meg ernek, némell ek késôbben. Azért, „катка: 
{мы a’ gyůmôlcs k , kůlômbôznek az Ö tulaidon 
ságokban, és terméfzetekben: ugy a’ fáiok-is. Mi 
‘не! némellyia, inkább ki-véiz a' ziros, és kôvér Fôld 
be: némelly inkább nö, és gyůmôlcsözik: némel- 
lyek ci`ak a’ fovány, és fôvenyes fôldel meg-elégefz 
nek .° máfok azt igen ellenzik. Vannak mellyek min 
den-féle eget, és fzelet el-izenvednek: a’ melly ellen 
штык, fegitséget kévánnak. Némellyek, igen nagy 
helyt Foglalnak, némellyek kiciint, a mint oda-Fel-is 
bôven meg-irtam ; és ez-után-is , a’ fáknak neme kôz 
zött, e’ melly minémů fôldet Гааге: : feliegyzem, 
Az elôvel-érô gyůmôlesôt-is, késôvé tehetik az hely 
heztetéiièl: és viizontag, ha a' kefsôbben-árô gyů 
mölcsôt , inkább a’ Napra ůltetik, ideiébben erik; 
ha attúl meg-voniìák az elôvel-éröt, késóbben hoz 
gyůrnôlcsôt. 

igy, nem-fok hafznot (ига: magának, a’ ki 
mind eggyůvé últeti , mind {Иду magvú gyůmôlcs 
fait; ’s mind a’ kemény , avagy kôves magvut. Azért 
igen izůkséges, hogy a’ ¿emény magrm' gyůmôles 
fát-is, kůlöînb ůltefsék , а’ Ía'_g_7 mßgmît-is kůlörnb ; 
шеи; с: elsôben a’ pázintos hellyen , és rétségen ôrô 

’ mesben 
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nesben nö, és több gyůmölcsôt hoz: hogy fem 
nìnt ainaz, a’ C/crq/ìnyén»kivùl. Az ag egos fóld~is 
Ledveiiëbb, és hafznoifabb nekiek , a kicúl tôbb 
'ápláláfbis vefznck; hogy fem mint a' fóvenyes ЕФИ 
;ůl: a’ kiben „стыд—детьми annyita- ki gyökere 
Let, és az által-nôvéfekben, 6s gyůmólcsózéfekben, 
шву meg-gátoltatnak ‚ hogy Гона valaml derekas iót, 
izokbúl nem-vátbatni. Holott fok , a’ kôves magvú 
gyúmólcs-fák каши ‚ inkább {zen-eti a’ kôves, és fö 
renyes fôldet: hogy fem. mint az agyagoíïat; mivel 
nem-kéván annyi парит, hanem nap févyt. A’ Вд. 
faazb, ё: Kaj/ài датам! ’s máfok-is efFelék; ha az 
aázintos fòldben últettetnek, roízfzabb gyúmölcsôt 
inznak: hogy fem ha más-Fôldben шасть vólna ‚ 
i’ kirůl néhanéha kapílgatnak, A’ fáknak kúlômb» 
iége l'em engedi, hogy mind eggyůvé истекшем 
Исп: nem-clik атм, de károsás.' mivel a’ иву 
nagvú gyůmölcs-Fak, az ô felette való növéfekkel, 
:l-vonfzák a’ napnak súgárit , és tápláláfokat, a’kôves 
gyûmôlcwfáktúl; поду olly nemes , és kedvefen várt 
gyůmôlcsôkkel , ne~ bôvelkedgyenek, 

Ezen-kivůl', a’ lágy magvú gyůmôlcsôk közzôtt 
'aló kálômbséget-is, meg-kell fontolni , a’ mel! y ki 
'ált-kópen két-féle , és a’ tôbbit fokkal fellyůl balad 
;yák; ugy-mint, alma, ’i- kórmély mellycket попа 
rémellyek mind eggyůvé ůltetik, de ez kár-ne'lkůl 
em»tôrténik._ Mer? mind ezek канате, találtatik 
поджарен való kůlômbség, a’ melly nem kôzös 
gy-máffal: mellyet iól тьме&quot; venni, és meg-vá-4 
»gatni Azért nemellyek еду helyre, cfak mind egy. 
Ele gyůmölcsgfát шашек; ugy-mint ciak Лит, ад 

Vagy 

CLVII. 
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vagy cl'ak kôrwélyt, Nemellyek ha öfzfze-ůltetìk-is, 
az elsô rendekben ůltetik az elövel, 63 ideién éró 
gyúmôlcsöt: az-ntán a’ nyárit , az-után ôlzit, az-után 
telelôt, Ez ió ugyan, de eliële felettebb való 120: 
galmatolizág fem fzůkséges: 361: maid difzeliëbb,’s 
alkalrnatollabb , ha elvegyelfek lefznek az Alma, Kärt 
vélgy, Щит/та, Suderi, C/ërefànge, ¿a афишей; 
Ezek-kôzzé fza'mlállyak a’ Did, e': Füge-fdr. De ez 
mi-nálnnk, nem-illyen tendben való; amazt pedig, 
iobb vólna a’ sôveny-mellé ůltetni, az oda-fel meg 
írt okok miatt. A’ eârtfvélyfákat, cl`ak azért-isiobb 
az alma-käme últetnix hogy nemelly датами, 
nem-teriefztik-ki annyira ágokat, mint az aim-fü, 
63 igy, nem-akadállyoskodnakegy-málnak, А'Ьдое: 
тает; душат-[иге ¿ôzzân-ír, vagyon ugyan valami 
kůlömbség , a’ lôldnek válogatásában : de ez lem ol 
lyan derekas. Az Ola/'z-fáe nem-ide valok. 

Az fáknak rendes últetefekhez , illendö az-is: 
hogy a’ kertefz tudgya a’ fíkat, minden-lele formák 
ra meliersegelien nevelni: ugy-mint embereket, ál 
latokat, haiokat, 63 a’ mit akar a’ fáknak zigaibúl ki 
formálni , ’s ábrázolni, a’ mint ez ielen való liguri 
búl ki-tetl'zik. Fig, lv. Azt pedig , l'zorgalmatofság 
gal viheti veghez. Eggyìk a’ kôtôzés: málik a’ mii 
rés, vagy tarolás. A’ mi az cfemeteket illeti, 'irtam 
azokbúl clinált formákrúl , és állatokrúl , a’ Vix-agos 
Kert. 3. Refz. n. Xuv. A’ fákkal-is, hal'enló-kepen 
kell bánni : fôkepen a’ mellyek fok vékony, hailandó, 
63 sůrů ágakkal bövelkednek , akár gyůmôlcs-fák, 
akár vad-fák legyenek. Azert ha kerekded , 63 go 
lyóbis formára; avagy góllya formára ; avagy csú 

cloll'an 
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:foiiân потопу formára akarod a’ гас nevelni, a' mint 
r.’ ~elen való formán látod.' végy ôreg~abroncf`okat, 
Li ebbeket, a’ mint az formához fzúkségefek , és azo 
ut ted az ágakon belöl , ’s пою-а haiti'ad, e's kötöz 
ned az ágakat rendefïèn: ogy-mint , ha csúcofi'an ké 
vánod, alól az elsö abi-ones legyen leg-nagyobb, a' 
kire az alsó ágakat kötözzed kerekdeden : a’ melly 
ígakat pedig , kerekdeden reí-nem дышащим, 
zágd-el. Az~után, mint-egy két-lábnyira, kôs azon- 
:&quot;ellyúl meg-más abronefot, és зги-13 rendeffèn kö 
:ôzzed az ¿gat-meg olly távúl : avagy kôzzelebb kö: 
más kiíTebb abroncfot; és mind igy , még képefen ki 
v`nrmálod a' te figurádat. De mind ezekben , azt-kell 
ói efzedbe venned, hogy a’ нм: kôzepin , egy de 
Iék ágat-kell fel-bocsátanod, a’ ki mind ¿Ital-men 
iyen az egéfz abroncfok-közepin , és néhunt-néhunt 
gakat bocsáthaifon , mellyeket ki-haìthaß'bn az abron 
fokon. Igy kötôzheted , és nyitheted a’ tôbb for 
nákat-is: kiknek gyakrabban kell-lenni, hogy rendeß 
:n nôìienek az ágak. Az ófzfze-fanáßâl-is, ékefen 
evelheted a’ гас, az mint n. 

Némelly alma , hörffzvély ‚ kivált-képen Hírgfiíf; 
„у Г zélefi'en nevelik néha ; hogy итал: egy-néhány 
&quot;z tal el-ŕ'érhet ‚ ha fa-oleopokra мама az здании. és 
gyenes Шт rakván reáìok, azokra kötôzik. Sôt 
ég fólete-is erkéllyeket, szon fáknak ágaibúl спай! 
ik, a' hól ehetnek. De mindenkor a’ derék ágát, 
fának közepin Fel-bocsáttyák. Az állatoknak ábrá- 
ttyokat, Fábúl чаду defzkábúl kell ki-fangni. Az 
tal Fákát, петли&quot; addig nyirni, még a’ fôldben , 
rekaíïìn gyökeret nem-vernekz az után шведам? Т t t X . 
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*_Ir» %“`_` 

XI. RÉSZ. ‚ 
Az Gyůmòlcs - fáknak Nemekrůl. 

’ Ivel fok kůlômbségek , és tullìdon terméfzetek М vagyon a’ gyůmölcs fáknak: kiket a’ наива 
séges f'ái munkákkal-eggyůtt le-nem írhatni; 

azért mindeniknek magános terméfzeteket, es bai 
molódálokat, ebben a’ Réfzben Fel-akartam jegyzeni. 
Azon-kivůl, Micfoda fôldet kedvellenek; Mi-némů 
hafznok vagyon; Micfoda nyavallyáìok, 63 fogyat 
kozáfok tôrçénik; Azoknak iobbicáfok , 63 gyógyitá 
fok-felöl. ES elsöben az Alma fa Felôl emlckezem. 
Нет bótů-fzerint írom pedig a’ Neveket: hanem,az 
mint a.’ lágy, vagy каш magvú gyúmölcsôk köné 
fzámláitatnak. 

§. I. AZ Юта-56161. 

Ö'zônse'geffen , azt ítélik az óltó emberek: ищу 
az egéfz gyúmölcsôs kertben, nem találkozik 

jobb , és nemefïebb gyůmôlcs, az „ими, ё; едим 
Iym-¿i-vůl, az ó fok haf'znokért, Azért a’ tóbb fa’ 
kat, fellyůl haladgyák ,- és igy , elsô~helyt adnak a’ 

 

- kertéí'zek пешек. De én azt ítélem, mivd hogy 
bôven vagyun, és leg-kôzônségeffebbek az ide való 
kertekben: azért, elébb-járnak a’ tôbbinél ‚ inkább-is 
eî.í`zenvedhetik a’hideger. Ногу pedig, спаек le-íráVa 
rendeíïèbben ef`sék : Elsôben ,annak terméf'zet-fzerint 
való tulaìdonságát fel iegyzem. Elô `zôr azért ôfzel, 
vagy ki-kcletkor; de idejón , minek-elôtte a’ télì ned 

vefség 
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Vefség ki-megyen a’ fôldbůl, kel 32 alma-fak últetni.` 
kz últetésben pedig, a’ helyre vigyázzanak fzorgal 
.'natolian; mert egy alma-fát le últeffenek ollyan hely 
re , a’ 1161 a’ ganéjos verembúl , a’ víz reá-Fulyhafien; 
Мыс a’ felettébb való táplíló nedvefségtůl , 3' fzáraz 
ság etik belé .° 63 113 egyízer megkapin , az'után ki 
nem vehetni belòle: hanem , el-kell 3’ fának vefzni. 
Halonló nyavallyátúl kell-tartani: de`nem-annyira, 
ha a’ fóld máficúl igen zíros. Noha efi'ele hellyek, 
i’ körtvély-fának , nem cfak nem-ártalmafak: de hafz 
nofokvis , 63 igen iegitik , hogy iobb gyůmôlcsôt 
wzzanak. v 

Az alma-fának, leg-alkalmatoli`abb a’ kôzép Гид-й 
ekete, 63 nedves fôld, ’s húves, kövés-is inkább, 
mogy fem mint agyages; mind 32011 által , ne-legycn 
)llyan kemény, fzáraz: hanem , valamennyire nedves; 
nert attúligen meg-hevúlnek , és fzáradnak , melytôl 
z almák férgefek lefznek , ’s еду rófze le-húll , a’ tôb 
`i igen aprón maradnak. Azért ollyankor, valami 
5 rothatt ganéios fóldet kell-reáiok tôlteni. Némel 
yek pedig azt tarttyák, hogy az alma-fa't, ió zíros , 
3 nedves Fekete Fôldben últel'sék. De azok elsôben 
em»eggyeznek ezekkel , mind 32 elôl»i`zámlált 01:01: 
úl ; mind pedig , hogy gyenge, 63 113131 ágak,_nem- 
¿envedhetik 3’ felettébb 9316 meleg ganéìt; 113 mind 
:on-által шея-116116116 ganéiozni, 32 régi, és kevés 
gyen. Нет-13 kéván annyi kapállált 32 alma , mint 
¿örtvély-fa. Némellyek azt kévánnyák, hogy ket 
er efztendöben kapállyák: kiváltképen , mindgyárt 
6136 612161111611611: mert ell'élével, humax' belé-eiik 

fzárazság, mellyre igen hailsndó. 
Т tt 2 Némel 

CLXI. 
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Némellyek :zt mondgyák, ’s íriák-is az almafa 
felòl: hogy igen kedvelli az ember vízelletit; azért 
aval gyakran ôntôzik. Némellyek, kecske ganéit-is 
kevernek kòzzibe : és иву óntózik. Némeilyek, boi» 
feprôt tôltenek a’ gyôkesire ‚ és aval édes lefzen az 
almája: ’s az favanyúságát: timporállya. Ha a’ Га eröt~ 
len, és valami nyavallyáia папаши: fzamár ganéit, 
vízzel kevernek ófzfze, és aval hat-nap ôntözik a’ 
gyôkerit, minek-utánna el-enyéfzik a’ Nap, addig 
meg ki~kezd verni. De én eiîéle vízelletet, oda-fel 
fem iovallottam, ’s то“: fem ; mert noha talám va 
lamennyire, a' gyůmölcfre hafználna : de a’ fának 
kál'os vólna, mivel hama: ki vefzne utánna. Az alm 
Лиде gyôkere kevés , és nem-nö igen méllyen a’t'óld- 
be : hanem , fellyůl teried-el. 

Az 4121m- ‚и: ‚ а’ meg-bajîutfa'bau ¿Inbuni leg-job. 
ban ; попа nérnellyek inkább diciirik , ha a'flz, i: bé] 
kâzzé ólttyák: hogy im (ima , és alkalmatos héia va 
gyon, ólthatni лет/рай: de késôn gyůmôlcsö 
zik, és nem-igen сап-363. Micfoda гама ólthatni a1. 
Alma-fát, fel-találod oda-Fel 6. Réfz. n. сш. Mind 
azon-által, némellyek ollyan vélekedésben vannak; 
hogy leg-iobb az alma? , kârfvéljfíbw firm' x de az én 
îtéletem-izerint, nem-fzinte hellyeífen; тег: min 
denkor iobb az мил, vagy immár bé óltott aim» 
Дм: vagy magon kôlt „Мадам: vagy «nad-alma fi. 
ra-ìr, [шву fem mint körwélyre óltani. A' kôrfvŕlß 
bôrwélyyre: hanem-ha fzúkségnek ideiin ‚ mike: egy 
gyikbůl, vagy málìkbúl meg~fogyatkoznék ember. 
Noha таз-геле Fának-is , de kivált-képen az ать/гм]: 
ólcásában, (a’ mint oda-fel-is fel-jegyzetcem) leg 
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ikíbb atta-kell iigyelmezni , mikor az óltani valô 
Skét el-t'iîréfzelik: micfodás a’ béle-kôrůl ; mert ha 
alamennyire fekete , bizonyos iele az , és elôl-iáróia 
' шимми. Hafonló-képen , ha az óltani való 
gacskában-is , afïéle fekete fekély találkozik. Sôt 
nég az ollyan ágacskát fem kellene bé-óltani; a’ kit 
»llyan fárúl törtenek, mellyben eiiéle fzáradó nya 
rallya uralkodik: hanem más fris ágat válaízfzanak, 

Még egy dologra-kell, az айда-[Ишь штат 
'igyázniz tudni-illik, az óltani való ágacskáknak ků 
ômbségire ; mert nem-mindenik alkalmatos az óltáf 
'a: a’ melly fogyatkozás , kivált-képen az alma-fabs!! 
:alálkozik. Mert gyakorta annak ágacskái igen hofz 
zak , és a’ fzemek , avagy bimbók , távúl vannak egy 
náltúl , a’ mi ártalmas; mert (bha abbúl ió „мы. 
:sôzô-fa nem-leizen. Azért, hogy azt el-távoztaf 
nik, egy réfzit annak az i en holezú vefzfzôcskének, 
:l-kell metfzei.' és igy, a meg-maradott fzemek, a 
ragy bimbocskák eròli`ebben , és nyerfebben nônnek, 
s tenyéfzôbbek-is leiznek. De iobb vólna, ha min 
;yárt elsôben , ió gyúmôlcs hozó ágacskát tôrnének 
le. Kinek ieleit , és ió vóltát , böven meg-irtam eda 
’el, ’s imitt-amott, 

A’ наш alma-fa kôrůl, fzorgalmates vigyázás 
kell,tudni-illik, miképen nö; mert ha magátúl iól ne 
velkedik , nem-fzůkség ôtet gyakor kapálláfiàl , és ga 
Je'iozáÍTal terhelni: hanem mértékleteiièn vele bánni, 
iogy a’ Ízáradás belé-ne férkezzék. Ha pedig a’ ker 
:éfznek tetzéfe»fzerint, nem-akamai fel~ venni magát ,‘ 
ikkor ne- fzánnyák tůle a’ mnnkát: ciak hogy éretlen, 
is meleg ganéit ne-tegyenek hozzá. Az erôtlen , és 
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vékony ágacskáknak neveléñvel , nem kell igen Бегай, 
а’ ñatal és gyenge alma-ŕ`ákon ,° mivel az alma-fának, 
kôzönségelfen keveffebb ágai nônnek, hogy fem mint 
más féle так; merc a’ fzemei тыс, és távúl van 
nak egy málìúl: hanem hadgyák a’ fáìán, mégiól 
meg-erôûôdnek. Az-után, a’ mellyik leg-alkalmat 
lanabb , azt metzhetik-el. De az ôreg fákat , gyak 
rabban meg.nyeshecik: fö-képen, ha az felettébb va 
ló ágai , igen egy-másba nônnek , és meg-ízaporocL 
пак. Mert ezektůl a’ moh ст: reáìok , ki-mìatnem 
lefznek ollyan gyůmôlcsôzók. 

Az almß-fánat nyavalbaja, leg-inkább a’ (2611. 
dás: avagy féregx avagy égés ,° noha a’ féreg, inkább 
mondatlk a’ körtvély-fa nyavallyáiárúl. Ez pedig, 
nem-egyébtůl fzármazik г hanem a’ гати felettébb 
vsló táplálásátúl, каст felettébb való nedvefségebis 
kap : mikor a’ Шип , és a’ heìa-alatt valamelly helycn 
мышца, avagy meg-relied , a’ melybôl féreg terem; 
melly az heia~alatt, a’ гас környös-körůl meg-régit. 
Mellynek orvóslásárúl , ide-alább bôvebben îrok. Ш: 
cfak ezt iuttatom a’ kertéfzeknek efzekbe, a’ mlt ide 
fellyebb-is meg írtam : hog? mikor az óltaní valò tô 
kében , nvagy ágacskában а béli kôrůl fcketét Мг; fe 
abban , fe'azt ne-óltfì-bé, ha el-akaria kerůlni ezt a’ 
férget, avagy штат. z, Származìk ez а‘ nyaval 
lya , a' felettébb való zïroS Fôldtúl. Ennek опозн 
fa, a’ Fán való ér-Vágás, avagy kôppellyezês, kirůl 
ez-után. Mert папы, а‘ felettébb való nedvefség 
ki megyen; шагу ha immá” benne vagyon ‚ meleêk 
le fzépen az meg rágott heiát, a' fris és egéfségelîq, 
’s kôfsek-bé ganéjal elegyitett agyaggal, Ezekkel az 
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orvofságokkal, leg-inkább az Нага] fákat kell-óltal 
mazni: a’ kikben hamarább belé eíik a’ féreg. Né 
mellyek azt itélik , hogy ha а’ dii`znó ganéit, ember 
vízelletivel keverik-ôfzfze , ’s aval ôntózik a’ fa~gyô- 
kerit: mcg-ôli a’ férget benne. 

Неву az alma-fa folr gyůmölcröt bozzon, 63 kön 
nyen le-ne húllyon: cfinály egy ôvet onbúl , és kôsd 
:zt egy-lábnyira a’ fôldôn t'ellyùl a’ fa-kórůl, minek 
elótte virágozni kezd a’ fa. Mikor olztán az alma 
nônni-kezd, és ôregbedni: óld»le akkor róla. Ем: 
clelekedgyed minden efztendôben, és az alma-Fádió 
tenyéfzòvé lefzen. Неву pedig az alma, a’ fáján meg. 
ne rozhadgyon, és a’ hernyók [e bántsák: kend-meg 

CLXVll. 

a’ fa tókéiit, egy zöld gyéknek epéìivel. На az alma I 
так gyökerit, minek«elòtte a’ verembe últetik, ’s 
tehc'n epével meg-kenik : nem-nö könnyen fcreg ben 
ne. Ha pedig immár meg-termett benne , eg -réz , 
avagy vas vefzfzövel, ki~kell onnét Fúrni, ésa kůlsô 
heiát le-metélni: ’s az-után lágy вашем elegyitet a 
gyaggalbé-kôtni, пазу kenni. Miképen tehetninz 
„гм: vere/:é , é: az. Диктуй: ¿Je/ré, fel-találod oda 
fcl n. Lxxlx. n,LxxX. Az almát, ha az hordó borba 
bocsáttyák, és fellyůl leveg.’ iele az, hogy igaz, és 
nem zagyvalt bor; ha pedig le-fzál a’ fenekire ‚ vízzel 
keleí'ztelték azt meg. 

Az almának kůlômb kůlômb-Féle Nemét, és Ne- CLXVIII. 
vét mind le-írnia, maid hafzontalannak , és lehetet 
Lennek ítélem : mert az, fok ikámtalin-féle, és а’ Tar 
tományokhoz-képeft, magok-is külômbòznek; ’s az 
ó Gazdák-is fzorgalmatoskodnak, Воду más Orízá 
gokbúl-is, й] Nemů almákra fzert tegyenek, fI_vlinkd zine - 
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fzinekben , fzagokban , izekben , állattyokban fok ků 
lômbség vagyon kôztek; a’ nevekbe pedig annyi, ' 
hogy cfak nem-minden tartományokba , 361: nehunt, 
cfak a’ fzomfzed falukban is, kůlômben nevezik ôker, 
Azért találkoznak, mind elôvel érôk , nyáriak, öfziek, 
telelôk. En cl`ak egy néhányat nevezek kôzzi'îlók , a’ 
mint itt Pofon , 63 Clallókôz táián nevezik ôket. 

Leg-elsô z. [ein almáia, apró sárga, edes: a’ 
fáia is alacl’ on, Más Sz. Iván „та/4.6, a’ ki nagyobb, 
a’ fáia-is sárga piros, mint-egy bor izů. Dari: alma, 
a’ ki édes lzabású. Más van.: alma, egy kevelse ho 
fzúkás, édes. Métet alma , Nyári 63 Т61616, ¿des fe 
ier-belli. Poßnyi Per/inger, veres VonyálIÍ-il, 16 leves, 
borizů nyéri. Fama: alma, nagy ôreg, mindenik 
nek egy-egy fontol'nak kellene lenni, bor-izů Lea'ny 
alma, hofzńkás egy-felòl, sírga más-felól , piros bor 
izů, Tele/6 almál», Pafzamín alma, ió öreg sárga, 
édes fzabású, hofzúkás, igen ió fzagú. Némellyek 
ezt, cfak-nem leg iobb almának tarttyák: fokáig el 
áll, Ванда d/zßony almíja, 16 édes sárga: 62 13 tar 
tos. Миши: dm, öreg, apró egy-néhány Féle: 
kemeny , ió leves édes , egy kevel`se lävanyú fzabású, 
nemellyik еду-176161 sárga , más-feld! piros, igen ió 
fzagú , el-tart úiig-is. Párìr alma, ez-is egy kevefse 
holìúkás, еду-16161 l`zép piros bor-izů, ciak hogy 
nem-fzinte olly kemény, mint a’ muskotâl. Sarg 
leter alma , a’ ki Fellyúl négy-liregůA ez-is ió kemény, 
kaáig tart, leves bnr-izů, еду-63161 fzép sárga, más 
felÖl fzép veres. Zôld мидий], 16 korú, éppen zôld 
meg belôl-is , lbkáig el~ tart , hofzúkás valamennyire, 
bor-ízů: de nem-fzinte olly fzagú , mint az apró 

mus' 



XI. Réfz. 531 

mmkotál. Bonabruttya, két vagy háromféle, Egy. 
gyik apró csúcfos: тат: kerekded, ôregebb, har 
madik jókora, a’ hein kivnl Izúrke , avagy barát {zi 
nû , az íze belól édefecskex de nem leves, cfak hogy 
igen állandó gyůmölcs, és az újnál-is tovább tart, 
és akkor gyakran meg-tôpôrôdik. 

Ezekhez fzámlálhatni azt az almát, mellyeket a’ 
Fel-fôldön, Karma: ими hinnak: igen kemény 
alma, újig сыт, kivúl pettyegctett imitt-amott, 
mint-ha varas vólna; iókora, ió-leves , édes, bor-izû, 
kinél jobbat azon a’f`óldön nem-igen tartanak. Me 
рт avagy Март- аЬш, mivel Mifniabúlfzármazot; 
ide mi-hozzánk Ceh-Orfzágbúl, és Morvábúl: igen 
jó ¿des leves alma , nem-igen nagy , egy-felôl sárga: 
ez-is el~áll alkalmas ideig; mellyet-is nagyra beesůl 
nek. Зим-Вставь; alma , ногти: és sárga , igen jó 
izů, édes, és kevefsé favanyúcska, közép-í'zenì, tar 
tós. Seiya» «Ima ‚ avagy Pojöm’ alma.' i6 bor-izů le 
ves, ôreg hofzúkás, fzép piros, néhunt sárga súitá 
fok vannak Щи, alkalmas ideig сыт. Bdßnaì al. 
»u ; ôreg, éppen veres ‚ kernény, ió leves, favanyú 
bor izů fokáig el-tart. Tdt piro/nab hinnak egy almát 
iéhunt a’ Fel~fôldôn; hofzúkás êppen, mint-egy fe 
щепа veres: belöl- is veres vonyáfok vannak faite. 
Juhu, édes izů : de fokáig, és újig is chart. Baling 
dma, két-féle .' Fggyik nagyobb , kinek fele fzép pi~ 
os, мс sárga ¿des bor-izů : úiig-is fzépen el-áll. A’ 
iáfodik aprebb , sárga , 63 cfak néhunt veres, {шва 
yú : ez-is igen fokáig el-tarts de mind a’ kettö fem 
gen leves. Más tôbb almáknak le-îrásával, 63 nevi 
:1, лет-аниона terhelni az óltó embereket. Cral: 
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:tra intern, hogy-ha valahol valami fzép gyůmôlcsôt 
látnak , azon meH-.erkedgyenek mi-képen kaphaffanak 
az ágaiban, 63 ólthaßânak , ki-által minden 612661166 
Ьсп fzaporitsák válogatott és ritka gyůmôlcsôkkel, 
kerteket. 

Az almát mind nyerfen, ’s mind fôve , kůlômb 
féle módra; sútve каппа, 63 az étkekben ehetni: 
kirúl a’ fzakács-kônyvbe bôven. 

Az orvofságokban , nem-igen élnek vele. A’ 
faìtós alma hideg, 63 fóldi termét'zetů. A’ {папуа 
hideg, de nem olly temérdek. Az édes, 63 116263) 
fzerü, hevit. A’ fojtós almával akkor-kell élni, mí 
kor embernek a’ hafa az hévségtůl , vagy felettébb 
való nedvefségtůl, meg-erötlenedett. Kfavanyúvnl, 
mikor valami kemény ‚ de nem igen hideg nedvefség 
gyůlt-öfzfze.. Az édes, 63 kôzép-fzerů, hamarább 
meg-eméfztôdik. De hogy ez a’ gyůmôlcs egéfséges 
legyen, 361 meg-kel] hadni a’ fáìán érni; mert egyéb 
ként , nehezen eméfztôdik-meg , 63 hidegséget fzerez. 
Ezt , mindgyárt az étel-után kell-enni: fö-képen 3261: 
nak , kik az ételt bé-nem vehetik , hanem ki»hánnyák; 
és a’ kiken has-folyás, vagy vénhas vagyon. Azul 
та beiábúl, igen hai'znál , ha Peñiskor fůßôt dimi! 
nak. Az Melancholia-ellen igen 36 ‚ 63 az ôk\e\és 61 
len-is: ha az ¿des almát, parás hamuban meg-sůtik, 
63 azt az édes-gyökérnek keményitett levivei , és fzép 
feiér nád-mézzel meg hintik ;A ’seii'éléknek regge] ’s 
efìve, minden-nap két órával az étel-elött, enniek 
adgyák. Avagy mesd két-f`elé az almát ‚ mesd-kì a’ 
magvát, tôlcsd-meg temjénnel az~után , пед—612126 a’ 
két-felet, 63 sůsd-meg раса: hamuban, de meg-nc 
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десны; és add-meg enni annak , a’ kin az öklelés va 
gyon. Ha ki a’ lábát, és mas tagìát meg-ůti, ’s meg 
шиш: теПЪп almát fzeletenként, és el-oleattya azt, 
ha reá~köti. 

Az almábúl , mî-kép¢n cfînálnak bort, alma-l 
vizet, eczetet, liôtariumot: és mint afzallyák, ide 
alább meg-ítem. 

§. и. А’ körtvely-fárúl. 

A’ Kärtvíly-fz, noha egy-néhány dologban egy gyez az almával: ugy-mint hogy egy idôben 
últetik, és ólttyák; de fokban-is kůlómbôz. Mert 
elsôben, капать fóldet kéván: mivel a’ körtvély, 
inkább fzereti az agyagos fôldet, hogy fem mint a' 
kövelt. Azért, mikor el-akarod últetni , fzorgalma 
toffan ki hánnyad a’ kôvecfet a’ verembúl; mert с 
gyébként, kôves lcf`z a’ kôrtvély tůle. Sòt ha apró 
kôvecskéket találfz a’ ki-nôttkörtvély-fának gyòke 
re-kòrúl: ásd-ki а’ fôldet, és roltáldme , válafzd-el 
a’ kôvecfet tůle, ’s ugy tôles megint а gyökérre a’ 
fòldet, Annak-okáért, a’ ¿órtirálf'yfa nedves, és hü 
ves helyt kéván , ( noha a' meleg helyeket fem veti 
meg) a’ hól femmi kô nincfen: és mennél kövérebb 
l’ fôld, annál iobb gyůmölcsôt hoz; a’ fovány föld 
be pedig, nem-Vefzi jól fel magát, és erôtlenné Пе 
&quot;zen: a’ gyúmölcfe-is apró kôves. A’ kôrtvélyt igen 
ó az útzán, avagy az út гаси ůltetni , a’ hól inkább 
rapodgyák a’ Föfdet: a’ mint a’ дымами mellet is, 
Es a’ fzántó-f`ôldeken, a’ hól gyakrabban kapállyák, 
fs fotgattyák a’ fôldet; cfak hogy bátorságos legyen 
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'ee- '--~--Tv~«__&quot; A __ 

az úton-ìároktúl. A’ kôrtvélyt, kôzönségefen na 
obra becsůllik az almánál: nem-cfak az ö вспаш 

tos fok~féle kúlömbségiétt; de hafznáéreis, hogy ide 
ién ki-kelet után érni-kezd : 63 élhctni vele nyárban, 
öfzel , télben i'zinte úìig. жгите, 63 bé-cfìnálvl, 
kedveÍTebb az almánál: a’ táplálái'ra-is ióbb , és egéf 
ségeßebb. 

A’ ватт/4: fzinte ngy бинта, mint: az al 
ma fát. Mi-n¢mû fában pedig, meg-imm ada-fel 
4. Réfz. n. cm. ennek a’ kônyvnek. Ha magúl úlce 
tik , igen késôn nó: hanem-ha az выгнав okáért;de 
jobb ôtet (az óltottfán kivůl) vad-fában óltani : ki 
váltképen a’ kit három-efztendövel ele'bb , jó fzéles, 
és fzorgalmatofsággal шток: veremben últettenek. 
A’ kit поп-Шут, jól meg-kell válafzcani; meri'. a’ 
minémů vad-kôrtvély fákat, az fzigetekbe , a’ vizek 
mellett ki-áfnak, azokbúl kevés ìót várhat ember. 
Mert nem-vefzik ìól fel magokat: és végtére-is hátra 
maradnak; azéri: afféléknek, cfak békót-kell hadni. 
Némellyeknek igen darabos , 63 rovâcskos a’ heink: 
azért, azok fern tenyéfzôk. Es, ha keme'nyhelyrůl 
hozták ôket, még fegithetni raitok, a fôldnek gyak 
ran való úìitáf'a-által.' és a’ Fa-heinak ér-vágálà ; диву 
ЬабСбГа-Ысаь A’ melly-fába kôrtvély ágacskát skat 
nak óltani ,- fzûkséges, hogy elsöben iól meg-gyöke. 
rezzék a’ fôldben, minek-elôtte bé-ólttyák ; merc 
gyakran ‚ ha meleg Ízáraz idô fzolgál reáia , mind ki 
véíì, ha fzinte meg«foganfzot-ís az óltó-ág , és аби 
ni-kezd. Azért , iobb még efztendeig чаи-11:02:11, 
hogy fem mint heában munkálkodni. 

A’ hört 
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A’ körtvély-fának Ней-116226 való óltásában, CLXXIU 

stra-is vigyázni-kell; ha a’ hein igen darabos és ke 
mény a’ kiben óltani akarnak (а’ mint gyakran tôt 
ténik azokban a’ fákban ‚ a’ kik alkalmaßìn mcg-nót 
tenek) mikor a’ cf'ontocskával, vagy fácskával, el 
akarják a’ fáiátúl a’ heìát válafztani: теге az, vagy 
egy-Felôl, vagy más-fclôl könnyen meg-hafad, ha 
fzorgalmatos gondot nem-viielnek reá. Azért bal 
kézzel, eröffen meg-kell fogni a' гать heiát, hogy 
egéi'zlen maradgyon: a’ ki fzúkséges a’ nôvéshcz. 
Ennek , a’ köréffcl-is eleit vehetni , a’ mint oda fel is 
meg-írtam eíïéle óltáfrúl, Arta-is Hgyelmezzenek, 
hogy az illyen óltásban , ne a’ fzemnél , hanem a’ cfœ 
mónál kezdgyék a' Гак-18611. Némellyek Aprilisben, 
Maìusban , ]uniusban, a’ kôrtvély-fárúl valami jó á 
gacskát le-törnek, a’ ki óltani valóx 63 azt a' pinczébe 
cl-áfsák, egy egéfz efztendeig ott hadgyák, és apró 
gyôkcrecskéket vér magának. Nohanlám iobb vól 
na elébb cl-áfni, minekœlótte ki-ŕ`akad, ¿s meg-leve. 
lczik: de Ízorgalmatoßan-kell vele bánní; és gyakran 
kell a' földet körůlette meg.úiitani, az ôntözés hel 
lyett; az-utáu ki-ůltethetni a’ kertben. 

Ha а' körtvély-fa, köves gyůmôlcsöt hoz , avagy CLXXIV» 
lafï'an virágzik: el-kell a' fôldet a’ gyôkerérůl vonni , 
63 tizen-ôt egófz nap, 6 bor fepröivel kell-öntózni, 
[gy тез-10961 a’ Fa tůle, 63 16 édes gyůmôlcsôt hoz. 
Неву pedig jó édes gyůmôlcfel bôvclkedgyék: fútd 
neg a’ fát a’ fôld-Vzéninél , avagy egy kevcfsé alább, 
Es veri a’ likba tölgy-fa, akár hik-Fa fzeget ; az-után 
y'ivd-bé fôldçl, a' mint Oda fcllyeb-is, Némcllyek azt 
:evánnyáki hogy a’ melly kôrtvély a’ láján днищ. 

П u u 3 3116. 
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CLXXV. 

aiiéle Fat ideiébben últefsék, ugy-mint tél-elött 2 a’ 
tôbbit kezdgyék tél-kôzepin ůltetni, ki-keletnek kez 
detiig. Máfok az: tanittyák; hogy a’ meleg tatto 
mányokban , Septemberben és Ocìoberben. A’ hi. 
deg tartományokban, Februariusba és Martusba. A’ 
kôzép-fzerů tartományokban , ugy-mint kôzönségef 
fen Magyar-Orizágban : akár eggyikbe, akár máiikba 
ůltefsék a’ kôrtvély-fát. 

A’ ki nem-i`zánnya fáratságát , és kévánnya ,° 
hogy az 6 kôrtvély-fáia , mindenkor i`zép , 63 ió Буй. 
rnölcsôt hozzon ,' ahoz illyen baimolódáit ptœicti 
bálnak; Mikor elsô negyedik, vagy ötôdik efzten 
dòben az ůltetés-után, iól meg-gyôkerezett a’ kört- 
vélyia: vonnyák-le a’ fôldet kôrnyůlötte, az útolsó 
gyökérig, egy keveisé az úi-efztendô elôtt, (de mi 
nálunk , elébb kellene ennek lenni) és egy vágó kei' 
fel , egy kevefsé vagdallyák-meg. Az-után ]anuarius 
ban, megint hánnyák azt a’ fôldet a’ gyôkérre, és 
más ió Fôldel-is elegyitsék. Attúl az idötůl-fogva , 
fzorgalmatoiian meg-kell gyomlálni a’ vermet , és az 
allyát a’ fának tiiztán tartani: minden máiodik ei`z 
tendôben kôrůlötte a’ fôldet, télnek kezdetin meg 
kapálni ,- 63 igy igen ió ízů, és tartós gyůmôlefel H 
zet, Azért , nagyobb fzorgalmatoiságot këván а’ 
kôrtvély-i`a , az alma-Fánál. Arta.-is vigyázzanak ; 
hogy ha fzinte fok úi növendék два!‘ horgaiän п6п 
nének-is a’ баса! kôrtvély-fákon г nem-kell mindgyárt 
Ie~nyei`ni azokat, kiváltképen még mikor gyermek. 
ded a’ Fa; mett az-által el-vei`zi ereiit a’ На“, 63 
foha iól nem-gyůmôlcsôzik: a’ több ágak-is meg. 
hailanak , 63 nem-veiìik egyenefen-fel magok“, 

‘дозу 
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Ногу а’ kôrtvély, férges neflegyen: mikor a’ kört- ‹ y» 
vély-fát el-ůltetik , kennyék-meg tehén , vagy 61463 
epével a’ Fának gyökerit. 

A’ kôrtvély~fának, nincf'en annyi nyavallyáia és CLXXVI. 
fogyatkozáfa, mint az alma-fának , leg-nagyobb a’ 
Fércg : de ez , nem a’ f'elettébb való пархатых fzár 
muzik ; hanem inkább gyakorta, annak fzůk vóltátúl. 
Egyéb-ként ezen-kivúl, néha a’ tôkének fogyatko 
záf'a : ne'ha az helynek alkalmatlansága nemzi; a’ mint 
hogy nem-cfak a’ i`zelid , de az vad-fákban-is találko 
zik illyen nyavallya: kinek orvósláfa, igen nehéz. 
Azért, mikor az óltásban ollyan Гага találfz, iobb 
annak-békét hadni, 63 máii: últetni helyibenf Ha 
pedid aHéle fogyatkozás, az-után találtotnék a’ fában, 
а' kit ôrômefl: el-távoztatnál .° a’ маты való fzor 
gnlmatos kapáláß'al, a’ fôldnek úiitásával, és ér-vá 
gáíïâl, vagy kôppölyözéffel, mikor annak ideìe Ча 
gyon , véghez viheted. На mind ezekkel fern véfz 
ela’ féreg, hanem inkább ôregbedik: metéld-le a’ 
паза: mind az egéfségefig , és cfak lágy rehén ganéial 
polyva nélkúl , kendbé az helyit; cfak hogy hamar 
bánnyál vele, és ne-kéfsél. Annak-felette, néha et'. 
féle nyavalya, az óltani való tôkétůl lefzen , a’ kinek 
tudni-illik , igen temérdek , és darabos , avagy gói-ôn-l 
gyôs hei: vagyon , avagy rovácskos ,° 63 ha azt meg 
nem orvófi'ollyák, nem~nô iól a’ fa. Azért mikor a’ 
kertéfz añ'éle fában akar óltani, avagy-is immár ól 
tott; elsôben vakaria-le fzépen aHële darabos heiát; 
de a' belsôt meg-ne bántfa , 63 köiïe-bé tehén gané 
За! ‚ 63 mikor ideie lefzen, köppôlyözze-meg, avagy 
inkább halitFa-f'el a’. heìát: kivel тез-1311111 a’ hein , 68 
alkalmatos lefzen a’ nôvéfì'e. A’. 
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CLXJWII. A’ kôrtvelyeknek mind kůlômbségek , mind ne 

vek maid tôbb, hogy l'em mint az almáknak; azért 
nehezebb ezeknek nemeket , ’s neveket le-írnia, 
Mind-azon által , hogy ebben fe fogyatkozzunk-meg, 
egy-nehányat fel-iegyzettem. A’ kôrtvélyben , az 
halznos 63 16: hogy ideien el-kezdi az érélt, esegélz 
nyaratfzaka egy-más-után , ciak-nem télig mind erik: 
63 telben-is lokáig el-tart. Az elsö , Elôv¢1.éró avagy 
Púnkôfdi ; avagy C/êrcjànye'vel-érâ ¿a’rwéiy ; 361-33 
zôld lzabású, nem-igen leves, egy kevel'se hofzúkás. 
Arpával-éro’ , sárga kerekded , valamenyìre kásás, 
nem-tart fokáig. Fciér жители“. Стыд kôrmály, 
Nágavic: eôrtvély apró hofzúkás, ió leves édes, 63 
fzép sárga. Apre' мигом], pezma fzagú, ió e'des: 
egy felôl sárga, más-felôl l`zép veres, nem tart loka 
ig. Kirmán, avagy mint a’ F el-fòldön hiiák, Cri/¿ir 
hört-rely; nagy ôreg, sárga, ió edes leves, nem-is 
kôves, nem-tart fokáig, nagy hala vagyon , egy ke 
vefsé hofzúkás, Szalczpurger /eôrrfve'ly , hol'zúkás.’ 
egyr felôl zöld l'zabású ; таз-16161 Г26р verts, 16 edes 
leves , cl`ak hogy igen kôves , kôzép-l'zerů. Bézával 
¿r6 avagy мы „шиш, hofzúkás körtvély, 16 édes, 
leves is. Veres n_yári kört'vŕly, apró hol'zúkâs. Sz., 
Lörínea- ŕórwe'l'v, kòzép-fzerů: egy felöl sár а, más 
felól veres hofzúkás, kôves valamennyire , 3 nem 
ìgen leves. гамм, zôld kerekded , 16 ¿des leves: 
el tart slak-nem Karáclhnig, òl'zi körtvély nem-igen 
nagy. Here/5k.: , ennek-is az ize ollyan , mint a’ ze 
lenkának , ha nem-iobb: eel-tart annyi ideig , a’ (zi 
nében-is nem-igen kůlômbôv ; cl`ak hogy fokkal na 
gyobb, kerekded hasú, es Fellyůl hofzúkás. Verer 

Hlů 
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béŕû körtvély, a’ heìa 261663 ‚ a’ béli fzép veres feier, 
kôves 6663: nyári körtvély Vere: едут—иду, közép-l 
ízerů , kerekded kôves, valamenvire leves, nem fo 
каш tart: hama: meg-lágyúl. Morden' köfwélœho. 
fzúkás, igen fzép sárga egy felòl fzép piros, mikel.' 
meg-erik: belól fzép feìér húfa van, igen 36 fzagú é-f 
des, nem-igen leves; de a’ hól meg-rothad, felette 
keferú , el tart Karácfonig. 

Macrea-jèjů. hörwély, ìókors lapos: egy-felôlCLxxvm 
361—9,3. más-felôl vel-es, 36-126 leves: de nem-tartós. 
óßi мамаш, ìóknra fzzírke fzabású , a’ fzaga fzintc 
ollyan , mint az api-ó muskatáinak : nem-igen leves, 
nem-is tartós. кум Pergamdt, 36 leves édes kôrt 
vély , nagyobb a’zelenkánál, sárga 2616. Те1е1б hört... 
„идее. Téli Pergame?, kinél nem-tartanak iobbat a’ 
körtvélyekikòzzůl: kerekded, sárga fzabású, ìókorl, 
36 ¿des leves, cfak-nem el-ólvad az ember fzáiában, 
miker meg-erik , ист-11:63:63, fokáig el tart a’ fáìán, 
és ha Ie~fzedik-i¢, el-áll Karácí'on-utánig-is Мат. 
veresz~Matari¢ Feiér-veres, a’ heiok ollyan mint a’ 
bôr; amannak 261663, ennek veres: 36 6663 leves 
mind a’ kettò , 63 igen kedves fzép illatú; cfak hogy 
ez-is igen kôves, kemény. Sokáig el-tart a’ fáìán is; 
ha leízedik, Húfvétigis el-áll. Vagyon óreg«is: ez 
még valamenyire jobb és tartosb , hofzúkás; némelly 
egy-felôl veres, таз-56161 fzůrke 261663. Ezekis, a’ 
fô kôrtvélyekhez Í'zámláltatnak. Meß: fzármazott 
egy fô kôrtvély Olafz-Orfzágbúl, ide mi-hozzánk; 
a’ kit Caubellának hinnak, kinek máfodik helyt ad 
1131: a’ Pergamót után. De ez (Erfek úrunk bôlegs ' 
itékte-fzerént) nem-kůlömbóz az òreg Makariátúl, 

Xxx .kivált 
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“I 

kivált-képen az íziben; cíak hogy 3' fziniben, vala. 
menyire sárga fzúrkei 63 a’ teteie nem-ollyan hofzú. 
kás , mint annak, hanem tompább: nem-is olly kö 
ves mint a’ Makaria. Sůvôrén hda-wély , igen feitós, 
nem-igen nagy : 32611 állani kell , 11111101- egy kevefsé 
meg-lágyú'l , 36 leves. Мг’ъи körtvély, api-ó 6663. 
Babu 661-1661) , egyfelöl veres , 111635616! fzůrke fza. 
hású : ez-is kòves , 66 113 áll , 36 6663 16963 ‚ el-tart й}. 
ig-is, nem-igen nagy. Méjßírar Bundel: , avagy Hz. 
‘va/:ali hörwély 62-13 , mind-egy fziniben, iziben; 
cfak hogy 311132 nagyobb , 36 ¿des 16963, leg-tovább' 
tari: a' tôbbinél , 116261136вс1`6п úiig : azért, igen ked-j 
963. Találtatnak tóbbek-is , 3' kikkel 111011116166516 
papiroñ: nem akarok heìâba 126116111. 

CLXXIX. A’ kôrtvéllyel, étekbe ugy élhetni, mint 32 31. 
mával. Italt, ’s eczetetis cfìnálnak belôle. Az or. 
vofságban pedig, hidegit 63 fzorit. Az 6663 kôrt. 
961у, 36 32 1131‘3-1'33611311; 66 az foitós vad-kôrtvély 
árt, és Colikát 126162, На 3' {zii-az, 63 936-1161: 
vélyt тез-662111, ’3 3111131: a’ levit ifzfzák : meg-émir 
tya 32 has-Fáìáů; 3' 961-1133611611-1336, ’s 3'1696—13 
fzorit, A’ magva , igen 36 a’ fzáraz betegség-ellen ,° 
63’ a’ kiknek rothad a’ túdôiök. Ha 3’ vadkórtvély. 
nek levelit meg-fôzik , és az Литву-6111116: 164116111 
mátráiára kòtik , hafznál. Az melly ember fok gom. 
bát evett, 63 igen шея-161116116 aval a’ gyomrát: e. 
251611 kôrtvélyt reá , 63 megkônnyebbůl. Mivel a’ 
kôrtvély nehéz, 63 fzorit: azért, alá-nyomìa a’ дует. 
rába a' gombát. Söt ha merges gombat evet-is 162 
ze-meg a' vad-kôrtvélynek levelit, avagy a’ щади 
el-fůréfzelt mohát, akár cfak 3' hamuját-is ‚ és ìgya 

meg: 
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:heg: ’s meg-gyógyúl tüle. Azt írják némenyek; 
hogy ha a’ vad~kôrtvéllyel eggyütt főzik а’ gombát: 
minden méegit ki-voníza, és nem-árthat embernek. ' 
Mikor a’ bort meg-akariák probálni, ha van-e” víz 
benne: bocsáfßnak egy катет а’ hordó-borba, 
és ha Fellyűl leveg, nem-zzgyvalt: ha pedig le-Ízál, 
víz-van benne. Mikor a’ каш/ежу, és Mondolgfa 
el-virágzik,' ha Delrůl homályos, és felhős az Eg, 
bár fzínte efső nem dik-is; el-vefztik a’ шагает, 
és első gyümölcsöket. 

5. III. A’ Birs-alma fárúl. 

A’ Bír: avagy Bil-alma ( mert mind a' két-képen _ nevezik) mind fájával, ’s mind gyůmôlcfîvel 
kúlömbôz a’ közönséges щипает ; mert ennek a Fája, 
nemnô olly nagyot, hanem alacfon': a’ gyúmőlcfe 
sárga kivůl belől, igen jó fzaga van , és minek-előtte 
meg-áriák , mint-egy ízôrös, vagy pelyhés; az íze 
foìtós; Танцуй fzabású, azért nyerfen nem-eizik. 
De az orvofság'okban hafznoßâbb mind az almánál, 
’s mind az штата; ha meg-sütik , és mézzel, а 
vagy nád-mézzel főzik: (az mint bőven az fzakács 
könyvben meg lefzen írva) mertaz eméfztéshez igen 
fegiti a’ gyomrot. 

A’ Bits-alma hűves, és nedves псу: Í'zeretmoha 
a’ közép-furán inbban nő , 6s fzcbb gyümölcsöt hoz, 
kivált-képen ha őntózik. Mert inkább hait a’ ned 
из, hogy fem mint (&quot;ráta-helyre: és ha a’ föld va» 
Iamenyîre fovány válna, ió Напейся Fôldel kell fegi 
teni, Ha pedig pázinton , vagy füves helyen ůltet 

&quot; Xxx 2 nek: 
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nek: fz'orgalmatoñ'ìn meg-kerl kapálni , és trágyázni, 
’8 nemkell engedni, hogy fů nôjjôn-alattai melt 
egyéb-kent , nem-lefzen ió tenyéfzö. Анны: ‚ mi» 
vel fok apró cfemetéìe nö-ki 3' gyôkerébůl: azt iobb 
réizire mind le-'kell vagdalni; hanem eggyet, vagy 
kettôt fait: hagy'hatnak , ki-által máshová últetvén, 
fzaporithatni. Ha pedig nem-fzůkségefck, mind ki 
vagdallyák öket. Ha fzáraz idô jár, igen meg-ké 
va'nnya 32 öntözéfì, 63 kapálláiì .° merc enélkúl igen 
apró, 63 köves lefzen a’ gyůmôlcfe. Еду-(263131. 
31К31тасоШЬЬ helyt ист-33131 nekiek embet :hanem 
nedves ‚ és ziros fôldet, kit gyakran meg-kapálnak, 
63 femmi fůvet nem-hagynak kôrúlötte. Ugy 61: 
tyák mint 32 alma, kôrtvely ,vagy гнёзд-161665: afma 
ga fáiában , avagy kôzônséges alma-fában. Попа Co 
léfus azt mondgya; hogy nem-nevelik 32 óltáifal 3' 
Bits-alma fát : hanem ciak 3' gyôkerin ki-nött ¿gaes 
kát ůltetik-el ôfzfzel, egy kis gyôkerecskével. Dc 
ez kůlòmben találtatik; mert fzinte иду nevelhetik, 
’s newlik-is a’ Bies-almát óltáHäl, mint más-fit: 63 3' 
gyůmôlcfe-is nagyobb , ’s ìobb lefzen , ha a’ maga fá 
iában ólttyák. Noha némellyek azt tarttyák: hogy 
nem-ollyan tartós effele óltott Birs-alma-fa, mint az 
óltaclan; mere hamar akármi nyavallyáia tôtténik'. 
Навет-113 ngy tarttyák, 3' mint ide-fe\\yebb meg; 
irám. Es nem-cí`ak 3’ cfemetéket vagdallyákki : de 
még a’ hiìában való ágakat-is le-nyefik. Es igy gynk 
tan 32 óltatlan Birs-alma-fa fzebb , 63 nagyobb gyd 
môlcsöt hoz; azon-kivúl tenyéízòbb, ôregebb,'s 
Сак-368313613 nevelkedik belöle , hogy fem mint 32 61 
tott ваш. Azért nem-fzůkség fokat fix-'adozni ‚ en 
nek óltásában, vi 
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Vifzonfag, ennek a’ fának ollyan tulaidonsíga 
ragyon: hogy ciak-nem minden~féle fának ágait bé 
Iefzen; mertl'zép iìma, és leves 3’ heianz óltovány 
s Наша-6111) nö . 63 tartufrabb lefzen: gyengébb gyů 
nôlcsòbis 63 ióbb ízúet-is hoz , hogy f_em mint 113 
:naga щам, vagy hafonlóba óltották vólna, кед/аи а’ srs-alma: eggyik óreg, máfik apró. 
Az öreg , nemmllyan köves belôl , mint: a’ tôbbi; de 
лет-311113613 kedvcs illatú. Az 3р16, valamenyire 
xöveifcbb: de a’ fugában kedveßèbb , ’s fzcbb-is, 63 
12 orvofságokban, inkább élnek Vele. Az 616331: 
kôzzé fzámlálhatni 3201131, kiknek kúlsô állattyok, 
hafonló 3’ kôrtvélyhez: kiket méltáu hihatni Bits 
kôrtvélynek, 3’ mint 3’ Németek-is nevezik , hofzúkâs 
3’ tctcìe ; Egyéb-ként ‚ nem-kůlômböz a’ tôbbitůl , Гс 
iziben , fzininiben: fe hafzmíban. Az öreg Birr 41m 
каше ‚ aprobbak a’ levelei : az aproèmk nagy@ka és 
fzéchëbbek. Ha a' ВЕН-3111161, gyôkereůúl 131161111 
21, ugy megmô , hogy máfodik efztendôre gyůmôl 
3361 hoz, jobb 61111 ófzfzel , Sz. Orfmlya-nap tájban 
újságra el-ůltetni, hogy fem mint ki-keletkor; mivel 
kedvellì 3’ mértókletes ncdvefséget inkább, hogy fem 
mint a’ Еда-3236801. Ki-kelet után pedig, következ 
vén 3’ nyár, kôzônségefen fzárazságot hoz magával: 
nagy ártalmára a’ Birs~alma fának. Azért, 113 nedves 
nyár vagyon , bôven és ¿regen totem: 113 pedig 123 
732 idö iár, gyakor ôntôzéfï'el kell-fegiteni, 113 ki 321 
Lévánnya, hogy ôreg gyůmôlcsót hozzon. 

CLXXXII. 

A’ Bin-alma fának nyavalyáiát , olai-feprôvel ele- CLXXXIIÍ 
gyitett vízzel orvafolhatni-meg :vagy 611311311 1116Г2 
'zel , és vízben kevcrt cretával, 113 aval minden efz 

X xx 3 11:11. 
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tendöben öntôzik a’ gyökerit: az melly сменам 
a'ltal, meg-gyógyúl игуан a’ fa; de hofzfzú életů 
nem-lefzen. Mì-képen nevelhetni медуз, és kûlômb 
kůlômb-formára a' Birs-almát, meg-irtam oda-fel. 
Mi-képen kell pedig le-fzedni , fokáig tarrani, наз, 
riumot belôle сватай: ide»alább. Mint-kell ŕözni, 
lásd a’ Ízakáos-könyvben. A' Birs-almának fzaga 
minden-féle méregnek пазу ellensége. Erôfliti a' 
gvomrot , ha meg-efzikt és a’ имам, meg állitya. 
]ó lélegzetett fzerez ‚ ha étel-'elött élnek vele: ha 
utánna, щуп. A’ Bies-alma патом , igen '16 a' 
rélìegségbôl efett fö-fáiás ellen: ha sůtve вши. 
Azon-kivůl; gyomer-fáiállx, стыда, hányâß, ¿tel 
шиш gyógyit. Hafenló-képen , ha megßzik, és 
Halb-om módgyára a’ густоты kötik. Igy i has» 
fáìás спеки: i6. Az Aszzony-ember mátráiát, föve 
a’ leve meg-gyógyittya : mint a’ тата, az égéß, ha 
Ró'fa vîzzel тез-Быт, vagy tòrik, és наждак: 
llmét, ha ezt vízbe meg~fôzik, ugy bogy пуд!” a 
vagy enyves fzabású Iegyen, és aval ищем: 
minden hévséget el-vefzen; és ней} fzármazott re 
pedezélit, a’ nyelvnek, meg-lágyîttya, На a’ tez-hes 
Afzfzony, gyakran birs-almát efzík, igen Рыбий! a' 
magzatnak; de akkornem mikor a’ fzůléshez Клещи. 

5. IV. A’ Szederi-fárûl. 
m' Et-ßl'e közónségel'en a' Szederî-fa : feîérés (cke 

te; попа hatmadik-is találkozik, a’ ki чета, 
mellynek a’ Ша nem-igen kůlömbôz a' Свит”. 
Ciak hogy спаек, feìét gyůmólcfe vagyon : annak 
sexes, és a’ feketének, fekete. Abbau eggyeznek 

ezel 
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261: a’ Fák : hogy a' több fáknál leg-késöbben leve 
eznek , mind addig fem, még hideget éreznek. А:— 
rt a’ Régiek, a’ Bólcl'efség példáiának nevezték az 
'zederì-fát. Kúlômbôznek pedig gyůmôlcsökben, 
âìokban, levelekben ; mert a’ feketének, fokkal iobb 
zů édes favanyúcska , nagyobb , levelesb gyůmôlcfe 
ragyon: a’ fciérnek, verefnek igen édes, killìbb 63 
zárazabb. A’ fáia-is temérdekebb, darabofi'abb a' 
eketének, hogy fem a’ feìérnek. A’ levele-is na 
;yobb , erôiïèbb, 63 fzôröílèbb. 

Az Szederifa, igen fzereti a’ meleg helyet, а- CLXXXV. 
иву leg-alább a’ kôzép-í`zerút: ellenzi a’ hideget. 
nkább kedvelli a’ fzárazat, hogy fem a’ nedves` 5611 
let: a’ fóvenyeiì, {шву fem az agyagoíl: ,° azéri: 36 
mha, és ganéios fóldben gyönyôrkôdik. A’ végre, 
12 Várafok utzáin, ’s a’ házak kôrúl, órômeii: últetik. 
L’ hól ziroífabb fóldet kap, igen-is meg-nö; cíàk 
югу a’ meg-rothatt ágait, fzorgalmatoifan 11:41:3 
‚а11у611. A’ hól 36 fôlde vagyon, nem-fzůkség ôtet 
ganéìozni, söt nem-is iovallyákx hancm, a’ hól fo 
'ány földbe ůltették , a’ kiben elegedendô tápláláln 
lemwólna; ott igen 36, hanem cfupa, 63 éretlen 
¿anéjt, hanem 36 ziros fôldet hinnának a' gyókere 
órůl, 63 eli'élével gyakrabban meg-úìitanák. Leg; 
эЬЬ helye 6 neki , a’ fzôlô venyike-mellett: avagy a' 
crtekben, a’ hová a’ Nap 361 fzolgál, és a' kemény 
ideg fzéltů'l meg-óltalmaztatik. A’ pázintot 63 fú 
et , ист-{261111661 616111611: ‚ mellyek el-vonnyák táp 
‚16356. 

Nena-igen fzůkség a’ fzederì-fát óltani : mîvel in- CLXXXVL 
ibb az ágain ‚ és a’gyökerébůl ki-nôtt cfemeték-által 

трет 
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fzaporithatni, Mind-azon-âltal, ha kinek kedve ш: 
tya , ólthattya ötet az ágán a’ meg-halitott fában-is, 
a’ kit en leg-iobbnak сток. Kirůl oda-fel ,ennek a’ 
kônyvnek 6. Refziben: hogy pedig könyebben, liatal 
nôvenclekek nöhelfenek a’ fzederi-Fábúl, mellyekett 
el-ůltethetni: illyen módokkal elhetember, гид. Fla 
valami regi fzeeleri-Fa vólna , a’ ki immár cl`ak vel`zen- 
dò vólna: de találtatnék meg elevenseg benne, azt 
nem-igen magoŕran a’ гашиш, le-kellene vágni.’ és 
annak tôkeie-kôrůl , fok apró слышь nônnek-ki, 
mellyeket, vagy ió fôldel kellene be-fedni , a’ ki alatt 
gyôkeret vemenek ; vagy búitatni kellene Öket, 
mint a’ l'zòlö-venyiket. 240. Ha valamellyik alól a’ 
kö-fal mellett állana , annak az ágait, akár a’ funda 
mentumba ; akár a’ mellette való fóldbe bú'itals'ak. 
3m. Ha lemmi elfele alkalmatofság nem-találtatnek; 
tehát alól a’ fzederi-fán, hadgyák meg-nônni azt az 
ágat, a’ ki leg-kòzzelebb van a' fóldhôz, mind ad 
dig, meg le-haitván , el-búitathattyák a’ fóldben, 
4:0, Mód , a’ mint oda felis meg-irtam naminhogy 
arra kéfzittetett fazekon, által-vonnyák a’ fzederi-lá 
nak ága't ; es ió fôldel meg-tôltsék , ’s gyökeret ver, 
5:6. Mód, mikor az ágnak teteiit, avagy egy iókora 
ágat, a’ ki más-fel lábnyi , le-törnek : es a’ fôldben el 

ltemetik. Errůl is ода-Гс! п. um De eIsôben me - kell ket-felôl limitani , egy kevel'se a’ kůlsò heiát Vâ 
karni: az-után, tehén ganéial bé-kennì , es a’ verem 
be (a'v kit elébb так, hamnval elegyitett fôldet teá 
hányván) el-temetni. A’ fôldbůl pedig , паду vagy 
ôt úinál, ne-hadgyák killyebb, Tôbb elfële Гиро 
litálk találfz oda-fel , 4. Réfz, vl. 

A’ Ize 
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A' fzederi-f`ának tòbb ágai-kôzzôtt; gyakran a’CLXXXVH- 
ökéjin 63 temérdek ágain , fok búìna nevendekek ne 
relkednek efztendônként: ugyhogy, ha azokkal nem 
;ondolnak, iôvendôre tellyefségefen gyůmôlcßelen 
16 1612611 a’ Fa. Azért ennek eleit vehetni , ha' min 
:len &gt;efztendöben , az illyen hafzontalan ágakat (ha 
nem-ha alól últetéfnek okáért, akamának valamit had 
ni) levagdallyákx hogy a’ fának több tápláláfa, és 
gyümôlcfe leheffen. Némellyek azt kévánnyák , 
Jogy Oëtobernek 6163111 , meg.nyif`sák az fzederì-fá 
nak gyôkerit, és fris -ó bor f'eprôvel meg-öntôzzék , 
's megint bé-vonnyák. Ugy-kell az Ízederi-Fát-nevel 
ni, hogy cÍ'ak egy tökérúi 11633611; а' 661611 ágai, 
nyólcz lábnyi magofra einelteíiènek a’ fôldtúl, avagy 
tôbbre ‚ az mint ziros, vagy kopály földben vagyon. 
Mert ebben , alacfonyabbaknak : amabban pedig, ma 
gofßbbaknak kell lenniek, Azt ítélik némellyek , 
hogy tôbbv gyůmölcsöt hoz a’ fzederì-f'a, ha imitr 
\mott a' tòkéiit шея-5613611: 63 terpentina-f'ábúl efi 
nált fzegeket vernek-belé. Az ôreg óltovánvokat, 
vagyirnmár 36 gyôkeres Fákat Oófoberben és Novem 
berben, az az, Mind-(zent, és'Sz.András havában. 
15 gyenge ŕ'ákat pedig, ki-keletkor Februaríuf'nak 
végin , 63 Martiuf'nak 6163111 ‚ az az, Böìt-elô 63 Böit 
más hóban .° mivekhogy nagy bélek vagyon', és nem 
gen fzenvedhetik a’ telet. Kinek últetéfire mélly, 
ís fzéles vermet kell-áfni, A’ f'zederì-fát, noha mag 
'árúl-is vethetni , de ez hafzontalan: mert igen ké 
'edelmes a’ nôvéfe. A’ f7ederì-f'át, leg-inkább a’ Ve 
yem-erefztö bogarak kedviért böven nevelik; kivált 
épen a’ fejért Olafz-Orfzágban, 63 más Orfzígokban, 

Y у y a’ hól 
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vŕ'î 

s’ hól a' felyem materiát cûnállyák : кашек levelei. 
vel tarttyák affèle bogarakat mindgyárc mihelt meg 
eievenednek , izintc'n addig, még a` felymet erelzteni 
kezdik, кашек tartáfokrúl (ha [lien élret) тайн: 
írok: cfak hogy reá-kell vigyázni, hogy e'ppen meg. 
ne fof'ztalfanak a’ fák levelektúl: fó-képen azoktúl, 
kik az ágaknak teteiin vannak, annál inkább az знак 
hegyit le-ne tórìék. 

chvam A’ Szederinek fok ervofséga van. Ha még érec. 
len, keményit: ha meg-ère, ¿s édes, lágyit. Igy, 
ha пуск-Гад meg~í`zárazttyák, keményìt, és meg illit 
tya a’ has туш. Sokáig meg-áll frilfen a' fzederi; 
ha egy ivegbe rakod, és ari-'a tóltöd a’ ki вышлет. 
De fellyůl békölfed a’ fzáiát. 

A’ fél-értnek ki facfart leve, ha róTa mêzzel Ы: 
fze-keverik: igen ió orvofsága, az hévségtůl meg 
febefedett toroknak; a' госте fognak, és ínyneln 
A’ kinek fzáia meg-vefzett , vngy az íz el-Fogta; az, 
a' fzederj vízében, vagy fuccusában сапы}, Timsót', 
Sálïrányt, és Kék-liliom tôvet egy arany nyomótt, 
lözze-meg: de ugy, hogy egy-rnefzely vízben, le 
gyen Fél-drachma, az az, három-pénz nyomó Tem 
ién, Timsó, Galles, SáHì-ány , Liliom por. Ezeket, 
mind porrá-kell tôrni, és a’ fzederi vízbe vetni“` ’s 
azzal-kell mofni hidegen a’ meg-veizett Стан. На 
meg-Forallyák a’ heiát, levelit, efsô vízben meg-fözìk, 
¿s azzal mol'sák a’ fáió fogat: meg»enyhiti a’ щам. 
mat. Hafenló-képen, fzép haiat nevel, ha ezen víz 
zel moire ember a’ Рейс : kivált-képen ‚ ha venyike, 
és fekete-fůge ага: , eggyůtt fôznek vele. Ha a' fze 
deri-fának gyökerit, aratáskor машешь ‚ és kör 

nyů- ` 
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yůlô*te vermet атак: más пар olly 16v foly-ki be 
m».- , a’ ki meg-alú&quot;zik ‚ avagy слезай&quot;; а: igen ìó a’ 
»g fáìis ellen: és az sòmôcsôt-is eI-vefzti. На a’ 
yòkerit meg-fzárazttyák , és ecze-be так , s’ tízen 
ét napig, a’ Нарта ki-tefzik: az-után , igen apróra 
ieg-tôrik .° a’ likas, és rothatt Рода: ki-vonnya. Ha 
»orban meg~ŕ`ôzik mind leveleßůl, és aval korogtat 
yík a’ сотке: : a’ nyak-cfapra Гите&quot;: erôs nedveil 
âget, el-vefzi. На eczetben meg-fôzik a’ levelit, 
зап kötik az égéfre , igen hafznál. На éhomra hi. 
legen efzìk a’i'zed:rìet: igen ehvefzi a’i`zomjúságoc, 
‘IS héVSégit¢ à 

§. V. A’ Cferefznye-fárúl. 

А’ Cferefznye, közönségefen намеке: óltott,és ОШ. óltatlan. Ezek-kózzùl , némellyek ôregek; 
némellyek kôzépJ'zel-ůek; némellyek aprók. Szi 
nekben pedig, ki fekete, ki veres; kinek fele-feiér, 
Fe\e-veres, ki éppen feìér. Találkozik éppen zôld 
is: de még ollyatt nem láttam. Az íze ió édes leves, 
és egy kevefsé favanyúcska inbású : fô képen az ól 
tott t'ekete, öueg és ìó porczogós, A’ késén érô, 
leginkább a’ ki Sz. Mihály-nap tájban e'rik , ió kemény: 
de kôzép fzerů, és a’ cfutkáìán mint-egy (ndi-'a va 
цуоп ‚ rirka itt mi-nálúnk. МЕЧ: feiér, és fele veres; 
lgen ió édes , és porczogó öreg. A’ tifzta Feiér, igen 
ëdes ’s lágy. Az мы: mindenkor jobb a’ magon 
«вины. A’ Cferefznye, hůves свае, avagy közép 
`zerůt fzeret: a' felette meleget, nem igen fzenved 
ieri; лёг: ez agyagos fòldet fem igen kedvelli, il 

Y y у 2. kább 
Ь. 
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СХС. 

kább valàmenyire nedvefct. A’ kôzép fzerů , és 13 
paly hclyeken, пап-[636010613 olly óreg, és` пер 
cl'ereiìnyek ‚ mint a’ hegyes, e's dombos hellyeken; 
avagy 3’ hegyek, és fzólôk lábìában. ]ó сбит—11:11 
egy»mái’cúl nlzetni, 3' sôvényekkòzôtt, avagy mel 
letcek igen alkal natos. Azon-képen, 113 valami nyári 
11323 vagyon valfkinek, a’ kit 3’ Nap igen e'r: annak 
eleiben clereíznye Гас úlcetni , igen kedves; a’ ki ár 
nyékával , a’ Napnak súgárit meg gátollya. Továb. 
bá, a’ cfërejznyefának ollyan terméfzete vagyon , hogy 
3` ganéi nagy ellensége; mere ha abban, valamely ñatal 
fára fokat hxinnak, 3’ hej: egy-néhany helyen el-válik 
a’ Fáiátúl. Es ha e'r«vágáii`al nem~l`egitik, tellyefséggel 
el-véfz. Mellynek oka az; mîvel 3' сГегеГшуе-й, igen 
magoifan fokot nònni : azért, fok nedvefséggelbie ,a' 
ganéjnak melrgsége-által pedig meg reked 32 : ésigy, 3` 
fanak hein el-válik,’s meg-repcdeî. Egyéb ként, igen 
kedves neki a' kapállás: és hafovány a’ fôld 1163616: 
te, azt gyakrabban meg-úiitsák. 

A’ Cferefzrgyéf, kôzônségefen ugy ólttyák, mint 
32 almát ’s körtvélyt. Шпагой-Ран, ода-1610163 
írtam: de leg-inkább vad , avagy magen kólt cferefz. 
nyeiära. Némellyek azt-is cfeleklek, hogy 3’ ß és 
heia kôzzé ólttyák; de máfok ezt nem-igen iovallyák, 
mer: a’ macska-méz , 3’ nedvefségnek ide'iin, igen 
nagy akadályt fzerez a’ fának növéfiben: a’ 01103063 
fel-is mèg-írtam. 

Azért , az ollyan Fákât , a’ kikbůl gummi , vagy 
macska-méz foly , akkor kellene óltani , 0111101- 32 
nincfen; avagy mikor тез-1213011: a’ Folyáikúl, An 
nak-okáért, bizonyollâbb cfere'fznye-fát , a’ meg-ha 

-- ч fitott 
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tott Fába 6113111 9316 égacskának ; mind a’ tökének 
iben .ólttyák, a’ mint lehet meg-óltalmazzák, 63 32 
gacskát ~ne-lzorinsák igen exòffcmmeg. Mert a’ cfe- 
cfznye-fa , olly igen nó, hogy ha 6161160 mcg kô 
111 ‚ könnyen bé váslódik a’ kôtelek; és azt bé~nòvi. 
\zért`igen 16 ‚ mikorlátizik, hogy 32 bé-óltott 113303 
La valamenyire 116, akkor тез-133113111 a' kòcefi'.: 3' 
:i igen fegiti a’ nôve'ait. 

Еду kivált'képen való, titkos obfervatiot 1111311 
16те11уе11 32 611330311, 3’ kit talám nem fok ember 
:úd .‘ 110113 Г201°331та1о11311 kellene reá ñgyelmezni; 
merc egyeb 116111, 32 óltó ágnak nôvéfìben, felette 
nagy akadályt fzerez, Mivel 113 fzintén aikalrnaside 
g zólden , és 111117311 meg-marad-is.’ de végtére el 
17612. А2 pedig 3' fzemek , .vagy bimbók meg-vá 
ialìtáeábanáll; теге nem~mindenik hafznos, 63 311131 
matos az óltáfra t mivel nem-tenyéf`zô ág, a’ ki leg 
inkább kévántatik 3’ gyûmôlcsözô fákhoz. Mert 
gyakran 32 6116 ágacskán az útolsó fzemek, vagy 
Dimbók, ciak fzintén virágzó, és nem-nevendékeny 
Vzemek: 3’ kik 116113 virágzonak идут, 6: Гетт11 
Гст nönnek; és 32011 gömbelyúbbek ’s nagyobbak, 
hogy fem mint a’ levelezô bimbók , a' kik 931311160 
nyire hofzabbak , 63 hegyeßëbbek, 63 СМ: ezek al 
kalmatoífnk a’ nôvéfre. Azért, .illyet-kell válafztani 
12 óltáshoz, és 32 máliknak békét 1136111. Ehez a' 
regulához fzabhattya ember, таз-1611 óltásában 13 
nagát. Ehez képeů, 31‘1‘3-13 vigyázni-kell , milíor az 
5116 ágacskát faragìák 1 mivel 3’ 1111136 11:13 ‚ 616111611: 
:l-válik, 32 belsö hejátúl: a’ ki igen igen akadályos 
1’ nôvésben. Azért, 16 61:3 kéfecskével éllyenek eb 

Y у у 3 ` ben 

CXCI. 
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CXGIU. 

ben hogy mind a’ két héi egy-fnáfon maradgyon , 
hogy a’ nedvefségst inkább magnkhoz vonhaisak. 
мм igen Vegiti a’ nôvésben az óltó ágacskát: ha 
minek «-lô`te be-ólttyík a' Е: , annak kötnyékit meg 
Карту“, és i`zépen meggyomlállyák: és ha fzůk 
séges, úiféldel fel-töltik. Noha némellyek azt ta 
nittyák 2 hogy a’ ei`erei`znyét, más-Féle Шин kell ólta 
ni. De mind-azon által ‚ kôzônségefen azt tarftyák; 
hogy iobb hafonló На óltani: az az,ci`erefznye’t efe 
reiznyére, ha vad-eferefznye-is , avagy magen-kòlt. 
Мех’: ezen-is ůltetik, de bé-kell óltani, ha ki iót kéván, 

Némellyele, illyen módot iovallanak a’ cfereiz 
nye óltásban: hogy Húivét~elôtt, vagy utánna négy 
nappal , az hóld-tölte elôtt Шанс: , és tíz óra сайт: 
az ól ó ágacskát { а’ kin hárorn i`zemnél,nem-kellene 
tôbbnek lenni) a'-felól , a’ melly Рыб! i'el-tei`zik , fzin 
te a’ béliig kell meg Faragni; másielöl pedig addig, 
a’ még belé kell dugni, a’ kúlsô temérdek heiítl,e-keli 
faragni .' de a’ Рейс hártyáiát raita hadgyák. Es igy 
ólthattyák a’ fa ,és heia-kôzzé, valami fzép (ima ci`e 
refznye-iära: de nem-i`eketére, hanem vereire. Az 
ágakat, hóld fottára kellene tôrni, mikor még har 
mad-napi, dél-után; és ugy-kell tartani, az mint oda 
fel az óltó ágaeskákrúl irtam. Némellyek azt kévál 
nyák: hogy ha a’ tòkében ólttyák a'cierefznye ágacs 
М: ‚ le-kell vonni a’ pihet; meet ha гайка marad, meg 
rothafzttya az ágat, minek-utánna meg-i`ogani`zik. 
De ещё}: fzorgalmatoifsäggal , nem igen élnek az 
На?“ óltó emberek 2 ugyan még is meg~Fogini`zik, ési lnö. Némellyek azt kévánnyákx hogy Novemberbe, 

avagy 



XI. Réfz.' 553 
ragy tízen-eggyedik napiátúl Fogva Decembernek, 
géfz elsô napiáig Februariufnak, óltsák a’ 0161612 
yét, de a’ tél-elôtt valń óltálfal, mi-nálunk nem 
так nyét; avagy femmit fem, az óltó ember (mind. 
non-által , а’ kil: a’ furcfaság fúrdal; meg probálhat 
ya) Навет, leg-iobb a'cferefznyét Februariusban, 
3 Martiufnak elejin óltani , minek-elôtte ki-fakad, a’ 
aint egy-néhánylzqr meg-mondottam. Ezt fzemre, 
pra-is ólthattyák, mikor annak 16636 van. A’ 616 
61211у6 nem-ollyan 36 ‚ mikor ~az nevendék 616111616— 
611 últetik : mint mikor ólttyák. Azt»is meg kéván 
yák, hogy eféle gyôkérbúl kinôtt ágncskát, 63 a’ 
leg-[Záradott ágakat, fzorgalmatofi'an le-vagdallyák. 
.zt tarttyák némellyek , hogy az apró cferefznye~ 
ík , mindenkor tôbb , 63 30ЬЬ cferefznyét hoznak ; 
iogy fem mint .más ôreg . magos 63 vén-fák. Azért, 
la ki az apró , és alacÍ'on fârúl tôr óltani való ágat , 63 
' magos cfercfznye-fában ólttya, azt nyeri vele, hogy 
dbb és nagyobb cferefznyét hozzon: az ágai-is in. 
,ább megnónnek, hogy fem mint az öreg-fa'knak, 
Т kiknek alá-ha'olnak. . A’ final c/irq/'ßnye отводим“ ů/tcmi, 113121101 
11311 6121261, hogy fem mint tavafzal; mert az téli 
edvefséget, magokhoz vonfzák, és ha igen meleg 
iyár kôvetkezik, inkâbb meg-maradnak. Noha ki 
elctkor-is megdehet, minek-elôtte нишами. A’ 
Ferefznyének mélly vermet kell 61111, ¿s 30. vagy 
0. lábnyira еду-111611111 ůltetni , 63 gyakran meg-kaP 
»álnix иву-13611 pedig nevelni, hogy 8. vagy n, láb 
yira legyenek az ágai a' fôldtůl .' hogy könnyen reá 
emáfzhaiïanak.&gt; i Ela a’ cferefznye-fának teteie he 
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gyefen' ’Fel-nö, es hofzan: Fellyůl le-kell metélni. 
Mert egyéb-kent, ha ugy hadgyák nönnl , olly ma. 
golfan fel-nó, hogy a’ gyúmölclihez nem-férhecni , és 
cl`ak az madarak efzik-meg. Noha mi-nálunk, kai 
тост fzépen le-vonfzák , ’s meg fzedik. Kinek eleit 
vehetik , ha minek-elôtte el últetik , el-vagdallyák a’ 
hegyit ,° es igy , ki-teried, ]ól-lehet , ennek-is békét 
hagyhatni. Az cferelznye liatal Рак, hamar virágoz 
nak, mikor el-ůltetik. Aze'lt, ha elsô efztendôbea 
virágoznék , mind нежен a’ virágiát fzedni; тег: cl`ak 
el-vefzi a’ Fának ereiit. A’ cferefznye-fát , Öfzfzel ki 
так, az után akkor últethetni-el, a’ mikor akaiiák. 
El-marad egél`z teletfzaka-is , cl`ak a’ gyôkere 'a' (дм. 
ben legyen, és azt fris Fôldel bé-hánnyák. Es igy, 
mihelt a’ fôldben vermet áshatnak , ákár miknr-is el 
ůltethetik, Hogy a’ ejere/ìnye ideien meg-érie'e, ŕ: 
таз-идей! legyen: fel-találod oda-fel, a’ meßerseges 
óltáfokrúl, Mi-képen kell be-clinálni, es fokzíig tar. 
tani: lásd ide-alább. 

A' cl`erel`znyét nyerfen , frill'en , fzárazon , löve 
is, ’s a’ tortákban-is el`zik : de inkább elnek meggyel, 
Az orvóläágokban fem élnek vele: noha magában a’ 
пуске сГегсГшуе , halät lágyit, és a’lìáraz, keme 
nyit. Ha a’ Fekete cl`erel`znyenek , kivált-képen a1. 
apró vadnak , vizet vefzik , avagy (нашими ‚ es iel 
untziát, az az, egy latot adnak-bé az ollyan*` ember 
nek , a’ kit nehéseg tôr , el-hadgya, es meg-óltalmaz 
za vtůle. Gummít, avagy macska-mézet, melly a’ 
cferelznye-fábiil folv: ha borral , es vizzel elegyitve 
erelztik-Fel ‚ ’s azt íl`zák , a’ régi hurutot meg-âllittya; 
az аммиак l`zinet meg-iobbittya 5 az heme-vìlágát 

elelirí 2 
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lefîtï : 63 _az 616116 17316 izt fzerez. Ha 6133 magi. 
ofan feìér-botbn тег-162111 ‚ 's 321 ifzák ,_ 0163—1011 
ya 3' vesében 3’ 361361. A’ ki 321 3113133 , hogyigen 
urgáilyon cf'erefznyéie.' fúrjaaneg a’ c_ferefznye-faít, 
»nnét-fellyůl alá, és tegyen három, vagy négy 131 
Aereuriumot belé, ’s clinállya megint-bé ugy 31131 
131113 32 egéfz-fát, hogy 113 ki annak cfereiznyéiibůl 
:fzik, einem álhattya: 113116111 61-сГар33 3’ hasát, 63 
131360136“. A’ Cfurefznye-Fa, a’ mint 3’ 331163161 
113361, ugy тег-301111111 113 3' maga fattyú ágait, 63 
{смесей le.vagdalv4n , 3’ gyôkere-kôrúl eltemetik , 
'es ott тез-1011136. A’ cferefznyefa , 3’ felettébb való 
ledvefsígtůl шее-10111361326113’ fáìát meg-kell fúrni, 

9. VI. A’ Мену-53161. 

A' Megy-fát, 32 Authorok , öl'zfze-keverik a' efe. 4 refznye-fával ,° 32611. 3’ Németek-is a’ Meggyet, 
léhunt íävanyú cferefznyének hiiák: 63 32 Herbariu 
'ok-is kôzönségefen. Е: egy-néhán -féle: fekete 63 
reres. L’ f'ekete kÖLzônséges, apr ; avagy közép 
'zerůz fàvanyú , 63 valamenyire édes; hanem 113 igen 
псу-6113, 3111101 666116111), gômbôiyů 3’ Г26т6. Má 
odik, fekete Spanyór-megy ; az-is gômbölyú, 3’1'23— 
3-13 temérdekebb; de шву, ¿s némelly 32 óreg fe-_ 
:ete cf'eref'znyénél-is nagyobb, édeßèbbis 3’ tôbbi 
61, 11111101- 361 1063-6113. Az 333111, sůrůen fzoktak 
' virágiai nönni, mint-ha bokréta módgyára 116161 
Sk vólna reá; cfak hogy nemJok gyümölcs 1113136 
aeg 13313. 3. Veres kòzönséges Ь61у33. megy, 3’ 
sint némellyek nevezik: közép-fzerů, édeHèbb 3' 
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feketénél, igen leves, viz-izů fzabásů. 4. Spanyôl 
hályag-megy , a’kie масок Gundinak neveznek : nem 
fokkal kůlómb a’ kôzônsúges hályag-megynél; cfak 
hogy мы nagyobb annál, és a' fzán~is temérde 
kebb , édeßèbb ‚ húfofiâbb. Ezek a’ megy-fák , nem 
fokbzan kúlômböznek a' cferefznye-fáktúl, terméfze 
tekben kivált-ke'pen; met: a’ mint amazok, húves 
helyt kévánnak: u y ezek-is. Cfak Вагу a' cferefz 
nyc-Fa igen mago n nó, és 361 el-ter'|ed :ezek nem 
nnnyira. A’ fekete Spanyól-megy , inkább eggyez a.’ 
cferefznével, leveliben, e's ágaiban ; nagyobbat-is nö 
hogy fem mint a’ több megy-fák; kiknek fok ваш, 
vékony ígai fügnek-alí. 

Az óltáfokban fem igen ellenkeznek: от: hogy 
a’ közônséges fekete, és hályag meggyet nem-igen _ 
fzokták óltani, hanem inkább a' yôketes cfemetè ìeken el-ůltetni ; noha talám a&quot;ki îltani nkarna' , igen 
щепы meg-iobbúlna a’ gylîn'iólcíie.` De a' fekete 
Spar:er megy , és сити , meg-kévánnyák az тещ. 
az ágon a’ fa kôzzé tartoffabb: de ha ki fzemre és lipra 
ólttya a’ Spar:er meggyet , hamarább , és maid Ги 
rencséii'ebben meg-foganfzik, és gyůmölcsôt haz, 
Az S 4r:ng meggyet , ás más-féle meggyet-is , iobb 
¿de ebb-is, ha cferefznyében ólttyâk; тег: a' kö 
zönséges megyben , nem-lefzen ollyan i6. A’ megy 
gyet, ha azt akarod, hogy purgaló legyen: nem 
cfak иву ‚ n’ mint ide-fellyebb a’ cfereñnyérůlirtam, 
végbe-viheted; de иву-13, ha a’ megy fához кыш. 
bodza-f'ád lefzen, a' ki alkalmatos az óltáfra. Fúri 
azért egy likae a’ megy , vagy cfereíznye fa közepin. 
63 vond-¿Ital af bcdza ágat rait: ; éskend-bé 361 a&quot;likáâ 

mm 
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»ind két-felôl óltó viafzfzal, vagy tehén ganéììal e 
:gyitett agyaggal, hogy ki-ne folyhaffnn a’ ваши: 
:ve : ha ugy egy-másban nönnek , а cferefznye vagy 
шву, magához vonfza a’ bodzának tulaidonságât: 
в purgaló cferefznyétgvagy meggyet hem 

Mi-képen ólthatni az fzölô-venyikét, megyben ‚ 
'agy cferefznyâben, Нова ki-keletkor cfereiznyét aozzon: fel-találod a’ me erséges óltáfokban. На 
bnlóképen, mi~móddal érhetik~meg idején a’ cfe 
efznye, vagy az megy; és mint Iehet mag-nélkůl 
faló. Ha az тегу, vagy cferefznye-fát, hangyák 
7efztegetik : Portulacanak , vagy Porcs-fů'nek a’ leve 
it kell belé tôlteni , a’ kit fele-eczettel elegyitettek: 
'agy bnr-fcprôvel kennyék-meg a’ fának сдает, mi 
Lor virágzik. A’ megynek, és cf'erefznyének mag 
rát , ha meg-törik, és kifacfariák a’ levit, avagy te 
et ciinálnak belôle, ’s ш: meg-ífzfzák meg-tôri a’ 
resében a’ calculufi. Az olaia is a’ magvának ( ha ki 
r'aciariák , mint a’ mondolábúl) az ábrázatot ékeliti : 
moeskot és fzeplôt el-vefzen : hafznos az ina-fzakaá 
iás ‚ kófzvény , és kô ellen-is. Az macska mézének, 
ollyan еще vagyön, mint a' cfzerefznye gummi. 
a'nak. Mind megy , ’s mind cferefznye-víz , a’ felet 
:ébb való hévséget mególttya. Az gutta ütésben, 
u ki el-vefzti fzavát; és fzáiát moffa, ’s ífzfza a’ fe 
:ete-cferefznyének égetett vízít, vif'zá-hozza a’ fza 
rät. Dißillallyák pedig és égetikx vagy cfak шва: 
ъ’ húsát, vagy mind magofìúl meg-tôrvén. A’ megy 
viz, igen hafznos a’ hideg-lelésben: ésa’ pefiisben 
s meg-valìagittya az erôtx a’ ven-.has ellen is ió. Ha 
:i jól акта égetni, tòrie-meg a' meggyet, és tegye 
° &quot; zz z a` viz 
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a’ viz-égetni való edénybe , 3' kit Balnenm Мая-160312 
hinmk; 6616360 bart rea’ , 63 égeífe-meg. Az-után 
abba a’ vizbe, 6616360 1313011 nyers-megybůl 121-13 
с1`31'с levee, hogy iobb ize, 63 i`zebb fzine legyen.“ 
A’ fzáraz megyre pedig , némeliyek 0101606 töltenek, 
63 ugy égetik-meg. Ez 3' viz, a’ fzivét 63 gyomrát, 
igen тег-6661110 embernek. Eŕfsle vízet, (fô-képen 
32 édes, apró, fekete-efetefznye vízéc) ha clik fzŕ 
iában 661611113, a’ nehézség-tôrô gyermeknek, mi'er 
rajta van, mindgyárt meg-áll: 00113 bizonyos idó 
ben, megint 166160; de akkor-is meg-állithatni: fö 
képen, 113 hárs-fa virág vízet, meg annyit tòltenek 
hozzá; 3’ pedig lehet egy-nntia , avagy kettó, kineb 
kinek ideiihez-ke'pefì. 

A’ megybúl, igen ió bůveûtô vízet efinàlnak a’ 
Fel-fôldôn, nyárra valót, a’ kit ifznak. Azt pedig 
-vagy me -törik , ’s пру faitollyák ki , 63 bor fepröre 
tôltik 3’ 0666113 : kibùl Gfak egy keveÍTet tôltfeneb 
is 32 iveg borba, fzép-fzint ád neki , és megy izet. 
Avagy cI'ak тез-661116, vízet tôltenek reí, 63 ugy 
tarttyák: az-után ki-í'aicollyák, 63 bor«feprôre von 
nyàk. Avagy, ha cfak ugy hadgyák-is, igen [ó ital. 
A’ meggyel, miként élnek 32 étkekben, meg-lefzen 
írvn a’ lekács-kónyvben. Mikópen ciinállyák-bé 
mézbe , nád-mézbe , ’s 3’6. ide-alább. Mint-ke“ i6 

3. meggyes bore clinálni: 3’ borokrúl 163066 kônyvben 
161260. ` 

схож. А’ vad-meggyel (3’ ki alacfon bokrocskán te 
rem, imittmmntt az dombos út-Félen, és fzôlók me 
gyéiiben, keferů fzabású) nem-igen élnek Magyar 
Orfzágban: hanem , 06113 az eczetben. Franciàban. i 

л a’ mag 
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3’ magvábúl olait clinálnak ‚ 63 avai fzagofsá tefzik 3’ 
kefztyúket, 3’ kefztyůclinálok. 

— §. vii. A’.szi1va-fárúl. 
’ ’ Szilva-I’ának , cfak-nem ollyan tulaidonsága va 

gyon , mint 3’ cI`ereI`znye~fának . abban2 hogy 
kónnyen általdiltethetik, és hama: nö. De inkább 
fzeleti azt a’ helyt, 3’ ki tòbb meleggel , hogy lem 
mint hideggel bòvelkedik ; _iobb fôldet-is kéván, 
hogy fem mint a’ eíereíznye. A’ ziroifabb fôldön, 
nagyobb gyůmôlcsôtt nemz: hogy fem mint a’ 50 
vány fôldôn , avagy kôzép-fzerún; noha ezt 53111 veti 
meg. De 3’ fris éretlen ganéi , ártalmas neki; mert 
attúl férgek nevelkednek: hanem 3’ kapállás, és ió 
ziros fris fôld , igen 113521103, kivált-képen, 32 6333 
613033 Izilva-fának. Mert akok, a’ tôbbi-kôzzött, 
inkább kedvelik a’ ziros fóldet, 3’ kit a’ Napnak sú 
gára-ér: ’s 3’ 5201-3311113303 kapálláft, és puha fôldet. 
A’ hideget , 3’ nedves, és kôvecfes fôIdet-is alkalmaq 
fan iól el fzenvedhetik. ' ’ 

A’ í`zilva.f`át, ma 111 vetik òrômeß: és gyakran 
cfak magiítúl-is, a’ h I a’ fzilva-mag а’ fôldbe eiìk, 
meg-nö. A’ ki pedig , I`zánt-I`zándékkal akaria ůltetni 
а’ 1113303: 6133113 6525231 Novemberbe ió kapált, és 
nyúgott földben. Avagy, a’ mint 0113-531-13 meg 
mondottam; elsôben, а’ fazékban ůltefsék: az-után 
Martiusba, Aprilisben, a’ kertbe ki-últethetik, Né 
mellyek azt mondgyák2 ho y harnarább ki-nö, ha 
húfi: hagynak 3’ magva-kôr I ; A’ mint a’ baracsk- 
felöl-is itélik. Két, avagy keveÍI`e_bb arafznyira últet« 

Zz z 3 tefsék 
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_ a’ kin nég 

«гаек egy-máitúl. Meg-lehet ugyan ,Februariusban 
ůltetni : de ‚вы, máiok ítélete-ŕzerint, hat-'om nap 
Iúgban kellene áztatni, ’s ugy ůltetni, két vagy ke 
veii`ebb araiznyival egy-máiìúl. Az-után, két-efzten 
dô múlván, el ůlteisék. Masképen-is пяти: a’ fail 
va-i`át a’ eiemetéiirůl , a’ kik a’ gyôkérbůl ki-nönnek; 
avagy a’ iának heiábúl , ugyan azon hólnapokban .° 
de akkor, meg-kell ganéial kenni a’ cfemetének végit. 
Ez a’ fa, ncrnigen mélly vermet kéván ,- merc nem 
nò igen méllyen ай а’ gyôkere: hanem inkább el 
teried. Nem-isi en nagy kôzt.' mìvel eggyik nem 
akadályoskodik a máiìknak.` Ha imrnáriólmegnôt 
a’ i`zilva~fa, a’ kit el-akarnak ůltetni : iobbleizen,ha 
el-vagdallyák az ígainak teteiit : és ugy izebben fog 
ki-verni, és hamar gyůmôlcsôt hoz; 

A’ Szilvafdr ólthatni, ei`ak-nem minden-képen 2 
de kivált-képen a’ meg-haiitott fába , a’ ki-által hama 
rább fel-nö. Nem~is igen-keil aval gondolni ; а“: 
а’ fzemnél , akár a’ cfomónál kezdgyék-el ‘теней: 
ank hogy, ha temérdekebb a’ fa , a’ cibmónál kezd- 
gyék, hogy a’ fzoritáit iobban el fzenvedheife. E 
gyébként, ne-ve yenek hoi`zú ágaeskát ehez; mivel 
akadályt fzerez a meg-foganásban , és nôvésben: ha 
nem, leg-iobb egy-úinyit, vagy valamivel hoi`zabbat, 
vagy rövidebbet, a’ mint a’ Гана!‘ állapattya engedi-: 

y bimbónál ne-legyen igen több, ezt mind 
a’ két Ген’)! meg-kell faragni, Olthatni a’ fzilvát, a 
vagy fzilva-fában a’ ki leg iobb ; avagy mondolába, 
avagy baracskba , dió-i'a’ba-is: de mind ezekkel az ól 
táfokkal fem igen iobb a’ kôzônséges fzilvánál : а’ kit 
vagy magen, vagy eiemetén ůltetnek. Söt ha más 

Щи 
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111113 ólttyák , e1~f'á]úI , 63 apróbb 1312311. Olthattyák 
cl&quot;e|refznye-fába-is, és nórnellyek alma-fa’ba-is. `161 
13113: vannak, 3’ kik azt tarttyák .’ hogy ha (zilve 
fába ólttyák, nagyobbak , 63 101211311 131211311: hogy 
fem 111111: 3’ 11133011 nöttek. Az ágacskát, tôrni kel 
lene Falsángután ‚ mikor а’ 11616 пу61с236-113р1. Az 
6 óltáfok , Februariuinak végin , vagy Martiufnak 31: 
1111 , 133-1001), Szemre pedig ‚ vagy fipra, Sz, jakab 
nap táyban. Neha 3’ Beizterczei , vagy magvawáló 
kék, Dursíntzai-, dobzodó sárga hofzúkás, 63 36111 
bôlyů-fzilvát, nem-igen fzokták rni-nálunk 6113111; 
hanem inkább az óregsárga, vagy fele-sárga, Fele 
veres , avagy a’ mint némellyek nevezik, 61161‘ 12: 
mů, 63 3рг6, 6633, gômbôlyü-fzilvát, (3’ kit né 
mellyek Berény~fzilvának neveznek: Németůl: ßtůß 
1131 311111911! : М33у3161-13 , 6633 kôkény fzilva( óltáffal 
îobb fzaporitani, A' Befzterczei Ízilvát, kit 3’ Ná 
metek, Magyar fzilvának neveznek, egy vagy két 
nappal 32 61333-3161: 111131111-31 : 113101116 képen 11616 
:61:311о1‘13‚ 32 cfemetéiirůl, avagy iŕliú nevendék 
gyôlzeres ágairúl. -Máfok 321: iovallyák: hogy 31161: 
kernény, kôves gyúmólcsfákat, ugy-mint диод, 
¢;/¿re/ì~r1`yé¢, baracßkot, ’J д&quot;. még télbe ůltefsék el , f 
mikor 3’— nedvefség a’ fának gyökeriben vagyon; ugy 
inkább meg marad. De fcllyůl 3’ hegyit 11133 361111: 
3611 , 113 31333631166 11012126, 
‘ Нет 31‘: 32 fzilva-fának , mikor kiáfsák ,° 11312111 
te némelly gyôkerébis , 3’ ki hoízízú , elwagdallyák: 
cfak az-után, az ôreg gyôkeret, a’ kit feifzével kel 
1:11 el-vágni , 113 3’ ki-ásásban megtôrték, meg ron 
tetták , avagy megnyúzták; 16 6133 11611111 fzépen el 
' mefsék, 
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‚швеи, mikor el-akariák ůltetni, Az melly regulát, 
a’ több fáknak ůltetelekben-is , meg-kell tartani. Az 
fákrúl-is , minek-elôtte el-ůltetik, a’ felettebb való' 
ágakat le-kell metelni. Halbnló-kepen a’ hegyit-is, 
ha fl-lzenvedhetî , es nem-igen temerdek, el-kell clap 
ni: hogy egy-aránsúk legyenek, Ha pedig nem egy. 
arányúak a’ teteiek ,~ az az , egy refze kilI`ebb az ágaln 
nak , ugyan meg-is mindenikbůl , el-kell egy kevelfet 
vagdalni , hogy egy.arânysúak legyenek: es ugy-kell' 
a’ l'óldben temetni. A’ kit капают: iólrneg-tapod-` 
gyanak , és minden fůvet ’s gyomot, a’ gyôkere kö 
tůl ki-gyomlállyanak , fzorgalmatos параша}. A&quot; 
fattyú clemetéit ki-irtsák, kik a’ gyôkerbůl ki-nótte 
nek , azoknn-kivůl , a’ kik egyenelfebbek, es últetni 
hadgyák. ugy nevellyék pedig . hogy cl`ak egy tö 
keie legyen: ’s ne-igen magolTan emellyek a’ 5616 
lzinétůl'. A’ l`zilva fábúl , igen ió eleven sôvenyt cli 
nálhatni , hamar es sůrůen nö : fc5-képen, ha a’ mag 
vát rendel-últetik. Az ôntôzés-is, igen hafznns ne» 
kiek. Némelly fzilva-fa'knak , kivált-képen a’ Durán 
czainak, igen sůrůen nónnek az ágai: azert, irrogat 
ni-kell. 

A’ fzilváknak fok-fele kůlömbségekrůl, Ibkat ít 
nak nemellyek: de mivel az mi-nékůnk nem-igen 
hafznal , kivált-kepen , гей-геле nevekrůl , hïiában 
való verfengeleket , es villangáfokat fzaporitani ; 
azert en-is azoknak beker hagyok. A’ mint azoknak 
is, mellyek más idegen Orfzágokban, ’s nem Magyar 
Orfzágban találtatnak. 

Kôzönsegelen a’ fzilva-Fa ket-fele ,° a’ ki magátůl 
nö: es a’ kit óltanak. Ezek-közzůl elsô helyt года: 

maga' 
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magának a' Befzterezei ,_ avagy magva-váió напиши: 
ôreg hoizúkás, a' kit az Auchorok, Magyar-Orí`zági 
fzìivának hinnak; „т, hogy M agyarvorfzágban legi 
iobb, es egéfségeifebb, ’s édeffebb terem, Innen 
némellyek azt ítélik: hogy ama nevezetes fzilva, a’ 
kit régenten a’ Deákok Prunum Damaí`cenum-nak 
mondottak , nem-egyéb vólc : hanem , a’ mi Bef`zter- 
czei Ízilvânk, Ezt, igen 16 fzáraztani , és fok ef`zten- 
deig el-áll: tenyé(`zôbb-is а’ többinel, és a’ fzái íznek 
kedvefïèbb, favanyúcska. Az-uta’n ,‚ а’ Оигепсзгай 
Ízilva , как 16 ôreg : és mikor 161 meg-érik , igen édes 
kerekded. Vannak apróbbak-is : de ezek, el-nem ш 
nak a’ magvoktúl. Vagyon más ¿reg sárga М!“ ‚ 
mint а’ baraczk , kerekded z kinek fele veres; еде’ 

IÍavanyú fzabású; más megint egy kevefsé kiíïebb, 
sárgazôld, hofzúkás, leves. Vagyon bôven- apró 
hoŕzúkás , és gômbôlyliis sírga, kit hideglelô, doh. 
zodó f`ziIvának~is neveznek: azért, hogy ha ‘Май 
ebben Тока: efzik , és vízet ífzik гей, h~ide'g-le|éRL' fze 
тег. Találkoznak apró hofzúkás, veres fzi}vák-is. 
Чаша!‘ apró gömbôlyů, kék , kůkóny f`zil'vák-is ,_ í`a- 
vanyú, és egy папы edes. Több efiéle i`zilvák-isf` 
teremnek Orfzágunkban . kiket nem-igen becsůilenek; 
Frantziában taïáltatik ollyan fzilva, а’ kie ök ,. minden 
fzilvánál nagyobra becsů-llenek : е: Pcrdigouer nevrů'I 
а: sz , ŕ'ogo}y-m»adár fzinů ,- тег: egy»felöl olly pet. 
tyegetett , mint a’ ŕ'ogoly-madár tolla , és izében.is 
fellyůl-haladgyasf többic. De illyen-, az én tudtom~ 
ra , nem сайта!!!‘ а’ mi Orfzágunkban. - Hanem, va' 
gyon néhunt egy idegen í'7}ilva¿fzabású, a.' kit Mira 
bolánának цепи! , gömbölyů iókora, megy-`i'zímì, 

L а а а; K igen 
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igen leves ¿des , de viz-ízůz агат, nem-mindeneknél 
kedves ,° hanem a’ patikában , liëcariom Бок-шага ‚ na'd 

' mézben cfìnállyák ; és Felette igen hafznos, fok ideig 
az ember egéfségit i6 állapotban meg-óltalmam 
Az óltáli, igen kedvelli, 63 Наша: gyůmôlcsôzik u 
tánna. Nem~fokkal kúlômböz a’ tôbb f'zilváknall 
munkáiában; af mint fájában, leveliben, és virágjá 
ban-is. 

A’ fzilva-Fának, egy-néhány ”уловах! vannak; 
mei-t néha mintha meg-růhef'ednék_, avagy varal'od 
nék , ollyan lefzen. A`nnak pedig eredeti , attúlvan: 
hogy a’ macska-méz , a’ melly belöllôk ki-foly, meg 
reked benne: avagy meg-rôgzik, avagy a’ mob e1 
fogia. Azért ~`azt a’ macska-mézet, avagy „шве. 
le-kell rólaI vakarni, mikor derek , 63 hidegek kezèe 
nek lenni. A’ mohoc pedig , fzůntelen valámi exoné 
rával, avagy teméldek зальют], le-kell dórgölni, 

‚ Az ér-vágás-is , avagy köppölezés igen паша neki. 
Más alkalmatlanság is éri a’ fzilva-fát: melly; 

vagy abbúl fzármazik , hogy nem-fok gondel'. vifel 
nek a’ gyòkerire, és alkalmatos idöben meg-nem ka 
pállyák; avagy a’ férges tothat ágait, le-nem vagdal 
lyák, és meg-nem {пс ák, Azért meg-repedez то“ 
egy-felôl, той: más elôl, imitt-amott egy-néhány 
felöl ; az melly ‚ olly vefzedelmes путину: , hogy 
ha azzal nmgondolnak , és gyôkeret verhet a’ fában: 
eggyik hellyrůl 'az málikban erefzkedik , és végte ki 
véfz mista a’ fa. Annak-okáért, ha Ищу: embet, 
hogy illyen-képen fel-fugorodik a’ fának hein: ésaz 
шк, egy-másban kötelôdzenek , тег—58 götcsôsöcl 
nek.’ аи: а’ beteges ágat, a fris egéfséges 63531: 

. . yágják, 
, i 
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vígìák, `ее a’_ gyôkerit méllyen, ’s elegendô-képen‘ 
megkapállyák: hogy azt az выше; nedvefséget , а’ 
ki a’ 161: ugy meg-vefztegeti, kivehefsék. ' 

A’ I`zilva-fák ‚ gyakran némelly el-reìtett, ‘ее tic- CCVL 
kos okokbúl , ugy meg-erôtlenednek, ее bódúlnak; 
hogy hirtelen meg-l`zúnnek а’ gyůmölcsözéitůl. An 
nak-okáért, ha igy történik. állapottyok, meg-kell 
бы: vidámitani, és élefzteni a’ gyökereknek ki.nyi 
tásával .° és az-után , olai-feprót vízzel ôfzfze-keverni, 
’s azt tôlteni reáìek , avagy tehén , akár ember vízel 
lettel ôntôzzék. Venyike hamubis , akár más ke 
menczében égetettet, kivált-képen forgácsbúl valót 
ôntfenek reáiok. Hogy le-ne húllyon a’ gyůmôl- 
efe, ved-olai fábúl elînállyanak egy éket, ’s azt kell 
a’ meg 161’: gyòkérbe verni. A’ hangyákellen , ve 
res-cretát tôrìenek-meg: azt meg olvafztott gyantá 
‘п! keveriék-ńfzfze, ’s aval kennyék a’ га: ; de ne fe 
lettébb , hogy meg-ne ártfen a’ fának. 

A’ fzilvát, orvófságúl-is veI`zik-bé kivált képen 
a’ fzáraz fzilva»levet , ha folie Senœvel eggyůtt fôzik , 
igen 16 а’ hideg-lelés ellen. Az édes fzilva, ugy-mint 
Befzterezei , Dnránczai, lágyittya a’ hafat: а’ favanyú 
ízú, ízorittya. Ее ha ki akarìa, hogy iobban pur. 
gállyon; még mikor Наш, egy réfzit a’ Fa bélinek , 
avagy egy 16 ágbúl váìia-ki , és annakhelyibe tôltsön 
feamoneat. На álmot :kar fzerzeni а’ штамп; ha 
fonló képen, tôltsön húnyor levet, avagy opiumot 
hele'. Ha pézmát tefzuek a’ Fába , fzagos lefzen. Ha 
а’ fzilva-fa levelit meg-fôzik borban, ее lzzal nehe 
néha fzáiokat той“: а’ nyak-cfapot, ее az ínyen 
való ízet, el-vefzi. Ha abbúl kivfolyó macska-mézet, 

A а а а е. bor 
1 
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borban meg-fôzik ’s azt «так: а'кдт meg-tôri n' 
emberben, Ha pedig eczetben fôzik, és a’ gyer. 
mekek ábrázattyác kenik vele: a’ fzeplót el-veízti ró 
lok. Némellyek , éhomra efznek egy-néhány fzem 
Befzterczei гит: пуегГсп: igen ieg tik vele gyom 
мы. A' шпаг, nem-cfak nyeriL-n efzik: hanen 
fôzík-is,'levet, ваш, liöìarinmokat ciinálnak belólc, 
fzárazttyák-is. Kinek módgyát,alább meg-imm. 

A’fzilva-fákbúl, ékes ezkôzöket ciìnálnakx igea 
alkalmatos az Efztergáros mívre. Szép [zint munt, 
ha meg-áztattyák vagy lúgban, vagy óltatlan mélznck 
vízében; vagy ha a’ lúghoz vízelletett tòltenek. 

§. VIII. A’ Baraczk-fárúl. 

A’ Baraczk-fának , kivált-képen két-kůlömbözö neme vagyon : ugy-mint , kôzônséges, és kai 
fzi-baraczk, Mell kůlômbséget, magok is a’ fák, 
mind levelckkel, s mind állattyokban ki-nyilatkoz 
tatnak. A’ közönséges baraczk pedig , ki dnráncui, 
ki magva-váló. Mind a’ нес-гене kôzzött, külômb 
kůlömb»féle fzinůek vannak, Némellyek belöl 0l 
lyan vereirek, mint a’ ve'r; némellyek belól , cfak a’ 
немалы verefïek , a’ magva-felé feiérek: a’ kiknek 
heink-is vereÍTes. lllyenek, mind duránezaiiak , ’s 
mind magva válók találkoznak. Némelly duránczai 
aknak a’ heiók, egy-Felöl pil-os, más-Felöl valamen 
nyire sárga: n’ bélek ,f Fejérfzabâsú. Némellyek pe 
dig , a’ тазик—кбит?! vereiTek: ezek ôregek ‚ ёдсПЕЬ, 
’s levefek ,- azért leg-iobbak-is~ Vannak mind durán» 
czaiak, mind magva-válók; a’ kik mind kivúl belôl 
швах: : de ezek egy kevefsé keiernyéfek , avagy in 

kibb 
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’abb foìtofak. Vannak fzôretlen lima baraczkok, a’ 
ik inkább duránczaiak ; egy-felöl piroßak, таз-МЫ 
Öides sárgák, kôzépfzerůek. Találkoznak apró du 
ánczai-baraczkok, а’ kik еду-66161 vereffek ; más«v 
:löl sárga fzabásúak, ió'édes leves, ideie'n-érôk, Az. 
rt némellyek , Sz. Iván baraczkìának is nevezik ,- mi. 
'el hams: utánna meg-erik. Némellyek , tengeri ba 
ааЁпаК-ЁЗ hiiák : mivel a'tenger-mellól hozták ezek- . 
‘с a’ Tartományokra a’ màgvát. De me'g igen kevelì 
et шпат, а’ Mi-Orfzágunkban: Noha itten , más 
Lpró kajfzi-baraczkot neveznek tengeri-baraezknak, 
i’ ki nem-óltott. A’ kajlzi-baraczkfelól fzóllok ez 
xtán: molt a’ kòzönséges óreg baraczk-felól, 

A' kôzônséges barlezk-fa , akár duránczai , akár 
пара-9516 , nem-igen tart tovább tizen-két, vagy 
tizen-három efztendönél : hanem-ha ólttyák, De 

CCXIX. 

:gyéb-ként, nem-fzokták ezt igen óltani; mest ha a’ ' 
nagván vetik is , avagy ůltetik , nem-lefzen'igen aláb 
nló az биоты. Noha némellyek azt itélik, hogy 
ha a’ duránczai~barsczkot meg-ólttyák; nagyobb, 
édelfebb , és levelfebb gyůmölcsôt hoz. A’ kit ma 
gam-is probáltam x cfak hogy , valóban nehezen fo 
ganfzik-meg ; mert igen hofzfzak az óltani való ágacs- 
Lái. ólthattyák pedig ôtet leg-ìobban a’ maga fáìâ 
be: és hogy tovább tartfon , Моим/ада Ве/ёмг 
mei Лжи/Ил, Birr Лупа-[дм Februariufnak vé- 
gén, vagy Martiufnak eleìén: ólthatni fzemre Hipn 
s, mikor annak ideìelefzen. 
nek, ugy bánnyanak vele, a’ mint ода-Ее! írtam en 
nek az kónyvnek 2. Réfz.- п.хн.хш. xiv. Azt-is ké 
fánnyák némellyek, hogy a’ baraczkmagot, hegyi 

A an 3 vel 

A’ kit magen nevel- ` 
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‘ n. XLV. a’ kinek inkább tetzik, ugy ölhet vele. 

vel alú a’ földbe fordítsák. De errül Laurembergìus 
ítélete {zerint , mit {гит а’ Vetem-kert. s. Réfziben, 

A’ ba 
nczk-mag ч ‚ a’ mint oda fel is jelentettem , a’ meleg 
tartományokban Novemberben últethetni : a' többi 
ben pedig, lmuariusban. De akkor rni-nálunk, még 
igen fagyos a’ föld; hanem jobb vólna telet-(zeke, 
Valami edényben jó földben кишащем, а’ mint 
oda felis megírtam. Az-után Áprilisban, „двумя. 
iusban el-últetni. Mert ha a’ magot , idején пса-вещ 
kor elültetik : későre kóll , és имя. A’ magot pe 
dig , egy vagy két-lábnyíra últeíëék egy-máûúl, Né. 
mellyek egy-nékány nap hamuval öfzfze-kevert, por 
hanyós földben {им—ищи; de ez nem-fzdkséges. 
Sőt némellyek inkább iavallyák: hogy mihelt meg 
вы a’ baraczkot, a’ magon hagyván egy Нечет: a' 
húsábúl, még fris, mindgyárt el temcfse'k a’ földbe. 
Azután két-efztendő múlván , mikor még nó, ki- - 
áfsák , és máshová últefsék ; de nemanéllyebbcn , ha 
nem két, vagy három arafznyin. Nemis igen шт 
egy-mál'túl: hogy egy-mán: внятными a’ Napnak 
hévségitűl. Mikor még fiatal, kôrnyős-kőrúl meg 
kapáHyák , és a’ fůvctůorgalmatoßân ki-{zaggntìzák ; 
mert nem-fzereti a' pázintott. Ki-keletkot , alkalma 
tolTabban el-űltethetni, hogy {em mint öl'zfzel ; mert 
még igen gyenge ágai vannak, és hamar el-vefzi a’ dér. 
Az: fem fzenvedi, hogy az által-últete'skor , az ágai 
nak hegyit el-vagdallyák; kivel a’ több gyümölcs fák 
fegittetnek. 

A’ mi az eget és földet illeti, azt tarttyák neme]. 
lyek , hogy leg-iobb nekiek , ha meleg eget ‚ és főve. 

nyes . 
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кусе ‚ 's nedves földet kaphatnak. A' темы: való 
`s fzeles helyben , ki-vefznek: 'Innern-ha valamelly 
Sltalommal ezeknek eleit velìik. Nob: alkalmas hi 
ieg tartományokat el-fzenvedhetnek inkább , hogy 
`em mint a’ felettébb való hévséget; пёс: a' Napnak 
:úgáritúl , шее-Рига! a’ шпик-га. Innét , gynkrab-- 
aan meg-kell forgatni a’ fôldet вышке ‚ es fris fól 
iel fel tólteni, ’s az смен óntözélïèl fegiteni: söt 
nég valu-nelly árnyékobis kell neki clinálni. De ezt. 
nkább az igen meleg, és fzáraz tartományokrúl 611:— 
1сшй; mivel mi-nálunk a’ mértékletes hellyeken, 
зет-{2611563 az illyen kivált-képen való fzorgalma 
:ofság. Nob: vannak ollyanok, kik щ tarttyák; 
:ogy legalább háromfzor efztendôben, meg-forgal'. 
шк a’ fóldet kôrůlötte. Azután a’ tél-elött agró , de 
Fò képen damáfz ganéiial meg trágyázzák. Es igy, 
.&quot;okkal nagyobb lefzen a’ gyůmôlcfe: ’s a’ dértůl-is 
negeóltalmazzák a’ ganéìials avagy bor-feprôt vízzel 
:legyitfenek, nvagy a' babot vízben гать, 's aval 
выдави a’ fa-gyôkerit. Ha meg-lankatt , és fzárad 
замет a’ baracz-fa , ugyan ezen vízzel elegyitett bor.- 
’eprövcl óntôzzék. 

Ha a’ fa férges, hamut keverienek az olaì feprö 
:ôzzé, 's пс hintsék гей: avagy rehén vizelletet k6 
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Lilien, нажмет eezetet töltfenek. Ha a’ gyů- ` 
nölcfe le-kezd húllani , nyilsák-ki a’ gyökerit: és ter 
)entina-fábúl (а’ kibůl'maflzix nevú gyanta Poly ) сбит: 
:ket капами reá; avagy fúriák»meg a’ kôzepin, és 
‘ůz-fábúl clinált fzeget verìenek belé. Ha a’ Буй 
п61сГе meg-tôpöròdik , паду rothadni-kezd; a’ tö 
:ének avagy мы végén ‚ а’ hciát faragìák-le: és m; ne - 
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nek-utánna valami kevés nedvefség lzi-foly a’ fából, 
вовек megint-hé a' febet agyaggal, avagy polyvával 
elegyített sárral. Nagy gyümölcsöt hoz a’ baraczb 
fa,- ha mikor virágzik , harmadmapìg , minden-nap 
háromfzor mefzelly kecske-tejet töltenek a’ győkeri 
re. (Igyis, ha _fok gyümölcsöt hoz, ’s a’ ki nem 
ollyas , egy кем: le-fzedi'k, minek-előtte meg-nő: 
a’ tôbbi , mellyek raita maradnak , nagyobbak leíznck, 
a' mint más-fél: gyümölcsökön-is probált dolog. 

CCXIL A’ barnak-fának , gyakran fzáraz ágai vannak: 
azért azokat , fzorgalmatoiïìn le-kell vagdalni ‚ ki-.ke 
letkor a’ nyers ágig ,- de a’ fris ágat ,. Pallád'ms ítéle. 
teJ'zerint, nem-kell lecmetzeni : mert egyéb-ként, 
meg-af: a' fa. Noha máfok külömbet tartanak, ’s 
azt mondgyák: hogy ha a’ zöld-ágnak alkalmatlan ` 
hellyett nőttek vólm, le kell metélni; így hebben, 
és iobban. nő a’ fax Sót máfok többet írnak, ’s azt 
tanácfollyák : hogy ha. a’ baraczk-fa kiakar (швам, 
fzintén ugy le-kell' minden ágait vagdalni , mint a’ fúz 
так; ’s az-után jobbak , és ñ'iß'èbbek nônnek. De 
én ezt , fzinl-:én annyira nem-méréleeném cfelekednl: 
hanem inkább“, a’ meg-fzátadandó fa gyókerit , Mar 
tin-sban lzi-nyitnám, és az apró ágacskáit [сдавая]— 
nám ‚ ’s megint Fris földet hánnék reá; ВШИ meg-úiúl 
a’ fa , és ts'cnyéfzòy lefzen. r 

ссхш. Annak мыши, и: tart'tyák némellyek g hogy 
az óltó анаша: , nem a’ fának tete'yírúl kellene venni, 
hanem azokbúl az звании ‚ mellyek a' Fa'hoz közzel, 
a’ föld-körül nőttek-ki ‚ és-tellyefek bímbókkalgmert 
ha a’ teteìirůl tőt-ik , vagy meg nem-fbganf'znak пиву 
мышь tartofok. De ед. a' tetejin-ül. tértem 

l 
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агат ‚ mellyeket bé-óltottam; ¿s jól efett, noha 
nem-mindenkot. Egyéb-ként; a’ baraczkfának me 
Rerséges óltásátúl, a’ ki akaria, eleget „ш oda-fel 
4. Réfz, 5. vll. Elsôben, hogy idején meg-ériék a’ 
baraczk, n, Lxxiv. Veres-bataczkot nevelni , n. Lxxix. 
avagy akár-minémůt akarfz, n.1xxx. cfak meg-nyit 
ván a’ kemény heiát, akár mi-némů feftéket belé 
tôltefz: не: Впаййьйз máifal feithetedmeg, akár 
cfak генов, ibid, Еву Coflzeus nevů Author, azt 
iria; hogy a’ baraczkot, каратами: ólttyák .' de 
ezt, fe maga nem-látta, fe más. Nem~is it' fenki a’ 
felöl: maga fem iria-meg a’ módgyát; hanem-ha ugy 
lehet, a’ mint Laurembergius az alma-fárúl it', kirńl 
ода-Ю. A’ mint hogy, a’ magva édes legyen, és 
rnonclola,I 0,/ Lxxxm. Hogy mag-nélkůl. legyen. n. 
Lxxxv. txxxvn. Hogy a’ magva, dió vagy mondola 
’egyem n. Lxxxvr. Ногу kivñl, irott legyen, n, Lxxxnr. 
Ногу tellyes virágú legyen,n.xcu, Hogy nagyobl) 
gyůmôlcfe Iegyen ‚ n. xciv, 

A’ baraczkot пущ-Ген, fôve, fzáraztva-is efzik: 
és liétariumok at-is cfinálnak belôle. Azt tarttyák né 
mely Orvof'ok: hogy a’ nyers baraczkot, étel-elôtt 
kell-cani ; étel-után, mertmeg-vefztik a’ gyomrot. 
De ezt a’ докт , hadgyúk az Olafzoknak , és finnyás 
embeteknek : maradgyunk mi a’ régi Magyar иона: 
ban“, a' kik все] után efzik. A’ baraczk hůvelit, és 
nedvefit ; azért, ha iól шея-6111, igen haf`znál a’gyo- 
mornak, és az ételhez való kévánságot, fel-indittya. 
Ha mind levelefìúl тесты-Н: a’ gyenge ágait, és a' 
levit выжгли, ’s azt ifzfzák; a’ gelefztát ember 

Ugyan azon небе vagyon a’ le» 
Bbbb veli 
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velinek; ha azt meg-törik, és kivůi kôtik a’ kôldôkire. 
A’ levelit ha meg-izárazttyák, és porrà tôrik, ’s a’ 
fris véres febre hintik , аи bé-zária. A’ macska-mé 
ze, a’ gyomor folyáíi: meg-áilittya; ha bol-ban elc 
gyicve itìfzák, a’ követ-is meg-töri; ha eczetbe, a’ 
fzeplòt ei-veizti. Ha sáfli'ánnyal boi-ban fôzìk ,~a' to 
rok dagadáßz, 63 rekedéß: тез-613711161: a’ melynek 
bé-zárt úttyát, meg-nyittya: a' túdót tifztictya, a' 
vér-pókôknek igen hafznos, úti vagy рогов-111116671 
zében. A’ baraczk magot ha Róïa eczetben ’s ohi 
ban шее—16211: ‚ -( némellyek pokhálót-is tefznek hoz 
zá) ’s azzal kenvén ‚ s’ fö-fájáfi: el-vefzi. A’ baraczk 
magnak olajia igen hafznos, a’ fúlnek hideg fáidalmi 
ellen , ha aval kenik. A’ levelibúl ki-facfart lévbôl, 
ha egy-néhány cfeppet erefztnek az embec fůlibe, 
meg-ôli benne a’ férget. 

A’ Baraczkételt , meg-engedik némellyek, a’ne- 
-gyed-napi hidegtlelésbenfis: ha elsôben, borban 212 
tattyák ‚ ’s az~után nád-mézzel meg-hintik, avagy in 
kább, ha baraczk ‘liíìariumot efznek. На foóval, 
eczettel, olaiial, faláta módra eVzik а' vifágiát, pur 
gál, és hányáû'a indie: ’s a’ vízi-korságofokbúl ki-ńzi 
a’ vízet. A’ kö-ellen a’ reteknek , vagy a’ lemoniá- 
nak ki- facfart leviben vegyék : két drachma bott tôltu 
-vén bozzá. Изв-35363 ellen ìó а' magva ‚ ha efzik .° 
ha hatot, чаду heter meg-efznek , meggátollya a’ 
réf'zegséget'. A’ fôbůl ki-húllott Байт: meg-neveli: 
ha meg-tôrik, ’s eczetben паев-56211: mind addig, 
még meg-alúfzik mint a’ káf'a, 63 aval kenik, Ha az 
ebek febiébe féreg terem , a' levelibůl ki.faci`art viz' 
zel kennyék. A’ baraczlomagnalc annyi creia vagyou, 

mlm 
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mint~ а’ kefeeů mondolának. Ha a' baraczkvirágbúl 
égetett vízzel, muffa ember ‘езде! és elive az ortzá- 
ját : minden moc-:skot elvefzen , es meg-i`zépůl tůle. 
Ha а’ baraezkmagnak kúlsò kemény heìábúl, fzenet 
égetnek , igen ió fekete tenta lefzen belôlle , kivel ké 
реке: nyomtatnak, 

A’ Kal'/zzlbaraezŕ , kůlômböz a’ kôzönséges ba 
raczktúl leveliben ,- mert ennek fzéleiïebb a’ levele, 
és ci`ak-nem ollyan , mint а’ nyär-fának, A’ gyůmôl 
eliben; hogy nem-ollyan leves és kemény , mint a’ 
duránezai I hanem, annál lágyabb, és kásáiiìbb mint 
a’ magva-váló. A’ magva-is, nem-ollyan rovácskos, 
hanem Iimább .° az ágai-is nem-ollyan hofzúkáfok. 
A’ kaif1i-baraezkot , тает is ůltetik ’s- ólttyák~is; de 
а’ kit magúl ůltetnek , nem-Iefzen ollyan ôreg és ìó ‚‚ 
mint az, а’ kit óltottak. Noha meg-tarttyák. annyi 
búl az ô nemeket : hogy ha a’ mag édes ‘161! ,A édes- 
magvú-- blraezkot hoznak; ha keferů, keferůt, ha 

agômbôlyů , gömbôlyůt; ha мышка: ‚ мгшкыъ ; ha 
kerekded, kesekdedet', ’s a’ t. лёг: kellene eŕiële ba 
raczk-magot, az óltott bsraezkbúl venni, Vannak 
más apró sárga kerekded kaifzibaraczkok; а’ kit kö 
zönségefen, fô-képen а’ Fel-fôldôn , tengeri-baraczk- 
м!‘ neveznek , mellyet вы: magúl últetnek. Ez, а’ 
а’ hideg helyet-is el-l`zenvedi': de az óltott kaìI`zi-ba 
raczk, nem-i'gen kedvelli; hanem inkább , Íó meg 
kapált гады, és íházrkörûl való kertekben ôrömeli: 
vagynn , efak a’ Nap reá‘»I'zolgálhaIi`on. Mert egyéb. 
ként а’ hideg idd, hamer meg-írt a’ virágîának : а’ ki 
ôf`z{'ze»(ugorodik, és mind fzáraitúl le~húll. Söt néhai 
még az й] ág¢k.¢.is, mellyek nyárban ki-nôttenek _,_ 
_. B b b lll 2 .ax 
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az erôs tél ki sůti, Az óltott kaji'zi-baraczk kôrůl, 
nem-kell femmi ŕävet hadnix mere igen днища: a' 
gyůmôlclinek ,° azért a’ kapált ваше: igen ízereti , hl 
гипсе agyagos fóld lefzen-is. A’ fóvenyes гама: fem 
veri-meg , fö-képen пенье, cfak hogy tél-clôt: , jó régi 

_ „_ kôvér ganeìal kell fegìteni ; mert egyéb-ként, гриб 
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lefzen a’ gyůmölcfe. Detalám inkább , a’ hideghel 
lyekre fzolgálna eiFéle fzorgalmàtofság , hogy fem 
mint: az meleg -helyekt'e , avagy kôzép fzerůekre. 

Az Лиф], legjobban Izaporithatni a’ kaifzi-ba 
raczkot: mercigy, mind nagyobbakat , mind jobba~ 
kat nemez. Ennek az óltáfa, a’ meg пайков: fában, 
az óltó ágon ¿Ikalmntosr 4efak hogy, nem Минуса 
foganfzik-meg; ésigy. is ‚ a’ шагами: (a'mell'y ma 
gon nôtt) шиши. De még-is iobbnak припадет 
én , ’s кидай-53 : ha fìemre , vagy Ирга ólttyák befz 
terczei шпалами, a’ ki Баса! ‚ és fzép (ima, mint 
ada-fel meg-irtam az fzemre való óltáfrúl, 4. Réfz. 
§.1v. Ha pedig при ólttyák , legyen azen nyáton 
ki-nött ágacska, a mint azon Réfz. _6. v. Az ¿gaes 
ka-is , a’ kirúl le»metzik a’ fzemet, avagy le-vonfzák 
a’ прок. Ezeknek a’ módgyokat , az cle-hozott hel 
lyeken bôyen Реп-ниша. Ennek az джипы: ideie, 
leg-ìobbnak ítéltetik Ur napjátúl fogva , S1.. “А“ nap 
ig, két vagy három-nappal az úiság-elôtt , mikor al» 
kalmaffan meg~nött az й] nôvés, és leveliben vagyont 
avagy az-után hamar. Noha némellyek azt tatttyák: 
hogy hamaeább gyůmôlcsöt hoz a’ kaifzi-baraczk,ha _ 
halitott fába бивуак. De én kúlômbet сашптшсгс 
közônségefen , mikor fzemre vagy {ipx-a днюют. 
h_armadik cfztendôre gyůmôlcsôzött. A’ melly nc 

hexen 



XI. Réfz. 575 

hezen tötténik a’ halitott гашиш óltáli'al: mivel, 
négy ’s ôt elztendôre-is, alig hoz gyůmôlcsöt; ez 
pedig , egy nyáron-is ìól meg-bokrofodik. -Azt talám 
inkább megengedném , hogy tart'olfabb a’ щи: ba 
raczk-fa , a’ kit halìtottßfába óltanak : hogy lem mint 
a’ kit fzemre, vagy lipra óltanak; merc ez fem tart 
tovább, az más-fdc штанам. 

A’ mdr-fé!! шить/ига: , azt írják némellyek: 
hogy igen kedvelli, ha gyakran által-últetik ‚ és mind' 
gyárt, mihent két.el`ztendös; deez , nem-ollyan ked 
ves a’ kaifzidbaraczknak. Noha meg lehet u yan, 
kiválr-képen ha más tartományban vil'zik ,- a’ h lnin 
cfen , és a’ hová a’ nyers ágat nehezen vihetik , kirůl 
fzemre vagy Ирга ólthatnának. Az melly mód , nem 
igen tégen találtatott-fel a’ Mi-Orfzágunkban, Sôt 
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пс tarttyák `némellyek; hogy ha magúl биение а' e 
kajfzi-vbaraczkot, oda-últefsék mindgyárt, a’ hól az 
után-is maradnikell. Mert igen méllyen erefzti a’ 
gyòkerit, és a’ ki-ásásban Рита: megsértôdik. Ha 
pedig elïëlét, ugyan elkellene ůltetni , mindgyártel 
sò efztendôben, vagy ma'l'odikban аптек-ы а’ meleg 
hellyeken öfzfzel : a’ hideg hellyeken kifkeletkcr. 
Eleintén, nem-kell igen meg-nyefni a’ шагая-шпик 
ñatal-fácskát; mertigen каша lefzen a’ Ша ‚ 63 gyak 
ran ki-is véfz. Az óltani való ágacskáìának шата 
sában áll leg.inkább, a’ kaiŕzi-baraczk óltásának me 
(ìersége: mivel az, kôzônségefen olly tenyéfzó , hogy 
némellyeken clixk virágzó fzemek vannak , a’ kik 6:6 
melt hátra maradnak. Azért, azok leg iobb ágak, a' 
kik valàmennyire b_úìnákI 63 tôbb leyelezô fzemek 
vannsk щи, hogy fem mint virígzók. Men cfak az 
' ’ ВЬЬ Ь 3 leve 
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levelezö fzemek alkalmatoß'ak a' nôvéfre: e'sîgy, a' 
mit más-fáknak óltásában távoztatni-kell , az a' капы. 
banczknak igen hafzuos, és a’ tenyéfzéfre alkalmatos, 
Kivált-képen , ha fzilva-fában ólttyák , az melly ófó. 
шей bé-fogadgya s’ kaifzi-baraczkot. Mi-ke'pen iti 
mérhetni-meg pedìg a’ virâgzó, és levelczö fzemet, 
паев-{гит oda-fel v. n, cxcl. A’ [ЩИ-шпик, 
azért-is kedves , hogy ideìén érik ; теге пати— az 61— 
tort cferefznye-után meg-érik, a’ mondola-uta'n pe 
dig , mindgyárt virágzik : de az másféle baraczk, ì. 
deìén virágzik , és késén e'rik ,' изучит: АизцРшГшЕ 
végin ‚ és Septemberbe. 

§. IX. A' Nyofpola-fárúl. 
Yofpola vagy Nel'poI-a, Dea'kúl Mefpilus, иву 
Nefpilus: аиста-Ед, 63 оИуап fzimì mint a’ 

Berkenye , cfak hogy az kerekded, és fellyůl mint-ha 
koronás vólna; ez pedig hofzúkás , levefïebb és fava. 
nyúeska : amaz kásás ‚ ёэёдсНЪЬЬ. Meleg eget , kö 
zép-fzerůt , ¿s hideget-is el-fzenved. A' kôvér ¿s fö 
venyes , sôt kòvecfes Fôldet-ís f'zereti, ha egy keveil 
sé agyagos Iefzen. G ôkéren, és a’ (айда?! [кВ-исп: 
efemetéken ůïtetik: a magván-is ìókôvét fôkìben, 
cfak hogy, foekáìg-keli гей vázakoznì mêg kì-nö , és 
nevelkedik. Ultethetni ôter яка: Ы2Г2е1 , яка: ki- 
kelerkor: kivált-képen, Sz. Gail парии, az az ‚ 16.0` 
âobris; de Ieg-ìobb, ha óìttyák. Azt pedìg ólrhat 
ni, vagy mfgára аи Муфо/д-Дгд, vzgy Капищ&quot;, 
Abmíra , Вёл-стат; de mind ezek-felett 641430739: 

fára. Noha némellyek azt mondgyák; ногу gpróh 
hat 
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bak lefznek а’ gyúmólcfei , és а’ fája-is , ha galagonyá 
n ólttyák : de én , ’S máI`ok-is experialták , probad 
ták , hogy jó ôceg gyümölcsöt hozot. Ha pedlg а’ 
fája alacfon akarna lenni, fegiteni kellene ér~v.ágáÍI`al, 
és gyakran való fel самым. Az alma- fában nem igen 
ólttyák: de az óltó ágat, а’ fának kózepirúl kell le 
törni. a’ ki а’ Napra fzolgál; mert а’ teteiirúl nem 
ollyau alkalmatos. Ennek az óltáfhak, hafìtott fában 
kell lenni: mert ennek a’ fának heja igen cfckély, és 
fzáraz , 's ncm-vólna annyi nedvefsége , hogy а’ bé. 
fogadott ágat, elegedendő-képen táplálhatná. Talám 
az fzemre való óltáfl: , nem-vetné-meg. Erre az ólto 
ványra, jól reá kell vigyázni , hogy a’ kôtelek meg-ne 
óldozzék, és а’ czondra, vagy az moh le-ne efsék róla: 
mert ha az efső-víz, és az Nap belé-fzolgál'a’ hafadék- 
ban , könnyen el-véfz a’ fa tüle. Ha pedig az ág bé 
nőtte а’ hafadékot, nem-fzűkség azután а’ bé-fedés 
neki. 

A’ nyofpola-fa , kedvellì a’ nyesét ’s kapálláû, és CCXX. 
ha a' venyikébůl égetett hamut a’ gyôkeríre töltik, 
tenyéfzővé tefzi. ügy nevelik pedig, hogy ne-női. 
jón igen magoűän а’ fóldtúl : holott а’ nélkül-is in 
kább bokor , hogy fem mint derék-fa. Ha lehet, 
négy ágrateriefzfzék-ki egy ember magofságnyíra, 
vagy fellyebb-is. А’ nyofpola-fában vénségire, igen 
Örómeû terem а’ féreg : és nagyobb akkor , hogy fem 
mint más-fában. Azért, igen jól reá-kell vigyázni : 
és ha efzíbe vefzí ember azt а’ férges helyt , mind fér. 
geûúl eggyütt ki-meíëék; és az-után óltó viafzfzai, 
„vagy arra való agyaggal bé-kennyék , és az ér-vágáfiäl 
fzorgalmatoffan fegitsák .° és ha lehet , réz vefzóvel a’ 

' férget , 

Ä 
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férget, a’ likábúl ki-fúrìák. Némellyek olaì~feptöt, 
чаду régi cmber-vízellctet, :kán rnefzct tôltenek a' 
gyôkerire; Némellyek hamut tôltenek , és a’ fáìára bol 
eczetet, De efïéle erôs ôntôzô fzerfzárnmal , nem 
вен Felettébb a’ fit meg-bántani : mert káros vólna. 
Vannak, a’ kik tôrök-babot vízben {диск—шея, ’s 
авт}: levivel ôntözìk: de аи: ítélik fclóle , мяу е: 
is gyůmôlcíìclenné tcfzi a’ fait. Ha az hangyák vcfz~ 
tegetìk: cretát, eczetet , és hamut ófzfze~clegyr`tvén, 
'azzal kennyék. Ha 1:-er a’ ârúl a’gyůmô\cfe, :gy 
darabot тетенек—с! a’ gyôkeribůl , ’s azt verìék a’ fä 
nak , avagy tôkének kôzepìbe. 

хссхг. A’ nyofpoln-fa gyůmólcßt, minck-elôtte meg 
lágyúl, акт fzedik: de ìobb, ha a’ fáìán hxdgyák, 
hogy egyfzsr, vagy kétfzer meg cfîpìe a’ dêr fs едет. 
febb lefzen. Ha elébb le-fzedik’s a’ fzalmára „цап, 
ugy~is тег-Идут, és akkor efzik бес: nycrfen g merc 
fövc нет-Ниши. Liöìarìumbamis igen тип élnck 
vele. Flanem , ha ki bé-akafná foóznì mint az ubor 
как, fzedgye-le mind сшиты, mikor még Её êrt , 
és дашь azt faós vízben ôtôd-napig: az-után tegyc 
edénybe, és еду kevefsé пустить-тег, hogy min 

cnkor Fellyůllegyen a’ lév гайка. Tarthatní mézben 
is, de elsôben, ìól шея-Кв&quot; hadni émi. A’ nyofpoh 
hideg , és fzáraz terméfzetů; azért, a’ думы-о: me - 
keményitì, a' Folyását meg-állìttya, ¿s a’ hâuyáß-is: 
hafonìó képcn a’ Мое-де. ]оЬЬ ha бес: az éteLelôtt 
cVzìk g mert mcg~orömti a’ gyomrot, A’ hagJol-yág, 
és vér has ellen Íovallyák: a’ kiben , еду creia vagvon 
a’ berkenyével. На meg-fôzik az ¿reden nyofóoîâf, 
és azzal moH'a embu' fzáját , torkát: шее-Закону: a’ 

Соте! 
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totokra“, fogra, és ínyre való folyáft. Ha porté tô 
tik, öfzfze-forrafzttya a’ fris febet: a’ vér folyását 
meg-állittya, rneg-eròfiiti.Y A’ magvát ha porrá rö 
rik , 63 feier borba (mellyben petrefelyem gyôkeret 
fôztenek) так; igen швы az ember veséiíbůl a’ 
fövenyet: a’ vízelletet meg-indittya , söt még a’ hól 
iagban-is ugy meg-tôri n’ kòvet , mint a’ port, és fái 
dalom~nélkůl ki-vil`zi. Igen kedves ital lefzen , ha négy 
vagy ót nyofpolát vízben megf'ôznek, a’ a’ ki 361 meg 
értt: ió ízů , és az [zine hai'onló.a’ fa-heibúl fôt viz» 
hez , és igen meg-erôíïiti a' folyó hai'at, 

§. ‘ х. А’ Вегкьпуе- Ниш. 
BErkenye-fa, kit a’ Deákok Solbuñiak hinnak, a' gyůmôlciit Sorbium; ennek a’ levelei~is igen ha’. 
fonlók а’ Лай-53.63 levelihez , a’ gyůmölcfe hoi'zúkás. 
Mikor még éretlen , efak-nem ollyan-mint az apró 
muskatáLkôrtvély: egyfelôl sárga, más-felöl piro: ,_ 
de akkor meg-nem ehetni , mert igen foitós; hanem 
mikor meg-érik , meg-lágyúl , és fzůrke lefzen mint 
az nyofpola. Némellyek azt ítélik , bogy két-f'éle .° 
e gyik nófiyén , mellynek kerekled a’ gyůmölcfe; 
a танк him, kinek hofzúkás , egy kevefsé f'avanyúcs 
ka. Nedves és hives helyt fzeretz a’ hegyeken~is , 
avagy a'hegyekhez közzel-való hellyeken inkább nö, 
hogy fem mint a' vôlgyekben, Igen kövér földet ké 
ván. A’ hideg helyeken ]anuarinsban , Februariusban, 
Martinsban: a’ meleg helyeken Oéìobefbe és Novem 
berbe ůltetik a’ berkenyét; ugy hogy, egéfz értt gyů 
môlcsöt dugjanak a’ fôldben ‚ a’ kibůl ki-nônnek a’ cf'e. 

C с с c meték. 

ССХХП. 
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meték. Ezeket:‘el-ůltethetni a’ meleg -helyeken Но: 
vemberbe; а’ mértékletefeken januariusbau és Fe brue 
riusban: a’- hideg helyeken Martiusban. A’ fiatal-fát-,~ 
mikor egy kevefsé m»eg-eròi`sôdôtt, akkor-kell által- 
últetni. IÓ mélly vermet, és fzéleffet kéván ,’s távúl ‘ 
egy máihîl ; mert nagy magos-fa nö be1òlle,` ha az l`ze» 
lek нужна ingattyak. Aprilisben , vagy Martiufnak 
Végén Ólttyák а’ berkcflyét , Birmllma, és Galagonya. 
fában : de ezen aptóbb gyůmóics lefzen. Talám dl 
»xában , Körtvŕlybèn, Bcrkmjyc' ávagy Kârir-fíbav-is 
meg-lehetne halitott fábàn , és heiàóközzéäiìsîï ‚д?‘ 

Száraz idôben, az ôntózésbe ’s kapálîásba igen 
gyönyórködik. Llgy-kell pedig neveini;4 hogy cfak 
egy tôkén mennyen-fel, tiz vagy tízen-két lábnyira 
magofian a’ földtůl. На az féreg bánttya ezt а‘ fát, 
C merc kôzônségefen valami veres Г 26г&quot;‘:- féreg, fzinte 
a’ belsô kérgéig fzokta таят: bé-váfni , ) ha ki-vehetik 
a’ fának bántodáůvnélkůl; váiiák-ki, es а’ fához kôzzel 
égefsék-meg, ’s az-által a’ tôbbit-is el-ůltethetni. A’ 
berkenyét le-fzedhetni , minek-„elötte meg-érik д és 
fzalmában rakhatni: ott meg lágyúl, ’S ugy ehetni. 
Ezt miképen fzáraztyák г ide-alább fzó lefzen Felôlle. 

Az orvótïságokban, kůlömben nem élnek vele : 
hanem a’ vér-has ellen, mikor az fzáraz berkenyét 
meg-Fôzik, ’s annak levitífzák ; de ez alkalmatoifabb 
а’ gyermekeknek ‚ hogy' fem mint az Örcg embetek- 
nek. Haibnló-képen hafznál ,' ha az éretlenét leveli 
vel-eggyůtt meg tôrik , és vízbe fôzik, ’S feredôt CG 
nálnak belólle. Bort-is cfinálnak az érett be|.'kenyé- 
bûl ,° az- éretlenbůl pedig eczetet, ha из)’ hadgyák а’ 
borban: A’ berkenyefa , igen* sůŕů és meröfa ; de ha. 

’ &quot; mar 
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mar el-törik, vsgy el-pat_tan; hanem igen fzépen, rés 
limán meg-gyalúlhatni , verhenyeges Еда van. .‚ 

§. XI. A’ Barl&lt;ócza-fárúl. 

Ai.‘kóeza-fát , kit Aa.’ Deákok »Soi‘bns' torminalifnak CCXXlV- 
nevezik , nem-igen ůltetik а’ kettekben, hainern 

a’ magos hegyekben ió kôvér fóldben, a’ Bik-fák kc‘5z-I 
zôtt terem. A’ kdves földben , а’ kertekben~is ha 
ůltetik , ôrômeft terem : ió magolïàn I'el-n&lt;‘5` ‚ a&quot;gyů- 
môlcfe apró, hoízízúlcfntkáia vagyon , maid mint а’ 
eferefznyének, akkoraimint а’ kôzépgfzétů cferel`z- 
nye а gefztenye fzinů mint a’ berkenye , milçot meg 
lágyúl favanyúcska ‚‚ kôves belôl. Ollyan efaknem 
a’ leve, mint az fzôlônek , de fokkal kiffebb. Késén 
érik-meg~, .’s nyeefen efzik. ` ,_ 

Igen ió orvófsíg а’ ч.6г-11аз,‚ és annak гашиша 
ellen. Ez-is hafznál azen nyavallyálbellen, mint a’ 
nyofpola és berkenye : вы: hogy valamenyire alább 
való, _ A’ fáäbúl , igen ìó orsókat és fůsůket ciinálnák. 

^ ê§. хп. A&quot;`spïm.'4fárúi. 
' Som-f'a ` fem kerti mi-n-álunk ‚у Ьапспъсгдс! ‚ 
ugy mezei: mind-azon-által , а’ kertekben-is 

ůltethetik, avagy a’ magván ; avagy a’ fa-körlîl ‘Н! 
nött e¿/êmuéjirůl, ha egy kevés gyôkérrelj' eI-fzakal`ït 
суд!‘ ’s n y ůltetik. Nem-í`zokták ‘Ясный’, mert igen 
keménya газа. Minden еде: és вами, efak kôvée 
legven, el-fzenved, ]ó sôvényeket, avagy bokros 
útakat belöle ciinálnl. IMeg-értt a’ gyiîmôlcfe, miklor 

Ccccgz ‘ ’ veru 
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CCXXVÍ. 

Harmadik Kònyv Gyůmôlcsös - Kert , 
vwesbůlfel'efe'vlvilílc, és hama: le-húll a’ Fárúl. [.ágy, 
merc'egyèb kent igen foìtós , meg-nem ehetni, Ehez 
femmi baimolódás nem-kell: 361 némellyek aztíriák, 
hogy ha baimolódnak vele, annál inka'bb el-ŕ'aiúl. 
Noha némellyek a’ nyeséli, mikor ñatal ист-111113111 
tůlc ,° fô képen ha ôregebb-îát akarnak belôle nevelni. 

Annak orvófsa'ga, leg-inkább a’ has-Folyás, és 
vés-bas ellen fzolgál: mellyet kůlômb kúlômb-féle 
módra kéfzitenek-el. Az étetlen Гоше: béfoózzák 
eczetben ‚ mint az uborkát.’ ’s ugy adhattyâk az 31111 
1162 mint az olivát. Ha az nyers levelit valafni 162 
táblán , vagy ón-tángyéron meg-égetik , valami olaja 
lefzen, a’ kivel ha megkenik, el~vel`zila’ fzeplót. A’ 
Тот-131, nem-kell a’ méhek~kôrůl nevelni; mert ha 
a’ méhek шее-(211611 a’ virágiát, meg-hainak tůle. 
Nagy febeket ôfzfze-forrafztanaka’levelei: fö-képen 
a’ kemény telizůeknek ; de az aptóknak nem 11261151— 
nak, melt igen fzáraztanak. На a’ gyenge ágaibúl 
kof'zorút clinálnak , ’s a' feiekre tefzik: az hév gôztůl, 
63 nedvefségtůl fzármazott fájdalmat el-vefzi, A' 
Francziák, a’ jól meg-értt fomot, valami fzéles fzáiú 
edénybe rakiá'k elég ritkán: ugy hogy сну-т“! meg 
ne nyomiák. Az-után me -tôltik a' fzájáig, 63 arra 
vefzfzôbûl fedelet fonnak, 3 azt fôliben tefzik; ug? 
hogy, cfak egy kevefsí;l nyomódgyék-meg a’ (om. 
Arta 1116261, vagy паю-1116261 tôlcenek, 63 levet ver 
magának: a’ mellybůl innya adhatnak a’ hideg-lelô 
embernek, fô-képen ha 361-1161161 vagyon. De ha 
levet vefznek-ki belôle, megint fegiteni-keli mézzel, 
vagy nád-mézzel ; hogy a’ lév, éppen bé-fedgye a' 
fomot, igen kedves ital. Némellyek mézz'el, vzg? 

 

nid 
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mid-mezze] cñnállyák mint a’ meggyet, vagy fzìlvát: 
63 az-után, тег-123132193 adgyák a’ ver-has ellen. 
Némellyek ki-vetvén a’ magvát , liâariumot clinálnak 
belôle. Némellyek meg-fòzik, 63 az-által тез-123136, 
mint a’ fényes liéìarium : ’s ugy-is 36 а’ vér-folyás ellen, 
még az Afzfzonyoknak-is, 

Máfok botbis cfìnálnak-belôle : ugy hogy еду CCXXVH» 
mázs veraf-bart vefznek , 3’ hoz 36 értt iomott 13.11. 
vízet , 3’ 31Ь611 16263 362611 óltottanak-el iB. Х11. 626 
ket еду fa-edényben mind öfzfze-keverik, 63 ugy had 

yák tizen-ôtôd napig állanill Az-után más hordócs. 
kába tôltsék-le a’ bort; ez minden folyás-ellenigen 
hafznos. На a’ fzáraz fomot тез-16113, 63 тупи: 
0133331 ôfzfze-kevelik, ’s Haih'omot clînálnak belôle , 
63 a’ vér-has folyo embernek hasára kôtik, meg-ál-` 
littya. 1361136 eczetet clinálhatni vele, ha meg-fzá 
razttyák , meg-tòrik , 63 6163 eczettel ôfzfze-keverik: 
az-után pogácfa formára meg-sůtik; vagy 36111169 
fzárazttyák, ’s ugy tarttyák; 63 mikor élni akarnak 
vele, borral тег-616121111. А’ 1161 fok vagyon, da 
mafzokat hizlalnak 9616. А’ kit 3’ dúhôs-eb meg~mart, 
el-távoztafsák túle ezt 3’ fát : mert ha fokáig keziben 
tarttya, hogy тез-111616361 benne, megint úìonan 
гей-36 3’ пуа931у3. Ez, mivel-hogy kemény-f`a, fe 
lette 36 а’ malom-keréknek Fogait belôle cfinálni : 63 
a’ Cfapók vefzejire , kivel 3' 3уар3ас с13р333. 

§. XIII. A’ Mondola- fârúl. 
’ Modola-Fa meleg helyt fzeret, 110113 3’ 3626р- ССХХ‘ЛП. 

fzerût fem veti-meg.' Délre vagy Нар-3616116 
kell ötet fm'ditani, A’ dombocskán, avagy a’hegyek 

C с c c 3 63 



MR’- I 
584. Harmadik Kònyv Gyůmòlcèôs-Kert , \ 

és fzôlôk lá'oiában , és дно: közzel ôrômefl: падут: 
fzxíraz és kôves Fôldet kedvel , ‘а’ hól tenyéfzôbb le 
fzen, és iobb ízů gyůmôlcsôt hoz; de nem-kemény 
agyagos Fôldet. A mint nedves ваше: fem , Гс afga 
néioPc; mert ott nemcfak виста, és gyxîmölcsóifen 
nem~nòx de nem-is lefzen tartói, harmi- ki-veí`z, A’ 
hideg helyt fem fzereti: mivel ideìén virágzik , hemat 
meg-árt a’ virágiának. A’ mondola két-Féle : eggyik 
édes , az тат: keferů. Evel nen-élnek , от: fzi'u'e 
az orvófsâgokban ; :maval az étkekben, és nyerfenis 
friiTen, vagy fzárazon. A’ mondola-fát, nem°i`zůk- 
ség óltani : hanem , чаду а’ msgván ůltetik; vagy a’ 
tòvibůl ki-nött cfemetéken. раны-Яшма, és F cbm: 
riusban ůltetik ôter az mértékletes helyeken; az те 
leg hellyeken pedig Oéìoberbe , és Novemberbe mind 
magen, ’s mind ágacskán. Az últetni való magot, 
meg-kell válafztani , hogy ió fris ôreg Iegyen, a’ ki 
nek Feìér , és vékony heia van, Eze, elsöben meg 
áztafsák, tizen-két óráig mézes vízben : vagy ollyan 
vízben, a’ mellyben lágy ganéit запасы. Az-után, 

-niêgy-úinyiv méllységre a’ hegyivel-alá ( de errûl oda» 
fel-is гагат) temefsék-el a’ fôlclben: és kétfzer, гагу 
háromfzor ganéios vízzel egy~hólnapban 611152261: 
meg , ha fzáraz idô ìár. Az a’ fôld, legyen еду чаш 
kéc lábnyira meg-áfva: legyen ganéios-is “Испеките, 
és ha lehet homokos, fzéles, a’ ki mint akuia; gyak 
ran ki gyomlállya a’ fůvet kôrůlôttek. 

Más-méd az, a’ ki én-nékem inkább tetfzik, ¿S 
oda-Fel-is egy-néhányfzor meg-mondottam : hogy el 
sôben , a’ mondola magot teletfzaka a’ pinczébe áfsák- ` 
_el , nedves _darabos fôvcnybe. иву hngy, egy tenyér 

- ' nyire 

 

CCXXIX. 



XI. Réfz. 585 
nyire tegyenek f'ővenyetv alól: az-után , rakják rendel 
a’ magot reá ,- és ifmét egy tenyérnyi fövenyt hán 
nyanak reá, mind a’ fzeréntl a’ ki mennin akar. De 
ngy , hogy teletfzaka nedves legyen a’ ŕôveny .‘ és igy 
meg-nyílik a’ hejek ’s ki-cñrázik. Akkor pedig eze- _ 
ket a’ magokat , így rakják valami edénybe , és a’ pin 
czén kivúl tartsák: hogy meg-ne fadgyanak. Az-után 
ezeket a’ magokat , nyólczad-nappal навис-съём, 
vagy egy a’ tájban hóld tóltére , анемия fa-mohos 
földben : de a’ cüráját fellyúl fordítsák, és eggyik ma 
got a' тётка! ‚ két-talpnyi fzélefségre 2 és három új 
nyi méllységre últefsék: hogy egyfzer-'s mind kiwe 
hefsékr ’s el-ůltethefèék. Azután , vagy négy napig 
egy-más után , megôntôzzék , hogy a’ elirájuk ki-ne 
fzáradgyon: és így, valami ágakkal, vagy defzkákkal 
bé-fedgyék nyólczad-napig, hogy nedvefen marad 
gyon; így hamar kinő, és {zépen nevelkedik. ._ Mi 
nck-utánna pedig két-efztendô múlván, efféle mag úl 
tetó hel ben meg-erőfsódôtt. ki-kell áfni az meg-ne vezet hálnapokban: ’s oda últetni, a’ hó! álhotatoü'an 
maradgyon, Délre fordítván ,- zo, vagy 25'. lábnyira 
legyenek egy-máfìúl. 

A’ mondok-fát, mondám oda-fel, hogy nem 
fzúkség óltani: mindazon-által, a’ ki óltani akarná, 
ólthattya mondola-baraczk , vagy fzilva-fában ,° és ha 
hañtásban бивуак ‚ azt tarttyák némellyek , hogy őfz. 
Рае] : némellyek Decemberbe , és januariusba, mivel 
idején virágzik ; azértaz ágát-is idejébben kell le-tőrni, 
minek-előtte ki-fakadgyon a’ bimbója. De ngy так; 
hogy minálunk ez igen idején спаек: majd jobb vólna 
Februariufnak elejin , vagy közepin , minek-előtte 

‚А . bim. 
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586 Harmadik Kònyv Gyůmôlesôs - Kart , 

t . 

bimbózni kezdenek a’ Бак. Azlóltani való: ágacskát, 
némellyek azi: ícélik, hogy a’ {так мирными 
tôrni : máfok :zt ne -n'ìovallyák ‚ Ьапсгп inkâïfo ho» 
fellyůl a’ сессии-Ш tóriék, a’ kinek fzép fris Неба va 

` gyon , és cellyes belöl. Ezt дыши а’ hein közzé-is, 

CCXXXI. 

63 mikor annak ideìe lefzen, fzemre és 6pm-is. Né 
mellyek, cfak ugyan ezen teteìirâl le-törtt ágat: dug 
iák a’ Fòldben Шашлыки; 63 meg-Foganfzik. AZ 
mellynek módgyát oda-fel meg~írtam , 4. Réů. ß'. vr. 
n. Lxu, Noha az mondola-Fának дыма, nem-olly ì 
gen hafznos, mint az ůltetéfe; теге nem-foganfzìk-_ 
meg olly harnas', fe петлей olly tenyéfzö. Sůt azt 
tarttyák némellyek , hogy ha ßpra ‚ vagy fzemre дм. 
tyák a’ mondola-fát, a’ lágy haìú mandola, kemény 
hajuvá válik. Némellyek , gefztenye-fában-is быть 

А’ mondol-át, pózna'kkal verik-le, mike: meg 
érik: попа étetlen-is fzokták az urak afztalára adni ; 
ha teli, 63 kemény a’ bélì , mind heìafìúl пёс-Рей тес. 
fzik. Meg-¿rik pedig, mikor a’ kůlsô zôld heia, eI 
válìk a’ keménytůî , 63 h-ámlanì-kezd. Ha {наяд-Кора 
cfollyák ‚ ’s az-után foós vízzel mofäák-meg , fzép fe. 
ìée lefzen, 63 {okáìg el-áll. Ez illyen fzorgalmataf 
‚деланы pedig , iol meg-ke“ fzánztani, ’s игу el-áll. 
Ha nehezen пашни , polyvába „краг, hamar el-válik 
a’ heìátúl. На fokáig valami edényben агата ши 
ni , iól meg-fzárazfzad elébb azedényt , és пень hel- 
lyen tartf'ad. Вову a’ mondola íratos legyen: nyìsâ 
ki a.’ kemény heìát , hogy a’ magva épen maradgyon ‚ 
’3 annak a’ gyenge heìára írî а mit aku-fz , és meg'mt 
szon kemény heìával fed-bé; takard apiecsba, ¿s 
difznó ganéìal bé-fedve, ted a’ fôldbe, 63 а mit atta irtá?. 
ez-után-is meg-látfzik a’ гама gyůmôlcßn. A' 
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A’ пуск: mondolát mind mikor' fris, mind mikoi. 

fzáraz, efzik. Az étkekben igen élnek vele .' fok ка. 
lômb kůlômb-féle étkeket, leveket kófzitenek belôle, 
Marcznfánokat, monde-tejer, mendala-faìtot, és tôbb 
elíéle cfemegéket: mellyekre meg tanit a’ Magyar (za 
kács. Egyébként terméfzetiben meleg, 63 nedves. 
Az édes, meleg és nedves. A’ keferů mondola pe 
dig, meleg és fzáraz; azért hafznos a’ Fuladiis , 63 bú 
rut-ellen , ha nád-mézzel el-vefzik keferůségit. Mel~ 
lyet tifztit, vér-pôkéû gyógyit. Ha étekben efzik, 
hafznos a’ tůdônek, máìnak, lépnek, vesének. На 
a’ kel'erů mondolát meg-tôrik , 63 valami étekben ke 
verik, ’s` meg-adgyák a’ Rókáknak enni, meg»halnak 
tůle. A’ macskák is haloló-képen. Sôt meg a' Суй. 
kok-is. A’ kel'erů mondolának gyôkeric ha meg-tö 
rik , és meg-f'ôzik akár borban , akár vízben , a’ 361116: 
gôt , Nap-sůtéli:, 63 moeskot ki-velìi. Magával~is _a' 
mondolával , azont viheted véghez , ha meg kenik 
vele az ábrázatót. A’ fó-fáìáû meg clilapittya, ha 
xóTa-eczettel ôl`zfze-erefztik. Hafznál a’ [шииты 
való fakadékok- ellen , ’3 a’ rothadandó febekre. Hl 

ссхххп. 

borba tôrôd a’ mondolát : genyetséges kofzt; és'fa'» . 
ka'dékokat gyógyit. Ha mézbe kevered a&quot;töröt топ 
dolát: azzal nz ebeknek marísát meg-gyógyithatod. 
На meg-efzik , fö-képen az édelli: : а’ has-rágáll: el-ve 
fzi', hai'atlégyit , és Итог: fzerez. A’ vízelletet meg 
inrlittya. Ot vagy hatvmondolát, ha ki éhomx'a- efzik, 
vagy italkôzben, a’ réfzegségnek ellene-áll. Mind 
magának, mind mondolának, mind heiának hamuis, 
ha lúgot clinálnak belôle; minden rút růhet lemos, 
63 igen tifztit. Méginkább , ha ía’ fonkolyác меня, 
. - D d d d ’ a’ ki 
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. '1 j ‚ a’ kibúl ki-facfarták az chit, skb’ Каш-й, akár éde: 
legyeu: ’s aval mofsák тет, ’s ábrázattyokac, 
nem ст: 10-0101131' шосзш ,~ de mcg-is депеш ‚ 
.és ékei'ìtì. ' 

ссхххш. A’ mondohiámk gummiìa fzos'it , hevic ,~ azért 
поиск igçn ìó , a’ kik vért pôknek, ha Ниши. A' 
régi hurútott, ha vízes-borral ífzí'zík meg~állittya. 
A’ fôvcny , és kö-ellen , h; tengeri-fzölôvcl ífzfzák, 
hal'znál.- Mondola ,obit ('melly igen hafznos) hog] 
könnyen сбитни ‚ róvideden meg Метит. Végy 
cgy mefzely keferů ìó fzánz, és meg-tifztìttatott 
mondolác : tötd-meg fmnozár tôróvel , valami гуса 
ge mozárban ,i hogy meg sůrůdgyék valamenyire; 
az-után tôlcs két-mefzely forró vízet rei , és had fél 
615653 rait: , bogy bé-igya. Ez meg-lévén, törd ich» 
ban-meg: és igy камыш közzôct, vagy ринге: 
káben идиомы. Az-után a' fonkolyíra meg-annyi 
vízet tôles, és ha bé-îtta, faitold-kí, Ez ‚мы fc 
~lette igcn ió , a' пупс-сарай: fáidaimi, torok- у“. 
annak Fcl-dagadáfl, gyúladáfa ,és minden-ném (zo 
rongatáiì-ellen, Ifmét, 'a' fô-fájáü meg-cñlapittyu 
гамак nyavalyâit , cfengését, лаваш, fáidalmit cl 
«вы: ha egy-néhány сГсррес erefztenek-bclé. A’ 
vesének гашиша: fogyatkazáíìt , és a' нанес k6, 'S 
[биту bánt : a’. kik пенсии vchçtnek \é\ckzetett , 
és a’ lép таким: igen fcgiti. A’ homállyos Гите: 
meg-tifztittya. A’ [еще]: follyását, ha bear-ba сыпь, 
meg tif'ztittya. Миасс Г2егс2. Az álmos betegefck 
nek pedig, és испанскими ‚ ha feieket шейкой 
vele, igen hafznál. A’ farzábának-is. 

CCXXXIV, Az еде: mondolának mind тау/а ‚ mind olaia, 
ntmf 



IX. Réfz. 
nem-fakkel ahibb való a’ keferůnél: cfak hogy 
nagyobb az ere e. Azért, inkább élnek az этом. 
gokban vele. e ez a'kolika-ellen igen ìó, ha ma 
gánofan , vagy tehén-húe lévben , valami egy kalán 
nal vefznek. A’ fzelek-ellen-is hafz'nál: de штык 
kellene lenni. A’ kinek meg-keményedet a’ haii , - 
bizváiì élhet vele. A' mellymek fzárazságát, a’ to 
„так, tůdônek, 63 inaknak keménységét meg-lá 
gyittya. A’ fzáraz betegeég-ellen igen jó . meg hizik tůle. Söt a’ melly ember съема ‚ azt egye s igya, 
kennye magát vele , meg gyógyúl. A’I`zomiuság-el- 
len ìó, az éhség ellen pedig, mondnlábúl', ’s annak 
olaiìábúl , pilulákat cÍinálnak, kivel {okáig el-tůrhetni 
az éhséget. Egy-fzóval, az apró gyermeknek, a2 tôbb 
olajok-közzött, cfak-nem minden nyavalyáiok-ellen 
Ieg-hafznolîâbb ez. Sót még ha néha a’ Daika meg 

- betegúl-is, hogy nem-fzoptathat; cíìnálly'anak mon 
dola-tejet, és Pápa-fúvének „немытые , adgyák f 
innya a’ cfecfemôs gyermeknek: egy-néhany nap 
fzoptatás-nélkúl elél. Ha ki az ¿des mondolit tágja, 
az inyinek fáidalmit el-vei'zi.l ' 

- 9. XIV. А’ шиши. - 

ennek 

’ Dió-fa , {'emmiéfŕle földet meg-nem vet: noha CCXXXV. 
a’ zîroßìbb ванне nagyub'bat nö. A’ мае; 

helyeken , hamer meg-itt- neki a’ hideg; azért, ritkán 
hoz gyúmôlcsôt. A’ dió-fit inkŕbb magúl тешь, 
hogyfem mint вишь : avagy a’ gyôkélbůl ki-nött 
efemetén ììltetik, noha ez fem rofz, azon-képen ‚ és 
azon idôben , mjnt a’ топает, ]anuariusban , Fe 

' ' D d d d я. _ brun 



,_ _T 5 590 Harmadik Könyv Gyúmôlcsôs-Kert, 
bruariusban , Novemberben.“ A’ kit novemberben 
akarfz ůltetni , meg-fzárazf'zad egy kvefség a’ napon; 
hogy a' mérges nedvefség lci-mennyen. A’ kit pedig 
Januatíusban, egy nap vízben . áztasd-meg. Ha el. 
últeted , óldalaslag ted a’ földbe ; u у hogy , агат 
forditfad a' diónak hegyit. A’ fiatal kat , által-ültetik 
a’ meleg és Ízátaz helyeken Oäobetben: de jobb Ne 
vembetben, mikor a' levelek le-húllot, A’ hidegek 
ben pedig Februariusban és Martiasbnn. A’m6rték- 
letes helyeken , mind a’ két idô elég alkalmatos. Két 
efztendós legyen a’ fiatal-fa, s’ hideg helyeken: és 
három efztendôs a’ meleg helyeken , mikor el-űltetik. 
A’ gyökereket el-nem kell vagdalni. Vidámabb le 
fzen, ha gyakrabban által-ültetik: akkor pedig alól , 
egy kevés tehén ganéjt kellene alája-vetni 2, de &quot;yobb 
vólna. ha a’- hideg helyeken, hamut óntenének a’ 
verembe: és a’ meleg helyeken Киров, hogy a’ ga 
néinak' melegsége , ki-ne sütne a’ gyenge dió-fácskát. 
Sót még azt tuttyák, hogy a’ hamá, a’ dió heját 
meg-gyengíti: és tömött bélú lefzem. 

CCXXXVI. Mélly vermet “Знак a’ dió-fának , és шины : 
mivel naggyá nő. Leg-alább, negyven vagy ötven 
lábnyira kell egy-máúúl ültetni; mert ámlmafok a’ 

. ` víz cfeppek, ha hafonló ‚ vagy més-féle fára cfepeg 
_1 х 3 v nek: mivel igen lci-terjednek az ágai. пес: . \0ЬЬ 

őtet magánofan ültetni , és kózónségel'en az kit-félen , 
a’ hól nem-fok kárt tehet; mert még az árnyéka-is 
olly mérges annak , hogy femmi vetemény, vagy fa, 
nem-nőhet alatta, még mellette-is. Mert ugy khei. 
iefzti az ágait, hogy a’ Na nak súgátit-ís meggátol. 
lya : hogy a’ kózzel-val fán ne-fzolgálhgffmak. 

« Azon: 
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д. XI. ,Rem l ы 59: 
Azon-kivůl , meg a’ gyôkerivelfis, n' kit mefzf'ze el. 
nyúit ,° nagy kárt tefzen Ya’ fzomfzéd-fáknak, [2616 
töveknek, és fzántófôldeknek. De kivált-képen ‚ 
terméfzet-fzerint való ellensége neki a’ Tôlgy~fa ,- az. 
érc астме&quot; ezt hozzá últetni, annálinkább abbzmv 
a’ veremben-, mellybôl Tôlgy-fát также. Annek 
felette , a’ Gazda-emberek azt tarttyák felóle: hogy 
a’ hól fok dió terem, ott azon eíztendôben, magy 

4I'zúke lei'zen a’ roznak, és más-Féle gyůmölcfnek. A’ 
dió-fát, meg kell néha-néha кармы. hogy úrcge ne 
legyen belôl a’ vénségtûl. Ha pedig igy meg-kezde- 
ne vefzni , ciinállyanak egy hofzfzú сток-пёс ‚ a’ tö 
kéjinek felsö réizitůl-fogva az alsóig ki-keletkor: hogy 
a’ N n pnak, ós вешек ereie-által, meg-keményedgyék, 
a’ mi rothadni kezdett vólt. ~ ' 

Némellyek az óltó emberek-közzůl , illyen vélé- CCXXXVU. 
kedésben vóltakx hogy fe a’ dióc . fe a’ kôvér gyántás 
fát bé-nem тента: Гс maga-félében, fe másfelében. 
Mind-azon által, a’ fzorgalmatos vifgálás kůlòmben 
találta; mert a’ Dil-fd: , ш ‚ fàilm, ¿r “гранит/Ида 
is Óithatni. Sôt almíbar», pom» gmmítban ,ffm ¿s 1:6 
n'r fábw-ù; noha igen nehçzen foganfzik-meg: és ha 
elsóben meg-nem foganf'zik-is, valami anyatkozás 
miatt, azért тез-нет vetendô. Némellyek, illyen 
modot-is санках-гс! ennekóltásában : hogy вес vagy 
három efztendôs Нага! dió-fit, mind gyókerefhìl ki 
áfnak a’ földbůl-, és a’ gyôkeréig el-metzik , ’s abba ól 
nnak fzokás-fzerint: és megint a’ fôldbe temecik , ’s 
meg-foganfzik, Mâfok egy efztendóvelelébb , vala 
mi lzép efztendôs ágat válafztanak , ’s azt meg-zekeri 
tik : az-után ‚ nagy béli lefzen , és kônyen egyenefen 
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CCXXXVIIL 

metzlietni; ’s иду el metzvén beólthxtni, es png'. 
Ioganfzik. Ennek óltáfá lehet Martinsban. А dió 
так ollyan terméŕzete vagyon: ho y mentůl inkább 
.minden eíztendôben verik , annál in bb terem {kö 
vetkezendô eiztendöben ; ha fzintén néha az últetée 
b_en le-ci` apìák- is az авт. Azért-is a’ fzorgalmatos gaz 
dák, gyakrabban nyeiik , és тлена ezt a’ fár, 

A’ мы, fok fogyatkozáii vannak ,- a' шт 
orvósláiirúl ‚ és iobbitáiirúl ,- попа immál oda ŕ'el'is :(- 
kalmaiint irtam: mind azon-által , talám itt-is alud и. 
lumi úìeág ele. Elsöben , ne'melly dió igen Fás lefzenx 
“gy hogy , a’ bélit~is nehezen váihatnidti. Az-ellen, 
a’ final: heiát hömyůl-mete'llik; hogy az анашу” 
nedvefség , ki-meheffen belôle. Némellyek,a’ derek 
gyôkeret vágiák , melly a’ kôzepin egyenefen ali-{zel 
gál , 63 az elôbbeni heiyibúl máshová ůltetik , de en 
nek az el-vágáfa , máfoknak fem igen tetfzik, éme! 
lyek , a’ gyòkerit fúrìák-meg,és crnfpánbúlelinálc ('ze» 
get vernek belé .’ vagy réz , аи: vas-Izeget a’ fzekiig. 
Némellyek , által-fúriák a’ bélin-is a’ fämk közepit, 
63 fzil-fábúl faragott éket vernek-áltel паса. 'Némel 
lyek , hogy gyenge heìú legyen , a’ diót minek-elôt 
te el-ůltetik , meg-áztattyák valami tifzta gyermek vl’ 

‚ zelletiben. De шагов mind еще: femminek um 
tyák ;azért a’ ki nem.hifzi , probállya-meg. манеры: 
ШтеПёп kemény heia-nélkůl, meg-mendottam oda 
fellyebb. A’ hamuval, és душ-ш Való апатит. 
fel , maid tôbbet nyerhetni .° és ha egéfz efztendô ál 
tal , minden hólnapban háromfzor ôntôzik~meg lúg- i 
gal._ Hogy a’ dió, a’ fáìárúl le-ne hl'xilyon : azt.is, i 
miképen vefzthetik a’ dió-fait , egy-néhány varásláffll 

ап 



XI. идёт f &quot; 593 i 
ikarìák nénellyek véghez-vinni, a’ki-nem~ide-való, 
Azzal alim meg-Iehetne, ha tûzes fze et vcrnének' 
a’ gyókeqibc. Tamarifcus , vagv Гиды]- ábúl. Avagy 
nyisd ki a дубки“: ‚ és tégy disfìamnus gyôkeret hoz» 
zá: акт babot és ruhác, melly az Afzfzonyok havi 
becegségitúl тест. Merc az bizon os ,lmgyv ei-Féle 
afzfzony embereket, nem-kedvclli a diófa, ha kö 
палат forgelódnak : humax-¿s ki- сшить шлак. 
Hs télbcn a' дамами ¿gait meg-vette a’ hìdeg, nem 
иен mindgyárt kiwágni ,- met: nyárban kLvél ‚. és a' 
meily fzáron marad ‚ azt ki-vagdalhatni. 

A’ diót akkor „пиле, mikor mcg-étttx akker 
érik pedig meg , mikor a' Не]: és béli-kôzzôtt veref 
мак: avagy inkább ‚ mikom’ zôld-heiaeLkezd válni 
a’ kemény пения : ha mindgyárt nemvhímlik-»is , сак 
takásba hánnyák , egy-néhány nap múlváu meg Мщ 
lik. Az-után a' Napon az пах/асов , vagy таю: Г2ё. 
razí'zák» meg egy néhány napokon, a' mint a’ nap fzol. 
gil. На pedig, minek-clôttc a’ Нарта tefzik, víízben 
meg-mof'sák, fzebb lefzcn .'és könnycbben el замена. 
На a’ padláfon, пазу árnyékban iìáraztyák , nem 
kell garmadába акт: hanem, ritkábban a' fôldôn 
el-teriefzteni , hogy iobban meg- анаша? п, és 
gyakrabban meg-kel] fargatni vala i gereblyével, 
hogy meg-ne penéfzedgyék, és avaíngyék. Ha тев— 
(záradt a’ dió , a’ likacfofàát , és férgemt ki kell váló 
garni пата: meg-törni , és a’ izékic Ici-venni , ’s иву 
fzáx'aztani, és çl-tenni olainak, Melt ha a’ паевым 
meg maradott vólna, éppen meg-eméfztödôtt vólna &quot; 
a’ férgcktúl. A’ ki frißën ада]: tartanifôvenybe takin. 
Egyéb-ként ha iól m¢g-fzáradott, дышлу cdény- ‚ 

' beni . 
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594 Harmadik Kônyv Gyůmòlcsôs-Kert, i 
ben-is el-tarthatni¿ Попа némellyek ezt tatttyák , 
hogy dió~fábúl`cfînált ладами ‚ leg-ìobban el~marad: 
avagy maga fair-az leveleikòzzôtt. Avagy veres~hagy- 
me kôzzôtt, a’ кашек keferůségit el-vefzi. Nómel 
lyek azt îrják , hqu пустив-13 вышита a' eliozSt,- 
ha mikor meg- нанесут: ‚ mindgyárt mézbe tefzik : igy 
сиг-1136 múlván-is nyerfen talállyák; és a' méz is, a’ 
616361 olly orvóläágos Iefzen , hogy a’ ki abbú efzik, 
a’ torkának, és апатит, avagy élö-ereínek nya» 

. vallyáît` meg gyógyirtya. 
.CCXL._ ’ A’ dìót пуп-Ген efzik, mikor a’ béli keményedni 
- ' kezd , meg tifztitván mindern heìátúl. Azon-kivúl, 

hárazon-ìs a’ gyůmölcs-kôzzótt. Némellyétkekben 
ie , de ritkán. Liâariumot-is cñnálnak belôle. Kiri“ 
magános helyeken írok. A&quot; dió-levellel, mi-képen 
штативе a’ brenzát rothadáßúl, feLtaiáiod a’ 
Kalend. n. 203. Mikor a’ dió fának ágait leanetzik, 
nemrkell egyenefen metzeni , hogy az efsö, 63 a' déf 
bé-ne férkezzék a’ bélibe; тег: igyidö ватага, éppen 
addig meg'rothafzttya a’ fait: hanem óldaiaslag`hogy 
a’ kérgibe ne-fzolgálhaíron a&quot; viz. A’ dió heìábúi ,ió 
hamut égetnek. A’ Fáiának belibůl méclèt a’ lámpás 
ban , a’ hól dió olaja! élnek. A’ díónak kemény hún 
îyâìa, à’ ki belôl kerefzvtůl-áll a’ béliben ,° ha az ámyé` 
kun megfzáraztatik, 63 porrà tôretik, ’s :zt a’ port 
káfìélyos borban meg-ifzfzák .' тез—Шиша a’ gy omor 
fáìáß. A’ dió, melegitô és fzáraz terméfzetů t шеп 
tůl régiebb ‚ annál inkább. A’ régi dió'aúl , oiait ¿get 
вы: ‚ а’ ki попа nem-ételre, hanem затрат ‚ és ог 

'-vófságnak való. ~ 
A’ ki nem-igen Arégi, ha ollyanbúl egy шт 
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ч . &quot;’ I 595 
тез-1613612, а’ ki öreg; ящик -l'm'ma'd-l'él'z'e lelzen 
bélià a’ kibůl ha 16, и. il; olailefzen. A’ ki az ůtés~ 
bůl, verésbůl való dagadáfokat, kékůléfeket, akár. 
hól legyen , meg-gyógyit. Etelben-is igen 16: hanem 
az otvófságokban a’ régi 63 uvas olaiial , ôfzfze-kever 
hetni. A’ dió, a’ gyomorban sárt , 63 hurutot fzerez: 
fö-képen e’ a’ kinek gyenge, 63 rofz gyomra vagon. 
De 16 a’ közép fzerů gyomrúaknak, 63 azoknak, a' 
kiknek annyi hidegség vagyon gyomrokban , hogy 

§meg-eméfzthelèék a’ diónak' melegségit. Vifzontag, 
а‘ meleg gyomorban tûzefséget, 63 haragot indit,és 
fůlìôs nedvefségeket: a’ kik fôfájáll: , 63 fzemek for 
gáfokat fzédelgéfeket vonfznak- utánnok, Harlem, 
meg-kell a’ diót áztatni vízben , hogy le-vonhafsák e’ 
heìát, ’s ugy ehefsék. mint a’ frillìt. На az étel elött 
két fzáraz diót ,&quot; három 'fúgét , húfz гага-1617616: egy 
kevés foóvalóleze-tôrfz, ’s ugy .efzed ; étetéfińl ne 
fély azon nap: a’ тёк-361.13 61 01'21аи:уа. На éhomra 
a’ dió belet meg-rágod, a’ důhòs-.eb пня-636: meg-gyó 
gyittya. Hafonló këpen, ha a’ dió-belt veres-hagy 
mával , mézzel , foóval ôfzfzetôròd, 63 l-lafh'o mot e6 
nálfz belóle, reá kôtvén, mind důhós~eb, ’s mind más 
féle шиш, meggyógyit. Más-féle keliÍ'eket-is:f`ô- 
képen ha meg-¿gered a’ dió-belt, és box-ba habarod , ’s 
meg-ifzod : a’ tůzes fakadékokat meg-gyógyittya. Ha 
meg-rágìík a’ dió-bélt; 63 a’ Fene, avagy vad-húfra , 
vagy túzes gugára tefzik , igen hnfznos orvófság.; ‘&quot; 

А’ torok-gyék ellen-is: ha olaiìát, 63 ruta-levit 
ôfzfze-keverik. A’ fûlnek 'meg-gyúladásában, mézzel 
ôfzfze-kevervén , еду keveiI'et bocsátanak belé. Az 
ůres-fogat , a’ diómrk heiával sůt'ógetik-meg. 1 игуан 
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&quot;' *_i-*___lnw 

ezen 'dió-heiát, ha тез-636613, meg-tôrik ‚ borrel `és 
сыт ôfzfze-keverik, ’s aval kenik a' gyermek Рейс: 
igen meg-neveli a’ наш. Ezzel élnek a' hai-folyás 
ellen is: a’ kiknek haiok, („шок eLmegyen. A’ dió. 
пай zôld-heiát ha le-vonfzák, 63 annak levi: lli-faam 
iik ,~ az: elegedendô mézzel, mint a’ fzederiJevet meg 
fôzik , ’s aval s' соси: korogtattya ember , ¿s ífzfza-is: 
a’ veízedelmes torok'gyéket, és пущу-сарай le-fzál 
153“. тев.3у63уйссув. А’ gelefztát , 63 годины 
meg старшую. Némeliyek azt îriák; hogy ha a’ dió 
fának gyôkerivel , minden баса-63631 napon едут: ‚ 
a' fognil: dórgôli ember ,- igen meg идти elméiit, és 
éleíìti érzékenségit. A’ dió-tänak elsó cfiráiát, ha meg; 
fôzik lévben , иву boi-ban ‚ 63 azt ífzfzák: igen ió a’ 
k6, 63 eolica-ellen. A'diót, ha тез—36:53 mákkal» 
eggyůtt , хищник ’s сшитое dinálnak belôlle :ál 
то: fzerez. Az éretlen diót mind heialìúl, ha Sz. Iván 
mp táiban meg-fzedîk, és abbúl vízet égetoek, a’kit ki. 
vůl tel'znek akár-minémů febre, 63 mérges meg гуд}: 
dott -fekélyekre, még {виды-3 is : igemhafznál. Es, 
ha két vagy három untiat meg “так belöle , igen he. 
veßt, ésa' mirigyet ellenzi. ,Hafonló képea , ha Se 
ptembefben спаек а’ dió-heiának (ha [ìintén f'ekete 
leízen-is , вы: rothat ве-1е3уеп) vizét чеГ zik ‚ és abban 
nem-igen fokat «tenet-bé, millon&quot; a’ hévség keìèòdìk; 
kmek harmad-réfze eczetlegyen, és ha elébb все: vá 
_gattak; bizlonyos 63 probált orvófság a’ peůìs-ellen. 

ECXIJL A’ dió-levélnekis ha Maiufnak végin vízét veízik , 
63 aval mindern nap regvel 63 efìve mefsák a’ (сыны, 
ésruhát mártván belé; azzal панк: igen медианн 
gyn, ¿s fris húß nevel, A'dió, a’ hai-ételnek nedve: 
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nyálát eivefzi ,- azérta’ hah'a diât fzokt'ak entri. ANé 
-mellyek a’ dióbúl , és fog-hagymábúl, igen 16 Иди-11; 
mot cfinálnak: a’ kit peßiskor éhomra efznek. Más 
liétariumot-'is cfìnálnak: a’ nyers-dióbúl, Mellynek 
módgyát , ez-után ítóm, хамишь 0121: , a’fiket- 
séget~is el-veízi: ha egy-nébány cfeppet bocsátanakg’ 
fúlibe embernek , а’, kit nemellyek igy elìnálnak; A’ 
dió-fínak gyenge clitáiával, egy òreg kerekded ivo 
get meg-raknak , ’s_azt a’. ló-ganéiba, egéfz efztendeig 
el-áfsák; az után ebbúl factual: obit-ki , een.: Vaia 
mi kevés más dió-olaiial òfzfze-keverik : 63 ebbńi egy 
néhány cfeppet boesátnak az em t' fůlibe, hogy ióI 
bé-h'athaii'on. A’ diófábúi, fok fz тат, fzekré 
nyeket, 63 egyébféle ezkôzòket fzektak спиной : mi 
vel. igen erôsJa, és f'zép fimán,meg-_gyalúlhatni..` A’ 
zöld-dió heiábúl' , ha meg-tôrik , _es vas-fazékban meg.` 
fózik , 16 dió fzinů feßéket cfinálnak: kivel fát , 63 eg 
gyet-máft effélét Рейса“. Tartóíiâbb Iefz. ha kevés* 
títnsótI tefznek hozzâia, A’ dió~heiát ha ранг—263113, 
_es azt a’ vízbe vetik ,° дыша avala.’ vízzel a’ fòldet 
meg ôntózikg'fzámealm férìg terem belôle, mellyei 
halat fognak. Némellyek,_a dió-fa gyôkerinek heìát 
грызет , azt bor-eczetbe megáztattyák : az-utín a’ 
тащусь-163 tefzik a&quot; мат-1:16 embernek , melly meg; 
«ища a’ feiettébb _vaió h_évs et ; de_sl a’ tenygrirúl el» 
megyen a’ b_ôr. Еву vagyk _dióth ha a’kagpanba, 
&quot;gy tyúkbetefznek :_ hamnriibb meg-»f6 túle. Ha vai» 
lakit az eb туя—та: , szon паров egy 6 diót tórì-meg, 
63 ted a’_ тата; 3241360, vesdvalami éh-tyúknak, 
иву kakafhak :. 63 ha azt шея-6121 ‚ 's meg-nem hal tůf 
Ie , iele az ,. hogy _a’_ Качай. nemvóit důhös; ha pedig 
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598 Harmadik Kônyï'v Giùmölcsôs-Kert , 
meg-hal , dñhös vólt;I ‘ Azérl: Нита—пар ‚все eleît 
kell venni шпик a’ betegségnek. A’ акын termen: 
gom'bábúl , ió tapló lcfzcu ‚ ha azt швы“: егбШш meg 
Tfôzik , az-után meg-fzátfazttyák: avagy a’ ruhafòlibe 
‚гамак a’ katlanba, im'ellybcn. lúgot fóznek mikor fzs 
'půlni shrunk; &gt;az-utâmyól тешь-ими ‚ igen m - 
törik. A’ ki шее-“Щ: feketiteni a’ haiát, ége c 
шее az illyen dió-fán сеттер: gombát , és olaiial ke 

fverje-L'szîzc.: : -’s папуа-тег мс, РеШзког, ha fä 
0:6: фантик днём вотрйьйъ; el-ůzi a’ адептам. 
*et inw-.Iâ _.:- ‚тип “ - if --&quot; 
1 o' .‹‘› i.. Х?“ Модуогбд fárúl. 

CCXLU&quot; A’. Mogyofóxátrneákok, corylumk haak-.i ' чуждые-ради, äyaìgy'ńwgyo'róiát Avelhnœ 
dak; Kétï-f'élet èz, erde'íïßs ke'ŕti : _'mell ck nem-igen 
‘l'ŕúlömlàôzhèk шиты: Fö-képen à gômbölyúk. 
A' kit а’ктьш Ízolítak nevelńì , inkább hofzúkáfok, 
A’2dr-is‘x'íë'mteilyßkiìzié'reblr',~ néúlellyek pedig vereífek’. 
CER-hem' тяп-цеп Рит”: 'a' 'fôîöet a' ki пейте ‚ 
hideg; (мацу, зава; sgyagoß, es пираты: кед. 
ireHi. “Ã'mtgvânñltethëtni,' mińt a’ mondola't, ne- 
is ’mëlfytbbe'n 'kêtèůìhälŕ „de iobb, ha a’ акаем ki 
аде; ëfe'mètékcn шеек, i’ rkinek {шейхов дудит. 
vagyór'iü _Me&quot;-ì’ehct .mls ~úì_növenůéken~ìs; a’ kia 
тафта; ’sfìñind 'lîì 116963 'va you: de :zt {Hen-ke“ 
hfieltvrët'li,&gt; ’hogy ‘viz’ a&quot; e` ne-fzivárkozzék, és 
meg-ne gothadgybrfl. Agt tarttyák némzllyek ,hog'g 
a’ могут-641: пак-„акт áltaLůltetik ‚ tenyéfzôbb 
lefïe'n, _és iòbb g' ůmölcfe.' Merc ha ст: ugy had 
Èyßk, igen bber au падаем némellyek пс tartyák; 

- ‘ h' _ (w ’ :l Y 
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hogy iobb ha nyeiik, és a’ teteit el-tarollyák , теге 
сбЬЬ gyůmôlcsôt haz, Ha -pedig mind ki-vágiák , a&quot; 
kòrůlótte ki-nôtt Eatabcfemetéket, na y-fát nevelhet 
ni belôle, de nem хат olly tenyéfz g mere a’ ned 
левее, inkább mind a’ temérdekségibe megyen , és 
azt táplállya. Mind-azon-által , értelmeskertéfz em 
berektúl hallottam: hogy io'bb , ha ki-irttyák a' kör 
дуй! ki-nótt ciemetéket , és magános temérdek-fát 
nevelnek. Mere noha valamenyivel', keveifebb mn 
gyoró terem тайга: de annak mogyoróia, nem-lefzen 
elly hama'r férges , mint a’ bokrofan nòtt mogyoró ; 

ra’ ki közönségefen , minek-elötte ìól meg-erik, iobb 
réfzire meg-fzokott férgefedìni. Mellynek , ока: ad 
gyák némellyek , Atilioteles tanitásábúl x hogy a’ ned 
„(из ‚ a’ rothadáfnak папуа ‚ a’ низ: fzármazik a’ fé 
reg. Azért, ha feiettóbb való, mint a’ fris тонус 
róban fzckott lleuni : hamer meg-terern benne. Avagy 
[югу ‚ kevés olli vagyon benne .' mert mikor immár 
meg~fzárad, több olaiofsága van, Azért keveffebb 
fergebis találni abban, mint a’ d:óban is, kiben min 
denkor meg-mand a’ zírofság. Némellyek ollyam ta» 
núságot adnak; hogy ha ki azt akaria , hogy iól gyů 
mólcsózzék a’ veres mogyoró, Sz. Lampert napián, 
az az , I7. Septembris, avagy egyv kevefsé elébb: ь 
vagy egy kevefsé utánna ůlteíië-el a’ mogyoró iiatal- f 
Ifát ; igy , jó és fzapora gyůmôlcsót hoz: a’ газеты. 
is ment lefzen. 

Máfok, a’ meleg és nedves helyeken Oéìoberben, CCXLIV. 

-’s Novembezben últetik : néha Februariusban ,és Mar- A 
tiusban-is meg-lehet. jobbnak ítélik némellyek, ha 
cgy-néhány ágacskát hagynak eggyůtt-,fmikor el _úl 

„ Е e e e 3 genk , 
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tetik , hogy fem mint cfek eggyet; meet tenyéi'zôbc 
' bek lefznek. A' mogyoró-fát, minden efztendòben 

egyfzee meg-kell параша . 63 a' kômyůl ki-nôtt ágacs 
Шт le-vagdalni, egy-néhzínyan-kivúi, a’ kik hofzú 
káfok , és egyenefen nônnek; azon-kivúl , egy ágacs. 
kát fe hadgynnak , a' ki három, vagy négy kônyôknél 
hofzabb legyen : На 41&quot; mogyoró-fát gyakrabban le 
velezik, avagy váftállyák , avagy a’ heiábúl ki-nôtt a’ 
„сенат le-metélik: , és meg-kapállyák .’ anni! egye 
neii'èbben , ¿s hefzabban nönnek , tôbb „шатае 
is hoznak. ‘ Mett ha ш: nem-cl'elekfzik, nz egéfz táp 
Iáló nedvefség efak a’ fáiába és levelibe щи. На ki 
a’ mogyotót fokáig, 63 friifen akarìs tartani; (дм. 
edénybe tegye, ’s ngy éß'à-el a' ßldbe. Némeilyek 
ст: fris fôvenybe tuttyák a’ pinczében'. es ha igy 
áll , nem-árt annyira , mint a’ tôbbi. Egyéb-ként, 
terméfzetek-í'zerintv fö-fáiáß, és a’ gyomorban gyúlac 
(МН: indit. Ha ki гона: efzik benne, vér-hafi: l'zerez: 
партнерш Auguftusban. Egyéb-ként meleg , 6s 
nem-igen fziraz-terméí'zetů : de a’ diónál hidegebb , 
63 tômóttebb , inkábbsis táplál. Szeleket indit az 
emberbe, kivált-képen ha az belsòheiával сел: : de 
ha azt le-vonnyák-, könnyebben meg eméfzthetni. 
Az Spanyór Afzf'zonyok megsůtik , ’s ugy efzik. 

A’ mogyoró-vef'zizô, паду ellensége a’ merge! 
állatoknak; inert ha valahol a’ házba ‚ cfak fel-füg 
gei'ze-is az ember, oda bé-npm megyen fe az Геол-рт; 
fe más-féle mérges-állat. Es ha ott Изумив, mind. 
gyárt el-1`zedi onnét magát. Azt-is íeìák, hogy hl 
ki éhomta rutával mogyorót ешь, annali non a’ 
троп fe méreg , fe mérges-állat петлица; ¿s a’ 

[сои 

ñ 
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&quot; Y“ “МА-щ ’er z.' ii; um“ 
fcorpiók-is elfzaladnak túle. Ha pedig fzáraz 11336 
vel efzi , meg~gyógyittya a’ mérges fcorpió-maráuít. 
A’ parafztok azt tarttyák . hagy ha a’ kigyót mogyo 
ró-pálczával от: meg-útik-is, me -merevedik, és az 
után meg-hal. Az olaiìa, igenj a’ régi burnt-ellen. 
Ha meg-¿getik a’ mogyorót , és medve hájial òfz 
fze-törik, ’s meg-kenik a’ Бей: vele , a’ kinek a’ hais 
cl-húllotx megint meg-neveli. Haß’ mogyoró heìát 
тег—63:61! ‚ és olaìial jól Öfzfzç-tòrik, ós elòl a’ teji 

yre töltôgetik: a’ kék , avagy macska fzem-Fényit a’ 
gyermeknek ‚ meg-feketici. A’ mogyoróbúlki-fa 
от: le'v, igen hafznál a’ vér-has ellen. Az étekben', 
nemfzoktak vele élni: Навет na'd-mézzel , vagy сш 
kor-kandlival ‚ confeéìet cûnálnak belôle , mint a’ 
mondola'búl. 

A’ fáiábúl, ió abroncl'ot сбивший. A’ hólt-er 
nivel, igen élnek a’ Kép-írók, Kép-faragók, ás más 
effele Meûenemberek : mikor valamit raifzolni, дин. 
nak. Ezen hólofzénnel éluek, {push-por 06116163 
ban-is. Végtére, a’ mogyoró-vefzfzônek, egy cfu~_ 
dálatos свинства: ‚ 63 terméfzetit апатии á-llítani 
az Authorok .° hogy tudni-illik , az-által a’ fôld Буст 
rában , aranyat, ezúlìôt , és таз-1616 értzet сея-сапы. 
hatni, ’s azoknak ereit; 63 azért, men vefzeìének 
nevezik. Az pedig, ha Щеп hirével meg lehet-e’, 

CCXLVI. 

arrúl ¿n itt: nemdií'putálok. Mivel, fe a’ Philofo- ‘ 
phufoknak, fe Theologuí'oknak tifztekben , nem' 

akarok lépni: hanem, ст; fzintén a’ Хек-1:6 
fzeknek hafznos hatáeokban akqu 

ванадий. 
5. XVI. 



602 Harmadik Kônyv Gyůmòlcsòs-Kert, 
'î 

5. XVI. A’ Gefztenye-fárůl. 

CCXLVII. A’ Gef'ztenye-Fa, magolïìn fel-nö .° némelly ôte ge'ob , 's némelly apróbb gyůmòlcsöt hoz, A' 
kúlsö hein, Ь63у63 apró tóvifïëkkel teli , mint a' д 
súl-difznocskámk bôre a’ kiben fekfzik a’ gyůmôlcs. 
Ennek a’ gyůmölcfnekàs, még az-után egy keme'n- 1 
nyebb bei: vlgyon, mint a’ pargamina gefztenye 
fzinů mikor тез-61111: поп belôl ‚ 6 у hírtyás bóre; ’s az-utín , Feìór tômôtt Í'zéki, Az greg gefztenye , 
kit mi Olafz-gefztenyének nevezůnk, nem- igen te» 
lem a’ Mi-Orfzágunkban .° ha fzïntén magúl 111166111 
is-el , nem-leí'z ollyan magy, 63 édes; noha отмену! 
re nagyobb lef'zen a’ kòzónségefnêl. A’gefztenye ‚ 
hůves eget kéván, noha a’ közép-fzerůt fem ved-meg. 
lgen kedvelli az árnyékos , és meredek helyt’s n’ hegy 
ódalt, melly az Efzaknak elleniben Fekfzik, A’ völ 

. gyet-is; cfnk hogy, meg~ne Fof'ztafsék a' táphíló 1166— 
vefségtůl ; mert ôrômesben 116 a’ nedves , hogy fem 
a’ fzáraz helyen. A’ fzůntelen való Нар-56113: fem 
fzereti: a’ Felettébb való Elzaki-fzelet f'em, Lâgy fól 
det , de nem-Fôvenyeiì kedvel.' A’ fekete-Fôld, leg. 
alkalmatoffabb neki. A’ lapállyon, kemény agyagos 
fôldben; akár kôvecfes és Киров-13, ист-6161116&amp; 
terem. ' 

A’ gefztenyét, шву a’ magván, az az , a.’ дуй. 
móicfìn ůltetik: avagy magátúl ki-nô. De mikor сГе 
metén últetik , ugy el-bádgyad a’ баш—Р: ‚ hogy ké: 
ef'ztendeig alig veí'zifel magát: 63 kéçsêgeg ‚ ь. meg. 
éled-e’ zvagy fem. Ültethetnì azért mind magen, mind cfemetéiin. Navemberben , Decemberben, 1 

Janua- l 

CCXLV 111, 
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anuariueban, Februariusban, De némellyek inkább i 

)ovallyák Martinsban, 161 meg-kapált, meg-,ganéio 
zott, 63 tifztitott fôldbe idején. A’ mag legyen Izép 
¿reg , 161 meg~értt, 63 egéí'séges, Hogy pedig Februa» 
riufìg meg-állyon , igy kell vele bánni. A’ gefztenye't 
тег-126632122&quot;: 32 árnyékon ki-tez'ìefztve.' azfut'án, 
_eegyék valami fzoros és fzáraz helyre низы. Azz: 
fzorgalmatollìn, a’ (шумя: rnellett- áfat fóvennyel 
fedgye'k-bé. Harmintz-nap múlva, hánnyák-le róla 
a' fôvenyet, 63 vefsék hideg vízbe a’ efztenyét.' 3’ 
ki ali-fzál az 16, '3 azc tartsák-meg; 3 ki Fen leve'g, 
az' rofz, és veße'k el. A’ ki 16, azt megint fôvenyel 
fedgyék-bé, 63 go. nap-múlván , hafonló-képen pro 
ba'llyák-meg. Ezt пап-0011201: cfelekedgyék, ’s har 
madfzor ki~keletnek 616110: 63 a’ mellyek iók válnak, 
azokat ůltefsék~el. 
föveny-kôzzé rakiák, mint a’ több magokat.' kirúl 
самбы-13 egy-néhányfzor emlékeztem. Mikor pedig 
el-últetik a’ gefztenyét azt akariák némellyek .‘ hogy 
hairmat', négyet, avagy 61:61 ’s hatot ültelï'enek сдуй; 
vé, hegyivel-l'el , egy lábnyi'méllységre ,° 63 egy réf; 
nyire tívúl еду-111611111. 212411611, két vagy hírom 
efztendô-múlva, mikor által-akariák últetni 3’ Getal 
nôvéfeket .' 4o, lábnyiraA еду-111611151 131661361: a’ lapály 
helyeken ; теге 3’ hegyeken , 63 ódalban, sůrůeb.' 
ben últ'ethetni.. Mivel pedig ez a’ fa, 126161611 kiter. 
iefztiaz ágait, azt is kévánnyák: hogy az últetésben, 
kettött kettört ůltelfenek egy-más-mellé, kinek ki 
nek maga'nos gyôkere lévén ,° azért- iobbnak ítélik' 
kôzônségefen , ha` a’ gyůmólcsén últerik. магах, 
331611 tartanak. , ‘ 

&quot; F f fl’ 
о ~ 

Némelfyek cfak valami edénybe ' 

À’ 
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A’ афишу: dlfbatm' , cfak-nem mint мамам 
akár шиши ‚ akár fàmre, akár Яри кислым: 
mindgyárt , miqu a’ Nap az Etfzakával egyenlô vólt, 
Némellyek Martinsban ‚ Aprilisben , Maiusban , az 
óltáfmk kůlömbsé e fzerìnt. Últ/um' pedig Muga 
рта, Bik-fába , il-fa'ba , Лёшу-[463 , Fůz» ¿ba : de 
ezeken késòbben erik, és nem-lefz ollyan i ‚ hemar. 
is el-véfz. Ha так: Др“, vag дети :keria óltaní 
a’ gefàrmjyét: nem :zon efztend -béli igtúl-kella'í'ze 
met le-mefzeni; Навет, az-elótt való efztendô-béli 
búl ‚ 63 akkor, mikor 3' nedvefség belé-kezd erefz 
kedni :}63 3' fzem fem fokadott még ki, маге]: с]. 
mennek , 's egy fzép На: fellyůl el-mctzenek: 63 сГ2 
tendöre, millor lli-fog nônni, egy-néhány ¿gacskát 
le-metzenek , тщетные: 3' bimbó ki-vér: 63 «loket 
32 ágakat, hideg 63 ámyékos helyen el temetik, avagy 
fôvennyel bé пашут: ‚ hogy Aprilisben 63 Maiusbau 
élhefl'ènek velek , kìkrúl fzemet, avagy Gpo: voulut’ 
fanakJe; mint 32 óltani való ághoz alkalmztos. A' 
gefztenyét , mindenkor Martiusl'nn, 63 Septembetben 
környůl kell kepálni: 32 {папы 63 uyesélï'el, inkább 
nevelkedik. A’ hegyekben, alacfanabban nevelhetni; 
3’ sík helyen, magolfabban- Ha 32 ember покайся“ 
fnl akaria fzaporitami , meg-lehet : вы hogy máshovâ 
onnét nem-vihetni, 

A’ gefztenyét , póznákkal verik-le , mikor meg. 
érik, mind шике: heìával eggyůtt. Akker ¿eik pe 
dig meg: :nikol- vagy ki-húll 3 gel'ztenye , g’ сайта: 
helábúl; vagy mikor ez meg~nyilik , 63 ki-kezd 3' вен. 

&quot; tenye belôle látfzani ôfzfzel. jobb тёти-61:31 mind 
mert igy парши le-verni ‚ minek-elôtte ki-húllyanak; 

' . tovább hln-___&quot; 
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tovább el-tarthatni ñ'iffen, meg Машина-13, ha ab 
ban hadgyák. Ha pedig ki fzedik a’ töviÍTes heìábúl, 

' tizen-ôtôd парши alig~áll tovább; hanem-ha valami 
meŕterséggel élnek. Ugy-mint , némellyek frifTen a’ 
fóvenybe rakìák, ’s a’ pincz'ébe tefzik. Némellyek, 
kosárba rakiák, ’s a’ Fúltòn fzátazttyák-meg. Aztleg 
inkánb iovallyak , ha ki.i`ukáig ftiÍTen аки-1.3 tartani: 
vegye~ki a’ töviffes heiábúl, 63 taltfa dió«kózzòtt ,° 
avagy tölcfe rakásba , 63 fellyůl fedgye-bé dióval. 
Met-t a’ diónak ollyan terméfzete van , hogy minden 
felettébb való 63 penifzedö ned'veiäéget meg-_eméfztt 
ha hôld-fogytira ñedik. Máfok , valami úi cFerép en 
dénybe tefzik , 63 Í`záraz helyen, a’ földbe áfsák : avagy 
Imer МН: Fonnak , ’s azt agyaggal meg-kenik, hogy 
n’ faellô hozzá ne-férkezhefsék; avagy polyva kôzibe 
rakják. De akár mi-képen tartsák a’ gefztenyét, mind 
az-által ‚ arra igen-kell vigyázni : hogy frißën rakiák 
bé, 63 ugy fedgyék, hogy a’ levegö-ég meg~ne 161111113; 
men: hamat' meg-véfz. 
dényben-is, inksíbb meg marad. . 

A’ gefztenyének, meleg 63 fzsiraztóterméfzete 
van, 63 könnyen megeméfzthetni: nem-igen kemé 
nyit, 161 táplál. A’ kik Choleticufok, nád-mézzel e 
gyek: a’ kik Melanoholicufok , mézzel. Ha meg--sů 
tik , ’s mézzel éhornra efzik, igen 16 а’ burnt-ellen, 
A’ hafnak, és gyomornak felettébb való fclyását, 
megenyhiti. Az а‘ viz , mellyben gefztenyét föztek 
mind 116131161, igen 16 а' vér-hasœllen : és azoknak, 
a’ kik vert pöknek, ha ifzfzák. Hafonló-képen a’ ' 
hártya'ìa , melly a’ kemény heiát el-válaízttya a’ 126131 
tůl , ha harmad léfznyire meg-fözik vízben , ’s azt a’ 

F Eff 2 vízec 

A'gefztenye-fábúl clinált e- _ 
CXLI. 
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Икс íl`zfzák , igen meg-eñlapittya a’ has-folyáß: ugy, 
ha favmyú borba “такая. На a’ geiztenyét meg 
сбыл: ‚ Гобс , mézet tefznek közibe , ’s a’ dûhôs-eb ma. 
rására kôtik, feierte iger; hafznál. Ha pedig a’ gefz 
tenye-liizt kôzzé, árpa lifztet-is kevernek , és eczetct 
tölteuek, ’s аи: а’ meg-dagatt, avagy kemédyedett 
mellyekre kôtik az Afzfzonyoknak; aztel-iìéllefztí. 
Némellyek azt так: hogy l'zelet cfínál az emberbe; 
némellyek pedig azt tarttyák , hogy nem: haue-m ki 
úzi. A’ gefkenye levelet, mikor a’ fárúl ШВЕЦ le 
húll , ha fel-fzedik , minek-elôtte az efsô meg-ef: : igen 
jó a’ barom-alá hánni. На pedig az -efsô meg-eüe, 
)ó ganéì lefzen belôle. Némellyek a’ tol мнут, ván~ 
kos-heist tôltenek vele ; és ió fait: hálni. A’ gefzte 
„ус-гати hamiîia, nemìó a’ lúgba : xńert иву-тез 
mocskollya a’ ruhát, hogy ki-nem vehetnì a’ moes 
kot belôle: hanem,n’ faheìának hàmujábúl , jó lúgot 
спады ‚ a’ kivel élnek ‚ millor sárgával akariák а’йдгс 
ЕеРсепЕ. Az I'zene, ìó a’ kovácfoknak: mert hama: 
el-ólthatni. ‚ А’ fája, igen ìó a’ ház-épůletre’. Сент: 
tartes mind ‘а’ fôldbc, mind azonkivůl az efsôben; 
azért, felette alkalmatos a’ каштан. 

CCI-‘IL Némelly Orfzágokban , тез-6:1“: : de elsöben , 
meg-fzärazttyák,és le-vonnyák а” испытании 
is , ’s kenyeret sůtnek belôle ,'avagy ша: fòznek t6) 
jel a&quot;lif`ztibůl. Egéfzen~i§ meg-fôzik dif-¿nó húñ`al~ 
Egyéb-kënt , Minálunk nem-igen ешь vele az étkek- e 
ben; hanem, az allaputredákban ‚ leves páftétemok- ‘ 
ban, és mikor malaczot', lúdac, tyúkot sůtnek , :zt 
meg-tôltìk vele,’sióízt n'd псы. Két-képen köfzîtìk 
el a’ gefztenyéc .° vagy efak vízben meg-fôzik , és iól 

` ‘ mvg-_. 

à. Ñ ‘‚‹‚\‹.‹&lt;— 
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mngágyúl; vagy meg-sůtik. A’ sütés-is . vagy pa 
rás ha'muban. legyen; vagy likas vaeferpenyòben, a’ 
langnál.: ki ezt, ki атак javallya. Minek-elôtte meg. 
akariák sûtni , meg-kell egy kevefsé a’ пенс metzeni , 
паду nyitni ;- mert egyéb~ként ha nekì hevůl , ki-ug- 
rik a’ tůzbůl, nagy pattanáfïàl. Miko: enni атм, 
némellyek mind heiaßúl ió melegen adgyákbé. Né 
mellyek meg-hámozzák ’s tó’fa-vízzel meg-öntôzik , 
és nád~mézzel meg-hintik. ~ 

Elég eddig a’ Gyůmölcs-ŕ'áknak, mellyek Orfzaî 
gúnkban találtatnak , Nemekrúl és1Tulaidonságokrúl. 

XII. RÉSZ. 

A’ 'Gyůmòlcsôzò Cfemetékrůl , avagy 
Bokrokrúl. 

Annak pémelly Bokros-Cfemeték , mellyeket az 
'ô gyûmölcsôknek hafznos vólcokért , mind ét 
kekben fôve , mind nyerfen; a’ kertekben fzok 

tak nevelni, Noha az erdôkben, hegyekben , mezó 
kön magoktúl is nönnek ; ugy.mint, Egres avagy 
kôfzméte, Vad fom , avagy fái-sóska, Betberis Deákúl, 
машу , Deákúl Rubus ldœus. 

§. I. Az Egref'růl. 
Z Egres , eg`y alacfon apró «БУБНЫ tellyes Boki 
ran terem : kit a’ Fel-fôldôn , Kôfzmétének 

шить. 'Néhunt a’ hegyekben, és bokros helyeken. 
is terem ,° de alkertekben , kivált-képen azért lúlcetilr, 

F Eff 3 hogy 

CCLIII. 
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hogy 3’ 116105931, mikor még zöld; és éretlen, 
igen i6 ízů éckeket fôzhetni mind húû, halat, leg. 
inkább судьям. Levee páikétomban-is tefzik, ’s 
tortát-is tóltenek vele: tire meg-taaie a’ Magyar fzs 
kács. Ест: helyet-is élnek, 3’ gyúmôlcfinsk ki-f'a 
dart levivel, kirůl шить. z, A’ kettet ékeíiti, 

к meet igen alkalmatos 3‘ bokros топ-3: ŕzép zöld 
levelů, 63 sůrúen nö, ìól meghadgya magât nyiret. 
ni, ideìh hoz gyñmôlcsôt, 63 mindgya'rt Martins. 
ban kezJ levelezni. Miko: meg-¿tik , valamenyite 
meg sárgúl . lágyúl, és édes íze van.' 3‘ „(пнёшь 
kózzótt ef'zik nyerfen. кг: ŕ'éIe ez: eggyik mezei,’s 
a’ тат: kerti. A’ kerti , cfak aval kůlômböz a’ má~ 
аист: hogy ez, vakmenyire nagyobb (zemet hoz. 
A’ tetti, нежить (26:63, némellyik Ema. Tifzta 
&quot;тети-53 vannak, Etfek urnnkô Natsága kettiben, 
Akár-minánů helyt fem vet-meg : hůves helyen in 
kíbb terem, hogy fern igen melegltartomáuyban. 
Ne :n-kéván fok munkát , cfak egyfzet, vngy kétfzet 
efztendôben meg-kapállyák , 63 32 afzfzú ágaitúl meg 
fzabaditsák; Szaporithatni , ha az ágakat еду-11:60:61 
egy дань gyòkén-el el-fzaggattyák , ’s ngy [Шейк-61: 
а’ magen-is meg-lehetne , cfak hogy igen késó. 

Az egresbúl, avagy köfzmétébůl fôt lév , {веди 
ízt ád а: ételre: 63 kedvet ('zerez. A’ hideg-le\ésben, 
ha fzinte meg-nem Iózik-is, hafznos : meet hůvth, 
és fzorit ; azért , a’ hafnak minden folyását meg-állit 
gyn, kivált-képen a’ ver-hait, 3' fzominságot 61 Nei-Li, 
а Vért pökôknek felette hafznál , kivált-képen abbúi 
faitoltlév. A’ fel-gyúladt “размыт-нерва a’ ей 
zes falyái'okra, Yavagy Csúzte, nagy шатенки) köcik. 

. ‚ ï ~ Hafen 
i 
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Hafonló hafznn vagycn a’ leyelinek-is, de nine: olly 
шву 6:616. На éretlen efzik, meg-indittya a’ vízel. 
letec: és ki-vif`zi a’ fôvenyt, ’s a’kóvet az emberbůl. 
Miképen cfînállyák-bé nád~mézben : 63 télre egéfzen, 
паду annak levlt , ide-alá feltalálod. 

§. Ц. Sz. János Szòlòcskéjirůl. 
Z зря-6 veres, gômbólyů , leves fzölôaske, egy 
cfutkán fok ЮН : azért némellyek, Tengeri [zö 

lónek is hi' k x némellyek, Sz. János fzôlöcskéjinek, 
vévén ezta nevet a' нашептал. A’ Deákok, Ribeß 
nek nevezik. Ezt-is a’ kertekben nevelík, Boki-os ú 
шпаг ¿lnek vele: de mivebhogy gyenge , és hama' 
le-ha`ló ágai vannak; azért léczek-kózzó Вен-61:66: 
venni., позу egyenefen , 63 rendefen állyanak. A’ le 
veleknek Быта]: , hafonló a’ fzôlô levélnck 569113515 
hoz : cfak hogy api-ó. Az íze , édes favanyúcska, mi» 
kot iól megórik. иву lzaporicryák mint a’ 116121116 
tét. Az éckekben, súltnlá való leveket, és sásákat 
cfïnálnak, ’s tortákat tóltenek vele: надышался, 
Sympokat, igen ìókat 63 hafznofokat, nád-ìnézzel eg 
gyútt сбивший. Egyéb шипы: fem kévnn az egrefnél. 

A’ gyúìtovíny hideg-lelésben, igen hafznál. A’ 
gyomornak hévségit тез-116961161 : а’ fzomiúsígot, 
cl-ólttya: az émelygéß, 63 hányáû meg-cßlapittya: 
az ételhez való kedvet, Felindittya; Mind az meg 
rekedceknek, ’s mind n’ hafa-Folyóknak, igen na 
fegitségekre van: Es yazoknalniez, kiket a’ sár губе r: 
ós a’ kiknek a’torkókrn for, vifzá-velí azt, A'meg 
gyúladott-vórt, meg-enyhiti: azéri: némellyek , bott 

&quot; Pfçfçl 
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‚ Нагт112111&lt; кыш буйшб1с363-Кег1: ‚ 
prefelnek-ki 1161616 ‚ '3 efztendei`g-is eLáll, 63 azt töltik 
az arvófságban , maga az Ribes-helyet. Az afztalhoz 
is adgyák uyerfìzu,~ a’ gyůmölcsôk-kôzzôtt. ErFek 
urunk 6 Natsága kertiben , háromfelét találni ; ve 
refïèt , feiert, mint a’ дудит-116111611 , 63 feketét. 
Ebben az úcolsóban , az a’ kůlômbség vagyón : hogy 
a’ levelei nagyo'bbak , és 16 fzsgúak; fó-képen, ha egy 
kevefsé az újia-kôzzôtt тез-1611 ember: deaz erejek 
miud~egy,` ' ` ‘ ' 

' - §° 111.. Ai га]: 365161111]. 
’ Fáìi sóska, vad-fom, Dcákúl Berberis egy 1101101 
« inkább , hogy fem valami derekas Fa: fok tôvif. 

fes, egy úìnyï, ’s vékouyebbtemégdekségeefis ‚6336. 
1161611 ki-nônnek va’ губит-11161 az ágaix Aïkiken gerez» 
denként nônnek apró 116163 hofzúkás favauyú 1261603. 
kék, mint a’ fem; 66 1162261 fem ollyan паду. Mikal' 
meg-cßpi a’ 666 ‚ akker meglágyál ,'„és édefecskez de’ 
nem-igen. `A’ leveleás 161111163 ‚ 63 ßvauyú, Ez a’ Ьо 
kol“, 116111‚о11у:1‹61°11„ mint mezei ;'mett ide mi-felénk 
a’ mezôkóß„út1félnn,fô-képen Cfälófkózben ,'azon» 
kivûlyaï fzòlók lábìában, a’ hegyeken magátúl elég te 

’ ' rem.'d Крышкой partyán-is , mind vízes, mind 1211132 
helyen. -Húves helyt fzeret„ noha a’ meieg , 6s b5. 
‚261112616 hel-yoke; fem veri-meg. De п6т611у beiye» 
ken мёд-1111116, {ага-1616611 ritka; azért ůitetìk a' ker 
661113611. 1860 àlkalmatos a’ bokros útakea~is , és nz 
eleven sôvényekre. Mindgyárt ki-keletkot leveiezni 
kezd; Aprilisben, ’s Maiusban virágzik: September. 
bon' _Qéìoberben fzép ppitos, akkoris fzokták le» 
. м. j fzedni. 



хп. Ren..y ‘ ` 6u ‘ 
fzedni. Némellyek ‚ bott faitolnak-ki beflôle, a’ ki 612. ` 
tendeig-is el-áll:igen hafznos a’ has-fóiás ellen,melly a’ 
melegségtůl fzármazik a’ Caniculákban , 63 116113 òfz 
126113 történik , ha Izinte fokáig писана-13. _ 

Kiváltképen való halznát vehetni, a’ tůzes, 63 Ccnvm, 
dögleletes hideg-lelés ellen , ha viióla iuleppel , 63 víz-` 
zel elegyitik, 's ugy adgyák innya a’ betegnek: igy, 
nem-cfak meg-ólttya 3 fzorniúságot, de az epének, 
63 sámak dógleletes páráiábis meg-foittya. Azuknak. 
is igen ió, a'kiknek émelyeg a’ gyomtok, e's meg-nem 
eméfzthetik az ételt. A’ ver-has ellen-is fzolgál , 63 
mikor az epe, a’ máibúl a’ kis hafta forván, sár-vízi ` \. 
indúlatokat gerieth benne. Hafznos 3’ 161-136116361 
len : meg-eeòfiiti az ingó fogakat, ha aval gyakran mofl 
sák; azért, hafznos fogváiókat clïnálnak a’ fáiábúl. 
Az inyet is megjobbittya , 113 azt 3’ torkában korog 
папуа ember. A’ nyelv-cfapnak gyúladását, és az oda 
[za'llott foós-nedvefeéget , meg-gátollya. A_húfon 
fellyůl-lévö fris febeket. ôfzfze-forral'zttya: és a’ré- 
gieket, ki-fzárazttya, Art azoknak , kikenl a’ hideg; 
ségtůl, és fzelektůl душист-16163 vagyon, 63 nehe- 
zen veí'znek lélekzetett. Némellyek, a’ Гит-111133 
ellen-is egy-néhány cl'eppet erefztnek a’ fzemekben: 
de ezt ma'fok nemiwallyák ; mert igen erôs nedvef- . 
aeg, 63 inkább meg indittya a’ folya'lì. Hanem , ha -' ' 
ikarnak vele élni , kivúl kôfsék reá: ugy hogy 3’1‘26 
nibe ne-mennyen. Ha ennek a’ŕ`a’nak heiát mcg-fö 
ík , és a’ levelìt шея-16:11: ‚ ’3 а’ levi: kifacfariák, és 
czettel elegyitik: a’ hév f'eg-f'áiásban, fzinte annyit 
тек vele, mint a’l`zôlöcskének levivel. A’ hóvségtúl 
írmazot fô-fáiás ellen is. ha reí-kötik, igen hafznál. 

G g g g Mikel 
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Miko: meg- érik , mind ágaiìúl le-törhetni, ’s ugy 
fzárazchatni-meg az árnyékba vagy a’ pinczcben tart~ 
hattyák , és mìkor fzůkséges , egy kis lágy meleg viz 
be hánnyák, ’s meg~úiúlnak; ’s ugy élhetni velek , 
mint a’ feifiel. Egyfzóval, minden hévségbe, sát 
víz hányásba, ió а’ vad-fom. A’ levelei Maiusba, mi 
Ко: még igen gyengék, 161: az sásákban , és mifcu- 
lantia falátában. A’ gyůmôlcfe pedig ôfzfzel , súltek 
alá is lévben. igen ió нашим ‚ és fzomiúság ólcó 
liéhriumoc cfinálnak belöle: ’s más-képen fem élnek 
vele az étkekben. Maiusban а’ levelibůl , és virágiá- 
búl vizet égethetnek: melly fzlnte ugy hafznál, az 
elé.Izámláltatott nyavallyák~ellen. Az sárga heia , 
hafznos а’ Fzái cferepezefe , és aiak dagadáfa, ’s az to 
rok rekedélì-ellen: ha porrá tôrik. Ha lugba meg 
‘бык ‚ т, cfontot, fzôrc, és akármibis sárgithatni 
vele: fzép fényes lefzen az ezkôz , ha (mint а‘ Neme 
tek nevezik ) firnáizal kenik-meg, minek агата: meg 
fzáradott. A’ fzaporitáfa és шапка]: ‚ mint az еще‘: 
nek: шагу Sz. ]ános fzôlôcskéiinek. Meg-tarolhatni. 

§. lv. Az Málnárúl. ‚ 

А’ Main. ‚ avagy mint a’ Tótek nevezik , Майн‘: а’ fáiác néhunt а’ Magyarok , fzederi-innek , а’ 
Deákok, Rubus Idaeusmak nevezik, egy bokór, a’ 
melly hafonló az тек! Fzederihez ,° efak hogy, nem 
fzinte ollyan töviliesz az leveleiis fzéleifebbek , а’ 
vefzfzei kerekdedek ; a’ gyůmölcfe ollyan “зап ‚ mint 
az éretlen mezei fzederi: de nz mindenkol: veres, 
meg-nem feketedik, mint ez. Szép illatú, mint s’ 

’ ' viióla ; 
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’ ‘ nem , imitt amott eggyenként az ágakon, 

vi'óla; fellyůlfeiérlik egy kevelilé , mint-ha a’ hai-mat еде vólna-meg ,° édesd's magában , noha kevefsé foitó 
focska. Nem-nô olly bokro'ffan , mint a’ танк: ha» 

Nagy Не— 
gekbe tetem kivált-képen: de a’ kertekben-is бишь, 
hogy hamarább kaphafß ember, mint az eperiet. 
Nyerfen efzik, a’ gyůmôlcs-kózzôtt. Igen ió ecze 
tet cfinálhatni belóle, jó illatút mint a’ ró’sábúl, 
vagy viìólábúl: az тегу egéíìéges, hńvefitó. Eczet 
ágyat-is, magátúl ciinál : ha mikor meg~érik, eezet' 
be hánnyák az-után , meg egy kevés bott tóltenek гей, 
’s a’ пери telzik. Az~után megint tôbb bort, még 
meg-erik. Ha pedig cfupa eczetet tôltenek reá, meg 
Ieg-iobb .’ egy akot'a kelletik legalább де, vagy hat 
icze. A’ meg-vefzett eczetet-is, meg-iobbittya, ha. 
belêtelzik, Júlepet, igen iót cñnálnak belôle nád 
mézzel, mind a’ hévség , ’s mind a’ fzomiúság-ellen. 
A’ ki iól akar vele bánni , megkapállya kétfzer vagy 
háromfzor: a’ hegyit-is el-vágia, mint a’ rósának, 
efak hogy , nem-kell igen alacfonon hagyni Léczek. 
kózzé vegyék , mint a’ ró’sát, ha útat akar a’ kertéfz 
belöle clinálni; mert igen bailando vefzfzei nônnek. 
Ennek a’ gyůmölcfit, igen fzeretik a’ medvékx azél't ~ 
mikel' az meg-érik, leg-inkább foghattyák ôket. 

A’ hafzna ennek az orvófságokban , az leg-inkább, 
mint a’ mezei fzederinek: hogy az fzáìnak nyavallyá. 
ìa~ellen igen ió, ha cfak rágiík-is a’ gyenge leveleit. 
Az ágait ha meg-fözik , ’s azt так ‚ a’ has- folyáft meg 
íllittya: a’ тащи: ha borban так. A’ пешем 
nem engedi , hngy tovább tetìedgyenek . ha az теп 
ge leveleit reáiok kötik : és meg-is gyógyittya. A’ Far.“ 

C g g g z zábn 
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“ zába ellen-is )ó , ha meg-tón'én kenik vele. Az Sz. 
Antal túzét-is meg-ólttya. Más tôbb Шуга bokros 
cfemeték , nemigen találkoznak, mellyeket a’ ken: 
ben nevelnek. 

. хш. RE SZ. 
A’ Gyúmôlcs-,fáknak kòzônséges 

munkáirúl. 

CCLXÍ- Oha imittamott oda-fel, maid mind feliegy y N zettem ezeket a’ макака: ‚ es ‘kivált-képen 8. 
К6Г2. a' ваш-гати neveléûrůl; mind-azon-áb 

tal, az Olvasónak könnyebségire, itc mind egy cfo 
móba akarám azokat kôtni, hogy könnyebben hoz 
zá iuthaffon; Mert, hogy ha hozzá nem-látnak a' 
gyůmôlcs-fákhoz , hamar el-vadúlnak , és ki-vefznek. 

Elfâben azért, megkell válogatni a' fa'khoz il 
lendö Eget.' mivel, némellyek ltideget; némellyek 
~meleget ; némellyek, kózép-Í'zerůt Í'zeretnek. M ¿jini 
lßwr a’ fóldet, mellyik mihez alkalmatos; meri: , ki 
kövér f'òldet, ki foványt és fôvenyeß, ki качай, a 
gyagolTat , ’s a’ t. kedvel: mellyeknek tulaidonságit, 
fel-találod a’ fáknak nemiben. Mind az-által ‚ ebbe“ 
minden-fák eggyeznek .° Воду” а’ fôld-fzinéu ‚ fzáraz 
fôldet kéváunak; annak gyomrában nedvefet ‚ a’ mell 
felé a’ зубик: erefztik. Mert a’ fáknak magy vólta, 
пазу tápláláíì kéván , tudnia~illik , a’ kinek nagy ‚ és 
bôven-kell minden efztendôben gyúmôlcsôt hozni. 
Mellyhez az-is fzůkséges .' поду jól óltsák , és'ůltef 
sék a’. fákat. Ezekrúl-is odalfel, elegedeadô 
m.. ' -, P 

. CCLXII. 
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i хш. ваг. 61.5 
irtam. Harwell/fear, öfzfzel a’ fáknak gyökereket ki 
kell nyitni, és azokra ganéjos fôldet hánni; melly-v 
nek módgyárúl ide-alább. lA’ fôldet~is , hafonló ké. 
pen timporálni-kell; 63 igy-is megiobbitván táplálá 
гоне, Ök is megújjúlnak. A’ mint hogy a’ két-víz 
kôzzô'tt , 361 teremnek a’ fák , és az partos helyen-is ,- 
{imább is, és vékonyabb a’ heink : az ágok-is erôíl 
febbek, és magollâbbak : az leitós helyeken-is, a’ 
hová az hegyekbůl erefzkedik a’ nedve's kövérség, 
идут ennek bôvsége-miatr. Azért a’ völgyekben 
is , igen iól teremnek a' Рак: cfak hogy a’ fôld fzinén ‚ 
a’ gyökéren fellyůl , [сказа raita ne-legyen az ár~víz.‘ 
Mert el~véfz a’ fa, a’ felettébb való víztůl. Mind az 
által, ha illyen alkalmatoiäága nincfen embernek, 
поп legyen: hogy valami patakbúl , avagy Forrásbúl, 
cfatornákon erefzen пентана a’ fáknak gyôkerire 
vízet; hogy a’ fôldnek gyo'mra , nedveí'en maradgyon. 
На pedig ez nemJehet, a’ fóld-is magában nem-ol 
lyas, hlmar meg-růhefedik, ¿s mohoí'odik a’ Fának 
heìa : ki-miatt a’ .fáknak nôvéfe, 63 gyůmôlcsôz'éf'e , 
meg-gátoltatik. a 

Детва/зет, A’ fákat formálni-kell, minek-elötte 
el-últetik : hogy haa’ ved-fa kicliny ‚ a’ kôrnyůl való 
ágak mind-le metélteiienek, cfak fzintén a’ kôzép á 
gat meg-hagyvän, иву últefsékel. Ha nagyobb a.’ 
vad-fa, minden ágaitlewagdallyák .° ei'ak fzintén ma 
gát a’ tôkéc últeísék-el. Ha ólltott a’ Fiatalfa, melly 
ben két ágocskát óltottak, a' ki leg-erötlenebb, azt 
le-vághattyák: hogy a’ málik annál búinibban, és 
erölTebben nöheifen. 
vefséggel bôves vólna a’ fa, hogy mind a’ kettôtt 

д G e gg з ‘ йёгч 
f 
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Hanem~ha olly erós, 63 ned- y 
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наг-116111111 61-131111311у3. Minek-utánna pedig , eifele 
ñatal úlcetect-Fa meg-Foganfzik , három efztendö-alatt, 
нет-116116161: a' nyesóirel igen kinozni ,- hanem-ha 
alkalmatlsn helyen, ollyan búìna ág nônne, a’ ki 3' 
fának magofiìn nôvéfre való (melly kévantatik ) пед. 
vefségit el-vonná: 321101- 3: illyen ág, mint a’ derék 
fának ellensége , levâgattafsék, a.’ tôbbit meg«hagy- 
ván. Három efztendö múlvsín , minden réfzén a’ fá 
1131: nyeshetni ,~ de illy okkal, hogy a’ finak tôkéie, 
a’ fôldtůl fel-emeltef¢ék magoifabban, vagy alacfon 
nyabban; 3: mint a’ fának terméfzete hozta,és a’ 
földnek ciinnya. ugy hogy ‚ 3' zíros fölelòn 11133111 
fabbm, 63 a’ fovâny fóldben alacfonyabbnnetefzék, 
a’ hól 3: ágak illendó ki-terìedéfre, akár щепу-1616 
el~oleattafiànak. 

На 3: fiatal~fa horgaiiìn aka: nónni, 63 116111 e 
gyenefen-fel, karóhoz kôtôzzék. Ha a’ tôkén fel 
lyůl az 511311, imide-amoda oleanak, 63 valamellyik 
kózzůlôk ‚ nem-:kama egyenei'en а: Eg-Fele’ Fel-huzaL 
kodni , abroncfot köÍTenek a' karók 116226 ‚ 63 3113116 
tözzék rendel a’ nevendékeny ágakat, hogy egyene. 
fen felnôiienek. Ha ez Fem lehetne alkalmatss , az 
ágat ott-meiäék-el, a’ hól 3: horgadáíi'a bailandó : és 
3’ 110111161 annak el-«metzéikével egyenes ágat 3611161 
hetni , 3' kit 3’ 1131613 kôtôzhetni (113 nònni kezd) 
valarni gyenge és puha kôtelekkel .- hogyigy ‚ n’ melly 
felé lebadon nemmegyen, erövel igazitsák. Ha 
pedig más-Pelé haiol, a’ hól más-ággal ôfzfzeköte 

CCLXI V. 

‚ lôivik : 61 kell еду-111611111 válafztani, 63 kůlömben 
kôtôzni. Ha az 1161161- nedvefség. óldalaslag lei-nem 
veri 3: ágacskákat, hanern, cfak egyenefen fel~vii`zi 

32 vir 

&quot;&quot;`\`_. 
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32 virgoncz ágat: 32011 а' 1161у611 111613611-61 3' 6666116. 
af 110111166 16611 61111166, hogy таз-6331136 ki-verhet. 
Es igy nevellyék a’ fát, kiliebségitůlfogva, meg-él» 
lapodott koráìig: hogy 3' tòke 32 ágakra , és a2 ágak 
vefzfzôkre igazittaßìnak. 

Az-után, mikor 32 61616 a’ fának'meg-fzakafzko 
dik, 63 a’ 13 vénhedni-kezd , ’s 3’ fok gyúmólcs miatt 
32 ágak töredeznek: avagy 3’ nedvefségtúl тег-1012 
6369611, fzáradoznak: 63 cfak máfodik efztendòben 
gyůmólcsöznek; le-kell vagdalni 3' 161666611!) 9316. 
63 61 911611166661611 terheketx hogy 32 egéí'z nedvefség, 
116-6131: 32 ágakban eméfztôdgyék-meg cellyefséggel; 
113116111 , egy 16126 32 ágnkra, más-réfze 3’ gyůmólcfl 
nek táplálásíra fordittafsék. De meg-hell fontolni 3' 
tápláláf'nak bôvségit: mit mivelhet 3’ 13-116111263611611 
helye, 3’ 110111166 11611-1‘21111113 326 a'nedvefséget, Az 
616 tôbb ágat és 96121266 ‚ nem-kell a’ fán 1136111 ,° 113 
116111 , 3’ тспу16 61—63р1611136. М616 113 ugy nem-bäu 
1131; 9616 , idô ìártára nem -telik kedve 32 6166 61111166. 
nek, anual: gyůmölcsözéfiben. Ennek a’ nyeséfnek 
igazgatáfa, тез-161166 Novembernek kezdetitúl-ŕ'og 
93 , 68612 М316111111311 végezetiig; 32 32 ‚ miknr 3’ 1311 
11311 1696161 lc~kezdenek húllani (а’ kik 1696161166 61 
hánnyák )mind addig , még fakadni kezdenek, a’ шву 
013661136 hidegeken-kivůl. ‚ 

gn), A’ hernyók féfzkit télben, fzorgalmatofün 
le-kell fzedni.' és 3113 való efzkôzzel le-tördelni ‚ ’3 
meg~égetni. 616. 820183111136011311. 11611 vigyázni, Иону 
a’ bai-mok, 63 más állatok meg-ne rágìák 32 óltová 
nyokat ; 111616 hamer ki-fzáradnak , avagy gôrcsôsôk 
lefznek 3' fák: ki-miatt fe нет—361166366, 16 пет 

Буй: 

CCLXYL 

CCLXVL 
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gyůmôlcsôzhetnek. Azért, ha ollyan helyen vagyon 
a’ fiatal-fa, a’ hól hozzá-férkezhetnek az állatok: a’ 
fakôrůlletit sövénnyel béfonnyák , avagy шипы 
bé rakiák, hogy el-ne érhefsék. 7тд. Az nagy ke 
gyetlen fzéltůl, meg-kell óltalmazni : f`ö-képen magos 
hellyeken , a’ kiknek ágait hamar le-veri, és el-tô|i. 
Azért, kihez»kil1ez kůlômb karocskákat kelI-kötni, 
hogy erôfien állyon , vagy ñndelybůl „vagy 
czábúl. Ha az Óltás , a’ hafitékban lett két tôkében, 
поп nyaratfzaka' nem-kel| tâmafztékkal bántani; ha 
nem , a’ kit a’ fa és heimkôzzé óltottak , bátorságosb 
пока: támalztélibalatt óltalmazni három efztendeig. 
Soà. Minden fára igen reávigyázzanak, hogy a’ fat 
tyú-ágokat le-vagdal|yák , a’ kik vagy а’ gyôkerekbůl 
fzármaznak; avagy a’ f`a-kôrůl. ett a’ fänak táplá 
lását ki-Í`ziia'k : és mikor meg-erôfsôdnek , elsôben a’ 
{знай ágait ki-fzárazttyák; az-után, magát~iS a’ Рас. 
Azért, fzůkség ezeket mindgyárt ideién lemetélni. 
A’ fzáraz ágakat, és vefzfzôket is le-vagdallyák : hogy 
а’ fzomfzéd ágakat meg-ne foitsák. 9пд. Tôrténik 
az is, hogy a’ felettébb való, és meg-nem eméfztett 
nedvefség ß a’ fáknak óldalában a’ bei alatt cfomobvér: 
az mint néha az emberekbe , és állatokba , kinek rot 
hadáfa férget nemez, ki а’ Fának gyilkofa. Azért, 
mihent látod , hogy valamelly réfzén a’ fának afiële 

&gt;cfomó, avagy dagadás vagyon: leg-ottan mesd-ŕ`el 
azt a’ helyt ‚ hogy a’ vefzedelmes méreg ki-vefzl`zen. 
На pedig immáiI megvterrrgett benne a’ féregrvas 
vefzôvel váid-ki belöle. Es ha több helyekenlefz 
efféle fogyatkozás, attúl a’ folyó nedvefségtůl, ki 
miatt a’ Едва!‘ heia meg-véfz ,° vcny két vagy három 

met 

más pál- ` 
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Il 

if metfzéß, az ágaktúlfogva, a’fának gyökeréig: hogy 
a’ meg-rothaz§ó nedvefség , meg-keményedgye'k. 

xo. Ha ugy meg-lankatt a’ fa, hogy еще: ‚ a- CCLXVH» 
vagy kôves gyû-mólcsôt hoz , a’ nedvefségnek gonofz 
sága-miatt, melly a’ fôldnek alkalmatlanságábúl fzár 
mazik : el-kell vonni a’ fòldet a’ gyôkerirúl , és más 
iobb fôldet kell reá-töiteni. Azon-kivů'l, a’ 5616 
fzininél, meg-kell fúrni a’ fának tôkéiit: és abban , 
tólgy-fa fzeget verienek. Hafonló-képen bánnyanak 
a’ fával, mikor olly bôv паришь vagyon, hogy a’ 
terméfzebfzerint Való nedvefsége ki-vonattatván, az 
meg kilïebbedett eméfztés, a' fának levit meg nem 
keményitheti; ugy hogy elegedendó vólna a’ дуй 
môlclnek nemzélìre .° hanem, efak kénfzeriti a’ гас , 
а’ leveleinek búinán való nôvéßre , éa az mohnak ki 
teriedéñre. мыт, le-kell vakarni. a’ mohot, és az 
varas-i`a heiát „ és ezt-is, ha valarni zóld-fů raita ter» 
пассе. Gyakrabban~is meg kell trágyázni, az ôreg 
gyôkereket: kövecakét-is kell az, metzéßbe cenni ‚ 
hogy efsös idôben , iobban mgíhoz vonhalfa a’ _ 
nedvefséget: és el-ólthaliia fzomiúságát, mellyet a’ ' 
földnek fzarazsága fzerzett. ‚ 

и. На a’ fòld igen meg-nyomódott, 69 kemén- CCLXVIII. 
пугает: : иду hogy, паду és mélly gyökerů fůvek ‚ ‘ 
nôiienek a’ fa-kórůl , igen пазу alkalmatlanságot Ike. 
rez. Mart ha mód-nélkúl meg-keményedfk a’ föld , 
nem-engedi , hogy a nedvefség le-fzállyon a’ gyôkén 
re; és az ô sůrůségivel , avgyökérnek mdveßég fzivó 
вы: Ь6с61сй: ’s nem-engedi, hogy magokhoz fzi 
laßák a’tápláláfi:. Meg-gá-tellya a’ ki-párlái't is, a’ ki 
161 a’ gyòkerekre férkezik : hogy az erötlen párának 

H h h h meleg. 

i' e 

I 
l 



620 Harmadik K-ònyv Gyůmôlcsòs- Kerl: , 

CCLIX. 

melegsége , a’ Fôldnek `kel'nénységit általnem hat. 
_hatcya. мы, ennek a’ fogyatkozáfnak, караваны 
kell elleiit-venni , мышцам; mert az egyenefen 
шишек -barázda, пазу sérelmekre vólna a’ gyd 
kercknek. Az пазу fůvek pedig , mellyek a’ gyôke» 
reknck végekig шах-шпат elfogiák a’ fáknak táplá 
lálbkat, Mivel ezeknek gyôkerek, lágyabbak és rif» 
kábbak, mint a' ваши. Azért, hnmnrább magok 
hoz vonfzák a’ tápláláii. Annak-oká6rt, gyökeneßúl 
ke'll azokat ki-vonni. :Ha ред? el-vêtetnek a’ ßlduek ’zôldékefségi , a’ Бай-61:11: Val meg-kopaízìtâs áltzl: 
meg-hagyhatt ák :.kôrnyů'lôttek a’ vékony , és gycn 
ge шиш. a штампом, СМ: s’ fóld-fzinirúl 
vefzik; щепу-Юса! :vegy kevés, avagy femmi kin 
nem-tefznek. 

n. Gyakran t'ôcténik azi# a’ катаракта: 
'hogy mikor meg-aggadnak , a’ vgyi.'illerelmek heia-is, 
ugy meg-keményedik, hogy'elegedenclô eledelt пе 
vonhaffon magához., 'kivel az ágekat, és gyúmôlcsò 
`liet el-táplálhaiiâ. Innét каустик, hogy cfak mâ 

` ' года: еГЦеп-ёбЬеп, mgy fitkábban.isgyámöi¢sòzik 
a’ fa. Azert ez ellen, a’ tei'nérdekebb4 yôkereit ha 
пшик Fell a’ közepîhn; és e’ 'hafìtékban , a Folyó-víznél 
fzedetc kövccfekectegyenek, hogy óle'ze-ne fońon 
a’ heink, Навет a’ fòldben , elegedendò-képeu meg. 
eméfztôdôtt nedvefség , a’ ki a’ meg-átallott heìQn 
бича! meg-nyito'tt hafadék'on bémehelïën. Az Felet 
tébb való ágakabis , ugy le-kell vagdalni, hogy az fel 
fzit nedvefség ‚ elegedendô leheÍTen mind az ágaknak; 
’s mind az gyûmôlcfnek карнизам. A’ gyůmôlcsöt 
-ugy kell fzedni, hogy le-ne итак и дает; azért, 

‘ilng 
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vagy laitotiáeúl ,. иву“ kaimocs-által, az gye nge ágak-~ 
rúl I`zed'gye-le- a’ gyńmòlesöt.&quot; 

13,. Egy fátie тетенек, шагу melienek-meg', 
mikorl virágzik: mert akkor leg-gyengébbek. Неву 
ezeket'a.’ fák-kôrůl való baimolódáfokat, Világoflàb-&gt; 
ban megg-érthefsůk :‘ fzúkségefnekítéltem lenni, hogy 
magiínofan ,.mindeniknek шпик/5361131 tôvideden iriak. 
не&quot;: legyen'. ‚ ‘ 

,§. l.. А&quot; Fáknak наготы, es списав— 
aromi. 

. Ligîtslálkozik valami gyůmölcsáì, a’ kinek nent 
vólna I'zůksége az irtáíì'a, avagy nyeséfre. Noli:` 

tzt так, hogy ha' a&quot; Mo ndola-fát meg-irttyák , avagy 
пуст: и: едезЬШ, keferú lefzen. Ha a’ Pomegra 
nátot, keményebb lefzen. Ha a’ Gefztenyét,tell-yeiï 
léggel» ki-véí'z. ’ 

Ezek pedig az irtáfi'a' való ezközôk. t. Egy fa» 
pórôl ,. a&quot;kivel' onnét fellyúl ledapiák az ágat'. z. 
Metz kes-„az melly farló-ŕ'ormiín legyen. 3: Jóéles 
Feifze',.a“kivel`alólàkell fel~ŕ`elé-vágni'az ágat', a? МГ: 
iék elLta'voztatáfa ellen :' melly gyn-ktm meg- történik , 
ha Fellyůl elá-vágiák az aigat.- - 4,&gt; Fůrél'z ‚„ a&quot; ki maid 
eg-iobb, a' kôzóp~f`zerů- ágaknak le-tnetzéfekhez. Min» 
ieneknek-elôtte- спадами :- a’ fának mellvik газ—бей! 
:évántatìk, az ágak vagdaláfa. [ее nem-fzóllok a’ fzö- 
ôrůl , n’ ki minden efztendôben meg~kévánnya a’ me@ 
zélf. Más Ш: kôzzůl némell'yek máfodik , ’s némel' 
yeknegyedik. efztendöben. A’ több` ezközök kô'zf 
Lôlll ‚. mlìd а: Öleg ¿les ;_ a? kin'ek nem.. 

H hh av сгус 

CCLXX.. 
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CCLXXI. 

\ 

egyenefen , hanem , félen vagyon az éle : mellyet , 
valami erôS fulykocskával vernek a' fíbau. Мец: а 
val , olly fzép egyenefen metzhetik az ágat , mintha 

yalúlták vólna. 
ка: dolog vagyon e’ fában, mellyet kiváit-képen 

vagdalni fzoktak. Eggyik a’ teteìe: танк ‚ az ólda 
laslag való ágai.---`V Ha azt akarìuk , Ногу a' fa magof 
fan nôìiôn: annak az óldalaslag való ágait vagdallyúk 
el, békét hagyván az magolïân fel-nôvendó ág tete 
ушек. Merc az следе: ‚ ha a’ kózepìn meg-nem сшей 
tetik: egyenefen fel-vifzi a' fát. Vifzontag a’ kit Кё— 
vánunk hogy ki-tetjedgyen , annak a’ hegyit vagdal 
lyúkel, ’s nemmô magoífat: és akkor a' táplálás, 
-holott Fellyebb nem-lehet, kételen hogy az авт: 
fzélefen иными. «' Az ollyan fáknak , теща. се: 

` méfzet-ùerint magolfan , és egyenefen fel-megyen , 

CCLXXII. 

i&quot; tápláláfnak úttya cfak еду: és ha annak feiit el 
efapod, azon az úton mind hideg, ’s mind meleg, e. 
gyenef'en lefzáll a' gyökérre; mivel ez.is от: egy , 
Наша! el-vefzti az egéfz-fát. Ha az так teteìit ép 
pen el~vagdallyák', az egéfz eledel a’ gyôkérbe erefz 
kedik , és cfak т neveli'; катят a’ fa, fel-nem ve 
heti magát , és idó iirtáraás , cfak abban marad. 

Az ágakbúl-is,.nem«kell akár-mellyikec le-vag 
dalni : hanem , avagy az f'záuzat, визу a’ ftiifet. Az 
fzárazat,A melly immár ki-hólc, és femmi reménség 
`nincsrr benne, hogy gyúmòlcsöt hozna, fzorgalma 
toll'an le-kell vagdalni: mert egy fzáraz ág , az egéfz 
fát ki-fzárazttyaŕravagy leg-alább , akadályt fzetez , hogy a’ Га mago at: ne nôììön. Az pedig meg-lebst 
ат: télbe ‚ akár nyárba: mind Баса}, ’s mind ¿reg fárúl. 

Az 
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’ dalni. Merc a’ ki-vágott hely , a’ nedvefségnek fz 

Az melly nyavallya , közônségefen az Nap'súgáriátúl 
fzármazik: a’ ki az helynek alkalmatlansága miatt, ki 
súti az ágat. Avagy más-képen, a’ háború idôben 
rneny-kôtúl, kô-efsôtúl, rogyátúl meg-veretett; a 
`vagy, a’ gyôkerit rágiák-me.g a’ férgek; avagy , az _ 
oktalan állatok a’ heiát, avagy a’ ki-nyitásban , akár 
bénìltetésben meg sértôdôtt. 

A’ fris és zôld ágakat-is fzůkség, hogy gyakran CCLXXIII. 
le-vagdallyák :_ azokat kivált-képen. 1. A’ kik gyů 
môlcsôt nem-hozhatnak. 2. A’ kik a’ tôbbinek ele 
deleket ellvonfzák. 3. A’ kik a’ Napot, és fzelet meg 
gátollyák az 6 sůrůségekkel , hogy nemérheti iól, 
és egy aránt: fe az anyai-fat; fe a’ tôbbit. Merc ha 
fe erót, fe fényt nem-vehet a’ fa a’ Марш! 2 gyůmòl 
csôt fem hozhat. Holott annyi fok ágakra, nem 
eízthattya elégséges képen a’ tápláláii'. 

Azon-kivúl, azokat az ágokat-is mind le-kell 
vagdalni, a’ kik alól a’ gyôkérbúl nönnek-ki ; avagy 
a’ tökének kôzepirůl. Mert mind ezek-is , akadályos 
kodnak a’ fának nôvéliben. ]ól-lehet amazt, netn 
fzůkség mind egyl`zer--’s-mind ki-vagdalni2 hanem, 
egy efztendôben egy réfzit, más-elztendôben más 
réfzit; hogy cÍ`ak egyre fzolgálhaíron a’ táplálás. Ha 
nem-ha kettôt , vagy hármat akarna ember meg had 
ni; hogy azokat, egy darabb gyökérrel el-Í`zakaIzt- 
vin, máshová ůltethetnék. 1 

М63 egy kúlömbséget kell-tartani , a’ fáknak veg- .CCI-XXIV dalásában , vagy irtásában. Tudnia-illik , hogy- az 
reg meg-rôgzôtt fáknak ágait, nem-kell igen levag 
ke-miatt (a’ ki azon mindenkor apad ).nem-veheti Iiel 

H h 11 11 3I ‘ ma 



624 Harmadik Kònyv Gywimòlcsôs - Kert , 

CCLXXV, 

magát .° hanem inkább , meg-kezd rothadni. Az melly 
dnlog , nem-történik ; ha fzintén némelly afzfzú águ 
kat raita hagynának-is: avagy leg-alább, egy réfzit 
le-vágnák-is. Az шишка: femkell felettébb nyei' 
ni, avagy vagdalni; hanem cfak fzintén Aazt-kell le 
metélni, a’ ki felettébb való ártalmss: avagy dii'zte 
len-áll, Azért az ollyan свищи, leg-alkalmatoßìbb 
az nyesés, 63 vagdalás, a’ kik közép-fzeeů állapoe 
Ьап vannak. Mer: azeknak, leg-inkább fzń es: 
63 inkább-is el-fzenvedhetik. Azokrúl, a’ fellyůl meg 
írt ágakat; mikor annak ideie lefzen , ió Шип idòben 
le kell vagdalni: 63 még azt-is, a’ ki alól a’ le dere 
kaifabb ágon ali-sill, és le-fůgg; mert azon-kivůlis, 
magátúl el-véÍ'z. Az ôreg ágakat fem-kel! igen ki 
nyefni : hanem cfak fzintén azokat, a’ kik belòl 36 
růen nónnek , és a’ Napnak súgátát el-fogiák. 

Az vagdaláínak, és irtogatáfnak ideie: Elsôben, 
közônségeíen az mikor a’ fák erôiTek ‚ 63 könnyebben 
el-fzenvedhetik a’ febet. Az pedig történik , minek 
utánna le-fzedték a’ gyůmölcsót rólok, 63 a’ levelei 
le-húllottak; a’ fůgén-kivůl,' mellyett akkor le-kell 
metélnì, minek-elôtte ki-fakad. Ke't idöt rendclnek 
a’ vagdaláfra, avagy nyeséfre: Ki keletet, e's бы. 
De némellyek , inkább Jannaeiusba , és Februariusba, 
és Martinsba пуст: a’ fákat , minek-elôtte ki~nem Fa 
kadnak , avagy bimbóznak. A’ meleg orfzágokban 
ìobb ófzûel , hogy fem mint ki-keletkor ‚ a’ fa'Lat 
metélni; mert ez-után , mindgyárt reáiok ión a.’ hév 
ség , és nem-engedi , hogy a’ nedvefkég , ki газет. 
heíi`e az Адам. ОГ2Г2е1 pedig , nem~kell сна: ám 
lomtúl стат. Egy-fzóval , Sz. Márton naptúl-fogvl 

böjtig , 
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bôitig, mind vagdalhatni, millonI még а’ gyôkétben 
van a’ nedvelség .‘ вы: hogy , ebben-is meg-tartsák а’ 
hóldmk forgását. A’ kôz~kertéfzek, »zt iovallyákg 

 

hogy l‘.\ó'ld-fogytára ,_ mikelI а’ hóld a’vége-felé liet , f 
legyen ‚а‘ 'vagdalás. Mind‘ázon-által , némellyek 11 
lyen kúlômbseget fzabnak, hogy ha И а’ fának дна&quot;: 
le akarìa vagdalni , hogy tôbfzòr nenôiienek : пока: 
hóld fcgytára vagdallya-le , mikor kevés nedveÍség- 
gel birnak. Mikor рас“; cfak a' “сей: ‚ hogy ágaI`- 
fabban nôijôn a' Fa: п: hóld nevelkedéfire cfeleked- 
gye. ‘Макс, mikor а’ hóld nevelkedik ‚ nem-cI`ak a’ 
‘дыни, de meg a’ fůvekben, és egyéb állatokban-is. 
Mikor pedig Году а’ hóld, а’ nedverség- is fogy benne. 

 

 

Módgya. a vagdaláfnak, иду legyen ; &gt;hogy mi. CCLXXVI, 
kot az два: lernetzik , a’ мае‘ legyen mindgyárt а‘ 
bimbónál vagy fzemnél: hogy не!‘ egéfzen, иду 
sértés-nélkůl rnegmatadgyanak az ágak végein. Egyeb- 
ként, a’ holzfzú ágacskábúl a’ kin fzem nincfen , ki 
foly a’ nemzô nedvefség , inert a’ termëfzet ugy hoz 
и мафии, hogy minden ágnak végin lzem Iegyen: 
hogy el-fqglallya а’ nedvefségnek ki-f`ollyásár, Leg. 
iobb vólna, mindenik Í`ebet óltó ‘Лада! bé kenni, 
vagy tehén ganéiial elegyitett agyaggal b¿-kötni, Mi 
kor ее“: ágakat vagdalnable, alól-kell a'-`vägáfnak 
leoni, ne fellyûl ай: hogy «le-ne nyúzzák a’ 'fának 
heìít , avagy ‘Мат! ьмъаенос, és наша: ne-tegye- 
nek a’ fában, Az ágakat, nem- kell minden eÍ`ztend6- 
ben, avagy Ybizonyos efztendôkben le-vngda'lni: ha 
nem , cfak mikor fzůkséges. Azombanpedid af búi- 
па ágacskákat, a’ kik mindgyárt elsö -eI`ztendôben, 
avagy máfodikban a’ leávagdalás шёл -ki-nönnelr, lee! ‚ met . 
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metélhetik. Mert egyébként. nagy ártalmára vannak 
Aa’ fának. Nam-is kell egyÍ`zer-’s»mind а‘ fái-ál, fok 
ágat le-vagdalni 3 mert az-által clik búìmívá , é: nem 
tenyéfzôvé так а’ fát. ‘ 

CCLXXVII. Ha a' fát télben akarod irtani, jó hofzan mesd. 
le a” mellette való ágat: azután a' meg-hagyot réfzt, 
Martiusban és Aprilisben vágd-el. Ha pedig , а’ régi 
fákat ngy akarod nyefni és vagdalni, hogy auz-által 
megníiúllyanak és ifíiadgyanak: valahányfzor látod , 
hogy meg-sárgúlnak; azokat mindgyárt. Mind-FZ. 
napután, mikor а’ levelei le-húllanak, és minek 
előtte megint a’ nedvefség beléiek fzál, irtani-kell. 
Mikor az Öreg ágakat le-vagdalod zhadgy а’ fáján egy 
néhány alkalmatos nevendéket, a” kikel: bé ólthats , 
hofzabbakat-, kôzép-f`zerûekeç, а’ mint a’ fának al 
kalmatos. A’ mellyek legrofzabbak, mind le-vag. 
даю; hogy а’ kik meg-maradnak, azoknak bővebb 
táplálálok leheÍTen. Ha а’ fa vénsége-míatc, avagy 
más valami ókbúl magtalanná leízen, nem-kell azt 
nyerni , avagy az ágait le-vagdalni „тает cfak {zin 
tén a’ mellyek meg-fzáradtak, és el-vefztek. Ezen 
Буй! , annak а’ gyökereit ki-nyifsák. Mind-FZ. nap. 
után , és meg~nyef`sék, ’s а’ mellyik leg-nagyobb, azt 
meg-halitwák : és а’ hafitékba , kemény kövecfet ere; 
fzenck', mellyet а’ patak-mellett fzedtek: ’s ngy had. 
gyák egy-ideig, hogy а’ nedvefség, inkább hozzá. 
férkezhefsék. Utóllyára, а’ télnek végin , legjobb 
földel megint fel-kell tölteni. A’ tôbbi-kőzzôtt , az 
alma és kôrtvély fát, на)‘ fel-kell erefzteni, hogy 
alatta fzabadon ìárhaffon az ember , melly а’ fa gyó. 
kerinek-is igen hafznos ; mert így а’ Napnak súgára. 

és а’ 
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s a’ levegô-ég, könnyebben hozzá-férkezhetik. Ki»` 
'ált-képen, allyan ágakat vagdallyanak-lefmellyek 
мышцам egy-máfon: merc azok, a’ fzeltúl 
'alóingadnzás-által, egy-máfnak heiát el~clil`zollyák, 
s el-vefznek. Azok-közzůl pedig, azokat vágiák-le, 
nellyek leg-rofzabbak, és difztelenebben állanak. ~ 

A’ fáknak tifztogatásában , elsôben a’ mohra. kellCCLXXVIII. 
'ígyáan A’ moh pedig, a’ fáknak heián terem ; és 
z három-fél_e. Némelly zöld , némelly sárga , né. 
nelly veres , a’ ki leg-latrabb a’ tôbbi-kózzött ; mivel 
1gy gyötri a’ Рас, mint az embex.l teikit a’ růh. Meri: 
:lsòben a’ moh a’ fának leg.iobb , és tifztább táplâ 
ását ki-vonfza, a’ honnét meg-erötlenedik a’ fa. z. 
l’ férgeknek efak hailékot fzerez: mellyek fzinte 
&gt;é-fúriák az élô fáig magokat, és a’heiát meg-rágiák. 
3. А’ fának kůlsôvékefségit el-vefzi , mint az emberi 
:agokban a’ fennyedék , avagy kofz; azért , le-kell ar. 
'úl vakarni, mint oda-fel~is meg~irtam. A’ mehnak 
ruderi, vagy a’ f'ôldtúl, vagy a’ levegô-égtůl vagyon; 
попа ez fem eggyez egy-málïal, azért kůlômbòzö 
nunkát-is kéván , és fzorgalmatos vigyázálì. Mei-t 
‚гид tôrténik ollyan dolog , hogy a’ fait rutúl el-fogia 
l’ meh; mind-azomáltal bôven terem , ugy-hogy, ha 
lzt az 6 fubáiát tél-elòtt le-vonnák . télbe meg-fagy 
1a a’ fa: hogy az-után nem-lehne olly tenyéfzô. Ez 
)edig a’ fôldnek alkalmatlanságánkivúl, három do 
ogbúl fzármazik, Elsòben, a’ felettůbb való árnyék»j 
:úl ; máfodfzor, a' fok kegyetlenfzelektúl, harmadq 
zur, mikor a’ fa az erdöhôz kôzzel fekfzik. 

Ennek leg-nagyobb orvófsága az , hogy a’ Баш. 
'áknak kôrnyůletit, fzorgalrnatoliìn- meg-kapállyák , 

liii és iól 

CCLXXIX. 
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¿s iól meg-ganéiozzák. A’ régi fálíet pedig . а' med 
dig azokrúl az efsö cfepegéfe ki-teqed, ’ó kôvér ga. 
néiìal meg-hintsek, és a' tôldeiôi'zfze-keveriék: a’ 
mellyec máfodik , avagy harmadik efztendôben me« 
gint щами, Igy a’ топ ‚ magátúl el véfz , avagy le 
eíik: hogy más vakzrás nem lefz igen fzůkséges, Ha 
a’ fa тонов akar lenni , és a’ kůlsô hegyei meg kez- 
denek vefzni: iele az,a [вы nemió ваше vagypn, Azt , igy-kell fegiteni : ’ anali mint-egy féHiíbnyi 
vermet a’ fa-kôrůl,hogy egy-úìnyira legyen fellyebb 
a’ „быта; az-után, tôlcsek-meg пс а‘ ven-.net 'iól 
meg-rothat ganéìal.’ de ugy , Ногу egy tenyérnyire 
távulyabb legyen a’ ganéì a’ Едет. Merc egyébként, 
ha a’ fát éri , alól meg-rothad a' Не]: : :Lutin , meg 

- egy tenyérnyi fôldet hánnyanak fellyůl a’ дюйм,“ 

ССЬХХХ. 

azt ôfzfzel cfelekedgyék; igy teletfzaka a’ гавани! 
zirìa ‚ a’ gyôkérre fzolgál, ’s megint meg-vidárnodik. 
Ha a’ гас, iflîantan meg» óltalmazod a’ шепни : véa 
ségire fern lefzen топаз. ‚ 

Minek-utánna a’ fát тез-пусть, a’ тоны le-` 
vakarták : némellyek minden efztendôben a' régi 
meg daraboíodot, meg-cferepefedet , és шедшие. 
zot heizt-is ki-keletkor, haíznofon fzokták le-vakar. 
ni , a’ kůlsö паштет, а’ belsô fris zóld нема; 
de ezt , meg-nem иен sérteni. Ha pedig ezt чаща 
meg-sértené . Ьё—Кеппуе tehén ganéìial. ШЕЮ vaka 

.rásban, nem-tartanak mindenek képes módnt: ha 
nem gyakran inkább ártanak, hogy fem hafznílnak 
a’ fának; fö-képen ha a’ kemény, és fanyarú hideg 
télbe hámozzák a’ ваг. Hogy pedig ezt el сатина 
sák , illyen regulát fzabnak: hogy nem-Rell könnyen 

‘ is! 
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.gy a’ {абс vakarni , hanem-ha gofomba, és igen cterepes 
heia vagyon , a’ mint ими-перса a’ körtvély-ŕán 
gyakrabban именин. Es igy.is ‚ cfak fzintén a’ kül 
só heiât vakariákJe , a’ belsôt femmi-képen ne-bánt~ 
esák. Az ágat pedig, hogy igen ki.vakariák , az nem 
efak nem fzůkséges, cle igen ártalmas-is. Ha ki azt: 
akaria, hogy tenyéfzô legyen a’ fáia : útolsó napián 
annak a’ h &quot;.dnak , a* melly Januariufnak végin' eli-k ,. 
az az, egy nappal elôtte , a' Januarius végin levò úie 
ságnak , vagdallyale a' так illendö авт. 

5. II. A’Fáknak Ér-vágáfokrúl, és 
мигом]. 

AZ ét-vâgís a’ fa’an nem-egyéb , hanen: mikor a' heiát meg-hafittyák, avagy НЕЁ! imitt-amott 

 

chxxxr, 

meg~fzurkállyák, és azt köppôlyözéfnekfnevezzůk: ` 
kinll oda-FeI-is egy-néhányfzor tettem emlékezetet. 
Az ér-vágás, avagy köppôlyôzés a’ fákon , néha olly 
fzůkséges e mint az embereken, avagy lovakon. Sz, 
Fabián és Sebeflyén пар-веди nem-fakkel, avagy ju. 
niufnak elein; egy kis ¿les kófeeskével темпам-ь 
a’ fának héi'át , az ágaitńIAanva alá a’ fának hof'zattárà 
egy, avagy ke't, vagy tôbb hellyen-is , a’ mint a’ fának 
temérdeksége печали”: de ngy, hogy Ее—пс tôtól 
Iyék a’ nedvefséget, a’ melly azon kihcf'epeg, Néha 
meg~f`zurkállyák a’ Басы-Шип а’ mint az ér-vâgás-i's 
inkább azokra fzolgál' г mellynek két hai'zna vagyon. 
в. Нггу a’magtalan- fák, tenyéf'zôvé lefznek. z. Неву 
ъ&quot; Fának саке}: temérdekebb lefzen, és meg-eröfsů 
iik, Han’ вши heiá'n régi пышно: látz, azt le 

\ I iii z mei; 
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meffed: Вову—Ы férgek az-alátt féfzket где-962116116 
nek, ¿s rothadálì'a okot ne-fzerezzen. 

CCLXXXII» A' gyůmölcstelen Баш, a’ mint azokat-is, a' 
mellyek férges gyůmólcsôt hoznak , fegithetni gyak 
:an a' fúráfïìl: a' mint oda-fel, ’s ide alíbb-is egy- 
néhány helyett ielentettem, Tudnia-illik , rmkot Mar 
tiusban , Aprilisben , Maìusban egy fúróval meg-fdp 
ìák a’ f'át (mellyhez leg-iobb a' Franciaì Fäfó a’ ki be 
lól ůres) a’ kózepin , avagy egy kevefsé a’ gyôkería 
fellyůl a' béliig, de ne-tovább: és azen Iii-folly a' 
hafzontalan nedvefség, ŕmellytůl nagy зубным: 
vólt a’ так. 'Az-után harmed-nap múlván , béven 
161‹ а' Iikát varìú tövis avagy inkább galagonya-fábúl 
cfinált fzeggel, a’ melly fris, és leves. Az-után, 
meg~is hañthatod a’ fának heìát, a’ mint ide-fellyebb, 
de a’ zôld heìát által nemesd: 63 igy , 16 és kedves 
gyůmôlcsôt hoz a’ fa. На pedig a’ гас, avagy anual: 
heìác fejfzével , vagy más'képen meg-sértették : óltó 
viafzal vagy ganéìal, mellyekrůl oda-fel írtam, kôf 
sék-bé. На pedig a’ heiában мы vólnának , mellyekf 
ben Férgek lefznek: elsòben, ki-kell a’ férgeket vas 
vefzóvel váìni , 63 meg-tifztitanî ; az-utín , a'fzurkot 
meg-ólvafztani, 63 tehén ganéijal ôl'zfzekeverni , 63 
ruhával reá-kôtni. Némellyek ember занёс. ‘Ó 561 
dcl öfzfze-kevernek ‚ '3 azzal kôtik, 

§. III. A’ F áknak kap-álláfokrůl , 63 
Ganéjozáfokrúl. 

CCLXXXHLMlnden ef'ztendöben egyfzer kétfzer , és néba 116 romfzor-is, más-fel lábnyira a’ fa kòmyékit 
meg-kapállyák, hogy a' gyom ehvefzeu alóla ‚ és az 

efsö 
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:ísô тащишь a’ gyôkérihez hathafron ; de neigen' l ’ 
méllyen, hogy a’ губки-1: meg-ne firtsék, hanem 
:fak hogy a’ fúvet ki-vefzeßék. Elsöben , némellyek 
[§.Februarii kapállyák .° máfodízor», и. Maii: harmad 
Ízor, 19. Auguiizi; és akkor iól ki-gyomlállyák a' Ей— 
vet, hogy femmi gyom ne-maradgyon körúlôtre'. 
Метание gyom , cl'ak ki-ízlia a’ Fôldnek zíriát. A’ 
наш-11111, nyólcz-nappal Húfvénután , nómellyek 
‘ovallásábúl ; a’ fóldtůl-fogva az ágaiig, Í'zorgalma» 
toifan bé-kennyék rehén ganéial. Hafonló képen 
Pânkôsd-után nyólczad-nap múlván, 63 ugy hadgyák 
nyaratfzaka, Mert az alatt , fzép (imán marad a’ heia: 
rnivel a’ tehén ganéi пакта, hogy a’ nagy hévség 
aen , a’ fának heia meg-ne fonnyadgyon, avagy meg 
ae égien. ES ha valami repedezéfek, паду likacs 
cák vólnának' a’ fának hciín: azokat, mind illyen ga- ` 
néiial kellene békenni. 

Minekutánna környůl-kapálták a’ fát, mellynechLXXXIV. 
deie leg-iobb a’ November: akkor fzép gyengén el 
fonnyák a’ fôldet a’ fának gyökerz'růl , két vagy hí 
rom lábnyira, a’ mint a’ fának nagysága van. D6 
Vzorgalmatoíïan reá-vigyázzanak, h »gy meg-_ne iirt- _ 
:sék a’ fa „диет: hanem egy kevés fôldel ест had- 
gyák. Az-után, tehén ganéit tôltfenek reá, 63 ugy 
hadgyák ‚ még a’ nedvefäég alá-lzál : és 'a' ganéi cfak~ 
nem fôldé válik. Az pedìg hamarább meg-tôrténik, 
ba ef'sô iô reá, Az-után , lafiàn lalTan'reá-kell a’ fól 
ñet hánni, hogy a’ kemény téli-hideg, neárti'on a’ 
gyôkerinek. Ana-is igen-kell vigyázni, hogy a’ gb’ 
néi a’ fának heiát , avagy gyökerít. meg ne érie: merli 
ki-égeti , és a’ fôld fzininél a’ fának kérgit тез-101111192; 

' ‚ ’ _lìii 3 tya. 



63, Haámadik könyv G,-ůmôr¢sös-K¢fr, 

т: A' Fána-k gyôkerihez, nem’ 1161 

` 

nya. Ne-is igen magofïiin tôltsékfel, kiválbképen 3’ 
ñataláákatç merc. azok nem-kedvellik, ha igen 11161 
1уе0 fekúfznek 3’ Fôldben. Azt-is tanácfoiiyák 06 
mellyek , hogy eiilêle kapáîlás- ne-legyen Sz. Gil-nap 
elôtt., vagy mindgyáft utánna való hóld-tôltére :. 113 

, nem inkább-az 11136313. Мег: akkor inkáb_bmeg~pu~ 
húl а’ fóld, 63 a’ 33061-13 iobbm megrothad', hogy 
fem. hóld-tôltire : a’ melly igen alkalmatos a’ fánák. 

QCLXXXV. мы“ némellyek 32: tafttyák , hogy mikor igen 
melegsůt; a.’A Nap nyárba', nern»kell a&quot;fá~t kapáliáffai 
bolygatnix тег: 111-63611 а’ gyôkerit, fc’&gt;képen~ 113 
33061020611. Hanem inkább., apró ziros fôldel’ kell 
meg úìitani az allyát. Mind»az-által 3’ 113:31—1`611, те - 

' kévánnyák nyárba-is a’ kapálgatáfìz. Fô-képen mikel: 
fok Ей nô körůlöttek ‚1 hogy 32: ki--írtsák, és а’ 661116: 

, _ is megúiitsák, ß’ 10101: oda-fellyebb mondam. òrz. 
fzel 106310: ugy bánny-mak velek , valamég 3’ 63:31-1`3 ‚ 
iól meg-nem nevelkedik; mert 62-61131, hamarább 
meg-nó, hogy fem ha ugy hadnák г 3’ 3у11т61с3‹51:’ 
is iobb 161260. Sôt ha ki azt kévánnya, hogy fzép 
£|atal-fa’i«i legyenek: minden hólnapba&gt; megkapállya, 
Martiufiúl-fogva egéfz Oâìoberig, valamig meg-nem 
ôregbednek. Télbe pedig, avagy inkább ô[`znekvé- 
ge felé , mind 32 ôreg Fákat, ’s mind a’ fìxtalokat meg~ 
kell kapálni : 63 а’ fòldet 3306131 е163у1сеп1’, Azután 
megint azon 3306103 1611161, bé-kell a’ vermet tölteni 

hogy igy ióI nedves , és lágy eget‘veheH`¿-nek. gvoromba, ëretien 
33061: 116001„ тег: 611310133 neki : mìvel'l fok féreg 

-terem- benne.. Azétt a’ Eurail 16111102 , 16‘ régi meg- ért 
.pméit vegyenek. lóbleheta’ 1631 036316336: fik, 

6 

 

ч. 
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el-lìenvedhetik a’ gommbát-is; теге azok-körůl', 
сак fzintén a' pázintra hánnyák , és még a’ ló 311116] 
is hafznál nekik , ha tél-clôt: tôltik rcáiok .’ a’ melly 
mind a’fôldet , mind a’ гас meg óltalmazza az fanyar- ` 
gató hide tú'. Micfndás ganéj legyen leg-iobb, 6: 
alkalmato abb a’Í fákhoz : noha crrůl-is bôven {гит 
«мы, de ugyan még is kell itt valamit jelentenem, 
n’ fákhoz illendó ganéirúl, Azc íŕélik némellyek, 
hogy a’ galamb еще; leg-ìobb vólna : mert az a'fôl. 
:let igen meg melegiti , és zírofittya , a’ mint a' gy~ů~ 
môlcûelen Fákon , foklzor probáltatott nagy hafzon 
nal; de azt az ô hévsége-miatt, a’ tél-clôtt kcll'e y kevefsé a’ Рак—ай hánni'. Ez-után каштан {póìa 
ganéì, a’ ki iobb a’ kôzönséges tyúk ganóinál, Ezt 
1' júh, és kecske ganéj каша. Ez-utín az'embel.' 
ganéi, cfak hogy sůrůen ист-11:11 a’ pázintra yharnni: 
nett ki-égeciazt.- Hafonlóképen , тарные trágya к 
e töltefsék az simmfára : теге hamat ki-fzárazttya пе. 
'-Ianem inkabb, a’ régi meg-rothat, és meg-értt tehén 
gané] minden Едва kelemetesb, a' melly terméfzetrie 
Izexint kedvelli a’ ganéit. ‚ - ' ’ ' ' ‘ 

Az illyen erôs , és meleg ganéì , nohafhafznál vá-ochxxvn g 
amit az igen hideg tartományokba, a' hól пата: 
neg-árt a’ téli hideg a’ fák gyökerinek: de a' Mi-Or 
-zágúnkba, mellynek nagyobb réfze mlértékletesvd gz 
En vékony ítéletem-fzerint') ném-cf'ak сет—11:12:18, 
öt ártalmasÀQ.' Mert az ó hévsége-által, ki~sůtî a’ 
»_yökereket: mivela' 16 ganéì , nem~azokhoz való'az 
l моду hévsége-miatt, A’ „tyúk ganéi a’ kertbe, és n' __; _ 
étekfe fzolgál , a’ dil'znó ganéì, n’ fzánfó földekre ; &quot; &quot; . 
’ lúd вшей ‚ a’ ka'pofztás kei-tbn, a’ hová feìes 1113103; 

` 
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tát ůitetnek. Azért, жег-гать iovallyák g a’ ìól meg. 
értt apró tehén ganéìt. поп. c_alálkoznak rallyml Аи. 
thorokis, a’ kik femmi ganéìt nemìovallanak a’ fák 
körúlx тает. cfak fzintén т a’ загс, mellyet az út 
czán ôfzfze-hánnak, és ha azt ott hadgyák meg-étui, 
’s az-után hordgyák a’ Fákfalatt való fel-kapált földre. 
Egy-fzóval, a’ mint oda-fel-is meg-mondottam: mikor 
a’ fát ganéìozni ‚кардан, ne-hánnyák a’ ganéjc olly 
kózzel a’ fához, hogy аи meg-érheffe: fe a’ fôldet, 
ugy el ne vonnyák a’ gyôkerekrůl, hogy azt штанг; fe pedig ugy fel-ne t щек ‚ avagy méllyebben a’ fòiv 
del, avagy ganéìal, hogy fél-lábnyinál magoßìbb le~ 
gyen, ho у fem az-elôtt vólt. Merc egyébként, ha 
fellyebb t ltik a’ fôldet a&quot; gyòkerire; alól a’ fôid fzi-g 
nyinél , megrothad a’vfának heìa ‚ а’ melly-áitai meg 
erötlenedik a’ fa: meg hervadnak levelei g e1-veí`znek 
a’ гать leg-vógsô hegyei. Azon-kivůl , effe'le fának 
kérge ůreg lefzen, ós meg-feketůl, ’s férgek вегет 
nek benne: és efztendônként , eggyik ág {unimi-ntic 
`e.,l~véfz„ még végtére , maga-is az egéfzfa оба-киев. 

\ l há az meg-'itt fegitséggel nem~gyámolittyák: fô Верен 
‚ ‚ Я .‚ ‚- `ntijkor a’ fa valami nedves, és'vízes helyen , méllyen 

&quot;&quot; трепета. Akker azon-kellfzorgalmatoskodni,hogy 
a’. minblehet, a’ vízct el назван a’ гать és тандема 

' _feletf a’ meg-itt jelekre, avagy' Безумно-джонка vi 
душам, Mert ha ezek a’ fában такими , leg 
--ottàn a’gyôkerit~kellmeg-tekinteni , a’ fòldet el-vou 
vin rjóla :&quot;6: ha méllyebben идут}, tôbb fôldet ne 
hánnyanak rei ; hanem , a’ mint fellyebb meg-irám. 

ссщхчцр '_ A’ так heiát-is alól gyakrabban megnézzék, 
îhogy ebben ‚ ayagy gyôkeriben valami kár ne-legycn. i 
. _. ‘ ' l ` Azárt 
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Azért alól a’ „акта, egy kis metzö-kéífel,a’ fánalc 
heiát megint reá-vonqyák a’ fóldet, битвами, ka- 
pállyák , ganéiozzák , mikor annak ideie lefzen, Is 
mét a’ heiára iól Bgyelmezzenek, ha nem-f`zállott-e' 
belé az égés : mer: ha a’ Fában égés van ; a’ ŕ'eketét 
êppen ki-melfed: de nem»ollyan kéifel, mellyel йе 
ayeret metzettek , hanem kertéfz-kélïel , fzintén a’ 
zôldéig. Az-után a’ fellyůl meg-ift kenóvel, avagy 
.ehén ganéiial kennyék~bé : 63 hogy az efsô le- ne той 
‘a olly hamar, köffenek fôliben egyv darab kérget ; 63 
ninek-utánna a’ nedvefség a’ fában erefzkedett az égés 
Lörúl, mellyet ki-metzettek, egy kélfel clinállyanak 
miami шиш} ‚ hogy a' nedvefség a’ febre folyhali'on , 
is megint bé nöhefien, 's úiheiat kaphalïòn, Ha 
:fak egy rélze fekete z avagy meg-rothatt, le-kell 
netzeni, 63 ugy bánni vele, a’ mint fell'yebb. На 
»edig éppen mind az egéfzf'át el-Fogta az égés , avagy 
отдав, nem-fegithetni immár аз: а' Fát. A’ hól pe' 
lig a’ fának alól a’ gyökerînél , bár cfak egy úinyi fzé 
:iségre , zôld és Fris- heia van , hogy a’ nedveläég al'ól 
z egéfz-fában Fel-erefzkedhelisék : bé-kell kenni a'meg 
,evezet kenôvel , hogy a’ nedvefség munkâlodhafsék, 
left a’ heìának, 63 gyökerinek kell az egéfz-fát el» 
nrtani ,° azért, mind a’ kettöre vigyázni-kell, [зову 
alami kár, чаду veredelem ne~ióiôn reáiok. 

Más ezkôzc-is tala'ltak némellyek , hngy a’ Hatal-CCLXXXLX, 
ikat fegitsék ganéinélkůl. Elsöben, Bárány, Júh, 
ecske, Bak, ’s tôbb elîële {zas-vat vef'znek, és a’ Fa 
Srůl el-áfsák a’ fôl-dben, a’ fzélelI-Èbb réfzivel fel.' 
»crt az ef'sötůl fzármazot nedvefsêget, inkább ma’ 
ihoz fziia, és meg-tarttva' nagyobb угадывает a' 

‘ K k k k fica 
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fácskának, A’ mellet, magábm-is a’ fzarv ziros , 63 
ìól gane'ioz.' egy-néhány efztendeig-is el tart. Né 
mellyek , tehén ’s difznó vízellettel akariák a’ Haul 
fákat, cfeppenként ganéi helyet zírozni , de nem-igen 
fokáig x hanem cfak addig, még a’ melegség ki-kelet 
kor a' fákban, munkálkodni kezd. Az òreg fákban 
tovńbb-is egy keveiäé élhetni. De én az illyen Год: 
ganéjozáfir, mint oda-fel-is meg-irtam ‚ nemágen jo 
vallom. A’ ganéìozásban, a’ fának {дешев kel! vi. 
gyázni ; тег: a’ régi me .rôgzôt fákra, többet kell 
hánni : a’ ñatalokra kev ebbet. 

§. IV. A’ F ák Gyòkereinek ki-nyitáfokrúl, 
és ôntôzéfekrúl. 

Em-cfak azzal fegiti ember a’ fákat, hogy azok 
пак гёГ2е1с , mellyek a’ fòldôn-kivůl vannak, ól 

talmazza és gyámolitfa: de kivált-képen azzal-is, a’ 
mellyek a’ ŕ'ôld gyomrában-is fekůfznek, ugy-mint a.’ 
gyôkerek, bogy azokat fegitf'e , és minden fogyatko 
záfok-ellen meg óltalmazza. Mivel,l fzinte ollyan nya 
vallyák érik a’ gyôkeret, mint a’ Fákat magokat; mert 
a’ felettébb való melegsége a’ fôldnek, és ganéinak , 
meg-férgeliti a’ gyôkercket, és el-vefznek. Avagy` 
e’ felettébb való n_edvefsége, a’ f'a.kôrůl ki-veri a’ fat 
tyú íq:l-`emetéket ‚ és gyôkereket: hogy nem-ciak ma 
gol; magtalanok , de még a’ fzomfzéd гамме azzá te 
fzik, és meg-vefztegetik ; mivel azoknak tápláláfokat 
magokhoz vonfzák. Azért, fzůkség télben, паду 
inkább öfzfzel , Воду a’ gyökerekig ki-nyifsák, és va» 
)ami a’ gyôkérnek ártalmae, el-vonnyák tůle, Az-után, 

non 



XIII. Réf'z. 

izon gyôkétbúl ki-zvött cfemetéket, avagy le-vagdal. 
yák , avagy egy kis darab gyókérrel детищами: 
1gy-mint, Alma, Кати, ‚ ’s eifele gyůmölcs-fákrúl; 
is mâshová últefsék, a’ mellyeket három efztendô 
nulván, bé-ólthalfanak. Ezen-kivúl ezt-is iól efzbe 
teil venni: hogy a’ Моют-‚ш, ha gyakrabban igy 
:l-fzaggattyák, és últetik ; iobb és fzebb gyůmôlcsôt 
'loze 

Azét-'t-is kell a’ fának gyôkerit meg.nyitni néha 
:élbe; hogy minek-utánna a’ gyúmôlcllúl meg-Fá 
radtanak , valamenyire meg-nyúgodván , lankat ereie 
ket meg-úiitsák : és a’ gyòkereket meg-tilztitsák: az 
:fsôt és havat reáiok bocsáfsák; Fó-képen a’ hól me 
`eg , fzáraz , _és nap-fényes helyen vannak; hogy meg~ 
aedvefedgyenek,meg-úiúlianak, és némů-némů-képen 
.neg-zitofodgyanak. Ha pedig a’ heia~is meg-kezde 
ne fzáradni , mint-ha valami Fogyatkozás vólna táplá 
ásában: akkor egy hólt ebet, avagy másféle állatot 
:ell a’ fának alsó réfzire tenni , és azzal meg-húveíi 
teni ,° evagy ió apró ganéiial meg~melegiteni. Ollyan 
helyen pedig , a’ hól a’ fôld igen ziros , avagy férgek 
kel bövelkedikx hamut és lúgot, avagy cfak kôzôn 
réges hamut töltfenek reá. A’ régiek, a’ fáknak gyô 
aerit ki-nem nyitották; hanem , cfak likakat, és egy 
néhíny barízdákat clináltak: mellyek-által , mint-egy 
lékkzetet, és nedveßéget vettenek ,- és azokat, me 
gìnt bé-vonták a’ tél-után. Mind a’ két ki-nyitáfl, Го 
l:an e’ kertéfzek-kôzzůl nem-tarttyák fzůkségefnek 
‘.enni; mert a’ kápával , könnyen meg-sértôdik a’ gyô 
ш, mikor ki-nyittyák : а’ kegyetlen hideg-is igen ár 
talmas мы, és el-vefzti ôter. Hanem, elegedendó 

Kk kk 2. nek 
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nek itélik az oda-Fel megîrt kapálláû. Копа máfok, 
ezeket az alkalmatlanságokat el-távoztattyák : 11:16: 
16ЬЬсп ‚ és módgyával élnek a’ ki-nyicáfhl. 

Az ideie annak Novemberben vagyon , ha гуса— 
gén a’ fóldet el-vonfzák a’ „диетам hogy meg-ne 
Iirtsék , fe ki-ne Iáfsék a’ Fôldbůl; 63 mindgyátt ganéjt 
hánnyanak a' fôld hellyet reá ‚ ’s иву hadgyák telet 
fzaka, ki-keletig. Nyárba, nem-kel! _illyen ki-nyitás: 
mart, igen könnyen ki-sůti a’ nap a' gyókerec, A' 
módgya az , a’ mint meg írám; 63 ha e’ fú нет—19:11 
gycnge raìta , hanem egy kevefsé meg-ôregbedet. 

Némellyek azt-is cielekfzik; hogy a’ faknak Буб 
kerire apró kövecske'ket , 63 clîgák tekenôit háunak, ’s 
azzal hůvefìtik-meg , mellyet igen kévánnak a’ fik. 

A’ fáknak az ôntôzés, nem-felette fzůkséges: 
mind-azon-által, meg-kévánnyák néha ‚ fô-kópen az 
újjonan ültetet Баш-11111. A’ melly Fák ‚ közzelget 
nek a’ gyůmôlcsôzéshez: azoknak, bôvebb nedvef 
ségre van (zůkségek. Minsk utárma el-virágoztak a’ 
fák , azoknnk tápláláß, és ôregbúléll: hoz a’ nedvelség. 
A&quot; mellyek -késôn gyůmôlcsóznek , azoknak a’ késö 
efsé-is, idején van. Vifzontag idótlen, és ártalmas 
az eísó a’ гать , mikor virágozni kezdenek, e's vi 
rágzálokban vannak ,- тег: az-által, minden elvéfz , 
és meg rothad; a’ virégok-is , mind zengèìekkel еду. 
gyůtt ie-húllanak. Ha pedig nagy fzárazság vólna, 
akkor kévántatik a' kertéfznek fzorgalmatofsága; 
hogy alka'lmatos hólnapokban , napokban ; órákban; 
ôntôzéfíèl (сваи: a’ Шт. Az úìionnan ůltetett ña 
tal-f'áknak, gyakorta kevés elö-rnenetelek vagyon,és 1 
mint valarni elsó bôcsôiökben, betegeskedni 2:26: 

l ‚ _ . . l` пей: 
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nek : azért azokat Martiusban, Aprilisben, illendô 
ön;ózefièl-kell gyámolicani ; vagy a’ t`olyó-vízbúl me 
ritet vízzel , vagy a’ mellyben ganéit keveijtek. Gyak 
tan juniusban, a’ napnak állapodására, e's a’ mint a’ 
Deákok mondgyák , Solítitium-ranáradni kezdenek 
a’ fák; akkot kapálláifal, Öntözéíiël , zöld hantai bé 
fedvén kell óket fegiceni. Az-is meg tôrténik néha; 
hogy mikor a’ fzáraztó fzelek fúinak, hézagos, 61 111133 
lefzen a’ fôid , a’ gyökér-kôrúl: kivis fzáradnak a’ t'ák, 
ha ôntôzéifel nem-érlelik. A’ gyenge ñatal fáknak, 
mellyeket úiionnan últetik kivált-képen , igen hafznál 
az az ôntôzës, mellyrâl oda-felis írtam egyméhány 
helyettx hogy a’ fazakat teli tóltsék vízzel, 63 a’ fa 
mellé helyheztefsék: abban egy dai-ab ruhát, vagy» 
fóltot fůggefzenek , a’ mellyen a’ fának gyòkerire cle 
pegheífen a’ viz; de azt , egy kevef'sé magoílìbbra kell 
tenni. Mikor, és micfodás vízzel kelleise'k ôntózni, 
fel találod a’ Vira'g. Kónyn. ц. К6Г2. 5. 111. n. сих. A' 
foós vízet ист-126161111: azért, ист-ищет mikent 
dicfirhetik némellyek , a’ barmok vízelletit ( mellyrůl 
egy keveiëéfellyebb írék) hanem~hogy keveffet vefz 
nek, és cfeppenként élnek vele. 

XIV. R Z. 
A’ Gyůmòlcs-fáknak Nyavnlyáirúl, és 

azoknak Orvófságirúl. 

-’ ОуйтЫсв—Еёкпж, fok kńlômb kdlôb-féle пуа 
valyái érkeznek ; de kivált-képen, 116101111? vefzedelmelièbb. Ugy~mint Rák, avag Kigy », 

Kkkk 3 avagy 
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диву Farkas, A' máfodik, Féreg. A’ hatrnadik, 
Egés. Az снёс, a’ Magyarok nehnnt Izmk пазах, 
es Crúznabir. ’ 

A’ Rák az , mikor a’ fának heìa meg-Feketedik, 
63 a' gyôkeritůl-Eogva , fzinte a’ teteiéig fel-máfz , 63 
ezen heìa~is meg dagad : néha az a’ cfcmó , a’ fa-kôz 
zòtt terem, melly a' fát gyůmôlciìelenné tefzi ,° és 
végtére , tellyelkéggel ki-foittya , ha eleit nem-veí'zik. 
Az pedig, gyakran attúl fzátmazik; hogy a'ŕät, a’ 
meg~tiltot ¿gi ,lele/:bm Шиша: ugy-mint a’ Seofpìobm , ~ 
és кит. Azétt azokban a’ ielekben, femmi-némů 
mnnkát nem~kellene tenni a’ fa~köeůlz fe ne ůltetni, 
fe ne óltani, fe ne kapálni , fe ne irtani ‚ fe ne gané 
iozni , Гс akár-minémú baimolódáliìl bántani. Мёд 
a’ gyůmôlcsôt fem-kell róla le-izedni; egyébként, 
meg~terem a’ heiában a’ Rák , zvagy csúz. Aŕie'le fák 
ban fzokot leg-inkább telemni , mellyek a’ fôvenyes, 
és fovány fóldòn vannak. 

Ennek a’ nyavalyának otvoßágn az , hogy mike: 
azt efzibe vefzi ember; meiTe-ki a’ fekete heiát fzinte 
l’ fòldigx az-után óltó viafzal , vagy agyaggal elegyi 
tet tehén зацепи (а’ mint egy-náhányfzor írtam) 
kennyék-bé, és kenderrel, vagy шт ruhácskával 
kôisék-bé ; hogy az efsô , avagy más nedvefség, hoz 
zá ne- férkezheiäék. Azon -kivůl Februariusba , mikor 
a’ fákat tifztogattyák; щами: valami fútocskával, 
egy kis-úinyi temérdekségre likakat a’ fában (a' hon 
nét ki-metzették a’ Rákot ) valami hármat , fzinténa’ 
béliig. Ahoz faragìanak gyalog Fenyö-fábúl akkers 
ékecskét, vagy fzegecskét а теПу Ье16 illyen» a’ likba, 
63 verjék-bé: minden fában hármat иву négyet; де 

nem ` 
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icm egy réfzin , hanem mind a’ négy réfzin a’ fának; 
lz-után , nem-nö femmi csúz a’ fában. Cfak hogy ‚ 
:lébb ki-mefsék a’ rákot , minek-elötte a’ Ízeget ”116 
rerìék. `Ezzel az orvófsággal, némellyek Aprilisben 
is ]uniusban élnek, mikonI a.’ b_úza virágzik, három 
ragy négy nappal Sz. Lllrik napa'ltán. Miko: a’ rehén 
ganéit elegyitik az agyaggal, hárorn réth kell venni 
1' ganéjbúl, és egy réfzt az agyagbúl; ’s ”116161212: 
:ev/erm , hogy ollyan legyen mint a’ téfzca, vízet-is 
iôltfenek hozzá hogy higabb legyen. Némellyek a' ' 
:i-metzet helyt , tůzes vaffal sûtógetik-meg. 

Máfodik kivált-képen való nyavalyája a' fáknak, 
l’ Féreg : mikor a’ гати heia meg-dagad , és aletta fé 
eg tei-em, a' melly bé- efzi magát a’ fában, Ez a’ fé 
eg, (ok гати ellensége, kivált-képerf az lima, és 
ïârtvélyfának , és más fáknak-is: a’ kiknek belsê 6 
leí'ségek vagyon. Az illyen féregnek eredeti , 1261 
nazik ne'ha a’ fának vénsé itůl ; néha valami kemény 
1161161; avagy, mikor n fák télbe a’ hidegtůl igen 
neg-fagytak : melly mìat , el-válik a’ kérge a’ fáìátúl, 
s meg- hafad; allatta pedig féreg спет. Némellyek, 
allyan itéletben vannak.’ hogy mikor mosdatlan kéz 
el , тазу ГеЬеПЫ .munkálkodnak a’ гав-1161151. Sôt , 
nég ollyan kéIIel fem kellene írtogatni, a’ mellyel 
¿enyeret metzettek : m'ert ártalmas a’ fának. Azért, 
51 reá-kell vigyázni a’ Fának heiára; ha meg-dagat , 
s fel-á“, mefsékfcl a’ Fának heìát, 63 mefsék-ki a' 
Erget belôle : avagy réz, akár vas-vefzfzôvel váìiak 
ì , és kennyék-bé a’ feb helyt, a’ mint oda-fellyebb. 
`Örténik néha ejfé/e dagadfír, ifelettëbb foal( »edm/3 
ígtůl i: , a’ щепу ki-vér a’ fáknn, mint az emberekbeánl, ‘ és ч 
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¿s állatnkban ‚ a’ bör és hús-kôzzòtt: ¿s типов meg 
rothad , fèreg terem benne. Azért , ha a’ fának ciak 
egy réfzén dagadot a’ heia , nyisd meg, hogy kiçfol- 
lyon a’ méreg belôle; ha pedig immár benevan, Юга 
ki belôle; ha egy-néhány helyett vagyon illyen daga. 
dás: vony két vagy három haßtáfì, a’ тащи ágaitúl 
a’ földig, a’ fának hehában, Клоп-НИЗ! vond»le a’ 

— fòldet a’ fának gyôkerirůl , és tôles más fris földet reí.’ 
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a’ fában-is Шт] ió ôreg likat a’ béliig, 63 verd-bé tólgy 
fábúl сбыт: ékkel. „ 

Némellyek , más meßerséggel-is ‚шик a’ férget 
а’ fábúl Нефти! : boi-fot ‚ babért , rutác ben-al ôfz 
fze-kevernek , 63 n’ fát egy накат meg-fúriák Fellyúl 
аи a’ béliig; 63 a’ meg- nevezet timporáláiì belé-tôltik. 
Az után , galagonya-fábúl cßnâlt fzeggel , bé-verik. 
Avagy hamut, és fa-olaìt kevernek-öfzfze: 63 azul 
kenik. Avagy кеты: rehén vízelletet vefznek, és 
штамп; rélzt eczetet: ’s azzal kenik-bé a’ fát. De 
e’ két úcolsó, nékem nem~igen tetfzik. Máf'ok, mi 
kor immár ki-váiták a’ гады: tehén тазу difznó ga 
néìt vef'znek , zállyát meg-tôrnek, ’s egy kevés óltat 
lan mefzet ; :zt ôfz(ze-keverik, Hafìromot clìnálnak 
belöle , ausl bé-kôtik a’ fának febit, ’s raita hadgyák, 
a’ még raìta шагайте. Vannak, à’ kik a’ дёсен-спец ‚ 
mikor a’ Мс rágìa; a’ Patikábúl еду gyůmòicsôt чей. 
nek, mellyet ôk Àlirabolanánat neveznek, hafonló 
az Anis-maghoz: azt porrá tôrik , egy likat Fúrnak a’ 
fában a’ béliig , és abban tôltik a’ port , ’s аи; iól bé 
так galagonya-Fábúl cñnált Í'zeggel. 

A’ „вишу, hafonló-képen meg-nö ez a’ fé 
reg : щам: ugy-kell bánnì , mint a' щепа]. A’ Сексе, 

ôrômdì 



XIV. Réfz. 
l 

ôrômefl: teren az ollyan iiîkon , a’ kik kemény magvú 
gyůmôcsôt hoznak, mikor nedves idö iár. Azért, I 
közzel a’ gyôkerihez ‚ meg-kell a’ fát fúrni : » hogy a’ 
vefzedelmes nedvefség, mellìbůl a’ féreg terem ‚ ki Folyhaßbn. Az ollyan fána gyůmòlclìben, nem-u 
тет fércg , mellyet Februariusba, az az Böit-elô hó 
ban, Martine elött, az az Bôit-más hó«elôtt óltottak. 
lfmét, nem-lefz férges a’ gyûmôlcs: ha temiént tór 
nek-meg ,&quot;s azt a’ port, mikor a’ fát ólttyák, annak 
heis-kôziben tôltik. Más orvófságokat-is irnak, hogy 
a’ féreg a’ fait nebántfa. 

Ha veres cretát, fekete gvopárt x'neg-tórnek,l 
63 vízzel мнимые-пи, azzal a’ fának дудит: meg- 
kenik; és Дин/м, az az, tengeri veres-hagymát a’fa 
kórúl тесть: femmi-Féle féreg nem-tefzen kárt a’ 
fában. lfme't, ha karoeskákat clinálnak fenyô-fábúl, 
’s azokat a’ fa-kôrůl verik; mind el~vefznek a’férgek. _ 
Megint, ha difznó ganéit , és fzamár vízelletet ôfzfze; 
kevernek , &quot;s a’ fának gyôkerit meg~öntözik vele : nem 
bânttyák a’ Iérgek a' fát. Didymus azt mondgya д 
hogy ha a’ faînak&gt; gyôkerit, tehén epével meg-kenik: 
nem-hamm' vénhedik-meg a’ Fa, 63 femmi как: nem 
.'efzen neki a’ Féreg. Hafonlóképen; ha a’ fának gyô 
:eric ki-nyittyák , 63 arra galamb ganéit tôltenek. De 
izt ugly értfed .° a’ mint oda-Fel ielentettem. 

Наташа! n'yavalyíja a’ fána# at. ágil', EZ leg 
nkább a’ fának Felettébb va'ó nedvel'ségitůl , és levi. 
ůl fzármazik,- mikelI tudnia illik, a’ fán eret nem 
'ágnak ,° a’ nedvefség meg-relied , 63 megtorlik a’ fá 
ian , ’s a’ heia fel-válik , 63 alafta égés lefzen : ki- miat 
.’ fa ki-fzárad. Errůl-is tettem oda-fel emlékezetet, 
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de itt egy kevefsé jobben meg-magyarázum. Alt.' 
fel-kel] halitani egy kertéfz kélfel juniusban ; mikot 
teli а’ hóld, dél.után hat óra-táiban , és a’ пазу hév~ 
ség~is megńünt: merc egyébként, igen шпана a’ 
hei. Legyen tehát a’ halitás, egy ember magofság. 
nyira e’ cókén , a’ beián-által , a’ fajáigf Ennek a’ ha 
fadéknak, Elzakra. kell-lenni egyenefen a’ На; az 
után fzép úi hein nó, a’ hól a’ hafadék efec: és a’ fs? 
nak ér-‘va'gayâ ‚ a’ mellyen a’ felettébb való nedveíê 
ki-f'oly. Más efztendöre , megint egy haficáfi: (сгус 
nek raìta , ket~úìnyira az elébbeni halädéktúl сдувае 
fen-ali: ’s igy bánnyanak minden efztendôben vele , 
még mind kômyôs~kôrnyûl meg nem úìiúl a’ hcja. 
Merc ez-által , meg-eméfztôdik a’ Felettébb való ned 
vefség: a’ fa meg-fzabadúl az égéfìůl, és egéfséges 
leizen. Ezt a’ módot meg-tartsák , ha a’ t'ában meg 
reked a’ nedvefség , és a’ heìa meg-feketedik. 

Mafòdfeor, 4L égé: данный— a’ mg] be'vdgtůÍ-ifz 
ollyankor meg-kell halitani a’ fdc, a’ mint: ide-fellyebb, 
és tehén ganéjal bé-kenni; теге ez hůvetit, és and 
fzép (ima heja lefzen: ha nyólczad-nappal распива 
elòtt, vagy uránna cfelekefzik. Hamed/Isar, abbúl 
is támed az égés , a’ mint ezt is meg-ielentettem: ó» 
вдули eiffel пуфы metéllik , irttyák a' гас ‚ ше11у61 
kenyeret Ízoktak metzeni. Нона, ezzel (em igen 
gondol a' fzegény _Magyar óltó ember: mind egy 
aránt ólt ô ollyan kéffelis, ’s meg-fem véfz~el a’ гада. 
Mind-azon-által, ha az ember aztis meg~iobbichat- 
суд: ez fe legyen megwetendö. Egy-[zóval , ha ki 
fzép fát akar nevelni kertiben: alkalmatos ìdòben ůl 
:effe . óltfa, irtfa, kapállya, ganéiozza. Mei-t ha eg. 
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yikbe, vagy танки fogyatkozás Iefzen ; meg-Pza 

kalzkodnak a’ fak, смеши: ereieket, és végtéte, 
tellyefséggel el-vefznek. - 

Mikor láttya ember, hogy a’ fa eI-akar vefzni ; 
tegyen tehén ganéit a’ vízbe, keverie iól-meg, efinál 
lyon egy pálczával, vagy karóval egy likat a’ föld 
ben , a’ fának gyôkeréig: és azon tölcle-belé. Ezen 
kivůl elinály egy vermet a’ fa körůl; tôles биде, bor 
iú, avagy tehe'n чём: belé: azzal meg pireŕfodik a’ 
gyůmôlcs, és a’ fát meg tarttya ereiiben. На a’ fá 
nak levelei megsárgúlnak, és a’ fa megkezd erôtle 
nedni : tôltfenek olai feptót a' gyôkerire , avagy bor 
ral öfzfze-kevert boriú vért. Az égés-ellen , az-is ió: 
ha ki-keletkor polyvával a’ Не, környôs-kôrnyůl meg 
fúßôlik. A’ rothadás-ellen , végy hêgyes úti-fůvet : 
fôzd-rneg eczetbe, keverd~öi`zfze fòldel, és éget a 
gyaggal , tégy egy kevés eleven kénesôt hozzá; kend 
meg vele a’ штат ‚ és el-múlik. A’ tehén vizel 
lettel-is, meg-kenhetik a’ rothadáft. Noha az ellen 
kezô a’ вши. 

На a’ fa meg-vénhedet, ¿s gyûmölcftelenné vá 
lik ,° ’s ha megint vifzá ‚итак a’ régi tenyéfzéfi'e 
hozni : vónnyák el a’ fòldet a’ gyôkerirúl , egy ió a.; 
rafznyira a’ агавы, és hafitsák-meg az óreg gyôkere 
ket; ’s tegyenek кг: vagy három galagonya bimbót 
belé. Azután, tegyenek ]úh, чину diiznó ganéit 
Ь10225 ‚ és vonnyák-reá megint a’ földet: igy , ifmét 
gyůmólesöznì-Fog, Ha pedig шея-Лиг fzáradni, u 
дуга azen vénsége-miat: iele az ,_ hogy a’ derék gyô 
térbe fogyatkozás vagyon , és meg rothadot, melly. 
niet nem Iehet táplálsífa a’ (знак: mivel eget nem 
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vehet magához, hanem az 6 módgya-fzerînt , m « 
fúlad. Mert elsöbcn a' táplálás a’ gyôkérbe fzál , a' 
hunnét fát ki-fziìa; ebbůl , az ágakra terìed. Azért, 
ma igen iól-kell vigyázni: hogy télbe a’ сапа]: 3у6. 
kerit, meg fzabaditsák a' földtůl, hogy fzellöc vehef 
fen. На pedig vefzi efziben az 6111063, hogy а' f4 
meg-akamu Мидия: vegyen egy 16 öreg fúrót, ’s 
fúrìon azzal еду lìkat a’ fában , fzintén aletta :nunk a’ 
helynek , _a' hól a' гас óltották, ally mellyen, hogy a’ 
fámk kòzepit 61-16 ‚ az 62 ‚ а‘ báliig ; 63 annak Szent 
Márton nap-táìban , чаду inkább , a’ mint mâfok 16 
vallyák , Karácfon nap táìban kell-lenni. Es ugy, 
nyitva hadgyák hat-hétig : ’3 meg-úìúl megìnt. Mel 
lyet éfzbe vehetni nyárba: mikor úì vefzei nôunek. 
Minek-utánna nyitva álván Нас-116113 ‚ ( noha meg-is 
rôvidithetni ezt az idôt, a’ mint a’ hidegnek 11633735 
ga fzelgál: тег: 62261, leg-nagyobb &gt;hidegben kell 
élni , mikor ninefen nedvelség a’ Шип) az egell ma 
gához fzita; verie-bé 16 eróffen , galagonya~fábúl 
elìnált ékkel, vagy efappal a’ likat. Mert más-ía пеш 
igen alkalmatos ehezx de ugy , hogy паз-6:16 fzinte a’ 
bélit. Minek-elôtte pedig , bé-verìék ezt a’ fa-fzeget, 
ha ki fzagos gyůmôlcsöt kéván; te'gyen a’ likbà fa 
heiat , fzekfůvet, fél-annyi сад-1116226 elegyitvc: ésa’ 
minémů fzagot анаша , miuden-féle fůfzetfzámot, 
nád-mézzel elegyitsék. Ha a’ fzeget, a’ fával еще. 
nefen verìk-bé: megint 61 1161 nö raìta. 

Ha a’ fa „витаминам: tifztogasd meg вуз! 
ran, 63 vakard-le rolls a’ mahnt; megint tenyéfzô l 
lefzen. Ifmét, a’ ki Aprilisben likat für a’ fában, e' 
gyôkerenlfellyůl a’ béliig: 63 не, nyk-fábńl eßnilt 

fm' 
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l'zeggel beveri, gyůmôlcsôkkel ékeskedni-fog. lfmét, 
ha a’ fa virágzik, 63 gyúmòlcsôt nem-hoz ; fúrianak 
egy likat a’ fában a’ béliig , keverienek eleven kénesöt 
agyaggal eggyůvé , tegyék a’ likba , veriék-bé 331380 
nya Fával: ’s aztitélik, hogy alkalmatos lefzen 3' gyů 
mölcs hozáshaz. A’ kit én , nehezen hitethetek-el 
magammal: holot Laurembergius 321: vallya ; hogy, 
nincs eröffebb mérge , mellyel akár-minémů пазу vas 
tag fákat is könnyebben ki vefzeffenek , mint az ele- 
ven kénesö: ha azt, olaiial ôVsze-keverik , ós 3’ Ь611 
ig meg-fúrt fában erefztik g ’s a’ likat viafzal , 63 cre 
tával bé-kenik. Ezen-kivůl, a’ magtalan-fát, tenyé 
fzôvé tefzik némellyek: ha a’ bab fzalmábúl húllot 
polyvát , a' fa-körůl töltik. Ногу pedig iobban Буй 
môlcsözzék; tôri Porcefůvet , Deákúl Portulacat : 63 
más fůvet, mellyet Eb-téinek hinnak ; keverd ó:`zfze, 
's kend-meg vele a’ fát: több gyúmůlcsôt hoz. Ha 
[iànëS-képen , ha galamb ganéit töltenek a’ gyökere 1 1 1. 

На ki azt akaria, be” if.: ja'l „идиш, 63 
mind мед-1311138 virágiát.' Decemberbe, vagy Fe 
bruariusba, kapállya-meg a’ fának gyôkerit, 63 ônt~ 
:són vizet a' verembe , hogy a’ viz тег-636351011 ben 
13. Az-után , vonnya megint a’ iégre a’ fôldet , Sz. 
Syörgy n'ap-táiban ‚ vagy Maiusban: vonnya megint 
:l a’ ieget a’ gyôkértúl : 63 iól virágzik, megéis tart 
: 3 a’virágit. Воду pedig a’ fa-virágiának, ne-ártfou 
1 hideg : gyakran òntôzdmeg 3’ fagyôkerir. Ehez 
eg-kônnyebben iuthacz , ha еду fazékban vizet tôl 
:efz , ’s egy ruhin-által 311111 cfepegeted a’ gyôkerire : 
mellyet egy-néhánfzor тег—1113111 3 Kalendarinmban, 

Llll 3 _11.124, 
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n. 124. Ha a’ fírúl ¿rdm/i le-bíl a’ ушиб!“ e vas» 
vefzôbůl ‚ avagy ónbúl való ¿vet статута): ‚ 63 az 
zal паевым a’ fát; avagy a’ ki mág ìubb, nyiiäák. 
meg a' gyôkerit, 63 Fútìák-áltai , verìenek Spanyói 
megy-fábúl clinált i'zeget belë. Ha melly fânak a’ vi 
rágiai , avagy levelei igen húllanak : nyifsák-meg ап 
nak a’ Ник gyôkerit, медиана}: beb polyvât a' viz 
ben , 63 azt takiâk a' gyökere-kôrůl, Ha а’, ß ‚9/3: 
te'bb _fit „швы: atar boem' , alói meg nyifsák §51; 
63 minden gyôkereit . а2 ôregen-kivůl гневливый: 
hngy ha melly viz , avagy nedvef'ség bennek meg-kot» . 
lot vó‘na , ki.folyhafi`on. Es ez , fzinte olly hafznos 
63 egéfqéges a’ гамм mint az embernek a’ fzůkséges 
ét-vágás; теге ez orvófság-által , тематик a’ Бак. 

На ki azt акта, hogy a' [шёл-(п! gyůrnälc: ide» 
jébben ¿rje'k x tehát a’ leg-nagyobb gyökeribe ogy like?. 
fúrion ‚ verien egy éket belé, kennye~bé viafzal, 63 
megint fris 63 ìó fóldel fedgye-bó a’ gyôkerit ,~ efzten 
dôre ideién-fog gyůmôlcsózni. Ногу a’ fín 4’ ¿yin 
ind/n мед-пе rotbadg'yon, azt iria Gefnérnst hogy ha 
a&quot; gyůmôlcs-Fának tôkéìit, a’ zôld gyéknek epéiivel 
meg-kenik ; meg-nem rothad annak a’ fának gyůmôl 
efe, nem-is lefzen férges. Némellyek az-ellen, bo 
az. «Ima Ie-ne там а’ fíjß'r'úì z a’ konkolyt , питу a’ 
búza 63 102136226“ terem , mind gyôketePcůl Шагов 
ták a’ Földbůl, ’s azt идиша: a’ fának tôkéie~kôrůL 
liz-ellen az is i6, ha a’ f'ának gyôkerit meg hafittyák, 
63 kôvecskét tefztek kôziben, a’ mint oda-felis meg 
Мат. На if: dakar »ve/fem“, e'r fàáradm' : vonnyák. 
le a’ fôldet a’ gyökerirül; az-után fzedgyenek а' теги 
oliyan пашню: ökôf nyálat, melly a’ fůvm kwik 

` гм&lt; 

mint 
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~azzal а’ fát: egy 

тйзсеву pók-l1áló , regge] minek-elötte a’ Nap meg-I 
ízárazttya, és azzal fedgyék-bé a’ gyôkereketz ’S az 
után reá-vonnyák а’ fôldet, avagy iobbat tôltlenek 
fôliben ‚ és megúiúl. 

A’ gyümôlcs»fáknak~is fok kůlsö ellenségi vannak: 
mellyektůl íttam oda-fel а’ Vetem. kert. 11; XIV. Réíz. 
mivel azok iobb téfzire közmyavalyák, a’ fáknak nya 
valyáival; mind-azon-által, а’ mellyeket ott fel nem 
iegyzettem vólna, itt fel~talállya a’ kertéfz. A’ R4 
£5.-¢11¢n'va1ó_ orvófságokat, kerelfe а’ meg-nevezet 
helyen : de kivált-képen ‚ nz állatoktúl fzenvednek a' 
fik. A’k¢c:l.-e’k, ’s Jnyúlak ‚ igen meg rágiáka’ fának 

— heiát, kivált-képen а’ ŕìatal-fáknak: söt ŕnég a' gyen 
ge hegyeket-is el-c{ipik. Azért , ha а‘ fát meg-kenik 
kecskeganéial , avagy vlizellettel 3L annak а’ kérgit meg. 
nem rágia a’ kecske. Ha(`onló-képen ha nyúl ganéial, 
avagy vízellettelmeg-kenik а’ fát: a’ nyúlak azt nem 
bántyák. Nem-kůlômben, ha étel-elôtt az nyállal 
meg-kenik а’ Fát, akár az óltó ágacskát. Ha а’ kecske 
meg-rágia а’ fának heìát, nem-árt mindgyárt a’ “пай, 
Cfak kôrnyôs-kôrnyůl ne-hámoz2a-le: mind-azon-által 

‚ а’ hól megrágia ‚ ott agyaggal elegyitet tehén ganéìal 
bé-kell kôtni. Ha azt akarod , hogy egy állat fe rág- 
ia-meg a' fát: ved annak az állatnak iól meg-Í`zárat ga~ 
néiát, еду kevés agyagot, törd-ôI`z{`ze, tégy :hoz 
két чад у három gerezd foghagymát, mellyet ìól :pró 
п tôrcél , és keverd öfzfze , tôles vízet reá, kend-meg 

-fem rágia-meg azok az állatok-köz- 
zůl. Ifmét ha ôfzfzel , valami rút difznó háial meg 
Кап&quot;: а’ fának tôkéiit; neféltsék а’ nyúlaktúl. Ifmét, 
hogy az állatok ne-áttfanak а’ gyůmölcs-fáknak: вы: 

avagy 
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avagy tehén ganét ember vîzellettel ôfzfze-kevernek, 
63 azzal öntózik a’ ñatal-fákat, Avagy eb-ganéìt tôt 
nek-ó’zf`ze , régi bůdös ember vízellettel : 63 azzal ón 
16211: kòrnyôs-kórnyúl a' Баш-561166. Ifmét, 661160— 
ganéìial, mellyben ókôr epét tettenek , avsgy úrôm 
levet , kennyék-meg a’ fát: fe nyúl , fe kecske nem árt 
nekì. Télben , a’ Наги-ЕЕ körůl : Zúp fzalmát kôfß 
nek a’ nyúlak-ellen, ‚ 

CCCVIII. Más tóbb ôreg állat, nem-igen ártalmas a' Штат 
hanem ‚ inkább fzenvednek az apró állatoktúl mint a' 
vetemények-is, ( Mellyeknek orvófságát fel-talâlocl a’ 
Vetem. kert. 14. Réfz. n. ccclx.) ugy-mint a' hangyák. 
túl: mellyeket нет-1:61! engednì, hogy fel ’s 61616: 
ianak a' fákon ; шеи: el-vefztegetik a' fát , miknr annak 
levelit ganéìokkal , vagy más nedvefséggel тещ-юбке 
tyák: 63 6Г21`26о1`ивог0611&lt;‚ ’s шее-1261261. Afl'détle» 
kcll metélni, ós a’ mit ‘az ôfzfze-fodrot levelek-köz 
zört meg-rútitottak’s undokitottak , azt kézzel meg 
kell dörgôlni: hogy meg-ne vefztegeffe a' tôbb leve 
Мес-13. - Ев ha igy meg-Ízabadittyák a’ ñatal~fákatt 
ugy nöhetnek magoñìt. A’ tóbb orvófságokat, fel» 
találod a’ fellyebb meg-nevezet helyen. . 

A’ Hangyík-eüm, vegyen ember битая méfz» 
kôvet, mellyet immár meg-égettek , annyit mint há» 
romfzor az ôkle: áflì-bé a' hangya-Féfzekbe , tôltsòn 
vízet rei , 63 meg-hevůl a’ merz, ’s смешав egymá- : 
ßúl; igy a’ hangyáknak egy tél'ze, meg-¿ged magát, 3 
a’ többi el fzalad elôtte. Más orvófságo'katwis gon» 
ioltak ezek ellen; ama fekete fzekér-kenôt vefznek, 
63 alól egy lábnyi magofságra a’ fôldtůl, környôq kör 
nyůl a’ й: Ьё-Кеш vele. Az-után, ming-.egy капут 

a’ Кс 
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a’ kenòn fellyůl, iúh gyapiúval környúl tekerik a' fát: 
ugy hogy , alól el¢érie a’ kenôt ,° de igen vékonyon 
meg-kell tipni, Az-után, mikor a’ verö-Fény fzolgsíl, 
fel-furnak a’ hangyák a’ fńra ’s bé-mázollyák a' lábo 
kat, hogy ragadófiak lefznek: igy mind a’ gyapiúra 
ragadnak , és ott maradnak. 

A’ Hangyáknál, inkább meg-vefztegetik a' Fát a’ 
Нету“. Ezekrúl- is bôven írtam a’ meg-nevezet he 
lyen, n. ccclv. Azért , itt nem-terhelem a’ kerréfze. 
кес vele, hanem a’ kinek fzůksége lefzen reá, vála- 
lzon azokbúl. 

Ezeknek a’ férgeknek ki-vefztéfire, hafznosb mó 
dot nemtaláltak a’ kertéfzek annálx hogy mikor a’ 
'&quot;áknak ¿gain , hernyń-féfzket la'tnak , azt fzorgalma 
:ofen télbe januariusban , vagy Februariusban le-fzed 
gyék kézzel, és ha ugy el-nem érhetnék, arra-való 
»llóval le tôriék , avagy ciipiék , a’mint a’ Vete. kert. 
1. cccv, 63 etten citált Kalend. fel-találod. Az ollónak 
&gt;edig, a’ ki leg-alkalmatollìbb, annak oda-Fel az éli , 
egyen valamennyire horgas , de iól öfzfzemenyen; 
i’ nyele egy felôl hofzfzabb, kinek a’ vége-Felé egy 
yas forgó karikácska, a’ végin úres legyen a’ vas, 
поду azt~ a’ póznába vonhafsák 63 fzegezhef'sék; a’ 
nálik nyele rövidebb legyen , és abban egy madzagot 
'onnyanak , melly a’ kerékre ůolgállyon, és a’ póznán 
lá-érien , ugy hogy mikor meg-vonfzák a’ madzagot, 
|i`zfze-mennyen az olló, 63 le-meß'e az ágat. .. De a’ 
ét-nyel kôzzôtt , meg egy hailandó vafnak kell- lenni, 
ogy mikfe meg vonnyak a’ madzagot, engedgyent 
111101- pedig meg-erefztik, ki-nyiliì az ollót. 

Más egyéb állatok , a’ Fáknak ellenségi alig 18161 
М m m xn koz 
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koznak , mellyekrůl imitt-amott nem-íttam vólaz. 
Kivált-képen a’ Vetem. kel-t. és Kalend. A’ fín пт 
»xâ gambit , ’s a' дат-2: áfralmas a’ шик : az-ìs igen 
vefzedelmes, ha minek-utánna el-virágzct a’ fa, kö 
el'sô шее-чей, avagy hideg zápol-efsô , паду erôs 
fze'ltůl megfúvatik, avagy hideg köd, а“: hó-harmat 
efik гей. Ez az útolsó leg-gonofzabb: meet a’ hová 
elik , о11у vafìagon raita тина , hogy nehezen 7612 
el róla. Ezeknek-is orvófságát a’ int lehetet, ad» 
fellyebb fel-ìegyzettem. 

XV. RÉSZ. 
A’ Gyůmòlcfnek le-fzedéfirůl, és 

смазать 

[nden dolognak bizonyos ideìe vag en, a’ Bölcs 
mondáfa-fzerint; azért a’ gyům lcs le-f'zedé 
Gre-is , eggyik idö alkalmatoifabb a' щётка“. 

De kivált-képen , а’ hóld forgására kell nézni'. mivel 
сипай egy réf'ziben ‚ hamarább meg-rothad акаций-13, 
hogy fem más réfziben. Melly dolog пунш Iii-tec 
fzik, az épůletre való fáknak le-vágásában. Azért 
ebben a’ dologban , nem-értenek minnyáian eggyet; 
mere némellyek azt kévánnyák , hogy úì~hóldra ized- i 
gyék a’ gyůmôlcsôt , némellyek hóld Боссам, avagy 
töltére. Mert úi-hóldra, minden gyůmòlcs nedvef 
febb , hogy fem (сайта, avegy tôltére: неге hama- i 
rább-is meg-rothad. Noha {от inkább okkor fze- ` 
dik-le az álló gyůmólcsöt, mikor a’ hóld nevelkedik. 
A’ régiek òfzel, mikol a’ nap zz étízakával eggyenlô 

Vói'fi 
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ólt, örömesben гимн a’ gyůmölosöt: de nem e4 
ênb , hanem tizen-ôtòdik napia-után a’ hóldnak. 
iind-azon-által ebben-is , a’ tattományoknak, égnek, 
s (так terméfzetihez fzabia embetl magát. 

Arta-is iól reá-kell vigyázni, hogy minek-elötte 
:-I`zedgyék a’ gyůmölcsöt , meg-hadgyák ш: illendö 
épen étni. Ezt pedig mind ideién, ’s mind késén 
rô gyůmôlcsbe meg-kell tartani. A’ meg-éréfnek 
:le az , ha a’ gyůmôlcfnek magva fekete. A' mi a’ 
ésén-érö , és tattani való gyůmólcsöt illeti , щ fzép 
ifzta idöben , (és némellyekitéleti-fzerint) mindgyárt 
lóld-tôlte után , tifzta kézzel kell le-fzedni. Nemel 
yek ’zákba fzedik, de ióbb ôteg kosárba, mellyet 
aimócfon fel-fůggefztenek az ágra: és mikor meg. 
ôltik , kötelen boesáttyák-alá , hogy ne-legyen fzůk 
égesolly gyakran fel ’s alá hágni a’ fára , ugy hogy 
neg ne tòròdgyék a’ gyúmôles : mivel mentúl kevef 
’ebbet tôrôdik , annál tattoíiìbb.- Noha a’ Fel- fold 
i némelly más helyeken-is Magyar-Orfzágban , a’ h I 
ok terem , és nem-érkeznek a’ kézzel való fzedéshez: 
:fak le-rázzák iobb 'réfzint a’ fárúl, kivált-képen a’ kit 
»tran kormos-almának hinnak , és más kemény gyú 
nôlcsòt , ’s meg-is el áll. De meg-is iobb, ha kézzel 
zedik. Némellyek~, valami hofzfzú poznának végin, 
gy kerekded defzkácskán , kerekded kosárocskát, 
vagy sôve'nyecskét efinálnak , ’s alól két vagy Мест 
teren meg-fonnyák : a’ több réfzit a’ karócskáknak ki 
ladgyák , ’s azzokkal kózbe-vévén az almáknak Í'za'rát, 
¿ép gyengén eggyenként le-tôrìk , és a’ kosát'ba ma 
‚а. De eFIële ezközzel Magyar-Orfzágban, kevés 
lmât I'zednénk: nem-is érkeznék гей. Mindazon 
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által nem-árt a’ kertéfznek olly'at tartani , hogy mike: 
az éretlenek-közzôtt, valami értt gyúmôlcsôt шах: 
azt le-lìedhelfe. » 

Minek-utánna le-fzedik a’ gyůmölcsòt , nem-kell 
mindgyárt a’ pinczébe , avagy bóltba tenui .° тег: ele 
intén igen ízzad, az-után a' rothadáii'a hailandóbb; 
hanem elsòben, vagy a’ kertben rakásban hadgyâk 
tifzta idôben egy-néhány nap, vagy valami Гаага: 
helyre tôltsc'sk a’ heazat alat, akár fzellös Каши-бы, 
meg шее-шиш. Az-után, vigyék a’ pinczébe . ь 
vagy bóltba. Némellyek holdókba verik minògyátt, 
mihent le-fzedik, és a’ kertben hadgyák egy, vagy 
tôîìb hétig is, hogy meg-fzelidůllyôn a’ gyůmôlcs; 
’s az-után tefzik a’ bóltban. A’ bóltnak pedig , наш 
gyůmôlcs-tartó helynek , nem Dólre, hanem Efzakra 
kell lenni, az melly leg-ìobb ,° mert иву, fokkaltováb 
tart a’ gyůmôlcs, (как hogy, ne~legyen Birs alma 
közte g mei-t az , az ö erôs [zaga-mist , ártalmas a’tôbb 
gyůmôlcfnek. На ki azt шт, hogy tovább tai-tion, 
ki~fzedgye eléb канапе а’ rothattyát, férgefiit, tö 
rôdöttit: és ugy ища fzalmára. Némellyek ritkáu 
ишак , hogy еду-тю: ne-érìék, ¿s meg-ne rothadgya» 
nak egy-máftúl. Máfok, cfak a’ fôldre hánnyák a' 
лапша: ‚ és ari-a garmadába rakiák a’ gyůmôlcsöt, 

Máfok álláfoklt cfinálnak defzkábúl, atta (zalmát, 
vagy a’ nélkůl rakásba ишак: és néha-néha ki-l`zedik 
a’ rothattyát, Máfok мышь: raknak ища. A’ F с]. 
földön Bodrok-kôzbe , Szamos-kôzbe , a’ &quot;Filza-meh 
let, a’ hól fok gyůmôles terem: egy ôvedzôìg мю 
vermet áfnak ott-kin a’ kertbe, f'záraz helycn és Гц! 
ión; annak fzélefsége maid máefél ölnyi, ног-шаг. 

‹ három 
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három vagy négy, és а’ ki mint akarja. &quot;A21: alól 
meg-rakják fzalmával vagy sállal , az óldalát pedig nád 
dal mindenfelől: ’s meg tőtik tetézve almával jól a' 
vermen-fcllyúl. Azután sállal jól bé-fedik, hogy а’ 
Víz belé nerfzivárkőzzék , és ha а’ hó meg-ell , fzépen 
meg-marad alatta az alma , igaz hogy fellyúl valamen 
nyire ôfzlie-Fagy : de azon alól igen friifen mcg-ma- 
rad. Más Orfzágokba, fzecska vagy polyva közzé is 
clìnállyák hordóba. 

A’ Régiek azt kévánták, hogy a’ gyůmölcs-tartó 
hely húves legyen: és annak éfzák-felé ablaka legyen, 
ugy hogy, ha (&quot;zép tifzta idő fzolgál, azt kí-nyithafsák; 
de а’ meleg Déli-fzelet bé-ne bocsáfsák. Mert az által 
meg-tópórődik , és fonnyad а’ gyümölcs; mivel a’ 
hideget inkább fzercti, hogy fenn а’ meleget, cfak 
hogy nelegyen ollyan hideg, melly-által meg-fad. 
gyon. Noha némellyek nem-fzeretik , ha а’ Г2ё1 igen 
általisíria. Ugy-is tarttyák а’ gyümölcsöt, hogy ki 
cüny átalagba rakiák, és а’ ki akaria , hafonló fának 
leveleit hány közbe-közbe : és iól bé~k¢ni fzurokkal 
а’ hordócskát akár Ищи, ’S akár belólrhogy víz a 
vagy levegő ég, által ne-haÍTa. Az-után, fzáraz fő. 
venyes földben el-áűä térdig, vagy méllyebben-is, és 
földel fel-tölti, avagy а’ kútba bocsáttya, 's ott-áll 
télbe а’ még-akarja,- de ha egyfzer meg-kezdik, el-kell 
azután kőteni. így cünálhatni-bé nyers cferefznyét, 
meggyet, baraczkot, fzilvát, és többet. 

` Vannak más fok aprólékos módok, a” gyümől 
csôk bé-cíinálásában , hogy fokáig frilfen , és nyerfen 
cl-álhaíranak. De nem-annyira hafzonra , mint pipes 
kedéfrc, és úiságúl való rnutogatáfra, Ugy-mint mi 

, M m m m 3 kor 

cccx'vL 

CCCXVII. 



656 Harmadik Könyv Gyůmôlesôs ¿Kerr . 

CCCXVIH. 

kot cferép edénybe tef'zik , a’ mellyet kivůl iól bé 
kennek viaÍzal: az~ntán , a’ fzáìáeis erôlien bemünál 
пак. Ha diódevelet tefznek aláia, mind fzinét , fza 
gát meg-tantya; még iobban, ha mindeniket nyers 
dió levélbe takariák kůlômben , és leveles dió ággal 
béfedik: hafonló képen'f'ůge levéllel is , 63 fzôlô le-l 
véllel. Máfok, 16161- agyagba takariák, 's a' Мэров 
ш63.1`26н2ссу63, 63 friifen marad. Némellyek, cfak 
a’ fzárát takariák fazakas agyagba. Némellyek, ol 
vafztot fznrokba márttyák azon fzírát, ’s ngy tart 
tyák a’ defzkán. Némellyek, minden alm'anak ků 
lôm ládácskát cíinálnak; de ez , nem a’ Mi~0rfzágnnk- 
ba való. Vannak a’ kik mézbe tarttyák, 63 igen 6 
géfséges: kivált-képen a’ Ries-alma. Azt-is ióléfzbe 
kell venni, hogy egy féle almát, eggyůvé rakianak; 

’más-Íélét máshová. Merc, ha mind öfzfzœzavarìák: 
hamarább шее—1011136 eggyik a' máfìktúl. Ha búza , 
árpa , mz , 63 tôbb afféle-közzé rakiák az almát: fi'iíï 
fen meg-marad. Hafonló-képen , ha mußba 11110 
nyák , nyerfen meg mai-ad a’ fepröiiben. 

1512611` meßerségekkel tarthatni-meg frilTen , a&quot; 
körtvélyt-is. Némellyek , a’ fábúl füréleethúlladék 
ba tarttyák: avagy, a’ dió-fának fzáraz levelei közzé 
fakìák ,- avagy fzôlô-mag kôzzé ,_ mellyet ¿des fzôlöbůl 
ki prefeltek.’ ugy hogy egy шт ne-ériék. Vannak 
а' kik eferép edényben tefzik , 63 egy kevés foót , bott, 
muitot töltenek.reá , ’s ugy tarttyák. Ha fei-fúggefz 
tik czérnára , vagy kákára , fokáig meg-áll , az aimais. 
A' Bin-aimé: is, a’ meg-ift meßerségekkel el tarthatni 
friiTen: a’ bornak-is i6 fzagot ád. A’ Seìlfvát, tifzta ¿s 
úi-edénybe tegyék, ¿des bott tôltl'enek reí , 63 а: 

edényt 

_„_~_`.__|_`..- 
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edényt iól bé-cßnálä'ák: ’s ugy hadgyák , még ¿Ini akarnak vele. A' fnl/any: fzedgyék-le ,‘ minek 
elötte a’ Nap {ел-вен, és tegyék egy edénybe, indy 
nek a’ fenekire bors-Fůvet , az az , clombort rakìansk : 
annak föliben cferefznyét avagy meggyet ,° erre me 
gint fůvet, arra ifmét cferefznyét, mind addsg még 
meg-telik az edény. Az-után. tóltfenek Oxixnelt гей. 
az az, ollyan mózet, mellyet eczettel-eggyút fözte 
nek. Nádban-is tarttyák. lifîële leves-gyůmòlcsôket, . 
azoknak паз-гасим; levekbcn-is tarthatni nyerfen , ki 
vált~képen a’ fzederiet. i 

Вашим. nehéz friifen tartani ,- шаманил, 
némellyek kôlesbe tarttyák,&quot;avagy félig el- Боксе muli 
'n ‚ avagy gyanta's-edénybe, és a’ mint fell ebb meg 
irám. A’ Nyofpola, fokáig el-marad a’ fáyán, avagy 
fzurkos edénybe, Félig Ед: mufìba. Til'zta idôben ¿él 
:áiba fzedgyék: fzecskába,vagy polyvába tartsák,hogy 
egy-m'áfl: ne-érìék. Ha a' (шага! fìedik , mikor még 
Eppen meg-nem те, és ôtmapig foós vízben áztat 
:yák , az után félig-föt muffba hánnyák , hogy úfzkál 
lyon benne: iól meg-magad. A’mczben-is сыты 
tod, ha éretlen fzeded-le: a’ [имён-13. &quot;А’‚Вег|‹е 
ауёс fzedgyék-Ie , 'mikel' még kemény , és ha lágyúlni 
Lezd, rakiák cferép-edénybe még megïtelik: fellyůl 
:Gnállyák iól-bé gypfuiral , атак két-lábnyi vel-met 
,'záraz helyen ; temefsék-el abban a' fzáiáyal alâ2 és й— 
)oria'k iól meg a’ fôldeç- rajta., Eg§ébként fzáraz he 
lyen , akár 1161-13 el-áll a’ Berkenyc. Némellyek 
пущ-Ген ‚ mind званы fůggefztik-fel egy hordóban , 
'nellyet fzurokkal kentekbé ‚ az ágaitis azzal гита 
&gt;é»kenni ; az-után ‚. Ьё-Чегйк , és hogy femmi Маг/себ— ‘ 8 @et 
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ég ne»€érkezhe(sék 110226, 3урГц1Га1 ìól bé-kenik a’ 
dugóìác: és a’ víztûl , avagy akár-minémů 116696136?) 
tůl iól meg-óltalmazzák. 

XVI. RÉSZ. 
. a Miképen-kell a’ Clyůmôlcsòket mézbe, 

CCCXXO 

CCCXXl. 

vagy nád-mézbe cñnálni Liêcarium 
formíra. 

' Melly 11162 az orvofságokra, és bé-cl`inálál`ra А leg-alkalmatoflìbb; annak elsöben ifméréfe a’ 
fzaglásbamáll ‚ ha ¿des fzaga van: az íziben, 

ha valamennyire erôs, образ, nem-igen keferúfzép 
папу-(21116 sárga , világos, kövér. A’ ki-keleti méz 
leg-ìobb ; az-után a’ nyári , a’ téli Ieg-alább való. .ML 
nek-elôtte pedig a’ mézzel liélariumban, vagy más 
orvófságokban éllyenek.’ meg-kellv аи tif'ztitam', 63 
a’ taitékìât le-hínni, ahoz pedig igy ìuthatz, Végy 
ollyan méìet, a’ minémůt oda-fellyebb le-írtam , ted 
tifzta réz edényben , чаду más Fazékban , 111161- mázos 
ferpenyôben.; tôlts fél-annyi vízet reá , had ŕ'ôión ìól 
meg eleven fzénnél , vagy )ó fzáraz-fábúl cfînált Ián. 
gon , a’ melly nem-Fůßös , Í`e fzagos ,° hánd-le fzůnte 
len a’. taitékìát mind addig, még meg-eméfztôdik a’ viz. 
Az~után , fzûrdáltal a’ meg-tif'ztitott mézet, egy саги: 
feiér `ruhárl .° 63 tarcs-meg, méçgI fzůkséges. 

A’ паб-111626613 , hafonló képen тез-11611 tifztíta. 
ni , minek-elôtte lvalamir: bècßnálnak vele. Végy 
мёд-1116266, a’-mennyivel akarfz élni: törd apró dara 
bokra, tölcs vízet reá, ted lafsú eleven»fzénre, hogy 

` ' ' Olvad- 
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»lvadgyon-el. Az-után, végy egy-néhány tyúkmany 
eiérit, a’ mint tòbb vagy kevelïëbb a’ nád-méz, a 
'agy tifztább ,° ugy-mint egy-fonthoz, végy két tyúk 
папу feiérit , ted eyg tifzta edényben , tôles fris tifzta 
izet reá, verd iól ôi'zl'ze a’ lodró'fával , avagy apró 
ifzta vefzôcskékbůl clinált feprůcskével azt a’ 12316- ‘ 
доп, ’s ònts a’ forrot ада-1116216: minden rútságot 
nagához vonfzon, had fôiôn mind«eggyůtt iól-bé, 
'zůrd-által egy tifzta ruhán. Ha pedig, még ez l'em 
ólna elegedenclô til'zta, ted megint a’ túzhöz, 63 tôlts 
ifzta vizet reá, had forion тег-1111161, 63 más tyúk 
nany feiérit veri a’ forró паба-111621162 ‚ fzůrd által, e’ 
:épen bánnyál mind addig vele, és hánd-le a’ taiték- 
it, még fzintén meg-tifztúl. Az-után fózd-meg , 
nogy olly sůrû legyen mint a’ közônséges méz mi 
01 meg-súrůdik magátúl: azt tartsd~meg, ’s mikor 
zůkséged 1612611, 611у vele. Ezzel a’ tyúkmany 1636 
ivel, élhetz a’ mézben-is. _ 1 

Ha azt akarod tudni , ha elegedendôképen meg- QCCXXIL 
ôt-e’ a’ méz; végy egy egéfz tyúkmanyat, vesd belé 
’ mézbe , 63 ha alá-megyen a’ fenekire: ист-161 eleg 
¿é-meg. Ha fellyůl leveg , fzinte iól vagyon a’ Буй 
о6163611 bó-cßnálásához. 

ffl l 

Ha ki gyůmôlcsöt akar b6-clinálni, elsöben há. CCCXXIII. 
nozza meg. Némellyeket elébb meg-k ell fözni, ugy. 
nint almít, kôrtvélyt, 'és más effëlét. Nemellyeket, 
Iny-mint meggyet , cferefznyét , és tóbb haíonló he 
íkat: nem-kell hámozni , avagy elébb шея-162111. 
l’ mellyeket elébb тег-6621161: ‚ azokat еду fzitán iól 
neg~kell Vzáraztani , 63 az-után mézbe `(62111, ’s a’ tai; 
ékot fzůntelen le-hánni. Ha azt akarod tudni , meg 

N n n n film. 
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fót-e’. elégségef'en? végy egy ón-tángyéet , cfepbents 
a’ levbú'l egy-néhány cleppec rea&quot; Forditsdfélre a’ 
tángyért, és ha тез—511 fait: a’ef`eppentet 169: iól 
vagyon; На pedig le-Foly: tovább-kell fözni; lgy 
cßnálhatz-bé, minden gyúmôlcsót mézben. 

:' * Ha muiiba akarod clìnílni, végy három réfzt édes 
111111101 a’ kádbúl , vagy pres-alól: ted egy vas-fazék 
ba, f'ézd-meg jól eleven 126111161, vagy lán nál, ( de 
meg~ne égesd, vagy kozmáfitfad) had föj n-bé 1:61: 
réfze , 63 а harmadik a’ melly тег-твид, ollyan siii-ú 
legyen, mint az ide-fellyebb le-írt méz. Ezzel mind 
gyůmólcsôc bé-clinálhatz, mind méz helyet élhetz 
vele az étkekbe. Azt-is ¿akarám efzekbe iuttatni a’ 
kertéfzeknek; hogy én нет-знаток igen meíizeeséges, 
63 drága напавшими cfìnálásárúl fzóllani ; hanem , 
a’ mint ezen könyvnek alkalmatofsága hozta, némelly 
gyůmólcsôknek mézbe, vagy nád-mézbe eggyůgyů 
bé-cfinálásárúl : melly-által , útat skaték mutatm' , 
hogy bellyebb~is mehefien a’ kinek kedve tarttya, a’ 
шейки-36363 11&amp;аг1ит01‹па1: fôzéíìre. 

Az almít„nenn-í`zokták igen liäarium'fórmíra 
bé-cfinálni, hogy fokáig Сак-111313“: hanem, fényes 
liâarium módgyára fôzik néha a’ levit, 63 magát-is 
egéfzen, mint a’ birs-almát. Végy зря-6 egéfz almát 
mind heiailzúl , cfak a’ cfutkáìát теза-111 , es a’ (Zára 
kôrûl egy kevefsé a’ kés hegyivel, had forìon egy kìs 
ideig ,- az-után fzárazd ìól-meg, minek-elôtte a’ vas 
fazékba tefzed. Еву-100: almához , három-fertály 
nádmézet végy, más ió almának heiát fözd-meg, 13] 
'told jól»ki, avagy facfard-ki a' levit , akár egy fzitán 
verd-által. Az~után, töltsd аи a’ _lever az almáea. 

›. .I ‚ 1,1 _fondò 
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fottaId-meg az almát eleven fzénnél, (meet a’ fa avagy 
láng nem-alkalmatos a’ nád-méz fózétre, mellyet iól 
efzedbe-kell venned) hogy a’ fytup avagy lév, a’ gyú. 
mòlcsôn fellyúl legyen : azt fzú'ntelen keveried a’ ka. 
lánnal , és a’ taitékiátIe-hánnyad , hogy me -ne égien. 
Minek-uta'nna eléggé meg-fot, ved-el e’ t ztůl, had 
húllyón-meg hamariában: es minek-elôtte ki-vei'zed 
az almát, mindenkor gyengén meg-keveried, még 
meg-hidegúl. Ved-ki a’ lévbůl , és ragd egy titka fzi 
tára, - hogy egy атм meg-fzátadgyon , ted az almál:v ~ 
ón vagy ezůfì tálba , a’ mint akatod; a’ levet pedig, 
avagy fyrupot , fôzd megint )ói-meg, valamég olly 
sůtů nem-lefzen , mint az eg lév : de fzůntelen kever 
ied, hogy meg-ne égien. Az~után, tôlcs egy kalán 
nal az almára. Ha ôreg ez alma , két-f'elé , avagy négy 
feIé-is mesheted. Mikor fel-akatod adni, metély igen 
vékonyon , czitrom vagy fris lemonya heilt, és hints 
гей. Fa-heiat , és fzekfůvet-is dughatz belé. Ha bott 
‚как: а' lévbe tôlteni: végy vetes-bort fa-heial, és 
tòrd fzekfůvel eggyůr, Ha feier-bott tôltefz hozza',l 
olafz-kômént tégy belé. . 

sani lianiumoeiseßnalhami а2 мышам. comm 
illik a’ heiábúl, és efufkáiábúl: de a’ Feketéiit, a’ cfut. 
káiábúl ki kellmetzeni, hmazokat vízben iól meg-fö 
zód. Az~után , egy izitán verd-által , tégy nád-mézet 
hozzá , a’ mennyitakarfz, ted a' túzhôz, fózdmeg 
mine g’ fyrupot, mindenkor keveried, fzůrd megint 
fzôt-zacsken-által , ted iskatolába , vagymás edénybe 
ha meg akatod tattani, Mikor meg-alúfzik , шву 
keményedik, minden formara metélheted , és a’ Con 
feélet a’ tálaœkának kariiára rakhatod, mith щ Fel. 
__ ' ’ N n n n z adod, 
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adod. Avagy ha akarod , formában öntheted , mind 
a’ több lióhriumot. ' 

CCCXXVIL -‚ A’ kôrtvélyt, fzinte ugy bé-cfïnálhatni , mint az 
так. Szép tifztán meghámozzák a’ катар, a’ 
mint lehet: a’ отказа: kikell metzeni, és a’ (ша: 
raita hadni, ’s cgy каш meg-vakarni , hogy feier le» 
gyen. На nagy a’ kôrtvély , két-Felé metzhetni, és 
magvát ki-kell a' kózepibůl metzeni x millor hámozod, 
hánd'hideg vizbe, hogy meg-ne feketedgyék. Az 

v“tán a’ vízbe , had forinn-fel egyfzer , поду a’ nád 
mez inkább által~hathali&quot;a. Ved~ki a’ vizbůl, és egy 
Pzitán, -avagy tiízta ruhán , fzárazd iól-meg, Minek 
utánnrmeg-lzáradot, meid-meg: és valamenyit пуст 
a’ катал, ‚ annyi Font nád-mézet tégy hozzá : tôtd 
darabokra пс ‚ ted vas , vagy réz-fazókba a’ kôrtvélyt, 
(ед-гей а' nád-mézet , tôles egy kevés hideg vízet hoz 
zá, hngy a’ nád'móz inkább. el-olvadgyon. Ted a’ 
tůzhóz, és (битве. ugy hogy a’ lév , avagy nád méz, 
mindenkor 4a’ körtvélyen fellyûl legyenx bogy mind 
egy~aránt Fôjiôn. ' A’ tajtékiát fzůntelen hánd-le , és 
gyengén meg»keveried , [шву a’ kôrtvély ne-marad 

î т gyon cfak mind egy helyen; de ele'bb le~ne ved a'túz- 
růl, hanem irnikoi»l паса, hogy elegedendó képen meg 
föt. Mellyet,arrúl vehetz &lt;~.¢`.edben,ha a’ lév nem~eme 
лады: annyira immér-fel; avag'y а’, ha az ón tángyéron 
a’ el'ep el-nlem foly, a’ mint oda-fel. 

CCQXXVHL&gt; Ha elegedendô-képen meg-fôt , ved-el a’ сапы, 
ted eferép edénybe, (merc egyébként, a’ réztůl o\- 
lynn fzint és îzet vonfzon мадам: ‚) had illyon há 
rom , vagy négy napig egy helybe, hól a’ por ист. 
éri :' hogy minden nedvefsége a’ köttvélynek fellyúl 
' '- &quot;- leveg 
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levcgìen , és a’ nád-mézet magához veheffe. Negyed 
nap-múlván tekintsd-meg, ha ninas-e’ valami víz a' 
fyrppon-fellyůl: ha van {швед-1: róla, és tôltsd a’ le. 
vét vas, vagy réz-fazékba, és fözd шефы-тез. Az 
ptánz hidegitsd meg egy швы cferép edényben, 
nxìnek-elòtte el-akacod tenui : had állyon fedetlen , 
négy vagy öt naplg. Ha `azomba megint viz vó'ma 
Щи, merd-le róla, fed bé egy papiroßìl ; de az e 
dénynek olly telinek kell-lennì, hogy a’ papiros el 
érie a’ fyrupot. 

Más képenìs cñnálhatod-bé a’ kórtvélyt.' refzeld 
meg a.’ kôrtvélyt mind heìafìúl, ted сну zacskóban , 
facf'ard-ki a’ levit; hámoz más kôrtvélyt, metéld igen 
vékonyon, és apróra, ted a’ ki-facfart: lévben, had 
fôììôn 'cggyůt . ’s keverd iól-meg egy fa-kalánnaL Ha 
édeITen анаша ‚ ne~fôzd sůrúen; ha nincs nád-mézed 
fózd sůrůbben, Ha bits-alma leved vagyon ‚ tôltsd.. 
hozzá, ’s jobb lefzen, вышита tovább-is Ha а 
katod, végy kôrtvély lever, és femmi nád-mäzet 
hozzá, had fôjìön még ítéled, Неву valami Formi 
ban ônthetcd , és iskatolában teheted ; fzép és 361: 
fzen. EŕFéle kôrtvély levet, ha ki akarìa, étekbenás 
teheti méz helyet: és apróra tört fa-heìat , ’s гит 
vet-is tehet belé, 

СС CXXIX. 

Némellyek a’ kórtvélyt, borban-is cñnállyák: hg CCCXXX. 
azt.fzép tifzta idôben le-fzedik kézzel , a’ melly nem 
férges, ’s nem пагоды. На jól meg nem ért vólna, 
низы: valami meleg helyre ( a’ hól fzél нет-6:5, és a’ 
leyegô-ég ) defzkara avagy afztalra , hadgya иву állani 
maid egy hólnapigx de kézzel nem-kell Гоп: illetni; 
meri: мы hama: шея-тоста. Minck-utánna az il 

N n n n 3 lyen 
n 

\ 
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lyen álláilzúl 161 meg-értt a’ kôrtvély; az-után rakcl 
i'endel egy óreg edényben , 31161- е1'61-6р‚ 3361- fa, aká: 
ónbúl legyen: ’s tôles 16 61-63 6 bott reá , 63 nyomtasd 
161-1116 , hogy ne-levegien a’ körtvély benne. кеты. 
1уе3, 2616 levelet is tefznek kôzbe, Máfek, a’ kik 
nem-igen bôvelkednek bon-al , a’ meg-itt 111660016 
fzedik; 63161 meg~érvén , edényben rakiák. Cfak hogy 
elsòben , nyers dió levelet, melly egy kevefsé meg. 
lankat , a’ fzárárúl le-fzakafztanak , ’s 3223132 edén y fe 
nekit bé-fedik, 63 azon Fellyůl rakiáktendel a’ 3611: 

r vélyt. Az-ntán iimét dió levelet, area еду tend gyů 
môlcsöt: 63 mind igy, még meg-telik az edény. Meg 
nyomtatván, fris vízet tôltfenek reá; ’s el-áll fzépen , 
63 a’ ki mi~képen akaria, ugy élhet vele. Hogy pedig 
10ЬЬ fzaga legyen,a’ feier gyômbért tifztán meg-vaker 
)ák, apróra metéllik; 63 abbúltefznek minden rend 
`kôzziben egy-egy kevefiict. 

A’ bits-alma leg-alkalmatoiiâbb a’ killômb kd.' 
lômb-féle liötariumok cfìnálásához: mert az, példáia 
a’. tóbbinek. Azért, valamennyire hei'zabban nyúi 
tom arrúl való íráfòmat: hogy a' több lióim'inmok` 
eíinálását-is, ahoz alkalmaztathafsák. A’ birs-alma't, 
egy-néhány«képen cñnállyák-bé. I. Иду 6361261: 
maga levében ,° akál' kette-mefsék ,.’s akái' négy-fe\é_.~ 
2. Meg refzelik, fzitán által-verik, vagy ki.preíelik; 
63 321: akár keménnyen , 3361- 1‘611уе1‘6п ‚ es lágyan eû 
nállyák; avagy Vfyi'upot Fôznek belôle. з. Kemén 
nyen Fů&quot;zeri`zámmal : 63 azt, bits-alma kenyérnek hi 
163 a’ Németek. - 

CCCXXXII., A’ mi 32 61361: illeti, 321: igy cfinálhatod-bé; ha 
-birsfalmát ve'fzefz,azt fzépen тег-116111026, négy vagy 
.= . .. L, ‚„ 'i d“ 

cecxxxi. 
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:ét-felé-metzed: a' magvát és стекание ki-kell met-i 
‘zeni«, és mindgyárt tifzta hideg vízbe hánni: hogy 
neg-ne feketedgyék. Ha akarod egéfzen hagyhatod:- 
le akkor a’ clhtkáiát , fzárát , élcs „на! ki-kellmetze 
lì, és a’ magvát-is ki-váini , hogy úres legyen , es с— 
;6Г2еп maradgyon. Ezt ted-fel hideg~vízben , és 6626 
neg , még iól meg-lígyúl. Anután töltsd-le a’ vízet, 
s ha akarod, bort tólthetz reí: Fôzd n'xeginl:-meg,-h 
ralamig шва hogy jó lágy. Az-után ved-el a’ ей: 
ůl , ted egy (zitára , vagy defzkára , hngy meg-fzárad 
;yon; dugì (имам és fa псам: belé. Ted bits-alma. 
êvben avagy fyrupban ‚ mellyet tifztân és sůrůen ů'ìz` 
ek , had legyen benne még :'1yrup meg-ritkúl a’ birs« 
Imán: had fóiiôn megint mind eggyůt. Minek-után 
la jól meg-fôt, ragd az almác a’ fzitára , és a’ levit ted 
negint a’ ваша: ‚ fôzd fzép laHìn még nem-taitéko 
ik tôbbet; az-után ragd egy edényben, ’s tôltsdreá 
’ fyrupot, hogy. a’ bin-almán fellyůl legyen , és meg 
`e penifzedgyék. На pedig meg-akarna penifzedni , 
negint le-kell tölteni a’ levit, ’s úionnan fôzni. Eb 
»en a’ liéhriumban, három-fertály nád-mézet velu 
`ek, egyfont birs-almához. 

Fényes пани-битов , birs-almiibúl clinálhatz e’-ké~cccxxxm, 
en : végy birs-alma heìát, 63 a’ magiának féfzkit ted 
:ép tifzta vízbe, had fôjjôn: tégy megint egy kevésv 
ummit más tifzta fényes vízben, hogy el-olvadgyon, 
icfard egy ruhán-által , minek-elôtte a’ bits-alma he, 
Lhoz tefzed. Ha eggyút iól meg-fôt, шага-51:31 а’ 
:itán: fôzd-meg az után a’ levet, valamig meg-nem 
ìrúdik : tôlts egy kevés tifzta Feiér bott hozzá , (k6 
ůnségefen nemtóitenek) tégy nád-mézet belé, hed 

föjìón 
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fôiìôn kôzép~fzerů tûznél. Handle fzůntelen a’ 1:11— 
tékiát , 63 mindenknr keverìed , hogy a’ vas , vagy réz 
fazékhoz ne-égìen.’ 63 mikor látod, hogy шее-61, ved 
el a’ tůztůl, 63 fzůed egy ruhánáltal ón formában, 
mellyben kůlôn kúlôn»ŕ`éle figurák vannak; avagy egy 
alacfon kerekded iskatolábm , had állyon abba jobben 
meg. Minek-utánna 161 meg-hält, ved-ki a’ Formábúl 
111у60-1‹6р60 : végy meleg vízet, tartsd reá a’ formát, 
de ugy, hogy femmì viz ne-mennyen belé.' forditsd 
az iskatalába, -két-nap had fedetlen , az~után t`ed-bé,4 
63 ted fzáraz helyre. Ha az-után idòjártára meg-pe 
nií'zednék , végy tifzta vízet , melegitsd-meg’s (616811 
reá .’ minden rutságot el-vefzen ‚ töltsd meglnt-le ró~ 
la, ifmét fzép 161260. 

CCCXXXIV. Némellyek , más~képen-is cfìnállyákx ugy-mint, 
nyólcs-lat fris birs alma magot vefznek , egy-nap fris 
kút-vizben meg-lágyittyák, 63 annak nyálát 111116131 
ìák egy ruhin-által; :hoz vefznek négy-Font kifachrt 
birsmlma 'levetz avagy a’ magot , ugyan :zon meg-irc 

i birs alma lévben áztattyák ‚ de nem-ré: . avagy vas 
fazékba , hanem tilzta cferép 1116203 edénybeu eggyůt 
fôzik , de nemfelettébb: hanem, cfak поду álral 
fzûrhefëék a’ ruhán. Az~után , két-lont fzép feier 1112 
ta nád mézet vefznek, mellynek taitékiát 161 164160— 
ták , a’ mint: 063—161: 63 meg-fòzik eggyůt . hogy il» 
lendô súrů legyen г 63 az iskatolába , vagyivegbe töl- | 

' tik, Hafunló képen kéfzithetikœl mézzel-is , a’ mel~ 
lyet náfl.mézben clìnálnak. Azt-is éfzbe kell venni , 
-hogy ha ki ‚611616 bits-alma levet akar cfìnálni , meg 
refzellye az 610161: mind heiaftúl a’ túró refzelôn, 
fzinte ‘a’ torzáiáig , még mikor nyers; :Lutin {еще 

‘81’ 
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:gy zacskóban facfaria , avagy faitolya iól-ki ahoz 
való efzkôzben, akáe réz-vei'zfzövel tekerie iól-meg 
a’ zaoskót. ' 

Más-képen: minek-utánna meg-refzelted , ki-fa- CCCXXXV, 
:fartad; apróra metélt birs-almát tégy hozzá , had Ед] 
;бп mind eggyůt , мы. Fa kalánnal keverd még meg 
keményedik , és iól bé~fôt : akkor tégy meg-tifztitot, 
és el-taitékozot nád-mézet hozzá , had fôiiôn-meg, ió 
sůrů lefzen. Az-után , ted tif'zta iskatalába, avagy 
alacfon kerekded ivegbe, avagy ted elsôben formába, 
A’ ki ió édefen akaria , tegyen egy-ŕ'ont birs-almához, 
két-ŕ'ont nád-mézet ,i a’ ki pedig kôzönségefen kéván 
nya , két-i`ont birs-almához, egy-font nád mézet te 
gyen, Ha a’ formaba meg-fzáradot , ved-ki ’s ted papi 
ют, had ('záradgyon iól-meg : ugy iskatola nélkůl-is 
el-áll , ha ió mértékletes helyen tarttyák , a' hól nyár 
ban nincf'en igen meleg ,~ és télben nem-igen hideg, 
svagy igen nedves , nyárban fe legyen igen f'záraz. 

A’ fényes li-Scariumot, nem-fzůkség keményeb-CCCXXXVL 
Jen fôzni elsôben , hanem mint a' fyrupot: ugy hogy, 
ha az ón tángyérra cí'eppentik , meg-állyon raita , és 
:l-ne follyon. Némellyek , két-font ió nád-rnézet, 
’zép tifzta Ró’l`a vizben tifztitnak»meg : és mikor meg» 
:ifztúlt, két-f'ont metélt birs-almát tefznek belé : ’s ad.. 
iig fôzik , még meg lágyúl az alma. Az-után , meg' 
:örik tifzta гидами, és az eleven fzénre tefzik, hir 
:elen meg-Fözik, valamég a’ materia el-válik a’ réz. 
’azéktúL Tôleék a’ mi-némů edényben akariák. Mâ 
’ok meg nem hámozzák , hanem fzép tifztán meg-tö 
'ôlik , és mind heiafìńl гага: (mert a’ heia fzép fzagot 
id neki) hogy meg-lágyúllyon , és akker vonfzák-le 

' О Q 0 0 _3, 
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a’ kůlsô пашут. hogy a’ цапф-51:11 Ы-пуошЬас 
sák. 

CCCXXXVII A’ birs-almábúl mikml нашит: cfïnálnak, és 
föznek; némellyek i6 tavalyi bott tôltenek reá, de 
nem-loket, cfak hogy meg~párállyék benne, 6501 
lyanná legyen mint a’ káfa: némellyek cfak fris kát 
vízet, némellyek имамы: birseiina levet, a’ щепу 
leg iobb.’ ¿s egy mázos cferép edényben fôzik, és 
ugy так v_agy tifzta fzitán-által, vagy fzór-zacskon. 
Akár tifzta ruhán által-facfariák, hogy a’ hein és koves 
réfze kůlôn maradgyon : a' húfos кашне: pedig,me\- 
lyet ki-facfartak , ha hárorn-font, veggenek 4. font Тир tifzta leftaitékozot mézet, had f Лён eggylit: 
de fzůntelen keverni-kell , a’ mint oda-fel. Mikor e 
legedendô sůrůsége van ‚ ha ki akaria, e’ kôvetkezen 
dò fůfzeri'zámot belé-teheti igen apróra tôrve ‚ és föz 
ze eggyůt: ugy-mint, válógatot feìér gyômbért 2. lat 
kózônséges Eekete borfoc’s a’ t. lat, тиаре: [zere 
cfen-diót, mindenikbůl három-nehézéket: fzerecfen 
dió virágot , Paraditfom-fáiát ’s a’ t. mindenikbůl (Ы 

' latot. A’ mézzel, alkalmatoiiìbb a’ betegeknek: a’ 
nád-mézzel pedig az egéfségefeknek ; Ade akker 3. font 
áltzl-vert birs-almához, két-font megtifzcítot nád 
mézet vegyenek , és lafsú tůznél , fôzzék-meg elege 
dendàképen. Az-után , масоны vagy ivegbe tôl 
век. A’ ki akaria ‚ а’ fůfzerfzâmot см egy tuhács 
hában kôti, ’s ugy áztattya a’ ki-facfart lévben, mi 
kor íô: és gyakrabban ki-facfarìák. Ez, mellyet a’ 
Patikában Mina Cydoniorum compofitanak neveznek, 
igen hafznos а’ gyomor eróíiîtéfire.' az ételhez való 
kóvánságot fel-indittyaz a’ megeméfztéft fegiti, a’ 

aérvélï 
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гиены ‚ és torhátúl való hânyáfi: le-cfilapittya: az 
lébbeni melegséget és fzint, vifzá-hozza: a’ fzeleket 
l-ůzi ’s a’ t. ha a’ hidegségtůl fzátmaznak; ha pedig 
melegségtůl , nem-kell illyen fúfzetfzámos liétatiu 

юс venni, hanem, a’nélkůl. Azért, iobb a’ fůfzev 
ámos a’ véneknek: a’ nélkůl elinált, az ifiaknak, 
fiele liůtaeiumbúl , igen ió és kedves putgatios та, 
umot clinálnak: végy a’ fényes lió'tatiumbúl zo. un 
at, az az, 4o. latot: Scamoniat 2. untiat, az az, 4.‘ 
tot; de iobb Diagridit venned , egy kevefsé tôbbet, 
vagy Rebarbarumet. Az-után tegyék ezt, avagy a’ 
:amoniumot: a’ borbúl ki-vent fpititusban kétizer; 
r-után , fòzzék mind a’ fpieituft, mind гнал-Юты: 
ggyůt: még meg-eméfztôdik a’ botnak fpiritulfa. 
ltollyára, lo. vagy iz. untiat ró’fa vizbůladgy hoz 
1, hogy-f'öiiôn, mégiólmeg-állapodik. Ha akatod, 
:hetz fůfzetfzámot-is hozzá valamit a’ fa-heiâbúl, 
orsbúl , {'zekfůbůl , ’s a’ t. Ennek a’ doIiÍTa két~dtach~ 
la. Ha ninos fényes liétariumed , keménybůbis meg 
ânálhatod: avagy fzilvábúl, megybůl , ’s a’ t. 

Némellyek, az egéfz bits-almához, harem-fet 
ily nád-mézet tef`znek egyfont bits-almához. Né 
iellyek, nyólez»font ki-ŕ'aefart birs-alrnához , hátom 
)nt igen fzép feiét, el-taitékozot tifzta nád-mézet 
:fznek. Némellyek , hogy egy kevefsé favanyúesks 
gyen , valami kevés fris lemonia levet штык be 
i, és fözik-meg a’ mint oda fel. Azt-is éfzben-kell 
anni , hogy minek-utánna ki facfarták a’ levet, azt a’ ' ` 
»nkolyät, melly még a&quot; zacskóba maradot, fem kell 
`_i;fetni: hanem , egy kevés nád-mézet, vagy más-féle 
iézet hozzá tenni, ’s megìnt meg-fözni, Az-után, 

00002. . , golo- х 
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golobis farmára öfzfze-nyomni, ’s jól meg-fzáraztani; 
igen Íó a’ gorombáknak , 3 még a’ gyermekek-is meg 
так. А' keménnyen clìnált liôtariumban, a’ fůfzer. 
fzâmon-kivůl ‚ némellyek apróra-metélt czitrom Нага 
fiumot, bé-cíinált naracs-heìat, és több effélét tefz 
nek; igen ió a’ gyomornak. A’ fényes liéìariurnban 
pedig, hogy harnarább meg-alugyék, vizœhóljagot 
пешек némellyek. ‘ 

сссххшх Máf'ok, vízbe meg.f`ôzik lágyan ; az-után , tií'zta 
defzkán meg-hůvelitik , 63 fzépen meghámozzák , le 
metéllik a’ torzárúl, és egy Alabáftrom, чаду márván 
kôbúl efìnált mozár-töróvel meg-tôrik ,° és mennél 
tovább tòrik , annál fejérebb lefzen. Az-után, meg 
tifztitot nád-mézbe telzik , a’ melly ìó sůrů, és nem 
fokáig, hanem hirtelen fózik, 63 Г2йпсс1еп keverik, 
hogy meg-ne perzelôdgyek: 63 mennél hamarább bán 

` nak vele, annál fzebb és friffebb lefzen. Illyen fé 
nyes lièîtariumot cfìnálhatz más-féle leves gyñmôlcsôk 
bůl-is, ugy-mint f'zilvábúl , cferefznyébúl, mcgybúl, 
mirabolanábúl , ’s a’ t. Ha ki azt akaria , Вову а’ bits 
alma lév, fzép piros legyen: fzép lafïân fôzze базе, 
63 mennél tovább Fózi , annál vereffebb lefzen° На 
ki a’ czitromnak a’ leves bélit ki.metzi, ki-f'acfaria, 
63 а’ bits-alma levivel-eggyůt fôzì, és nád-mézzelmeg. 
édeliti.' igen jó licìariumot cfìnál. Hal'onió-képen, 
fris lemonia levet: bits-alma, baraczk , 63 alma ’s más 
livel-is fözhetni. 

CCCXL. A’ birs-almábúl fyrupot 63 iulepet cßnálnak. A’ 
{yrup , nemigen kůlômbôz a’ мерин: hanem поду 
ата2, Sůrůebb ennél. Amazt , ugyan azen ki facfart 
lévbůl fôzik: ha két-fontot veíznek : .hoz le~taìtè- 

‚ _ _kozor 
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Кого: mézet, vagy паб-тёк: 4. fontot, fris kút ví 
26: 6. fontot, ’s eggyüt meg-fôzik lafsú tůznél; 
mindenkol le-hányván a’ a’ tajtékját, тег képes 1:6 
ménysége lefz , a’ mint oda fel. Az-után, hogy meg 
tarhafsák efztendeigis , egy ivegbe тазик, mellynek 
hofzabbv a’ nyaka, és fzoms fzája vagyon: tôlcenek 
azon- feliyůl két úinyi fzélefségre , ió édes fris fa-olait, 
hogy meg-ne penifzedgyék, Ezent cfelekedgyed 
minden fyrupal, ha fokáig akarod tartani ,~ az-után, 
cGnáld-bé a' fzáiát , hogy kine mennyen az illattya, 
és ted negyven napig а verö-fényrc. навек mérté 
ke az, hogy 3. font lévhez, 4. Font tifztitot nád 
mézet vegyenek. A’ melly lév favanyú , avagy bor-j 
búl és eczetbůl cfináilyák , нет-1:61! а2с femmi réz; 
vagy vas fazékba fòzni; mert ízetlenlefzen tůle, ha 
nem mázc-s cferép edénybe. EH'éle fyrupot, avagy 
magánofan ífzfzák kalánkával; avagy fzomìúság el 
len , Fris hideg vizben iól öfzfze habariák : és ha igen 
¿des , egy-néhány сГер fpiritus vitriolit ‚ avagy fpiri 
tum fulphuris tefznek belé ‚ 63 atrúl meg favanyodik, 

A’ ki akarìa , más gyůmölcfel-is ôfzfze cfinálbat 
tya a’ birs-almát: ugy-mint nyof'polával , kökénnycl, 
cñpkével; de czeknek ki-kellene a’ magvokat hánni. 
Elsöben, a’ .leg-l'zebb 63 iobban megért birs-almát 
halitsák két-felé egy ìó kéfi'cl, a’ magvát, és belsö 
kôves torzáiát tifzrán ki-vegyék: minden birs-almát, 
hét vagy nyólcz-felé metéllyók , a’ mint annak magy 
sága engedi.v Ammin, fonnyafzfzák avagy fózzék 

vmeg , mint a’ Балта-так, hogy meg~lágyúliyong 
az-után , had fzáradgynn iói meg . dugiauak erkfůvet 
és apróra metélt fa-heiat belé , tôltfenek taitékiátúl 

О o о 0 3 mc'g 
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meg-tifztitot mézet, vagy nádmézet kei, a’ kinek 
képes ke'nenysége vagyon: de ne-legyen meleg, тег: 
meg-keménnyedik a’ bits-alma tůle, ha a’ bits-alma 
ìól meg nem értt. Eiïéle almához , nyets nyofpolát 
s kôként vehetnek : dug'yanak fůfzerfzárnot belé', 
ЦК]: az almával tifzta mázos edénybe , nyomtafsák 
meg ìól. hogy fellyůl ne-levegìen, hanem a’ méz 
legyen fellyůl; ha a fyrup avagy méz, valami vízet 
_vet vólna maga'hoz, megint le-tôltsék,és keményeb 
ben meg-fôzzék , még elégséges kemény lefzen. Né 
mellyek a’ mézhez . meg-Fôt édes mufiot vefznek, 
és azzal eggyút fózik ; ’s el-vefzi a’ méznek fzagát. 

Cferefznyét, Meggyet, Hályag-meggyet, egy 
néhány-képen cfìnállyák mézbe, és nád-mézbe. Nei 
mellyek, igy bánnak vele, a’ leg-fzebb és nagyobb 
cferefznyét, meggyet avagy hályag«meggyet, a' ki 
nem-igen lágy, hanem fzép РАНЫ: és ideién értt, ha 
мешалка! akariák meg-mérik, minek-elôtte ki-veízik 
a’ megot: az-ntán , igen gyengén ki-vefzik és ki-von 
шк a’ magot, кеты meg-nyomván a’ gyůmôlcsöt 
a’ fzáránál : és mindgyárt az edénybe tei'zik , a’ hól a’ 
nadméz vagyon, mellyet elébb темен törni és 
mérńi, ugy hogy, ôt-fertály паб-тёти, egy-font 
meggyet tegyenek. Hogy pedig a’ nád-méz hama rább el-ólvadgyon, egy evés ki-faeiart más megy, 
avagy cferefznye levet kell hnzzá ytôlteni: tegyék a’ 
tůzhöz a’ vas-fazakat, mellyet cfak félig-kell meg 
gyúitani, had foi-ion laiTan egyfzer-fel, ’s vegyêk-el 
a’ tůztůl , had hůllyön iól-meg; az-után. tegyék ahoz l 
kéfzitet edénybe. Bé kell ezt fedni papiroifal ‚Вову 
а: a’ levin îekůdgyék. Tegyék a’ meggyet , чаду a' 

cfc 
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efetefznyét belé : az-után két vagy ниша nap múlva, 
tôltsék reá a’ levet. A' meggyet , mellyet mind ma» 
gofirúl akarnak bé-cfinálni; elsöben , a’ kés hegyivel 
kell minden felôl egyfzel meg-fzurni a’ végre , hogy 
meg-ne fakadgyon : ebben-is, mint az elôbbeniben, 
egy-font gyůmölcshôz,egy-ŕ`ont nád mézet kell venni, 

На ki fyrupotakar megybůl , Spanyól megybúl, 
hályag-megybůl, vagy cferefznyébůl cIìnálni: az ve 
gycn iól meg-értt meggyet, verìe eg'y fzitán, avagy 
ruhán-által ’s Едешь ki, nád-mézet hozzá egy«ŕ`ontot 
egy pint lévhez; fözzék-meg mint a’ fyrupot. На ki 
azt akarja, hogy fzép fényes legyen , tegyen egy árkos 
foiyó papiroñ: aláia, és azon fzivátkoztalIì-által (ez a’ 
mód minden lévhez, és más vízhez, щитки/111331 
matos mellyet kéván embe:` , hogy fzép tifzta legyen) 
igen fzépen meg-tifztúl; ezent nyeri-meg , ha egy tifz 
ta 63 6] darab fzůtt vefzen, ’s поп erefzti-által a&quot;levet, 
és még inkább meg-tifztúl , ha ennck fóîiben egy át-&quot; 
kos folyó papirofi: tefzen: cfak hogy kéfedelmelïèbb 
a’ le-folyáfa. Ha ki :karin ‚ hogy fzép pix-os 63 ió izû 
legyen , hatmad-réfzt Sz.]ános Izölôcskéiinek , паду 
Ribefnek ki Расы“: levibül tegyen hozzá , és annak 
minden pintéhez fél»font nád-mézet; az~után, laßú 
tûznél halkan fözd-meg, és keverd fzñntelen , hogy az 
edényhez nef-égjen. На ió! meg-fòt , probáld-meg az 
ón-tangyéron, mint oda-fel : az után , ted formába, 
vagy iskatolába, mint a’ birs-almaliëiariumot. 

Némellyek, nád-méz'nélkůl cßnállyák-bé efiéle 
‘meggyet , Fö-képen a.’ fzegények. Ehez alkalmas 
megy, és Ribesbúl книгам; levet vefznek, 63 har 
таи-кепи: bé-fözik ,° az-után tefzik-belé a’ meggyet, 

. melly 

CCCXLIII. 

CCCXLIV. 
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mellynek felefzárát elmetzik , az-uta'n egy й] mázos 
fazékba ( mellyet Forró vizzel ìól ki-ôblitettek ) tefzik ‚ 
63 tifzta d'eizkával meg nyomtatyák : hogy гены ne 
levegìen a’-megy. A’ ki akarìa, hogy édeHëb'b legyen, 
le-taìcékozot mezet сыта: hozzá. Az illyen me . 
hez, egél`z Sz. jános fzölôcskéjit mind cfutka'lìúl , ’s 
vad-fomot»is tehetni: de ehezvnád-me'z, vagy méz~is 
kell.' Ez a’ liëlarium , Мессе ió és hafznos a’ nagy hév. 
ségben, 63 gyúladásban, mikor igen fza'raz a’ еда, 
nyelve, torka embernek: és nem-cfak meg-nedvefiti , 
meg is hůvefìti : а’ felettébb то fzomiúságot el-ólt. 
tya a’ forlóságtúl el-lankat ereiit meg-vidámittya: fzáìa 
lzit, és az ételre való kévánságát, meg-élcfiti. 

Máfok borba-is fôzik egéfzen, a’ fzárát le-l'zaggat 
tyák, nád-mézet, vagy rnézet tefznek belé, 63 meg 
nyomtattyák. Egyebek, egy-néhányat a’ fzáránál Öi`z- 
fze-kôtnek, meg-fonnyafzttyák еду kevefsé, rendel 
ôfzfze-rakìák az edényben .° törôt внеш meg-hintik, 
és nád-mézes bert tôlcenek гей, vagy meg-för ¿des 
muůot. Megy és Í`zilva°lével eggyůt, végy meggyetx 
fzed-le a’ ваш, ted egy vas-fazékba eleven fzénre, 
had for'on ìólmeg, merc magátúl elég levee да. На 
meg-h l, facfard ki valamely fzôr zacskóba, ted más 
vasfazékba, mellyben halat fzoktak fôzni, had fôiiôn. 
meg; ’s keverd gyakran , hogy a’ Fazékhoz {пе-633611 g és 
ha felig bé-föt ; Végy tÖrôt fa heiat 63 fzekfůvet hozzá, 
nádrmézzel vagy me'zzel clìnáld ìó édefen , és had (ói. 
ión eggyût még meg-ëůrúdik , ted-ki az-után a’ tůztůl 
had húllyôn-meg el-áll eiztendeig-ís. Igy cßnálhag. 
ni-bé a’ bodzának értt gyůmölcñt is, mellyhez nem. 
fzúkség fůlzerfzám, hanem см nád-méz: a’ fem шт; 

на; , 
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tatik , ha orvófsag gyanánt élnek vele ; melly igen iz- ~ 
zafzttya az embert. Minden-feliz jeilváf , едет, igyi` 
fôzhetni: mellyhez fúfzerfzámot , ’s nád-mézet ve 
hetni. A’ Vad-jòmot, вы: egéfzen, ’s два: a’ наст 
levit fôzhetni hafonló-képen: mellyhez nem-kell fâ 
îzerfzám. Ha édelièbben анаша ‚ tôbb nád-mézet 
végy hozzá: ha favanyúbban, keveifebbet. Se. Лид: 
(автомат-й, nem kůlòmben. A’ [Эти-й igy, de ha 
ki higan akaria, mikoriól meg»érik, akkor fózze-meg 
`|ó veres-borral, mint a’ kását: az-után, ogy verie-ál. 
tal a’ fzitán , és Fözze-rneg lafsú eleven l'zénnél, fzún 
telen kevervén , még a’ vízes nedvefség meg-eméfzeö. 
dik, és mint annak a’ módgya . sůrů lefzen. Ezt, ió 
mázos edénybe kell tartani: igen hafznál a’ ’eer-has, 
ás has-Folyás ellen. Nem-kůlômben cßnálhatnibé a’ 
фриз“, avagy , »ved-ro'ïína/r дуйте/й. Mikor leg 
nagyobbak , és tellyesbek September-után , akkor 
Vzedgyék , és a’ belsô fzôrôs magvátúl iól ki-tifztitsák: 
nz-után fris vízben , avagy ió veres-borba fôzzék iól 
meg , hogy lágy legyen ; ugy hogy a’ fzitán által-ver 
hefsék. Az-után fözzék-meg lafsú eleven fzénnél, 
Vzůntelen kevervén , még képes sůrůsége nem-lefzen. 
над mézet tehetnek belé, a’ mint oda-fel : igen ió a’ 
ver-has , és folyás-ellen. &lt; Az illyen liéiariumokkal , 
:áfa gyanánt-is élhetni a’ sůltek-mellé: nem-is так. 
:éges, hogy illy sůrů legy'en. .Szeáerjbůl-ir, illyen 
;épen clinálhatni. / 

Вашем, ugy-is clinálhatni: ha a’ veresbélů CCCXLVI. 
Jaraczkot Í'zép tifztán meg-hámozzák , а’ magvát ki- . 
refzik, az~után valami kö-korsóba, avagy mázos e 
ìenybe tefzik, és iól el taitékozot ’s meg-tifztitot 

. Р р р р mézec, 
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mézet, vagy nád-mézet tôltenek»reá: mellyet fyrup 
módgyára , ió súrůen fóztenek. Hefonló képen báu 
hatni, a’ ¿aj/¿i é: tengen' [штамм-й. На fényes li 
éìariumot akaer belôle Fózni: vesd-ki a’ magvát , fa 
cfardki a’ levit, ted fyrnpban, a’ melly iól meg-fôt; 
hamarjába fôzzed, és keverjed fzůntelen , hogy а’ 13. 
zékhoz ne-egien, ne-tégy igen fok nád mézec belé, 
és ha iól meg fôc, tôlcsd egy iskatolába: fzép sárga 
és jó ízů lefzen. A’ vér has ellen igen i6. Másképen: 
végy baraczkot, és hámazd~meg, ted tiszta meleg fy 
rupban, ¿s ha attúl meg-higúl, erezd таща fzitân 
‚мы : azomban fözd ìobban-meg a’ {ух-врос, c_nég sû 
růebb lefzen , fzép .tifztán le-hánnyad a’ taìtêkiát; а:— 
után , tedmegintbelé a’ beenczkot , ha által-fzůrted 
a’ fyrupot. Igy bánhatol minden-féle gyůmôlcfel. Ha 
fzárazon akarod, hámozd-meg a’ baraczkot, теза 
két-felé, és vesd-ki a’ magvát: hintmmeg mind 1:6: 
felöl , fzép „магната: feier nád mézzei , és ragd tifz 
ta úi-fzitárz,fed-bé vékony váfzonnal, hogy a’ legyek 
reá ne-fzálhalfanak : ted a’ парта és gyakran forgasdp 
meg, fzépen meg-fzárad ; igy ted el , és fzárazan ad 
gyad az типа. igy bânhatz más gyúmölcfel-is. 

' CCCXLVH. A’j¿ilvábúI-ir, keményebb Маш-Зато: fôznek x 
l ha ôtet egy kevés vizbe meg-fôzik elébb . de fzůute 

len-kell verni, hogy a’faze'khoz ne-égien; az-után fa 
cfard egy zacskon-által, ’s :nerd-meg, hogy minden¢ 
font шпаны, nyólcz-lat nád-mézet végy: az után , 
ted a’ tůzre , és Fôzd mind-eggyůt meg , és fzůntelen 
keverd, ’s mind Iddig fôzzed, még a’ сапа: тез. 
eméfztôdik ,° 63 ha az meg-let , ted az-után ollyan me 
legen a’ nap-fényre lia-:mad napig. Az el~múlván, i 

ved 
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ved-el a’ verô-fényrůl , és ted-el. Ha azomba meg 
akarna penifzedni , avagy a’ vírfôlôtte Ieveg, tedcl 
megint a’ пари. Illyen formán elînálhatni a' tôbb 
gy ümôlesôkbůl-is kemény liâariumot ; с1` ak atta-kell 
vigyázni ‚ hogy mennyi, 63 melly nedves a’ gyůmöles: 
hogy ahoz alkalmaztathaiïà ember a’ nácl-mézet. A’ 
Morvaiak, és más Németek-is, a’ hól fok fziIva vagyon, 
fô-képen magva-váló : ki~vetik a’ magvát, és ôreg 
katlanokban erôflën meg-fôzik, és keverik. Mikot 
ele'gséges-képen meg föt, ki-vefzik ’s eI-telzik : 63 6— 
tékbe , bélesbe , tortába élnek vele. A’ Fel-f'ôldôn д 
az apró l. чан/1211026, eröfïën meg-Fözik :az-után {zé 
les gyalúlt táblára ki-teriefztik temérdekebben , hogy 
fem az ôkôr-bôr; azt a’ magvával körôs-kôrůl rakiák, 
mint-ha meg-efipkézne'k, és ki-teiìik a’ verô-Fényre , 
hogy iól meg-fzáradgyon. Az-után le-vonl`zák a’ táb 
lárúl, mint a’ boeskor-bôtt, ’sel-tefzik: mikor~l`zůk 
séges, le-metznek egy darabot belôle, és 16 ízů fe 
kete-Ievet Fôznek. 

Мул: dnb-21, igen 16 63 hafzncs liflariumot eli-CCCXLVIII. 
папам. A’ diót , Sz. Iván nap-táiban kell le-fzedni, 
avagy két-hétteî Sz, Margit Afzfzony napia-elôt, mi. 
kot- а’ béle ’s a’ heia még lágy, nem-is kell meg-há 
mozni mint némellyek; fzuri еду-116116113: likat belé 
valami kélëeskével , máfok azt tarttyák , hogy Fáeská 
val : mert a' vaflzúl meg-Feketedik a’ dió. Hánd mind 
gyárt Fris' kút-vi'zbe, 63 iztasd-meg benne tizen-két 

Anap, vagy két hétig t minden-nap kétlìer háromf'zor 
változtasd a’ vízet ,° vond-le az-után a’ vékon hárt á У 
'iât fellyůl , ’és tôles le-taitékozot nap-mézet , vagy mé, 
пе: reâ , és fôzd-meg ió ideig benne , de ne-Iegyen igen 
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678 Harmadik Kònyv Gyůmôlcsôs - Kerr , 

CCCXLIX. 

‘au ,‘ . il 

Iâgy. Azomban, gyakrabban tôles nád mézet , чаду 
mézet reá.' mei-t Вата: bé-fô. Végtére, ha ìól meg 
Ю: , ted az edénybe, mellyben aku-od tartani , 63 hints 
kôzzibe Fůfzerfzámot, ugy-mint gyömbért , шьет, 
fzekfâvet; de a’ fzekfúbůl, nem~kellfokat belé tenui, 
mert meg-keleriti. ' . 

Más-képen-is clïnálhatni: minek-utánna meg-¿21 
tattyák , a’ mint mondám, az után tifzta vízbe meg 
fôzik, hogy lágy legyen, de neigen; az~után tilzta 
шпага, vagy fzitára rakiák; hogy meg (индуса. 
Az mngévén, tôrôt fůfzerfzámmal _meg-hintik, a' 
mint oda-fel. »Az után le-taìtékozot mézbe ‚ vagy nád 
mézbe rakják , ’s egy kevés ideig тег-66211: ; le-vzárík 
a’ levit, ’s megìnt reá-töltik , 63 kövel meg-nyomtat 
tyák, Némellyek , minek-ut'ánna elsôben meg-fözik, 
63 meg-lìárazttyák , fúfzerfzámot dugdofnak belé ; 
ugy-mint Fa-heìat, fzekfůvet, narancséheiat : ez igen 
kedves fzagot ád neki. A’ dió liôìarium, az стаг 
teli: meg-crôfïìti , a’ gyomrot meg melegiti , 63 a’ fö 
ben menendô gôzòket le-fzállittya: a’ méregtůl»is meg 
óltalmazza embert. Némellyek el mennek : rninek-Á 
utánna еду étfzaka vízben állot a’ dió ‚ egy mai-ok Го 
ót vetnek a' vízbe , 63 abban áztattyák. Avagy a’ diót 
merô Foós vízben áztattyák vagy négy napìg: az-után 
ki» vefzik , és három vagy négy tifzta vizben ki-mofsák, 
ós megint három vagy négy étfzaka meg-áztattyák, 
hogy a’ foó ki-menyen belôle. Az-után fôzik-meg, 
a’-mint oda-fel: de elébb fúfzerfzámmal megfpékelik. 
Ha igen meg-vízefednék a’ nád-méz , fzůrìe'k és Fözzék 
sůrúebben , tajtésztafsák~le tyúkmany fejérivel: fzép 
Щи; 1еГ26п. 

Még 
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' ig benne. 
‚ а’ mogyorót еду tifzta edényben , tôltsék reá a’ level: ,' 

Мёд mâs~képen-is cßnállyák : le-kell fzedni a’ 
mint oda-Fel , 63 hofzattába három vagy négy metzéß: 
kel] raìta tenni : hogy inkább meg-járh'oßâ a’ víz. Ezek 
mindgyárt meg hámozzák , és leg- осип fél-meleg viz 
be hánnyák , ’s meleg hamuba tefzik máfod-napig; az 
után ki-vefzik, és ñ'is vízbe meg-fózik, és minekután 
na el-vefzik a’ tůztůl, meg-fzárazttyák , és megint fris 
vizben hánnyákmind addig, még a’ keferůségit el 
hadgya. Az-után , 16 feiér-borba тег-115211: : igy ízáz 
dióhoz, egy pint bott:- vefznek ’s megannyi vízet ,` 63 
akkor так Ь616 a’ foót. « Mikor pedig, láttyák, hogy 
elégséges-képen megfôt, ki-vefzik a’ diót, és 161 meg 
fzárazttyák : meg-fpékelik czitrom-heiával, 1131126: 
fzámmal , ’s azután Fôzik-meg nád-mézben. Ha еду 
kis vízet tôltenek a’ nád-mézben , hamarább ei-olvad. 
Három-fertály nád-méz, elég egy-font dióhoz, На 161 
megffôt , ted egy cdényben , és had egy-néhány napig 
fövetlcn : de a’ lever reár kell tôlteni. Az illyen diót, 
méz és nád~méz helyet. iólmeg-föt ¿des тайма-13 
fòzhetni ,~ сак hogy nem-olly kedves mint a' méz , 
avagy nád méz. . 

Миг: е’: ¿ruim ‚поддон: if, nád-mézbe cfinálhat 
` ni-mind heìafìúl: ha тег-66211: vízbe, meg 1116815 

yúl, Az-után, megint meg-fzárazttyák, és nád méz-- 
bůl levet ciinálnak reá , mint oda-fel ; ’s abban tefzik ‚ 
és fôzik 16 ideig s’ inogyorót,és ugy hadgyákkét-nagr 

Az-után ifmét fözzék-meg a’ levit, tegyék 

és tartsák'meg: igen 16 а’ vér-has ellen. 
Egrebe , дети/дыбы! , Sz.. Jfínorjìólâcrke'jibůi'; 

és más-felébůl : ha ki-facfariák a’ яте, és ha ki akaria 'g 
P р р р 3 meg 
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meg- fôzi eg kevefsé. ’s meg«tii`ztitet nid-mézet te 
fzen belé: i ízůliâarium lefzen. Meg-állefztendeig~ 
is, ha egy kevés fa-olait töltenek гей. Sái'a gyanánt , ’s 
6tekbe-is élhet vele. Ha eczet heiyet akamai: vele él 
ni, nem-fzůkség a’ nád-méz belé'. Az гипса fzôïöt, 
egéfzen-is ciinállyák , Ед képen a’ f'zagos fzôlôt : de ne 
legyen igen kemény, тает egy kevefse Iágy.&quot; Szed 
le ezt a’ ci'utkáiárúi , avagy had annak Felit raìta, mesd 
mindeniket hofzattába немела, hánd tifzta vízbe, had 
tegyen egy Репы: egy kevés vízbe,’s egy kevès foóval’. 
hogy meg-ne hadgya a’ zóld izinit. Minekntánna 
egy kevefsé fel fonct vólna,ved-el a' сапы és fed-bé 
egy ruhávai had hüllyórrmeg azon vízben, a’ melly 
ben fôt : az-után ved»ki a’ vízbůl , fzátazd iól meg, ted 
a’ meg tôröt nídmézben, tégy egy kevés ki-facfart le 
vet hozzí, hogy a’ nád-méz megolvadgyon. Fôzd« 
meg ifmét egyfzer iól, тег: ha el-vefzed a’ tůztůl, ’s 
meg-hozzátelìed, meg-változtattya a’ fziuit. Ha ió 
fyrupba fôzted, megint ved-ki a' папами mázos fa 
zékba, vagy más-edénybe, Еву Font gyůmôlœhôz , 
:gy-font nád»mézet végy: ha akarod, ôt-f`ertály nád. 
забит—53 vehetz еду-Рот: gyůmôlcshóz. M ikor a’ 
fzôlôt meg-fzeded, két»tál kôzzôtt- is az eleven fìenen 
meglágyithatod , тщеты. Fényes [Юн-Зато: is 
eßnálhatz beiöle : ha alma~heiábúl ki-fací'art levet tôl 
tefz hozzá , és egy kevés gnmmit. - 

Cßìtrombúl Иди-Затес, egy-néhány-féiét сбой! 
hatni : mert annak magánofan a’ heiát bé-clinálhatni; 
magánofan a’ fejér belit, akár a’ heiával, „akár a’ hein. 
пакт; magánofan a’ belsö leves-belit; magánofan a’ 
magvát : de ezzel nem-igen élnek ‚ hanem orvófságúi 

a' Pan» 
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v 7'&quot; _  ny n_
a’ Patikába. A’ heìat némellyek mézbe, “вузам-11162 
be áztattyák: de nem-mind еду-102111511. Mert 11611161— 
Iyek elsôben; fris hideg vizben 361 meg-föz-ik , hogy 
el-vegyék a' heìának keferúségit. МНОЙ, 'flúgbn áz 
-tattyák hogy lágyàbb 63 puhább legyen, fésegy réfzit 
-keferůséginek-is elhadgyn: de `nem-Enlace igen, hogy 
kedves illattyátúl meg ne foztalìzék. 'Kéfzics az-után 
fytupot, tifzta 63 le-taìtókozot mézzel , fôzd képes ke 
ménységre: végtére a’ heiát-is,avagy belit, avagy a’ 
mit akarfz a’ czitrombúlclinálni, fözd-meg 361, alkal 
matos sůrůségre. Igy cßnálhatz 1161-3063, 63 lemonia 
heìát-is bé. Némellyek,a’czitromot hofzattára met 
fzik, ki-vefzik a’ leves belit, a’ heját-is Ie-metfzik a’ fe 
iér-belirůl , azt meg-fzurdallyák egy árral, hideg vízbe 
áztatván -lágyittyák-meg, mellyben két vagy hárorn 
.mai-ok foót vetnek,a’ mint több vagy kevelfebb a’ czit 
from; 63 hät-'om vagy négy étfzakán, benne hadgyák a’ 
сдает-116311; Az-után, három vagy négy vízbe ki 
mofsák, és megint egy vagy két étizakán áztattyâk', 
hogy a’ foót ki vonnyák belôlle. Az-ntán, еду 61103 
vas-fazékba , mellyben halat fzoktak fôzni, fris vizbe 
meg-fözik mind addig; még a’ затея-1163211: egy kevefsé 
bé-nyomhatni. Azlután ,tifzta defzkára rakiák, mind 
feiér-belivel eggyút l ha tudni illik, eggyůt fözték. 
Mert- n' зава-116361131: towjább-kell fónni: 63 ha 62 egy 
kevefsé fel-forrot, az-után tefzik fzép 16361- tifzta le 
taitékozot nád~mézben , 63 négy napig benne hadgyák, 
’3 megint тег-1113111 а’ nád-méz; azértifmég, суй!! 
many- feìérivel megtifztittyákńs keményitik, Az-után 
fzôr-zacskon által-í'zůrik, 63 megint a’ c_zitromrn tôltik: 

i gy сГ616116121161‹‚11610т1201 vagy négyfzer, melly 1612611, 63 tovább tart. Mis 
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cccuv. М63—116реп a’ czitrom-heiát bé-cñnálhatni , mikor 

azt fzépen le-hárnozták .' kilencz-napig áztafsák tiízta 
ватта, ôtôdik-napon fzůrìék-le a’ régi vízet, és 
tôltf'enek más fris vízet reá. El-múlván a’ kilencz-nap, 

v 
v 

. veísék megint fris vîzben, 63 áztafsák addig benne, me'g 
\ meg-édesůl a’ heìa, és minden keferůségit сметет; 

‚ el- annyira meg-is vékonyodot, hogy cfak nem ананас. 
hatni Щи. Az-után azt a’ heìát, tegyék ónos réz, vagy 
vas»ŕ`azékba, tôltfenek ìó tífzta kúbvízet rea’. és fózzék 
.addig, még meg-lágyúl; ha mind bé-fót a’ viz, töltfe 
rnek ió fyrupot reá, akár birs-almábúl, mellynek egy 
réfze nád-rnéz, 63 harmadik-réi'ze viz , ’s tegyék eleven 

I ' fzénre,még meg-fôsůrůen. Tôltsék-le az-után a’ Гущ 

CCCLV. 

pot rólla, tegyék egy ivegbe 63 tôltfenek bôven levet 
reá, hogy meg.keményedgyék. A’ ki akarìa, drága Ей. 
fzerfzámot-is tehet belá. lgymind narancs, lemonia 
heìat, és tôbb efíële't, bé-cñnálhatni. Ha akarod, igen 
apróra 63 vékonyra metélheted a’ czitrom, avagy na 
'tancs-heiat. 

A’ ki akarìa, a’ czitrom-heìát áztalTameg héron» 
nap 63 hámm-éìiel fris kút-vízbe: hogy ki-vonnya a’ 
keferůségit. Azmtán Юле-тез más Fris vízbe, méz, 

„valamenyire meg-lágyúl: fzedgye-ki a’ vízbůl, {еще 
két тис. ruha-közzé, hogy ne'ériék сну-тай. На a’ 
nedvel'ségle-f'zivárkozot rólla, cfinállyon nád~mézbůl 
levet, mim:- oda-fel: hánnya beló a’ heìát, és 16226- meg 

ï еду kevefsé. Az-uìtán, tegye еду ес16пуЬе а’ heìát, 63 
fózze-meg (угар formara, sůrůebben a’ nád-mézet: 
ha ineg- hůlt, tôlcsd a’~heìra,hogy ker-Úinyi Fzélefségre 
fellyebblegyen a’ lév , had állyon benne négv napig ,- 

. az-_után még-egyfzerforallyafel a’ levet. Efïele czit~ 
'Lui Kom 
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rom-hei , igen hafznos minden dôgleleteßég-ellen, 
méreg-ellen , kwált-képen peflciskor: meg-erôíiiti a’ fzi 
vet, és meg-vidámittya. A’ narancs-heiát-is fzinte igy 
c6nálhatni-bé, cfak hogy valami két-nappaltovább 
kell áztatng : mert keferůbb a’ czitrom-heinál. Ez a’ 
narancs-hei, igen ió a’ gyomornak, a’fzeleket ki-ůzi, 
és a’ has-rágáli: is meg-cûlapittya. Ha fzárazon akarod 
hadni , minek-utánna egy-néhány nap a’ mézbe, va y 
nád-mézbe vólt x fzed-ki belôlle, rakd fzép tifzta deíz 
kara, vagy medenczébe, ted meleg helyre, hogy fzá 
radgyon-meg; de gyakran meg-forgan , hogy egy 
máshoz ne-ugadgyon, avagy meg-ne égien. Igy efi 
nálhatz egéfzen-is narancfot-bé. Ha a’ feiér-belit aka 

_ rod bé-clìnálni a’ heia-nélkůl ; hárnozd-le a’ heiát fzép 
vékonyon , és a’ belsö leves belit-is mind magoftúl , 
áztasd-meg Fris vízben , kilencz vagy tíz-napig, továb 
is ha fzůkség lefz. Minden-nap meg-változtasd a’ vi 
zet, a’ czitromot-is minden-nap két tif'zta ruha-közzôt 
meg-tôròld,és ki-nyomiad egy kevei'sé a’ vizet belôle. 
Ha elégséges-képenmeg-ázot, fözd-meg; a’ mint oda 
fel. E’-képen, a’ temétdek Gôrôg-dinnye hein-is, a 
vagy belit, bé-efinálhatni, ha a’ kůlsô kemény heiát le. 
metzik, és a’ magvát-is. Hafonló-képen az éretlen din 
nyét-is, Uborkát»is, Tôkôt-is. Ha kinek kedve tarttya, 
eggyůt clinálhattya ezeket-is czitrammal. Ezeket , 
hofzattára kell metélni, Némellyek,hat-nap áztattyák 
ió erôs eczetbe; aztle-tôltvén, megint más eczetbe', 
meg-annyi ideig áztattyák, Az» után, két шамана: 
meg-fzárazttyák, és nád-mézben tefzik, mint oda-fel. 
Ha ki egéizen akaria bé clinálni a’ nuance-heist, climal 
lyon fellyůl, a’ hól a’ fzára vólt, ôreg likat: ’s поп von 

Qq qq пуа 
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nya-ki mind magvát , belit a’ narancfnak. Hogy a’ 
Не]: igen vékonyon maradgyon , tegye meleg viz ben; 
az-után vegye-ki , ’s fôzze fok vizbe , hogy el-vefzeiiè 
a’ kei'erůségit : egy.néhányfzor más-más vizet tôltsóa 
reá, még í'emmi kelerúseget nem-érezni гада. Аи— 
után ved kia' tůztůl, hándlágy meleg vízbet отл. 
meg a’ nád-mezet lafsú eleven fzânnël, de ne hirtelen: 
azomban rakd шпага a’ nuancfot , hogy meg-f'zárad 
gy on. Ted az-után a' nád-mézben ‚ had föjiôn-meg : 
iÓ súrů {угар lefzen belöle: A’ fözésben ‚ fzůnteleu 
keverned-kell: ha meg-fôt ved-ki , had follyen iól ki 
a’ nád-méz; a’ melly a’ narancs-heiba vagyen ‚ ced av» 
fzobába, had fzáradgyon-meg, Egyébként, ha négy 
fzegletůen metzed a’ narancfot , elsóben mikoe egéfz ‚ 
a’ sárga heiát valami refzelô-vaiïal le-refzellyed: 63 
tartsd-meg Confervának. . 

A’ leves belit a' czitromnak,- narancsnak , lemo 
nianak каштан, és ki-prefelik , паду fajtollyák, a’ 
bits-alma lével meg-fôzik , гасим,“ formába чаду 
iskatolába сыт; ’s kedves lefzen: ha az afztalhoz ад 
gyák , el-metélhetik, ‚ Ugyan ezent, от: ugy-is clìnál. 
наша: ha í`zépenle-í`zedik a’ belsô hártyáiárúl, ¿s nád. 
mézzel bé-ciinállyák, a’ mint Izokás. Ha higan , és 
fyrup f'ormára akarod a’ levit, facfard fzép tifzta ruhín 
által, és fôzd-meg igen laßú tůznél p hogy harmad-ré 
fze bé- fôìiôn; ha. megffôc», fzůr'diálcal , ’s had ugy, hogy 
fzállyon-le. Ebbůl a’ lévbůl más-»fel fontot végy, 63 
‘keveri egy. font fzép feiér .nad mézet köziben ; hogy 
elégséges sůrůsége legyen. На meg-Fözôd, egy гоп: 
&gt;czitromho'z , fel~ŕ`ont n'ád-tnézet webct?. Nyári idô 
ben , mikor a’ Nap igen sůt, nem-fzůkség megiôzni a’ 

~ i ` lever.’ 
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levet: hanem efak ivegbe tôlteni, mellynek a’fzáiát 
iól bé-elinálták , 63 ugy a’ Марта ki-tenni , még a’ vízef 
ségit meg-eméfzti. Savanyú lemonia levet, bits-al 
ma, baraezk, avagy alma level пых-152111. Narancs 
levet, baraezk lével. hm - i -' 

Az érexleu,MmdoI¿r-'í:,~' fzinte ugy bó~eíiniílhatni, 
mint a’ Mogyorót oda-fel : ha lefzedik, minek-elôtte 

CC CLVII. 

meg-keményedik a’ kóves heia, e's 11-13 tifzta vízbe te- - 
fzik , 63 egy kevés bor-kóvet teí`z nek köz'zibe , hogy a’ 
vadságát ki-vonnya; az-után egy tifzta ruha-kôzzôt , 
kúlôn-kůlôn meg tôrôlik 63 meg-fzárazttyák, ’s meg 
fózik nid-mézbe, mintfzokás 1’ tôbb gyilmôlesòket. 
Egy-f'ont mondolához, egy Font nád»mézet`végy : a 
vagy, ha melegen akarod fel adni, elég fel-Font. 

Eleven gyómbért, igy kell kéfziteni.' végy fzép 
öreg gyômbért a’ mennyit akarfz ,tedazt hat-napig 
fzép tií`zta lúgba , mellyet venyike hamubúl eiináltak , 
63 efsô vízet tôltôttek reá; :iz-után ásd-el все: nedves 
feier fôvenybe, 63 had benne a’ gyômbért, valamig 161 
meg-nem nedvesůl. AZ után, mosd-ki fze'p tifztán, 

‘és vond-le a’ kŕilsô heiét egy kéÍITel, Fözd-meg vízbe 1111 
sú tiìznél кеты egy-más-után: 63 minek-utánna 161 
meg-lágyúlt , és puha, femmi eröfségit a’ lúgnak nem 
étezvén raita, rakd tifzta defzkára, vagy f'zitára, hogy 
le-follyon a’ viz rólla, 63 ted valami kò, vagy mázos e 
dénybe. thóllyára, végy két-annyi lzép meg-tifztitot 
mézet .‘ a’ mennyi a’ gyômbér, meg-annyi niíd-mézetr.- 
Ciînály ezekbůl, 16 sůrů nád m61 levet, ’s tôltsd azt a’ 
györnbérre; de nelegyen meleg, meg-keményedik 1’ 
gyômbér. Had egy néhány-nap ugy állani: az~után , 
fortald-fel me'g egyfzer a’ levet. Ez a’ gyömbér, igen 

‘ Ояччз wf 

cchvm. 
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ió a’ hideg és nyálas gyomornak, melly miat ember, 
nehezen eméfztheti-meg az eledelt: ha regge! éhomn 
egy darabot vefznek belôle, Mikor a’ gyömbe'rt Fris 
vízbe jól Шли-101126. egy vékony kéfecskével Гика-61:21 
egy-néhányfzor, hogy a’ kemény ízeket àltal-metzhef 
fed, 63 könnyebben meg-lágyúllyon a’ gyômbér. 

Miképen-kell a’ Gyůmòlcsôt fzárazon, 
Liéìariumnak bé~cfinálni. 

A’ Занесем, hámozd»meg fzépen, шея! két-€e\é , vesd-ki a’ magvát, hintsd-meg mind két-felôl, 
Izép apróra tôrôt feìér nád-mézzel: rakd megint tifzta 
úì fzitára, feel-bé valami vékony ruhával, hogy a’ le 
gyek meg-ne efsék, ’s ted a’ Нарта: 63 gyakrabban for 
gasd-meg fzépen; és fzárazon adhatni-bé, minekmtán 
n: тез-(26:36.- Más eggyůgyúek ‚ meg hámozzák a' 
baraczkot, нёс-6616 metzik, a' magvát ki~vefzik, tifztx 
defzkára rakìák; a’ nyers diónak, vagy mondolának fe» 
iér-belin lévô heiát le.vonnyák: az-után tifzta mâzet 
vefznek, abban fúfzerfzámot, borfut, gyômbért, fzek 
fůvet, fa-hejat, vagy a’ ki mint almeja, cfak borf'ot-is 

telznek, ’s abban márttyák a’ diót, vagy meg 
hámozot mondolát: és ugy rakiák n’ 

Baraczk-kôzepiben , egy ki: 
mézzel eggyůt. 

VÉGE. 
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.Po/amén Mind-Sum шуб/г. 16“. 

| RDN, Magyar Kertq'fzem , ¿I Gyfmo'lcxóßfa'k ‚Ну-171]? 

„wwfvń-rm »_M .__ 
.v_n ,VY ` v'vr' &quot; 

о 



 

I I 

КЕМ)! EZ HAROM KONY 
VEKBEN FOGLALT Её RÉ 

SZEKNEK. 

ELSÓ KÓNYV. 
1. R Ё s Z. vm. Retz. м защит, 

Z Ката: bmůäne: , ¿J :fumar g_'yo&quot;ŕ¢rů virígok й] _ 
gyôrgyârůrígcr, ё: ba/à tetL&quot;I¿1'ůl, ё: ki-v:’te!¢’:'ůl 40. 

т.‘ muntairúl. fol. х. IX. Réfz. lz. Gómbâlyů , ’ 
II, Réfz. Az» I{er»’n¢tb¢l}«- és ç/omosgyökerů virígoknah 

be1.t¢te’:e'růl,fJIdn¢h c/ìrmya, N¢m:,c’rTu!ajdonrí£irúl,46 
¿J 41, égnclz ré/’zërůl , a’ melly X. Réfz. Némely I/íra'goŕ’. 
‚М! ¿fü azfjbrdìum'. 5. rúl, kilns: jobb gyâtéren й! 

1П. Réfz. A1. Китай he- mm' , bogyncm .mint magúl 
ritr’.férůl,¿:h¢rteIe’re’růZ. lz. Ivemz'. fol. 74. 

IV.Réfz. Á7.Kermek Ofi- Xl. Réfz. Azganëjo: tífárúl , Re’/ècirůl, Liga- rúl, kiben ideián mind fvirag, 
/ôkrúl, ¿I úmŕrúl, Ig. ’.¢ mind ‘vmmény Magnin: 

V. Réfz. Ãz.V1'ra'g0r- Ьеп- „тьма, fol. 78. 
nek Táblíirúl , ё: nathan I. /Vic/¿dq lfzhígokat 
Мод cz»ifi'4 forfnákruh ren- kell ‚и. gamior ágyban, Mld 
d¢Íe'.¢¢'rùl.` fol. 24. tâltérc &lt;vetm';? 1%]. 80. ~§‘.Vl. Réfz, А: Fomíe и.’ 5.11. Мшр‹„1—‚и„.‹н: 
ŕíìtetéférùl, fol. 32. д’ »virágobzta’táb!ába,'vag} ‹ 

VII. Réfz. А!’ Virágok mir bava' pl./íntdlìn', vagy 4'1 
мигать, ё: vctérének Ми ta1»ůImm‘, fol. 83. 
jírůl, д fdl. 37. I §. HI, Ali:/¿da 'l)1'r‘/ígobxt4 

' ` дед 



б. V, Az. Vi'ra'gol'naI:‘nŕ 
nelly' dltalmaza'/Ökrúl, 126. 

XII. Réfz. Márjélc I/1'- ФА“. Mikëpen м Tél. 
rígolzrz/il, еще: петля. gané- где, а’ fvirágokar, е‘: ìdegm.. 
ju души ‚ Ьтст 4.'. ta’bI¢’-fa’kat , dltalmazni aa» bideg- 
‚для ‘vemeh , а’ М! fvz'r4’goz.- ‚т. _ hl, 19,8, 
niablzell. fol. 94, XVI. RéÍ`z. Vírágolznak 

XIII. Réfz- Mìejoda Vi. Meßerrége; mveléfèlzrůl, ё: 
rágol:at«keI! Te’/re , a’ Pin. munkdirúl. . 
czébc fvinm'. jbl. 93. §. Над)’ 41. I/irágok ide 

XIV. Réfz. Az I/irágzd jébben , ‘vagy ‘таит: In:'1‘a’ 
Fákrúl. fbi. 108. gozzanalr, érjobáìg megana. 

XV. Réfz. A’ I/’inígotnak radgganak. fol. 135', 
kdßönségcr mumbíìrúl. §. II. Mi ke’/un 'milton 

§. I. Az Virígor ряды); urbani az. virágokmzl:/ài 
¿nírírúl , 'uagy hapálárá- velan? fol. 140. 
rúl. fol. 114. III. Mi мёда! ‘milton 

§. II, Az. I/'irágas fiîìdnek „шт: а’ vìrágok illattyo 
gam‘7'¢m¢’;.¢'rúl.Y fol, 117. hat. jfol. I46. 
д §.III. Az. äntâz-él/ŕůl. ш. §. IV. Mz' hépen »mikaz 

‘ б. IV.` Az G3‘omla’1a~'/ï‘úI. -utbatm` я’ ‘viríga/(zaak Ter 
&quot; ‘ fol.v 12.4. Мне“? fol. 147. 
MÄSODIK KÖNYV. &quot;' 

I. R Е S Z. 
' ` Z I/'eteméngnr-Kertnele Q./àtífírúl. [д]. 153. 

„1ь‚1‚„‚ш›‚ Heljybeztß IV. Réfz. Äh V-temény 
térérůl, `fol. 149. imago/I: fvetésënet idejë-rů1,vë.¢ 

Il. Réfk. Ах. Vetemënyeb Iasckrmlz »êì-keI¿:e’růI, 15'6 
lvez. ‘valo’ földncl' tulaidoum' ‚ I. Nŕmfä_fy ‘иетяёпд 

4g4’1'úl,e'.\'el- £:e’f£í:é:érů.I. lço. lmagolfmk tulaidanságok, ‘иду, 
Ш. Réfz, Az. Vmményer ~Comp/exiojoú. 

heßrújhdld т)» vetni, 6: 
ůlmm'. fol. 92.  

Китае Nagyrígárúl , б; 
 



./‘1_ 

1 :K 1-. \ 
I ` А.’ 

‚ 'fs fief’ ж‘ \` 

§.lI. Nimeůyvcteményeb Jonxágírúl. ` fol, |82, 
mk, kâzônxéger оксиды. VIII. Réfz. Salátáknak, 

fol. 166. [был , e’.r Síxíkrlak 'vala' fù. 
' Ш. Némeüy aieteméwvekrůl. ‚ ]’ol,207, 

„даты, kívdlt-képen veld IX, Réfz, А’ Ka'pof¿f.u’¿._ 
'veté/ëkmk ideielfrâl, 168. п”. ’ fel. 262, 

§.lV. Mcßy’ ìdöbm V¿el-' — Х. Réfz. di'. Hagymák 
~mk-ki, а’. ‘vmmëny magoh т! — &quot; föl. 2.7.1. 

‚ _ jbl, 171. Xl. Réfz. Az вдаьтд. 
V. Réfz. `ì\Iike’p¢n-«&amp;¢ü as růl. ol. 288. 

wcgemény mdgokat lc-/ì.edm',« XII. Réfz, Az o'Idz'G]i'u 
¢l-v¢tm', е’: 1neg-o'ltalma1.ni. mâle/êhfůl. fol. 3&quot;. 
~ A fò1.l73. XIII. Réfzl Nëmcüfy Vt 

Vl. Réf 2. lz. V¢ume'nyel»- «мышца „G:y6ŕe1=eI:nek, 
-mk gI-1‘41t¢.:c_'/Ekrù'I~, óm‘ö1.!- ¿J Gjyùmölcföèuek fàvanyì 
./êtrůjl , -g¿yoni'Ia'MJ&quot;ot`f°úI-, ё‘ ‚мня, be’-]ôdg.a’.ra’rúl, с‘: 
Yrnc:éH¢g'Jeh-ů`I.- &quot; ' fill. 180. c/ïflílásírúl. fill. 354; 

VII. Réfz. Az. ill jìagú XIV. Rófz. Az. Vetemeß 
Konjybírg, «иду »!fz.taIra- nyek eüemégi Щт val( Or. 
val(/ůvck ждёт“, ¿r tu1aj- 'oq/1&quot;a'gol'. jbl. 369, 

 

_. HAR M~A~mK ко NYV. 

A’ G_yůmôlc:âr«Kertnel'_ _ bafìynor gyön]ô1‘ů1¿- sírúl, ё: plánhílo’ дети, 
girůl , és' anual' alièaimafoŕ »vagjy Ofbolírúl, 

ÁÉd]ber:.t'¢i¢e'f1`1'ůÍ. ]b.7,37g. 
,.«...,l{á~Ré1&quot;z.' А’ 671101611‘: 
fáknaè magál «veteí/E/('rů.I, 
,4mg,yů_.’t¢t¿/elzrůl, ё: а’ c/¿ 
ma¢€'je`£n¢£ f¢I-n¢'vel¿jë¿»růI. meg ba/1_'¢o¢f¢’ban. 4.16. 

‚ fo?. 400. À ll.' Mii:épcn-¿¢II dlfam' 
‚ lll. Кёгг.’ Az: 'ÍÍt¿;ni~vizld lß’f`4j»€fîZi7»¿¿'¿:beja.köz, 4,27, 
_ - а Y ‚дна?‘ A '^ -I §’ 

_ 407° 
” IV. Réfz. Az, Jltífrúl ['6 
zânrége/èn, ё; dltfum' 'wld т; 
hôzôŕrůl, fb’. 4 I 30 

§. I, Mìŕŕpewkcüóltauia’ 

 

.`/ 

.:...',.. 

,wd шин, тем и zu'/: I 
1 



' \'1&quot;2‘- `. ` fw -« www v -Y «-Fm»'ww&lt;' &quot; . . 
| ' .lx ` 

§. III. Ezehbcz. az. JIta'- Ider ůltete'/êkrûl, ё: тфртм. 
‘быт; 'valo' ágacfhíkrúl, ¿J ge: nefvcléfekrůl. 
тйаг-Ьвд ¿zakat t0'ïm' , es 
ma’:-banne't mlképen bami? 

fol. 430.I 
§, IV, Miképen- kellfzem. 

re dlmm', fol. 434. 
§. V. Miképeu ¿ell Луга 

‚шт ? fol. 442 . ' 5. vr. Mdfféze mf./.Í 
щ búßafaßerúz, fr д’ д . 
môIer-f4’l:rmk fzmporitá oh» 
т’. ,f01~ 446.. 

5. vu. м. Ляфэа}: шт. 
růl. fol. 5‘ 53. 

‚б. VIII. Némel/3 M_:/Ier» 
Jäger о’ Ita'/okrúl , meäjekkel/1’ 
fáknaé gyůmôlqfcit ‘итог; 
fatbatni, fol, 459. 

V. Réfz. Д’ Ggümölan 
fílznak nemze'/eŕrůl. 478. 

VI. Réfz, меду)?“ mi 
aföda [или шьтн. 4.80: 

VII. Réfz. 'AL dltírboz.-~ 
«veld agjyagnak, e'.¢_gvìafnna/¢' &quot;И. 
el kffairéférůl. ' fbl.438. 

VIII. Refi. Míkŕpeu-ke” 
tofvább a’_f1’4taI dìtovín_yol:- rúl. 
kal b.ínm'. fol. 49 3 . 

IX. Réiìl. ‚Я 6’1!0‘ъч1пу‹;1т 
nal', és Gfyůmöfcffíhrlaŕ й!’ 
reze'/êbfůl. . _ 

X. кыъ. Á’ Fákuab rr» 
Rrrr 

fbi, 496, rúl, 

fol. SI2. 
XI. Réfz. /!fs.Gyům6Ie.r. 

fünak Nernehrûl. §24. 
_6. 1. .iz .«1m...f¿fú1. А . 
§. II. А’ Kârtvély-_fírú/, 

-f°l~ S33. 
б. III. А’ Birmalma fa' 

rúl. fol. 541, 
4 §, IV. A’ Szcderj-fárúl. 

._ Jf°1.s44. 
5. V. A’ Cferr/zuge- 4’. 

„Н. 
' ‘б. VI. A’ Meg_y«fárú1, 

fol. 5:‘. 
5. VII, .4’Sz.i1wfm21, — 

\ Ol. , ‚б. VIII. Ã’ Bd’7{lcz.sk3'2. 
rúl, fd. §66. 

5. 1Х‚ А‘ Nyo/1`7oIa.f.í. 
rúl. fol. &quot;76~ 

§. X. A’ Berhm;ye-f2¢’rúl. 
fbi. ‘а . §. XI. Á’ Ba1‘l:o’cz.4§`g. 
т $8râ 

ge A, 500111111], - 
§. XIII, - A’ MondoIaf¿-' 

т. ‘за. 
§._ XIV. ‚а‘ вы. fmzz, 
' ‚т. 589. 

5. XV. Á’ Mogyordf¿- 
/’vh §98. 

§.XvI. 

f0’- S49. ‘ 



  
 

' 5. XVI. д’ адёфуе f.' 
-’ XU, Réfz, Á’ Gjyůmâlerá 

ed C_/èrnetékrůl, avagy Bok- §.IV. A’ Fie yähernä 
rakrúl. fol. 607. nek ¿i-n_'yit4y5krúl , ¿J o‘nt6« 

§. I. Az. Egrc/růl. - - né/ëkrůl. _fiJl.636.` 
§. ll, Sx., Jánor Sz.o'ló¢‘r- XIV. RéÍ`z. á’G}Íimo'la_f. 

zfjirůz. I faz. 609.lf.’¢».e Nywßzyiifú/, .ff ... 
5.111. д’ Fiji s4¿¿¿rú1.\mndeowwgfrú/. 629. 

‘1- f&quot;ol. 610. XV. Réfz. A’ Gyůmdlefl 
ф. IV, Ax» Málnírúl, 

„А 612» rúl.. fol. 6ç2. 
XIII. Réfz, Д’ G]ůmöÍc:- XVi.Réi`z, Mik¿pen«kcH 

fíknak kâzânrëger munkízl д’ Gyů rno'lc.¢o'/:et mézbe. vngy 
„и. fol. 6 I4. „.'a.„.§f.b¢ грим: Lf&amp;.ri„.;. 

§_I, A’ Fáhml: irte'/5h-’form4’ra. /fol. 653, 
rúl,e'.r t1'f.z.ß‘0gaz‘zzfvl('1‘úl.62I.` Mikëpen-he” a’ Gylîimä/_ 

§. II. А’ Fa'/mak e'r-fvága'-lc:a't /àírazan, Liäariumnzk ßlzrúl, érfúraf/okrúl, 62.9. bc'.-zßnílni. fol. 636. 

01. 630. 

 

 

‘ 
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&quot; ‚Щ 

5. ш. жгяь„‚ьь‚‚рияд„ 
т’. ‚ fol. 601. мы; , г: Шгуомр/‚гм. 

nek le-/finde'/1`rl’¢l», ¿r tarda’. ' 
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I ‚ I 
A 1 

. ./'_' 

§. xvi. ,4’G¢f.f¢»y¢f»' ‘ §.m, 4’F¿i„„ß1„»¢p`w,_ 
rúl. jbl, 602. _/Ökrúl , lr ganŕjozájòkrúi. 

_ XII, Réfz, А’ G_yů,»az¢fö. ol. 630, 
м! Cfemetékrůl, avagy Bok- §.IV, A’ Fit yâberci 
rokrúl. fol. 607. nek l:i-nyi¢4]ôkr'úl, ё: 60:6 

§.l. Az Egrejrùl, - - zéfekrůl. _/61.636. 
‘б. ll, Sx., Jánor Srsôlöm XIV. RéÍ`z. d’G}ûrnâlc:.. 

идти. ~- f01.6Q9.lf¿¢»‘¢ Nyawzyáfrú/, ат 
5. ш. А’ п}: Sd:'ka'rúI,i mendearvffßfágfrú/. 6:9, 

‘Ъ fol. 610. XV. Réfz. А’ Gyůmâlefl 
§. IV. la Málnírúl, nek le-fmdc'/ìrůl', ё: tnrtím’. ‘ 

foi 612.! ml.. fol. ón, 
XIII. Réfz, Д’ 6;й‚‚‚‹;1‚.‹— XVl.Réf`z. Miképcn-keE 

fílfnak kâzânxéger munkíi- д’ G¿yůrno'lc.ro'ket mézbe, fvagy 
„и. fbl. 6 (4. mz'd-mé1.be c/z`.~u'lm` Liëâzriuzia 

5_1, A’ мы гтдь-ёдгтата. f„1.6»,-g, 
rúl, J: i‘ifz,xogfinzßikrúl.62I.I Miképemkeü д’ (дудшду. 

§. П. А’ Fáŕnal: t'1'-'tM'ga'-i0.föt ßírazan, Lígariummk дым, ¿ffm/0/mil. 629. b¿.¢ß„»’zm‘. fol. 636. 
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б. XVI. д’ бфлепуе fa' ' §.III, А’ Fíkmú h4pï«'H¿l’._ 
„Д, .‚ _ jbl, 602.. fôhrúl , fr ganŕjozájòlcrúì. 

- XII. Réfz, А’ G_yům6lef6- jbl, 630, 
z5 Cfëmetékrůl, волю Bale- §. IV. А’ Fák G_yo’tera‘- 
rokrúl. fol. 607. nek ¿i-nyíta_'/ökrúl , ё: биб 

§. I. Az. Egrc/růl. ~ - né/êkrůl. _fbl.636. 
§. II, Sz», Jánor S.‘:-0°Íö¢‘.r- XIV. Réfz. Ã’ Gjůmâlox. 

сайт. f01.6o9.lf¿¿».z Nyzwlyíirú/, г; „_ 
5. ш. д’ т: 5бййгй1.\ ‹.‚ь‚‚‹‚е‚г„ф4д;„г/. 6:9, 

1 fol. 610. XV. Réfz. А’ Gyûmdle/I 
§, IV, Ax» Mílnírúl, nek le-finde'/1`růl, ё: tartírí. 

fb/Ó 612.1 rúl.. fol. бы. 
XIII. Réfz, À' сайтам. XVI. Réfz. Miképcn-kel 

fíkmzk hâzńmëger munkíi- 4’ Cì¿y1’4môlc:öketméz»be, 'vagjy 
rńl. fol. 6 ц.‘ n4'd-më~z.be c/ìmílm' Liäarium 

§,x, А’ Fábml: fm'ß¢-ïf0rm'm. т. 658. 
rúl,e'.r t1'fz»i‘o'gaz‘a']En@r’úl.67.1.I Miképemkcä а’ Gyůmôl. 

б. II. А’ Fákmslz ¿r-vágí-lcsât fz.»¢'raz»an, Líäariummè /òkrúl, ërfúrefjokrúl, 62,9. b¢’-.ç/ìnílni. fbi. 636. 
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