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Úvod a předmluva.

Každý národ maluje sám svůj obraz ve
své živnosti. Ohledem té dělívají se ná
rodové na 4. třídy: 1. na lovce, rybáře,
pastýře a rolníky; k těmto se přidati
mohouještě národy loupežné a bo
jovné. Každé z těchto zaměstnání utvoří
zvláštní ráz (charakter) národu. Náš národ
slovanský, hned jak z Asie do Evropy se
přestěhoval,vymkal rolnictvím: orba,
setí, žeň, kosba, mlatba byly Slovanů nej
milejší práce; chleb, mouka, proso, mléko,
ovoce, jahody jejich nejmilejší strava; ho
vádka potřebovali více k práci, než k po
krmu; železa potřeboval více na pluhy,
srpy;, radlice, nežli na meče a zbraně, a
místo potulování a drancování v tichém
klidu, potem čela zůrodňovali půdu. Kdo
nejvíce líh či rolí měl, byl poctěn jme-
nemzemana, lecha či šlechtice, a
kdo mnoho zboží a hospodářských pokladů
měl, sloul bohatým a boháčem, jako
by od Boha požehnaným. Proto již svatý
Bonifác, veliký apoštol německých kmenů,

1

x



2 Úvod a předmluva.

vystavoval naše předky slovanské Germa
nům, lovu a boje milovným, za vzor a
příklad tichého, vlídného hospodaření, a
tak se stalo, že

2. náš národ prostředkem rolnictví
velikých zásluh oevropejskou vzdě
lanost sobě vydobyl. Byli časové,kde
téměř celá německá říše nic jiného nebyla,
než veliká poušť a doubrava, prorytá sem
tam jezery a močály, oživená zvěří divokou
a lidem, málo od němé tváře rozdílným!
Kdože ty pralesy vymýtil? kdo ty jezera a
močály vysušil? kdo ty krajiny v utěšené
nivy a zahrady proměnil? — Historie to
dosvěděnje, že to učinili Slované, kteří
za tou příčinon téměř do všech krajin ger
manských bud pozváni, nebo od panovníků
násilně přesídlení byli. Oni se dostali i do
Belgie, do Francouz a do Britanie. Pravdu
tu stvrzují mnohá jmena od Slovanů vzatá,
a do jiných jazyků přenešená, k. p. boho

rod (Brot),pluh (Bf) bič (Peitfdc),selo,stodola, hák (eke) a t.d.; ano i naše ná
rodní jmena: Serb, Slav, Vend, Dvoubrázd
ník (bifulco) obrátili Němci, Angličané,
Vlaši na poznačení rolníka a mana, jimž
za starodávna hospodářství svěřil, proto
že se sami za tu prác styděl. Protože
však základ vzdělanosti jest rolnictví a
stálé sídlo, bez něho že ani chrámové a
oltáře nemohou býti stavěny, aniž školy,
umy;, vědy, průmysl a obchod může pro
kvétati: tudíž na oce leží, že náš národ
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slovanský velikých zásluh o vzdělanost
Evropy sobě vydobyl, jelikož loupeživé
sousedy zkrotil a k vlídnějším prácem a
krotkým mravům jich přivedl.

3. Rolnictví vede k lásce vlastí
pozemské, i k lásce vlasti nadzemské.
Rolnictví dává lidem vlast a dům, ono
miluje mír a pokoj po veškerém kraji, ono
vede k pilnosti a pracovitosti, a vodí vtip
k rozličným vynálezkům, zkušenostem, ku
zpytování přírody. Jakých obrovských
pokroků ku př. učinila v našich dobách
věda hospodářská? — Avšak nebyla by
k nim dospěla bez předešlých zkušeností.
Již pak rolník miluje svou usedlost, svůj
majitek, svou dědinu (dědictví po
otcích); stromy, jichž nasázel, jsou mu
drazí přátelé; pole, louky, vinohrady, za
hrady, jichž pěstuje a vzdělává, jsou mu
žádoucí stanice na dráze života, 8 nimiž
se mu těžko rozloučiti, od nichž se mu
nechce odejít. Tudíž vzrůstá neodolatelná
láska k tomu kraji, ve kterém jsme se
zrodil, k tomu lidu, 8 nímžto jednou
řečí spojeni jsme, k tomu vládci, pod
jehož mocnou ochranou osoby a majitek
náš jsou bezpečny před útokem bez
práví a násilí.

4. A vedle lásky k vlasti pozemské vodí
rolnictví i k pobožnosti. Již naši po
hanští Slované byli lidé velmi nábožní.
Oni svým bohům a bohyněm do rukon
kladh bud radlici (jako Provovi), bud
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jablka, hrozny a klasy (jako Živě), jimobilí, pražmu, koláče, ovoce, med, květy
a jiné plody zemské nejraděj obětovali,
na důkaz toho, v jaké vážnosti u nich
rolnictví stálo. Křestan pak tisíceré pří
ležitosti má, když polní práce koná, na
Boha mysliti, a srdce své nejšlechetnějšími
city obohacovat. Ku př. když si rozváží:
Kdo pak nám dal to první zrno obilní?
— Kdo pak působí ten zázrak, že ze
zrna uhnilého vyrůstá bylina, stéblo, klas,
a v něm úroda nová? — (Co by bylo
platné všecko hdské namahání, kdyby
Bůh s hůry v pravý čas deště a sluneč
ného tepla neposílal? — Casto za jednu
hodinu povodní, krupobitím, požárem, a
kdo ví jakými nehodami, přijde hospodář
o všecku náději, o ovoce celoroční své
práce a mozolů! — Proto rolnictví srdce
a oči lidské obrací k nebi a k Bohu! —
A jakých zázraků Božské všemohoucnosti,
moudrosti a lásky pozoruje rolník, zláštně
učený a všímavý, když zpytuje povahy
země, rostlin, zvířat a t. d.

Proto náš nábožný ld, zláště Slováci
jmenují obilí „zboží,“ a chléb „božím
darein.“ Naleznou-li pak někde na zemi
kus chleba ležeti, 8 uctivostí jej zdvíh
nou a políbivše na stranu kladou, aby
šlapán nebyl.

5. I zjevení Boží, v Písmechsvatých
starého i nového zákona složené, s největší
chválou o rolnictví se zmiňuje, a odtud
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všeliká lidem spasitelná poučení a na
pomenutí dává. Od začátku lidského po
kolení bylo hospodářství zalíbeným před
mětema nevyhnutelnou potřebou
pokolení našeho. Hned v prvních
knihách Písma sv. čteme, že „Kain byl
rolník.“ (Gen. 4, 2.) Noč, člověk rolník
(Gen.9, 20.); za doby králů židovských
ku př. čteme o Oziáši, že „byl člověk
náchylný k obdělávání rolí“ (2. Paral. 26,
10.); a poslední kniha Starozákonní ozna
muje, že „Židé s orbou tehdáž se obírah“
(2. Mace. 12, 1.) Každý žid za času Mesiáše
prý řekne: „Clověk oráč jsem: neb jest
Adam příklad můj od mladosti“
(Zach. 13, 5.)

Písmo sv. St. Z. velmi krásná napo
menutí dává ohledem polního hospodářství,
a také obrazy a podobenství odtud sobě
vypůjčujezhusta. „Nerozsívej zlých
věcí“ — napomíná Jezu Sirach — „na
záhony nespravedlnosti, a nebudeš
žíti zle sedmeronásobně“ (Eccl.7,
3.) t. j. „nečiň zle, a nepovede se ti zle.“
„Připrav venku dílo své a pilně
vzdělávej roli svou, abys potom
vystavěl dům svůj.“ (Přísl. 24, 27%.)
t. j. „nejprv sobě opatř potřebnou živnost
a potom hled pohodlí. — Svatý prorok
Ozeáš hrozí těm, kdož mluví a činí zlé
věc, že „trest se splodí na ně, jako
hořkost (bejlí) na záhonech polních“
(Osea 10, 4) a místo co by měl říci:
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„Nejtěžší práce a služby konati bude lid
židovský proto, že se klaněl modlám v Dán
a Bethel“ dí prorok: „Efraim jalovice
naučená milovati mlatbu (mlatba je
prácelehčí),... vstoupím na Efraima,
orati bude Jůda, a vláčeti bude
Jakob“ (Oseas 10, 11.) oltářovéjejich
(modloslužebníků), „jako hromady
na brázdách polních“ (Oseas 12, 11.)
t j. „jest jich velmi mnoho.“

co mám teprv říci o chválách,
které Písmo sv. nového Z. polnímu hospo
dářství vzdává? Sám Pán Ježíš praví:
„Můj otec jest rolník“ (Jan 15, 1). „Cír
kev svou sv. přirovnává k roli, na které
vedle dobré pšenice, roste i zuna (ziza
nia)“ (Mat. 13.) angely pak přirovnává žen
cům; Církev svou sv. přirovnává k roli,
kterou Bůh pronajal dělníkům, kteří jí
nebyli hodni (židům) (Mat. 21.) Jeho však
veliký apoštol sv. Pavel píše: Vy (kře
stané) pak jste Boží role (L Kor. 3, 9).
Nejprv že musí rolník pracovati, po
tom teprv kliditi (2. "Itm. 2, 6.); kdo
nechce pracovati, že nemá anijísti.
„Vrpělivi budte“ — napomíná svatý
Jakob apoštol.— „Ai! oráč očekává
drahého užitku zemského čekaje,
ažby přijal dešť ranní a pozdní“
(Sv. Jak. 5, 7.) „Zádný, kdo vztahuje
ruku svou ke pluhu a obrací se na
zpět, není schopen ke království
Božímu,“ dí Spasitel (Lukáš 9, 62.)
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t. j. jedmě a nejvíc pozor máme na to
dáti, abychom obstarávali spásu duše své,
a neobraceti mysl na statky, na slávu a
na rozkoše tohoto světa.

Od jakživa byly žně dny radosti,
a již prorok Isaiáš píše, že vykoupení
Christem radovati sc budou, jak ti, kdož
plesají v dnech žní (Isai 9, 3.) a Pán
Ježíš den soudný ke dnům žní při
rovnává.

A tak bychom ještě celý oblak vý
roků Písem sv. uvésti mohli, kde Písmo
svaté o rolním hospodářství bud čestně
zmiňuje, aneb odtud obrazy a podoben
ství béře, a v nich nás napomíná a po
zbuzuje k dobrému.

A proto sobě náš vlastenecký pan
farář František Ronovský velikou zásluhu
o naši mládež venkovskou vydobyl, že
tento hospodářský katechismussepsal.
Učený člověk, jako je kněz, nemůž
sice sám orati, a výhradně hospodářem
býti, nebo Písmo sv. praví: Jakou mou
drostí naplněn bude ten, který drží
pluh a který se chlubí střelou (honí
zvěř), a jehož řeč je o volčatech?
(Eccli. 38, 25. 26.) t. j. učenosti ten nabývá,
kdo hmotnou prací se neobírá; nýbrž štu
duje a píše. To však je povinností učeného,
a tedy 1 vlasteneckého kněze, o polním

hospodářství přemýšleti, čítati a výslečkysvého přemýšlování, čtení, 1 svýc
zkušeností lidu venkovskému na papír
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postaviti, aby se o nich v řeči národní
dočítati mohl.

Proto jsem velikou radost měl, když
mi ctěný spolubratr na vinici Páně tuto
práci svou svěřil, abych ji pro tisk připra
vil, a tímto úvodem opatřil. Dědictví pak
naše moravské dovrší radost lidu venkov
ského, když tuto pěknou práci tiskem na
světlo vydá.

V Předklášteří 28. září, na svatek
sv. Vácslava 1860.

Dr. Jan Ev. Bíly,
farář.



I. $latoní čájí.

O polním bofpobářftmí.

W čem záleží polní bojpodářítmí ?

Wolnt Hofpobářítrot záleží toe tozdělání půby
£ tomu cíli, abydom z ní náě pofrm a potřeb
nou píci pro domácí bobyteť toptěžili.

S čím fe zabýmá polní hofpodářítmi vejměs?

PBolnt Dofpobáříhot fe zabýtvá:
a) 8 půbou;
b) 8 roftlinami Gofpobářffými;
6 bobytřem.

L. Obbělení.

O půdě.

Roliferá jeft půda rolní?

Půba rolní jejt bud píjčitá anebo famenitá,
bud Hlinorottá, Bud tvápenitá, bud flinotottá,

Kterou půdu jmenujeme pifečnou, a fterou fomenitou?

aafomou půbu, fterá roětfjiho dílu z brobného
ptffu pozůjtátná, anebo toe fteré píjeť má přemahu,

jmenujemepůbupífčitou. Wá-li půba tatopíjčitá
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mnofo bud menffiho anebo Grubfjiho famení při
dbáno,fluje půba famenttá.

Salé mlaftnofti má půba prfčitá?

Bůba píječná, fterá fe 1 půbou (ehfou na
sýmá, jelt:
a) mwelmifyprá, nedá fe lehce orati a fopati,

po bejjti brzy yfne, a pročežčaftějíjí mláfy
šádá;

b) je-li to nt málo Hlíny přimíáno, býmá ne
úrobná, a tim úrobnějíjí jeft, čím tofce blíny
přimíjjené má. Zaformou půbu 8 hlínou hojně
mífanou oblibuje fobě žito. M5 pouhém píffu
bocela mic nerofte.

Kterou půbu jmenujeme $linoiwitou?

Smenujeme půbu $linormitou, fbyž tve fivé
torýní prfti Hlína žlutá neb černá přemahu má.

©o mié o mlaftnofteů půdy Hlinomité?

1. Bůba Hlinotitá jeft nejúrobnějíjí mezi
moffemijinýmu; není ani příliš teplá ani ftubená,
toláhu to fobě béle udržuje, než půda ptíčitá;

2. m půdě této fažbý hnůj projpějjně a
blouho účinfuje, a proto čaftého Gnojení nežábá;

3. půba tato fe i taťé jmenuje přieničná,
proto že ro nf fobě pfjenice nejmic libuje.

Kterou půbu jmenuješ rvápenitou ?

AJnu půbu jmenuji mápenitou, fterá 3 ro;
drobených mápenných ffal během čafu pofjla, a
me fmé forint prfti mnoho tvápenných čáftef
(domátvá.
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Safou pomahju má půba mápenitá?

a) Ona fe brzo zahřeje, a teplo bfoufhýčas ubržt;
b) jeft příliš žiznimá a čaftějfit mláhy žábá;
c) hnůj brzy atrámí a pročež mnoho hnoje a

čaftějffiho Hnojení požaduje;
d) jmenuje fe taťé půba teplá, me Šteré fobě

obzláfitně Úbují: tvinný men, a při čaftějíjt
voláze jetel, pať Inffomé roftliny: bHrád, čočťa,
ttfa, fazule a t. b.

Rterá půba fluje fllnomitou?

Je- Hlína tovpríti fmiffená 8 blíem vápna,
potoftámá půba flínomitá. Zato fe nalezá blíže
Bor, a býmá rozličné barmy, zamobralá, červená,
febi a jmé barvy.

Safé mlaftnofti má půba fiínormitá?

1. Zato fe ne tať fefce zahřeje, a zabřita
jfouc brzy mydlabne, a z té příčiny fe půbou
ftubenou nazhrmá.

2. Drát blouho tíhťoft a jeft velmi Lepťá;
vo[hřá jfouc nechá fe těšťo orati a fopati, a proto
fe taťé jmemuje půba těžťá;

3. toyfýne-fi, býmá jaťo fámen trorbá;
4. mufí fe teby tužby tv patřící čas, aby nes

byla ant moťrá, ani přejlá, oratt a fopati;
5. šábá ne fice čaftého, ale moc bnoje. Ónůj

palčítvý, jaťo jeft foňfth, otočí, a pálené tyápno
hobí fe nejlépe na půbu fitnotottou.

Sať fe jmenuje půba frorýní?

Půda frordní fe jmenuje půba orná či ornice.
„Zaformápůba orná, fterá by pozůjtáronla ze famého
píífu, ze famé bltny, ze famého vápna, není
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E nafezení; neboť pífeť, Hlína a mápno nalezá fe
ro Taždé orní půbě, jenom 6 tím rozdílem, že to je
bné půbě pífeť, to bruhé Blína, to třett zafe mápno
přemahu má, a náflebřem toho bud půba pífčitá,
bud Hlínomitá anebo mápenitá fluje.

Sesli pať to ob pána Boha moudře tať zřízeno, že
orní půba míňaná jej?

«o jejt ob pána Doha na nejmýšč moubře
atízeno; neboť foyby orní půba nebyla mtaná:
nebala-by fe rozbělati, orati a fypřiti, a ná
flebotoně by to ní ničehož neroftlo.

Seft to zapotřebí roěběti, jaťý fpodeť orní půda má?

Aa tom mnoho záleží, abychom toěběli, jaťý
fpobeť orní půba má. Zento býmá buĎ rozbrobené
Lament, buĎ pouhý ptfeť, bud Hlína anebo jílotoatina.
Spobeť famenitý, pífforitý aneb hlíněný přijímá
a propoufití tmobu befitní a fněhormou, a proto fe
jmenuje tento (pobef proftupný. Je-li ale ua
fpobťu orní půby bud ffála nebo jií: fpobeť taťotvý
nepřijímá a nepropoufítí iwoby, tato bud obtéů,
anebo fe na ftorfifu půby fhromážouje, oftámá ftáti,
a nájlebfem toho půba orní býrmámofrá a jtubená,
a tafotvý fpobeťnazýmá fe neproftupný.

Rterá orní půba jejt měllá, a fterá bluboťá?

Bilba orní není tvfiuby ftejné tloufiffy, ona
miftegr býtá jenom 3 — 6 palců tluftá, a tafomá
fe jmenuje půba mělťá. Zato býmá ale i taťé
alájitě to nížinách na loťet a rolce tluftá a tato
pofíební půba Hluboťá fiuje.

Pro tteré rofifiny Bobi fe půda měífá?

PBůba mělťá, jenž fe obyčejně na Horád na
dází, Bobt fe pro tafomé rofiliny, Úteré fimé
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ffrowné fořeny jemont pororýně rozťíábají fu
př. brambory; toftliny fořenaté, fteré fe fvýnni
fořteny Hlubofo bo země totlačt L p. mrfem, řepa,
mářť,mel, ftromy otvocné, totnný Úmen a t. b.
fibují fobě vd půbě Hlubofé.

Co 3 toho máme, známe-(i půdu na poliď naffid?

Bnáme-li pormafu fimé půby, známe-li t její
nebojtatťy: tebbáš můžeme fe dle toho říbiti, a ji
poopratviti Č. p. tějťou půbu můžeme bledět zlopřit,
fopťé půbě tvíce tvaznofti bobat, a moťrou půbu
tovfuffit. Diy napotom fnadno ubfobneme, jaťý
bruj obilí 8 lepfjím užitřent ua fmé pole feti,
fterým bhrojem, a jať mnoho $nojiti máme.

O půdě mořré.

Bůba mofrá jejt roftlinám na nejmýš fifobná
a záhubná; ona i m fudém roťu býmá co fámen
turbá a ničehož tv ní nerofte.

Rterať fe může mofrá půda proměniti m půdu užitečnou
a úrodnou?

Myfuffowáním jejiho fpoblu, jináče bez tafo
rocho royfuffotání toffeďa jiná práce oftane marnou.

dať fe může mofrá půba tvyfufjiti?

Děláním oterořenýc příťopů,průítvů (fanálů),
fiijt (Wacht), nabázením a t.b.

Roy fe bělaji otemřené přífopy?

Ronš jeft pole bařinaté a mnoho tvoby fe
a něho ftahorati a fmáděti mufi. Přede tofjínt
ale fe pozoromati mufi: zdaliž ta ftažená moba
fpáb mítt a obtéťati bube; neboť fe ta ftažená
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roba žádného obtofu by neměla, tu by otetořené
příťopy málo profpěly.

Sať fe zaffábajt otemřené přífopy?

Předně fe ubělá příťop Hlatont, t. j. nejhlubjjí
a nejjfirjit, pať fe dělají příťopy poftranní
(ropratvo, to lemo), 8 fterýhšto ta ftažená rooba
bo té blamní přífopy fe fimobí. Poboční
příťopy býmají mýbymělčtí a užít. Za frorýní
úrobná zem z příťopu tyrytá flabe fe na jedm
ftranu, a ta mrtmá neúrodbná zem na druhou
framu. Za prmnějíjí může na tom famém poli
ť zlepffomání půby rozroežena býti: fbešto ta pos
flební mufí obroežena býti. SOterořenépříťopy mají
tuto pobobu mtítt:N

Sať objjírné a Bluboťé býti mají, říbí fe ble
toho, mnohost roby mají pojímati a fmobitt.

Safou cenu mají otemřené prifopy?

Ony přifpímají £ myfuffománt a £ (cpffínu
polnímu týnofu bopomabají. Aež ale mufejí fe
fažbý rof čiftiti, (potřebují a zťazí mnoho rolní
půdy, a pročež lepffi, ačťoli bražijí jfou tratis
oby a fanály (průlivy).

$ři zaflábání fanálů nač máme pozornoft obrátit?

1. aby fe, yž pole je fmiflé (na ftránti) nes
aařlábaly průlivy rotoně bolů běžící,nýbrá ffifmo,
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proto že ty rorono běžící mají tveffý fpáb a tím
famýn fe lebce zacpou;

2. čím mofřejíjí půba jejt, tím fratjfí mufí
průlivy býti;

3. uejmětíjí bělfa jiý jeft 200 — 300.
Dlouhé průlivy fe lehce zanefou;

4. aby fe průlivy nefřišomvaly;
5. oby na rominád, fbežto moda docela

šábného fpábu nemá, průlimy fe nezařládaly.

Saf fe bělajt průlitoy?

Ra poznamenaných mífted toybázífe přífopy, aft
2—3' hlubofé, a na fpodu 6—8 palců ffirofé.
Spobeť fe roybláždíplodům famením, po ftranác
fe těž ploché famenf naftatví a roroně tafomým při
řryje. Rynf fe na frytinu rozprojite med, a řažbá
bíra fe jím zacpá. Ma med fe nabází předně ta
mrtvá zem, a na rorů fe přihobťta ftranou řladená
úrodná země. Dělá fe obyčejně jeden hHlatoníprůfiro
(na nejnižíjím míftč nejffirffl a nejhlubíjí) paf toliť
pobočný) fanálů, jať toho potřeba jábdá.

Rteraf fe jefitě průlimy bělati nohou?

Jyházt fe příťopa Hlaroní a příťopy poboční.
Sta fpobeť fe nabhází úafhromášděnýh jaťo pěft

„elfů fanenů (nejlepjjí jjou fřemele), tvětfjích
na fpod, a menfiíd na rr, afi tať na jebeu
ftřetvíc ztoůfity. Zp frorání faneny fe medem
přiťryjí, pať fe nabhází předně ta mrtimá a potom
ta ftranon odložená země úrobná f. p. taf:

VYHHRmý
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M neboftatiu fament potřebného fteraf fobě při bělání
průlimů fpomůžeme?

Nafhromájbí fe zeleného torbového, oljforvého
a jiného flabjjiho břímví.Zoto fe fmáže bo otepf,
3 Šterých tožby tři na fpobeť příťopy fe toloží, na
tyto otepy nabází fe flámy, medu, fmrforýd
ratoleftt, anebo 1 trármou na fpod obrácený brn,
a poflebřtě fe příťopa přebně tou mrtvou, pať
tou úvobní zemí boplní, poble tohoto obrázťu:

OO
nto poflební průlimy nejfou tať trrvanlitvé,

jaťo ty přebnějíjí.

C o nazýmáš tratimody?

Zratitvody pozůftámají, jať náflebuje:
Ra poli motrém, bBařinatém toybhůzífe

vojiftýh poznamenaný čáráď příťopy,hlatoní při
top a poboční, tať jaťo £ dělání průlimů jfou po
třebné. Spobeť příťopů myblážbí fe plodům fame
ním, na fteré fe napotom $liněné a tať jafo
cbla roppálené troubťy nebo forýtťa flabou, po:
řterýůh fe roba bo příťopu, na nejnišíjím míftě
ahototveného froobť. Příťopy pobočné pro trouby
jfou 11“ bluboťé, Hlatonf příťop toffať o něco
blubfji, bo fterého fe i fftrffi, do poftranníh příťop
ušíjí trouby fíabou. Apto trouby jfou jedna
8 druhou fpojeny. Ya toložené trouby fe napotont
země 3 příťopy ftranou obložená tohází, na fpobeť
mrtvá, a na tor ta dobrá.
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Safou cenu mají průlivy a tratimody?

ZJařládání průlivů roymáhá a ftojí utuoho
práce a mnoho peněžitýh rvýlohz; a roffať myna
fošená práce hojně fe odmění a peněžité roýloby
ftonáfobněmyunfradi. Průlivy nejen tu roftiinám
fifodnou tolhfoft z pole roytvebou, ale © tozdud
ffrze ně pod zem tlačí a mofrou fpodní půdu
royfuffuje. Wtnohé pole moťfré, fteré břímmemaji
teli žádného užití nepřiucilo, a £ tomu fažbo
ročně práci mnoĎhou a obtížnou ftálo, proměnilo

je po anloženýchprůlnocd a tratitvodáď tv pole
na nejivýě úrodné, pročež je dělání průlivů tu,
fbe toho potřeba žádá, odporoučí. Htádně zalošený
fandí toytrrá beze rojjeho opramotmání aj 20 rofů.

by pať je dělá fjadta (jáma)?

Čafto fe ftámá, gc ua muohýd míjted vor
ného pole dejifomá a fněhomá moda fe fhro

mážduje, do země netlačí a bařiny dělá. Při
čtna toho býmá, je fpodní půda těchto bařin jeft
země jíloritá a proto neproftupná. Aby ntofro
3 pole bud průlivem neb tratimodem fe tvymeblo:
to fe muohdyfráte ucbá dělati. M tom pádu fe
dělá ffadta t. j. m ča8 fudé pomětrnojti fe

uproftřed bařiny royhází obffírný důl, ta forýní
úrodná země Plade fe ftranou, pať je fopá a ua
romadu tvyfazuje ta fpodní zem jílomwitá, tať
dlouho, až fe přijde na půbu proftupnou (pífčitou
nebo famcnitou). Za jílotvitá a prozatím ftranou
na $rontadu ryházená zem fe 3 pole bocela ob
řítí. Aby tofjať na poli důl neoftal: přimeze fe
píffu neb drobného famení, bo té probhlubiny fe
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nahází, a ua tord fe přihobí ta úrodná, ftranou
obloženů zentě.

Saf účinfujt fjadty na mofrou půbu?

Do tať zřízené fiadty ftahuje fe fol folem
mwihťoft; tato Hluboťo fe totlačí a ztrácí to zemi,
tať že umofofráte jediná fiadta moťro z pole
roptocdbe,a pole úpíně yfnfjí, a bělání dlouhého
a drahého průlitvu ufpoží.

O čem fe máme přehočběiti, dřím než ffadty dělati
počnome?

láme fe přejhoěděiti, zda-li fpodní půba pob
jtlem jeft proftupná, t. j. zdališ z píffu, famení
pozůjtámá, čili nic. Ačent-It proftupná: tu by ne
projpěla aut fjadta, a pročež by dělání fjaĎty
zanedati fe mufelo.

op uživáme zaházení?

Sde fe ani průlivy, ant tratuvody a fjadty
bělati nedají, bařina tofjať toelutt rozfáhlá neut; tu
fe pole nejlépe myfufjí zaházením t. j. do bařiny fe
naházt toffeďo, co deeme míti z pole odftrančno,
totiš: Grabané a fehrabané famení, pífef, Hrafti,
fřotví a j. a na tord fc natucze úrodná země.

A Herý čač fe má tato práce mpfonámat?

3 přijodný čas, totiž fdyš nejtvětjjí fudo
jeft, a tať tnobo jiné práce není, (to měfici září,
neboť měfic tento bývá obyčejně na befiťnejdubjít).

Roypž pole, ftevé při fmiflé hoře leží, je mofré a Laři
natí, fbe máme příčinu toho hledati?

Příčinou toho býmají tvodní pramtenomě,čteří fe
ro patě blízťé hory ffrýmají, a pod zemí modu foou
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po poli rozlémají.Mětfto těto pramenůmujfe ble:
bět mypátrati; pať fe ty pranteny fivebon do přiťopy
blíše pole mybházené,z Úteréšto příťopy fe ta fhromáž
běná moda na podlešící Louťuanebo na nefffobné mífto
průlwocm (fanáfem) fivodt podle tohoto obrázťu:MMPPP

al
<

Sterať fe jefitě moťré a těšté půdě dobře pejloušt?

Royž pole má půdu wfhfou a těšťou, žádného
toffať fpádu ucmá, tať že fe průlivy zafládati
nemohou: pojlouší fe jemu bobřetím, fbyž fe na
něm úzťé a ryfofé na uejmýš z 10 brázd feftá
tající záhony uaorají a fimodnicezhufta fe dělají.
Pole taťormé má fe tby na zimu $Hluboťoorati.

I. Obdělení.

© bnoji neb mrtvě,

Go tmffeďo jeft hnůj ucbo nwma?

Ónůj nebomrma jfou foffedďyty rěci, fteré nejen
potrarou roftlinám poffytují, nýbrý i taťépůbu rolní

afepfují, úrodnou ční, styptují, zahřívají, íbřoft
vont udržují ať rozlučotvání prýtníd láteť přifpiivají.

Čeho tffcho lze za hnůj užiti?

Čo hnůjfe dají tofjeliferéěci potřebomatt,a fice:
A. zřífje neroftů;
B. 3 říffeimočišítva;
C. 3 říffe roftlinfttva.
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A. © hnoji 3 řífje neroftů.

Rteré toěci fe dají co Gnůj potřeborvati z říjje neroftů?

YWeroftomýHnůj jejt: tozbuch, tvoda, Put,
fábra (gyp8), pálené mápno, flín, drobná fřemeffa,
fira, Hlína, fůl afb.

Jať pať tozbu může bnojiti ?

Mzdud obfahuje m fobě yfiiť, ufeffu a čpatvef,
a prámě tyto šitvly poffytuji roftlinám mnofo
potraty, pročež taťé iw tafomé půdě, fbe čerftivý
rozdud) molného příftupu nemá, ničehož nerofte.

Steraf mimo to tosdbud jefitě na pole projpěfině
účinfuje ?

Azdud mimo to fypří půdu a myfuffuje mo
tiny, a proto fc při orání a fopání fpobní príf
na tor obracuje, aby mzdu) na ní účinformati,
a Do země tmnifnouti či totlačiti fe mofí.

Saf hnoji moba, obsmfáfitě bejítní ?

ASoba tvelmi profpěfině účinfuje na půbu a
na roftliny. Ona nejen zatolašuje, bez Čterého za
rolažorvání by ničehož neroftlo, ona ale též 1 roftfinám| mmobjoužitečných, bapotřebnýchláteť
(£ p. rozličné flaniny) přirvábí.

A pormažme fobě, jaťf ntnoho fouře a jiným
roftfinám užitečných tvýparů fožbodenně zhůru bo
pomětří mftupuje a W powětří fe ztráci: zda-li
ony jfou pro zemi a roftliny ztraceny? — Mt
folim, neboť befitní moda a rofa ji opět zemi
a roftlinám nazpět přimábí. Zato moda defitní
při bouřce, protože mnobo cleftricfých Táteť zdržuje,
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obzrvlájitě dobře na roftliny účtuťuje. 2Boba defitní
ale těž tv půdě rozličné hnojní látťy připrauje,
rozfazuje a rozlučuje, a jid roftlinán: záživné
činí. Po defiti mfjeďy roftliny fe občerjttoí a
bujněji roftou, což patrný bůťaz je, še tvoda
befitní obzláfitním fuojem býti mují.

dať paf účinfuje fuif?

Sní) uejenom jeft zimnímu ofení proti utrazi
wým wwětrům fožih zahřímající, ale i voda jeho
Hlubofo do půdy fe totfačí a ji zatvlažuje, a jaťo
rooda defitní půdě zájuvné látfy přivádí a hnojné
látťy dobře vozlučuje; a proto nemá šádué pole
na jintu zůftatt ucorané.

Jaf paf hnoji fábra (gyp8)?

Sádra feftámá ze firy, mápua a Hlíny. Ona po:
ffytuje roftlinám fupcuatým, jaťojejt: jetel, hrá,
fazule ato. mnošítiví potřebného a lehce zášitoného
pofrmu, tať c ty Lupenaté roftliny, fbyš fe mla
dinfé fádrou patřičně pofypou, až £ pobirou fpějině
a bujně rojtou. Gfm čiftějíjí [ádra jeft (to jeft
čím. utně Glíuy má), tím lépe účinfuje.

Aba-li paťf jábra na fažbé půdě ftejně účinfuje ?

Gádra půjobt melmi profpějjně na půdě rolní
teplé při mírném tolhťu, a foyž neuf bocela tvy
šitá; naproti tomu ale na půdě moťré a těšťé,
jaťož i na půdě příliš fuč a i tve ftínu frubě
uepůjobí. l

Jesli paf i pálené mápno Hnojem?

Bálené mápno má tu tolaftnoft bo febe, še
Huneční teplo přitahuje, půbu zahřívá a zfypřuje;
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rofifiny nejen frmi, ale t rozličné bnojné látťy
to půdě nalezené rydíc rozlučuje a roftlinánt zá
soné činí, pročež jeft pálené mápno fnojem
mýborným.

Steraf rolní půda můžepáleným rvápnem fnojena býti?

$Bůba Hlínomitá, Yterá není docela topžitá,

jaťož i fozbá jiná půba, fterá není příliš ptjčitá
a fuňfá, nebo jiš bez toho mápenitá. Yta půdě
ronšité, pfíčité a mápenité, jaťož i na půdě příliš
moťvé páleným mápnem Gnojiti fffobí. Šťobí i tíž,
fbyž to famé pole čajtěji po fobě a $ojně fe
páleným tmápnem bnojí, a mezi tím fe flájní
bnůj Ún hnojení nenžímá. wo famé nole fe oby
čejně me 12 fetej jenom jednou páleným
mápiem hnoji.

Rterať je má pálené mápno připramiti, aby co fnůj
potřebomati je mohlo?

SDno fe při fudé pormětrnojti neb ob mápené
pece přimáží na pole, Úteré jím bnojiti dceme.
Ya tom jiš břítoc oráním připratveném poli froroná
fe bo malých fonef, fteré zemí nebo nopelent fe
přiťryjí, až by fe mápno na moučfu rozpablo.
Pať fe tato mánpená moučťa no poli ftejně roj
oělť a i hned mělfo bo země zadělá.

Saf Gnojt mápená země?

Ónojení páleným mápnem jeft brahé, neboť
mnoho peněžitých výloh žábá; Lacinějfjí roffať jeft
Hnojení tvápenatou zemí. šáprná země, roroně
tať jaťo nálené mápno půbu zahřímá, fypří, Hnojné
fátfy rozlučnje a roftliny Lrmt. Jetel, zelí, toifa,
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Dfuřice, profo, brambory tafotvou přífadu vápenou
m príti tocími milují.

Saf účinfuje fin na polic?

Slin (Mergef) jeft fmifjenina Glíny 8 mápenou
a pífčiton zemí, a nazývá fe bnů Hlínatý, bud
vápenatý neb pífforvitý fltu, jať to něm bud Hlína,
neb tvápno nebo píjef převahu má. Slin mlajtně
nemůže mrroou ffouti, vofjať ale on zlepfinje a
poopratoje půdu rolní. On m jobě nejen látťy
roftinám užitečné zdržuje, ale i talé:
a) flin $linomitý půdu rolní pifčiton a fame

niton a fudou utušuje, voazťoftt jí dobdámmá,
svlhfo nejen přitahuje, ale 1 to půdě norjuje;

b) flín mápenatý (Ďyš má 1 mápna) fvým
svápucm, fteré tro fobě ormá, půdu jthibenou
zahřímá a fypří, pročež fe dá půda rolní ftu
dená flínemt tmápenatým poopratvitt.

Ra ftevé půdě fit mápenatý twicefifodí, než profpimá?

Sliun mápenatý fifodt na půbě rolní roapenité
a fiíboroaté, jařoj t na půdě hubené; neboť
votéto žádné mrtvy £ rozlučotnání nenadází, mrtou
míjať flín nenahradí.

Saťy účineť na poli má drobná fřemela?

Orobná fřemela neb Hrubý pljcř, Úterý též
3 rozbrobenéfřemelepodází, zlypřuje tuhé, hlino
maté a jílomé půdy, a tochni bobře účinfuje
tam, foe míhťo panuje, nebof podporuje toppas
tormání půby a připoufití tozdbud bo prfti rolní.

Vtimo toho obfahuje brobná, rozemletá fře
mefťa látťy roftlinám potřebné. SPročežtaťé bláto



24 © buoji neb mrwě.

ae filuic a ulic, podážející z rozbrobcného
Wutru, a mimo to 8 utočem a 8 trufem bo
bytťa futfjené, melmi bobrý $uůj jeft pro
pole a loufy.

daťý úciucf má jira?

Síra dbárvábobrou potravu toffjemroftlinán,
obzlájitě jeteli, zelí Hlárofowmému, řepě, profu,
hradu, turfym atb. Síra fe ualezá Me srotřečích)
fofteh, a proto tafé hnojení fnojem, fterý 3e
vozemíetýcih)Čoftí pojází, na ryůlý tuzrůft bříve
jimenormanýd roftliu velmi účinfuje. SDna fe na
dází u toelifé míře tv taf nazivané firnaté Hlině,
fteronš fe půba lchfá zlcpfjiti dá.

Jaťy účincf má blina?

Ólínou fe bá Hubení, mápenité, a pijčité
pole mefmi zlepffiti, nebo oua nejen ilhfoft do
febe táhne, ale i taťé belýjí čas ubršuje, a t 3 tafo
mý) čájteťzáleží, Úterýd roftliuy potřebují. Ólína
tedy je uemůše tmlaftně za Únůj poašotvati, ona
jeft jedině twýborný proftřebeť £ slepfforvání půdy
(ebťé. Ólína wifať podázející 3c ftarýd
obořeným zbí jeft mýborný fnůj.

Ataliž pať fe i odpadly folnt co fnůj potřebormati
bajt?

Soc fe fůl waří, a obpabdťy folní za faciný
peníz; boftati ze, otvficm nejfou £ zatorhomání,
neboť fůl látťy Únojné vo zemi nalezené rozlučuje,
a je roftlinám zášitvné činí. SOna fe fobí co hnůj
na půbu pífčitot a fudjou, neboť tolhťo nejen
přitahuje, ale i to půdě ubršuje, zničuje med a
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fifobný Bmyz (£ p. fineťy), a obztvláfit na luťác
tolhťýd co hnůj profpějjně účinfují?

Kterať fe potřebujt obbabdíy folní co mrmwa?

a) Ony fe přeb rozfíváním femena na připra
eném poli ftejně rozhodí, a pať zatvláčí, anebo
fe mlabé roftfiňy tať jaťo Se fábrou pofypou;

b) Hnojení toto femá rožbypři míhťěpotvětrnofti bíti;
c) hnojení fudýd luť 8 mrtvou folut fifobt.

B.) mrměz říffežimočidů.
Rterý bnůj je bo této třídy počitá ?

Sem přináleší: Onůj Hotvězí, otvět, foňffy,
praječt, ptačí (guano), bnůj člotvěčí, freto, fofti
a jiné obpabťy z těl ztviřecíh.

Safou cenu má $nůj zmířecí?

Ónůj zmfřecí jejt nejíepfjí a nejtopbatnějíjí.
Etámá-li pat též rozdílu mezi ztotřecím hnojem?

Bimfřect hnůj jejt rozdtíný; jeho cena říbí fe
ble toho:
a) Ob fterého brudu zmířat Hnůj podází; tať fu

př. Dnůj Homězt jeft lepfií, než fmiňflý —

b) jaťou pící ztofřata Úrmeuy býtají. ať £. p.
hnůj zrotřat, fteré mafo žerou, jeft nejlepfjí a
nejfilnějíjí, a méně bobrý jeft bnůj ziířat,
fteré fe pouze roftlinami žito.

Co míš o hnoji homějím?

Onůj Homězí zaflufhuje přebnoft přeb oftatním
amířecím buojem, neboť fe hobt pro tofjeďy roft
finy a na fažbou půbu. SPůběptffotité bobámá
bobře uložený (fipefotoatý) bhotoězí Bnůj toětfjí
moanoftt a přitahuje tvíhfoft; horfou mápenou
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půdu dlabí; těšťou půbu nejen femí, ale i taťé
fypři. Cena (bobrota) tojjať tohoto hnoje říbí fe
ble píce, fterá fe framám a wolům přebříábá.
Čím ríce fe hormězí bobytef zrnem, ffrotem,
moučťou a bobrým fenent frmí: tínt [epfjí bámá
bnůj, a proto tafé bnůj od frmnýd toolů jeft
ten nejlepffí. Ónůj ob fra bojnýh jeft flabffí,
než-li ob molů. Ónůj Horočjího bobytťa, fterý
fe po celou zím jebině flamou bfdně frmil,
má jen malé bo febe ceny. A proto, fdo ce
na poli hojně flibiti, mují fmůj fotvěsí bobytef
bobře fumiti. Sebna fráma dbá do roťfa tuhého
hnoje 20.000 [iber.

Kterou průporočd más ji pří tom pamatovat?

uto: Špatná potrama bobytťapůfobtjjpatný
bnůj; fipatný bnůj půfobí dubé pole; Anbé pole
malou a fipatnou úrodu bámá, a proto fe bo
byteť jefitě fipatněji potom frmiti mtůše, a tať
bofpobářítví rof po roft fyne.

Aaproti tonut ale bobré pole poffytuje do
bytťu hojnoft frmima, bobře frmený dobytef opět
bobře frmí pole, a tať fe hofpobářítot zlepjínje.

Jafou pormahu má hnůj homězt?

Onůj Horočzízblouhamě fyffe a Gnije, proto
še to něm mnoho tvoby obfaženo jeft. $rmí taťé
pole jen zbloubatrvě, za to ale trivanlitvě, a prátoč
proto, že nmoho twoby má, tocími fnabno $e
flamou a jiným ftelivem fe fmiffuje, fterč ná
potom tv fyfání přirvádí.

ať účintuje bnůj toňítý?
aento jeft fušfít a fypřejíjí, než-li botvězť,

rozlučuje fe 8 toětffí teploftt, a proto ho zabrabníť
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na jaťe tve tvé aabrabě, a moubdrý hHofpobářfu
pobnojent fiméhonejítubenějíjího pole váb používá,
Cena tohoto bhoje říbť fe opět blé bíce, Štévou
font boftárajt. Onůj těd font, jimě fe fforo
famá zrnatá píce a bobré feno bámá, jeft teplejíji
a tybatnějjjí, a oftře čpatvfem (amoniať) zatvání.
Maprott tomu jeft bnůj font, fteřt fe tolifo
fpatným fenem, zelerou píct neb flamou Úrmf;/
jenom flabý, a téměř žábné čpatofomé můně nemá.
Se flamou a 8 jiuým ftelimem fe tento $nůj
těšťo jmtfji, m půbě fe rydle rozlučuje, rydle
účinťuje, a tofjať účineť jeho trtoalý není. Bro
fvou palčivou pomaju býmá bnítj foňflý na
Bnojijítt Hnojem bHomězíma fmiňflým proflábán.

stůň bá bo rofa 12.000 (iber tuhého Gnoje.

Jatý pař jeft hnůj omčí?

ZOmět bnůj jeft toelimi tuhý a pro jmou po
mahu fudjou fmfffí fe jen zbloubhatvě8 pobeftlanou
flamou a proto muft tve ftáji pob otvcemi befffí
čas Iešeti, aby tyto fmým fffapáním fmifjení pob
poromafy. SOrvěťbnůj fe považuje za nejfilnějíjí,
a půfobt melmi bobře na fořenaté a olejomé roft
iny £. p. $látvfomé zelí, fonopt a t. b. ebna
otce bá bo tofa 760 fiber tuhého Hnoje.

Ra jafou půdu patři oči brůj?

Ónůj tento patří na ftubenou a Glinatou půdu;
on fice není fať palčivý, jaťo hnůj foňfťý,
boftatečně tvffať ftubenou půbu zafřímá, ťypří
a myfuffuje. Účinef jeho trvá po 2 leta, a obift
to omčíní Únoji to prroním roťu obyčejně lehne,
a próto jejt vabno, na půbu polní otočtm fuojem
mrivenou, tm prmrtím rofu rofifiny Tořenaté

24
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rozfazowatt, a tepro to druhém roce zrno obtlní
na ní rogfhoatl. — Kozí hnůj fe, co fe jeho
tolaftnofti týče, fforo orčímu Hnoji rormná.

Jafou cenu má bnůj fiňífý ?

Smiňfťý hnůj fe obyčejně potažuje za nej
fipotnějfit. Wffať ale jeho cena fe toždy řídí
pobfe rozoifnofti Ermitva, fteré fe prafatům po
flytuje. KKrmf-ftfe prafata zruím,ffrotent (tlučem),
šaluby atb., tenfráte Hnůj jeji jeft orvfjemlepfft,
jafo fbyž fe frmf tramou, fyrovátfou a t.d. Ónůj
tento jeft roce ftubený, půdu nezahřímá, málo
jenom účtuje, a proto fe na Hnojifiti obyčejně
s foňjťom hnojem fmidámá. Špatný jeft proto,
še fe o něm mnoho nezažitého, trátontho femena
nadází, Úteré rádo na polt flíči, proto fe Hnůj
fmiňfťý, fjám o fobě nemífaný wwíceua loufu,
než na pole hobl. Jedno prafe dá do rofa
tubého Gnoje 1800 liber. Ja to ale jeft moč
foiňfťý mýborný, řterý fe má bo fubu, pod ftájem
fotňjfým připrammenéhodytati.

čDá-li fe těž 8 ptačím trufem bnojiti?

SOmffem, ačťotim ho m obyčejném fofpobáříttví
jenom po ffroronu býmá. (Cena tohoto hnoje
řídí fe poble bruhu ptátů, od fterých trus po
dází, pať zámifí ob pofrmů, jimiž fe tito žitví.
Nejmýbornějíjí a uejjilnějíji jeft trus holudí,
proto žefe famýmzrním frmůvají. Zento trus
fe hodí pro půbu těíťou, me fteré vydle účinfuje.
sDříme toffať, než fe trus Holubí fu Hnojení
potřebuje, utluče fe na pra, a při míhřé po
mětrnofti fe na ofení rozhodl. Když fe ptačí trus
8 popelem 3 lanremého nblt fmidá a na jetelifiti
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potřebuje, přervyffije toe vých jěhtác taždou
jinou fábry (gyp$). <

Rovž trus Holubí jeft tať mýborný hnůj, co pať z toho
náfleduje? E,

Že fobě máme Holubího trufu Mmícetvášttt,
Holubnífy ob čafu £ čafu fudou zemí, brobným
píffem anebo ffrácenou flantou pobefthlati, což
nejen množíhof, ale i cenu Holubího $Hnojeztváfft.

Go fmýffitě o truju flepičim?

sZento jeft méně bobrý, jaťo tru8 Golubf,
proto ale přec nemá fe přebhlebnouti. Zeito rotoně
tať, jaťo trus Holubí účinfuje, a naťíábá fe 8 nínt
tať jaťo 8 trufem hofubim. Cena toffať jeho říbf
je ble frmiiwa flepice.

Co pať je „guano“ za hnůj?

Xať uajraný „guano“ není nic jiného, než-li
ptačí trus. Ata ofamotělýd břehád jižně Amerify
mvyfjebímajíu relifém utnožítvt melicí tmobní ptáci
(nenafyt, peliťán) fmé mlabé. Zito ptáci fe živí
jebině rybami. ři tontto toyfebánt fmýd mladých
maji ten obyčej, ftranou fmůj tru8 na jebnu fro
mabu poufftěti. Během čafu porftaly 3 tofo pta>
čího trnfu celé fopce aš na 30 fofet ivyfofé.
Angličané trus tento z Ameriťfy bo nafjí Ctwropy
na lodě přitvážejía pod názvem guano to obcjob
uvádějí. 3 Angličan fe jo fažboročněmnoho centů
bo jinýd zemí toyrmášía probá. *Probátvá fe jeben
cent 3a-9— 12 rýnffýh.

Rterat pať účinfuje ouano?

Účineť guana jeft přenáramný, neboť fe fble
dalo, že jebiný cent guana na tom famém poli
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mice účinluje, než 60 centů Gnoje ftájniho. Onůj
tento účinfuje rydle a bujně na roftliny obilní,
(uffotvé, řepní a brambory a i na fouťa; jeho
účineř ale trmá jen jediný roť. OMohl by fe tento
přemýborný hnůj fažbému odporučiti, fbyby jen
tať brahů nebyl. SOftařímetedy při fivém (aciném
ftájném $noji, twynalošme ocdjotně práci a pos
zornojt, Úterou žádá, a jiftě i my fobě dobrého
$noje pro naffe pole naffgromážbíme.

Saf poř fe guano £ Bnojení potřebuje ?

Atoztluče fe na práffeť, jmícdhá fe 8 Snáfobnou
čájtfou bobré země, a po rozfetí zrna, ruťou po
poli fe rozhodí, a i fueb do země zabčlá, anebo
fe robou rozloučí; —a roftliny fe polémají,
f čemu od zahradníťů zbufta upotřebormán býtvá.

Jaťy jeft bnůj člorěčí neb zábobní?

Wčťolim člorěčí lejno jeft očím ofitluvé a
noju nepříjemné, jefti toffať předc ten uejmýbor:
nějíjí Gnůj. Proto má fažbý Hofpodář toho Hnoje
íce Hleběti, a při fmém domě dobře zřízený zá
job míti. M nedoftatfu tafomého záchodu, fe
potom Únůj člověčí za ftobolu a ua jiná mífta

zanájji, fbe uefpotřeboraný abnije. Šeft to fpolu
taťé nefluffné a neftybaté před očima jinýd [tbl
fré tělo obnašiti a froou potřebu imyfonátvati.

Nedělejte to míce, nábrš tošby dhodte bo dobře
atzenýh záchodů.

Rteraf účintuje bnůj člooěct?

Duůj tento rydíc fnije a rydle talé účtu
fuje, jeft toelice filný, a nebá fe fánm o fobě po
třebomati, nýbrž murjí fe pilně 8e flamou, Hfinou
a.t.b. mídati. Žim taťé fvou ofiflitvoft ztrácí a
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uoju napotout taď nepříjemným není. $ tento
bnůj fe říbt, co fe jeho ceny týče, ble pofrmu,
jehož libé požítvají. Me mějte, fbe libé obyčejhě
nejiíce mafitýh pofrmů pošímají, Hrrůj člotoččí
tažé nejtvíce fil bo febe má. Saf profpějjně bnfij
záhodní na úrodnoft polní účinfnje, toyplýtvá
3 toho tvypočítání, že fe může lejnem jediného toy
roftlého čloroěťa ročně taťotvý fn pole pobnojiti,
jaťý, tbyby fe item zafel, moflby jebnohočfo
těťa ffrz celý roť ušimiti. Ónůj zádodní účín
fuje něco pře jeden rof.

Wterař fe má $nůj zádhodní £ potřebě připratiti ?

Gýcemesli tento $Hnůj m tefutém ftarou po
třebomati, zřídí fe Ivodou t. j. dá fe oťrát toliť
roodby, jaťo je hnoje a tím fe roftling polérají.
M tomto tefutém ftatou fe tafé potřebuje na jaře
při fucďé porětrnofti ua poli £ polémání flabého
zimního ojení a účinťuje přeroýboruě. Cerfimý Gnůj
zádhodní ntůše fe taťé ro zintě na pole toytodžeti a
na fntf) rozložiti, neboťna jněhu fioou fifobnou palči
rooft ztráci, půfobí ale mnoho wýpletťy (trámy)

Aby z tohoto mýborného zádobního huoje
nic £ strátě nepřifflo: poftatví fe zádod bltže fno
jijitě t. j. ropbázífe jáma, půba fe fautenem my
dlášdí a bo 4 uhlů (bo 4 bran) toyzbí. Ob zádbodu
fe udělá famencm iyblájtěná ftružťa na Gnojijýtě.
Sudá, blíže zádhodu na Gromaběpřipramená zent
hází fe ob čafu £ čafu bo jámy zádobní, též
1 toffeďy nepotřebné měci a fmeti, jafož i na
drobné čáftty přejefoná flánta a t.b., aby tím mofu
je nepříjenuém tvypařotvání čpatofu (amoniaf)
předefilo. Zaf připrarený $nůj záobní bobt fe
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obztulájítněna louťa. Poněvatž hnůj tento rydfe
hnije a tím fily fimépozbýmá: nemá fe teby přes
/2 rofu to záobní jámě ponedati, nýbrá 'na
jaře a na pobzim na pole tvymážřeti.

U fterýh nárobů fe lejno čloroččí co bnojný práfief
' potřebuje?

U Číňanů; neboť tito lejno čloroččí jefitě
čeritmé fmihajt 8 blínou, nabělají 3 tobo cihly,
tyto pať fuffí, a uflé na praď rozbrcují, jejš
napotom na roftliny a na pole fypou. Márob
tento jiným bnojem from zádobním froé pole
nebnojí, a přebce fe pole Číňanů pobobají buj:
ným zahrabám. — $rancoizi a Wlafii čerýtvé
čloroěčílejno, paf čerjtý člorěčí moč, gyp8 a
popel z trorbého břerva bohromaby fmídají, paf
na flunečném míftč bo jámy afi tať na 2“ bluboťé
zafopátmají, a fbyš tato mífanina ufála, rozdrtí
fe a jaťo bnojný práffeť fe probárá.

Sať účinfuje moč?

Wtoč účinfuje zčerftrma a podporuje zlájítě
troořent fopťy (ftopfy) a lupcní při roftlinád,
fdesto tuhý Bnůj twice na trooření femena půfobt.
DMočteby mufí tuhý Hnůj tvlaftnoftni fmýimi bo
plňomatí. Roč ze ftájů na tme8 neb do potoťů
nedat obtýfati, jeft fifoda přenárammná.

Woc-li bá ftájný bobytef bo rofu moce?

Rrárma bá bo rofu moče 8000, fůň 3000,
otoce 380 a praje 1200 fiber. Zo jeft oprarobu
bobhatftrot, jehož by fažbý Hofpodář fce fobě mášitt
měl. %ež ale my to naffí Otorarvě jíme bofaroábe
welice neffetrní, co fe Bnoje a moče bobytťa týťá.
Učme fe těmto láteť již jebeufráte tofce Mášiti.
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A%Bavořídh a Safid jfou toe mnohýh běbtnáh
bttťy £ tomu roebeny, je bnůj dobytčí toffeho druhu,
foefoli ho naleznou, bo fofitčťů fbtrají. tm fe
mzbuzuje Momládeži ročafně účinfimoft, Hofpobářs
nojt a čiftota.

Bbaliž paf zmiřata jenom fivé toftoržťh co hnůj bátvaji?

fjeďy odpabdťyztvířecíhotěla jfou pro naffe
pole dobrou mrivou; fem přináleší: zroftecí frety,
mafo, odpadly fůže, lupy, tolna, fitětiny, peří,
hadry tvlněné, ťofti, fopyta otočí, fozť, horvěsí a t. b.

ať fe dbáfrem co mrtwa použiti?

Roftliny na tafotvém míftě, be frero tvylita
byla, melmi bujně roftou, což nám jeft patrným
bůťazem, že Úreromufi dobrou ntrmou býti. Proto
též Belgičané, je-li mfjeďa naděje na uzbratvení
nemocného foně aneb tvola ztracena, tvebou ji
na pole, oteturou jim žíly a tocbouceji po poli
pofrápějí půbu frtvf. — Aež ale frero má tvelmi
mutoho zúžironých láteť pro roftlinty tv fobě. $bo
by tedy frtwe fu Hnojení ujítval, tať jať jeft:
fnabno by moll rofilintypřefytit a tím jim ufiťobiti.
Krev fe má tedy bříme rozpujtiti twobou, než ji
na poli, jaťo hnůj, rozlémáme. Vlůže fe i taťé
feco ufuffiti, a co dobrý práfjef bud před nebo
po fetť po poli rozhobiti, aneb na roftliny fypati.
Mež ale málo fterý Hofpodář, fromě řeznífů,
toliť zrolřecí frtve mímá, aby jí pole Únojiti
moli. be tofjať jejt toelfé mějto na blíztu, a
ver 3 mafnýd frámů od řeznířů lacino £ bos
ftání jeft: tam Úofpodář této laciné frroe L hnos
jent froého pole použiti může, $
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Go paž je to ja bnůj, ten frmopmý?

Onňj Útvomý, fierý fe 3a nejnovějíjíh čajů
te obchod wvebl, není nic jiného mej frero 6 hlí
nou fmidaná a fuffená. Pozůjtárváé bub to maliče
týd fuličťáď, neb jeft naprad utlučený. Aafo
ténru poli, fteré tímto ÚnojemBnojeno bylo, zajíci
abalefa myhýbají, nebo hnůj tento náramně fnrdf.

desi paf £ zmiřecí mafo bobrý hnůj?
Brofřecí mafo jejt rydhle účinfující a ten neje

filnějjjí Bnůj. D tom jfou obztvlájítě Belgičané
přefročbčent. Stdná jábnou naději to uzdratoení fivého
nemocnéhofoně febo mola neb Črátvy íce nefladou
(tůň neb tmůl nejmí rfjať naťašlimou uemoc míti):
tyrmedou tato nemocná zroiřata na pole, otetoron
jim šíly, mafo z ni, toyjma fůži, na malé
ťujy rozfefají, a tyto po poli rozházené 1 bneb
zemí přifryjí. AD najit cífatjfé říjít patří pablá
nrýa rafomi.—

Mrdy menffid padlý zrmířatmají fe fu Hno
jent a zlepfjent půby použiti. Mirtmf pfi, fočfy,
otoce a jiná menffí ztvířata mohou fe zafopati na
fořeny blíže taforvýcý otvocních ftromů, jek filné
potrarmy potřebují. Sfou-li toffať tafoimá sadlá
atolřata příliš mafitá a tučná: nenf rabno jiů na
fořeny orvocním ftromů zafopati; nebo tento příliě
filný brůj čafto ftromy přebráždt a zabíjí. Rabuěji
to teby jeft, tato padlá zoířata bo jámy položiti,
nehafienýňt máprem pofypati, a z tě myfopané
země nad nimi náhrobeť učiniti. Bo nějaťém čafe
fe jáma opět otevře, fofti fe dají ftranou, a
forilina fe 8 dobrou zemí fmídá, a teprio fu fno
jent orvocný ftromů použije.
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Go míš o Pýftruštád z rohů u fopyt zidířecíh?

voli, že my bámajítýbortiý Hnůj, a že je
ffoda, ji něťántzáhodíti. IMohbu fe t robý,
fopyta úročí, fojt a Gotbězjí, paťslti £ jiné potřebě
nejfou, bo bnojnite: hobiti, a poř tozmočené jfdmce
bobrou zemť přifryti, na to půť, fy zhuily, bá
vwají nejlepfit Onůj. SZotéžplatí o odpáblád z jir
dárek a fíiháreu, o fožených nepotřebných obřízťách
3 tomáren fferoců, řemenářů, feblářů a t.b. Xyto
fožené obpabťy, fbyš fe bodť bo jámy, 8 dobrou
zemí fmidají, čaftěji Únojem záďobním polétvají,
ob čafu £ čafufe přehažují: dámají nejlepfjí brůž,
fterf To půdě po mnobá Irta účinfuje. |

Saf pať fe daji foppta £ hnojení potřebomati?

sZafto: Ony fe zadělají bo měfťě luční půby
ro malé tozdálenofjti ob febe tať bluboťo, aby fefá
čům při fečent fuť nepřeťáželh. Učineť jeft bo ofa
padající a přepodironý.

Saf fe dají Habry míněné, lupy, fitětiny, odpadly
3 peří poušití ?

obry ze fufna, z tlněnům ffatů a ffátťů,
lupy, fftětiny, odpady z peří a t. bd.Bázejí fe bud
bo záďhodů nebo na Únojijítě, aby fe tím fila hnoje
aohfjila; nebo fe fmíchajt 8 dobrou zemí, Bnojnicí
a bBnojem záchodním poléroají a čaftěji přehozují,
ožby fhnily. Ónůj z nich ztfťaný hodí fe obzroláfitě
fu Bnojení bramborů, oroocnýdh ftromů a tvin
něho Emerte.

Bba-li i fofti půbu Hnojí?

stoftt mají to fobě mmofo potramy pro rofts
[ing. Any roffať to celofti velmi zblonhatvě Únijou,
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pročež účinef jejich jeft roelmi zbloufamý. Majt-[i
teby rydle účinforoati, mufejí fe rozbrobiti, nebo
na moučťu rozemleti. Otoučťa z fofit půfobí tvý
Gorně na půdě Hlinoraté, toťce fudjé, teplé a fypré,
na půbě pať ftubené a těžťé, jaťož i na půbě tvápe
nité Hnojení moučťou 3 foftí jen málo profpfivá.
Angličané Hnojí moučťou z foftí £ tmobňatce, a
drválí fobě Hnojení toto. Ata brambory Hnojení
moučťfou z fofjtí tofborně půjobí. 6 tafotvému
hnojení připratot fe moučťa foftní taťto:

ÚMezmou fe 2 díly moučťy, pať 1 díl popele,
obojí fe fmicá a $nojnicí natlaží. %Paťfe 3 toho
ubělá fůpťa, fterá fe flámným $nojem přifryje.
Bo něťolila bned) na to fe £ fázení bramborů při
fročt. 9ta připratveném poli fe bělají bůlťy; faze
nice bramborů fe bo bůltů flabou, a tou připra
tvenou moučťou z foftí přiťrýtwají. Do fažbého
bolífa přijde jebna $rft moučťy. 3 turfyuč může
fe tať rozfazotvati. — Až pofudb může málo fterý
bojpobář té přiležitofti míti, aby febranýů foftí
pro froou potřebu rozemleti mobí. A tofjať může
Važbý Hofpodář nafhromášběné fofti probati, a tu
potřebnou moučťu 3 foftt fobě foupiti. Dítřy tebdh
nemají foftí pobazotvat, nýbrž jih bedlivě (hro
mášĎomati a na jijté mífto uříábati.

C. © ftelimě, o bnojifiti a o Gnoji
3 čřífje roftlin.

O ftelitně,

Co mfjeďo fluje ftefirvo?

Mifefo to, co fe bobyťťu tve ftáji pobeftůlá,
jmenuje fe jedním flormem ftelttwo.
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Co tvffeďo fe dá za ftelimo potřebomat?

Ba ftelitvo fe dbápotřebomati: flámů, med,

tifti, řleft, jehličí, Grabanina, bahno, jit, piliny,fapradí, ráťos, zem a t. b.
Které ftelimo jeft nejlepfít?

Rtejlepfit ftelimo jeft fláma. SOna má tu tolaft

noh še tefuté čáfify Dnoje bo febe sfaje (foufá),a ji dlouho drží. Sláma žitnájeft obyčejnýnt
ftelirvemtve ftáji. Sláma oftatníh druhů obilníů,
jaťo: píjeničná, ječmená, otvejní, Úrafomina a
čočormina, Dodila by fe výborně za fteluvo, než ale
býmá obyčejně bobytíu jaťo píce bo žlabu před
flábána. Má-li ffjať fláma za Gnůj floužiti: muft
břítve močem a trufem bobytfa Dobře napufitěna
býci, a dříve zhutti. VBffeďa fáma, fterá fe bud
nezťrmí, nebo na jinou potřebu bomácí ueobrátf,.
má fe na ftelivo upotřeborati. Go fe ale nefpo
třebuje, má fe na budoucí rof uf$omati, neboť
fe nerí, jafá budoucí obilní úroba tube. To jeft
pratvé ofrábání fmýh polnoftí a zahazotvání tolaft
ního profpědu, fbyž Dofpobář fláuu probá, on
zabazuje za fErotvný peníz fapital 1 úrofy. Jenom
tamt fe fláma prodátvati může, fbe fobě Hojnoft
bnoje za laciný peníz zaopatřiti můžeme £. p. bífže
toelťých mějt.

Saťé ftelimo jet Grabaninu Cefni?

Órabanina lefnt t. j. med, liftí, fíeft a jeh
fičí není taf bobré ftelitvo, jaťo fáma. Óofpodář
má tuto hrabanint lefní jenom 10 čas nejtvětjft
nouze ga ftelirvo použiti. Sn ji má tv lefe na
taťovýdh mífteů bráti, fbe ob tvětrů fimáta na

promabě leží, aby ftromům [cfntm neufifobil. šabaf,
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tato Grabanina brojí a dránt proti zimě fořeny
frorů fejníé. bo tedy tať poffetile jebná, že

$rabanim 8 fofemůodhrabe, tyto bocelá
oboje, fibobt tim feju náramně. . Woubře tedy
jedná ten Bofpobáť, fterý fimému leju pofoj dá,
potřebnou flármr na ftefiroo raději foupf, nebo tolif,
co zaflánu toybal, zafje mu -na fefe přirofte.
A bez tofo Hrabánt ffelirma a přívoz jeho za
darnto není, ftojí to práci a peníze.

Rbe fe podejtýlá bahnem, fitim a piťinami?

Kyto věci jfou obyčejným ftelitvem to horáů,
fbe tolce luť a lefů býtmá, a při ffrotoném fett
obtít flámy fe nebojtámá. Bahno z blubffíd falušin,
rybnífů a jezíreť, ztoláfit obfahuje-lt moc ráťofo
wý fořenů, jeft výborné Huojitvo— toffjaďmuft
úplně fudé a při ruce na fudém míftě nfožené býti.
— Štti mufí býti čerfivé, niťolim fudjé, fice ty
tefuté čáfity bnoje bo febc nesfaje a pať těžťobnije,

Seft-Ii pať fe fapradt a ráfoš za ftelitvo Hobí?

Raprabt (Garrenfrautdlouháfiftnatátráva)
je toýborným ftefitoeni, nebť ro fobě obfafuje falajťu
(potaš) a touto fe fila fnoje rozmnožuje.

Ráťos (palaů) má jaťo fláma hnojné čáftfy.
AYlabý jejt též bobrá pfce.

Kbe jjou babnifffata a telťé lefy na bít:fu,
tam Beblirmý Hofpodář taforvého bobrého ftelirva
hojně použiti může.

ůžesli pať fe též zemi nebo piffem bobytťu pobeftýlati ?

rfiem, a 8 užitfem. S$tbefe ale zem pob
bobyteť ftele, děje fe to jenom tv neboftatťu
flámy Atoftlaná zem mují tošby Býti bud flamou
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neb jiným ftefiment,přífrytá, aby ft dobytcť
w čiftotěubržel. Jem úplně- fudá fe nofypt
P zadním nohám: Horočzíhobobytfa, fat právoě
rodipršty (fvarvěnce)padají, paf fe přifrtýje trodfem
jlámy. Mejlepijí zem-na ftlaní: jet Sefnt (ťbe
je dá bez ufffození left nabrabati), zem 3 příťop,
z rybníťů, fimiční bláto a obzrláfitně filniční
prach. $roto by měly renforoffé bity, fbyž fetního
čafu ze fifoly přijdou, a nic jiného na práci nemají,
uliční prad) 10bědiněfmetati, a fo na mífta fudá
(náffeti, a taf rodičům £ ziffu pomáhati.

Senom země úplně fudjá fmf fe bobytfu pode
ftýfati. Ona potom bnojné čájtín bo febe tofaje,
a čpameť, aby fe urmwypařil, imáše. *Pobejtýlá fe
obzrolájítě tu otvčincíd) orocínt, fbe tato pobeftlaná
am tu fitíplatoou a očím jifoblimou tůni moče
amírňnje. 9 taťé fudjí píjeť jejt bobrým ftefirwem,
obztolájjtě tam, fde má Hnůj přijít na $línatou
přou, a na ntehormitá a fyfelá louťa. Se tvý
borným ftelitoem nejen proto, že jaťo země čáftřy
$nojné Do febe přijímá, afe i tařé z té příčiny,
še blinaton půdu fypří.

Saf mnofo ftelima má fc bobytfu pobeftýlati ?

Zo fe říbí podle bruhu bobytfa. Óomwězímu
bobytíht je zapotřebí nejmofce pobeftůlati, proto že
hojně močí, a jeho tvýrmržťy (týfal) mnoho
modní přifady mají. Pobdeftýlá fe mu to zimě méně,
nežít m letě, foešto tvětíjím dílem zelenou píci
frmen býmá. Počítá fe ftoliiwa na 1 fu8 royproft
tého borězího bobytťa 8—10 liber. B ftájíů,
foc fc faždodenně můj fyoá, potřebuje fe benmě
4 — 6 liber flamny.
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Roňům fe též umoho ftelirva pobejtýlá, ne
fice 3 potřeby, nýbrž proto, aby fe čifič byželi.
SOftatně jaf mnoho fe ftelitva pobeftýlati má, to
fe tafé říbť,ble toho, jaf mnoho ftelitva máme,
a jať půba flájní. zřízena jeft. Wtá-li ona malý
ftvah, taf že ten tefoucí hnůj tváby tvolně oddá
zeti může, tenfráte fe méně pobeftýlá, jať fovž
půba ftájní rotvná jefi.

Rterat fe má zamázeti 8 bnojem, dofub me ftáji jeft?

1. Dlouhá fláma, fterá fe bobytťu pobeftýlati
má, mufí být břítoe na tři menfjí bíly přeřezána,
aby fe tím lépe 8 frufem bobytčím fmíala.

2. Má fe ona pob dobytťem ftejně rozděliti.
3. Dobytčí lejno má fe čajem flámou přiťrýmati.
4. Aby moč bobytči mobí molně obdázeti,

čiftt fe čaftěji forýtfo.
5. Dříme než fe Brnůj ze ftáje počne obmášeti,

objrne fe ta fudá, jafož i ta boftatečněnezmočená
fláma ftranou, 8e fterou fe znotou pobcftýlá.

6. Ómůj tve ftáji fe ob čafu £ čafu fábrou
nebo popelem pofype, dílem proto, aby tam roftliny
štmící čpamefťf (amontaf) byl íce mázán a fe
nerypařil (co čpí a fmrdf, to taťé hnoji) bílem
tafé proto, aby oftroft jeho očím bobytťa fffodná
fe zmírnila.

7. Ónůj fe mufí po bclfjí čas me ftáji pob
bobytťem ponedati, aby filapáním bobytťa roýroržťy
8e ftelitnem fe lépe fpojily.

© bnojifjti.

Sať má bnojifítě býti zřízeno?

1. Mifto pro Hnojifitězrvolífe nebalefo léta.
ZOno mufí býti ze toffeh ftran příjhipné, a ob
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odťapu ftředjy tozdálené, aby obdlapem mmobynab
míru nepřibýmalo. Rabno, gtvoliti mífto tofce

we ftimu, nežli na nýfiní, proto že paf hnůjtwelmi tyfýd í.
2. Ya tom soofeném mífjtě fe toybézí jáma,

aft 2—3' bloubťy, bud bo 4 ublů (čtyrhranatá)
anebo Úulatá. Celý zřetel fe nyní muft obrátiti
na půbu tě jámy. Sest půda promofamá

(proftupná): natvezefe afi ua pem tluftá torfivajílu nebo jiné mazné Hlíny, fterá fe petoně, jaťo
mlat, utluče, coš fe i po firanád té jámy ftane.
oytáře i famenem oydlážděna a ftrany tvyzděné
býti, což orofjem fepfff, roffať ale t bražfjí jeft.

3. Zato půba fe mufť tožby uroronati to fpů
foba neceť a má malý fmaf (fpáb) míti a na
nejnišíjím míftě má fe upramitt učjaťá náboba pro
©ytání Hnojnice t. j. fem fe zafabí fub nebo
famenné ned. Otůže fe ale i zbe myházeti pro
hlubina, Fterá fe toe fpod po ftranáů jílem, aby
neprotéfala, peroně utluče. Do této prohlubiny fe
3 dléma po forýtfu mebe ten tefoucí hnůj (moč).
Gem fe taťé dytá ten tefoucí hnůj, jenž fe na
Dnojifitt z hnoje tvytlačí. Zento tať nadytaný
teťfoucíhnůj jmenujeme $nojnicí (Saudfe), a
jeft to buůj nejmýbornějíjí. WMětfto,fbe fe bnoj
nice ffromášduje, má tožby mífem přifryté býti.
Kde Hnojifitě od dléma jeft příliě tozdálené, tan
fe mufí mífto pro fnojnici buĎ r famém dlérvě,
aneb blíže dlérma, jať mýfje pratveno bylo, upra:
tit, neboť tohoto rýborného tefoucího Hnojefobě
bofpobář na nejvýš mážiti má.

4. Ónůj na Hnojijitimá fe mždy při mírné
mípťofii ubržeti, aby fe Dnitťpratvidelně a ftejně
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dělo, a proto fe mufí mw čas fudé porvětrnofti
bnojnicí nebo tvobou mírně polémati.

5. Ónůj na Hnojifítimá býti tubý, aby
bo rozbuch nemobí myfuffiti. Proto má fažbý
bofpobář to toffemožně Hlebět zameziti, aby froině
na bnojifíti neryly a drůbež tam nefifrábala a
netortěla. Mejlépe fe bá Hnůj na fnojifíti fefila
patt Homězím bobytřen.

6. Mejmiíce fe má na to bbáti, aby fc tvy
pařomání mzácnýd čájteť bnojnýh zamezilo, což
fe ftane, fbyž ten 3 Úléma mymezený a fe:
fffapaný $nůj fudou zemí (filničním blátem,
lefní zemí, zemí z přířop, drnem, filničním
pradem) fe pofype.

T. Ónůj na Hnojifiti fe má mžby ftejně roz
běliti a ftejné toýfiťy býti. Aejlepfjí mýfífa na
bnojifiti jeft 4—5“. Atibce ležící hnůj nehnije, a
příliš toyfoce nafromaběnýfrůj hnije neftejně.
Dole býmá čafto již zhnilý fpefotmitý, a na foře
famá fláma.

Co míé mffefo o hnojnici ?

Že Gnojnice jeft přemýborným fmojem, že ale
t roftHinám fifobitt může, foyž fe čerftivou a ne
voyfaffenou Bnojnicí polémají; tato roftliny zničí.
Aby Hnojnice na roftliny profpějjně účinforafa,
mufí bříme přejtáti Úyfjání,což £— 6 neděl trvá.
SDofud Bnojnice fyffe, dělá fe po turfn ffum a
šbluňťy, fteré po fofání míce F fpatření nejfou.
$Ónojnicí čerft<ou, neftvaffenou Hnojí fe půba rolní
připramená přeb rozfimáním zrna, Úoafiená afe fe
potřebuje ©polémání roftiin. ato bruhá tofborně
půjobť na flabé zinmí ofent, na fonfa, nn řepy,
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na len, fonopě a t. b. Dffat ale i Bojnice čerftivá,
mwobdourozříděná, © polémání roftlin beze fifody
může fe potřebormati. Sdyž fe hnojnici přimídá
hnoje zádhobního a gypfu, býmá tím filnějíjí. Do
bízťýh zahrad přináfí fe to putná, na pole fe
přiváží w fubed. Wěbro Únojnice wybá tolif, co
2 centy ftájného bnoje.

© Hnoji 5 řifje roftlin.

Co mffeďo. 3 roftfin bnojí půbu rolní?

3 rofiflin půdu rolní hnojí: toffelifá tvátva
(ignua — zizania) na úhoru, na ftrnifiti, mý
plevfa, drn, odpabťy roftlin, zelené bnojení, břítví,
ročtroe, liftí, jehličí, raffelina, popel, faze, toýpreffy,
mláto, tříflo a t. b.

Jaf bnojí ta različná tráma (zuno) na úboře?

bo faždém orání úboru fe toyčlá čas, asbb
r půdě ty trármní feminfa tozřlíčily a tvyroftly.
©Ořtveale, než tato trátva rozEvete a femeno nafabí,
zaorá fe. Zyto zaorané roftliny to zemi Hnijou, a
tať půdu rolní Hnojí.

Jať pať může ftrniffo bnojiti ?

Stbyš fe obrlí 8 pole fflibilo, býmůápůba polní
bivofou trátpou poroftiá. Když fe ftrniffo 8 tafo
wým framitvem zaorá, tím fe půbě rolní nejen
nuobo Hnoje přitvobí, ale ona fe tím taťy fypří.
Proto fe má ftrniffo po zťítzení obilí zaovati,
dřítoe než títr toto ftrniffo roznejí a tratont
fenteno tvyzrálo.

Jaf je to 6 mýplemfou?

Yemůže-li fe tvýplemťa (mypletá trátva) co
píce pro bobytef použiti (£. p. bodláčí, rozličné
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trámy, fterými dobyteť opotorhuje), fnefe fe na
Hromaby, polémá fe Dnojnict, přibá fe něco ne
bafjeného mápna nebo popele, a mýplemin, fbyž
abnije, poffotuje týborný Gnůj, fterý fe obztvláfítě
bobt £ rojení omocníh ftromů.

Bdaliž fe bá t drn co hrůj potřebovati?

©rn má mnobo roftliny živic láteť to fobě.
Óofpodář ho zíflá boft čafto při dělání přífop na
Iuťád nebo t tařé z mezí roeble filnic. ať ztffaný
brn říade fe bo malých fopef, rožby trármou na fpod,
aby tm tom položení bříme zhnil. Je-li možná,
tyto fopfy čaftěji hnojnicí polémati, tím fe fila
mrtvy náramně zrmůýfjjí.MBbrnu tofjať býmá oby
čejně mnoho pýře objaženo, pročež je rabdnějjjí, brn
fu podeftýlání bobytťa tve ftáji potřebomati, anebo
bo rozbrobití, a ten rozbrobený brn na fnojifíti
t ftlačormání Únoje poušití.

Bbali je aji upotřebiti co hnůj i ty odpabťy 3 roz
Cicnýh rojtíiu?

Obpobťy z roftlit £ p. bramboromá nať, Lift
3 rozličných zelenin, obpadťy ze fena, flámy, jetele a
t. b., pařít jid nemožno bobytťu předříádati jaťo
píci, bub 8 hnojení fc fmifají, anebo fe Duftěna
poli roztroufejí, a t hned do země zabělají. Ob
atláfitě bnojnou filu mají obpabťy ze zeleniny.

Co jeft zelené Hnojení?

Onojení zelené záleží ro tom, foyž zroláfitníh
rofilin [upenatých £. p. jetele, hracu, miťy a t. b.
na pole nafejeme, a foyš toyroftou, a do frmětn
přijbou, ji zaoráme. Zyto zaorané roftitny nes
jen půbu bnojí a její fifu rozummošují,ale t taťy
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těžťou půbu fypří, teplou imfjať a fyprou půbu
natolašují a dlabt. *Po zeleném hnojení obilí
nifby nelefne. ©

8 zelenému Dnojení fe nejlépe fobí jetelina,
neboť její dloufý a tluftý fořen £ fimému zhnití
2— 3 leta potřebuje, a ffrz ten ča8 půdě ufta
rotčně jíly bodátvá. Bo zeleném Hnojení daří fe
obzrolájítě pfjenice a brambory. Óofpobář, foyž
má pole od fmého bomu tvzbálené, měl by zele
ného Dnojení ztoláfit použiti.

Bbali i dřemo Hnojí?

2Ofleďo, co zhnije, to t taťy Únojí, pročež Hnojí
dřevo, třífty, fůra, piliny (brtiny) a jiné břetvné
odpably. Čerftvé břemmoale nehnojí; ono mufjí
bříre zhníti, nežli může potravu ze febe jiným
vofdinám troybati. Ahnilé břeno, fteré jaťo ffňu
patvý tabáť tm dutý firomeh (bubu, buťu ..)
nadáztme, jeft nejjilnějíjí dřerní mrtva, fterou
aahrabníci při pěftorvání jivýď Úvětin melmi rábt
potřebují.

Óofpobdářffať jeom to tom pábě, Úbyžftaré
ftarvení přeftarouje a mnoho taťorvého fpudřelého
dětí má, Úteréfe na oheň nehobí, může ho ©bělání
břervní mrtoy použiti. Rozfeťá fe pať na malé
čájtty a nedá fe zbhníti. Ra půbě mffať Ichfé,
rápenité a pífčité tvíce fffodí než profpfmá, proto že
relmi Dřejea fujjí. Sem patří t ftromoté tměttve,
Diftt a jehličí, ačťolim fe těhto, a fice 6 tvětffím
projpědem to neboftatfu flámy co ftefirma užívá.

Jaf fe dá raffefintp co hnoje použiti?

Wafjelina jeft černá země, fterá fe fem a tam
na bahnatýd mífted nadází. SObyčejněfe to fuficd
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cihlán podobných roprýmvá, fufií, a paf co palivo
potřebuje. Pozůftalý popel z rafieliny jeft dobrý
Dnůj. bo by mffaf tří nepálenou raffelinow
Hrojiti, ntufel by tu myrytou raffclinu na fudém
míftě na f$romaby něfoliť ftřemíců ztvýfify uroro>
nati, a něťoliť Ict nedat fežeti. Rajjelina půbu
Hlínatou fypří, a půbě pífčité bobámá tíce twaz
nofh. Oimo to uděluje prfit tmatmou baru,
čím fe teplo fluneční přitahuje a udržuje. Oftatuě
fe cena raffeliny říbí podle toho, 3 jaťýd hnoj
nýd) čáftef ona pozůftámá.

Jaf paf účinfuje popel?

*Popcí 3 trordého dřímí (dubu, Buťu) roíce účin
fuje, než 3 dřímí jtromů jehličíd "borotice, fmrfu).
Popel má tu mfajtnoft, že ze tozdudu tolhfoft
přitahuje, a ji dlouho drží, a proto jaťo bnůj je
bodí tfíce na fuhou, Ichřou půdu, neš na tolbfou
a těžťou. On půfobí profpěfině na jetel, brád,
miťu a t. b., jaťoš i na toíce fudé louťa, neboť fe
po něm, jať tomu zťufjenoft učí, nmofo jeteliný
zrorhne. WMlá-limfjať popel co hnůj účintotmati:
mufí fe míby na fudém míftě uffomati, nebo
moťrý popel žádné ceny nemá. Kbyž fe popel
fhomámá, má fe na to pozor báti, aby tv něm
nebylo řeřaého ublí, a uefitějtí ohněm fe neftalo.
Popele Hofpodářtímí íce fi toášiti má, má-li ně
jařé pole příliš mzbálené, neboť popel jeft roelmi
Ichtů, a fnabno fe na mzdálené pole může boftatt.
Proto fe nemá popel rozhazotvati a prodámati
nýbrž pilně f$raňomati, nebo popel na poli mvětjjí
uštteť přinefe, nešít fbyž fe prodá. Popel 3 famen
nébo ublť jeft též toýborný bnůj.
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Bbalij i fáze bnojí?

Saze jjou mýborný bnůj a blízťo tvelťfýc mějt
mobou fe lacino fonpiti. áDny půfobí rydhle. Bub
fe fypou 3 jara na rojtliny, -anebo při fetí fe roz
troufiejí po rozhozeném zrnu, a zabělají bo země.
Ata Iufád £ Hnojení potřeborvané faze mají tu
bobrou tvlaftnoft, že zničí med. Proto fe nemají
faze rozbazotvati, nýbrž jaťo popel na judjém mtftě
ť potřebě ufdomati. Šaje 3 fameuného ujlí jfou
roýbornějíjt, proto že .obfahují firuaté čáftfn.

Sať půjobr potrutiny (mýprejfy) ua roftfiny?

Bofrutiny či mýprefíy Iňené, řepťorméa jiné
účinfují tvelmi dobře na tvzrůft roftlin. Pončrvabě
ale ter olej, Úterů)po tvyprefotvánt to nid) pozůjtal,
ua polt žádného ušitín nebá: udělá faždbýhofpobář
bobře, Čoyš raději těmi mýpreffy fivůj dobyteť frmf,
a Gnoje ob dobytťa baného teprto použije.

Šeft-fi pať i mláto sa hnůj ffoušiti může?

Wěláto 3 rotnopalen a piwomárů fe bá lépe
použiti co píce pro bobyteť. byby bo voffať
nazbyt bylo, jejt orffem tvýborný a rydle účin>
fující bnůj, ucbof mnoho potravy pro rofiliny
ro fobě obfahuje. Bůfobt profpěfině na loufáh, na
jetelích, ua obilním ofent a obzroláfitně na brant
boráh. Chceme-li mlátem f bramborům Bnojtti,
nabělají fe motyfou obyčejné bůlty, bo fažbého
důlťa tložt fe fazmice bramboromá a troďu
zemí přiťryje. Pať fe bá brft mláta a bůleť fe
vyplní. Xaformé fnojení fe nazývá Hnojení bo
bolíťa a užívá fe čafto při fázent fufuřice, fazol,
dmelu at b
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+. Sal fe dá třijloja Bnůj použiti?
+ Čerftmé tříflo jejt vofHinám fifobliré, proto

še ke To něutmnoho: teplé a ftahující látfy, toť
nazivanéjirfjiny nadází: : Yedáme-(t je tvfiaf na
Bromadáchffntti, pať jejt z aěfo tvýborný bnůj
břemní. Cerftivé tříjla může fe též bobytřu pobes
ftýlati, nebo ro famne a na obniffád fpáliti, a
popel 3 něho co buůj použiti.

Saf fi mohou i $ndobní libé, fteří žádného bobntfa
nemají, potřebného fnoje £ bramborám nafhromážditi?

Soyžfoběnaložejí t. ř. míďaný hnůj, t. j. na
míjtě přiměřeném dá fe na fpod torftma fudého,
ftfničního bláta, anebo uličního, filničního prahu,
jehož fobě t ten Úubý nabrati může, jen-lt dce.
Aa to přijbe torftma Únoje zádobního (lejno
čloroěčí), fteré fe torfttvon fifničního bláta nebo
pracu přifryje, pať fe na tu bromabdnbází toffeďo,
co hnoji a roftlinám fu pofrmu floužt, a co i to »Hubé
datvči fe naležá Ť. p. popel, faze, toymočený popcí
(Inb), ropmetené fmeti, nepotřebné foufermé neb
roíněné babry, na fouffty pořezaný febraný obuto,
toýpletoťa ze zahraby, naffromářběné bodláčí a jiná
neužitečnátráma a td. Děti tafovýh Hubýd
rodičů, a jiné ftaré fu práci jiš uefehopné ofoby
mohou letního čaj fbtrati bo foffitů utroufjené na
ulict a na poftoiffách výtoršťy bobytřa (fraročrce,
tobylence), uliční prac očím a plícem twelicefjfobný
fmetárati, a,to tofjeďo na tu bnojní hronoabu
přibámati. Zať Hromada, fbyž fe přibámá filnič>
nfo bláta, pradju a lejna ze záchodu, rofte. Po
lémá fe čaftěj mobou, rozřeblým lejnení čloroččím,
fiplnou 3 fudyňjtého nábobt, ffpinou z prábla,
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u močempře8noc naffromážběným. Zato bo 4 uhlů
založená $romaba nefmt toffať tvyšjít než 3——4“
býti, jinať by rozbub půfobiti nemobí, a muff
tolifrát moroce přehazorvána býti.

sZať i hubí libé, jen fbyždtějí a fe přičiní,
bez tvýloh penčžitýů potřebného bnoje fobě na
bělati mohou.

Roliťferý Dnůj fe nalezá na hnojifiti?

1. Ónůj čerftivý, flamnfý a nezhnilý. Zen fe
hobt fu Hnojení půby těšťé a ftubene, fterou za
$řimá a fypří. Ónůj čerátwý toffjeďy roftimy ho
fpobáříťé nefnefou £ p. len. Dobře ho ale fnefou:
šito, řepa, fonopf, Úufuřice, Hlároforvé zelí, míffe=
nina at.b. 3 tafé jeteliffa a fouťa přeb zimou
če:ftmým hnojem pohnojený býrmají, aby jím roftliny
přebmrazivým tvětry $ráněny byly. Ya brambory
Gnůj čerfttvý ble nejnorvějíjího přeftvěbčení profpěfině
neúčinťuje, neboť ont) fe ráby to čerftvém Hnoji fozí.

2. Ónůj proftřebně zhnilý, a ten jeft nejmý
bornějíjí, neboť fe hobí pro faždbou půbu, a na
toffeďy roftlimy profpěfině účinfuje.

3. Ónůj frátťh, bocela zhnilý, tať nazvaný
Hpefowý. Zen fe hobí na píbu pífčitou, jfšto
tofce tvaznofit bobátvá, a na rydlý a bfijný tozrůft
roftlin účinťuje. Bo tomto fnoji obilt obzlájitně
toc tolbfém roťu rábo lehne.

ři jaťé pomětrnofti má fe hnůj na pole myrodicti?

ři fudé a jafné pomětrnofti. $bo Bnfij tvy
tváší to čas mofra, málo $noje na tvůz může
naložiti, fola tvozní fe zarýmají bo pfíby rolní a
při ton tožní bobytef náramně trpí. Mofrý hnůj
tytocžený mufí na. poli běle oftati to fopřám.

3
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nať feryá 6 tím wyryrzenýmDnojem.napoli bále naffábati?

Teuto ua pole tottvězeti U tt" opšé voj
bělený Hrdý fe'fho poli ftejhě vozhost, ARáli toffaf
pole vovlťyfroab "(je frtnif(é,“td" ftráni),' fnojí fe
twice na torůn, než bobě Aa- ntezi, protofe bole
bez"toho itnofjotěďý uriu '0bbefitěfpládnutýď
bnojných -čáfteťfe'nathází. Orftj po poli rozbělénů
fe tafé fmeb měřťe zaorá. Set bnůj dlouhý a
flamný, mufi ob běífů při snorání bo brázby
roflábán býti, aby na mrdu neoftal. bo nucen
jeft ro zuně Dnůj pe.pole wytážeti, mufí fo na
poli na netité romaby ffíábatr, a teprto na jaře
po polt toziřářeti, 01b "4

Go fmýjiitě o powrdním Hrfojeni?

Biumt flabé ofení fe i taťé frátťým Bnojem
při fudé potvětruojti po toru hnojí. Zoto po
torihní Hnojení něfby výborně účinfuje, neboť Gnůj
po ofení rozhozený ubržuje nlóhn, Ermí blízté fo
řent rojtlit a Úrání rofilum přeb ntrazitvými
mětry. Mffať aťe tento po ru pole ležící hnůj
při teplé fluneční poročtrnojt toypaří fe, a tvy
(dne, ztratí teby mnohéfmé Hnojícílátťt) a to rofu
fudém a fGorfémbocela neúčinfuje. Aa fmiflýc
polth býmá též čafto ob proubů befiforvě a fuč

Botvé oby fmyt, a proč obnejjey. Sefti tedy

Loba i

jiftějíít a profpěffnějjíí, bnůj měffo zaorati:

Sbo nějařé pole foupiti mtní, co wffjeďo fi má náležitě
rozvážiti, abty nebyl ofjizen?

1. Safou půbu to pole má, a zba-li by fe
půba nedala bez mnohý a ruelťýď týlof zlep
ffitt a poopramiti ?
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2. SJaté"moložentto! pole nit, d zbaliž mésté
přílišfitobám wyfmenéž 4 r P
3 3. Abadližpole tn-ob-příbytňo fofpobátoma

není příliš mabáleno, tet ,še,.by teytodžení mrvy
atb. příliš draze přifila: ©

4. Sať až .pofub. to pole bylo obbělámáno a
Hyojeno, a jaťý by byl řiflý rofno8 jeho.

5. Bba-liž ten čiflý tofite8, -tu penězledhpo
čítoný, ponefe roční úrofy z té za pole myplacené
jifilny (fapitálu).

TI. Obbělení.
© náfjtrojed fy tnzběláání půby rolní.

Kterať fe mé půbarplní mzbělámati, aby fe hobila pro
roftliny?

Bororý půby rofnf fe muft obraceti bo fpobu,
priť fe mufí zťypřomati a úrmonátvati, aby fe

fořený fnabro rozffiťomati a tozbud, bejt i teplo
bo půby fnabněj totfačiti mofly.

Rteré jfau to náftroje, jimiž fe te bocilí ?

Rýč, motyťa, pluj, rána, málecu.t. b.

Čím pať fibé před plujem mzbělámali půdu?

Rýčen a motyfou. M ffutečně jfou rýč a
motyťa ty nejlepijí náftroje fu tozbělání půby,
neboťrýčem a motyťou fe může půba zrýtt, oprátitů,
to jafé-fofiměť BHloubcezfypřitt, Hrouby roztfouci,
plobtnty myrhti a t. b.

Sať pať libé robnafezíi pub?

Jtepodybně tafto: Gibé pozoromali, že, fbyž
fe do lebfé půby zavazí břetvěný háť a fe bálej
táhne, uivoří fe brázba. Zento počátečníbřetuěný

2?
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fGáťfe od čafu ť čafu opremotmaí a zlepffotval, a po
zději,aby bočlorděťfám fahati kermujel, Oylo£něm
frotťé-zivife zapěábnuto e tať byť plu toghalezeu.
SH eai pafmicebrifůtohopluhu?

Uno, jjou pludy 9 tolečťy p bez fotečef.
Go fmýfiliš 0pluhu bez fofečet? :

lup bez folečeť žádá filné a obratné rufy,
nepotřebuje toliť potažné ftly, jaťo pluf na Čolečťády
bělá na rotoné půbě dobrou fiuábu, a tuffať pro
půdu hornatou a famenttou fe bocela nehodí. Sem
přináležt £. p. pluňh ffotffý a jině.

Go fmýjfliě o pluhu na fofečťáh?

Pluj na folečťád žádá mice potažné fily, neš
pluf bez folečeť, nešábá roffať od oráče tať jiný
a obratný ruťou a Hobl fe pro fažbou i hor
natou a fameniton' půbu, pročež obrozlájítě fo
to horáh užímají. Sem náležípluj Rlelům, rus
ablo, čertabla a j.

Co mffeťo půfobí pluh na poli?

lub ryje netvzbělanouzemi, pafttviffa, loufa
at.d. On odtrhuje na taťformýdnominád brna a
porord tráronatý a obrací ho bo fpodu. Ata ta
forvýd norotnádh) jediný pluh za jeden ben tmíc
pobdělá,než mnoho plíně pracující ruť Mibffým.

luh togvábí fpobní zemt bo mýjjíh, aby rozbud,
běfff a teplo ta ni účtnfomati mofíy, a ona fe
dúrobnila; ou zarýmá hnůj ftájný a zelený a po
fíitzent obtit ftrnifffata, aby ony bnily a roft
(tnám 3a potravu floužily. Plnh přifrýtwáto voz
feté obttí femeno zemí, a mnohé plobiny, jaťo
Pramborý, z půby toybobýmá. Pluf je teby zářlab
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tojjchopolního Hofpobdážítroí.Thy cíat. pán zalovjth
Segef IL puk, poctikero Dřeraměu Roufington

fned u finice.olouůdk, hotajémézaařouftvou oralj+jať
tam pomntť.pojtarucný |mým nápíjem pobnes ceftos
rvateli boftoěběuje, a cífoč to Fíně tžby jednou
to roce při twefiťéflárvě a rabománláh mlaftní ruťou

font orámá a po něm nejtopějit bivořenínotvé.

Rterou průpoměš máte jo5č 0 pluhu pomatamati ?
„Bluh obor země opanotval

2 nejmětjjí žíffe založil,
VNejitarijí. týž. měfta jopdomal, ;

Atižábného L málce. nezbouřil.
Proto Blaze Budiž těrt,
Sejidš bůtoěra jeft to (němte E

Který národ mýynalezíten názeto: plub.
9čáš národ flomanfli, Fterý ob-jafiuva orbu

a polní hofpodářítmí milotmal, a tm tom miftrem
byl oftatních fočoronýh, lotveďých a bojoroných ná.
robů to Ctvropě, neboť to flomo pluh podází

od flora: ploužiti, t. j. náftroj taťorvý, bu břeročný
neb železný Dáť to zemi a po zemi pfoužitt, až by

brázb nabělal. 3 nafit řečí potom přijalt foufebé
Wěmetto floroo Plug.

$do paf ten pluh táhne?
„Zašný bobyteť: foně, moli at.b. Kdyby těd

Gorvábcťnebylo: mufeli by lidé Jani při orání
tafati! — — Proto mají libé těmto za ně,taha
jícím botoábťůmtoběční býti, mají fe o -jejid
fentitvo B,nápoj froěbomitě flarati, jim bo wěby
16 nětežitý čas přebťíábati, ji uemučitt a ne
trýznítt, po oyfougné práci jim obpočinutí přáti,
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řbyš ftůňou, ob nád) žádné průce nežábati,' a
o'jeji uzbratveníje: tojfetrrožné:pojtarati. Člotět
bobrý, prot Htjmofmaté,i 6efivýnt:divá

Úezuúirpuoft má. Wlášuli dbobytef, boplišej
t pěmuř(Su. 1, 24)

, Rolifteré jeft otáhí ?

ps jejttrojí:1. mělté;2.proftřební;
3. $lubofě.

Steré jejt „oránt mětté, projtřební a bluboté?

sDělá-[i fe brázba ua 3—4 palce Hluboťá,
nazýtá fe taforé orání mělťé. Sei brázda 5
oš 6 palců Bíuboťfá,flome proftřební; $lubo
tým pať jmemiáeme, foyž brázda na 7 a tofce
palců Hluboťá jeft.

Sby fe užímá měltého orání?

Soyž fe rozfitvané obilní femeno, hnůj ftájný,
ftrniffo, Bnojent 8 wápnent af. b. zaorátvá,

Se hluboté orání užitečné?

Bří Hlubofém oránt roftinám ani mofro auž
fudo příliš nejfťobí, obilní rojtlim dělají mnofem
tvíce obnošii, a zroftlé obilí nelebne tať fnabdno.
Stterý Hofpobář BHloubějorá, a při tom Úluboce
bnojí: ten bo fmé půby pořlab tonájjt, fterý
jentit 1. jeho potomfům bHojnýh úroťů ponefe.

Bdali fe může obyčejným plijem hluboce orati?

Onffem, a fice tafto: foyž fe druhá Úrázba
pob prtonf poborá. Sfou toffať i zrolájitní ná

ftroje tyttalezero, jimiž "fe Kore orání bůřfabnějt prétvéjhhbá, Ť z plu [opatač, opratvené
rutdjabdíbplůb BtabantýGa jiné.
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Než fe, hluboce prý, jiměfe BrámuZnpometanti?, 13
1 Safý je fpobdeť, rolní přibý. Dedi (pobef

půby Hlinomatéa těžťé3 pfffn stehfráte: fe Dis
ffínt orántm půba linomitě lepit. vBei fpobeť'
půdy ptíčité Hlína: bd fe tíž“půba Lřubjfineorá-"
ním zlepfjiti. "Jeli fpobef beze tyfft potramy a

bocela nirtmý: nefmt fe pojednou p pluhem na
2 — 3 palce bo Hloubťy jtti, rbbrý jet zpotoofna.
Šinboťé orání fe dějeSee pozběna pobzim
a při tom fe bohatě Hnojí, a pať fe fázt Bram
Dory, řepa, Hlámfomé geli, a jiné fořenatě roftfiny,

Sat ffirefé fe mají brázdy při orání, bělati?

Čím těšjjí a Glinoroitějíjí půda jeft, tim užití
brázoy dělati fe mají. Jesli tofjaf půba lebřá,
mohou fe ffirfft brázby bělati. Bfjař i při orání
těšťépůby na zim mohou fe ffirfft brázdy bělati.

Rdyž má půba rolut fimah, jať fe má orati?

Ytemají fe brázdy táhnouti rotvuo přes figaf

dolů běžící, nýbrk pole fe umfí orati na příč,
jiceby toda Iněhomá a bejifowá úrodnou jemi
fpládla a pryč obnejía.

(Co je orání blabřé, a co orání ua záhony?

Rbyž při orání pole tžby ta brubá brázda fe
tvfoší bo bolíťa té privní brázby: tafomé orůní
nasýmá fe hlabří. — Aežísli ale 4, 6 a Mice
brázb na fobě, nazýmají fe ty 2 proní brázdy

přebíneť, a ty druhé brásby foufební,, a ta
ceá toyrůjjenoft jntenuje fe zábhou.

Stteréování je Lepfji,blahtéči ua záhonyht
Přijbe na to, jožá je půůbarolní. Ste půba

rolní je mělťá anebo mofrá, tant orání ta záhoní
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je lepfjt, než orání Hlabťé. Zořením záhonů na
půdě mělťé fe Hloubfa prfti rozmnožuje, pročež
potont ani mofro, ani fudo roftlinám příliš fffoditi
nemůže. S na půbě mofré je orání na záhony
projpějjné, neboťrozbuů a flunce nalezají tvolněj
ffthbopříjtupu, a pomabají toyfuffaoati půdu 110
frou. — Uffať ale mnoho rolní půby mezi záhony
bez ušitťu lešeti zůjtámá, a proto Úbepůba rolní
není ani mělfá ani mofrá, tam orání bladfé
má přebef. .

Který čas fe má zmoliti f orání?

1. Zčíťá a blinotvitá půba rolní má fe na
jaře a m létě tm ten ča8 orati, fbyž není ani
mofrá, ani příliš fudá. Sdyž fe z jara před
fetím orá moťfrá, fifodt to ofení náramně. 9taprott
tomu, Úbyžfe orá přejdlá, taťoré orání žábá
příliš mnoho potažné fly, dělají fe tveffé Groudy,
Žtevé, jaťo fámen ttordé, tofjeďu oftatní polní práci
tvelni obtížnou činí.

2. DPůba rolní Lehťá má fe fpiš tv čas mlh
fého porvětří, než to čas fuca orati, fice fe z půdy
toffeďfa toíhfojt tvytratí.

3. Strniffa mají Gned po zfílzení obilí obrá
ceny býti, aby tozdudý, flunce a defiť na fpodní
půdu účinformati mobly.

4. Před zimou nemá žábný bofpodář frvč pole
neorané nedat.

8 čemu brána dobrá?

Brána urotonátvá zoraué pole, půdu fypří,
$roubdyrozbrobí, femeno bo země zapratouje; fbyž
fe po befiti na ofení fifraloup dělá, ona půdu
otervírá, aby bo ní tozdud a teplo totlačiti fe
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mobín, hujté ofení ztenčí, pročež pluh a brána
jou jaťo nerozlučniemanželé3 náftrojů polutc.

fteré brány jípu nejlepiféř 1 1-2ce

Brány t. n. brabazitýté, jejičšto železnéfoftfy
niťofiro rotvno, nýbrž ffifmo ftojí. Abyžfe tyto
foliťy Ču přebmobrátí: zarýrají fe hluboce to přbu,
fbyž fe ale zpátečně táhnou: jenom mělce zafahujt.
SKafotvé zpáteční tažení brány fe užímá, foyž fe
malá feminfa (£. p. jetelorvé feménfo) zatolačují.

Go je £ pozoromání při mláčení branou?

1. Royž fe brána faméním, pluhomými fofečťy
a t. b. obtíží, nebo fbyž řibitel brány fe na ni
poftaroí:to tím Iepjjí účinef bělá.

2. Čím fpěfiněj fe tláčí, tím lépe to půjobí;
pročež jjou £ Wláčenífonč lepffí, než tooly.

3. Brána fe mufí od čafu £ čafu toyzdtvihnouti,
aby naffromážběná zuma, fořentýa t. b. nezarazely.

4. Dláčení fe mufí tvždbyto patřící čas díti,

tať £.p. tějťá,M přbanemáfe ani mofrá,ani příliš fudá tláčiti.
5. Při fudé, teplé potoětrnofti fe pole breb

po orání toláčí.
6. Abe fe to bá bělati, -pole fe toláčí na

bloubo a paf t na příč (přes fříž.)
8 čemu je tmálec dobrý?

ABálením 8 toálcem fe Hrouby rozbrobí, půba
rolní fe uroroná a ftlačí, náfleboroně fe to ní roíbloft
běle ubrší, dbrobounféfemiufa (£ p. jeteloroé, Inčné
at.b.) fe toálcem bo země totlačí, a mrazem tvy
tažené ozimí ofení roálením fe opět bo země zatlačí.
Málením roálcem brzo zrána nebo pozdě. natvečír
fe těž množítví fifobnýh polní blemejšbů,zničí,

*Ý*
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Aby je málení nejprojpěfínějíji?

Sbyš fe na jaře po zafett letního obilí (hradu,
ječmena, otvfa, míďaniny a t. b.) půba wálcem
málí; neboť fe tímto twálením půda jtačí, ná
flebotoně fe to ní zimní mihfojt déle ubrší, pro
češ by fe málení lebfé půby zrmlájitě 1m Horádnemělozanebbámati.© Půbafemálecmtált,
Žbyž je toíce fudjá a brouby fe rozpabdati počtnojí.
ABálce jfou bud famenné, železné nebo dřelvěné
(z trorbého dřema, obzrolájítě bubormého), bud
8e železnými folify nebo PHladfe.

IV. Obbělení.

£ fetí zrna obilníko.

Saté obilní femeno má fe £ fett zioliti?

Úplně myzralé, dobře zadjotalé a čifté. Toto
obilní femeno fe obyčejně mezme z poflednfýo
Příizení.Yež ale zfuffenoft tomu učí, že fe píjenice
rez neďytá, fbyž fe brvouletá pfjenice feje, a še
Tozfívaný dimouletý Hrád, čočfa a Wwifamnobo
tyíce [uffů nafazuje.

Sterm čas fe rozličné obilní jemeno jeje?

Semeno ožimního obilí, žita a pffenice, feje fe
na podzim, a ča8 tohoto fett říbí fe ble intftnfho
obyčeje, nebof faždá frajina má tať řťa zmláfitní
čas jmého fet. X5 hornatých ftudenějíjíh frajinác
feje je o 3—4 neběle dřítve, než to teplejijíh nífi
ná proto, aby ofenf před zimou náležitě zrofilo.
Setí profiřední, fteré není ani ranní, ani pozdní,
býmá ta nejíepjji. 14 dní před a 14 dní po
fo. ZBácflamu fe za ten nejlepfji čas © fetí
dita a pfjenice ozimé ubdátná, Pozdní jetí fffodí.
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Rtern čas fe jeje letní (jarm) obilí?

Ya jaře, a fice to teplejífíh frajinádh to mějící
březnu, a to ftubenějjíiů to dubnu a pozběj.

Věá-lt fe obilni femeno řibťo nebo bufto fiti?

Se-li půba rolní filná, Hojně Hnojená, ten
fráte fe má fenicno jenom říbfo feti proto, že
ro tafové půbě roftliny obyčejně mnoho obnožů
bělají. Sďbo na Dujné půbě Hufto feje, nejen zrito
baremně tvyfozuje, ale i obilí zlájítě při tihťé
porětrnofti lehne, a dělá zrno fifrorflé, malé a
tebťe. Aa půbu flabou přibá fe fentena obtlntho,
těž 1 tařé tm Hornatýh ftubrných frajináh, fbe
ozimé obilí čafto toyhyne, roíce bufto fe feje. —
$ěbofpolu 8 pfjenicí, ječmenem auebo otvfcm jete
(orwé femeno feje: ten toto obilní fenteno říblo roz:
ffroati utují, aby obilí jeteforvé roftíinty neubufilo.

Čeho je při rozfimání obilního zrna pozoromati?

Dobře feti není tať lehfá tvěc, jať fobě mnohý
myflí. 6 dobrému fett je zapotřebí, aby roafiivač
měl ftejný froť, femeno ro jiejné ztvýffce fc fivým
ofem házel, a fice tať házel, aby femeno při
otvírání ruťy ffr3 toffeďy prfty profilo, a taťfjafo
malý defitičeť, a jaťo obpočítané na půbu pabalo,
aby nebylo ant Úufté, amuříbře. — Atozfitvač počne
tafto: předně zafeje mífto před fvýma nohama,
paf udělá froť 8 pravou nohou a hobf brft femena
ro lervo, paf ubělá froť 8 (croou nohou, a hobí brft
femena tv pravo, a taf pofračuje, až je cele pole
gafeto. Aby roffať ua poli žádné mífto neoftalo ne»
gafeté: teby fe od fpolu jdoucího, jať balefo zrno na
půdu padalo, známťy bělají (ftromoré ratolejti fe
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bo zemězaftrčí). Je-li femeno příliš malé (f. p. jete
lorvé femeno, mář) teby rozfirač tafotvého femena
při fažbém frofu z rozfétofy nemezme pínou $rff,
nýbrž bo třeď prmníd prjtů.

Wiůžesli pať fe obilné femeno mimo [idffou rufou
jefitě jiným jpůfobem rozílivati ?

VWůže; neboť jfou nyní toynafezeny rozfimací
ftroje (ftroje na fetí) 8 jedním fofečťem. Připřažený
E němu fůň táhne tento ftroj po připrarené půbě.
Zrnfo z trouby padá na zem jebno ob brufhéhoftejně
tvzbálené a fažbé toto zenťofe ihned tímto ftrojem jebno
tať Hluboťo jaťo brubé bo země zabělá, a pročež ant
gatolačotání ani zaorámání zrna tvícezapotřebínenf.

Rteré fetí obilního femenaje lepffí, ruťou lidffon ciftrojem?

sim ftrojem je fetí lepffi a ffetrnějífi. Mebo
1 ten nejzťujfenějíjí rozfémač není mwftamu při
fett obilí tať ruťou rozhobiti, aby fažbé zrnfo na
půbě na fré patřící mífto pablo, a aby zrno ob
arna ftejně tozbálené to zemi lcžeti přifilo, jaťo fe
to tím rozfemacim ftrojem Děje. Při zabělání
obilního femena bo země zaorámáním a mláčením
přijbe mnobé zrnťo Hluboťo ležeti a uepotřebně
abnije; jiné zafe leží příliš mělfo a m čas fuja
nerozejbe a též zhnije. ím rozfervacím ftrojem
ale toffeďy obilné zrnťa to ftejné Gloubce pob zent
fe fabou, jaťoby rufou fázeny byly. Pročež při
fetbě ruťou muocho nilltonů měr obilí o zemi ne
potřebně zhuije; nebo foyby fažbé zrnfo na ftoém
patřícím míjtě bo země přifilo a tozefjío, mmufelo
by fe to ftonáfobuéne počtu ffíízeti, protože z jebi=
ného zrna rozrůftá foliť ftebcí a Elaft, a to faždém
říafju fe 20——80 zrn nadází.
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Aba-li ty rozjemací ftroje i fimýh mab maji?

Ormfiem, a fice:
1. jfou příliš drahé, a proto -by fe tv malém

$ofpobářítví nemyplácely. PMohlo by tofjať něťolif
gruntotonífů dohromady anebo celé obce tento ro
fervací ftroj foupitt;

2. nrůše fe tento rozfevací firoj jenom na
roroné, nifoliro ale na fopčité půbě potřebomatt.

Bba-liž pať to obilní femeno, fteré netvzejbe, a to půdě
abnije, jeft bocela ztracené ?

Yčentbocela ztracené; neboť ono zhnije a bnojí
půbu. Se to ale brahý hnůj!
Co je lépe, rufou rozflmané obilní femeno branou za

wláčeti, anebo zaorati ?

Ra půdě mibfé a těžťé jeft to profpějinějíjt,
Toyž fe obilní femeno zamláčí, aby Hlubofo bo
aemě ležeti nepřijílo. Ya půdě mffať lebfé a tvfce
fucjé, též taťy to ftubený frajinác, Tbeštozimní
ofení rádo tvyhyne, je to lépe, rozfeté obilní
femeno zaorati. Wialé femínfa, (£ p. jetelorvé
femínfa at.b.) tošby fe jenom zamláčí.

Rterať fe má zlin ojení Hlebětibran ua jaře, fbyj
nibh roztaje?

u má Gofpodářfivé zimní ofení prohlébnouti,
ada-liž fe to nížinách (něhorá moba neftafuje, a
ftáti neoftámá. Je-li tomu tať, muufífe tato ofení
fffoblirmámodaftojící bělanými ftružfami fmobit.
Rbyž prmní mrazy roftlinp zimního ofení toptáhíp, co

má bojpobdář běfati ?

Má taforé zimuí ofení při úplně fudé půbě
blabfým máleem zimáleti; neboť tímto tválením
fe roftfinfy 8 fořínťem fmým zafe bo země totlačí.



6g © feti zrna obilního.

Sať je na jaře flabému zimnímu ofení dobře pojlouží?

Stbyš fe pobnojí potorýně frátťým Enojem,
anebo co fepfifí jejt, fbyš fe poleje Gnojnict.

Rbyž je zimní obili přílič Hufté, jat fe mu pomůže?

Stbyž je půba úplně fudá, zroláčt (z taformé
bufté ofení oftrou branom, fice By obilí lehlo a
Hiftrorfié, malé zrnťo dělalo.

Bba-li pať fe tařé na jaře roftlinti) ozimé pffenice a
žita oťopámají, a fbe fe to běje?

Belgičané a obzlájitně Angličané na jaře
voftlinťy píjeničné a žitné ofopámají. SOni orají
a fejí pole fmá ua úzťé záhony. Ra jaře, fbyž
půda jiš úplně ufla, poftatví fe 2 dělníci fe
fvými fipičatými, na dlouhých Hůlřáh uperoně
nými motyčlami na fraji záhonů proti fobě, a
tyto roftitny obtlní, záhon po záhoně ofopárvají.

Co účinfuje taťfotméofopámání ?

Bůba fe zťypří, a proto tozduď, teplo a befit
Jěpe účinfují, zuna fe zničí, fe fotinfům pfjeničným
a šitným fe úrodná země přihrue, a nájleboroně
tyto oťopané rofilinfy rychle a bujně roftou, a
čafent fmým tvffeďu toynaloženou práci bohatou
dní, elfom a těžťým zrnem obměňují; neboťzrno
naffl píjenice nemůže fe až pofjub rormuati pfjemict
angliďé a belgidé. Platí fe taťé mnohem lépe
angliďá pfjenice, neš naffje rafouffá.

Wohou-li fe oziminy přejazomati?

SOrvffem, še mohou, což zláfit ro malém fo
fpobáříhví bělámají Belgičané. Oni na podzim fejí
plíetict a žito na připravené malé záhony. ta
jaře při tvffřé potvětrnofti fe roftiinty 8 fořínťy
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podjtrčeným folfem ze záhonu topzdrvffmou pať fe
na pole rýčen a motyfou frájně připramené te
ftejné tozbálenojt ob febe rozfázejí. Zato práce je
ryeími obtížná, ale twyplácí fe. Stbo ce šíti, mufí
řiti, Únojitt a obtížnou práci toyfonámmati, nebof
praví Jljmo fy: „B potu tmáře fimébubeň
jifti leba“, (©eu. 3, 19) a na jiném mtftč
pífje fm. Pamel, „je nedce- i fbo dělati,
oby tafé uejebí“; (2. Zpefa.3, 10). „Pracu
jící nejprm oráč muft užitťy bráti“ (2. Zim.
2, 6.) t.j. nejprm mf pracoroatia potom může
užiteť brát:

dyš teby dlcb taf těžce je mybobýmá, co 3 toho ná
jleduje pro bitfy.

Be bity nemaji na polifmémolně fifody
běati, a foyž jin od robičů anebo od Hofpobářů
bobyteť £ pajení jeft Byl fročřen, že nemají ob
bobytťa odddzeti, nýbrá bo bedlimě Hlíbati, aby
na zafeté pole nezadázel a tam fifody ucdělaí.

Kyi je ua jaře na ojení zuna učáje, co je má biti?

Diufí fe mypleti, což fe Děje m ten čas, foyš
půda rolní není ani příltě fufú, ani mofrá, a
bofud zuna do fentena a obilí bo mýfffty nevmy
bnalo, fice by fe obilí lámalo a melťá fffoba fe
běla. Wýplemfa fe na hfromaby Plabe, užitečná
trára fe obdbělípro dobytef, neušitečná ale fe
použije T dělání mídhaného hnoje. 6 utvaromání
fifoby fe fu pletť obilí uejlépe hobt zťuffené ftaré
a dubé ojoby ženffé, niťolity ale nezťuffené bítťy.
Óojpodbář fobě ty mýlohy za pletť zuny ujfetří,
foyž toždy feiteno obilní dobré a obe tvffí pří
faby čifté rozfímati bube.
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Se-li mffať ofení tať zunou přeplněné, že fe pole
pletim zuny očiftiti nedá, jať fe poli pomůže?

Zafto: 1. Kbyžfe taťorvépole budoucí roť nedá
úborem féžeti a pří tom fe brzy bluboťo, brzo
zofe mělťo orá. Já-fli pole mnoho fořenaté zuny
(t. p. pýřu): fbírá fe tato rožby po orání, fíabe na
Hromaby a pať fe fpáli. Sbíratt pejť mohou i bítťy,
8 obněm toffať fe nemají nifby zabýtvati; anebo za

2. Dyž fe na taťomé pole budoucího rofu
fázt brambory, řepa, Hlárofotvézelí at.b., neboť
čaftějffím ofopámáním bramborů, řepy a zelí fe
zuna tozniříá zničí a taťé fe pole myčiftt; anebo za

3. Po fflizení obifním fe pole orá a tmláčt,
aby femínfa mýpletvťy fítěíy a tozeffíh. 9la pob
aim fe opět mláčí a paf Hluboťo orá. Aa jaře
fe tať blouho čefá, až zima tozeffla, pať fe pole
toláči a ©fetí připramí.

V. Obbělení.
O roftlináň bojpobářítýh.

Které roftliny počítáme £ roftlinám Hofpobářítým?

1. Roftliny obilní;
2. tuffotwiny;
3. Roftliny bambulomé a foťenaté;
4. Roftliny fpřadelné;
5. Roftitny olejné;
6. Roftiny fořenící.

1. © roftlináh obilníd.
Ateré roftlinn počítají fe £ roftlinám obilním?

Zaformé, jejidito zralé zrna bílou monfu
tv fobě obfahují. Sem přináleší: píjenice, jito,
ječujen, otved, fufuřice, profo a pohaufa.
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Se-li ice bruhů pfjenice?

Seft pfjenice ozimá, (zimní) a pfjenice Letní.
Měťterá pffemicejeft GHlabfá a jiná má zafe moufy.
Pifentce jeft mnoho druhů, počítá fe nyní již před
200 brubů pffeničných.

Šafou půbu žádá pfjenice ozimá?

SBífenice ozimá miluje $línatou, toíce těžťou
půbu, fterá ale není mofrá. Dna fpolu miluje
i teplo, a proto me ftubenýů, hornatých fra
jiná fe nebaří.

Po ftern předdázejicíchroftlinádh fe ozimá pfjenice bařt?

Pílenice ozimá fobě nejlépe fibuje to úboru,
toffať ale fe též bobře baří po jeteli, po fazoled,
čočee, a tv bujné půdě po míffanině, po fufufici
atb. zlájiťpo tvičenci (eparfette). Bo bramborád
fe ozimá píjenice nebaří, protože fe půbdačaftějíjim
ofopámáním přífiě zťypří, a brambory pozdě na
pobzim pole oponfftějí.

Bdasli čerftmé Hnojení pffenici ozimé bobře louží ?

Nejlouší, — nebof ona, fdyž fe půba přeb
fetbou čeritmým ftájným Hnojem pohnojí, oby
čejně lehne a býmá fnětimá. Pročež fe napřeb
hnojí újor, aucbo fe bohatě hnoji ©jetelu, £ míffa:
nině a t. b. po Úterý předbázejícíh roftlinád
ozimá pffentce náflebuje.

Rteraf je má půda £ ozimé pffenici připramiti ?

Čím těžíjí půba jeft, tim tícefráte fe i orati
má. Obyčejně fe fu pffenici orá 2fráte. ORalé
hroudy ua poli pffenici nefifob(; ale mnohofráte
ji fffobf půda na pra tozbělaná. Xo poflební
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ování u píjeici ná fe bíti něťofit nebčí před
fetím,:aby fe.půbaopět fabila. M 8

5 Sterý čas fe ozimá pffenite féje?

Setí ozimé pffenice říbí fe ble frajiny. Ona
fe obyčejně feje ob profiřed' měfice září až bo

proftřeb října. Be ftubenfc frajináh ale fe feje
p 3 neděle bříme, aby před dimou arojtla, a
obnožů nabělala.

Safé femeno pffenice ozimé má fe £ feti zmoliti?

Ra fetí má fofpobář mybrati pfjenici ozimou
še ztoláfitní opatrnoftí. Mufí býti totiž úplně
vyzralá a těžťá (niťofiroffforl(á) a mufí ten
tou bíýffamou ffupht míti. Pífenice fnětimá
je %fetí bocela nehobí. Oftatně fe zmolí taťotvý
bruh píjenice, fterý fe tv rajině, to níšto žijeme,
nejlépe daří. Semeno pffeničné fe má ob čafu
f čafu změnit (přejímati), nebo Úoyž fe jedno
femeno bfouhá Leta feje: býmá přjenice fnětimá.
SPřejíroací femeno pfjeničné má fe rozíti z těžíjí půdy
na lehčí, a 3frajiny ftubenějíjí do frajiny teplezffí.

Sťotižletá oztmá pffenice fe £ fetí ztooti?

Obyčejuč fe too famého rofu zflizená ožimá
pffenice feje. tež ale zťuffení Dofpobáři ttordí,
še foyš fe droouletá pffenice feje, nebýmá fně
timá. Důže fe 1 3—4 letá ozimá pffenice fíti,
ftarfit ale již niťoliro, proto že mice neťlíčí. Bo
fetť příenicemdbézí za 10——12 bní.

OMásťi fe ožitná“ pffenice hufto nebo říbřo fitt?

ao fe bí ble půby, na fteré fe rozfímá.
Yffenice má bo febe tě tulaftnofti, že tvelmi mnoho
obnožů bělá, a proto fe na filné, bujné půbě
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jenom židfo feje, a na Gubenějjjípůbě fe fémena
přibá. Pole fe přeb fetím 'vftrou branou urotvná,
a rozhozené femeno fe na těšťé půbě zamoláčí, a
na lehčí půbě mělťo zaorá.

Sbyž fe na jaře ufáže, že píjeničné ojenýjg při itapé,
jat fe pomůje?

Sdyž fe Šrátťům Buojem pobhnojí potorýně,
anebo tbyž fe toyřrónfjenou Hnojnicí polétá.

Co fe má biti, fbyš fe na jaře m pfjenici ufáje zuna?

Dá je při mírné míhfofti ob zťufjeným
ojob roppfeti.

Spy paf fe ozimá pífeujee požinuje?
Abyž ua jaře píjeničné ofeut fe nalezá příliš

bujné, pošinuje fe, jináče by pífenice lehla. Ako
tať nazivané požinfy jfou tvelmi bobré frmimo
pro bojné frároy.
ať dlouho potřebuje ožzimápifjenice £ fimémuropzrán ?

Zo fe řídí ble roční porvětrnojh. Obyčejně
potřebitje ozimá pfjenice ob fetí až © wyzráuf
310 bnf, anebo přes *, rofu. Stejmí fe nedat
přezráti, neboť přezrálá pfjentce nebámá toť fráfnou
bllou mouťu, a © fonty mrnofo zrim kýhyabá.

Pífenice boftatečně zralá fe frpem žne, nifofiro
ale bafáťuje, proto še by fe mnoho zrna toytfouflo.

Kterou pjfenici jmenujeme letut (jarut)?

Aterá fe na jaře feje. SOna fe feje me ftubeněj
fjích frajinád, fbe fe ozimá pfjenice nedaří. Setnt
pjfenice je tvíce druhů: je též Hlabřá a roujatá.

Která píjenice je lepfit ozimá či letní?

; Oziná pffenice je wgbdtnějíft a moučnatězíjí,než
pjemice Letnt; tato pojlebut bobfe obzláfítěna frupici.
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p, Sařou půbu žádá píjeniceletní?
Půdu tíce Hlinatou a tějfou, tať jafo pffenice

oguná, alei tafé tolehčí jilné půdě je bobředaří.
Bo fterýů předdázojícíh roftlinád fe letní přfenicefeje?

+! Yo fepě, po Grambořůů, po-jetelu a tb. Rbyž
fe £ těmto přebrázejícím roftfinám hojně $nojilo.
Čerftwé Hnojení letní pífjenick fffobt, neboť ona
ro čerítmém hnoji obyčejně fehne. Se-li tedy Ť létnt
pífenict Hnojení potřebné, Gnojí fe půba na zimu.

Sať fe má půba f fetní pffenici připramitt?

Srá fe jiš na zimu, aby na jaře co nej
dříve možná femeno bo země přijjlo. Ma jaře fe
půda ojtrou branou náležitě zatoláčí, femeno fe

rozjeje, Šteré fe na těžťépůbě zamláčí a a lehfé
půdě mělťo zaorá, pať tválcem zaměli, aby fe
o půdě zimní mlhfoft béle udržela.

Rolifleté femeno letní pffenice může fe ©fetí potřebomat?

£ —3 letč, ftarfit nifolim, proto je tvice ue
ftčí. SDno mzdází po fetí za 12—15 dní.

Co je jefftě pozoromati o pffenici letni?

Wffeďo tó, co praroeno byfo o pfjenici ozimé,
jebině fe Hofpodář jefitě upozorňuje, aby na
pfjenici to čas jejího zrání beblirě dohlížel, jináče
árno toypadá, a on prázdnou flámu ffitdl.

Sařou půbu miluje jito?

Šito, tento dleb náš, fpofojuje fe 6 fažbou
půdou, i taťé 8 měně dobrou, jen fbyž nenf bo
cela tyžitá, též jnefe 1 brubfjí potvětrnojt. Ob
arlájitě ale miluje žito půdu fyprou a pífčitou,
Se twicebruhů žita: ono jeft ozimé a letní.
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Se-l pať to ob:Pána Bofa bobřezřízeho, še fe žito0. 11. mfiubebaří?iu.i

o je patrtý bííťaz, že proztetefnoft Bořfte
fe o zahomání čoroěta ftará, za fteré bobrobiní
člotvěťPám Bohu fažbobenně běfotvati má; „nebo
bez píjenice by mobjí objtáti čloměť, bez žita ule,
ge fterého náš led poází, nemůžeto nafjí Etoropě
člotvěť tať fnadbno fce obejíti.

Rteré žito fluje ozimé?

Které fe na pobzim feje.

Rterať fe má půba f zimnímu žitu připratviti?

Bůba £ žitu mufí býti řyprá. $bo tedy bo
blínaté, těžťé půby žito fíti chce, mufí fafotvou
půbu čaftěji orati, branou mláčeti, a $rouby
tHouci. Obyčejně fe f žitu po bmafráte orá,
to pofjlební oránt ale muft fe dtti něťoliř neběl
před jetím, aby fe půba ufabila.

Po fterýůů preddázejícíh roftlináů fe žito bobře baří?

1. Po jeteli; jetel fe ale muft fu fonci
mějíce frpnua gzaorati, aby fe pole zaleželo, a
ro patřičný čas f fett žita připramiti moblo.

2. Po míhanině, fu fteré fe bohatěGnojilo.
3. Bo [uffomináh: $rafu, toice, fazus

láď at. b.
4. ©% úboru dobře Gnojeném a náležitě při

pratveném fe jito tvyplácí.
5. 28 filné půbě po pfjenict, po ječmenu,

ano 1 jtto za žitem.
Bo bramboráh a po řepě fe žito nebaří,

proto že tyto plobiy pozbě na podzim fe polefzují.
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Bbasti žitočerftinéhnojenífnefeP

Ďito utezi tofjtm oftatnhitiobilém čerýtof hnůj
nejíépe fuefe. Ono fe' fpofojť 8 fožbým brrojem,
než ale flamný, ftájný bnttj žitu nejlépe floužt.
iba těžlá fe © žita fnoji bloukým, lehťá poť
tráttým Hnojem. Ja bogaté Hnojeníje žito mběčné.

3 ftcrý čně fe nrá ozimé žito fitt?

To fe Hbf ble frajiny. B Yornatýh jhtbe
nějíjích Yrajinád fe žito bříme feje, než to teplým
nížinád. 2 teplých dvajináh fe 14 dnt přeb, a
14 but po fm. ABácflamu za ten nejlepfjí čas
Yfett žita ubámá, 5 ftubenýh frajinád fet šita
jiš ře fonci mějíce frpna počne.

Proč fe má žito na podzim Gegfy raně fiti?

1. Protože pozbnípodzimeťobyčejněntoťrýbivá;
2. Při pozdním fetí žita nezbýmá již čafto

tváte čafu, aby matfyžitnýd roftlin mohly obttože
bělati, a jesli jaro tlce judé, ženou tyto matfy
bez obnožů tozhůru, a nájlebřem toho, býmá žito.
Hdlč a žeň udá.

Bba-li fe má při fett žita též na pomětrnoft pozoromati?“

Owffem, neboť při feff mánejen žito, ale
t taťé půda fudfá býti, a proto fe má zrána fe:
fetim žita čeťati, až fe rofa mypařt (obejde
rofa). Šifndď nďha, fterá až na zemi leží, při
fett Sita tvelice fffobí, a to tom pábu fe má fetf.
dita úv bent jafné poroětrnofti obložiti.

Jačé femeno- fe mý £ feti žita ztwoliti?

Seuteno žitné má býti úplně ropzralé, fudé,
bobře zadotvalé a čifté. 6 fett fe bere žito to tont.
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famént vofu fflaené; než ole m čaé. nouze může
fe 2, 3—4leté žito fiti; ftarfit mffař jiš ne,
proto jc toulce urfíičí. JJito po. fejí madhází za
8— 10 bní. bi (8

u (čo je při feti jita pozpromati? | *
Přeb fetim fe půba bříme erdním připratbená

branou náležitě přetáfne, pať fe :femeno jitué
rozjímá. Ra půbu filnou fe bází číbťo, na půbu
lehfou tffať fe femeua přiá. Sjita roafetéfe na
těstě půbě zamláči, na fehřépůbě jenor: mělfo
ša0rá; neboťznámé jeft p šitě příjlovt: „iko
dce miděti oblofu“.

Sterat fe má ofeut žitné bleběti?

fčdyž na pobzim ofent žitné bujně ftojí, může
je při fuďdé pomětenofti a za mrazu, (nifolim ale
Wyčas mofra) dojný dobyteř a otce bez fffoby
fpáfthi. $čbe fe na jaře na: ofenf žitnémi twoba
(nčhormá a defítut ftabuje, fivobí fej: mrazem na
potr půdy ivytažené ofení fe málením, málcem
opět do země tottačt, flabé ofení fe poturáně Hnojí
a zuna fe pleje.

Co je pro bofpobáře lépe, zralé žito nedat fepem šití,
7 nebo hafáfotvati ?

Dobrý hafář fofou za ben položí tvfce žita,
neš 4 jenci frpem, pročež je jití fofou nejen
(pějinějíjí, ale t těž lacinějířt, což fobě fažbý bo
fpobář při nynějjjí láci žita a atvýjjené mzdě běl
níťů bobřerozpočítati nmjí. © tor: zifřá hofpodář
při hafáťotvání fivého žita na fiámě, nebaf bobrů
Gafáformač fmou fofou -obřízne fieblo u famé
aemi,. dělá teby ftrniflo fratiufé, což fe fvpent
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úeboťáže.3 těů ntbebenýchbůobů |» Pnfáťovočný
fepfft,nešít tt: fépem.|

5 fterémpádu je mfjať šiti fevemlepffi:?

Koná žito je poleblé, půba žitná roelnti famte=
mitá,boftate? (acinfd žencůfrpnfc, a nebojtateť
dobrým Hafáťomáčůa fohý je fufá a trmanlivá
jafná potvětrnoft.

Které žito jmenujeme Letni, nebo jartu ?

o, Šteré fe na jaře feje. Ďito toto fe ob
átta ozimého Hlamně nerozběluje, Čromě že má
menfit zrno, a fratfjí čas T fmému topzrání
potřebuje.

We fterýh frajináh je jarfa feje?
Be ftuderýh Horuatýů frajináď, fbe fe zimní

šito nebaří. 25 teplejfjíh frajindd feje Hofpobář
jartu jenom tenfráte, fbyž jemu ttnmohooziného
gtta předzim royhynulo.

aa 'U Úterýčo8na jaře fe jarfa feje?
5 © nejbříroe možná a fice to mějíci březnu
anebo na začátřu dubna, boťub fe to přbě zimní
mláfa mynadází. Při fudé potoětrnofti nebělají
její mateřní roftlinty šábnýď obnožů, a proto je
rábno jarfu voice Gufto, nešli říbťo jíti. Sem a
tam fe feje jarfa t na podzim. (Sláma jarfy
býmá u bofpobáři jaťo frmirvo pro dobyteř toe
těsjít toážnojti, než fláma ozimého žita. *Aftatně
toffeďo %o, co fe pramilo o žitě, platí t o jarce.

»'a10á R čemu flouží ječmen?

Ú Yejen td“zbrůvé a fopbornépimo (proťo je
nazýmámeboží ječintneť) z ječmenafe při
pratouje, ale 3 něho fe připratoují i jiné rozličné
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gdratvé a filicí pofrmy f. p. Eroupy, frupticea tb.
též bomácí bobyteť fe ječmenemt bobře frmí, a
jeho fláma poffytuje roýbornou píci.

Roliterý jeft ječmen?

Šeft ječmen zimní, fterý fe na pobzim, tať
jaťo ozimá pfjenice a žito feje, a je ječmen [etuf,
Šerý fe feje na jaře.

W fterýd Frajinádh fe feje zimní ječmen?

25 jižnýh teplých frajiná; on žábá obzláfitě
filnou půbu. 25 ftudenějfjích frajinácd přes zimu
čafto royfyne.

Šaťýy ječmen feje fe m najít Moramě?

Mfeobecně letní ječmen. Sn jeft bně biwou
řadý (8 bloufým a 6 frátfým ftfblem), nebo
čterřabí.

Rterý ječmen je lepfji, bmou, neb Ařabý?

2 tabý ječmen je lcpfjí, neboť jeho zrna jfou
tvětjjí a moučnatějíjí, on roffať žábá půdu filnou
a zúžitonou, fbeáto fe ten 4 řabý fpofojí 8 půbou
bíbnějífi, a jiftěji fe baří, pročež fe na lebfé půby
Gornatých, ftudenějíjíh frajin z rvětjfího dílu feje.
4 řabý ječmen Dobt fe obzlájítě na froupy.

Safou půbu jádá ječmen?

2 řabý ječmen fábá půbu fyprou a filuou,
a proto půba blinomatá Hojně píffem mídaná
bobí fe mýborně pro ječmen brmouřabý. Ya pílbě
mořré, těšťé a fhidené, jaťož t na píffowité a

fuďjé fe 2 řabýhe nebaří. %a půdu (ebfou, není-li příliě myšitá a fudá, bod fe nej
lépe 4 řabý ječmen.

4
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Bo Hterý předádzejíckh rojtligýů jz jeje jeřuen?
= 1 Po bramboráů, po. řepě, po zelť Úlátofomém
at.b. Bo řepě mobnatce, bylasli bo firniffa žit
ného feta, fe ječmen nebaří. Aápobobně fe ječnert

niebaří po ozimémobilí (po pfjemici a žitě) a
py Jefelu.

Šať fe má půda £ ječmenu pripraviti ?

Vůba £ ječmenu fe mufí čaftěji orati, těšťou
a oftrot branou tláčeti, aby byla fyprá. Vo
brammborád, řepě a t.b. orá fe po 2 fráte, a fice
jiš před zimou. Je-li na jaře půba zunou pře
plněna, anebo tvelmi flehlá, orá je 1 po třetí.

Zba-li fe též £ ječmenu $nojt?

E R ječmemi fe půda nehnojí, ale bnojí je
©roftlinám, ječmen předdázejícím (f. p. £ bramt
borám, řepě, £ zeft a t. b.) M čerfttoém Hnoji
býmá ječmen fnčtivý a rád lehne. Je-li ale půda
vyp ječmen zpvolená přílič tvyšitá a flabá, můše
fe na podzim frátťým Únojem pohnojiti. Dinozí
bofpodáři ©ječmenu taťy zeleného Hnojení užírvají.

Rterý čas na jaře fe ječmen feje ?

Čas fetí ječena říbí fe ble pomětruofti. Ou
fe tebyna jaře feje, foyš jiš teplejíjí potwětrnoft
naftala, půba ufdía a hofpobář mrazu jiš fe
firadhorati uemufí; neboťječmen je na ziniu tvelntt
citlivý. W teplýdy ntžináh fe 2 čabý ječmen feje
fu fonci mměfícebřezna anebo ro bubnu. 4 řabomů,

ječmen fe poflčz feje.
Jaťý ječmen fe zmoli £ feti?

R. (etť fe zivolí ječmen úplně toyzralý, zvnatý
a čiftý, toho famého rofu fflizený. Vlůže mfjaf
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i 2 až 3 letý ječnten fe fíti, ftarffí ale nifolto,
Proto žetofec neřítěí.ři: fett ječntenajě rabno
pozovotafr proftřední urírn, oby tebyl ani buftý

ani říbří; neboť bujtý ječmen ua filné půbě rád
lefme a to říbřím ječmen: zuna fifobt. Dobře to
je, od čafu ť čafu 8e femenem ječmeným ntěřniti
Šečrnen přejítaný ze fhidenějífí frajirý do tep
lejfjí bobře fe baří.

Rteraf je ječmen po jetř do země zabělá?

Aa půdě lehřé fe ječmen zaorá, pať zamálí,
na těšíjí půdě paf zatoláčí. bo bo ječmena jete
foré“ feminfo feje: čefá aš ječmen ffptčťy ze země
robftrfuje, pať fe jeteloté femínfo rozhobí a buĎ
šamláčí anebo zamálí. SOftatně fe zima pleje, fbe
ječvien je bujný, požíná fe, aby uelehí, flabý
pať je myfvafjenou bnojnicí poletá.

Bda-liž paf fe ječmen i ofopámů a fbe fe to děje?

Belgičané a Angličané pečlirě ječeněnpějtují.

sani 3 jaro roftliny. ječmínforé ofopámají, čím
je nejen zuna zničí, ale t úrobná země ua feřínťy
přibámá. Májíchťem tohoto ofopámání býtvá ječneu
Angličanů a Delgičanů taťf twelfého zrna a tať
těšťý, je fe jenm až pofub náš ječmen myromorati
pemůže. í .

Go je při žití ječmcna pozoromati?

Ječmen E frontu úplnému ropzrání potřebuje
afi 114 bní. Sbyž ječmený flas žloutne, a f zemi
fe ojne: jefti to znamením, že jeft zralý a-proto

Bez obdřladu fe šeti má, nebo Flafy přezralého ječ
mene fe při žetí lámou. Proto fe má přezralý
ječmen žnoutt brzoz rána za rofy nebo un mečer.
Poleblý ječmen fe frpem jne, ftejict ntůžeft

4+
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t taťý fofot fnouti. ' Ječinen fe má táby bobře
fudý fflibiti, nebo míhťí fe nápotom te ftobole
zavuří, což zrnu a flámě náranmě fffobf.

Sesli mice druhů otoja?
AOwfa je míce brubů, a fice je oweš Latitý,

jehož zrna na moffeďyfirany rozbělené mifí, je
otveš t. ř. fmetáť, jehož zrna jenom na jednu
ftrann tviff, je otveš ryditťf, fterý ranně toyzrá,

šeleňát posbnějjjí a t. b.
8 čemu fe fobi ome8?

Brno i fláma je bobré frmitvo pro dobyteť.
2 ftudenýh frajinách bělají z otvejné ntoufy
dleba pro lidi, z otoja fe bělají 1 Úroupy. SOreš
není na zimu, moťro a fudo tať citlivý, jafa
oftatní brufotmé obilní, pročež fe baří t m taťomých.
ftubenýh frajinád, fbe pfjenice, žite a ječmen
je nebaří.

M jafé půdě je olve8 daří?

1 Dres fe baří m fažbé půbě, jebině to plfčité
a fudé půbě fe nedaří. Sbyž fe na bobrou půbu
feje, je zato toběčný a Hofpobáři bohatým ffítzením
fe obměňuje. Ja rorvináh a tvyfuffenýů rybnícídy
fe fett otrfa lépe myplácí, než fažbý jiný
druh obilní.

Bba-li pať je půba £ owfu 16 bnoji?

Ačfolim otveš čerftvý hnůj bobře fnefe, přebce
fe m ta čejt neftane, aby fe jemm £ tůli
$nojilo. SOtveš fe fpofojuje 8 tím pozůftatfem
Gnoje, jehož tmt přebdjázející obiluf bruhomé (Šito,
pffénice) to půdě ponedali.
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Bo tterých prebdázejícíh roftlináh, fe olved feje?

SOrmesobyčejně po tafovýů roftlinád. há:
flebuje, fu fterým fe přebejjlého roťfu Hnojilo,
f. p. po žitě, po pfjenici a t.b. Bo jeteli fe otve8
mvýborně daří, než tato čefi fe jem: zříbřa ftátvá.
Aa půbě filné může otve8 po otoft folifráte
náfíeborvatt.

Sterať fe má půba f fetí otoja připrappiti ?
SObyčejně fe orá po 2 fráte, a fice na zimu

anebo jednou na podzim a po druhé na jaře.
Se-li půba Glfnotitá a těžťá: orá fe po 3 fráte.
Sroe8 žádá tofce Blubofé oránt. Oá-li fe bo
otoja jetel fiti, mufí fe tím $louběj oratt a-půha
branou zfypřitt.

M fterý aš fc feje otve8?

Aa jaře, co nejbřítve možná, aby fe fetnéno
alájitě na lehřácíh půdáď za jarního tolafa bo
země bofialo. On fe feje jiš to mějíci Bfezitn
anebo na začátťu bubna, to hornatých ftubenějjjích
frajináď) o něco pozděj. SDtve8 ranně fetý jeft
úrobnějfjt a má toětfjí a těšíjí zrno, než pozdě fetý.

Rolitalett otveš je £ fetí amoli?

8 fett fe vezme oroe8 toho famého tofu
ffítzený, může fe toffať i 2— 3 letý otveš fítt;
ftarffí ale tvíce neřííčí. Přeb fetím fe půba € těžťou
branou zivláčí.

Má fe oves fufto nebo řídfo fíti? ;
i %a půbě filnč, anebo fbyž fe má bootyfa

jetelomé femeno fpplu fíti, feje fe otneš tvfce:řťofa,
na flabfjí půbě ale fe fenena „přibá, Se-li za
potřebí, orvejné femeno změnit: půfobt to toelnri
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bobře, fbyž fe 3- Šrajiny ftmdenějjjí tvezme bo
teplejjft.

Sať fe oreš po fetí bo země sobětá a jalou jinoupráci olweš jábů ?

Ra půdě lebfé fe zaorá, a na těšjjí půbě
zatoláčt. Aby fe mu na lehťah půbám tolýto na
belfjí ča8 zadoralo, zmálí fe tválcem, Úbyžjiš
byl rozeffel. Seft-li jc brzy po fetí prubťý dějítpůbuatlouří,tebbážfezroláčíBranou.© Wy
razí-li zima, pleje fc.

SRterý čně fe má omeš žití a jlibiti?

SOrmeš£ mén toyzrání potřebuje4—5 mějíců.
$On fe nejmí nedat přezráti, fice zrna přezralého

orofa tvypadají. DYj tvětjji počet.šrua žíutobělou
Barton má: je fo zuanteními, že otveš je zralý, a
proto fe má šíti. Úplně nemyzralá zrna bozrají
na brfti. Dres fe obyčejně fafáťuje, nefmí fe
ale hned po fetí (fliditi, nýbrš ntufí 8-——10 dní
na rfteců Icžeti, až by fe odležel, fice fe ten ie
obležený otves těšťomlátí. Děfit, netrrvá-li příliš
dlouho, otofi na brfiee toice projpímá, než fifodí.

8 čemu flouží fufuřice (tureďá pffenice či turfynč)?

Wtouťa fufuřice je bílá a zdátvná, 3 nt fe
pro libi utnohé pofrmy připramují. Be Wlaffid,
m Uhříď, ro jižní Amterice točtíft počet lidu živí
je furfyní. Sufuřicí fe též brůbež a prafata mý
borně frmějí, a rozemletá na tluč (ffrot) je tvý
borné frmtrwo pro tvefffercm dontácí bobyteť. Její
ftéble, jaťe ráťos tínfté, její dlouhé a ffirofé
Tupeňy jfom tvýbormou pící pro Dojný bobyteř,
neboť frármy čerítmou fuťuřicí Ermené nejfvíce
máta hárvají,
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M fterfcé trdfinád fe turfbuě taří? C

AS teplých frajináh, fbe fpofu i toino' vofte,
nebo turfyně podází zjižní 2merify, obdťudji
Spaňhelé prtuní do najjí Čroropy přinefíi a roz
ftřili. Abyž fe ale Eufuřice opafitije, můžet me
ftudenějfjíh frajináh zdbomácněti.

Sesli fufuřice mýnofné obilt?

SYNeziroffemi oftatnírní obilními druhy to nej
mýnofuějjji. Mebof z jediného zrna tvyrofte tlufté
ftíblo, a na fašbém ftéble býmajt 1, 2, 3 fiádhy
(říafy), (něftovébruby turfoně mají 4 — 6 fiáhů,)
až na %, lefte bfonfé, a na fažšbé ffifice fe
počítá folif fet zen.

Rolkfterá je fufurice?

a) ©fe Barry je 1. žÍntá, 2. čérmeiů o 3. bílá;
b) melfého a malého zrna;
C)je ranní a pozdní.

dafou půbu žádá fufutice?

Daří fe jať to těšťí, Ulinaté, tať 1 ro Ichté,
pífčité půdě při čaftějíjt toláze. W flubenějfjíh
frajinádh fe pro fufuřici aivolí teplá, pifčito-hlí
untá půda. Obztolájitě fe fufuřice daří na notvis
náĎ a na myfuffenýchteplýd rybníce.

Jať fe má půba pro fufuřici připramiti?

Sufuřice miluje půbu fyprou. Aby byla bo

ftatečně fyprou, vyje fe na zimu ÚuĎ rýčení nebo
fe bluboťo orá, fteréžto rytí anebo prání fe ia
jaře opafujc.

o Zterý rofifinámhfe fufutice feje' nebo fdat%

o branrbovác; po řepě, po zelí Blátofoém
at.b., bys £ těmto předázejícíne roftíimáth Bylo

.
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hojně hnojeno. Sufuřice půbu velmi tvyžije a
proto fe fufuřice po fufuřici nebaří.

Který bnůj fufuřici obzmlájítě flouži?

SBůba pro fufuřici muft býti bohatě zmrtvena.
Wčťoli pro turfyni je fažbý Dnůj dobrý: přebce
zádhodní (člorvěčí) jE nejlépe floužt. Dělá to t taťy
tvelmi dobrý účineť, fbyž fe nralé roftfiny frfuřice
tmyfvaffenou Hnojnicí polémají.

Safé femeno fe £ feti fufiřice ztvolr?

Óned při (flfzent fufuřice fe ty nejťráfnějíjí
a úplně myzralé málce ftranou obloží, a přes
gimu na fudém a mmětrnémmífjtě uf$fotvají. Aa
jaře přeb fetím fe zrna 3 proftřeb tědto málců
toyloufiti, nebo tyto jfou f fetí nejmýbornějíft.
Mffaf ale fe může 2, 3—4 letá fufuřice fíti;
ftarfjí ale nifoliv, protože tvíce nefítčí.

W fterý čas na jaře fe Efuřice fází?

Ma jaře co nejdříme možná, neboť fufuřice
aš pře8 5 mějíců £ jmému úplnému tvyzrání po
třebuje. ejlepfft čas f fett fufuřice je prtonf
polormtce mějíce bubna, nebo turťfyni to nic ne
fifobt, byť by fipičťy její mrazem zešloutiy.

Saťf fe fufuřice fást?

Omojím fpůfobem, a fice:
a) na připramené půbě fe m řade motyťou bělají

bůlty, afi taf na 2“ ob febc tozbálené; a 2“
Hluboťé. Aení-li půba doftatečně Hnojená, roloží
fe bo fažbého bdolíťa něco Hnoje, fterý fe zemí
přiťryje, na tu fe 4—6 turfyňovjů zm
rotiffte, a bolíť fe myplní; anebo:
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b) byž fe fufuřice me tmeffo fází, běje fe to
tafto: na připramené půbě fe plujem táhne
mělťá brázba, bo fteré fe tať jafo brambory
turfyňomé zrna ob bělnítů flabou, nebo fe na
orají $řebtníy, na fteré fe femeno turfyňomé
fázt. Xurfyně tozďází za 12—15 bní.

Saf fe mají mzefflé turfyňomé roftliny bleběti?

Koyž jfou roftlinfy na 4—6 palců toyfofé,
buď fe ofopajít motyťou nebo fe proorají jafo
brambory plujem, aby fe půda fopřila a ob
auty očiftila. Sbyž roftiiny tuvfyňomé 9 —12
palců bofáhiy: fypří fe buĎ motyfou nebo bros

madním pluhem. Úby fe to mffaď muft ftáti
za fudja. 2 ča8 Úmětu nejmí fe 8 fufuřicí ani
bnoati. MWffeďy poboční toýroftty, fteré fe na
ftéble přeb a po oblivětu uřáží, mufejí fe ob
lámati, taf aby jen 2—3 málce na fažbém
ftéblu oftaly.

Co fe má bíti, aby fufuřice čerfttvěj zrála?

Bo obfročtu za 2 neb 3 neběle, fbyž jiš
arna něco gttorbly: obtrhají fe toffeďy Lupeny,
řías fe na něřotift palců nab tím nejftorý»
nějjjím twáfcem obřízne, což fe jaťo píce boj
nému bobytťu bo žlabu přebříábá. Aralé málce
fe oblamují, tužby 2 fpolu fmážou a uřťam
na fuďé a co možná nejtíce tmětrné mífto
porvěfjí, aby zrna ztrorbly a nebozralé toyzrály.
Sudé ftébla fe pořešou, a jaťo píce bobytťu
přebřlábají. Lnpeny na válce (fíafed) fe £ mys

cpání měbů ložníh hodí, na fterýdh le „vborně obpočítvá.
4%
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W fterýh frajináh fe bari profo?,
25 teplý frajinách, fbe fe též tvíno robí.

©Dařtfe toffať i to oněd frajinád, fbe fe vozdělármání
toína nervyplácí, ale přebc ozimá přjenice feje.

R čemu je projodobré?
Sta fafji pro libi; tafé brůbež jím frmena

býmá L p. fuřata, a projiny (profuá flóma) je
bobrá píce pro bobyteť.

Satou půdu žábá profo?

Gehfou a dobře zmrivenou půdu. Bůda moťrá
a fhibená fe pro profo nehodí; jemní i toffťá
potvětrnoft fifobí. Ra norinád, na tvyfujjených
rybnícih, po jetelu, po bramboráů a zelí at.b.
ano 1 iv filné dobře Hnojené půdě po žitě, po
pífenici fe profo baří. 6 proju fe obyčejně ne
brojí, nýbrž fe bnojí £ těm jmenoranýn profu
přebdázejícím roftltnánu.

Steraf fe má půda f fett profa připramiti?

Seft-It še fe profo feje po Dramboráh, po
řtepě anebo po zelí: ftačí drvojí hluboťé orání, a
fice jednou fe orá na zimu, a po dyuhé ua jaře
před fetím. Aotiny, jeteliffa a t. b. fe Mícefráte
orati mufejí. ©Dřítvenež fe profo rozfiivá: zroláčí
fe půda těšťou oftrou Úranou, neboť profo po
aduje půby rozdrobené, fypré a lchfé.

W fterý ča8 a fterať fe profo feje?

o fe říbí na jaře díc potoětruofti. Seje je
tedy profo ten čas, Úbyj fe Hofpodbářjarníd urazň
jiš Váti nemufí, a to býmá obyčejně tv druhé
polotwvici mějíce fročtna. Profjo fe feje taťto:
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a)bo řabu t.j. na připratoené půbě fe motyťou
bělají aš taf na 1“ ob febe tvzbálené rýfby
(brázbičťy), do Úterý fe profo feje, fteré fe
nápototmt Dub hraběma anebo mrotyfou zemi
přiťryje; nebo:

b) feje fe do ffirofa jaťo jiné obilí, pať fe
zatvláčí.

© dmouleté profo fe může fiti; ftarfit ale
niťoli, proto že jiš neřlíčí.

Safá práce fe má po feti proja: toyfpnámati?

Soyž roftlinfy projné ad tať na 1—2 palce
rojfíty potvyroftiy: ztoláčí fe pole, bylo-li bo
ffiře rozfimaní. Bylo-li profo feto do řabu:
ofopárá fe. SOftatně fbe je profo hufté, protrhá
fe, tať, aby roftlinfa od roftlinfy a8 taťf na
5— 6“ byla mzbálena.

Go je pozorowati při žetí a jflizení proja?

Obyčejně je profo po fetť za 3—4 mějtce
zralé. SDno zraje neftejně, zralé rábo mypadá, a
proto fe 8 opatrnojtí žíti mujfí. %Profofe žne při
fuč a jafné pomětrnofti, po šetí fe iv fnopfy
foáže, domů toezime a bneb mlátí, aby fe rve
ftobole nezapařilo. Profiny, nejfou-lt náležitě fudhé,
toproczon fe F fuffiení ua pole. Jrno fe na fýpce
a tenfa rozproftře, a prtoní ča8 folifrát za den
přehobí.

sDbfud má pobanfh fivé jméno?

T$yvramuje fe tafto: M XIII ftolett fře
fanffém ivyrojila fe 3 Afie dimoťá tlupa. Don
golů do nafjí Groropy. Žito Mongolové (či
Zataři) přinefli febou obilí Etropčanům až pofub
neznámé, jímšto fpé foně frmili. 3 rozfypaného
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arnt zroftla a rozmmožila fe ta roftlina to ofolí
fto. Hofifna, i tv celé najjí zemi moramflé. Ponč
radě tito Zataři byli pohané: nazývali Čroropčané
toto jim neznámé obilí pobanťfou, fteréšto jmeno
ná pobne8 podráelo.

RKčemu fe hodí pohanfa?

A pohanfy fe dělá frupice, a z její mouťy
rozličné zbramé pofrmy pro lidi. 3 pofanťy fe
i pimo maří, fořalťa pálí, i bobyteť fe jí Úrmí.
2 čaš Úvětu točely pohanťfuobzrlájitě milují,
ona fe též bobí £ zelenému $fnojení půdy.

Sde fe daří pohanfa a jafou půbu žábá?

Pohanfa je na zimu příliš citlirma; ona fe
tedy baří jenom r teplý frajináh, a miluje
tofce lehfou, píjčito- hlinatou půdu, fterá není
bocela toyžitá. Pohanfa fe feje obyčejně přeb
item, nebof fe jí pole pro žito připramuje.
2B teplýchfrajinád feje fe čafto jaťo brufá plodina
do režného firniffa. 6 pohance fe půba nefnojí.

Sař fe má půba pro pohanfu připramiti, a to fterý
čas fe feje?

Pohanťfa miluje fyprou a od zuný čiftou
půdu, což fe jenom čaftějffím oráním docílí. Bůba
fe na zimu $lubofo orá, a toto orání fe na jaře
opaťuje. Před fetím fe půba těšťou oftrou bra
nou zrláčí. *Pobanťfa fe feje tv drudé polorvict
mějíce fvětna, Úbyžjiž mrozy přejtaly jifoditi.

Rozfeté femeno fe zarvláčí a po fítčení málcem
zamálí. 6 dobrému zdaření pofanfy jejt zapo
třebí, „aby při fetf půba byla doftatečně tolhťá
a teplá. Mlůje fe 2—3 leté femeno fiti,
ftarjjí niťolitv.
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Sař dlouho potřebuje pohanfa £ fmému tvyzrání a co
při žett fe má pozoromati?

PBofanfa £ frvému topzrání potřebuje jenom
frátří ča8; ona tyzrá me 3 mějícíů. $by fe
má pohanťa šíti, to je těžťo rozhobnouti, neboť
její zrna neftejně zrají. Sne fe obpčejně, fbyž
zrna 3 toětjjího bílu Gněbou barmu mají, třeba
při tom jefitě Úmětla. Byrofit požata mufí bloufo
proti fobě pojtamena ua poli zůjtati, aby ftébía
její wyfály (10 — 15 bní). Po ffígení fe
bneb mlátí.

2. 2) luffominád.
Saťé hofpodáříté roftliny jjou tuffovwiny?

Cufforiny jfou taťotmé Hofpodáříťé roftliny,
Útecé frmé femeno to fuffá ufdormaué mají. Sem
přutáleží: Hrá, čočťa, fazule, tifa a bob.

Se-li mice druhů bradu?

Órád má míce bruhů, a fice: velfů (bohatý)
a malý, hrám proftřební, brád zelený, Hrád
čtroerhranatý, anebo tať naztvaný Hollanbffý a t. b.

8 čemu floušt hrá?

Jrna zelená uebosraléhohradu jfou oblíbený
pofrm u fproftýh a tozneffenýh; a bráď zralý
jeft zbramá a zážironá ftratva pro Itb pracující.
Óradem na tluč rozemletým fe bobyteť výborně
frmf a fraforvcina je bobytfu milá píce.

Saťfoupůbu miluje hrá?

Půdu ptfčato - hlinatou a obzrolájítě půdu
mápenitou. 9ča půbě těštť a moťvé, jafož i na
půbě Ichfé a fudé Hrád fobě uelibuje. Órádh po
bradu fe ucbaří; pročež na tont faimém poli po
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bradu až tw 6. vofu fe opět bhráď fiti může.
M ftubenýh frajináh fe hrá nedaří.

Steraf fe má půba fe hradu připramiti?

Rolifráte fe fe bradu orati má, to fe žíbl
ble toho, po fterýh roftfináů fe brád) feje. af
ť. p. feje-fi fe po bramborád: orá fe jenom jebnou;
po oziméní obiíf ale orá fe pro hráď bmafráte.
%Boflební orání má fe tvždy před zimou bíti, proto
če fe hrá ranně na jaře feje. Wřalé fJroudy na
poli Grau nefifobí.

W fterý čas a fterať fe feje hrád?

V teplejjjth frajináh počtná fetí bradu jiš
to měfíci březnu, to ftubenějjjíh pozděj. Seje fc
bud bo filře, anebo m řadám t. j. bo brázd
a8 taf na 1“ od febe tozdálených. Poflební fpůfob
fett hradu je fice pracný, ale toppláct fe.

Má fe brád bujtě nebo říbfo fiti?

o fe řídí:
a) ble půby. Aa půbě filné a bujné fe Hrád

feje řidfo, na půbě rfjať leté a oyšité Huftěj.
b) bc welfofti zrna hrafomého. Čím mětjjt

je arno, tím míce fc ho při fetí hodí, čím
meufjí zrno, tím měně.

YSřifetí bo řabu fe mroho femena uffetří. Jo fetí
fe hrácdyua lehťé půbě zaorá, na těžíjí půdě zatoláčí.

Órád i 5letý fe jejitě fiti může, ftarijt toffaf
nifolito. Setý Zletý hrád rvíce lufef nafazirje,
nežli roční. rád) po fetí mždází za 12—14bní.

Jať fe má $hrád bále opatromati?

dyš brád bo řadu fetý něco pormyroftí: buĎ
fe uotyfou ofopátvá, nebo fopčicím pluhem proorá,
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čím fe uejen zuna zničí, ale i talé země na

fotiuty roftfin přihrne. Aby hrá nepolehí, za
ftrfuji fe ffiťmobo země firomoté ratolefti. bys
Prády při tvlbřépotvětrnofti uffatičně Řoěte, a
šábnýc Iuffů uenafazuje, ufftipají fe sm fivičty.

Ga je pozoromati při jetí Grafu?

rád zrá ueftejné a jne fe, foyž ua fradjo
toiuč. uejípobnějíjí luff) fivou žintou barmu mají,
třeba fipice “wrfffy) jejitě Bvetly, Órád zralý fe

ále pozoruč frpem- Bit bouřlimé, rvětrné a mofré

potočtnoji fe šeň Yradn poobloží, fice vítr Hrádna frfted ložict roznájjí a wytluče, při tolhfé po
wětrnofti ale Iuffy pufají a zrua tmypabátvají.

Bbdasfi paf je i zimní Úráď jeje a fbe?

Angličané a Defgičané fejí též hráďd zimní,
a fice fu fouci září. Sejt ho bud bo ffirofa, anebo
to řade, ro fteréměto pojíconím pádu na zimu
prá ofopárají. Zento zimní bráď u náš ua
Wřoratvč pofub nezbonácnčí.

Co fmýffliš o čočec?

Čočťa je pro libi toefnti zdšnoná potrarva,
fterá ualezá nimohomiloronifů. ať tvime z Plfna
jv., se Čzau tať rád čočomici jídal, že za mífu
tohoto jídla prátvo prworozenftivíbratrovi Safus
botvt prodal, 3 čehož potom mezí nimi nepřá
telíhot poroftalo. TS umofýd frazinácy Afie čočťa
divofo rofte, vw nafjí Croropě toffať umft pěfto
wána býti.

Je-li mice druhů čočft?

Gočfa má imíce bruhů, oman je Č p. toclfá,
malá, nebo fproftá čočfa a t. b.
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ABtternh frajináh fe baři čočtaa jaťou půdu miluje?

Čočťa fébaří jenont m teplý frajinád. £Ona
miluje lehfou, ptfčitou, Dlínatou a totce fudou
půdu a Daří fe obzlájitě po taťotvýů roftfináů,
fteré půdu ob zuny čiftějí £. p. po bramborát.
R čočce fe půba nehnojí, neboť ona tv čerftivém
Bnoji polebá a málo fufef nafazuje; onať fe fpo
fojí 8 těmi zbytťy bnoje, ješ přebázející roftliny
ro půbě neftrároené ponedaly.

Sterať fe má půba £ čočcepřipramiti a fterý čaě fe feje?

Nejrvětfjt nepřítel čočfy je zuna, a proto fe
nují půba pro čočtu čaftěji orati a mláčiti, aby
zuna žádného toznifu neměla. Bůbda fe orá na
zimu ana jaře fe před fetím bobře zroláčí. Cočťa
fe obyčejně feje to prtoní poloríci měfíce bubna
a fice bud bo ffíry anebo to řaby, r fterémáto
poffebním pábu fe napotom ofopátvá. SOna fe
roláčením bo země zadělá, neboť to půbě jemont
mělťo ležeti mufi. Až 3 letá čočťa fe jejítě fit
může, ftarflt afe mfolito; ona tozbází po fetí za
10 — 12 bní.

Rterat fe má čočťapo fett opatromati?

Ste je huftá, protrbá fe; uťáše-lt fe zuua, pleje
fe; a je-li bujná, ftrčí fe bo země firomotvé rato:
lefti, aby nelebla.

Saťf blouho potřebuje čočta £ fmému twbzrání a co je
při fflízení čočťy pozoromati ?

Čočťa tvyzrá za 3—4 mějíce. Ona zrá ne
ftejno, a $ne fe, foyž ty uejfpobnějíjí luffy Hněbou
barvu mají. Při tidé a fudé potočtrnofti fe
aralá čočťa buĎ frpem šne nebo ruťou trhá, pať
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dobře fudů to fnopťy fe fmáše a do domupři
toezená fe tve ftobole na fudém míftě floší. Čočo
mint jfou dobrou píct, zláfitě pro otoce.

Proc pať fe fázejí fazule?

čazule jfou pro lid pracující zážitvná po
trarma. ABařené, nebo na tfuč (firot) rozemleté
Jfou obzláfitní Ermimo pro dobyteť. Gazule jfou
taťé o moc tvýnofnějíjí než hrám, a neťazí fe.

Go z toho náflebuje ?

Že by uafji Ooraroané za nynějíjíh čafů,
foešto brád býmá mufifomitý, a brambory fe
fazí, tam fbe to teplejfjí potvětrnojt borvoluje,
dle příflabu Belgičanů a Angličanů pěftorvánín
fazu! trofce fe zabýmati měli, než fe to až po
fatvád děje.

Který druh fazul £ fázení na pole fe nejlépe hobi?

Očalá crmerglomáfazula. Ona i bobře Autná,
baří fe tmfjať jen mwteplejíjíh frajináď, a me
ftudenýh fe bocela nebaří.

JSafou půdu miluje fazule a Éteraťfe má půda připramiti?

čazule milují půdu Híínatou, fbyž ona něco
píffu to fobě má a obzroláfjtě půbu mápenitou ;
půba tvjjať mufí míti fluneční položení. Půba
pro fazule ztolená fe bud rýčem ryje, anebo
Hluboťo orá, aby byla boftateť fyprá, a jesli jiš
tofce vyšitá, pobnojí fe frátfům bnojem.

TB tterý ča8 fe fázt fazule?

Ata jaře, fbyž jiš teplejijí potvětrnoft naftala
a mrazy tvíce F obámáni nejfou; neboť fazule jfou
prott zimě příliš citlivé. Sm fe fází obyčejně
to prrvní polotvici mějíce Čětna.
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ať fe fází fagnfe?

a)na připrmvenéo uronané“ půbě fe motyfoi
nadělajt ma 1 —2' ob febe rozbálené bolffy;
bo fažbého bolfťa fe rufou tmloši 5 — 8 feme
nový) fazul, fteré fe napotom fyprou zemt
přiťryjí; anebo:

b)na připratoené půbě fe fopčicím pluhem bělají
aft tať na 14, ob febe rozbálené břebíníy,
na Úterý fe napotom bělají bolify, fazule
fe fází a zemi přiťrýmají. Xoboto fpůfobu
fe užívá, foyš fe fazule týc tvelfo fází.
azule fe taťé fází fpolu 8 jinými roftlinami
v řadeh £. p. 6 turfyní a fice tať, aby fe
řádeť fazul 8 řádřem aft taf na 14“ tozbá
(eným turfyoně (třídní.

Ofltatně fe půda fypří, ob zuny čifti, fazulé
fe ofopároají, zralé ruťou trhají, fudjé jfouce fe
fřitbějí a toymlátí. |

Aeft-li pať i tafé mifa fe hodí za potramu pro lidi?

A$iťa fe nehodí za potratvu Iidffou. Óofpodář
tifu proto feje, aby měl doftateť píce pro fvůj
bobyteť. Ona fe obyčejně feje 6 jiným obilním
zruem jaťo mídanina, anebo dyž zrojtla, je požne
a na feno ufuffí, anebo jaťo zelené hnojení fe
zaorá. Jřídťa fe feje toifa £ tomu cíli, aby zrno
její ropzrálo. Daří fe též m ftudenčjjíth frajinát.

Rtyž fe miťa. £ tomu cíli feje, aby arno jeji robzrálo,
a jaťou půdu fe má fiti?

Yta:půdu rolce Hfínatou, anebo na půbn tvúpesnitou.| Wlehťépífčitépůběfewifťajetompob
tou rmůýminfou zdaří, Ebyž je roť wíce toihřh.
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Jaf fe má půda f mice připramiti ?

Ata fe daří po rvffed přebdhůzejícíh rojt:
Tinád ÚHojpodářífůd, ano i toiťfa po mice fe může
jíti, uení-ft jen půda docela myžitá. $ mice fe
obyčejně orá po 2 fráte, jednou ra zimu, a po
bruhé na jaře přeb fetím. "Důba již Imíce wbžitá
bnojí fe polomičně; má-li ale po tvice žito ná
jicbormati, Hnojt fe bojně. Pormrýní Hnojení
dlouhým flamným bHnojen fobě mifa obzmlájítě
(ibuje, proto, že fe jí tímto hnojem jarní roláha
po delfji čas mmpůdě ubrší.

W fterý čaě a fterať fe wifa fcje?

ABiťa na ivyzrání feje fe brzy na jaře, oby
čejuě již fu fouci wměfícebřezna, a fice proto,
aby fpifie tmyzrála, a půda fe £ nájíebujícímu
obilt ozitmému připramiti mobla, blfent téžproto,
aby fe za jarního relhfa, fteré miluje, bo země
boftala. Ona fe jeje na půdu připratvenou a
urotonanou do fjíry. Aozfeté femeno fe zatoláčí
a málcen zatváli. Dřalé Hrouby tvfce uejířobí.
Sbyž rojtlinfy ač tať na 3—4" zmýjíhh pos
wyroftfy, dobře fe jim poffouží, fby$ fe pofypou
fádror (aypfuji). Wtůše fe až Sletá miťa fíti,
ftarfjí již ue, proto že neflíčí. SDua tozthásí po
fetí a8 tať za 10 dní.

Saf dlouho potřebuje mifa f wyzrání a co je při fflt
šení jejim pozoromati?

A$iťa £ froému myzrání potřebuje aft 5 měfíců.
Pořládá fe rojjeobecně za srafon, Úobž ty nej
fpobnějít luffy jjen žluté. Srafá totťa fBžně bu
frpem nebo fofou. SDříronež.fe $ pole ftlibí, unift
býti dobře fudá, fice.fe Yiťfa tolhfá tm ftobolé
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zapaří a paf zplejnitmot, což zrmu a píci nárantně
fifobf, nebobobyteť tafomou plefniwou pící frmený
obyčejně onemocní a pobá.

Je-li tařé tviťa šimní a fbe fe feje?

Angličané a Belgičané fejí mnoho tvify zimní.
Brno této toiťy zimní je tětjjí a fulatějíjí, než-li
zrno nafit mify letní. Ona fe feje fu fonci mě
fíce září buĎ bo ffiroťa anebo m řabed. Semeno
této zimní toify mují dříme u ná8 m Moramě
abomácněti, než fe bube moci 8 ušitfem fíti.

K čemu je bob užiteíný ?

M jižnýů frajináh Croropy je bob Glarvní
potrarmou »ubého Itbu, taf jaťo u náš brambory.
WMtouťajeho 8 ječnou a pffeničnou mouťou fmíf
ffená poffytuje fificí a dutný dleb. Angličané a
Belgičané požtrvají taťé čerfhvý zelený bob, tať
jaťo my čerftwý, zelený Úrád požíváme. Bob
vařený nebo na tíuč rozemený je obzlájitní
frmitvo pro dobyteť, a Inpenatá rofilina tato Hobf
fe tafé £ zelenému mrtvení půby.

Sesli bobu mice bruhů?

1. 3e bob malý nebo fproftů,
2. bob melfý a
3. bob anglidý.

! TB řterých frajinác fe baří bob?

++ Bob fe daří t w ftubenějfjíh frajináš, tam
fbe fe jefitě letní pffenice feje a baří. Bob miluje
tolbťo, a proto fřlízení pobu tm mofrém soťu býrmá
lepffí, nežsít m fudém, ;
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Safon půbu žábá bob?

(Bůbu Hlinatou, těžťou a tofce míhťou. Ata
půbě mofré, fterá má fpobdeťneproftipný, bob
fobě nelibuje.

Jať fe má půda f fázení bobu připramiti ?

Čím ticefráte fe půba orá, a čím bohatějíjí
je mrtvení: tím lépe fe bob daří. Dobří Hofpo
báři půbu pro bob orajt po 3 fráte. Brrouí orání
býmá Hluboťé (a na 8“). %řeb 2. oráním fe
roytveze $nůj, rozhodí, a je-li možná, a8 tať na
4" $luboťo fe zaorá. Prmní a bruhé orání běje
fe před zimou. řetí orání běje fe mělce přeb
fetím -bobu. Bo zaorání zeleného bobu má fe ob
aláfitě fonopt bařitt.

Který čas a jaf fe bob fcjc?

Seje fe co nejbříme na jaře, aby m půbě
jarního mlaha užil, obyčejně fe fonci měfice
března, anebo na začátťu bubna. GSeje fe tafto:
a)m řabeů obzmláfitním £ fctt bobu toynales

eným náftrojem;
b)na připrarocné půbě táhnou fe ofopátvajicím

plufem (radlem a8 tať na 15“ ob febe tozbá
lené brázdy, bo fterých fe femena flabou, a
motyťon zemí přiťryjí, anebo

c) fe motyťou bělají afi na 5—6“ bluboťé a
na 15“ od febe rzbálené bolffy, bo fašbého fe
4— 6 femenomýů zeru tmloží, a zemí přiťryje.

Stejrotce Bobu fe fříibt, dyž fe feje to řabed
na 1“ ob febe tozbálenýh, ta? aby roftlina ob
roftliny na 1,“ mzdálená ftála, a fbyž tzrofie,
potom fe motylou ofopárá.
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Sať je má bob po. feti: offetřotvati?

o feti za něťoliť neběl fe bub branou
amláčí, anebo fe půba mezt řaby motyťou fypřf
a zuna fe pleje. dyž roftliny aft fať na l“ po
wyrofiy (bříhve než bob froěte): fopčejí fe bud
fopčicím pluhem anebo motyfon. $be je Huftů,
protrhá fe.

Sať dlouho potřebuje bob £ ropzrání, a čeho pozorotvatt
při ffTizent jeho?

Bob f foénu topzrání potřebuje5 — 6 nrěficů,
což fe bíc potočtrnojt říbí. Poflába fc za zralý,
foyš toětfjí bIT Lufef je černý. Sralý bob fe frperu
áne, proti fobě poftatví, aby lehčej ufdjí, paf fe
me fnopfy fiváše a to ftobole na míftě fudém
jloší a napotom topmlátí.

3.O roftlináď bambulomitýd a fořenatýd.
Go jfou to za rojtliny, m bambulomé a fořenaté?

— Jfou to tafomé rofilny Hofpodáříťé, jejihš
bambule a tlufté fořent za potratou fibjfou a za
Úrmitvo pro boutácí bobyteť flouží. Sem přiná
(cšl: brambory, muvťem,řepa rozličného druhu a
zelt Hlámfotvé.

8 čemu jjou užitečné brambory?

Braubory, tento jléb $ubýd, jloužejí za
potramu pro libi. Ony fe bajt f jíblu fnabno
připramiti, budto fe tvaří nebo pefou, a ntofou
fe i Gneb beze roffí jiné přípratvy jífti. Brambory
fe přidámají £ mouce obilní, a 3 tafotého brau
Dorotvého těfta je dělá dich, a připramují fe
pofrmy rozličné. 3 bramborů fe pálí Lořaífa(!,
onnf jfon obzrvláfitní a laciné frmitvo pro meffferý
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bobyteř bomácí « pro brůbež. Brambory netvyp
nahradí žádné obilí. 1

Obťub pocházejí brambory?

Podázejť z Mnerify. Prtoní brambory z Aute
riťy bo naffí Gtoropy přinejí jiftý Angličan Fran
tiffeť Drafe (čti Dreg) r. 1586 po narození
Chrifta Pána.

Sať paf to m najji Croropě nobtijelo, bofud bramborůnebylo

Zenfráte čaftěji, Úbyž fe obilí nemrobdilo, po
wftal to libu náramný lab, taf še lidé po
tiftciý Hlabemmřeli.

Go pať z toho nájleduje?

Že fobě máme branborů mice mážiti, a Pánu
Dobu za tento tať tozácný dáreť mběční býti, též
i taťy, že brambory 8 mětíjí pěčí pějtormati máme,
aby ony najjí toinou z Gtoropy fe netoptratily.

Sc bramborů tvice druhů?

Se mwelnimnoho brujů brantborů. Sfou buĎ:
ranné jaťo: 3Jánťy, rohítěťy, jafubfy, čerroené
a bilé a t. b., fteré vanně bozrají; aneb jfou
brambory pozdní, fteré potřebují belfjí čas L tvy
zráut fimému.

A tterýů frajináů fe baří brambory ?

Sny fe daří jať 1 teplýů, tať t 1 ftube=

nýd frajinád. Wěnlé jarní © podzimuí mvazt
jim ucjiťodí.

Jaťfou půdu miluji brambory?

Rřehfou (fyprou) a Hluboceznitvenou půdu;
Ala půdě těžťé a fitnoivité, jaťož i na půdě příliš
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pífčité a fudjé brambory fe nebaří. Červené bruhy
Dramborů fobě libují na přbě těšíjí a ibťé, fbešto
ty jluté a bílé bruby bramborů m lehfé, fypré
a tmíce fuďé půbě fe lépe daří. Ata půbě lchfé
roftou brambory moučnatějíjí a dutnějfjí, a na
půbě těšíjí bývají tvětjjí.

Po fterýdpe pojpobářítýůroftlináďfcfázejt brambory?

Po obilí, po brafje, po jetelu at.b. Rbyž fe
£ těmto přeběázejícím roftlinám $Hnojilo. Ob
atoláfitně fe brambory baří na norminád (fbyž fe
£. p. fuťfa, pajtmiffa na pole rozbělaly). Řež
brambory po bramborád foliť (et po fobě fázett
fe mohou.

Saf paf je to 8 hnojem f bramborům?

Brambory dobře fnefou fažbý bnůj, a i bohaté
Hnojení. Rež ale m půbě čerftoě hojně bnojené
brambory čafto bujně roftou, býmají lojotvité a
fazí fe. Chce-li teby bofpobář dutné a moučné
brambory boctliti: mufí ji bo taťomé půby
fázett, Úterá byla £ rojtlinám brambory předbdá“
zejícím bnojena £. p. po jitě, fbyž f žitu hnojeno
bylo. Je-li ale zapotřebí £ bramborům bnojiti:
bnojí fe Hned na podzim a bnůj fe zaorá, anebo
fe to zimě myrmeze bnůj na pole a na jaře fe
zaorá. — Xěšíjí půba fe bnojí £ bramborům
bloubým flamným Dnojem, aby fe afypřila.
Brambory mítmají z půdy, fterá byla čerftvýmt
toňífom anebo oročím hnojem b$nojena, nepříjem
nou uf, pročež fe na taforvon půbu fázejí bram
bory pro bobytef. Ra notoináh a po jeteli fe
brambory bez bnoje fázett mohou.
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Rterať fe může £ bramborům bnojitl r malém
S Hofpobářitmí?

Zafto: Sta připramené půbě fe motyťon
ubělají bolffy, bo Čterýth fe předně fazenice bram“
borotá tmloží, a trodfem země přiťryje. Ma to
přijbe něco mláta, anebo moučťy z foftí, anebo
něco mídaného hnoje, a pať fe bolíť tou my
fopanou zemí myplní.

Sať fe má půda f brambovrům připramiti?

Půba £ bramborům fe má na zimu bluboťo
orati, a to malém Bofpobářitmí rýčem zrýti.

IMrtwá země, fterá fe při bluboťént oránt
na tor toporá, nefffobt. Je-li na jaře půba
tato boftatečně fyprá: zmláčí fe oftrou branou a
braznbory fe fází. Ateni-li ale boftatečně fyprá,
orá fe na jaře 3 nova, a bnůj £ bramborům
třeba Io zimě mmymezený fe zaorá.

Jaťé brambory fe maji £ fázení ziwoliti?

Úplně zralé a bocela zbramé, profiřebně tvelfé,
moučnaté a molo očef mající. Welté brambory
fe © fázení na 2 až 3 menjft bíly rozťrájí. Při
tomto vozfrajomání bramborů fe na to Hleběti
mufi, aby fažbý díl měl něťoliř očeť. Amolt fe
L fázení i tafé tafomé brambory, fteré me fflepě
dlouhých lí nebnaln, pročež fe před fázením, aby
zamably, ze ffícpa odftrant a na nějařím fudén
mtftě prozatím ponedají. 4D čafu £ čafu fe
femeno bramboromé změní, roezme fe z Šrajímh
ftubenějfjt bo frajiny teplejfft.

€o foudlé o myřezávání a fázení bramboromýh včeť?

Vdyplané očťu z bramborů fe mohor"fdgeti
jenont ua půbu bobron, rýčen a ntotyfou bobře

5
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připramenou. ča půbě Hlabomé a fipatně při
pratvené naději Docela zffamou. Jiftějíjí je to,
celé brambory fázeti, nebo mafem té fazenice fe
vozefjlá roftlinfa braniborotvá tať dlouho živí, bos
fub fořinfi nemá, aby potřebnou potramu 3 půdy
sfátt mohla.

M fterý čas je jázejí brambory?

Čaš f fázení brantbovů řídí fe dÍc pormětruofti
jarní. Sázejí fe, fbyš jiš půda jeft fudá, a
teplejijí pomětrnoft najtala. <Ořítve fe fázejí bram
bory ranní, paf teprma pozdní. de čafto
pozdní jarní mrazy býmají, nají je bramboromé
fazenice hloub do země tlošiti.

Wterař je jázejt brambory?

2Omojím fpůjoben, a fice: roe toelfém Hofpo
bářihví fe fázení bramborů myfonámá potahem,
a to ualém motyfou.
a) PBotahent fe myforámá fázení bramýorů taťfto:

Aa půdě oráním a wláčením připramené táhne
fe plujent brázda, do fteré dělníci po poli
rozeftatocní brambororé fazenice, jebnu obe druhé
aš tať na 13—18“ tmzdélí ruťou totlačí.
rudý plul tyto rozjázené brambory zemí na
2—3"“přihyje. Jta tento fpůfobfe dělářab
Druhý, až celé pole je pofázené. Aady brar>
borů mají na 18-——20“ od febe býti tozbálené.

b) © malém Hofpodářitot fe fázení bramtborů děje
tafto: Ata připratocné půdě dělá jeden z děl:
ní motyfot na 3— 4“ Díubofé jamfy,
do fterýů druhý bělníf bramboromé fazentce
Babe, fteré napotom třetí bělníf motyťou
zenf přifrýmá.
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$atou práci šábají brambory po fázení?

stoyš brambororvé rofHinfy na 3-— 4" myfofo
tvyroftfy: ofopárvají fe ponejpriv. oto ofopátvání
běje fe f tomu cíli, aby fe půda zfypřila, tvzdud
a míbhfoft měly příjtup, a zuna fe obdftrantla. Ja
3—4 neděle pozděj, Dříme než rojtliny fveton,
fopčejí fe. We melřén fofpobářítví nepoftačuje
ruční práce; tu fe zfypřotvání půdy a fopčent
bramborů wyfonámá potahem, m malém Pofpos
bářítmí motyfou. sOfopámání bramborů má fe
při tvfce rvífjíé pormětrnofti biti. Vramborů býmá
méně pod fopceur, fdyž fe jin před čajem zelená
naf ohejne.

Co je při fflizent bramborň pozoromati?

Branrbory máme za zralé, Čdoyžnať jeji
štoutnouti a pojydatt počíná; Hned ale tofjaf
a půby fe uemydobýmají, nýbrý to půdě tať dlouho,
jaf jem nrožná, pouedají, nebo je to půbé lépe
zahormají, nešít me fflepě.

Ranní brambory fe fflízejí fe fonci měftce
čermence, pozbut ale to měfíci říjnu. Bybobýmání
braurborů ze země má fe ryfonátvati při jajné
a tvíce fudjé pomětrnofti, nejen proto, še mnohem
mice práce fe podělá, ale t taťé proto, že je to
pro zadomání bramborů lepfji, fbyž fe fuč,
nešíi fdyž fe moťvé fflidt. ABybdělármajífe ze země
buĎ urotyfou, nebo fe toyorámají a fbirají. Při
tomto tvybobýmání fe naťažené a jaffolito po
ruffené ob zdbratvýd a neporuffených obdělí, ftranou
(ypou u co nejdřho fpotřebují. Wtofré brambory,
dříve, než je 8 pole odmášejí, neňají je na Hros
mabá ufuffiti. Půda po fflizení fe mláčí, pať

b*
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$lubofo orá, při fterém tmláčení a 'orání fe tožby
po brantborácy pátrá.

Sať fe majt brambory tve fflepě opatromati?

Sfíep pro brambory má míti půdu fudou.
Aby byla náležitě fudá, nedají fe ffílepní dtvéře
před fflfzením bramborů něťoliť bní otetvřené. 2Be
fflepě fe fypou brambory na 3—4/ myfofo, fožbý
druh na zivlájitní Gromadu. Bo uřlizení bramborů
bo ffíepa nedají fe fflepní biméřepootetyřené, aby
čertů tozdud tím lépe na ně účinfowati mohl.
Když již zimy přibylo, ucpou fe mifýře fřlepní
a při mfročení bo ffíepa fe toždy bdméřet hneb
gatorou. M zimě má bofpobář od čafu £ čafu
jimé záfobní Hromady bramborů prohlednoutt a
naťajené brambory od zdramůch) odběliti.

Bbo-li pať možno, mypějtomati brambory z toho
ferminfa bramboromého?

SOtofiem, a fice tafto: %a podzim fe myble
bají ty nejzralejíjí femcunt barmbulfy, fteré na
natt po odfmětu naroftou, a nedají je docela ze
šloutnouti. 3 těďto bambulef fe nyní ty feminfa
toytlačí, toe modě fperou, pať fe na nějaťémt
papíru rozejtřené me ftínu ufuffiti dají, a ufdlé
na nějaťém fudém a dlobném mifjtě pře8 zurmu
ufdomajt. Fyto femfnfa fe na jaře Gneb m březnu
fejí, a myroftič z nid a8 na 2—3“ myfofé
roftlinfy fe na připravené záhony přejadí. Půda
těehto záhonů fe fypři, od zuny čiftí, roftlinfy fe
ofopátvají a pozdě na podzim fe brambory pod
uimi toyzralé ffltsf a tve fflepě ujhomají. Ra
jaře fe tyto brambory fázejí, a toffeďa práce fe
taf, jať při jinýd bramborád tyfonámá, a po
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něťoliťalete fe tyto zmlazenébrambory ob jiným
bramborů nerozeznají. tež ale Bohužel! t tyto
amfazené brambory fe fazí.

SOdťudpaf to poází, že za najjidh čajů brambory fe
fazt (černaji), co dříme nebylo?

Ubámá fe příčina toho brojí a fice:
1. uebbanlitooft hojpodářů při pěítotvání bramborů,

a obztolájitě
2.rydlý přermrat poětrnofjti z tvelfého Horfa bo

ftudena a naopať.
Affať ale taformé náhlé přermraty potoětrnofti

bříve taťy Dýmámaly, a přebc brambory nehnly.
Usnámejme raděj 6 fajícím frbcem toto bnití
bramborů za naffid čajů za treft, ob Doha na
nás jeflaný. Japřiti je nedbá, že Bůh fám pos
roětrnoft říbí a fpratouje, pročež roffelifé přičinění
bojpodářomo zůftává marné, nepřidází-li požehnání
shůry ob SOtec fivětel. Snab je to treft 1 3a to,

če a tě Dramborů fc pálí ta ffebá a fbo nf,
jať už pojmenomaná fořalfa, fterou na tifíce
libí na těle 1 na bufit měčně hynou!! — —

azoto bmitf bramborů počíná ua poli teprv
pozdě, obyčejně tv mějíci frpnu, fbyš ranní bram
bory již topzrály. Dobře tedy fobě porabí hofpo
bář, fbyj ucbube fázeti famé pozdní brambory,
nýbrž tužby taťfy jednu polotvici bramborů rannfc.

Go mid o mrfmi?

Že je mrťeo pro libi dutná a elmi zbramá
zelenina, a že poffytuje bohatou píci pro bomácí
bobyteť, fterouž i foně rábi mají. ORrfem je zů
šionějíjí, než ivffeďy oftatut brubhotvéřepy, a nenf
tať pobrobena nemocem, jaťo brambory.
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Je mice druhů mrhvc?“

Se mrfem žlutá a mrfem bílá.
Wirfet bílá jeft ta nejlepýjí mrfem, je melmi

dutná a lépe fe maří, nešli ta obyčejní tiurfetv.
Saťo píce pro náč bobytef má přednoft přede toffí
ojtatní řepou, neboť m půd: Hlubofo zťypřené a
tvíce rolhfé žene tluftí a na lofet dlouhé fořený.
M teplejíjíh frajináh nají Moravy je nrfero
bílá bobře baří, pročež od najjiď bofpodářů, Do
fub nemoc bramborů trimá, zilájitní pozornoft
aaffuhuje.

W fternh frajináh fe mrťew dati?

2 teplejijíh frajinám, a obztolájjtě ro níši
nád, fbe mnoho rofy pabá. Jěrfem nuluje Hluboce
afopřenou Blínato-pífčtou a tofce míbfou půbu.
Ya půděpíffomité, famenité a fudífe mrfer nebaří.

3dali fe tafp £ mrfmi hnoji, a fteraf je má půda
£ mrfmě připramiti ?

Cheemes(: mrfoe fojně nafítbiti, utufíme ji
bobře frmiti, hojně fnojiti. AS ferft<wém hnoji
mítmá mrfer nepříjemnou fftiplamou nf, a býtvá
rezotvitá; protož má-li mrfeo za potratou lidffou
floušiti, nefnojí fe půba před fetím mrfoe, nýbrí
Dnojí fe přeb zimou, anebo fe urfví femeno feje
na půbu filnou, fterá přebdefflchorofu £ plodinám
mrfem předdázejícím bnojema byla. Še-li mffať
mrfem určena pro bobyteť, tu fe feuténo (neb po
pnojení feje. 86 mrfivi fc půda nejlépe připratvt
rýčeru, neboť tín fe bá nejlépe zťypřiti. Kde fe
afe mrfem tve tvelfo feje, tant fe půda na zimu
bluboťo orá, fteré orání fe ua jaře přeb fetím
opaťuje, pař fe půba toláčením urotoná.
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26 fterý ča8 a fteraf fe mrfem feje?

Ytrfeiv fe feje na jaře, foyš půda již ufdla
obyčejně fe fonci mějíce března amcbo na začátřu
bubna. Ona fe feje bnů do ffirofa (jaťo osilí),
nebo což lepfjí jeft to řabeů a fice taťfto: Semeno
mrfiví fe dříve mezi prfty protře, proto že na
fobč ltpne, pať fe 8c fufjim píffen nebo 8 brti
namí aicho se fuou bobrou zemí fmidá. Rynf
fe na připrarené půdě bějí motyčťou aft tať na
15“ ob febe mzdálené rýby (brůzbičíy), bo fterých
fe femeno říbťo feje, a fteré fe napotom buň
motyfou nebo jráběmi zemí přifryje. Děrfem bílou
je nejlépe fítt m řade. Xeft-It je fe ale mrfeto
feje toe tvelfo, tálior fe mna připratoené půbě
plubem mělťé a8 nn 15“ od fehe rozdélené brázhy,
do fterýd fe femeto feje, a paf motyfon zemf
přiťrároá. Až dleté mrfiví femeno fe může fiti,
ftarfjí jiš nifolim. Mzdásí po fetf obyčejně za
21 dil, coš tvjjaf zátoifí od potvětrnoftt.

Bda-li je může mrfov 8 obilit a 8 jinými roftlinami
zároveň bo bromaby fiti?

Wěůje fe fitt © p. © ječníenem, 8 máfem,
še [nčným femenent atd., fbyž fe wfjař půba pro
mrfe hodí. Stůpí ozimé obilí před ztum r0y)p
nulo: mohou fe prázdná nrffta mrĚofní fenternecit
pofíti, fteré fe mtělfo zafopá.

Saťou práci žádá mrfom po jeti?

Půta fe čiftt od zuny, a fbyž mrfem tozefila
a něco poroyroftla, Úypří fe půba ntotyfou, a fe
mrfiví roftitnťy bufto u febe ftojí, tam fe protrhá.
Bílá ntrfero má jebua od Druhé ad tať na 5—6“
vzdálená ftáti.
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Go paf je při fflízení mrfoe pozoromati ?

Ya podzim fe nemáme se ffífzením mrfve
přenáhliti, nebo ona není na zimu taf citlivá.
Stitzí fe 8 pole obyčejně fu fonci mějíce řijna.
Bílá mrfem fe nedá rnfou 3 půby wmytáhnouti.
inf drubomé mrfive fe toydobýmají motyfou,
a mrfe tv řabed fetá může fe tafy tuhorati.
Yať mrůví dobytťu nechutná, fnridhá fe tedy 8 jinou
zelenou píci. Mtrfeto (flizená fe toe fflepě tv fudém
píjfu na zanu uforá a hned tařé něřteré bocela
adramé a nepofiforněné fořeny fc na femteno toy
berou a ftranou obloží.

Steraf je pěftije femeno mrfmi?

Semeno bílé mrfive je až pofib bradé a čafto
ti aa peníze nent T boftání. Aleš ale malou prací
může fobě fažbý bhofpobář femeno toto £ fimé po
třebě zaopatřiti a fice tafto: fořeny, při ffífzení
mrfme pro femeno ztoolené, Údyž fe jim dříme
pozorně nať, aby fe frdéčfo nepojihormlo, obřízla,
ufborají fe pře zimu tv fudém ffícpě. Brzo
na jaře fe to zabrabě zryje fluncční mífto Hlu
boce, a ty femenormé mrfive fe rozfabí, jedna ob
druhé a8 taťf na 154 zdélí. *Pozděj fe ty feme
normě ftupfy £ hůlťám přitvášou. Semcno mrťivf
vopzrá obyčejně to mmějíctfrpnu, a znamením, še
je gralé, jeft to, fbyž jiš má bněbou barmu,
načež fe odřízne, fimáže a f úplnému toyzrání
něťaní na půbu porějí. Po uějaťém čafe fe
femeno mytře, a to nějařé nábobě ua fudém
a dlabném míftě © potřebě ufehomá. Stbyš fe
meno mrfiví příjemně roní, je to znanicním,
ge je dobré.
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Se více druhů řepy?

Šepy je íce druhů; a fice:
1. buráť (řepa cufromá);
2. tuřtu (folntťf,Rohlrůbe):
3. řepa modnice (mobňatfa).

Safý je rozdil mezi buráťem a buřinou?

Buráť je řepa, fterá tm fobě mnoho cufru
obfahuje, a ze Úteré fe cufr myrábí. Buřina je
řepa buráťu zcela podobná, má tvfjať méně cuťfru
a feje fe pro bobytef, je roelmi mýnofná a fou
fenice jí Docela mc nejffobt.

A fterýh Frajináh je buráf a buřina daří a jafou
půbu šábají ?

Daří fe m teplý frajináh a m Hluboťo
fyrré, hlinaté a mirně míří půdě. IS půbě má
penité býmá buráť cufrorwitějíji. MWyfufienérybníťy
fe obtozlájitě © pějtoání buráfa a buřiny hodl.
Ra půbě mofré a fude fe buráť a buřina nedaří.

Saf paf to 8 Gnojenim?

Neljépe jejt to, fbyš fe půda £ přebdáze
jicím roftlinám hojně pofnojila. Je-li tvffať
půda telice ivyšita, bnojí fe na zimu. Čerftrvého
buojení Dnojem orěím a foňjťým fe nemá
£ buráfu užívati, proto je hnůj tento rydle
gene, lupeny bujně frinf, mffať ale tmoření cufru
m fořetu fifodf.

Šaf fe má půda f buráfu a £ buřině připramiti ?

Půda fe na zimu $luboťo orá. Nemá-li půda
boftatef mrtont fily: myroczený Únůj fe před zimou
šaorá. Aa jaře fe půda tějťou a oftrou branou
dobře zamláčí, paf fe femeno feje.
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$tby a jaf je femeno buráfa a buřiny feje ?

Štepa tato £ froému úplnému zroftu potřebuje
6— T mějící, pročež fe na jaře femcno ranně
feje. Setí fe děje 2 způfobem a fice:

1. m řabed t. j. na připratocné půbě fe fopči
cím plubent naorají na 1——2“ ob febc tozbá
fené Hřebíníy. Ra tědto Úřehtuťáh bělají
dělníci ruťou afi na 1“ Hlubofé, a 1—2' od
febe tosdálené jam, bo faždé janfy fe mloží
3—4 femena, na to je jamfa fyprou zemi
ropplní a nohou ftlačí, anebo fr no fetí pole
roálcem zrválí. 6 fetí buráťa a buřiny jjou
těž arolájitní nájtroje ivynalesent; nebo fc:

2. brzo na jaře připramí záhony tov zahradě na
míftě flunečném a proti mrazliwím twětrůní
Ďráněnéám. *Po těchto záhonech fe motyfou na:
bělají rýhy na 1“ od fehe tmozdálené,do fterýh
fe femeno feje, zemí přiťryje a nohou ftlačí.
Soyš fazentce jiš 4 fifty maji, fypří fe půbda,
a boftatcf zroftlé a fjilné fe napotom. fazeiice
tyto při toíhfé poročtrnofti ua připracné pole
přefabí. Tento druhý spůfob je užívá 1wmalém
bofpobáříhví a to fimdenějijíh frajinád.

M čem zálešt dalfji půjtorvání bnráta?

Dali pěftomání zálešť 1wzfypřorvání, fopčení
a čiftční půdy od zuny, což fe děje Dnů motyfou,
nebo pluhem £ tontu zřízeným. ři prrouín fopánífeflabéazbytečnéjazenicewytrhají.© Později
fe docela zimadlé ancbo mobnouti počínající
lupeny oblanují, (nifofiv mffať fupeny čerftivé),
fteréšto Lupeny jfou obtozláfitní píce pro dojný
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bobyteť. Při tomto odlamomání fupenů le,fpotu
zmna pleje.

Co je při fllízení buráťa pozoromati ?

Stitení buráťa fe obyčejnětoyfonátvá to mějíci

říjm při fudé potvětrnofti. Ořípe fe Iupent
řepám m zemi ftojícím obejmou a zťrmí, paf fe
řepa pozorně, aby fe nepofifornila, tyfopámá a
ro fudjém [ficpu přes zimu ufehormá. Nejlépe ofjať
fe pře8 zinnt zachová mwtaf stvanýh pyramibád.

Kterať fc bobré jemeno buráfa docili?

Při jEltzení je nejfrájnějíjí řepy oyblídnou,
a 1 8 fořentý c země toyzbrorýnou. fupeny fe ob
říznou, toffať pozorně, aby fe frdéčťo nepofifornilo,
pať fe to fuďém ffícpě (lépe tffať iv pyramidě)
na jaro ufdormají. X fázení fe ziolí nějaťé flu
nečné a proti mraslimým iwětrům fráněné mífto,
fteré fe bohatě pohnojí a rýče Hlubofo zryje.
Šází fe bud fe fonct mějíce března, anebo na
začátíu dubna, fdyž jiš půda uffla. Ala připra
rené půdě fe rýčem uabělají dbolíťy,aš na 2—3'
od febe rozdálené. Ita poli fázené femenotvé řepy
fe prott zajícůu a zímě drání přiťrytiu flamou
anebo Icfut Hrabanfou a t.d. Půda je napotom
motyfou fypří, od zumy čiftí a femetotvé řepy fe
fopčí. Soyš femcnotvé ftébla as taď na 1“ potvy
roftin, přitvášou fe £ dlouhým Hůlťám; fu fonci
mějíce září, fbe$to femicno obyčejně toyzrá, odříznou
fe ty femenotoé ftébla jrpem, fuffí fe, pať fe
femeno bud rufou tmytře, nebo tvymláti, na fudjé
půbě rozloží a ten prioní čas čaftěj přebobí.
Genteno ua půbě mufí toffať proti mlfným myffím
dránčno býtt.
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8 čemu je tuřin?

Štepa tať zmaná tnřin (Robhlribe) jeft hlatoní
potratva pro lidí m hornatý ftudenůů frajinád ;
fupeny a fořen jeft obzrláfihri a záživná píce
pro bdojnéfrátoy, a pro bobyteť na fenffu, její
Úupeny ale mnoho od houfeneť trpí. Daří fe tve
ftubenýh frajináh, fe jiný druh řepy fe uebaří,
a má bud bílé anebo zažloutlé mafo.

Bbali pať fe tuřín na pole feje?

On fe uefeje na pole, nýbrž jeho femeno fe
čafně z jara do teplýď zahradníd záhonů (anebo
na zahrály) zafeje, a zroftlé fazenice fe napotom
na připravené pole přefadt.

Safou půbu miluje tuřin ?

sZěšťou, hlínatou a wíce tvlhfou půdu. Jbaří
fe taťé při hojném hnojení a při tlffé potvětr
nojtt © na půdě lelfe.

Saťf je to 8 pnojemm?

Štepa tato fnefe fažbý hnůj, a na jaře i čerftvé
hnojení, ačťolnv hnojení na zimu je lepýjí. Bůba
fe mufi bohatě Hnojiti, a polévání fazenice tvy
fvaffenou Hnojnicí tvefmi dobře účinfuje.

Sať fe má půba připramiti ?

Pia fe obyčejnědivafrát orá. Prtvní ování
je Hinboťé, a při drufém orání fc rozhozený (můj
zaorámá, což fe buĎ na zimu, anebo na jaře běje.
řed fázením fazenic orá fe, foyž toho potřeba
úádá, 1 po třetí.

Co fe ftává po rozfázení fazenic?

Při fudé pomětrnofti fe fazenice zalévají, a
půda fe drvojím fopáním fypří a od zuny čiftí.
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Go je při fflizení této řepy pozoromati ?

Šepa tato není proti zimě příliš citlivá,
pročež fe 6 jejím fflizením náhlitt nemufí. Sí
zení fe děje obyčejně ru drufé polormici měfice
října. Ona fe mybobýmá ze země motyfou, při
čemž je opatruofti třeba, aby fe nepofifrornila,
neboť pofjfrorněná napotom ráda bnije. Dříme
než fe fflízí, obřežou fe Lupeny frpem a zfrmí fe.
Štepa tato z pole odrmezená fflábá fe bříme něfam
pod fůlnu, aby zimabla, a teprm fbyž tuhá zima
fe blíží, obnájjí fe do fudého ffílepa, anebo fe
To pýyramibáď ua jaro ufdotvá.

Sěteraf fe femeno čepy tuřim docilt?

ať jaťo bříme o femenu řepy buráf pras
tvero bylo.

Šeli pať tafé řepa roodňatťa £ potřebě?

Ýepa mobnice (obňatťa, ofrouhlice) je pro
Úibi mwelmizdbratvá potrarva, a dobrá píce pro boby
teť. SDna jeft rozbílná ble barroy, huti a melifofti.

m Angličaneů fe baří řepa modňatťa, Čterá
až 50 lib. máší.

2 fterých frajináh fe řepa wodbňatťa daří a jafou
půdu žádá?

MWodnice fe baří to teplým níšináh, mwhor
natýd ftudenýd frajinád fe nedaří. Ona miluje
íce pífčitou, blubofo smrivenou a ČÚyproupůdu.
Daří fe tařé i při čaftějíjí tláze na půdě mápe
nité. Ra'půbě tějte a ftubené fe mobdnicenedaří.
Bdali je £ této řepě tafé"hnojí, a fterý hnůj obmalájitě

miluje?

Wtá-h fe vodnice dobře zbařiti, mufí fe půda
bohatě pohnojiti. Řepa tato miluje obzroláfitěhnůj
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frátto, a čaftějíjí polémánt myĎvafienou Hnoj
nict jí nab míru dobře flouží. Angltčané £ wobnici
Hnojí z roětíjího dílu foftní moučfou. SMna fe
čafto feje do úhoru, a: m teplejíjíh frajináů,
fbe fe rotno robt, po žitě jaťo bruhá pfobina.

Saf fe má půda f mobnici připramiti ?

Půba fe na zimu fluboťo orá. Ma jaře fe
opět orá a přeb fetím fe přba tvláčí. (Semeno
řepy této feje fe buĎ bo fitrofa, aucbo tať jafo
řepa buráť tv řadcý. Semeno fe jenom řídťo hodí
a zamláči.

Jafou jistou práci žádá Imodnice po feti femena?

Sbyš již femeno tuzefilo, půba fe tvláčí. She
roftiiuťy Bufto při fobě ftojí, protrhají fe tam.
Půda fe od zuny čiftí, a řepa fe ofopátvá, pať
mwměfíct říjnu fe'3 pole fflibí.

Rteraf fe femicno modnice docií1?

sCať, jaťo o femenu buráfa pratucno bylo.

s čemu fe hodi zeít blámřomé ?

Se oblíbená potrama pro libi, a jeho ffiroťé
Inpený, amo 1 fojýfál je obztvláfitní pící pro bojný
bobytef. Zelí Glárformé miluje teplé, mlfé po
nebí. Jeli Hlámlového je tíce druhů Č. p. ranní
a pozbnízelí at..

Gafbu půdu šádá zcli hlármřome, a jať má tato půda
býti bnojena a připrawena ?

Zelí Hlávřorvé žábá Hlínatou a teplou půdu,
baří fe obztuláfitně dobře tv nifáimád blíže řef a
potoťů a na tvyfuficnýh rybnících. Selí Glátoforvé
půdu toeími tvyžije, a proto fe £ učníu po Zťráte
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bnojí, jebnou na zimu a po druhé na jaře. Ónůj
owčí je nejíčpe Hodí po zelí Hlárofomém.

Přda pro zelí zvolená fe na zůnu $Hluboťo
orá, a má-li fe zelí fázeti po ječmenu, po otofi
at.b., orá fe na jaře po brubé, a před fázením
fazenic po třetí. MW půbě Hrubomité fobě zelí
hlámfomé nefibuje.

af fe fazenice zelt blámfomého bocilí a přejazují?

Belí Hlároforvé©foému úplnému srojtu potře
buje 6— 7 mějíců, a proto fe femeno jeho brzo
na jaře (jiš to měfici březnu) feje a fice tafto:
AS zahradě fe zivolí mífto finnečné a proti mraz
(ivým tvětrům Úránčné. Zoto toyhlfdnuté mífto
fe na podzim frátťým ftájným $nojem pohnojí a
hnůj fe zaryje. Ata jaře fe záhon tento opět
ryje, hráběna urotvná a femeno řídfo po něm
rozhosené fe mělfo Hráběma do země zatlačí. Při
fudfé pormětrnojtt fe záfon fropící formou polétvá.
Wilabinťé fazenice fe proti mufffám čaftějfím po
lémáním tvobou a přifrytím flamou brání. Jroftlé
a jaťo brť tlufté fazcnice fe při mfffé pormětrnofti
na připramené pole přefabí, jebna od druhé tať
aji na froť zbelí. M5 4 Icté fenieno zelí hlávfo:
tuého jefitě- ftíčí, a proto fe fíti mritýc, ftarffí ale
jiš nešlíčí.

Safou daljjí práci tyto jazenice na poli rozjeté žádají?

Při jnýé pormětruoftife zalévají, a uflé fc
Dojabl. A8 tař za 4 neděle po fázent fe půbda
uotyfou fypří a od zuny čiftí, a pozděj fc zel
fopčť. Self Glároforvé nejmíce rofte £ podzimu, Pbtfž
jiš tepla ubylo a Aladné noci naftaly.
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Co je pri fflizent zelt Hlátofomého pozoromati ?

Stlizent zelí $lámfomého fe obyčejně
toyfonámá to mějíce říjm. Před fflizením fe
ty zašloutlé fjpodní Lupeny oblámou a zfrmí.
Při ffítzení fe blarmy u famé země bud nožem ob
říznou, anebo malou feferfou utnou a Domů při
mežené fe bud na mlatě, aucbo to zahradě na
meliťé hromady frotonámajt. M tědto Hromabád
fe blamy aft tať za 14 bní zapaří, a boftanou
fráfnou bífou baru. Ólamy fe napotom nožem ob
fofifála obbělí, a fofjfál na menfft fufy rozřezaný
fe jaťo bobrá a záživná píce hormězímu bobytfu
přebříábá.,

Sať fe femeno zeli Glároformého pějtuje?

Zafto: Při (Eizení fe ty uejfráfnějíjí, ttorbé,
bílé a proftřebněmelfé hlámly na nízťfýfofifáled
twyberou. Wyzbrothnou fe 1 8e fmými fořeny ze
země, přeb zimou fe toffech zrmablýh Iupenů zbamt
a m fuďém míce Alabném ffíepř fe ffomají.
Na jaře, Úbyžjiš žádný mrazů £ obámání není,
vozfabí fe tyto femenomé Dhlamy m zahradě na
míjtě flunečném a dráněném, jedna ob brubé aft
na 3 fttemice zbělí. Přeb fázením fe fořeny Blato
m Huojnici, fterá mobou zříběna byla, zmtočí.
ÚWyroftié femenormé ftebla fe £ přijtojícím Hůlfám
přimáší. Semeno zrá neftejně, pročež fe ty ftebla
zralého femena obřešou, a ftébla nezralého femena
aš £ jeho toyzrání prozatím ponedají. Stéb a
aralého femena fe na půdě flabou na pobložeuč
plahty, ze fterýů bocela fuďdýů fe napotom
femeno mytře a to nějaťém pytlífu na fufém a
dladném míftě © budoucí potřebě ufotvá.
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4. ODroftlináď obňobníd.
Stteré hofpodáříté roftliny nazýváme obýobní?

Zy, fteré bofpobář nejen pro fimou potřebu
feje a pěftuje, ale i tafé probámá, aby za ztr
šené penfze jiným potřebám tvyfotvěl, a to, Co
na poli nerofte, za ně nafoupil. Sem přinálešt:
1. roftliny fpřádelné, totiž: len a fonopt;
2. rofiliny olejné: řepfa, řepáť a máť.
3. roftiiny fořenící: totiž mel.

Jaťf fe rozděluje Icn?

A) ro taf nazvaný prašný neb Hlibtf, jehož zralé
femeno náfíedfem Horfa ffunečního 8 torzáním
puťá ;

b) m tať nazvaný míatný, jehož fenteno fe teprto
mlácením bobýtá.

Dále fe (cn rozběluje ble čafu fett frvého
m feu ranný, proftředuí a pozdní.

W fterýůý frajináh fe daťt [en?

M tafomých frajinád, fbe mírné teplo a
olbřá potvětrnoft panuje, fbe čaftějíjí bdefiťa
fluneční teplo fe ftříbají, a proto taťé Defatčané,
fteří na pobřeží mořjfém bydít, nejťvájnějíjí len
pějtují. Daří fe tež to ntžináů Blíže řeť a rv for
natýd lejy pofetýůh frajinád, fbe befif a rofa
čafto půbu zatvlažují. Aa rotvinách, Fteré ob větrů
telmi tonfuffeny býají, len fe nedaří.

Rdyj je tedy len m fajbé frajině nebaří: co 3 tobo
nájícbuje ?

Ďe fe femeno Inčné m tafotvýc frajinád,
fbe fe len tebaří, nemá fitt, fice fc pole 1 brahé
femcno zahodí. Když Hofpodbář mmffto (unu to famé
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pole zafeje jiftým obilím a obilí z toho pole ff
aené probá: můjce fobě za ztržené peníze toho nej
fráfnějjjiho Inu pro fmou potřebu foupitt.

Safou pňdónmiluje Ic?

$luboťo fyprou, mice Ieffou než těšťou a
bohatě mrmenou půbu. AB půbě Hlínormité, piffem
atypřené fe len bobře baří. AB půbě pífčité a
mápenité fe len nebaří.

Po fternj předbázejícíh roftlináh fe len jeje?

o bramborách, po řepě, po zelí at.b.; na
půbě lehfe může fe len t po jttě fiti. ZC% fe Daří
na rorminád po jeteli a po lufformináh. Yen po
Inu fc nedaří, a na tom famém poli, na fterém
poflebně byl fet fcn, nemůje fe len až zafe za
6 fet fíti.

Bdališ paf fe taťé fe ru bnojt?

Čerftmým ftájným Hnojan fe fe Inu nehnojí,
proto še Icn to čerfttoém hnoji býmů zblomitý,
t.j. mímá tlufté ftéblo a tluft“ mláfno. Ónojí fe
teby £ roftlinám len předcházejícím (F bramborám,
£ řepě, £ Iufforinám). Sest ale půba tmíce tvy
šitá, taf že pro let boftateť mmoné fíly ro fobě
nemá, napomůže fe fu zbaření Inu tím, fdyž fc
něťoliť bní před fetím půba Únojnicí polérvá,
anebo fbyž fe popcí, na pra utlučený trus bofubí,
moučťa z fofti at.b. po půbě rozhobí, a jpolu
8c femenent Do země zabělá.

Saťf fe ná půda fe Inu připramiti ?

$ůba po brauborád, po řepě, po zelí a t. b.
fe na zimu bluboce orá. Jetelijfa a norotmy fe
orají po 2fráte, jebnou na pobzím a po brubé
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na zimu. Děá-li len náflebormat na ojimé obilí:
zpodiitá fe ftrniffo Úned bo fflizení obilí, a po
nějařém čaje těžťonubranou náležitě zroláčí, aby
ty faninfa zuny, co m zemi jfou, na podzim
rozejjly; pať fe půda na zimu po druhé a fice
Hluboťo orá. Půba oráním na zimu připramená
fe na jaře £ rannímu Im tmíce neorá, aby fe
jarní tolfýlo m půdě déle udrželo.

M tterň čae fe feje Icn?

Ranný fen fe feje fe fonci měfice března
anebo na začátlu dubna, fbyž již půba ujfla a
teplejijí potvětrnoft naftala. 3e-ft půda moťfrá, a
femeno Inčné fe zamaže: ruclice to fiřodí. Jbaření
mt ramtčjo je jiftějíji, nez pozdního, nebof ranní
(et nalezá m půdě mlýřoft zimní, a tafé od mujfeť
toftť netrpí. PBroftředníIc fe feje to měfíci foětnu
a pozdní m ntěfíci čerronu. Proftřební a pozdní
len čajto muoho trvf od fudé potvětrnofti, ob
muffef a od forťa finnečního.

dařé Inené jemeno má je £ jeti smolitt?

Sučné femeno na fetí má fe zmoliti se tofft
opatrnofti. Ruefé Inčné femeno, tať zmaný rygoš
(tunfomé) je to nejlepiji, ale i tafé nejbrašffl.
Gemeno toto má barru fivětlo-Hnědou,je blýfEaré,
má obnuté fipičfy, je ftejné elfí a drobného
aruťa. A domácího Inčného femena jeft to 2frát a
Afrát feté to nejlepfjí: neboť zfuffenoft tomu učí,
še bámá fepffí Icn, než to foupené notvé femeno.
XOftatně fe má £ feti bráti femeno úplně zralé a
ac ftudeučjíji frajiny do frajiny teplejfjí. Seje
fo 5 až Gleté femeno, ftarfit nifoliiv, 3 toho
ftarého fomena fe dělá olej.
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Má fe len hufto nebo říbfo fiti, a čeho jeffič při jetí
pozoromati?

Chceme-li míti čijtý len, mufí fe fíti bufto.
Genom tenfráte fe feje říbřo, fdnž ceme, aby
femeno jeho náležitě toyzrálo a £ fetí mohlo upo
třebománo býti; neboť na říbťo ftojícíh floupcích
fe femeno bofonale twyminnje. Před fetím fe
Inčné femeno na jiftém f jeho čiftění tuynaleze“
ném ftroji walýuje. Půda fe branou náležitě
urotoná, femeno fe feje do fjirofa, pať fe zamláčí,
a na lebťé půdě tmálcent zamválí. Spolu 8 ranním
nem může fe tafé mrťrí femeno fíti.

Steraf fe len po fett pěftuje?

Přijbe-lt brzo po fetí lijatvec (filný defft), a
udělá-li fe na půbě fifraloup: pomůže fe tomtu,
foyž fe půba branou trním Hufto propletenou toláčí.
Koyž len tať afi na 3—4 palce potoyroftí, pleje
fe zuna.

Co je pozoromatt při fflizent Inu ?

Soyž Inčné flonpiy a jeho femenomé Hlateťy
šloutnoutt počínají: tenfráte fe len trhá t. j. fažbý
Inčný floupef fe i 8 fořínfem ruťou ze země top
táhne, a len tmytrhaný fe na malé Hrfti flabe.
Dobrý Hofpobář hned při tomto trhání frátřý len
ob dlouhého, ležatý od ftojícího odběluje. Zrhání
Inu má fe bítt při tidé a jafné potmětrnofii.
ten toptrhaný fe napotom bud na trátonífh nebo
na ftrmffu to řade ztenfa rozloží, a za něfoliť
bní fe obrací. Lépe toffať je, fbyž len toytrhaný
fe ro malé fnoply fmáže, a tyto fe ť fuffení proti
fobě poftatvf.
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Co fe 8 tim mytrhaným a ujdlým Incm dále děje?

Stmáže fe napotont toe fnopfy, a domů při
voešený fe drhne t. j. na jiftém železném ftroji
fe protahuje, a femenomé Hlamičfy fe odtrhují,
fteréšto fe napotom na půbě £ fuffent rozlojt a
později toymlátí.

Co fe děje 8 tím obdrhuutým [nem ?

Xen odbrhnutý len fe opět tv fnopfy frváše,
na pole tvytveze, fbešto fe na firniffáď, na tráto
utfáď a fudýd luťáď L rojjení m řade ztenfa
rozloží. W rojjení fe len toyfíábá budto hned po
obdrinutí, anebo pozdě na podzim anebo na jaře.
Stoyš len £ rofjent tyložený ua jedné ftraně fe
rofce bílí, obrací fe Hůlfami na brufou firanu,
a tať rozložený fe ponedá 3——4 neděle. KDYŠ
fe při drhnutí mezi príty toláfno ob mým dřel
nůd) čáfteť [chce obbělí, je to znamením, že len
jeft doftatečně odležený, ro fteréměto pábu fe me
fnopťy váže, Domů odtveze, to pazberně fufjí a
foncčně tře. Zento fpůfob rofjent (m je na
Worarmě tafřfa toffeobecný, jeft roffať taťé jefftě
jiný fpůfob roffení Ču tve twodě, fíerý je lepffi,
než onen prrouf.

M čem pozůftámá roffent Inu ne mobě?

Zo fe běje tafto:
Dtše potofů a říčeť fe na míftě fiunečném

vyhází aš ua 4—5“ bhluboťáa ua 8' ffiroťá
jáma, bo 4 ujlů (čterýranatá), bo fteré fe
ftružťou © jedné ftrany 3 oťolo běžícího potofa
anebo říčťy tvoda Aytá, a druhou ftranou poufftí.
SOddriuutý len fe porořífíh bo otepf zimolna fmáže,
a bo trubliťa 3 latt bo 4 ubhlů zbitého a na 5'
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toyfofého fe pojtatví. Zpobef truflifa fe dříve
obloší flamou, fterá fe i po ftranáů rosdělt.
Zrnbltť [nem naplněný fe přifryje flamon a do
té twobou naplněné jámy pojtamí. Ae mobě fe
trubítť přifryje prfny, fteré je fameny obtíží, aby
trublfť potonul, a pob mobon oftaf. 3ať dlouho
truhlíf me modě zůjtati má, to fe řídí dle po
ročtrnojtt; při teplé pomětrnojti 6 dní, při jhudené
ale 14 bní. Stoyš při zfoufjce mláfno sd břema
fe Ichce oddělí, rofjení je dofonáno, len fe 3 tru
hííťa roybere, m čifté modě myperc, pať je £ bílení
na frámniťfy nebo na fudé louťy ztenfa rozloží,
a řažbý 4— tý den obrací. Laťf rozložený len
zůftane 2-——3 neděle, což fe díc bnb teplejíjí nebo
ftudenějijí pomětrnofti říbí. Ojtatně fe m pazberně
fufií a tře. Aojjenf t zeleného Inu fe Ddíti může,
fterý, jať zfuffenoft tomu učí, toláťno tenotnřé
dárvá, femeno ale je ztracené.

Kterať je £ jetí dobré Inčné jemeno přjtuje ?

Zafto: Pro jeuteomi let je zmoli půda
roíce těží, a bohatě Huojená, na fteré po 6 fet
sádný let fet iebyl. 6 fetí fe zmolí 2 až Sletý
(2, nebo 3frát feté) femeno, fteré fe ua jaře, co
nejdříve na půdu F tomu připramenou jeu řídbťo
feje. SAroftlý Icn fe nedá zůplna bozráti a trhá
fe, Toy fenieno má fmětle Gnědoublýffavou bartou.
Zen mytrhaný fen, aby ují, fe ffifmo proti
fobř poftarví, a Toyš femenomé Hhlármfypuťati po
činají, froáše fe do malých otepi, domů zameze,
na mlatě brůne, oddbrhuuté blamfy fc prozatím
na fudou půdu odříidí, na podzim fc tvyrulátí a
femeno fpolu 8 plemami fe pro jaro ufehotvá.
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Pnčné femeno fe může Sťráte a nejmíce 6Gtráte
fit:, ftarfjí už nifoluv. Staré [nčné femeno fe pobf
f vyrobení oleje.

R čemu je fonopi (Óanf) bobré?

3 fonopí fe bělají plátna a obztolájitě pros
mazy. 4Dno fe daří m teplých frajináh, zmláfitě
we tmelfýh nížináh, na royfufjenýh rybufcíh a
na myfufiených bařináh. Smým zrůftem ubufí
fonopf roffeďu zunu, a tať toyčifffuje pole. Je
fonopf malé a prubé.

Jaťfou půdu miluje fonopí ?

Stonopt miluje filnou, Úinboťo sfypřenou a
mírně lýťou půdu. 9ta půdě pífčité a fudé, jafož
t na půbě mofré fe fonopf nebaří.

Po fternh předcházejících roftlinách fe fonopi feje?

Ytenf jábné jiné Hofpodářilé roftiny, fterá by
roť po rofu na té famé půbě fetá fe dařila, jaťo
fonopl. Proto fe unlezají fan a tam £. u. fonopné
zafrádťy, rv fterýdh fe Čažbý roť Čonopl feje. Ono
fe daří i po jetelu, po obilí, po bramboráů a
tepě atb. bo fonopt fe obyčejně feje ozimé obilí.

Bdasli fe půba pro fonopí btojt?

Ra royfuficnýh rybnícih a bařináď fe toe
prioním voťu pro fonopí nebnojí. Jinaf ale fe
půba pro fonopi toždy brmojnáfobně bnojí, jednou
na podzitu, a po druhé na jaře. Ma jaře je
Dnojí frátťým, dobře ulešeným $nojem; t tafé
bnůj záďodní fonopf trvelini dobře flouží. Ya
prájjeť utlučený Holubí trus, mončťa z foftí, popcí
ze falajfárny a t. b. přeb anebo po fetí fonopí po
půdě rozhozený na bujní tozrůjt fonopí tvelmt
účinťuje.
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Saf fe má půba připramiti £ feti fonopi?

Staré přijlomí znt: Při onopt fe nemá ffetřitt
orání, a při Im toláčení. — Přeb zimou fe půba
bluboťo orá. Aa jaře fe tať, jat toho potřeba
šdbá, orá jejitě po drubé, po třetí, ano i po 4té.
Při orání fe bělají úzřé brázby a půda fe orá,
foyš není ani mofrá, ani příliš fudá.

DMfterý čas fe femeno fonopné fejc?

25 brudé polotmici měfíce Dvětna, fdoyž fe
mrazů tvfce obátvati není, neboť fonopné roftlinfy
jfou proti zimě příliš citlivé. Sa feti fe zroolf
úplně wyzralé femeno, fteré fe toždy po 2 Icteů
8 jiným zamění, (tezme fe čerftivé). Mejprofpěj|=
nějfjí je to, fbyš fe ©fetí femeno fonopné foupf.
Ba nejíepjjí fe ubámá femeno fonopné bábdenífé.
3letě fe může jejítě fiti, ftarffi jiš nifoliv, proto
še jiš neřítčí.

Sať fe fonopné jemeno feje?

Šest půba oráním náležitě připratena, ztvláčí
fe před felim oftrou a těšťou branou, femeno fe
bo ffiry rozhobí a zamláčt. Oftatně fonopf, fteré
brzo rozdhází, až f jeho fflizení žádné jiné práce
nežádá.

Co pať je pozoromati při jilizení fonopí ?

Konopí má rozdílné pohlamí t. 1. je famčť
a famičť fonopt. Scnon famičí fonopí femeno
neje, famčí žídbného femena nenefe, ačťolito fvěte.
3 Bvětu faměího pabá praf na fimět famičtho
fonopí, a tať fe toto zúůrodní. Samčí fonopí
bozrá dřím, obyčejnějiž fu Čouct čermence, famičí
teprtu to září Dozrá a proto fe těž fašbé zroláfít
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fřítzt. Zralé famět fonopt fe jebno po brubém ze
země rybáfne, to malé fnopfy fváže, pať fe mu
fořert utnou. AJralé famičí fonopt fe též rufou
ze země 8 fořínfy roytahuje, tv fnopťy fimáže a
£fuffení na polit proti fobě bo pyramíby poftatví,
pať ufdlé domů zatveze, femeno fe obdrbhne, Čteré
fe £ úplnému tyfujjent na fudé půbě rozloží.
Wlůže fe taťé famčí a famičí fonopí bohromaby
(fíibiti, m fterém pádu fe fice femeno ztratí, afe
na toláťně fe muobo ztffá.

Šaf fe děje rofient fonopí?

af jaťo roffení Inu.
Šať fe pěítuje femeuo fonopné ?

Zafto: Ya půbě mezi turfynt, to bramborád,
zelí a t. b. Dělají fe fem tan boliťy, a bo fažbého
bolifa fe tofoží 2 — 3 dobré fonopné femena,
Žteré fe napotom přiťryjí zemí. "Později fe ty tvy
roftlé fonopné roftlinfy myfvaffenou Dnojnící po
lérvají, ofopátvají a fopčí, nepotřebné ale ze země
ytabují. Aa tyto o fobě ftojící ftromfy tozbudh
a flunce ze toffeď ftran účinformatt mie, proto
býmají filného tozroftu, a bohatě femena nafazují,
fteréš úplně tyzrá. Bo úplném toyzrání femena
uříznou fe ftromfy blíže země, fujjí fe, pať fe
femeno toyfíepá a na fudé půbě ztenfa rozloží.

$roc fe feje řepfa (Mibe)?

8 můli oleji, fterý m jejím femenu obe
fošen jeji, 3 něhož fe tmytlačt. Zafé její fláma
fouží za frmirvo pro dobytef, a je čafto hofpo
báři, Úterý před zim obiíní flámy neffetřil, tmefmi
mítaná, neboť řepťa fe obyčejně již fítst fu
Čonci čertona. Seje fe bud na zimu neb na jaře.

6
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W ftern frajináh baří fe řepa ?

VBjfudy, fbe tuhá zima nepanuje. Stálá zima,
a fučání přífrom řepce bobře flouží. Maproti tomu
afe zima proměnlivá, Úornaté ftubené tvýfjiny,
mrazlivé půlnoční tvětry, tylhtá půda řepce fffobí.

o Saťfoupůdu jádá řepla?
Repřa Sábá hHluboťofypron, bobře zmrmenou

Hlínatou půdu, m fteré fe mápno mynadázl. Půda
moťrá a pífforoitá fe pro řepft nehobí.

Po Útery předásejicíh rvftlinád fceřepfa jeje?

Bo mífjantně, po mice (fterá fe jaťo zelená
píce potřebomala, ancbo na feno fufiena byla),
po 2 letém jeteli (foyž fe po proním fečent
idneb jeteliffo oralo), po ranníů branrboráů, po
ranním Inn a tb., i tafé fe může řepřa po
řepce fiti. Bo řepce náfleduje obyčejně ozimé
obilí (pfjenice, žito).

Bdasli fe © čepce hGnojí?

R řepce je obyčejně nehnojí, nýbrž fe $nojt
bohatě £ roftlinám řepťupřebázejícím. Jeli mífať
půba tvice myžitá, a hnojení zapoiřebué, hnojí fe
frátťímm, dobře uloženým $nojem. Dobře účins
fuje hnůj otočí, foňjtý, Uotvčsí, moučťa 3 foftf,
máprno a jiné froje.

Saf fe má půda £ řepcepřipramiti ?

Půda f řepce mufl oráním a vláčením lu
boťo zfypřena ano tať řťa na prájjeř rozbros
Bena býti.

B tter čaš je jeje repfa?

Štepla fe feje fe fonci měfíce Července aneb
to prroní poloroici frpra.
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Jaf je feje řepa? |
Zrojim (půfobem,a fice: 14

1. bo ffirofa, při Úterémfett fe má vbzmtájjtě na
ftejnou fetbu- bleběti;

2. obzrolájítním £ fetí řeply nalezeným ftrojem;
3. femeno řepťy fe m bruhé pofomict měftce čer

tence m zahradě na připramené záhony Hufto
zafeje, pať fe tv říjmí roftfinfy na pofe m
řabách přejází. Až 4 leté femeno řepfy fe jefitě
může fiti, ftarfjí toffať nifolim, proto že tmíce
neřlíčí,

Jaťfou práci žábá řepla po jetí až £ fflízení ?

Když roftlinfy 2—3“ smýffh bofáhly: pros
trhají fe bufto při fobě ftojící, a m řadách ftos
jící fe ofopámají. Baf fe po 2 fráte -a fice po
prtvé to mějíct září a po druhé to říjnu fopčicím
pluhem fopčí, fteré fopčení fe na jaťe po třetí běje.

Kdy fe řepťa fflzf a čeho při tom pozoromati ?

Štepfa obyčejně toyzrá to měfíci čertvenci. 3a
znamení, že řepťa je zralá, flonšť, Úbyžcelé ofent
zběfilo, fbyž již femeno m luffáď černohněbou
barmu má a jednotlimé luffy puřati počínají.
Sralá řepfa fe frpem ne, a fbyš po 2 — 3 dbned
ufála, tehbák fe na můz pladtami obloženýřade,
bomů odtveze, m ftobole na mlatě mlátí a femeno
fpolt 8 plemarní fe na půbě při oterořenýh toi
fotí fufí. Ja 8—10 dní býmá fndé, fbešto
teprt fe čiftí.

Co fmýfiltě o řepce jaré?

Atepfa jarní, fterá fe na jaře fu fonci bubna
feje, nejiftě fe baří a feje fe obyčejně jen tehbáž,
fbyš ozimá řepfa přes zimu myhynula.

6*
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Rolifterý je máťl?

„Wáť je bmojího drufu, a fice:
L. melťý bílý máť, Úterý bud bílo nebo čertveno

Evěte.

2 malý modrý máť, Úterý Úvěte mobro červeno.

m tterýd frajiná baři fe máť?

25 tepfůd frajináh, tv ftibenýh hornatýd
frajináů fe nebaří.

Safou půbu žádá mať?

Ryprou, Hlínatou půdu, te fteré fe mápno
ropnadází.

Scft=[i pať fe tafé £ mátu Gnoji?

WMáťžádá dobře zmrmenou půbu. Sejesli fe
£. p. po bramboráĎ, po zelť a t. bd.a bnojilo fe
hojně £ těmto předdázejícím roftinám ; tehbá fe
L málu nehuojí. Je-li ale půda twice tyžitá:
bnojí fe před zimou. Rež ale i před fetím fe
může půba pro máť Lrátfhm bobře uleženým hnojem
bnojiti. ÓOnůj otvčt fe obzrolájitě hodí pro máť,
jenu floušt tíž polémání rmyfeafenou hnojnicí.

Šať fe má půda £ mafu pripramiti?

9áť miluje zČypřenou a tať řfa na prad
rozdrobenou půbu. Půda fe na zimu orá, anebo
to malém Úofpodářftmí, co je lépe, rýčem ryje.
Aa jaře, fbyž jiš půda ufdla, oftrou a těšťou
branon fe dobře zrvláčí.

$by a jať je máť jeje?

SŠeje fe zárormeň 8 orofem to březmí anebo
na začáthi dubna, a fice bud do fitrofa nebo

Im. řabed). Ataťomé deobopnfé feminfo fe dříme
jmífá fe fudýnt píjfem, ancbo fe fucos zemí,
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pať fe říbťorozfeje. Při fetf tv Faber je pogo
romati, že řab ob- řabr ad tať na 13:—15“
tozbálenbýt má. Při fflízent mať fe nejfráf
nějijí úpíně zralé Úlaté bloroy toyberou, u fmá
zané něřbe na půděpomějí, a teprm před fetím
fe toyflepoL. AŽ 3 letý máť fe jejítě fiti může,
ftarfjí už ne. Geje fe máť i 8 jinými rofili
nami dohromady (1 p. 8 mrfií.

Sterou práci žádá máť po feti?

Ba něfoliť neděl, Úoyž roftlinfy jiš něco po
royrofty, ofopámá fe máť ponejprro, při Žterém
ofopároání fe nejen zima pleje, ale t taťé Hufto
při fobě ftojíci roftlinfy fe protrhají, tař aby
jedna od rudé a8 na 6—8“ rozbálenabyla. Když
maťoré rofifinfy a8 na 3—4“ mýfify poroprofily,
ofopármají fe po bruhé. oto ofopátvání fe nemá

dítt za rofy, anebo m čaš mofra, nýbrá při indé
potwětrnojtt.

Který čaš je máť jflizí a čeho při tom je pozovomati?

Sbyž flébla a hlavy již ufýly, a femeno
modré barroy nabylo, fílízí fe máť t.j. bněto fe
Hlavy uříznou, anebo fe ftébla 8 neodřízmtým:m
blamami ze země tmytáhnou, tve fnoply fmážou a
f fuffení m pyramibáď proti fobě poftarvt. Při
fřlsení modrého (Hlídačího) málu je opatrnofti
třeba, aby femcno nevypadalo. Mat niťby ftejně
nezrá, pročež fe čafem prohlíbnouti, a zralé Hlátofy
fe tošby odřísnouti mufí. Ólámfy obřiznuté fe na
fie půdě na pobloženouplatu Ylabou, čaftěji fe
obrací, pať fuč nožem fe ofmíraji a fetteno fe
toyříepá. Me roelfém $ofpobářítmí fe mafotdé $lamy
t taťé mlátí. 3 máťu fe bělá rofborný olej.
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vy nd čy 8 čemuje dmel? -4
m" Gfrnelfe fbbl na Biioo, jemuž fe příbámá,
aby bylo djutnějíjí a délefe ubržeti nedalo.

Co můobě tajů Hofpobář, dřím než úmelnici zaffá
n JUbatě počne, náležitě rozmášiti? '

1. že fášbá půba a fažbě položenífe pro $melniciUnehodí; v
2. ge Úmefnice mnoho práce a mnoho penějitýdh

mýlofh žádá, a še ty 3 prtoní leta z dmelnice
šábného ušitfu netvezme;

3. še zdaření Úmelu je melmi rtejifté.

W fterýů frajináh fe dmel baří“

A5 mírně teplých frajináh, fde fe míno robí.
Sfunečné a prott mrozlimým větrům dráněné
položení, jaťo fu př. fjirofé úbolt, fteré horami
a lefy proti půlnočním mrazlimým tmětrům jeft
dráněno, fe nejlépe pro fmelnice Hodf. Aaprott
tomu ale úzťé úbolí, položení půby blíže řef, rvel
týd rybnífii a močálů, fbe obyčejně ruba fifobt,
pro gaflabání Úmelnice fe nehobí. 2 najit cí
fařfťé řífítfe m Čedád nejlépe mel pěftuje,
atolájjř m Satecfu (Saaz).

daťfou půbu nriluje dmef?

Óluboťo úrodnou a fyprou, teplou, hlíoma
ton půbu, fterá něco tmápna má. Wyfuffené
rybníťy, Hlínaté nánejy potoční, fe fu rozdělámání
$melu toefni bobřeGobi.Bůba mofrá fe ale nehod.

13af fe má půba £ fózení $melu připramiti ?

Gfntel žene fmůj fořen až na lofet Hluboťo
dozemě. Aimoleněpůda pro mel fe mufí teby
Týhománím na 2—3' $luboťým, anebo bluboťým
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oráním připratviti, Připramení půby má fe přebs
feyziti na podzim, aby tozbuů, mráz a.zimní
rolýlo půdu proniffy a ji lépe zfypřily.. Se-li
půba Hubená, mují fe bnojiti ztoláfitě abni
lým dřívím, proutím, obpably flamnými a t. d.
Ste fe půba při zafíábání Amelnice tafto nepři
pramí, bube mel jenom něťofiťfet bobré fflí
šení pojfytotvati, jať mile fořen jeho $louběj bo
gemě motlačí, počne Únraměti a brzy zbhyne.

Saté dmelomé fazenice je maji zvoliti £ (ázent?

Sazenice jfou mladé výhony, fteré na jaře
a fmene neb nab fořenem roftou. 4 fázení fe
atolí fagenice a8 na 3—4" dlouhé a na 1“
tlufté, nepojífrorněné bílé a niťolim buté, z feřů
ařramýh 36 let jtarýcd. Sazenice muff nej

méně 2 zdramé očťa míti, a beron je 3 tafovmýd
frajin, fbe fe dobrý Amef pěftuje.

Rody a jať fe fazenice +melomé zajazují ?

Sázení fe děje o měfíci březnu anebo 10dnbnu.
Sůzí je mwřaded na záhoned na 6“ ffirolýd,
te tozdálenofti 4. Aby tyfjať fazenice tvžby na
frvé patřící mífto ftáti přijfíy: poznamená fe mífto,
be fazenice rofazena býti má, folffem. Ota tědto
poznamenaný mffted fe dělají aft tať na 11“
flirofé a na 1“ hluboťé jámy, fteré fe aš do polo
tvice dobře ufeženým ftájným hnojem naplní, paf
fe jáma dobrou úrodnou zemí doplní. Atynt feubělajífolifem3dírytafto:.| dotědtofe
fazenice fvým tluftým foncem ftrčí, na fteréfe zem
zatlačí, a t proftřeb,fe afi na 1" dloubý fůf
přirazt. Dobře zajázené fazenice m Blubolé dobré
půdě jjou úrobné až přes 20 let.
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Sať fe mel pěítuje po fáztní m 1.2. a 8. roce?
1. B prwním roce fe m měfici čertonu

Úmelnice po nejprto, a tu červoenci po Druhé
ofopámá, aby půba zfypřela, a zuna fe tvy
čiftila. Jenoucí mel fe T bůlťám přivazuje.
Prázdné -mffta fe mohou řepou, zelím a t.b.
topfázeti. Ra podzim fe ty mladé rémy a8 tať
na 1“ nad zemí obříznon, a rémy fe f zadrá
nění proti zimě flámnatým bnojem přiťryjí, Čterý
fe na jaře blíže vém 8 opatrnoftí, aby fe rétvy
nepofihornily, bo země zaťopá. © příznirvýh
Tete boftámá fe čafto tv prtoním roce Úmel,
tať zmaný „panenftý Gmef,“ fterý roffaťnemá
eni tať fibeznou toůní, ani tu žlutou bartou,
jaťo dmel ftarý.

2. M bruhém roce fe na 18—30“ blouhé
fmfoté anebo boromé týčly £ fazenicím bo země
upetoní, fu fterým fe rémy, foyž na 2—3/, a po:
prutty (Yanfen) 2—3' zmýjíty bofáhly, míhřou
flamou přimážou, a 8 tím přitvazormáním fe po
fračuje. W měfíci červnu fe mel ofopátvá,
m to čermenci fopčí, a paf na zimu $nojem při
fryje, jať mwprioním roťit.

3. W třetim roťu (a tv náflebujtcth lete)
naftane ro měfíci březnu nejdůlešitějíjí práce ře
zání. SŠtordní zem a hnůj fe motyfou pozorně
odřopá, a fořen fe odfryje. Wifeďy bořejíjí pos
boční fořeny fe odříznou, mlabé mýhony fe od
fitípnou, též i lonffé rémy fe až na blaroní Úmen
nožent obejmou. $ďmen fe napotom dobrou zemí
přifryje a buojem prozatím ftranou obloženým
pobrojí. Toto řezání fe fažbý roť bíti muft.
ZDftatněfe tofjeďo ryfonámá jaťo m 2. roťu.
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Čeho je při fffizení dmelut pozorotati ?

ABelmi mmofo na tom záleží, aby fe neffli
zel mel nebozralý, ale i taťé aby nepřezrál.
Soyž [jififa melomá fe zatoře, toyblišt žíuto
zelená a při omafátvání na prfteů [pf a Iibezně
tvoní, je to znamením, že mel je zralý, a proto
bned fe má fffiditi. Při fudé a jafné potvětr
nofti počné fe ffítzent intelu nejiíce zralého,
a fice tafto: %Paprutfy fe aft 3—4“ nad zemí
přeříznou, hůl fe ze země pozorně vytáhne, a pas
prutťy fe s bůlťy fe tofjí pozornoftí fejmou, ze
fterých fe neb wmAmelnict nebo až doma ffiffty
dmelomé prflh obdfitipajt, bo fofjů [hromážĎují, a
pať £ fuffent na půdě na prfenné zemi ztenfa rozloží.

VI. Obbějení.

© nemoce rofilin $bofpodářjlýha uěíterýh jeji
blatoniý nepřáteliů.

Abali jfou i roftliny $Gofpobářjťénemocem pobrobenýy?

Omffem, taf jaťo libé a zmířata, tať £ y.
býrají píjenice, ječinen a otves fnčtitvy; roftlinám
Hofpodářjtým fifodí i manna (mebotofa, ruda) a
rez a. L. D.

Odfub to pobízí, že obilt čaftofráte bymá fnětimé?

Zobo příčiny jfou mmohé, a fice:
1. moťrá půba;
2. barenné úplně nemyzralé, moťro fflizené a

fipatně zamotvalé obilní femeno;
3. pozdní fet;
4. nebbanfimé tozdělámání půdy;
5. mrmení mw nepatřící Čaě a nepřiměřeným

$nojem. *.
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Sterať tomu může bofpobář přebejíti, aby jeho obilí
1'ú nebylo příliš fnčtivé ?

1. Když bube fažbý bruf obilí na patřící půbu fíti;
2. fyž £ fetl tožby to nejřrájnějíjí, za fudé

pormětrnofti fflizené a na fudé půdě ztenfa roz
ložené femeno zmoft a je taťé to patřící čas zafeje ;

3. fbyž půbu f fetí, jať náleží, připramt a f jiftým
brubům obilním £ p.ť pfjenici, f ječmenu a
t. b. čevýtméhohnojení užívati nebube.

Sat poroftámámarnna (meborwfo,Óonig nb Wehfthau)na obií:?

Když m mějícíů čern a čermencipo borfých
bneý náflebují ftibené noci: zarazí fe fffátva tv roft
Jiná a náflebfem toho ufáže fe ua fupenám roftlin
flabťá tefutina,po Čtevé fe obzmláfitě rwčelyfhánějí.
Spolu 8 touto flabťou tefutinon fe na liftí ftromo
tvént mynajbe nefčífíné množítrví liftuíý tvffí a
jutého bmyzu, fterý fe tou meborfou frmí. Manna
fifobt obzrlájitě m úzťýh údolídh, blíže teť, jezer
a močálů.

Saf fe tomu může přebejit, aby manna hofpodářjřým
roftlinám přilié nejífobila ?

Babrániti, aby mauna roftinám $ofpobářifým
bocela nefifodila, to není to moci libffť, to jen

může ten nejtonějjí Hbitel, jemuž roffeďo na nebi
i na zemi pobbáno jejt. tež ale fbyj Dofpobář
o tom jeft přejoědčen, na jaťé půbě a m jaťém
položení té půby mauna příličš f[fobí: tenfráte
mu pro umaromání tlaftní (jfoby opatruoft radí,
taťomé roftliny, fteré manou příliš trpí, na půby
moťré, na půby blíže řef a rybutťů, a tv úzťýd) úbo
lid nefázeti, a femeno jeji uejíti, při pozoromání
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tofje proftřeblů, fteré dřítoe ubdány byly, aby
obilt nebylo příliš fnětirvé. 1.,

Zdali i rez roftlinám Hojpodářítýmfifobt?

Čafto je jať na fiébte, tať i na fupenád
rofilin Hofpodářilýh (zláfitě na pffenici) miděti
znamení (flefy) rezototté, fteré 3 počáthn zažlont(é
býmají, napotom černé, coš nejen obilnému zenu,
ale i tafé flámě, jaťožto píci pro dobyteť fifobí.
ďento rez fe ufazuje obyčejně na roftlinád bo
fpodářítýh to nížináh a m úbolíd, fbe čafto
míha býmá. Ja příčinou fe ubámá náhlý pře
rorat porětrnofti, Úbyj po melfém Horfu rycdle
ftubená porvětrnoft a naopať náfíebuje. Proftřebřy
oby rez rofiinám $ofpobářjlým příliš nefifobil,
jou ty famé, jařo proti fnětirmémuobilí udány jfou.

Stterý je nejlepfit proftředcť proti boufenfám, fbyž fe
na zelí a na řepč uřáží ?

Goufenice, tento nenafycený Hmyz, dělají na
zelí a řepě ielfou fifodi, pročež má Hojpobář
fivé zelt a řepu prohlébnouti, a jať mile fe fous
fenice na nati ufáší, jiď bo ftarýh hrnců (bfrati
a febrané do mody mfypati, anebo jináč zmičiti.
Fento proftřebeť je ucjjiftějfji, zbamiti fe tohoto
žrarmého bnryzu, fbešto toffeďy jiné ob hofpodářů
udané proftředťy až pofud jfou neboftatečny.

Co mohou i tafé bitťy bdělati, aby fe Houfenice příliš
nemnojilh a na řepě a zelí nefffobily ?

Když dítfy ty Bílé motýly, fteré fe čafto na
vofhťén: píflu fHromáždují, zuičí; neboť tento btlý
motýl fié žluté mmajíčla na fupeny zelné a
řepné fíabe, ze fterýd tvajičeť fe napotom Hou
fenice lihnou.
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Sat fe můše tomu přebejiti, aby mufffy (rbflah) jijtým
$ofpodářílým roftlinám (lnu, řepce) přílié nefifobily ?

Xafto:
a) Čím fpějiněj a byjněj roftlinfy voftou, tím

méně ob muffeť fffoby trpí, proto je zapotřebí,
aby fe půba fe Inu, f řepce a t. b. fe tofjí
beblitvoftí připratvila;

b) fteniffla fe mufí £ taťomým Hofpodářffýnr

roftfinám, fteróm. mujity příliš fffobí, tošdy
na zimu zaorati, aby zima a mofro f zničení
tohoto $myzu přifpěly;

c) půba fe přeb fetím femena nemá mtřby čerft
tvým, flanmým $nojem Hnojiti; femeno Inu a
řepťfy má fe tvíce bufto jíti, a jenom mělťo
do země zadělati;

d) to malém $ofpodářitmi fe mohou roftlinťy z
rána za rojy páleným a na praů rozpablým
wápnem, fádrou, popelem, fazemi a filničným
pradem (zláfitě Úbyš tento pra 3 tmápenného
famene podází), čaftěji pofypati.

SKbož ale hofpobdář jiš Ivffedďo bělať, co mu rožum a
afufienojt radí: pod či odranu má ojtatně fmé ofení

obporutiti?

Bod odram Boží; uebof na Božím pože
Dnání rofjeďo záleží.

$ri fteré přilešitojti mají i 'tařé bitly o požehnání
úroby zemflé obzmláfítě Boha projiti ?

Ya ben fto. etvangelijty Wřarťa, a na fřížotvé
bry, fdešto fe obyčejně průmob (procefí) na pole
rorbe. Při tomto profebrín: prftvobu mají fe
bítíy pobožně modliti, aby B. Bůh ofent jejich

robičů a tofjeh oftatnich Hofpobářůšebnati a je před
frupobitím a jinou zfázou drániti ráčil. Čtrortou
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profbu moblitby Páně: „Chléb náš mezbejijí -bej
nám bnes“ mají fe bíffy pří této přilešitofti 8 "ob
amlájitní pobojnojtí mobliti.

VIL Oddělení. *
© fflízení, mlácení a njhomání obilí.

Wěůžesli fe obilí neb po žetí me jnopy vázati a bomů
vomážeti ?

Úplně zralé a čifté obilí fe můše hned po žetí to
fnopy tmázatia bomů obmážeti; jeli ale obilí ztrátvna
tělé a úplně nermyzralé, nedá fe něťoliťbní to Drftih
(ežeti, a hrfti fe obrací, aby zrno docela ropzrálo a
tráva ujhla. Reboť fonž fe míbťéa ztrámnatělé obilí
fřítzt,tenfráte fe re jtobolezapaťt, jláma nejen zpudří
a zpefnimí, ale i zrno fe zfazí. Proto fe nemá i při
jafné pomětrnofti brzy z rána za rofy a pozdě na
tvečer obilí ne fnopy Ivázati.

Ropná m čeč žní dlouho prfji, co má hojpodář dělati ?

2 tom pádu má bHofpodářna to hleběti:
1. aby fe twády jenom toliť obilí požalo, co by fe

„ro příznivé hodině fmázati, odrvějti, pob ftte
ou rožejtatviti a fuffiti balo;

2. aby fe při šetí bělalo myšjjí ftrnifitě, a fice
proto, aby frfti na něm fpočímající na mofrou
zem uepřiléhaly, mítr ji lehčej promímati
mohl, a ony tedy bříme ufjdly.

3. Aby fe při žetí hrfti flably bo 4 frubů, taf,

aby fíajy jedné Hrfti na ttuftou fláru druhébrftt lešeti přijily;
4. aby to na hrfti Icžící obilí, fouž na jebné ftraně

ufýlo fe na druhou ftronu obracelo, nebo timto
čaftějíjím oĎracotvántm $rfti fe přebejbe tontu,
aby zrno neřlíčilo.
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Rterař fe m Aěmedu obilí fuffí, fbyž m čač žní blouho
"» prffi.

Zafto: obrlí fe máže do malýh fnopfů tv
pomřifla z toho famého obtlí udělané. ři tafotrvé
malé fnopfy fe ffiťmo proti fobě pojftamí, tať aby
fe na hoře jejich Člafjy to jeben fomáč frážely.
O tyto tři fnopfy fe jefitě jiné fnopťy ffifimo
opřou, paf fe fimáže jeben mětjjí jnop a obrácen
flafem dolů taťf fe na hoře poftatví, jaťoby nab
těmi menfitmi fnopťy flaměnou fiřeu troořil.
Seli ale obilí zatrámnatělé: muft před mázáním
na Hrfteí ležeti, až tráma ujdla.

Ja paf blouho femají vozličnéobilní brubhymbritid fuffiti?
To zámifi ob potoětrnofti, a od toho, jať

toyzralé zrno jeji, a jať mnoho trámy fe to brftech
ropnadází. Jesli ozimé obilí (žito, pffenice) úplně
vyzralé, a od trámy čífté: může fe ihned za frpem
o fuopy Iázati a domů obdimážeti,jínáč toffať
beljit ča8 na Drfti ležeti a odracormáno býti mufi.
Saré obilí déle © fufjení na brftidh (cšeti mufí,
neš obilf ozimé, a nejdéle Iuffotviny. <Yečmento
brfteí ležící defitěm déle trrajícím mnojo trpí,
a brzy zrojte. Omfi frátfé bejitě nefifodt. ej
roíce fifobt dejjí požatým luffominám (fradu,
mice, čočce a £. b.), neboť zralé luffo, Toyž fe po
bejiti toyfuffují, praffnou a zrno Wypadne, pro:
čež má Úofpobář Hleděti luffowiny tať jaťo pfje
nici za fufa domů doftati.

Co pať je při mázání obilí tv fnopy má pozoromati ?

1. Obilí jaré, fteré fofou fečeno bylo, mufí fe
před mázáním Draběma na brftt nahrabomati,
a po mázání fe pole ohrabuje;
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2. z vána fe mázati počne, dyž jiš troja obejjía;
3. při tvázání fe nemají ani příliě hrubé, ant

přílié malé fnopy toázati, proftřební tvazba
je nejlepffí.

Sdyž m čas mázání anebo po tvazání obilí befif hrozi

a fmézané obilí fe domů obrvážeti nemůže, co pať femá Dditi?

Zchdá fe fnopy bub:
1. fmanbeluji; nebo
2. poftamí fe jeben brubífí fnop rorono říafem na

horu, a o tento fnop fe ffiřino opřou jiné fnopy,
tať aby fe říafy na Hoře m jeben domáč frá

šely. Ata mr fe položí jeden Úrubjfí fnop obrá
cen Flafent dolů, fterý těnt oftatním fnopům
tať řfa sa flaměnou ftředu flouží; anebo:

3. je fložt 4 fnopy bo 4 ublů tať, aby flag
jednoho fnopu na ffuftou flámu druhého fnopu
fešeti přiffel, na tyto tať fložené 4 fnopy mohou
je jefitě jiné 3 fnopy fíafem bolů položiti.

Co je pozoromati při ffládání přitoezenýh jnopů tvejtobole ?

1. Snopy ziwolené pro femeno fflábají fe tve fto
Dole na stolájítní fudé a wzdudu příftupné mífto
(nejíčpe na patro) ;

2. tv privní torfhvě iv parnífu fe fnopy nefíabou
f(afem na zem, nýbrž fnopy fe ftatví flafem
na horu.

3. Who fflizené obilí je uejflábá bo parntfu,
nýbrž na patro. Při tom fe čaftěji dohlížet
mufi, zbali fe obilí mlhfo fElizené uezapařilo,
m fteréměto pádu fe zapařené fnopy mufí ze
ftoboly mynájicti, roztvázatí a fuffiti.

4. tnffominy fe obyčejně ffíábají ua potro.



136| O-ffilzenl,mláceníaufihomántobilí.
Sat fe tvé ftóbole připravuje mlat?

A Zrojím fpůfobem a fice: :
1. Jem fe obloží tluftými prťny z trordého (but

borého) dřímí; na tafomémprfenném mlatě
fe fice nejlehčejmlátí ; než ale tafoý prfenný
mfat utnofo ftojí a + tomu fe čajto prfna
zdoumají, pufají a fe trhají a bo tě fffvir
fe napotom femeno obtíní ztrácí; nebo

2. země fe oblošť plodům famenem; neš ale na
taťforménfamenném mlatě fe cepy čafto ros
tříjítějt a obilní zrno fe na pefačťy rostluče:

3. země fe nabíjí čiftou Hlinou, a tyto hliněné
mlaty jfou nejlacinějíjí a nejlepjfí.

Rterať fe dělají hliněné mlaty?

1. Jimolí fe blína mffelijafé přífady čiftá, tať
jať ji cihláři £ dělání cihel potřebují;

2. 3 bíiny fe ropbere roffeďo fantent a t.b. hroudy
fe roztlufou, pať fe tofiť hlíny po celém mlatě
ftejno rozdělí, aby celý mlat na 1—1/
ztoýfity nabít býti mohl. Olina tafto rozdělená
fe napotom taťf dlouho vodou polémá, aá
bocela tvodou nafycena jejt, pať fe tať dlouho
nohama |ilape, až fe těftu podobá, na to fc
mat uroroná, aby rojfuby ftejně royfofýn byl.

3. Rdbyž mlat poněťud ufdí, tenfráte fe jiftým
f tomu zřízeným břeoěným ftrojem (pleffáčen)
filouťá, při fterém fHoufání mlatu fe bělnít
na prťfno poftatot. Toto filoufání mlatu fe běje“

bo bdelfjí čas fašbobenně po 2 fráte;
Z. jeli mfat již roroný, blabťý a fudý, poleje

fe BoročztErtot, a fbyž fe bo hlíny ftáhla, pofype
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fe celý mlat ofomaninou (čÓamuerf$lag) z fo
tvárný zaopatřenou, pať fe mlat znotou ftoufá.

5. Při Borfé pomětrnofhi fe ten nomý mlat čafto
puřá a trhá, m fteréměto pádu fe bnojnící
polémá, pať fe opět fHonfá. Japotřebt jejt aby
rord t jpobef nomě nabíjeného mlatu ftejně
a zporolna ujdly.

6. Kbyž fe ftarý mlat znovu nabíjí, odťopá fc
ftará Blina, odrmeze a f fnojení lchfé půby
použije, anebo fe tato ftará blina f normému
nabíjení míatu fpotřebuje.

Jtomý mlat fe může až za 4—5 neběl £ mlá
cení potřebotvati.

Roliferým způjobem fe mlácení běje?

Zrojím fpůfobem, a fice:
L. od Iibí cepent;
2. ob bobytřa (font, molů) ufilapormáním, a za
3. obzlájitním £ mlácent obilí mynalezeným ftrojem.

Sařf fe děje mlácení cepem?

Ata mlatě fe me 2 řadád položt nopy fíajem
proti fobě. Předně fe cepem zlehťa tluče na flafy,
bále rofjať £ pobřífíu tluče fe (celou) plnou filou.

o jedné ftraně oříepané fnopy fe obrátí,
a mlátí fe po bruhé ftraně. ímto ofícpámáním
fuopů ziffá fe to ucjzralejíjí a nejfrájnějfjí zrno
(přebuť obilt), fteré fe má ť fetl použiti.

Stbyš fe fnopy oflepaly, rozrmášoufe při něťolita
fnope pobříjla, obilí fe ztenfa po mlatě voj
projtře, a zeno fe bocela mymlátí, předně na
jebné, a pať na druhé ftraně. ZDbilí, fteré fe
tějťo mlátí, jen tenounfo na mlatě ná rožpro:
ftřeno býti. Stbyž je mlýcením ivfjeďo zrno ab
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flány. obdělilo, bloubá fláma fe ruťou tytřájá,
a pobříjlent do otepi zmáše. Je 3 brubýh fiopů
Že obyčejně bělaií 2 otépťy blouhé ffámy. Ohilí
vynifácené fe prozatím fjrne bo proftřeb mlatu,
po jeho celé běíce, a teprm fbyž. bo jiš mice při
bylo, odbrne fe ftranou na hromabu, na fteré fe
aš F jeho topčijiční ponechá.

Saf fe děje mlácení obilí myfilapotváním bobytčím?

Zento způfob, mybobýtmati zrno obilní 3 flafů
tvyfilapománím dobytčím, jeft praftarý; nebo Bůh
bned fErze Vlojšíjje národu izraelýfému přiťázal
taťto:Atezatvážeš úft molu mláttctmu (5.Moj.
25, 4; 1. fe Korint. 9, 9.) což teft patrným bů
fazem, še jiš tehbáž tmolů £ mlácení obilí potře
botváno. Zento způfob mlácení obilí fe až podnes
zadomátmá te Špaňhelffu, toe Grancouziů, tve
ASlaffih ano i to něťterýchfrajináů uferffýcdh,a děje
fe tafto:

40—60 |nopů (což fe řídí ble toclifofti mlatu)
fe roeble febe po mlatě rozložt fíajen: to proftřeb
míatu proti fobě, pať fe pobříjla tědto fnopů
potoolí. Riditel nedá nyní 4—6 fufů £ tom
jiš tvpcmičeného bobytfa (bu foně neb tvoly)
tvždy po divou a páreř za párťem, folení po obilí
tráčeti. A8 za 5 minut bělá bobyteť druhé folo
hned tmedle toho prroního fola a tať fe pofračuje.

Stonž bobytef toffeďo rozložené obtlt aft po
2fráte folem obeffel: obrací fe obilí na brubhou
ftranu. Drma bělníci břeměnými miblicemti opatření
toto obilí obracejí a toynajnažují fe, to obrácené
obilí tať říáfti, jaťo dříme leželo. Atyní bobyteť
po: obráceném obilí tytéž ola bělá, jafo bříme.
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sObracuje fe to, rozfožené ohli Z—- 3fráte,- ať
toho potřeba žádá. Uby fe čiftota zachovala: má
ředitel bobytfa tožby nějaťou nádobu£-dytání
toptoráťů bobytčiů na mlatě pohotoroě. Stbyž-již
tvffeco zrno fe ob říafjů: odbělilo, mytřájá fe fláma
a fřlábá fe na hromaby 8 obou ftran mlatu, pať
fe do otepí máše a objtraní, obtíní zmo fe bra.
běmi přebrabe a něťam ftranou na Gromadu fhrne.

Steré mlácení je fepfft?

Wilácení dobytčí je muofem facinějfjí, než
cepem ob Ítbi, neboť4 foně a 3 bělníci mymlátí
benně 100 až 130 fnopů, a jejitě fe toho fa
mého bne moymlácenéobilí zčijtí (změje). Dobyteť
mlátící může fe těž € jiné práci potřebomatt.
Sfáma fe filapáním bobytfa obzmláfitě za dobré
ftelimo připramuje. Mež ale při tomto mlácení
fe nezaormámá ta čiftota, jaťo při mlácení cepem.
R mlácení dobytfem fe jenom již zfujjení běl
níct potřebomati mohou, jláma fe tať bobře jaťo
píce pro bobyteť nehodí, a čijtění zrna je o mnoho
obtišnějíjí než při mlácení cepem.

W fierém bofpodáritivi je užívají £ mlácení jtroje?

Ae melfém Hofpobářítmi, pať Úbyžje o mlatce

nee a mlácení cepem příliš imunoboftojí, jaťo1 Wnaliďu. Zyto mlátict ftroje fe ženou buĎ po
tahem, nebo mobou.

Sterý čas a jaťou povětrnojt má hojpodář zmoliti
£ mlácení obilt? HH

Štepfa a projo mlátt fe fneb po fflizení a
femeno obilnt na fett mlátí fe nějaťý čas přeb
fetém. Ólamní mlácení obtlí ponechárá fe na zimu,
Tdeštoje jiná menforoní práce tvyfonámati nemůže.
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Gofpobář má fi mlácení vbili zmolifi tmy jafné,
neboť při míhamé a tofffé poroětrnojti fe jifté
bruby obilní, jaťo pfjenice, otvcé atb. těšťo míátí.
Gaf mnoho obilí fe za jeben den mymlé
titi může, nebá fe ubati, nebo to zámift ob
toho, jať fndé a zralé obilť jeft, a při jaťě po
toětrnojti fe mlátí. Óofpobář to fobě nejlépe tvy
počítá, fbyk mlatcům beblimě bohlíšeti
bube(!)
Sať fe to mymlácenéobilí od pleo, zuny, pradu atd.čifti?

oDiwojím fpůfobem a fice:
1. Když fe lopatou proti toětru bází (měje). Při

tontto házení fe plevy a praů ob zrna oddělí,
a tmětrem na ztvláfitní hromabu fnáfjeny bý=
mají. Arno, fteré při tomto mití nejdále pabá,
je to nejlepfjí a nejtěšjjt (přební obilí), o pros
ftřebťu Hromaby fe fhromažouje projtřební zrno,
a bítše nohou bělnífa pabá zrno lehfé a zuna.
ďKoto pofícdní fe opět ivěje, a na fýtáh čiftí
a 3 wětjfího bílu fe pro frmný bobyteť potřebuje.

2. Čiftt fe na tať zvaném čifticím mlýnfu (Put
můhle). Jeden z dělnífů to nečifté obilí nafy
páá, a druhý točí folem. Plemy a prad ob
(etují a fhromaždují fe přeb ulýnfem, přední
i zabní obilí, ano i zuna pabají ua ztvlájítní
Hromady, pročež obtlí jiš docela čifté žábného
bálffího toyfýmání a čijtění zapotřebí nemá.

Rteré miti je lepffi?

Čiftěnt obilí na mlýnťu je mnofem lepfjt a
i o utuoho lacinějfjí než tvití na toětře; neboť:
1. mití na mětře šábá tožby jiš zfufjicného

bělntfa;
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2. mítr měby jať fe patří netpěje, a Ebyž.je dos

: KE tio g žájuéhojpětrus. neš možná1; 16
3. mitím na mětře fe niťby tof. frájně obílí nes

ačijtí, jaťo na čifticím mlýnfu, ato na tomto
nďignťíu fe za 1 ben více obilí zčijtí, než by
fe tvitím na tětře za foliť dnů při obtížné
prácí zčiftilo, pročež Dofpodáři mmobé toůlohy
bělnífům a na rozličné fýta obpabitou.

4. Zyto mijuťy nejfou příliš bradé, pročež by
Uto malém Hofpobářfhoí Ayběti neměly, afpoň
by něťoliť malých aruntotontfů, fpolečně tafotvý
čiftict mlýneť fobě zaopatřiti měli.

Čebo je pozorormati při ujdomání čerftvého obilí na
jýpce (m fipejdhařid)?

1. 2Syťýře fpejharů fe otetorou, aby mítr volno
proímatt mohl; tyto ropřýřefe toffať proti
ptáťůnt a t.d. drátěnou mříží zadělají ;

2. Bo mlácení a čiftění fe obilí čerftmé tv ffpej=
dýčt jenom ztenfa rozloží a čaftěji fe lopatou
přehazuje. 3ať čafjto fe toto čerfhvé obilí pře
Hazomati má, to fe říbf ble druhu obilí, ble
potoětrnojtt, 1 taťé ble toho, jať fuďé anebo
vofijťé obilí fflizeno bylo. Len, máť, řepťa atb.
přehobí fe berně jednou, až t po Ztráte. Sečmen
a oroeš přehobí fe to týdnu jebenfráte. Při
íhřé pomětrnofti fe čerftmé obilí mícefrát
přehasuje, neš při fudé a teplé. Později, fovš
jiš obilť tvíce ufejlo, přehazuje fe m mějíct
jednou.

3. © fpejhýři má tmšby ten nejlepjjí pořádeť
býti, má fe to uěnm též mfjemožná čiftota
aachotvati.rad, pavučiny mají fe obftranttt,



142| Offizeri,mlácenía'ufománíobilí.
fožbá fiftvlra tvezbi ntá fe tvápnem zantazati,
aby fe to ni bnyz obilf fflobný uenafabil.

Jať pať ©laffi, Ubři, Šraucouzt fmé obilí mimo ffpcjs
arů uffomámají?

Zafto:
Aa fudém mmiftětyfopají fufatou, flajft

(láfroi) podobnou, ně na 12—15“ blubofou jámu.
ato jáma býmá na boře jenom na 2“ ffirofá,
a čím bolej, býmmáfjirfji, až fonečně 8 — 10“
jjiříy bofáhne. Měťoliť dní břítoe, neš fe bo této
jámy obilí fype, zapálí fe to ní oheň, aby fe tvys
fuffila; pať fe fBobeř obloží flamou, fterá fe t po
ftranád jámy upctonf. Ayní fe bo této jámy
obilí fype, a po ní ftejno rozdělí. Kbyž je jáma
obilím unpíněna: tehbáž fe to hloubi něfoliťa ftře=
totců pobříjlh pře8 fříž tvázanýnu zamře, a tou
roybházenou zemí doplní, a nohou ztlačí, pať fe
na tom famém miftě udělá na 2—3' myfoťýHrobeť,
fterý fe brnem přifryje.

ať je lépe obilí fhomámati, to jámě či W jfpcidýři ?

Dělání jámy Hofpobáři mmelifýd)toýlofh nedělá,
obilí to ní ufĎotmané je proti pábu ohně jifté,
ufdotvání obilí obtížné práce netoyutáhá, to jámě
uffotvané přehazotoati fe nemuft, a po 2 leta
fe m bobrém ftarmu zadomá. Atrž ale, nebdělo-lt
fe při dělání jámy toffeďo, jať fe patří, obtlí
ro jámě fnabno ztudne, a třeba i bocela nes
studio, přebc ztudlinou zapáchá, a náficofem
toho nebývá probajné; to jámě není jifté přeb
myfimi, 3 jámy fe nenůše po něčem pro potřebu
oobírati, jalo ze fipejdhře, nýbrž jáma jednou
ančatá mufí fe po jebnou toyprázbniti, fice fe
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obilí alasí; pročežufdotání tve fipejdýři je Irpfft,
nežli to jámě.

Se to užitečné pro $ojpobáře, fdyě nedá fažbý rof
třetinu jmý$ polnofti úhorem ležeti?

=o je pro hofpobářetveliťáf|foba. IB minulém
ftoletí, fbe byla Hojnoft lefů, Hojnoft paftvin a
luř, to minulém ftoletí praroím, fbešto jefitě méně
hodí žilo, a tvelfá nouze byla o pracující ruce,
bylo to otfiem projpějiné Hofpobářítoí, fbyž fe
Čašbý rof iřetina polnoftí fabem Icžeti ucdala.
Ayní tvffať, fbe fe lcfy, paftviny a Luťana pole
rozbělaly, a nouze o píci pro bobyteť naftala, nyní,
fbešto je boftatef bělnífů, tať že tito fami práci
blebají, je pro DHofpobářeúhoření tmeffá fifoba.

Ron ale nebude žádný úfor, fbe má potom bofpodář
fmůj bobytef páfti?

Koyž Hofpobář mífto ffpatné zimm; fterá oby
čejně na úboře rofte, na úlor nafeje bobré pícní
roftlity £. p. jetel, tvifu, mfffaninu a t.b.: užito
tíce bobytfa, a užimí fo tučněji, než paftmou
na úhoru. Winošttot bobytťa a tučný dobyteť bá
Hofpobáři Hojnoft Hnoje, a dobrý hnůj; Hofpobář
může potom tvfjeďy ftvé pole bohatě bnojiti, a
bube míti bez úboru bohatou $eň.

Když fe pole nebube niťot úhořiti: uifby jobě neodpočiue,

Stoyš fe na pole neuftále voť po rofu obilt
uefeje, nýbrž fe roftHiny ftříbají t. j. fbyž fe mezi
tím feje taťy T. p. jetel, twifa na píci, mfffa=
nina a t. b. a přitom fe pole boftatečně Hnojí,
taforým ftříbáním roftlin fe poli boftatef čaju
Ť obpočinutí poffytuje.
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of fe ale myčiftí pole zunou přeplněné, nebubeďi fe
úhořiti ?

Maběláváním ofopámanin. Zafomé ofopás
maniny jjou: brambory, řepy, mrfero, Llároforé
gelí a tb. Xyto fe mufejí čajto ofřopátvati, při
terém ofopámání fe zároreň zuna čiftí. R tvy
čiftění zunry přijpímá i řádné ovánť na zim
i na jaře.

VII. Obdělení.
O jeteli, mifjanině a o [nláý.

Safý užiteť přinájjí hojpobáři fetí jetele?

Žádná jiná pícní roftfina nent mmhofpodář=
ftroí tať užitečná, jaťo jetel, a jenom tan fo
fpodářítí to pratobě Eocte, Úbefe Čaždý roť mnofo
jetele feje.

Ušitťy, fteré jetel přinájjí, jfou mnohoná

Pí a fice:1. Jetel fe od jara až bo podzimťa čaftofráte
fefá po třiťráte. Čerftmý jetel jeft nejlepíft
píce pro Horočzí dobyteť a pro otvce. Xen
hofpobář teby, Čterý mioho jetele feje, má ob
jara až bo podzimu pro fmůj domácí bobytef
bojnojt dobré zelené píce. A proto je taut
fipatné Hofpobářítot, Úbefe jetel nefeje, a fbe
fe čelábťa, pícní trámy Hhlebatpojílá Čažbobenně
bo lefa a t. b. nebo čelebínomé by fc při fetť
jetele © jiné potřebné, bud bomácí nebo polní
práci potřebotvati ntohli. $be fe píení tráma
($lebámá, tam fe taťy dobyteť na fffodu hofpo=
báříhví jemom nuzně žitví.

2. Je-li při Gofpobářítmi málo Inf, nebo není-li
při $ofpodářjtot žábnýh Inf: při taformémgruntu



© jeteli, mtýjaníněa 6 Iufát. 145

fetí jetelé mynafradt Iufy. 2 třeba to bofpo
bářjimi mmohjo luť bylo: fetí jetele přebce fe

-nemá zanebbámati, nebo za fuffený jetel, Úbyž
fe prodá, rotuně fe tať pentze ftržť, jaťo za
obilf; fetin ale obtfť fe pole tvyžije, a fetím
jeteliny fe pdle hnojí a pro obilí připratouje.

3. SŠetel jeft ona jiš blouho Blebaná roftfina, fterá
prázdný úhor užitečně iwyplní. On půdu ne
tvyžuje, ujbrž tbyž fe zaorá, fmým fupením a
blouhým tlujtům fořencempůbu bnojí, a pro
ozimé obilí připrotvuje; neboť pfjemice a žito
ro jetelifiti bátvá bohatou žeň.

Který hojpodář tedy fobč přeje,
ať fažbý rof mnoho jetele feje.

esli pať míce druhů jetele?

Setele jeji mnoho druhů: Ačejznamenitězíjí
jetelowé druhy jfom:
1. jetel čeriveny (fterý červeno fwetc);
2. jetel bílý (ete bffo);
3. Inciufa (fhvýcařffý jetel, Úmete modro).
M fterých frajinád fe čertocný jetel baří a jafou

půdu miluje?

Vaří fe mifudy, fde fe ozimé obili feje a
baří. MWlyfáa teplá pomětrnojt na jaře jeteli
Čertveuému jejt tvitaná, fudfo mu ale fifodt. Co
je půdy týče, daří fe čerivený jetel na Čažbé půdě,
obzivlájitě dobře ale daří fe na půbě Hfinaté, fypré
a bluboťé, a na půdě wápenité. Wiéně bobře fe
boří jetel čertvený na půdě pífčitě.
Po fternrojtlinách fe jetelčervený obzrláfit bobřebaří?

Bo ofopámaninád (po bramborád, řepě
at.b.) Seje fe 8 ječmenem, 8 otofem, 8 pffenicí

(



146 O jeteli, míffanině a o nfáď.

bohromaby, aby ty útlé jetelné rojtlin) obilní
Óráněny byly.

Jaf fe má půba £ čenvenému j:teli připratviti ?

Čertvený jetel žene froůj fořen na 1—1'
hluboťo do země, proto je mí Hlubofé orání
E tění roftlinání, fteré jetel předdászejí, tvitané.
$Broto fe taťé jetel po ofopámaninád nejlépe daří;neboťčaftějijím| Čopánimřepy,bramborůat.d.
fe půba nejen ob zint čijtí, ale i taťé Úínbofo
fypří a ntrtuí.

Který čas fe femeno Cerivetého jetele feje?

Ata jaře co ucjdřítve, aby fe za zinmího w!hťa
bo země doftalo. Do ječitena, otvfa a t. bd.fe feje
obyčejně fe fouci měfíce března, uebo na začátřu
něfíce dubna a fice taťto: fbyž fe rozffivaný ječs
ten neb olve$ Do země zadělal: rozfeje fe na
potom femínfo jetefotvé, a lehfou branou fe zas
roláčí; anebo fe čelá, až ječnten cb owe8 vzdází,
pať fe jetelné femfnfo rosfývá, a válcem zamáli.
Do ozimé pffenice fe jetel feje Úrjo na jaře.

Co fe má bití, jeftliše jemeno čermwenéhojetele uctozefjlo ?

9á fe opafotwati; po předefilém beffti může
fe jetelotvé femtufo jefitě tv mtěfíci frpnu fíti.

Má fe čerroený jetel hujto ueb řidťo jeti?

Seje-lt fe čerivený jetel do ojinté pfjenice:
hodí fe tvfce femnena, než do ječmena, do otofa
anebo do jaré pfjenice, též fe jetel na půdě mfce
(ehé a na půdě mice tofhťé Houfitěji feje. Aa jednu
míru pole čítá fe obyčejně 6 liber feuténfa čer
Iveno =jetefotvě ho.
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Semenu čertoeného jetele fe čafto přimíft
fenteno jiné fifáronaté trámy, anebo femeno bílého
jetcle, což fe ztoláfitě tejbák děje, fbyž jetelijítě
později za pafttoiffo pro bobyteť má floužiti.
Čertvený jeící fe na torj famém poli může aj
po 6 let po fobě fiti.

Safé jemcno čerimeného jetele má je f feti zmolitě?

Semeno čerjtmé. Dtůže fe 2 a 3leté femeno
jefitě fiti, ftarijí jiš niťolitm, proto že již uefltčt.
Dobré, čeritmé femeno čermeného jetele je dťlem
blýffamě žluté anebo blebo-žinté, bílem 1 'též
zgamobralé. Aby Hojpodář při Lupu tohoto fentena
offizen nebyl, má je foupift tvšdy od. poctivým
bofpobářů, Čteřt femero fami pějtorvali, anebo od
pocítmý prodaivačů femen. Oříhve ale, než fe
ua pole rozfůrmá, opatrnoft radí, aby fe 8 tafos
mým fupormaným fjentenem zfoujjfa učinila.

Bdali fe čermený jetel m prtoním rofu na podzim
taťé feče?

Očefeče, uúbrá oftane ftáti, aby dobře zefiití,
fmýnt odpadlým lupentut: fám febe fnojtí, a
pře8 zinu tať fnadno ucoyhynul. 3 to melmi
jifobí to prtoním rofir na jetelt orvce páfti, neboť
otoce toyfoujjou mladé matťy jetele.

Co paf fe děje 8 čerimeným jetelem na jaře m brubém
rofu po feti?

Ron jetel na jaře to druhém rofu něco po
tyroftí, hnoji fe t. j. bud fe polémá toyfmaffenou
bnojnicí, auebo, co jeft nejobyčejnějíjí, pofype fe
fábrou. Soto gypfowání jetele má fe bítt brzo
š rána za tiďé a jajné pormětrnojti, neboť tvelfý
befit fádru fmyje. ©Sypfotvánína rydlý a bujný

1*
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vozrůjt jetele troclmi účinfuje a jetel gypforaný
bobytťu, jafo píce bocela nejifobt.

Bo folifa lete fe čermený jetel jafo pice pro bo
byteť fece?

Obyčejně fe jetel feče ten roťf po jeho feti,
a nazývá fe zebnoroční jetel. Seče fe 2 až
3fráte m roce. Zřetí toffať zroftlů jetel fe ob
bobrýh Hofpobářů zaorá a půda fe F fetí ozimého
obilí připratof. Bo nejprm fe čerrocný jetel feče,
fbyž již aft 6— 8“ myfoťo potoyrofil a 00 Úmět
ný paličeť toyrazil. Při Čvmentbobytťa mladým
jetelem jeft opatrnofti třeba; neboť on. dobytef
příliě naboutvá, pročež je radno, mladý jetel sc
lámou anebo 8e fenem fmfffený dobytfu přebříá
bati. Jetel jaťo přec pro dobytef fe feče bud
zrána, anebo un toečer, dofud Lorient vablý neuf.

Rteraf fe čermený jetel nejlépe ua feno fufit?

Ra zrmlájitnídh ftrojeh. Zafotwé ftroje na
fuffent jetele jfou: řozitf a jehlanec. SKozliť
je aft na 11“ dlouhý fůl, na němž fe tice na
příč proftrčenýh a na 3' dlouhý břero nadází,
na Žteré fe čerftvý jetel F fuffení tvěfí. 5 ta
foroč fozlíťy fjifmo o febe opřené dělají jehlance
(pyramidu.)

Suffent jetele na tědto ftrojed děje fe tafto:
Rofou pofefaný jetel oftane celý ben lcžett,

aby utvabl, pať fe při fufé potvětrnojti na ff
ftroje ne příliě tíufto roěfí. Aa torfifu fe 3 jetele
ubělá malá ftřífila, aby befifotvá tvoba po ftra
nád obtýfati mohla. Ata tědto ftrojech oftane
jetel nntvějjený tať blouho, až úplně nfdí, načež fe
jednoho bc zrána $c ftrojů bolů fejme a bomů botveze.
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Setel na tědto ftrojeď fufjený tv čas tolflě
polvětrnofti nebnije a nezpleniví, nahrabowati a
obraceti fe nentufí, pročež fe tafé jeho tozácný
Iupen neotře — a tím famým taťto fuffený jetel
fe dobrému fein roroná.

S taťé zelená tvifa-fe na tědto ftrojeh na
feno ivýborně fuffiti nedá.

Steraf fe pějtuje jemeno čermeného jetele?

Jr proním fečenífe jetel na wyzrání femena
nenedá ftáti, nýbrž při tom drufém fečení. $byž
femeno to jetelomých Hlatvťád úpíně bozrálo, paf
fe tento femenomý jetel buĎ fofou pofeče, nebo
fepent požne, anebo fe ty femenomé Hlamičťy ob
tyhuie. Šuffení tohoto femenorměhojetele běje fe
na těď ftrojed, tať jaťo fuffení jelele pa feno,
a Čyž ují mlátí fe buĎ při melfémGorfi anebo
to zimě, fbyž již femenowé hlamičfy myursfy.

Proč fe jeje bílý jetel a bo jaťé půby fe feje?

Btlý jetel fe obyčejně feje pro pajtmu bo
bytřa, a £ zelenému Hnojení tozbálenýh polnoftí.
safe měely ua bílém jeteli dobrou poftmu na
dázejí. Šeje fe na tafomou lehčí půdu, be fe
čerivený jetel nedaří, půda tvfjať mofrá a píjfo
tottá bílémjetelt neflouší. Při fetí fe femeno
bílého jetele de femenem jiné fifátonaté trámy
fmíďá, a rozefeté fe málcem zamáfí. Seče fe
jenont jedenfráte, oftateť fe na něm bobyteť pafe.

M ftery frajinách fe dařt lucinfa?

Rucinfa (mojtějífa, jetel modrý nebo ffvý
cařjti)) baří fe jebině m teplýů frajináh. Ona
gábá finnečné pološeut, a baří fe tv fudém, teplém
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rofu lépe, nešli tm rofu tolee $ladném a tolbfém.
A ftudbených frajináůh fe docela nebaři.

Safou půdu žádá [ucinfa a jaf fe má půba pro Lucinfu
připramiti ?

Kucinfa žábá Hinbofo-úrobnon půbu, neboť
fořeny její něťofiť ftřemiíců bo DHloubfy tmnifají.
T$ půbě mělťé, zrolájitě má-li půda tato fpobef
neprojtupný, jaťož it na půbě mofré fc Incinfa
bocela nedaří. Obzmláfitě miluje půbu mápenitou,
je-li Hluboťá. *Bůba pro lucinfu fe mufí na zimu
Hluboťo orati, anebo, co lépe jeft, na 2“ Híuboťo
ar$homati (rýčem rýti).

$o fterýý přebýázciicíh bojpobářjítý roftlináh fe
lucinfa feje?

sna fe nejlépe baří tm ftaré Úmelnici a po
ofopámanináů; neboťčaftějfjím fopáním bramborů
at.b. fe půba nejen ob zuny čiftí, ale i Gluboťo
fypří a nimi. ucinfa to patřičuč připraroené
půdč mytrmá 12— 15 let.

M fterý čas fe jeneno lucinfp jeje ?

Šeje fc záromeň 8 obilím jarým (8 jarou
píjenicí, 8 ječmenem, 8 omjen). byž fe toto obilí
jarní bo země zadělalo, rozfeje fe femeno lucinfy
a málcem zamálí. Dtuže fe rojjať fomeno (uciufy
Jamo pro febc bez obilí na řádné připramené
půbě fiti.

Atali fe tež půba pro [ucinfnu hnoji ?

Wůba fe nojí bohatě £ ofopámaninám iuctufit
přebdázejícíhu; pať fe mlabé roftlinfy gypfují,
rogfvafjenou bnojnicí polémají, popelem pojypá
mají at.b. W finbenějífid frajináh fe Iucinťa
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na zinn. přilrýmá blouhůut flanmýn Huojem.
SPafenl otocí na této Incince to 1. rot wefice
fifobl. Oftatně fe flarfil již Iucinfa fašboročně
na jaře oftrou Úranoy tláčí.

Stofifrát iw roce je Iuciifa feče?

DB příznivé půdě fe Incinfa 4— Dfráte feče.
Yriwní fečení fe děje na začátíu mějice Evětna,
o něco břítve neš fečení čertucného jetríc. SDna fe
feče dříve než roztoětla, neboť roztivětlá (ucinfa
býmá břeuatá. Zepriv to 3 roce je Incinfa nej“
winofněfjí, a je bobytí, ziwlájitě foňům přemilá
píce. Suffí fe tať, jaťo červený jetel, (npeu její
fe tať Ichfo ucotře jaťo při fuffeni Čertvenéío
jetele, pročež fnficná Incinfa je obzvlájitní píce.

Řterať fe faneno (uciuty pějtuje ?

sč přjtotvání femcna fe stmofí jiš ftarffl Iucinfa
při brufém anebo třetíní fečent. SOftatně fe fenteno
pěftuje, jaťo při čerteném jeteli.

Bdali těž čeríhvý jetel bobpttu fifobí?

Čerftivý mladý jetel, foyš fo dobytef mofrý
(za rofy nebo po dejiti) ua jetefifýti požívá, alebo
foyš jetel fežel a při tom na tucifé Úronrabě fe
zapařit, a zapařený fe bobytfu za žíab předííábá,
— a nebo fbyž dobyteť při fudé, jafné pomětrs
nofti na jetelifiti mladý jetel tve telfém untož
fi a Hitatvě požívá, a hucd zafe ua to vodou
napájen býmá — mwtěfto pábed požívaný jetel
n bobytťfa půjobl uabmutí (rozbutí, točtrnoft),
mw.Fterémižto pádu jenom rychlá pomoc $itoot
amiřete zafrániti může, jinaf bobytef padne.
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Co pať 3 toho náflebuje?

Ře bítfy, fbyž jim pafent bobytfa bylo ftvč
řeno, tento bobyteť

1. nemají nifby na mofrén jeteli páfli;
2. že, foyž bobyteď na jetelifíti pafou, a prffeti

počne, bned Do © jetelifitě odehnati utají;
3. že nemají bobytef, fdyž fe na jeteli páfí, niťdy

£ napájení £ modě Doniti, nýbrž ho raběji ob
moby odháněti.

Sbyž fe ale jetel nezdařil, Úterať fobě hofpodář potřeb
nou pici pro fmůj dobhtef zaopatří?

Ktyž nafeje mífianinu (fměffy). Měiffanina
co zelená pfce má fice tron menffí cemr, tež
jetel, fuflená ale rorouá fe fudému jeteli. Kafé
je bobrý přebůůdce ozimého obtlf, feje fe bo filně
bnojené půdy a půdu unemyžije.

Sterať fe ti rozliční druhom obilní pro míffaniu
fnudajt?

Wezuc fe 6 dílů miťy
4 bíly otvfa
1 bil bradu a
1 díf bobu.

Seje-li fe míffanina tv ěfíci fočtnu a po
zběji, může fe i přidati něco Eufuřice.

M fterý čaš fe míffanina feje?

Stará míffanina bobytfu uefutná, a proto
ruá Hofpodář na to Hleděti, aby fe tošdy jenont
čerýtwá (mlabá) mífjanina bobytťu jaťo píce přeb=
Tádala, a ftarfjí míffanina fe raděj ufuffila na
feno. Gofpodář tedy uroubře jednat: bude, fbyš
na jaře tvffeďfu míffaninu po jednou nezafeje,
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nýbví po 14 bnej tošby něco, aby byla ftále
čerftvá píce. Seje fe toíce Dufto, a zrno bo země
zabělané fe máleem zamálí, aby fe m půbě m[pfoft
běle ubržcla.

M Úterý čas fe míjfanina jeje?

28 ten čas, dyž hrá a mifa tréfti počínají.
Se-li tofjať mífjanina určena € fuffent na fero,
pofefá fe, foyž $ráf a miťa luffy nafazorvati
počínají. Pofefaná míffanina fe tať fuffí, jafo
čerrvený) jetel.

Aby bofpobár brzo na jaře před jetelcm pro fmůj tos
byteř měl zelenou píci, co má bělati ?

Nent-li žito příliě brafjé: můje fe pro zele
nou píci fitt a fice taťto: ta připratoenou a
bohatě znivmenou půdu fc m profiřed mějíce září
šafeje míce Hufto žito, aby jejjtě před zimou, jař
náleší, zroftlo. Do tohoto picnfho žita může fe
i taťé na podzim jetel fiti, ftevý fe m buboucím
roce Z'rát fefati může. ZXoto pícní jito fe fefá
ua jaře jiš fe fonci měfice bubua anebo na za
čátfu měfíce Emětna, dyž do floupfů tophnafo, a
mňác fc 1 taťfy na feno fuffiti. Bo tomto pícním
átč moljou fe téhož roťu jefitě fázeti: brambory,
řepy, fufuřice plent at.b. Ale ucjrannějíjí píci
zelenou docílí hofpobář, Čbyš nafeje — fopřimy,
ucbo byť nic nerofilo, fopřiva ftojí tveliťá. Zš
toefmi rannon píct poffytuje zefená nať roftlinyp,
fterá flormetopinambury.

Go pař obzivláfitě Loutu Emi?

Aodba pramenitá obztoláfitě loufu frmí, a
proto nemá bhofpobářzauchbati, tvodní prameny
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na jmé fouce myfopati, běžící mobit Vlízťých pos
tofů a řeť dytati a na foot loufu měfti.

Aby mffať moda po celé [ouce medena býti mohla, co
má bofpodář dříme dělati ?

Miufí bříme půbu lonfy urormnati t. j. pahrbťy
loufy rozfopati a ton obťopanon zemí projít
tmy toyplnitt.
Má-fi Couťamalý náhyb, fterať je moda po ní rozmádi?

ABoba fe rozdělí na 2 příťopy, Čteré 8 malýnt
fpáben po Hořejíjím frajt louly tvodu tm pramo
a to [ervo mebou. Ata fouci tědto 2 hlamníh pří
fopů fe rooba zahradí a náflebfem toho ntufí moba
royftorpitt a tenoumce celou loufu zarulašoratt.

Go je nálemta za jtroj, a fdw fc nálovfa fc zammlajos
mám loufy potřebuje?

Málemťa je folo, fteré tefoucí mwobafpodem
šene. Solo toto při fiuémt otáčení uabírá do těďd
přibělaných trubhličcť wobu, a mylémá ji un hoře
bo šlabín (do forýtťa), po fterém fe voda na
fouťfu doftanc. Aálemfa fe fe ztvlažomání loufy
potřebuje tu, foc iweble Loufy běšící potoť ucb
řeťa melmi hluboťo leží, tať, že jináče toobu na
fouft boftati ueíze.

B čem záleží zátopa (onfy?

A5 ton, še fe po přífopáh ua foufu toli
oby roede, a$ celou foufu zatopila, pať fcetato
toda opět mypoujfití. Zento fpůfob zarolažování
bá fe jenom proméfii na lufác) rotoným; nemá
tofiať té ceny bo febe, jafo ty 2 dřímějíjí způ
foby zatolažotvání.
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Rterař je možno, tafomé louly gatolažotnati, Etevéžádného
pramene temají, a tvedle niž žádné moby není?

Koyž fe nad loufon rybníčeř zaloší, bo fe
rého fe befitirvá tvoba dytá, a paf na foufu
zpouenáhla toypouffti.

Rterá mwobajeft fe zmlažorání Iuť nejužitečnějjít ?

ABoba čiftá, pramenitá. Mčečiftá pramenitá
rvoba, fterá šelezo a jiné fifoblié čájtíy přinájjí,
paf 1 oba 3 falužit Loufu čafto vypálí a frmí
jenomffpatnou, fyfelou trátou, přeflufu, fítí a t. b.
Boba 3 jám, tve fterýd) fe len a fonopě močily,
je na loufu tocími bobrá, neboť fe moní mnohé
potravní láťfy pro trálou ivynadázejí.

af je na fouce moda trámě zážitonou učint?

Když fe Do hlatoního, vodu na loufu
mebouciho příťopu ftájný $nůj toloží, popel
fypc a £. b.

Go má bojpobář dělati, fbyž na fimé louce neujitečné
ancho zdramí bobytřa fftoblivé roftliny nadůzi?

Dlá jiď © fořenem mytahomati a tvětfjí He
myřopámati.Zaťoré ueužitečné roftliny na louce
jjon: bobláť, přefličťa, fití, mem, ráťojí a t. b.
IMezi fpřodlitvé roftfiny na louce fe počítají:
žabí mléťo, bolehlatv, ocun podzininí a jiné.

Saf mohou i bitfy zabrániti, aby fe bodlář příli
nernožil ?

sčoyš, fdefoliw přeb Dvětem Hlatvičťu bobláťa
najdou, hned ji urazí, neboťzralé fenteno bobláťa
ritr dalefo ffirofo roznáfjí.
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Rbyž hofpobář taformé roftliny myřořenil, co má bálé
dělati?

DMuft ty prázbné mífta femenen dobré trátvy
aafíti; neboť fdyby ty prázbné mífta tať zůftaly,
jenom zblouha by fe zafiwaly.

Sať může Hofpobář bobré trámní femeno jánm pěftomati?

Zafto: GHofpobář ztvolí foufef louťy, fterá
famou bobror trámu má. Žnuto trámu nefefá
me Pvětu, nýbrž nedá femeno její myzráti; pať
fe teprro tráma pofeče, ufnfjí a toto feutenomé
feno fe napotom tv fenífu na ztolájítní mffto floží.
Ya jaře najbe hofpodář pod tímto fenem mypa
banč a tvyfdlé femeno trároní, Úteré je o utnobo
lepfjí, nešli fupotmanc. Aby fe louťy bobrým
tratoným fcmenem famy ufely: moubrý Dofpobář
fožboročnějiný fue lonůj ua feieno ponefá, a
louťfu teprm feče, Úbyž již toětíjí díl trámního
ferena toyzrál.

Abali paf louťy je tíž fnoji a jaťým Únojem?

Nejlepíji hnůj pro foufy je tophoaffcná hnoj
nice, ftevou fe lonťy polémají, též i popel, zroláfitě
na mofré louce bobře účinfuje, neboť popel pob
poruje dobrý zrůft trátvy. Očinto toho faze, moučťa
3 foftí, loufu bobře huojí. Sádra fobí fe ua
f(ouťfy, fteré umolo jetele mají. $Wopyta otočí,
boroězího bobytťa a fozí bo půdy lonf) zadělané
jfou pro loufu výborný hnůj. Aa vífčitýh Iuťád
oýborně účinfuje: Únůj mídaný, bláto 8c filuice
a ulic at. b.

Safou práci opmábají Čoufo na jaře?

Lonfy fe ubhrabují: Črtičiny (fopce oo Črtřů
wyryté) fe rozhrabují, roftliny nezášivné uebo
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fifoblimé fe i 8 fořínfem mytrhují, na prázbné
mffta fe femeno dobré trámy feje. Loufy fe, fbyš
trároa poněfub tozroftla, bnojí a zatolafují a t. b.

Suab frtřomé louce fffobf?

25 zahradád a na poli frtforvé čafto melffou
fifobn Dělají, a tedy bo pafti fe fytati a vy
Hlabitt mají. Ale na fouce frtfomé mmíceprofpf
tvají, než fifobt; neboť frtci žerou ponbratvy a
jiný fouce wefmi fifoblimý Únmyz,a proto by fe
Ertforvé na Louce ueměli pronáffebotvati. Země,
Čteron Lrteť oybhází, mimi půbu, fbyž fe rozhrabe.

Ry fe mají louťy fefati?

Stoyš je toětfjí dil trámy toe Čvětu.

Rteré je to hlmvní pramidlo při dělání jena?

Rydle poušití prrontho frájného počají. Když
fe teby potvětrnojt F dělání fena hobí: má fofpo
bář wcffferou fílu roynaložiti, aby fe jeho fouťy
vydle pofefaly, feno fe rydle nfuffilo, a bomů
pod ftřefýn boftalo.

Sterá tráma fe lépe jece, míbťa (i judá?

Zráma tofýfá fe fuadněj feče než fudá; a
proto fe má, jesít (ndo, ramníd hodin, bofud
je rofa, použiti © fečent foufy. Ja borfýd,
blonhých Dnů čertonomýd může fe tráma brzo
8 tána pofefaná něťolifráte za ben obrátiti, a
čafto na mečer téhoš Dne jiš feno fiwášeti.

Sdpš ale jjou buy méně borfé, a eno za jeden ben
nenfhlo, co fe má diti?

Xu fe to ua polo fudé feno Dá na tvečír
bo malý fůpeť, aby noční rofou neztvíflo. Fyto
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fopfý fe druhého bne, Údbyšjiš finnce rofu Ivy
fujjilo, rozhodí, a feno na jedné ftraně fudé fe
na druhou ftranu obrací. Je-li ale druhý Den
pofiimourno a tolhťo, a finnce ucfmítt: nedá fc
feno 1 fůpřádh, a Úrozí-lť defit, bámá fc feno
bo relťýd fopef.

Co paf obztvlájitě fenu fffodi?

1. dyž na feno na polo fudjé přijbe fifný, frátťh
bejiť, taťotvé feno fc nazýmá mypláfnuté.

2. dyj na feno, na polo fudé po deljjí čaš brzo
prýjí, brso zafe flunce fivfti: toto eno nabývá
bartoy bílé, a jmenuje fe jeno myběíené.

Mypláfnutím a mybělením ztrácí feno fivé
zážtvné látfy, a proto i menfjí ceny nabýjtvá.

3. dyž mvčas teplé pomětrnofti na to polo fuchť
feno dlouho prfjí, tehbáš feno zhnije. Shnilé
feno fe dobytťi za žlab přebřldřati ucjimí, ono
patří jen na fnojifftě.

Bbali fe ua polo judé nebo mlhlé feno bomů fiwážetintůže?

Ydemůže, nebof ono fe na Dromadě zapaří, a
čafto napotom i oheň toznifne.

stdy a fteraf fe bělá hnědé feno?

Soyš je powětrnoft tať uepříznimá, še fe [se
úplucho zťažení fena ftradotvati, bělá fc hnědé
feno a fice tafto: Seno, na polo fudé, fc ua
ropná na fopfu afi na 14—20“ wyfofou, a
peroně fe zefflape. Caf zefilapané fe tm frátfém
čafe zapaří, a tulaftní horfoftí je tolhfoft ze fena top
šene, taďťže je jeno jaťfoparou maření. 2B torito
filnéme zapaření fe fopfa rozhází, uačeš feno vydíe



O jeteli, míffanině a o lulád. 159

ufáne a obřítzeno býti může. Koto Úněbé feno
bobytef rád jere.

daf je feno bned na louce rozděli?

Geo ucní fforo nifdbyna tvíce Infád ftejné,
a proto fe uffetří práce, foyž fe rozličné orufy
fena hub ua louce rozběli a rozdělené na fvá
mífjta domů odráží. Strátfé feno tvolí fe pro
otoce, zivlájitě pro matfy a pro beránfy; fifátv=
natě, fladfé feno pro frávmy, a mice fyfelé pro
fonč. Oflům, jať to tve mffed wěced bývá,
oftámá to nejffpatučjfít!!!

A čem tedy pozůjtámá celá nondrojt hofpodářitá ?

Gelá mondroft hofpodářjtů dá fe < tyto
3 měty jpojiti:

1. Afypřuj pole, fnoj je dobře a zafej — žeň
přijde fama ob febe.

2. Abys mohl dobře uvmwiti, brš mnoho bobytťa
a dobřejej fr.

3. Abys mohl mnoho bobytťa držrti, hled fi fvýd
luť, a uemáčsli ji, tozbělárej pícnt roftliny.

XC.Žhm
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O zmířate bomácíd.

O zwiřateů bomácih tvefměš.

Rterá ztviřata počítáme £ zimiřatům bomácim ?

R zmířátům bomácím počítáme:
1. Gomězí dobyteť;
2. foně;
3. otce a fozy;
4. prafata.

I. Odbělení.

O bomězim bobyttu.

M jaťán ponebí a m fteryůh frajinách fe daří fráma?

Bbá fe, že je frátoa odbBoha ztvláfitě pro
člotvěfa ftoořena; neboť toffudy, fde člorvěť žije,
ro fažbém ponebf a frajině nadází fe fpolu i tafy
fráma, tato dobrotivá fojná čloměfoma. <Senom
o borfýc pífčitýh frajináh arabftih, fbe roel
bloud mífto frátoy zaujímá a též toe toelmi ftu
bených frajináh fráry L nalezení není.

Safý ujiteť přináfjí čloměfu fráma?

Rráma fforo toffeďy potřeby člotvěfa ufpofo
juje. SDna $nojí a to čas nouze rozdělámů naffe
pole, ona nám bámá za fmého žirvobytí mléťo,
máfto, fr a fašbý roť tele; a po její fmrti fitže,
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lupy, rody a fopyta, frew, lůj, mafo, fofti —
toffeďo 3 frámy i tafé její jtřema bají fe zušit
fomati, a toffeďo z ní číorvěťotví je užitečné.

Go paf 3 toho nájícbuje ?

Se čloměť Goroěztho bobytťa jafo nejmoětíjího
Dohatitmí má fobě tvášiti, že má frármy, tyto tať
dobré a človwěťuužitečné ztofřata mifotvati, pří
mětivě Č nim míutwiti, ji uffetřovati a jid
čiftiti, a o dobrý dlém a dobrou píci pro ftvé
fráry fe ftarati. Serároa fažbě jí proufázané bo
brodiní oplácí přítulnoftí a poffytotváním vět
fjího ušitťu.

Dále 3 toho náfícbuje, že bítťy, fbyš jim
byly frárvy f pafení odetozdány, nemají fe 8 nimi
brdlotvati, ji bičent mrffati, po ni famentm
tloict, ji nemilofrdně Honiti a jafýmfoli jiným
způfobent mučiti, což dobytfu mnohou nemoc způ:
fobuje. aždbé utučení bobytfa prozrazuje nejen
furotwoft, ale © největfft hloupoft.

Saf má býti dlém pro homězt dobytef zřízen?

1. Gflém muff býti proftranný t. j. zmiřata
(frátoy, voli) mufejí míti dofti mífta, by
mobilitpohoblně ležeti, ftáti a tlffým míftům
fe wyhybati. Stažbýfu má býti nísfou, z prfen
nbělanot, a pozadu otetořenou příhradbou pro
febe oddělen, přeje ftevou by frámy fleděti
mohly, neboť frámy jfonu rády tv fpolečnofti.
28 předu dléva má býti přidělán podle zbi
běšicí žiab (foryto), do ičhož fe drobná píce,
tíuč a t.b. anebo napájení bámmí,a nad žlabem
mají býti jefle, aby fobčěz nd dobyteť za
fošené feno, flánnt ato. mytahotvati mojí. Alab
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jejícmi mají toc zbí býti; udělány ofna, aby
awířata hlavu ©froětlu obrácenou míti mohly.
Bůba diva fe Dně tydlážbí, nebo fe flab:
fomi foffnami poobloží. Bůba tato má míti
malý fmaf, aby mohla hnojtice pozucnáhla
obtěťati. eli 1 jednonr dlévě umoho fufů
hovězího bobytťa, je to profpějíní, foná fe twe
2 faded) fe zadlem proti fobč poftatof.

2. Čhlóv má býti teplý. Jiviřata tve dlémě,
fterá jfou mtimo to jefjtě přimázána, pofybos
tváníní fe zahříti nemofon; mufejí fe teby tínt
ríce m teple držeti. Aeplý láv uffetří tíž
píce; nebo“ bobytef, fterý zimu trpí, jeben díl
potravy jet £ tomu clít používá, aby fe Dý
dáním teplo způfobilo. MWffaf ale fažbodenul
promětrání dfóáva je pro zadhotvání zdbraiví
bobytťa nemyhnutefuč zapotřebné. Mejíčye fe dá
díčm tvymětrati, foyf v učn bobytef ucní, a
proto mů bobyteť fažbodeuuněč,třeba jen 1 h.
ua biwoře f: prodázcti.

3. Ghlůáv má býti fmětlý. 28 tmamém dlámwě

býmá bobytcf funtný a nemocný; pročež mufí
dléáv fmětlými ofny opatřen, a oči zroířat mufí
fe fročtít obráceny Dýti.

4. Gýléáv mnft býti čiftý. Žťab fe má čafto čiftiti
a přeb faždýn uafóváním nápoje ná fc 1vys
mýtvati; mebof tv šlabě pozůftalé zbytťy po
ftarén nápoji půjobí tv čerfhvé píci a itoruém
nápoji fyfání, a tím fe nápoj a npícefasí.
TS dlémě fe naná ani taťé píce ufíábdati:
neboť ona toe févě fnadno zivíhuc, ztudýre,
a boftane ftájný západ, což bělá píci nehutnou
a bobytťfu fffobuou.
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5. ©$ nejteplejfjín: foutě diléma, erý toffať foět(ý
a potvětrný býti mnfí, mají fe malá teplejfjí
ftání pro telata zříbiti.

o čem fe pozná, je je frárma dobrá dojmice?

Dobrá dojná frároa má náflebující mlaftnofti:
1. zadeť je filnčjijí, než přebeť;
2. bříjo fe fu fpobu trodu vozffiřuje;
3. zadnějíjí žebra odjtámají jedno od druhého;
4. hlatoa a frť jfou tenfé;
5.fif je [lirofý;
6. ocaž je dlouhý a tenfý:
7. frft je jemná a hlabřá:
8. bobrá bojnice býmá taly mírná a dobromyfiná.

VBelťé, filné, molům podobní frátoy nebýmají
trffudy uejušitečnějífí.

Go mů hojpobář bělati, aby ftáj jwou dobrými, dojs
Onými fravamí, a jinými iwoly zaopatřil?

otá fobě taforé bobré bojné frámy a filné
moly 3 telat frvého rolaftního ftáje tvydotvati;

neboť cijí bodré, bojné frámy se Šmůcarffa, ze
Štýrffa, 3 úboli Muriďého at.b. jfou příliš
drahe. MWěelfátoyfoce foftnatá fráma, fterá fe ua
roronjů pafhoinád dobřeDaří, zafrní to Gornatýh
frajinách. Šofpodář tedy fobč nejíčhe porabí, fbyš
telata po tafovýh bejnýd frmvád, fteré nejimice
mléla dámají, odftamí a tvyrdbomá, telata pať
po fratvá na míčťo ©Hudýd)cdprobá.

Rteraf fe má ftelná (březí) fráma offetřormati?

ro fteluoi frámu muft fe fifnějijí píce při
bati, a tato píce, aby frátě fifobná nebyla, toy
birati.
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Strámě jielné ztolájitě fjfobt:

Čerýhvé nebo zafalené feno, zplefnitvělá, fudá
píce, filné bárřy furotvýd Pramborů a filné bátoby
fupení z řepy at.b. GStelné frámě může i tafé

toblito býti rydlý předob od fudč píce £ píci
gelené, což způfobuje průjem (diiftačíu) a ua
opať ryůlý předob ob zelené píce £ píci fud,
5 čehož podází zácpa. Zafomý přeodb má fe
obzroláfitě při ftelnýh Čramáď bíti zponenáhla.

dať je mů jftelná fráma jejitě twice offetřomati ?

Yčemá fe bo mozů zapřahomati, a paftetuci
na pafivě nemají tafotvou ftelnou Trátvu fině
honiti, aniž jí nějaťým jiným způjobem ublížiti.
Zaťé má hofpobář m zimě pro fmou ftelnou frárou
teplý dlém obftarati.

Saf je má telátťo offctřorati, fovš je uarodilo ?

Royš fe telátťo narobilo, nedá fe od matfy
očiftiti. Aby fe Erátva £ lfzání fivého telete tvfce
vozdrášbila, pefypc fe notvorozené telátfo otrubanti
a trodem foli. Aby telátťo jefitě flabé mohlo
mléfo cucati, poftatví fe pob tventeno matčino.
Aby fe tele ucpřepilo, nebotoluje fe mm nab
míru píti, to ofjtatní mlélo fe tožby 3 tventena
bočifta tvybojí.

Go je lépe, fdyž je telátto u frámy tve ftáji ponedjů,
aby moflo díc libofti cucati, nebo fdyž fe od frámy

odděluje, a fu Frároě přivádí, aby cucalo ?

Sbyš fe hned po narození telátťo ob Črároyp
oddělí, a 3 počátlu benně 3 -—Sfráte, pozběj ale
berně 2 — 3fráte I fráivě přivádí, aby ji cu
calo, je to lépe, než dyž fe tele uftatvičně u Úrávy
nedá, aby ble Itbofti cucati moblo.
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Aejlépe toffať je, feyž fe tele fned po prtonín
cucání od rámy obmylne, a teplé jemu přimě
řené mléťo fe píti učí. Aby tele přiryťlo famo
pítt, bá fe mu Č p. to mléce namočený prft
cucati.

Saťý užitef to přinájji, fovž tele hned z počátfu frámu
cucati odropíne ?

1. Zele fe Ichčej obftatoí, což při delfjím cucání
je mždydy těžťe, neboť frátna 1 tele fi naříťají
a po něťolif dní jfou fmutny.

2. Při cucání telete je fráma nepořádbně dojí, a
předcto příroda žádá, aby fe frára rožbyto ftejný
ča8 dojila, a při faždém dojení fe temeno
úplně (zcela) myprázdnilo.

3. Zele (ehčej a brzo fifnějífí a trpčí potratě
přivýťá.

4. Ztmto obměřománím mléťa fe tele Hned z pos
čáttu na ftezné nnošítiví potramy, jeho toclf
Čofti a potřebě přiměřené, naropfne a uepře
pije fe.

Saf mnoho mléťfa je mů fajbodennč teleti odměřiti ?

Wěléťo, Čteré tele pije, mufí býti teplé, jaťo
toe roemeně frároy, a bdámá fe teleti denně 3 aj
Afráte. Saf mnoho míčťa fe teleti dáti má, to fe
tíot dle fíly telete. Zaf £. p. projtředně filnému
teleti dárvá fe denněa fice to 1. týdnu Z—2, mázu,
ww2. týdnu 2/4 uájy, to 3. týdnu 3—5 mázů
mléťa. Bo 4 uebělíd) boftane tele o '/„nu mléťa
méně, ga to ale fe mu přebřládá měťfé feno,
tfučený otveg nebo ječmen, maření djích 8 tua=
řenou mrůví a t.b. T 6. týdnu dá fc teleti jejitě
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méně wléfa a tofce oby, a tať fe tele pozuee
náhla přivádí £ noloéuut fermení.

Rterá telata má bojpodář £ myývmámání ujtanomiti ?

Sejtráfnějijí, úplně zbratvé a ua jaře naro
zené. Oofpobář jiš hued to prtoním týdnu uftanotvf,
mást fe tefe tvydotátvati, anebo řezníČori pro
bati. Zelata £ mydormámání určené mají fc tím
tofce ojjetřomwatt, ueboť dobré ojfetřorvání to prtoní
čaš je po celý život zmířete dobře vyplácí.

Co má hojpodář dbělati, dojtanesli odjtarocué tele
průjem (dimifinčfu) ?

Já báti teleti zapraženou polémfu 3 dleba
8 fminem a 8 trofem mlíťa. ©Bodbnatá zelená
píce nemá fe to prioním půlíett telatůnm přebllá
bati, ucboť jim neflouží, nýbrý má fe jim Dámvati
měffé feno 8 tínčern.

Jať fe má hojpodářfowati, foyš tele čeznifomiprodámá?

Óofpobář má fmé tele na mů; nafošiti a
řezutforot na porážín přimějti. Ičemá to trpěti,
aby řezníf sc jimým pfícm do dléma mftoupil, 'a
tu 3 pomocí fméjo pía tele za proroa; ob matfy
tvávy tájjí. Mofpodář to nemá trpěti, aby řezutť
tele iweba, je na ceftě čafto něťoliť fubin dlouhé
ob fméfo vfa pohánět, ua ně jfáfati a je
foufatt nedal, tať ác tele napotom započené a
bolejtt vozpěněné ua porážíu přihnáno býtmvá.
Gofpodář má jám fiwé tele řezutformi přivějt,
a česuíf má o to Dbáti, aby ofhý nůž bez
tofjeho prodlužování bolefti a fmrtt živobytí
telátfowě učinil ryůdlý fourc. Rebo %ťfmo fiv.
pravi: „Sypratocblivý i nad zmířetem fc
fituje“.



O hotězím bobytfu. 167

Bůh talé fned ua zemi trejce tnforvého
ujitroání na porážťu tvcbeného telete uenrocí, uebof
mafo 3 ujittvaného telete požímané je twefice ne
zbratvé, dělá běhatofu,. tlačení vo šalubťu, půfobí
zumuci a t. b.

Saf fe majt jalomice my$ovátvati ?

Saforice fe mají jemuěji toydowármati, než
býčťotvé; ztvláfitě má hofpodář na to hleděti, aby
fe 3 jalovic přívětivým 8 ninti zadázením ftaly
frárop bobromyfíné a tidé.

Kdy počne jaloivičía býti jtelná ?

Salomvičťajiž počne o 1y,, nebo tw 2. roce
býti ftelnoi. Sivýcar a tofficiti Dobří djotvatelé
Dobytfa dávají fmým. jalotvicent zamilotvané
jména, fteré jméno uapotont t Úráma pobrší.
Zeuto obyčej i tu uafjí Ačoratvěé zaflonžil by,
aby byl nájícdotván, ucboť tin: fe ftátvají frátvy
uejdůročrnějíjí a nejpoflufinějíjí. rámy fe ua>
učí brzo fimé jméno od jinýdh jmen rozezná
wati, a jiš po hlaju, fterým fe jejiď jméto
volá, poznámají (ud. přímětivojt uebo týrání
fročho opatrotoatele. Zaťomwé jména jjou f. p.
frna, ftrafa, Inun, lyffa at. b.

A5 fterý čaš, a po jaťé píci frámy mnohe mléfa
a dobré mléfo důtvají Y

Ala jaře, Úoyš jlon fráry po otelení, tehbá
nejrvíce bojí. Aa mnošittví míčťa účinfuje toffeca
dobrá, zelená pice; fem přinálešt: zelená fufuřice,
jetel, zelený hrách, zelí, wiťa, buráť at.b. Ra
bobrotu mléťa účinfuje: bobře fpafené feno, zrno,
tluč, fůl a t.b. ři tvelfé zimě, jafoš t při tveffém
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parní fráimy méně mlefa bátvají. Zo privně bo
jené mléťo není tať tučné, jaťo to, fteré fe f po
flebfu nabojí. Mejlépe frámy bojí we ftáří mezi
4—8 rofem. Zaťé tomu zťufjenojt učí, že ftarfjí
frároy tučnějíjí mléfo bárají, než mlabé.

Rterať fe maji dojné frámy offetřomati?

Vice a nápoj fe má bojnýmí Čratvám m ucj:
přifnějjjím pořádůt a m pramý čas uejiéně tři
frát ja ben bátvatti; ony pať fe mají ob fažbé
nečiftoty bez obřladu ofrobobiti, mají fe čefati,
fartáčomati, umýivati a t. b.

3 Úoliťterýchčájtí pozůjtůmů mléfo?

Wěléťofobě zbráuje:
1. mobu ;
2. máflo neb tučnojt;
3. [rovinu (truarob):;
4. mlefomý cufr.

Sař fe m mléce májlo zdržuje?

I famýd fůšičťouuzarořenýh Lufičřáh, fteré
máfloroé Úuličťylehčí jjou, než tvoba. Stoyj mléfo
ro nějaťé uádobě poťojně ftojí: toyftupují tvfjeďy
tyto máflomé fuličťy, fteré fe tm mléce zdršují,
rozbůru, flane fe 3 ni fmetana. Ve ftudemr
ovftupují tyto májlomé fnličfy zhůru zdlouhatě,
sa to ale bofonale, tw teple rydleji, tvffaf ale
nebofonale, a proto fe to Ictě bojené míčťo bo
ftudenýdh fflepů dáma. Když fe tato 8 mléfa
febraná fmetana bo nějaťé nádoby toleje, pať fe
tou nábobou filné pohybuje a třefe; tať fe ty
fůšičty těď májlomwýh fuličef roztrhají, máflo fe
nyní fpojí, fíepuje fe tv fouffy tvýby tvětffí, aj
fonečně jaťo jeden fue r mléce plate.
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Sat je zlftá toaroh z mléla?

Kdyš fe fmetana 8 nléťa febrala, poftatot fe
mléťo na teplé mífto, pať fe bo něho nažape
nějaře flabé fyfeliny, na to fc fýrotvina rdle
twotaro frazí, a zanedá jen falnou, zelenou
tvobu, fterou fyromátfou nazhmánte.

Co účinfuje me mléfu cufr mléfotvy ?

Ou účinfuje, še mléfo při teplé potvětrnoftt
atyje.
Saf mobou bofpobynč tomu přebejiti, aby 1 letě čevftrvě
bojené mléto role nezlyjalo, a při mařent fe nefrazilo ?

Zafto: dyž čerftimě bojené mléfo to čifté
nábobě bo ftudené ivoby pojtamí, a čaftěji toték
míčfo přelímají.

Čo je při bojení fra pozoromati?

Při dojení fram má fe té nejmětjjí čiftot

$leběti, a nadojené mléfo jenom bo gcela čitýd
nádob nalémati, též temeno fe má při fafbém
dojení zcela toybojiti, fice fe Žrároy poťaží.

Aby fe dobré mléfo zadomalo a jadění fmetant pob
porotalo, co je má bělati?

Já je do pomětrného mífta 8e ftejným teplem
(jafo £. p. m dobrý ffíepíď) we BHlinčnýhjen
na 4—6“ blubofýé na hoře ale fjirffih ná
bobác, je-li možná, bo tefoucí mody poftatmiti.
£Zam fbe fe mléfo ufdomámá, mufejí mfjeďy fy
fact měci (£ p. fyfelé zeíť) odftrančny býti, proto
ge by fice mléfo fyfalo.

Bbali fe mžby nabojí jen dobré mléťo?

2ějby fe nenabojí bobré mléřo. Ono býmá
čajto 1 nebobré, a fice tvobnaté, filemotvité,

8
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teplé, mobré a jaťo frem červené a před čafeur
je frájí.

Sifub to potvftámá, že fe čajto nabojí mléfo mobnaté
a říbřc?

Xo podází odtud, foyž při dlouho trmajíct
moťré pomětrnofti fe fratvám tmelnti mofrá, flabá
a neušitečná píce předlládá; ancbo fbyž frátvy
flabý a poťažený žaludeť mají, a náflebfem toho
fipatně požímají. Chyba tato fe dá odftraniti,
ťonš fe framám filnějjí (udá píce bámá, a ony
fe dobře ojfetřují.
Obfub býmá mléfo ffilemomité, tuhé a mláčfomité ?

Příčinou býmá zťažená píce, Úterá fe bobytťu
bámá a fice: zhnilé feno, zmrzlé a zhnilé řepy,
brambory, fyfelá fpařenina a t.d. Čafto ale toho
příčinou bímá nečijtota nádoby. Zafotvé filemo
mité, tuhé a mláčťomité mléťo fe těšťo dDojí, má
málo fmetany a nedá fe těžťo m máflo ftlouci.

Rbyž fe mléřo brzo drazí anebo ffpjne, Ebemáme
toho příčinu Glebati ?

Příčina tobhočajto býtvá ntimo nečiftoty nábob
t taťé fipatná píce a náfledfem toho fipatné za
šivání dobytťa, a mnošftiví žaludlomé fyfeliny.
Pufffmorec a Hořec (aft 8 lotů pro 1 ťus) je
dobrý proftředeř proti této flabofti šaludřomé,
těž lepfit Ermitwo.

$roč mléfo čafto býmá mobré?

Soyš frármy mnoho taťomýů roftítn žerou,
fteré mnoho modré bartwy obfahují (což je zcela
nefffodné). 3 taťé (metana mímá mobron bartou,
Tbyž fe na ní malinfé zrfřátťa, fieré proftým
ofem rozeznati nelze, to nefčífíném počtu fefebnou.
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Když fe ale míéfo jaťo frem čermené boji (frem
fe bojí) odťud to poázt?

o potmftármá,fbyž frároa bud jebormaté roft
Liny, anebo na jaře fmrformé, oljjotvé, topoloré
at. 5. mladé mýhony na paftmě fežere. WMlůžeale
mnohá fráma ffutečně frero bojiti, fbyž tvemeno
její jeft neutocné.

Co máme tedy o tafomém čloměfu držeti, ftery myflí,
še je fráma očaromaná?

$bo pramí: Za neb ona ofoba je čaroběj
nice, ona fmým čarotváním ušiteť mé frámě obe
jímá, ona dělá, je míéťo mé frámy je tobné,
filemotmmité, že žádní fmetany nemá, ona mou
frámu učarotvala, že freto bojí a t.b.; tbo talotvé
a těm pobobné iměct míniví a fpolu tafé tvěří,
„rozrazuje fiwou $GrubouÚfoupoft, a prohřeffuje fe
též proti prronímu přifázant Božímu, neboťBůh
to tom zapomídá, toěřiti to fouzla neb čáry.

Sařé mlaftnofti má jmetana f bělání můjla míti?

Ráboba 8 mlífem mufí poťojně ftáti, anebo
tve modě plammati, aby fe febnutí fmetany rydle
a úplně ftalo. Ořime feblá fmetana je lepffí,
než posdějíjí, a flabřá fmetana mufi bříme dmfli
ftáti, než fe na máflo ftloufati může: zaťyflá
futetana ale fe může fHnebtortiti. Smetana, ze
fteré fe máflo bělati má, nefmt tať blonho fo
mána býti, až by byla docela fyfelá, ztrpčelá,
zabořťíá anebo zafnrablá.

Steraf fe ze jmetarmy májlo dělá?

Buď te ftojící máfelnici, fbe fe fmetana Hoff
na horu a dolů tluče, anebo to taforvé mafelnici,
to níž fe Horfomačťa © lopatfami ruťou otáčí.

8+
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Co býmá tobo příčinou, že mrtění něťby [chce a jindh
gafe mefmi těžío jbe (máflo fe ftlouci nedce)?

Příčina toho býmá, še fmetana tvíce ftubená
bo máfinice fe nalétvá, a teprto trtěním fe za
přítt mufí, pročež tučné fuličťy jen zblouhatvě fe
frážejí. Smetana má tehy m zimě před tortěním
m mírně mytopené fednici nějaťý čas doména
býti. e-lt ale fmetana me melfén tepic, máfio
atrupičťomatí a není fezťé. Zafé fe dbá máfío
těšťo fHouci z mléťfa od fram otelenýh, ai ob
tram, fteré fe frmily fipatnon pící, pať 3 přes
ftaré fmetany a z nléťa, fteré 1 nečiftých ná
bobáů bylo at. b.

Co fe má © tinziffaným májíem Hnedpo mmrtěníbělati ?

Dá fe bobře mymačťati, aby fe pobmáfjlí
na něm Úpíct obftranilo, fice by bylo máflo ne
Ďutné a brzo by zhořřío.

Jaté mlaftnofti má čerjttvé májlo míti ?

Dobré čerítmé máfío Autná fladce, jaťo oře
hormé jábro, mont příjemně a má tmamošlutou
barmu, zimlájitě mwměficíh fročtnu a čerivnu po
aelené píci a Čerfiivé pafttvě.

Wiůžesli pať fe to udělati, aby čeritvé májlo i tafé
to zimě tniamosilutou bartvu mělo ?

zo fe bá melmi fnadno udělati, a fice taťto:
toleje fc bo fmetany fifáma z mrňve, £ čemuž
fe trofu ffafránu přidá.

Ado dce čerftmé máflo deljjt čas udržeti, co má děfati?

Jufí do máfla čerfttoého fůl báti, afi taf
3 floty na 1 libru máflo.
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Aby fc 3 čerfhvého májla jiné tv něm objažené čáftiny
(cufrowč a tmarofomé) wyloučily, co fe má bíti?

Rozpoufití fe máflo na mírném ofni, fice
by fe sfazilo.

dať fe ntá ona ojoba, fterá ntáflo na ohni přepoujíti,.
šadhomati ?

Má při tour rozpoujjtění od počátfu aj fu
atončení neuftále přítomna býti, a ani na frof ne
oddázeti, aby máflo nepřeťypělo a ofeň ne
mznifnul.

Go pať feiná ale dělati, fbyby při tojfi uživané opas
trnofti májlo předc ohněm fe dytilo?

Zu fpomáhá, fbyš fe nádoba 8 Hořícímmájíem
bud přifryje, anebo což fcpffí jeft, foyž fe hořící
májlo popeícm anebo píffem Hojně pofype; moda
na Hořící máflo fc bofonce nefmí fíti.

Saf je bělá fýr?

Sýr hubený dělá fe ze sbfraného mléťa;
majtný for ale dělá fe z uléťa, to němž jefitě
máfio je obfašeno. Zcnto fe dělá tafto:

S[ndfí trodu febrané mícfo přitvebefe mtr
ným zahřáním f frašení, pať fc to tmleje bo Inč
ného, čiftého pytlíťa, Čterý fe shůru sdivihne, aby
fyrormátfa odtéfala, a napotom fc pytítf polojí
pod prfenfo, na fteré fe Brubý fámen položí, aby
fe fyrotvátfa dobře mymačťala. Zraarof fe nyní
© Čnincm a se foli fmicdhá, dobře wymačťá, pať
fe ruťou ubčlají malé fyrečťy, fteré fe na prfuád
tedle febe rozeftami, prfenfa fe ma nějaťé po
větrné mífto dají, aby fyrečťy nfály. Ujdlé fc
pať bo hruce ualoží, čaftěji fe pivem mymyjou,
a ruce fe bo jinoeného míjta poftutví.
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Sať fe dělá fimýcaritý fýr ?

Nájledujícím fpůfobem: Bud docela flabté,
anebo jenom málo fbtrané mléťo tvleje fe bo
fotla nab ofnijtem twificího. Miléťo m fotlt fe
to fetě méně, to zimě ale tvíce rozhřeje; pať fe
fotel 8 obnifitě fejme a fýřiblem (foufeť žalubdfa
bocela mladého telete) bo fotle daným fe fýr ob
fyromátťy odloučí. Když fe fýr frazil, rozbrobí fe
na brobno, na to fe to fotit rozhřeje, a mídáním
jefitě roíc rozbrobuje: Baf fe fotel opět od ohně
roezme,a m mídání fe jejjtě nějafý čas pofra
čuje. Čáftťy fýra fe nyní ufabí na dně, fteré fe
m jednu meffou Hroudu ftlačí. $Órouda tato bo
nějařího čiftého plátna zahalená dá fe Do fornty
a ftlačí fe. Ajt tať za hodinu fe fýr toe formě
pomocí jiného fudého plátna obrátí, a opět ftlačí
a to fe něťoltfráte opaťuje. Oruhého Dne tocznte
fe far z formy men, a fufit fe něťoliť buí na
fudém potoětrném míjič, pať je me fflepč polost
na prťno, a fožbobemně fe roztlučenou folí tře.
sZtení toto trmá 2-——4 ntěfíce, botub fýr fůf
přijímá. XBelfý maftný fýr fc může jífti ja
6—9 ntějíců, a malý fýr za 2—3 měfíce.

Co pať hojpodář obpčejně dělá, fdyž fe můť m tahání
a fráma 1 dojení dofti upotřebili?

Obyčejně fe royfrmí, aby jin přibylo ntefa,
a dráž moli probání býti.

M Heréám ftáří fe bá dobptef nejíčpe wyfrmiti ?

Sědyžje me ftáří 4—9 let, neboť příliš mladá
zmiřata fe dobřenefrmí proto, že jeji tělo jefitě
náležitěnení mylinuto: naproti tou ale t ftará
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amířata fe těšťo frmí, proto že jejiů žalubeť
uš taf dobře uezašítmá.

Čeho pozoromati při Impfrmomání boěziho bobhtťa?

1. Chlém frumího Hotvězího dobytfa mufí Lýti
rozdálen od mfjeho tvenfotvního břmotu, nefmí
m zimě býti ftudený, a za letního parua fe
dladbný ubršotvati mufí;

2. frmní můl neb fráma mufí míti poťoj, a
mffeďo, co by jint uepříjenné city půjobilo
(ť. p. poufftění řezniďého pfa Do Aléma, HGrdlos
ání Erumibodobytťa, tučení a t. b.) mufí býti
odftraněno. 3 tafé pohybomání (z dléma tven
poufftěti, aby fe bobyteť procházel) (mí fe těmto
zrofřatůut jen to tom pábu botoliti, fdyž toho
jejiů zdratví žádá.

3. ři frmeunf Homěstho bobytťa mufí fe píce ne
jen rozmnožotvati, ale 1 ftřídbatt, t. j. mufí
fe předříábati tožby dutnějfjí a filnějíjí píce,
nebo zvíře (1 nešralo nad fmůj hlab, foyby
mu wotvá píce nebyla předložena, Úterá ho dráždí.
<ať fe £ p. bá z počátťu rozředěný tluč (ffrot)
feno a fořenatá píce (brambory, řepa at.bd.)
pozděj mifto fořenaté píce ztno, a fonečně
mláto, mýpalfy a £. b. Přidáním folit brášdí
fe ©Huťfa podporuje fe zažímání; fol: tedy
nefmí dybiti.

4. Rrurení fe mufl bití pořádně, ncboť Čbyž fe
pořábef uezachovámů, jednou fe bobyteť brzy
a tm untojftiví, a po brubé zafe pozdě a nes
boftatečně fymí, tafomý uepořábeť mw frment
bobytťa niťolim tloufiffu, ale fpíffe nentoc způ“
fobuje. Hodina frimení fe tedy nefmí nťdy pros
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mejfifati, taťé je to ušitečnějfit, čajto a málo,
než zříbla a mnoho frmiti;

5. rmný fomězí bobyteť rád (éhá, pročež lůšťo
jeho nejen čifté, ole i taťé měťťé býti má,
aby fe fažbá bolet odftranila. Čaftým pobe

P HofpobářHojnofttvelmibobréhoLnojeaftřá.
6. Byfrmomání rolů a fratu fe proto běje, aby

fe zbytečná píce m peníze obrátila. Óo
Ipobář fobě teby náležitě rozpočítati muff, zdali
by nebylo lépe píci, než-li ropfvmený bobyteř
prodatt ?

Steré jfou obyčejné nemoci homězího dobytfa?

ZObyčejné nemoci formězsíhobobytfa jfou: na
bmutí (rozbutí), průjem, zánět, zaražení
mléťa, náťaza plícní, jaba a paznehtnice.

Odřub potoftámá nabmuti?

Sbyž bobytef moervelfém mnošítví a Hítamě
moťrou zelenon píci (jetel, tuřní pofanfu a t.b.)
poštivá, anebo foyž požívá zelenou, na tvelfé
bromabě zapařenou píci. Rozdutí horočsího bobytťa
tařé náflebuje po flabu a po mařenýh bramborádů,
fbyš ji bobytef me tyelfém wmnošfthotpojímá.

Co má hojpodář dělati, fdni je dobytef rozbuje ?

Ytemá přítomnoft bufa tratiti, nýbrá Hneb
3 počátťu bobytit pomahati; neboť jen rydlá
pomoc život zmířete nabutého zadýránitt můše.

Rteré proftředťy při nadmutí howěziho bobytťa nejlépe
účiufují ?

Nejlépe účinfuje proříznutí Čůše na břifie
nabrutého ztofřete. Děífto © řízuntí fe lépe na



O Homězjímbobytlu. 177

bobytťu nřázati než popifomati bá. W proříznutt
fůše fe hobt: bobec (trofar) to trubce, pať ffero
cotvffé fjiblo, a tenfý úzťy nůž. *Pídne fe na
2— 4“ bluboťfo, a bo rány fe ftrčí trubřa, anebo
brť, ráfoforvé ftéblo, aby ten nabýmající tozbud
odbdázeti modlí.

«Zaťé bobrý proftředef proti nabrtutí je más
pená roba, t. tvápno fe tve mobě hafí, a této
čerftivé (ftubené) mápené mody fe bo huby bobytťa
/4— 1%, mázu naleje, lepfjí mfjať než mápená
moba je folntčeť, fterý to fažbé léfárně T bo
ftánf je.

Pri ifjeů proftředclů projpímá zblouhamé
(nifolt ale Úonění, jať to obyčejně býtvá) prommářěnínadrtutéhozrofřetefenatan.| Zření
břicha flanmným tvfdem, polémání ftudenou tvobou,
a dámání řínítýru. Ment-fi nebezpečenftot tať
roelifé, může fe bobytťu tafé pobřífío jaťo úzba
bo huby dáti; rozduté homabo toto pobříflo užtvý
fuje a uadýmající rozduý hubou toypoufití.

Bo myhojent bámá fe bobytťu něťolif dní
fudá píce, a trodu fol.
Odfub pormítámáprůjem ($miftačfa) u Gorvězlhodobntfa?

soyš fe na jaře od fudč píce £ zcícné píci
rydhlý předod dělá, pať taťy po pití flibenc toody,
a po najftuzení. Sudá píce, teplý dlém a tření
břída zmířeteodftraní nemoc. Zrivá-li ale průjem
i při dobrém ofietřormání, býtvají příčinou nes
mocné játra, a to je nejlépe zmíře porazit.

SOdfud mají frátvy zánět, a jať pomoci?

Be trávy čaftěji boftármají zapálení toemena
(zroláfít mlabé) toho příčinou býmá bud Črets
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natoft bobytťa anebo zaftuzení, čafto ale též
topání a tlučení bo memena.

Proftřebfy proti této nemoci jfou: zapálené
mvenienofe neuftále myje ftubenou vodou, anebo
fe Hlína rozříbne, mobou, a tato Huftá fafje fe
maže na zapálené mffto memena, a mofrým ffatent
fe rolbťé udržuje. Zafťé fe lehl zánět Imemena
rozebnati neďfá potťuřománím a fice, fmařt fe
ječmen a poftatvf fe m otermřenénádobě pod frámu.
rámy, Eeré zapálené memena mají, mují fe 4
aš 5ťráte za ben zporolna tvybojiti, protože pos
aůftalé mléťo tme toemeně zánět rozmmožuje.

SObfud potoftámá zarašení mléfa?

Krámy bojiti přeftátvají, foyž fe T těšťému
tahání potřebují, foyš fe jim fipatná píce před=
flábá, afbyž fe rydle zelená píce 8c fudou píct
amění. Cafto ale i tafé toho příčinou býti při
rozenoft frároy, při fteré fc mffeďfo Úrmení jenom
na mafo a tučnojt obrací, m fterénšto pádu Do
(pobář nejlépe učiní, fbyž tafomou frátou myfrmf
a řesnífotvi prodá.

Steraf fe jemi uáťaza plicní?

Remoc tato počíná $rubým fudým faffícu,
dýchání zmířete býmá čerfhvějíjí, lejno je tmarvé,
a čafto předásť m dmiftačfu. (huti f jráblu
ubýmá, mléťo fe ztrácí, zmíře zhubení a po
něťoliťa mějícíů zádufjinou fončí. 9temtoc tato je
náfašlimá a alá.

Go má Hofpobář dělati, fbyj pozoruje tuto nemoc?

Wtá fe poftarati, aby ten oncmocnělý fu8 od
adramého bobytťa fc i Úneb oddělil, do zmláfitního
dléma dal, a pať má zfuffeného dobytčího léťaře
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o radi požádati. 3 domácí ofoby, fteré tafotné
onemocnělé Hotvabo ofjetřují, nemají bo léna
£ těm zdramým zvířatům ani tvfročiti.

Jať fe pozná nemoc žaba a paznehtnice?

3 huby oncmocnělého dobytťa teče z počátřu
mnoho filemu, pať fe ubělají na jazyfu, na
báfníh a pyjfádh Dělamé z počátťu jaťo profo
vwelfé, pozděj tvefiťoft bobu bofahující pudýře.
Bobobná topraženina nalezá fe t taťé na paznehtec.

Sat dlouho tato nemoc trmů a jaf fe hoji?

Atemoctato trmá 8 — 14 dní, a při bobrém
offetřorvání fe bobytel úplně usbramí. MW ča
nemoci dárá fe dobytiu měťfá potratva Ť. p. tva
řené brambory, otruby a tb. Zaťé fe hojení pod
poruje Ččaftějíjím topmýmáním huby nemocného
atuiřete toobou 8 octem fmihanou a folem poznehtu
fe obťlábá narmíhlá Hlína.

Sterať může bhofpodař mnoho nemocí jmého dobytřa
předejit?

Royž fe o to poftará, aby fe 8 jeho dobyt
fem wžby bobře zadázelo, a přítvětitvě fe ofje
třomal; foyž Hojpobář ofrání bobyteť fmůj před
roeffou zimou, přeb naftuzením, před toeffým
Horfem, před fifoblitvou píci, a it o to fe bos
ftará, aby cjlém byl rošby čiftý a tov něm byť
tozbud zdramý.

II. Obbělení.
O fonid.

8 čemu fe hodí fůň?

Kůň nofí a twozí tvelmi rydle. On drání
člověťa fmon rydlojtí přeb bramým ziiřetem,
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jaťo £. p. m Ai, m Úfrice před froem. Kůň
Bont 8 člorvěťemrydlá biroofá zmířata £. p. jelena,
on tábne 8 čloroětem při málce i bo boje. XS fofpo
bářítmí ale fůň táhá obtížené mozy, a mffeďu
práci polní rydlej myfonármá, než roůl a frátva.

Go pať 3 toho nájícduje?

že má čťoměťfoně za tvfieďo to, co fůň pro
něho dělá, ofjjetřomati, £ němu toždy příročtimě
mlutviti, žábným způjobem ho uemučiti, floroentšemáčíorvěťfrvéhofoněmiloroati.© Arabotvé
mají ty nejfráfnějíjí foně, a jedině proto, je
jih milují.

Winohosi potramy fporřebuje fůň do rofa?

Zo fe říbí díc twelifofi fonč; b$rubý fůň
rvíce, malý méně, taťé fe to řídí ble práce, fte
tou fůň tvyfonátvá.

SDbyčejně fe na jednoho fonč čítá:
60 mír otvfa,
40— 50 centů fena,
11 centů flámy, a

8 centů flámy ua řezanfu.
Soyž fe £ tomu moffemu jejitěč počítá fomání

foně, tofjelijafé řemení, ftájní náčiní, paf ty
úrofy z peněz, za fteré fe fůň foupil, anebo by
fe prodati mofl — tu foždbý uznati mufí, je
ťůň Do rofa ntnoho peněz ftojí.

Sůň fe fpotřebuje brzo, nebo jiš mw10). roce
m ceně flefá, a po futrtt from fié fůje ničeho
nám nezanehámá. Ata proti tomu imňí uent tať
Tydhlý toe tvoze a při polní práci, jaťo tůň, je
ale tafé lacinějjít než fůň, frmi fe lacinějjjt pící,
nepotřebuje toliť offetfomání, a nent tať nnofým
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nemocem podroben, jafo fůň. Gtarý můl, foyž
uš tafati nentůže, ivyfrmí fe a po fmrtt fe
1 8 fopyty zpenčíť a £ tomu mffjenu bárá (cpffí
bnůj než je Jnůj foňffý.

Co pať alc 3 toho iffeho nájleduje?

Be fašvý bofpodář, fterý £ rozdělávání fivých
polnoftt fonč novybhnutelně držett nentují, af
oftane při tvolíd; neboť jiš mnohý Hofpobář, fterý
3 vÝĎY za tvoly fonč promění, přijel na mizinu!

Sať myblií frájno fůů?

. lama ucimi býti ant tvelfá, ant malá, nýbri
mufí býti celému tělu přiutěřená;

2. fůň mufí míti njji fiptčatí, čelo ffirofé, očt
toclfé, živé a čífté, nos rotoný, roeliťé fjirořé
nozdry (Díry vw nofe) tnitř jafně čermwené;

„if má býti dlouhý z prs tyftupující a ohyblý,
taf jafo při labuti, fřímy plné a bujté;

4. fůň tažné má míti prfa ffirofé, jezdeďý ale
proftředně fiiroťé;

5. bříjo má míti jaťo fonbef, a lozadu po
zdivljené;

„ ocae Dofti filný má míti bufté a mětří jíut;
„ noja má býti we fmýdh Hořejíjíh frvaled a

o mafe filná (neboť od toho záifí fila a
triwauliwoft) dole ale 1 fopyta má býti Ichťá
a tenfá.

Bdaliž fouč i fmé mady mají?

Obyčejné příjíooí zní: „Stoliť font, toliť
dob“ ; a proto nemá hHojpodářbez potřeby od nes
známých foňařů fonč fupomati, Čromě 8 myntině
ním čafjn £ jeho zřouficmi (na probu). Mejlépe

jd
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ale bofpobář fobě poradt, fbyž fobě potřebné
foně fám tvycotvá.

Roliťaleté fobply býmaji hřebné?

23b 4. až bo 14 let.

Jať je má fobyla m čas hřebnojti offctřorati ?

Robyla tm čas Hřebnojti nemá fe třeba ne
milofrbně tlouci, na ní prubfo jezbiti, filně na
oftruby bráti, 8 ní přes příťopy 1láťati a t. b.
A poflední čas Hřebnofti to taťé fifodi, fbyž fe
fobyla © těšťé práci potřebuje, lejfé pobhybotvání
ale £. p. orání, tvláčení a Množení po rototnád
fptffe je profpějjné, než fifobné. © bhřebnoufo
bylou fe má tim tofee přímětitvč zadázeti, a
bofpodář má o lcpfjí a filnějíjí potratvu, o pos
třebné teplo, o zbratvé, čifté potvětří a o čiftotu
m dlérmě péčí míti.

Safá potraiva fe má břebué fobyle předfládati, a fterá
potrama jí fitobt?

Yejlépe jí floužt: dobré feno fmíffené 8 ječ:
menou a otmefnou flamou, pať otce, Č čemuž fe
má to letě jejitě zelená píce přibati, jafo Ť. p. jetel,
[ucinfa a t. b. Ořebným fobylám fifobf: notvé
(čerfirvé) feno, zaťalená zelená píce, paftma na
bařinatýchpafhoinád, žito, bob, hrá a t.b.

Co fe ná biti, fbyš fe břibátlo narodilo?

Armolna fe Hříbátťem zatřeje, hlarma fe mu,
je-li flabí, do tvýfity zdrotbuc, a fjícm z nozber
fe mu tvydělá. Baf fe položí £ Jlamě matfy, aby
ho olízala, a fice položí fe tať, aby blama Hří
bátťa £ tvemenu matťy ležett přiffla, při tom fe
učí hříbě cucati.
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Saf je má fobyla po ofřebení opatromati?

Potratva fe jí zponenáblazlepíjí. M první
dne po ohřebeníbají fe ji namíhlé otruby, anebo
mouťa, pať dobrý orve8, dobré Luční feno a otvefná
fláma. Má-li fobyla málo mléfa, bá fe jí ječe
menný tluč. At za 10 bní po ohřebení může fe
fobyla opět f leffé prácí bráti, nefimí mffať běle,
neš 3 hodiny od fřiběte obbělena býti. Óříbě fe
nedá to dlčě, mufi ale míti profiranné mífto
ť pohybomání. Nejzdrammějíjí je to pro Hříbátfo,
foyž fe může na fudé pafimě 8 matfou pofybo
ati, při tom taťfé lehce nmyfne na trámu a na
feno, a odmyfne mílěfu.

Jať ftaré fe bríbátto odjtami?

Koyš je 3—1 měfice ftaré, což fe ale má
zpouenáhía díti.

Šar je má odjtamené hřibátťo frmiti?

5 počátfu bojtane hříbě benně 2 libry otofa,
a 4—5 liber fena, pozběj ale 3 libri) otofa, a
6 — 8 liber fena. MBdruhém roce 3—5 fiber
orfa, a 8—10 liber fena.

Wřed feto doftámají 2 — leté Hříbata zelený
jetel, zelenou mifu a t.b. Bo fašbém frment fe
mufí hříbata čiftou ftudniční tvobou napájeti,
fterá ale ro zimě nefmí být: tuze ftubená. Po
frmení jetelent fe 8 uapájením trodu počtá.

Sat je má 6 bříbětem zadázeti ?

Uby fe ftal z hříběte fůň hodný a pofinfiný:
mnfí fe 8 ním Hned 3 počátfu přítmětimězadázeti.
Xaf to činíArabotvé, a yfomámají tať tidé
a přítníné fonč, jc jjon fmým pánim obbánt
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jaťo pfi. Zrorbé a nepřímětimé zadfázení 8 Gříbětent
činí napotom foně zlým, nepoflufiným a [cfamým,
čemu řůň ivelmi těžce obroyfne.

M fterém rofu fe učí hřibě tahati?

Zeprm to 3 rofu; tu obdrží uzbu (caňť),
oblat (ohlatvh) a řemcení. Japřahne fe tveble
ftarého, poťojnéjo a pilného fonč při lehří práci.
9$o 3 roce fc může mlabý fůň £ lchfóm fofpo
báříťým prácem bráti. bo dříme nebofpělé Dříbě
£ tahání a f polní práci potřebuje, fonč bocela
aťazí. W 5 roce je fůň bocela myroftlý, a může
fe i £ těšťé práci potřebomati.

Co má hofpodář činiti, aby jeho fonč ncbyli přílič
bázlimvi ?

Má fe tužby fe fivým foňům přímětivě ho
ati, a jiý rožby lnffmvě ojjetřomati. Soni po
tom jiftě bůměru tv ofranu pána fivého míti
bubou a nebudou přílič bázlivi.

Stterý je nejlepfji projtředcť proti zplajiení foňů?

Uzba fe tať zřídí, še Údyšříbitel foni zmláfitní
ffňůrou, fteron to vuce drží, trhne, fošená ffapfa
foňům zplajjcným na oči paduc, a je ttm úplně
oflepl, načež polefané ztvfřata oftanon ftáti.

Sat odnaučit jeden ztujícný hofpodář jmého zlého
fonč fopatt?

Zafto: A8 na 1“ za zadníma nojama toho
zlého fonč přimázal tm dlémě na 2 promazy,
fteré še ftropu dolů twifely, jaťo ruťa tluftý
foor. Sodor ten obroinul Hezťýflamou, aby
fobě fůň při tvyhazomání neublížil. SČůň ucítiv
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tuto Boupačťu za febou, tubhobil hobně prubce,
a obrazil fodor ob febe. SDdrašený fodor ale fe
torátil a foně do nohou prafitil. Zať fe to bělo
2 — 3tráte.. Kůň potom tvyhazomal flaběji a
fodjor též femracel 8 menfft fifon. %ynf číhal
fůň, jeft-fi jej fodor fám ob febe ubeří. Čefaf
dlouho — fopání bylo obnaučeno.

Sať je mají ditfp fe toňům domati?

Otty nemají niťdy to dléma fe foňům
dodtti, foně nifoy a žádným způfobem nebrájdtti;
neboť taforvé dráždění fonf fe již mnohému roj
puftiléánu dítěti fipatnč odměutlo.

Jať rmojo potravy fe jednomu foni beuně bámá, a
o jalán pořabíu?

Zo fe řídí dle melifofti foně a dle jeho
práce. $roftředně melifý fůň fpotřebuje: 10 liber
fena, 10 liber omfa, a 2 libry řezanfy. Zato
benní píce fe obyčejně rozdělí ua 3 frmení, a
fce na frmení ranní, polední a mečerní.

Ráno fe uejprré bá feno, na to přijde po
zděj jedna polomice toho pro ranní frmení od
měřeného oroja, 8 řesanfou fntidaná. dyž je
prroní Dátvfa orofa strámena, uapájí fe fůň; pať
fe Dá ta druhá polomice omfa © řezanfou. u
řonci fruteni dá fe za jefle trodu fena. Zento
pořádeř fe tíž při poledním a mečerním frmení
gahomámá. ři těšťé práci má fe píce foňům
rozninošiti a stepijiti sůň £ žraní potřebuje
1 hodinu čafu, a poněvadž nepřešvyluje, jafo
hotvězí dobytef, je 8 pofledním fouffem uafrmen,
a může fe t hGuedL práci potřebomatt.
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Bbdali fe fonč mimo ovfa jiným obifním zrnem
frmiti mohou?

$ti těšte práci fe Úonč taťé ječmenem, žitem,
fufuřicí, hradem a tifou frniti mohou. Zato
avnatá píce má fe rofjať foňům na tluč rozemleti
a potom bámati; neboť firotormáním fe foňům
nejen zažímání ulehčuje, ale těž znbů jeji fe
uffetřuje; anebo fe má tato zruatá píce břítve
močiti, než fe foňům dámá. Ačejzdramějíjí pro
foně je otve$.

Saťou zelenou pici fonč rábi žeron?

Obztvlájitě jetel, Iucinfu, mifu, čertocný jetel,
a nífjaniny z bradu, toify a otvfa. Když fe ale
foňůut zelená píce bámá: tenfráte jeft roroné
opatrnojti třeba, jaťo při hormězímbobytťu,

by je mohou foně tafé fořenatými roftlinami frmiti?

Wii Icfhfé práci mohou fe foně mimo fenaio fořenatýmiroftlinami(nrÉví,brantborami,
řepou) frmiti. Brambory tofjať fe foňům nemají
dátvati fyrormé, nýbrž mařené a © řezanfou fmí
daní. ři tom fe na čiftotu nádoby a žťabu
má bleděti, aby potratva pro foně oftala zdraivá.
M uečiftýh nádobáchzafyjlé brambory, jaťož
1 přejnimý ormeš, ztujlé a pobťalené feno, řezanfa
5 Plefnivé flánty a t.d. nemají fe uifby foňům
bámati, proto že jejiď) zdratví nárantně fifodí.

Bbali fe foně taťé čaftěj čijtiti mají?

Staré příjlowí zní: „Čiftota foní je polo
riční obrof.“ — oně fe filně zapařnjí a fnadno
fe potějí. rad 8 potem fmidaný půfobí ffpinu,
fterá, foyš dlouho na fůši lpí, foňům tvelice na
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zbrami fifodí. Proto fe mají foně i $říbata
fašdobenně umůýtati, čefati a fartáčorati.

Saf fe má pacdolef fe foňům »$omati?

On má foně jemu fivěřené tať miforati, jať
by jeho tvlaftní byli, a fe foňům jen tožby pří
roětiroě mluriti, uebo žádný fůň není od narození
foufarvý, rozborný a rophazující: form jo teprma
učí fipatné zadjázení 8 ufm jeho opatroronifa.
PBadoleť nemá fmé foně ant 8 očí fpoufitěti, ou
má tvžby jenom fám o fmé fonč pečotvati a jid
ojjetřoroati; nemá teby niťby jmé fonč cizým
rufoum fročřiti ani je fonm půjčiti. U tvečer má
býti u font poflední mwdlěmě, a ráno prtoní.
Darefný padolef je toelifh zloděj pána fivého,
nebof on Čoně fazí a pána fimého o ně připramí,
a je-li £ tomu jejitě tať fipatný, že feno a otocé
fiopnt Čoňům ufrádá, a potajmo prodbámá, ten
fráte fe dopoujití Úrábešenejhanebnějíjí. Óofpodář
má teby fe fmýn: foňůnt rody jen pořábní a
známé čelebíny uajímati, a darebné ned 3 pos
čátfu se fiužby propuftitt.

Steraf fe to pozná, jať fůň je ftarh?

Zo fe pozná po jeho zubců, a fice tařto:
1. foyš má $fříbě 6 řezných zubů a 3 třenomé:

je přeé , leta ftaré;
2. Mádi Hříbě 6 řezáťů a 4 třenomé zuby, teu

fráte je přes roť ftaré;
o. Oříbě, fteré má 6 řezáfů a 5 třenovýh zubů,

je přes 2 Icta ftaré;
4. Má-li hříbě 2 změněné řezáťy (fbyž 2 řezály

fhodilo) a 5 třenotvýh zubů, je před 2 V, rofu
ftaré;
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5. Sfou-li u foně 4 změněné řezářy, a 6 třeno
mýď zubů, tenfráte je fůň přes 3 rofu
ftarý;

6. 6 změnčnýh tezáfů a 6 třenotvýd zubů dělá
fonč 4, rofů ftarýut.

Ronž ale má fůň již wffeh 6 řezáfů změněných, fteraf
fe potom jeho ftárí pozná ?

Děují fe pozor dámati na obrouffenoft zubů,
a fice:
1. fůň je 6 let ftarý, jfou-li jádra zubů obrou:

(fena ;
2. Sfou-t jádra 3 projtředníh zubů obroujjena,

je 7 let ftarý;
3. 3fou-fi jádra 5 frajnídh řezáťů obroujjena, je

fůň nejméně 8 let ftarý.

Jač fe má nynÉ od 8. rofu hleděti ?

Ata bořejíjí čeliff, a fice:
1. Kůň je 9 fet ftarý, Údyž jfou jejo fiřiháče

bez jáder;
2. jfou-lt proftřední zuby bez jáber, je 10 let

ftarý;
3.8 11 rofem jfou frajní řezářy bez jáber.

Jaf fe po 11 rotu dalfji ftáří Čoni pozná?

Po 11 roťu fe plofa zubů míce fulatí.
1. Sfoush ftřiháče jiš jaťo mejce fulfaté, je fůň

m 13. rofu;
2. tm 14. roťu býmají proftřební zuby fulaté.
3. tm 15. rofu býmají frajní řezáťy fulatí.

© 16. rofu jfou zuby docela fulaté a už
íce fe nemění, pročež balfjí ftáři Čonč dle zubů
je tějťo uhobnoutt.
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Které jjou obpčejné nemoci foňffé?

Růň je mnohýn: nemocem pobroben. Obys
čejné nemoci foňfťé jfou:

„ udmácení;
bříběct ;

3. tučné oťo;
4. zapálení plic a pobřijínice;
5. zapálení frfu;
6. zapálení mozťu;
T

8
9
1

DO

„ janeť;
. zapálení fopyta;
„ folifa;
0. býhamičnofi, Houba, fotutčef, fohontt

filap « t. b.

Saf je objemuje uemoc j$rmáceuí na foni?

Úby, obzrolájitě ale nohy ťoně bud mffeďy
4, anebo jedna nebo brufá býmají tuhé. Kůň bos
ftármá mrazení, a na to zafe tveffou borfoft, a
může fe jenont 8 nauafáním a 8 toelfými bo
(eftmi 3 mtfta na mífto pohybomati, fopyta jíou
Horfé a dýdání ryclé. Cttf-(i fůň bolejt na toffeh
nobjáh, položí fe. Zato nemoc fe fončí upadáním
fopyt, nebo fc bo nolj rorasť ftálá tubhoft, anebo
fe ffoncí fmrtí foňomou.

Odtud pomjtámá f$rmácenojt font?

Bhrvácenoft potmftámá, fbyž fe foni naftubf
£. p. fbyš fe zahřátý a zapocený Čůň poftarot bo
průmanu (fde tmítr táhne), do ftudeného a ffpatně
zaopatřeného dléma, ntezi otetořené torata a t.b.
Při tafomém náhlém zdlazení fe pot zarazí a
ucntoc odmácení toypufue.
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Jaf možno této nemoci předejíti?

9lenroc tato bá fe přebejíti, fbyž Hofpobář
£ tomu hledí, aby jeho font upracotvaní, a
to Horfu a potu honění zponenáhla fe f$labili.
Jet- tůň jaťým-foli fpůfobem do potu přifící,
má fe dřítve, než ftáti oftane, zolouha proroádětt.
Záhne-li tůň těžťý náťlab, má fe nedat mífty
(zroláfitě bo fopce) odpočímati. AB dlémě fe ta
fotvý upocený fůň hadrou otírá, btvéře toffaf a
ofna u dléma mufejí býti dobře uzatořeny, aby
upocený Čůň tm průmauu neftál.

Jať fe tato nemoc odmácení léčí?

Kůň odmácený bá fe bo teplého fudcho dléma
na teplé [ůšťo, a dbá fe mu méně píce, než oby
čejně. Ofou-li fopyta zapálené, otvinou fe toodou
rozříděnou linou, učjaťon Habrou fe obrvášou,
fterá fe od čafu f čafut ftubenon toodou anebo
jněfem a lebem natmlažuje. Je-li fůň při tout
zacpaný, dá fe nu folené mody piti. Oftatuč
má-fi fe frero nemocnému foni poufftěti, anebo
nějařý L(čťjemu bámati, o tom fe má Dhofpobář
poraditi 8 lélačem, niťolito ale 8 paftýřem, 8 fo
mářem a rafem, jať fe to na toenfotvě obyčejuč
ftármá. jZať jaťo odrmácení font fe Iččí: léčí fe
též ochmácený bobyteť hotvězí.

Co pať je fhřiběcí za nemoc toňjťou ?

OHběcí je ta nejobyčejnějíjí uentoc foňfťá;
neboťtofficfni foni boftárvají tuto nemoc btvafrát
bo rofa, a fice na jaře a na podzim. %Mlaftuofti
této nemoci jfou nájlebující: KŮŇ je tocími
umblený, a £ potu náňylný, oči jeho jfou zařa
lené, zafízené a trou začertvenalé, fůň je fmutný
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a nemá duti fe raní, a čaftomá fýdání. 3 nofu
4 počátťu teče říbťá rvoba, po něťoliťa dne ale
bílý Huftý filem. Ra pobbradblu fe udělá melfá a
borťá oteťlina, fterá fe me 4—8 dne pobebírá,
paf pufne a tmyteče; na to boftane fůň uf
£ šrábliu a jeho twefeloft fe torátí, očí jeho fe
myjajní, — fůň je zbratvý.

Co má bofpodár bělati £ rylému uzdrarvení foně,
ftery má břiběcí?

Není-Ii nemoc zlá: má DHofpodbářnemocného
fonč bo teplého léma dáti, minčnou befou (pos
frymfou) přiťryti, jemu zelenou píci, otruby a t. b.
T zrní přiťlábati, a tolažnou tvodon napájeti.
Oteťí: žlázy mají fe ohřatým fáblem maffiti, a
nějalou tvlněnou habron obrmázati, aby změřly, a
otefíina fe brzy protrhla. Aby fflem z nofu rydlej
obteří, brší fe pod no8 nádoba 8 obařeným ječntenenu.

Co má bofpobář bělati, fbyž fůň, fterů má bříběcí,
blouho fe neuzdratví ?

Gofpobář má tafotvého foně od zdratvýd foňů
odděliti; ucboť u tafotvého foně přejjla nemoc
příběcí to jinou tvefmi náťožlimou nemoc, fterá
je nezhojitelná, a ozhřirla (fůň foplivý) fe na
zýmá. Ačejlépe jeft, taformého foplttvého foně za
biti. Bo taťotoémr foplimém foni muff fe létu
náležitě myčiftiti.

Odfnb pomftámá tučné (naběhle) ofo ?

sČučné oťo potoftárvá, Úbyž fňň do oťa tlučen
a mrfťán býmá, anebo taťé náflebfem naftuzení
a náfleblem filničného prau, 1 taft náflebfem
tonitřní uemoci.



« 192 O foníc.

Kterat fe má tůň 8 tučným oťem offetřomati?

Kůň fe bá bo dléma trou tmamého, fbe je
zdravý, čiflý tozdbu, a oťo naběhlé a zafízené
fe čerfitoou tmobou toymýmá, (ehfá píce fe foni
fe šrant přebříábá, a čerftimou tvobou býmá na:
pájen. Kůň 8 tučným ofem má fe až £ faménm
uzbratoční nedat na pofoji.

Co pať je měfíční ficpota za nentoc foňífou ?

Rent nic jiného, neš zánět (zapálení) oťa
toňftého. Kont taťomému prubdlo fíze tefou, a om
fe fitítí fětla. Zento zánět fe čajto torací, pročež
taťé měfíční flepotou nazmán býmá. Dá fe
těšťo Dojiti, a fůň obyčejně oflepne zcela. Čafto
t taťé hříbě tuto měfíční flepotu po wutatcebědí.

Bbali foně tafé na zápal trpivají ?

Soni jfou L zápalným nemocem Mmelmt nás
dylní.

Které čájtin fe foňům čaftěji zapalují ?

Stoňům fe čaftěj zapalují: plíce, frť, mozeť
a fopyta.

Bo čem jc na font pozná, že má zápal plicní?

Stůň má frátřý a namahamý ded, fafflc čas
ftěji, má frvějfenon Hlavu a je finutný, má taťfy
přební noby ob febe roztažení.

Co býmá příčinou této nemoci, a co má fofpobář bělati ?'

Obyčejná příčina této nemoci býtá uaftizení.
fonč. Zato nemoc je nebezpečná, a proto má ho
fpobář bHnedz počátťu učeného lčťaře dobytčího
£ foénu font přitvéfh. Ořítve toffať, uež Ičťať
přijde, má fe fůň řádně tříti, teplou befou při
fryti, a jemu polotvlašný nápoj bátwati.
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Sat fe jemí zápal frfu a jat je má nemocný fůň
ofjetřotvati 2

Jápal tento býmá obyčejně we dřtánu, tůň
těžce dbýdá, a nemůže polyťati; požitá píce a ná
poj nofent opět ten toydází. © tomto pádu je
pomoci leťaříťé zapotřebí. SPředemíjím jiným ale
fe zapálený dřtán teplými, tofněnými Hadrami
otvine. %emoc tato není nebezpečná.

Sať fe to na fonř pozná, že má zapálení moztu ?

Pohled foně je dimoťý, a oči jfou blýffamé,
fůže ua nofu a na hubě je fudá, a dýdáuí je
Tydlé.

Co má Hojpobář bělati, fdnž pozná, že fůň má zapá
(ent mozfi ?

dá foně peronč přitmázati, neboť obyčejně
nájlebuje tozteřffoft, fdešto fcefůň toyplná, před
nína nohama tluče, odfrfuje a mnoho fffody učiní.
ři této nemoci je rydlé potroci léťařílé melnti
dapotřebí, neboť fimrť náfleduje obyčejně bud ten
famý den, anebo druhého dne, fůň fe tvffať tějťo
úplně uzbdratví.

Co býmá toho příčinou, je je foňomi mozeť zapálí?

MBelťé zahřití, fonž fe foni na palčivém
flunci ftáti nedávají, focšto Yorfé fluneční
paprfty na [ebťu foně půjobí, čafto ale i tafé
příčinou býmá furotmé a nemilofrdoné bití a tlus
čení bo Hlavy fouč.

Rterať fe této nebezpečné nemoci může předejíti ?

Když fe foňům to čas tvelťého, poledního
Horťa odpočinutí m dládťu we jlémě přeje; dlém
o fetě čaftěj fe prowětrá, a 8 foněm fe tošby

9
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jenom bobře naťlábá: „Sypratmeblimý fe fít
tuje i nad homaben“.

1. Bo čem fe pozná, je fůň je janfoivitý ?

Bůftonelt fůň při zapálení mozfu na žimvě,
ftane fe obyčejně janfomitýy. Sanef je fůň
docela blbý, on 8e febou nedá tvfjeďo bělati, co
člotěť jenom dce, nedá fobě f. p. bo uffit ffá
bnoutf, na fopyta filápnouti a tb. Sefo ©ůze
je líná, tv šráble je zdlouhamý. W fetě je jeho
ftatv Horffí, než to zímě. Sůň janfomwitý fe těšťo
uzbraroí, ftubené obťlady (fnth, leb) na lebťu a
roléroání jtudené iwoby na lamu jfou jemu pros
fvěfiné.

Čo býmá příčinou zapálení fopyta?

Dlouho trrvájící běhání foně po tmrbýdh
ceftách, taťé fipatné oforání foně.

Co má bofpodář £ zhojení zapáleného fopyta bělati?

OMufejí fe oni pobťormy odejmouti, fopyto
fe nemá ob bobrého. forváře tyftrouhati, paf fe
zapálená fopyta fofem Hlinou rolhfou obloží.

Po čem fe pozná, že má fňů folifu ($ryzení)?

Růň přejtane žráti, hrabe přebníma nohfata,
oblíší fe čaftěj na fivé břijo, anebo ua břido
blarou fivou Hází, jeft tvelmi nepoťojný, tluče
febou o zem, nutt fe £ močení a tvytoršent lejna,
tvyhozuje čajtěj jednou nohou £ břidu a t. b. Sbyž
boleftt popuftily: fůň fe tiffí a fahá po píci;
Tbyž ale opět bolefti naftaly, djorvá fe jaťo břírve
a při melfýd) Boleftec) fobě počíná jaťo tosteříý,
m Úbyšje nejhůř, náfleduje me 24, a nejdéle o 48
bodináů furt.
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Co býmá příčinou této nemoci?

Příčinou této nemoci obyčejně býmá naftuzení
foně. Čafto ale tafy příčinou býmá, fbyž fůň
melmi mnoho píce požívá, anebo fboyž neb
po frmení dlouho rydle běžeti, anebo těšťotáhnouti
mufí. Zaťé čerftmý jetel, foyž fe fůň bned po
frmení napájí, též žito, hrá, miťa, moufa, tluč
a otruby, jfouslt fudjé a ne mobou natvlažené,
foyž fe foni fe žraní přebřlábají, 1 brambory,
foyž jid fůň mnoho žere, půfobí folifu. Zalé za
Držení moče, Úbyžfe foni nepopřeje čafu f močení,
může folifu fpůfobiti, a proto běžící a táhnoucí
fonč, dtějí-íi močiti, mají fe hned zaftatotti.

Saťf fe má tato nemoc bojiti?

sZafto: Kůň fe bá bo teplého dléma (nejlépe
do prázbného dléma oročího), fbe je toyjofo na
ftláno, a teplou befou fe přifryje. Pončivadž je
zácpa Hlamní příčina folify: mufí fe na to Dles
děti, aby fe fůň brzo toyprázbnil. Otalá ruťa
fábne teby bo obřitního ftřetva, a to ttorbě fpečené

„ fejno toytáhne, pať fe fažbou nebo 4, hodiny
8 tolažnými myblinami bátvají fípftýry. Do huby
fonč fe leje heřmáneť (familomé týé), a břio
i nohy ztvfřete fe flamnými mífy neuftále trou.
Seftliše po tějto jebnodudýcd proftřebcích folifa
nepřejtane (za 4—5 hobin), mufí bobytčí léfař
pormolán býti.

Fo cem fe pozná zádud (dýdawicnoft) fonč?

Růň obtížně a čerfhvě býdá, při Čažbém my
behnutf utvoří fe bole na břiffe žiábeť, při tom
fůň faffle.

J"
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Obťfub porjtámá bufinoft foně?

1 Dujinoft fouč bývá obyčejně náflebeť jiných
nemocí £. p. po zapálení plic náfleduje obyčejně
buffnoft. Porftármá ale tařé po plefnitvém, ztudlém
a pobťaleném fenč a po jiné zťažené píci. 9temtoc
tato je nezhojitelná.

Abaliž tafé nohy foňílé jjou nemoci pobrobeut?

Přební a zadní nohy font jfou mnohé nemoci
podrobeny.

Go pať je houba ua přední folená?

Když fůň čajto na přední fofena upadne,
anebo do folen fopán nebo tlučen býmá: potvftane
na těchto tolenáď Houbotmitá oteflina, fterá fe
„Houbou“ nazbtvá.

Co fe jinenuje fotničeť foňftý?

Goubomwitá oteflina, fterá fe čafto bělá na
gabním fichně na fotníťu, jmenuje fe fotníčeť foňfťy.

Saf fe fažbá boubomitá oteflina na nohách foňjtoh hojí ?

Ya tyto otefítny bámají fe změťčující a roz
Bánějící obříabťy anebo fe trou fafromým lffent,
při tom ale fůň fe nechá r poťoji, a žádná práce
fe ob něho nežádá.

Čo paf je fohouti fflap za toňffou nemoc?

Kohout fflap (můbec nazrmaný fipáncť) po
aůftámá tv tom, že fe zapálit a naťazí druply na
Tofted paty foňýfé.

Po čem fe tato nemoc pozná ?

Růň dobt obyčejně Úromě, a tato Aromoft
je 3 počátťu důňze nejmvětfjí, Úbyž fe ale napotom
Tůň tofcepohybuje: romoft tato fe ztrácí. Hojent
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této nemoci je toelmi obtížné, a toto hojení fe
mufí neďati učeným a zluffeným (čťařům bobytčím.

Seli paf to pro fopyto foňffé zbramé, foyž fůň dlouho
m blátě a bahně obi, anebo me dlémě m lejtu a

moči ftojt?

o je pro foňffé fopyto na uejmýš fifobné;
neboť nájíedfem toho fe udělá ua fopytě pode=
branina, fterá teče, a fůň tmůže oftatt Dromým.

Go pať 3 toho nájlebuje ?

Je mtá to dlémě pob foňmi tvžby fudo býti,
a še fe dlém foňfťi bedlimě čiftiti mufí.

„Býmajt ale nohy fonč mžby nemocné, fbyž $růme?

Be fůň drůme, toho příčinou býmá taťé, že
fobě fůň fipičaté tvěct bo fopyta zadřef f. p. ffío,
přesíť, trn a t.b. co foni něťdy nefmírnou boleft
způfobuje. 28 tom pábu fe mufí podťorma odtr
hnoutt, rána fe mufí myčiftiti a zríře to pofoji
neati.

Proc fe nemá niťoy fe loni od zabu přicáacti ?

$roto že lefamá přirozenoft čafto i dobrého
foně £ myhazomání popouzí, Čyž fe mu něťbo
od zadu blíží. če font fe má tedy faždý 8e jiraný
nebo z předu bífšiti a na Čonč fe má bříme pro
mumiti, aby přiďázejícího rotděl.

III. Oddělení.

O owcih a fozád.

Saťý užiteř nám pojfptujt omce?

AJmce uení fice m Hofpodáříhot taf nejvys
Hnutelně zapotřebná, jaťo homězí dobytef: ale
přebce f Hofpobdářítmínáleží, proto, že její dutné
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mafo, její teplá mína a dobrý Únůj Hofpodářinmohonáfobnýužiteťpřinájiejí.© SěterýHofpobář
tedy otce bržeti mmfižea nedrží, fitoví fobě. ©

Šeli paf mice druhů orec?

Se íce druhů omec a fice:
1. naffe obyčejná omce, je proftředně melfá, a

má tenfou mln;
2. orce Iimburffá; tato je malá a má Úrubou,

(fedirmou tvlnu;
a. otocenizozemjlá; tato býmá 80—100 fib.

těštá, má Drubou tolnu, je toelmi plodná, mímá
tottž brvojčata, ano 1 trojčata;

4. orce analiďá; tato má blouhou, měťťou,bílou
vlýffamou mlnu, a nedá fe až na 130 [ber
tíži myfrmiti;

5. omcebergmanffá (obromjfá); tato fe nadázť
m horních Tělaffíh, má Úrubou, Hhladťfoua
bloujou vínu.

6. oroce fjipaňhelfťá, t. f. merino 8 tenfou
minou, fterá těž nejmíc placena Dýmá; a from
těh jefitě jiných druhů mfce.

Rterý druh otec má obyčejný hojpodář bržeti ?

Dá Hofpodářmyhomámati otce © jemnou
tolnou, anebo jen obyčejné otoce, to zármifí od
toho, jať tofna na ucjblišíjím trhu placena býtvá,
což fobě Hofpodář má nálešitě rospočítatí. Přt
tomto počítání mufi ale taťé fpolu vozmášiti, je
rolna jemná (feine Ušolíe) a tenfá méně toášť
než hrubá, je tedy na 1 fib. mnoho míce tin
tenfé přijde než vlny Hrubé; že »omání, ofjetřo
mání a frmení otoce 8 tenfou tolnou © rvětjjími
útratanti fpojeno jeft, téš še pro taťotvě otoce
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Tnábá pafima a faždé položení pajtmy fe nebobí,
a nájíedotvně že orvce 8 tenfou, jemnou tolnou
roffudy a tve mfjeď frajináh fe nebaří.

Jaťf mnoho orvcí má hofpobář držeti?

WMáji jen toliť dršžeti, co jih může bud
na fmě anebo na obecní poftmě ffrze celý roť
užuviti. íce fudá paftwa je pro otce ta nejlepifí.

Saťf má býti zřízený omčin (lén pro omce)?

1. Orvčín má býti foětlý, fudý, tvyfofů (a8 na
10 — 12“) a tať zřízený, aby čerftmý tozbud
a toenfu bo něho mnifati mohí. Ústí, utylé,
tmatvě a míhťé otvčírny způfobují oroci nemoci.

2. Proftranný, nebo to orvčírněftojí celé ftábo
pohromadě a oroce fe rády frášejí, aby fe za
běívaly, a proto mufí oročín býti proftranný,
aby fe otoce pobybotvati mofly.

3.Zeplý; otměín ale je teplý, foyž fe toyfofo
naftele, a $uůj fe tm omčinci dlouho ležet
ponedá. Polemá fe Gnůj ten čaftěj fyruatfou
we roobě rozpufitěnou a rozříděnou, aby čpatocť
(amoniať) neobdjázel a rozbud fe příliš nefazil.

4. Má míti bobré foryta, jejle a tmicerooddělení.

Sať fe omčí matfy jejitě jináče jmenují ?

dmenují fe badfyuě.
A fterém roce býmá jehně poncjprm matfou ?

Sbyš je 24, rofu ftaré.
Stteraf fe má orvce m březojti (fbyž má býti matfou)

ofictřomati ?

Wffeďo mufí býti obftrančno, čím by fe otvce
příliš zahřála, anebo polefala. © tout ftaou
nefmí fe tfouci, fopati, pfem fithmáti a ta zabuf
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uojy toyzdivihomatia t.d. Sfobt jí těžnaftuzenf,
moťro, fipatná tvoba £ pití, jaťož 1 honční na
tvzdálené paftmy. SDroce, Úteré mají býti matfou,
muft fe taťé hojněji a lépe frmiti, než obyčejně,
mují též ro teple bržány býti, proto že jehnětt
norvorozenémm zima a průman obrzlájitě fifodí.

Sať fe má otočí matťa offetřomati po porobu jehňátřa ?

Aby fe její mléfo rozntnošilo, bá fe jí tvíc
píce. ro tyto matfy fe hobí: bobré luční feo,
též fal 8 žituýnr a ječmeným tíučem, i tafé fo
řenaté roftliuy, buráť, mrfew a jiné řípy.

Sby fe jehňátťa odftami?

Po 2—3 uebělíh, fbyž jiš šráti a modu
píti počínají. Dají fe bo ztvlájitníů obběíení,
fbe fe jim dobré feno a orveš fe žraní přebloží,
bámů fe jim též 2frát za ben Čerftivá tnoda
£ pití a poufitějí fe © matfánt jenont to polebte
a tvečír, aby zponenáhla mlčťu odroyfiy. byž
jfou jehňata 10—16 neběl ftaré, nepoufitějí fe
£ matťání mice.. ©Oocela odftatvené jehňata fe
iv fetě mebou na dobrou paftvu, anebo fe tve
dlémě f judé tafé aelená píce přimídá (jetel,
miťa at.b.) a tato fe jim 4 — Sfráte dcuně,
rožby ale jenow wmmal: bámřád předřlábá. Zaft
fe jehňata po obftarení dle pohlamí od febe od
bělí, otvečťy ztoláfit a beráuci tíž zivláfit.

Saťá pojtma je pro otce nejlepfjt?
Paftiva roíce fumá, fterá má fivé položení

na zbratvém potvětří f. p. přirozený trátvníf na
bornaté, famenité půdě, fterá fe uchozdělátvá;
pať paftma na úhoru, na ftrniffti, na fudé fouce
po pojíchutut: fečení a t. b.
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Sbe ale taformý přirozený tráomif neni, ja Go může
hojpobář nahrabiti?

Royž mífto úboru nafeje dobré filáinnaté
trávy, jaťo: bílý jetel, žlutý jetel, řebíčef, bebr
níf a jiné užitečné trárvy.

Rterá paftma je orocíim fifoblimá ?

Ya Iuťáď bařinatůůh a moťrýh (fbe moda
ftojí), taťé na ftmmifiti, foe mnoho obilí toypa
balo (přes taťomé firnifitě mají fe ofuce jemem
přehnati, aby fe nenabmníy), tafé za míhamé a
mofré porvětvnofti, a doťud roja na paftmě leží.
Ba polebního borfa má fiábo oročí tvefttnu ftáti.

Sať fe má oročáťfe foým fměřeným omečfám dowati?

Dobrý pajtýř, pramí Spafitel náš, miluje
fivé oruce, a orce ntihrjí jeho. 2 opratodu žádné
jiné zrofře nezaflufuje rolce milormáno býti, jaťo
oroce; neboť zdá fe, jaťoby dtěl Stmořitel člo
ročťomi na otoci ufázatt ro3or opratvdivé mfrnofti
a trpělimofti. Dyť teta, tůň foufje a tluče, bufa
fitípe, — jenom omce zůftároá tožby tifá a trpě
[itvá, ona fe neprotiví míby, ona nenaříťá ant tew
fráte, foys fe řezníf 8 nožem f jejímu prdlu Blíží.
Kdyby tedy ovce fivor tolnou čloměťa nejjatila,
mafem fivým nefrmila, pole nehnojifa, předcby faždý
otvčáť otoce fmmépro jeji bobré mlaftnofti měl mis
f(orpati. ZOrmčáťmá tožby 8 otvcemi jemu froětenými
přímětivě a laffamě zadázeti, nemá jid honiti,
fitroáti, to fromaby frážeti, tlouci, fopati at. b.

Sať fe mají owce m [etě frmiti?

aXo fe řídí dle roenforoní paftvy. 3 rána fe
dámá prtoní píce, a fice na jeden fu8 14 Iibry

**
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fena, na to fe mebou orvce napájet, a pať na
paftu. eli paftma Hubená, a oroce málo pos
tratvy na pajtmě nalezly: bámá fe též ro polebne
anebo tafé na tvečír jefitě foufeť píce.

Saf pať fe frmějt orvce to zimě m otmčinci?

Zoto zimní frmení ftájomé počíná jiš na
pobzim, foyž míharmá, moťrá a ftubená poročtrnoft
paftmu tenfomní zaftamila. Jeftliše to letě na
pajhvě frmení bylo mybatné, tu t Mozimě tve
ftáji muft býti taťomé, neboť zmenffení píce 1
zimě fe jaťf ua imlně, tať i na mafe ziviřete uťa
zuje. SOroce fe m zuně frmí fenem ze fudýd
luť, orvfem, tlučem ze Grafu, mify a bobu, řepou
at.b. Je flámy, fterá fe f píci přimídá, 3a
Mubuje přednojt Hradomá a tvifotvů fláma, pať
čočotviny; potom přijde fáma otoejná, ječnenná,
píjeničná a Lonečněžitná. Profpějjné to jeft, fohš
fe fašbá belffi fláma 6e fenem na hrubou řezanfu
nařeže. Gořejíjí tenfit fláma (ob fíafu) fe řeže
na řezanhi, a 8 tou bolejíjí tluftou flamou fc
pobeftýlá. Ma jedm badmci fc to zimě benně
čítá f. p. 1%, libry fena, 2 libry bramborů
anebo řípy a 1 ftbra oroefné flánty.

SOrce potřebují taťé fůl, aby fe huť jeji
fe šráblu bráždila, a ont pošttou píci lépe zas
šily. Sůl teby m orčírně fdázeti nefmí.

Aby omči mina dobrou flouti mofla, jaťé má tvfajt
nofti míti?

1. Muf býti tenťá a měťťá;
2. mufí míti jábro, a mufí fe bát táhnouti.

tať £. p. mina z oroce uterino nedá fe jefitě
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jednou taf bloubo mytáhnouti, jaťo tina
3 obyčejné oroce;

3. ntufíbýtt maftná;
4. flabč froětlá anebo jafuč žlutá a blýfmavá

tať jaťo Gebbámt.

Bbali má omce mffuby na fmé fůži ftejně dobrou lnu?

Ae! — uejlepfjí tolna ua otoci je dma palce
přeb jejím $řbetem, a brva palce za lopatfou
podle fobylfy £ puplu. líně dobrá tolna je
3 Bfu a mazu. Za oftatní mina je fipatnějífi.

Rolifráte m roce fe omcím mína fiříhá?

Stříž tvlny fe děje jednou anebo 2frát
ro roce.

Čo fe děje před ftřijí ?

SOwce fe mufejí dříme fonpati a práti, aby
pradj na mlně [píci a fipína fe fpláchly.

6eho je při praní omce pozoromati?

ASoba mufí býti čiftá, měťfá a nefmí býti
tuze ftubená. oba ttordá, Wwobaz falužin a
močálů fc £ praní docela uebhobdí. Mejlépe fe
royperou to potofu nebo ro říčřád. fibé Č praní
otec uftanorvení mufejí otoci čaftěj Docela pos
topiti, Mina fc mufí třítt, a opět mymačťati a
t. b., coš toffeďo 8 opatrnoftí fe má bdíti, aby fe
orcim neubífžilo. Zen Ča8s od praní otvce až
če ftříhání mint mohou fe oroce jenom na fudou
paftmu Honiti, a to otočinci fe jim má čerftvá
a čiftá fláma pobeftýlati, a otoce fe bo prafu
nemají hornitt.
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Ytohon-li fe pať téj omce bojiti?

Matfy otoec, mají-li hojnoft píce mohoufe
též buĎ při jehněti, anebo foyž jiš fe jehně ob
ftarifo, bojiti. SOmmčímléfo má mnoho fýrouiny
(toarohu), a proto fe 3 něho me mnohý fraji
nád bobrý fýr bělá. Měťteré druhy otčí fe
zláfitě £ můlt mléfu »omají. Dojení orvecroffať
fiťobt tolně.

Abali fe též tvyfrmujt oroce?

M Angliďu fe nejrvíce na tvyfrmení otvec
blebí, a Angličané fié otvce až ua 130 liber
těstě myfrmí. Zam fe též tyfrmení otmct my
pláci, neboť tam fe cení a platí mafo ffoporvé
ble Úráfy a bobroty jeho. U ná8 na Mtoramě
fe ftarfft Badnice, berani, 4—5 letí ffopci,
bříme než fe řeznífotot prodají, obyčejně myfrmějí.
SPice na myfrmenf je jenom obyčejná otroči píce,
8 tím rozdílem, že fe ji bámá twice, taťě bo
ftároají Úrmmnéotce roětfjí bárofy foli.

Kdo ce tučné jehně yfrmiti, mufjí natťu
jeho Hojně frmiti, aby jehně bojnoft míčřa
mělo. imo matčího mléťa doftane Úrmné jehně
jejitě oťal.

8 čemu je foza dobrá?

Roza je Úráma Hudýh, neboť ona fivým
mléfenmmnohé ýubé rodiny žitví, jenž fobě frátvy
bršett nemohou. -6 tomu dámá doza fašdý roť
jedno. nebo tofce fůzlat, jejicháto ntofo na jaře
wýborně dutná. Při dobrém ofjetřotváné je fozí
mtajo fifopotvému melmi podobné. Kůže fozt, a
atelájitě Tůzlat, tyhlebávají jirýáři a rufatvič
fáři. — Rej ale fozy jfou mlfné, a Hlatoní
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nepřátelé zahrad, omocní ftromů a lefů, neboť
obřufují mlabé těttvičťy a obrtzují na ftromec
mlabou fůru, a tať melfou fffobu půfobí; pro
ček tašbý paftoec lozt tědto fobě fměřenýh mífáťů
bobře Dleběti mují, aby na firomef fifody ne
nabělaly.

We fterýdh frajináďh fe Čozy nejlépe daří?

A8 hornatých frajinách. Ata ffalnatýd ftránih,
a famenitýůh pofthotináď, fam můf a fráma při
jíti nemohou, foza mfjedy byliufy mybledámá, a
fe obštrouje. Apofojuje fe taťé tm letě rozličným
fiftím zahrabním, Lupeny ze zelí, řepy a jinými
obpadťy zahrabními, jen foyš může býti rmenfu.

Čím fe foza frmí m zimě?Ujuflenýn:| liftím,fenem,flamou,řepou,
bramborami, jaťo oroce.

W fterém rofu býmá foza plobná?

Šiž m 1" rofu, a mímá 1, 2 až i 3 fi
zlata. Ouy fe obeftaroují velmi lehce, a naučejí
fe brzo jráti.

Bdali i omce býmají tat čajto nemocný, jafo botvězí
bobyteť a fouč?

SOmcebýmají při pečlimén opatromání málo
by nemocný. Obyčejné nemoci omčí jfou: jehněčí
$romota, čermenťa, praffitofa, paznehtnice, zhni
Iina a tortohlamoft.

Sať fe jet jehněči$romota?

Šebně býmá líné, Leží mnoho, přební nebo
zadní úby býmají tuhé, brzo fe ale tato tuhoft
rozfjíří po celém těíc, tať že fe jehně Ť matčímu
poemenu nemůše pozbothrnoutt, boftane talé na
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těle praffitmmě podobnon toypraženinu; fonečně
bojtane průjem (dtvtftačťu), fterí fe brzo fmrtfjehněteffončí.© Memoctatonejmícepotťárá
jehňata jemnějíjíh orec, za to ale tať prubce
řábí, že něťby i polotvičťu jehňat udmátí. Mějíce:
únor, březen a buben jfou těmto jehňatům nejs
rotce nebezpeční.

Go býmá příčinou této nemoci?

Atenoc tuto zbědi čafto jehňata po uemoc
ný matfáďh, anebo taťé po tafomýů matřáh,
fteré zťašenoupící a fipatnýnt nápojem frmeny
jou byly; zaftuzení mffaf tuto neutoc způfobuje
mnohem čaftěji.

Který je nejlepfít projtřebct proti této nemoci?

Dámati matfán: dobrou potratou, aby fe
mléfo zlepfiilo, pať teplý fudý dlém, flowem:
bobré opatrormání matty a jehněte. Wífedy jeh
ňata, fteré brzo po frvémi narození žlutou tefutou
mrrou ze febe roptrorhují, mohou dAromotu boftati.
Zomu fe může přebejíti, fbyž fe tafomýri jehňa
tům bárvá lice Dořťí foli © mobdou, a fice fašbýd
8 — 12 hodu

Obťud pomjtámá cerminfa (úplamice) u jehňat?
Čertvinfu boftátmajíjehňata, foyž jejih matfy

bujně a filněč byly frmeny, a fmým jehňatům
tuze maftné uléťo bámají; čaftěji ale taťé pří
činou býmá naftuzení, jafož t rydlé změuční
fudé píce 8 pící zelenou.

Eo má Dojpodář dělati, fdbž jeho jehňata boftanou
čerminfu ©

má hledět odjtranitt ty příčiny, Úteré Čer
rotnťfu půfobí, a fice matfán fe nebámá taforvá
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potratva, fterá na maftné mléťo půfobí £. p. řepa,
brambory a t.bd. jehňata fe ro teple drží, a přeb
noftuzením Úrání a předob od fudé píce ©zelené
má fe zponenáhla bíti.

Šaf fe pozná praffimfa na ormcíh?

SDrmocety mífta praffimé zubama čaftěj obrys
zuje; nohama fe fifrábe, a o zdi a dřema jid
ottrá. Kůže mífta praffirvého Dýtmánaběhlá, trou
tofhlá, tlačí-li fe, ztvíře jemí bolefti, fbyš ji ale
ita tom míftě pofifrábeme, projemuje otoce liboft.
Ina uataforém praffitvémmíftěvypadá, anebo
nedá fe fnadno mytrhnouti.

Go býmá příčinou praffitwip“

Yemoc tato čajto potvftátví naťažením, může
tofieť taťé mofrem a fipatnou pící způfobena býti.

Sať fe praffimfana oci foji?

Yrafiivla je nemoc náfažlimá, pročež fe
otce na prajjitoi ucmocné mufejí bned od
zdravých odděliti. Proftřebeť proti praffitoce jeft
tento: Wezme fe tabářomé fiftí, a nedá fe 2
aš 3 dodiny me tmodě mařiti. Baf fe uhafi
pálené mápno, F tomu fe přidá Orfla a Mody.
ato fmíďfanina fe twaří celot hodinu, pať fc
přibá fofomaz a boromý olej, a čafto fe mídá,
a pofiedně fe to tuleje Do odmaru tabářotvého,
a opět fe mídá. Fimto lonfem fe ty prafjitvá
mffta oroce potrou (lonuf utuft býti teplý), je-li
ale celá otce prafjimá, zmočí fe m tom foufu
celá. ať mnoho tabáťu fe froařiti, mápna hafitt
má, to fe říbí dle toho, jať nmofo prafiitvýdh
otvcí mámte.
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Jaf pať fe objemuje paznehtnice?

ať jaťo u Goroězíhobobytla, a bojí fe thru
famým způfjobem. Atemoc tato jejt náfažítmá,
pročež má Dojpobář přebe tofjím jiným obběíent
tafotvýů nemocných orocí přebdjetozíti.

Jať fe pozná omce na zhnilinu nemocná ?

Pozná fe dice toho, že otwce 8 folébající fe
Úlamou mble a líně za ftábem zůftámá, a fbyž
fe na její zabef jen málo tluče oroce fe bluboťo
Č zemi profne. SOrmce na zhnilinu nentocné bo
ftámají obyčejně mobnatelnoft a průjem, a pal
náfleduje finrt.

Co býmá příčinou této nemoci?

Břašená píce, a ztolájitě píce Únfelá, bařinatá
pajima, anebo t tafé roelmi mofrá potočtrnoft.

Co má bojpodář bělati, fdyž něťterá z jeho orvec
onemocut na zhnilinu?

Má taformou otvci zabiti bieb na začátťu
nemoci, neboť její mafo fe můje požítvati, hojení
ale této nemoci jeft telmi Dlouhé a nejijtč.

Co je mrtohlamoft za uemoc otvči?

úťato nemoc přepadá obyčejně jehňata tve
ftátt 5 — 8 měfíců. 25 mozťu jehněte fe ubělá
pudýř, tmelifýjaťo lffforvý oře, něťby taťé jaťo
flepičí tvejce. Aa porrdu tě tenté fůže toho
pudýře nalezají fe bílé, maťu podobné čertvy,
Úteré fe jehněčím mozťem fitví.

Sať fe nentoc tato jemí?

Sebňata rortoblaměé býrmají mblé, a motatvě
8e fmiflou Hlavou obi, čafto fe položí a zdlous
barmě žerou.
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Co býmá příčinou této nemoci?

Yčervífe až pofub, jať nemoc tato potujtátvá,
to je jifté, že tortoblatvé jehně později přeftane
docela žráti, položí fe ftranou a zhyne.

Go je za projtředcf proti této nemoci?

Dudýř na mozu fe ffrze Icblu propífne, a
tooba fe nedá mytéci. SJhojent jehněte fe málo
fby pobaří, a proto je to ucjlepfjí, jať mile fe
tato neutoc zpožoruje, jehuě zabiti.

Sař pomftámá a hojí fe nadmntí (rozdutr) otvce?

Potoftává z těďžše příčin, jat u hovězího
dobytťa, a taťé tať fe hojí.

IV. Oddělení
© prafated.

Proč fe mwHojpodářítimi chorvá praje?

ro jeho ntné mafo a pro jeho fáblo,
SPrafe to Hofpodářítví uřítsí, co po oftatních
atvtřated bomácíc zbylo, ono žere tofieefo, 1 tařé
čafto fivé mladé. Píce, Eterá po oftatníh zivířa
teď zbyla, rozličné odpady a fiplny z fudyně
putují bo foryta prafete, fteré voffelo to mafo
a fáblo obrací, a tať hofpodář tyto točer roelimt
dobře zužiťťuje. Prafe je ale taťé pramý obraz
neftříbmojti a Lenofti, neboť ono po malý pře
ftátořách žere fforo uftamičně, a frmné prafe
to pojícbuím čafe £ žrádlu již ant nepotojtátvá.

af má býti dlém fviňftý zřízen?

Chlém fmiňffý má býti teplý, pročež fe pro
něj ivolí, je-li utožná, jluneční položení. Chléro
tento mufí míti tvíce stvláfitních 3 fofien ubčlaných
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obbělení:; fažbě oddělení má míti fmé zroláftní
bmírfa, fuby fe prafe topoufití a mypoufití; neboť
prafata nejfou tať frmorčlimé a fnáfienlimé jafo
otoce, a proto fe ji mnojo m jednom lémě
neati nemůže. Půba dHlémajmiňjfého muft míti
malý fra), aby moč a jiná tefutina obtěfala, a
ro nádržce fe $hromáždomala; neboť prafe, ačťolir
je atvíře nečifté, miluje přebce teplé, fuché Tůžťo,
a proto fe mu má taťfé hojně pobeftýlati.

Sať fe má prajnice opatromati po boufání?

Ona fe má nejen lépe frmiti, ale má fe
8 ní taťé lépe zacházeti; neboť fipatné zadázení
© prafnict, jaťo tlučení, fopání a t. b. prozra
zuje nejen $rubojt a furomoft, ale i tafé tve
hťý nerozum.

Rofiť mimá prafnice podfminčat?

Má 2—10 a míce jefitě pobfminčat. WÍabdé
prafnice mímají méně, ftarfjí ale tmíce pobfruin=
čat. Aemá fe wwffaťprafnici toíce nežli 12 pod
frončat £ cucání ponedati.

Šať fe má prafitice offetřomati, fdyž má malé pob febou?

Mtují Hojně a filnou pící frmena býti.

Sať dlouho fe nedaji pobfminčata cucati?

Steré jfou Č Aomání určené, nedají fe 7
aš 8 neběl prafnici cucati, fteré jfou ivfjať
určená co felátfa na zabíjení, nedají fe 3 až
4 neděle pod prafnic. Jarní podjminčata fe
f obdftamení nejlépe hobí, neboť pobfmiučata jfou
proti ztmě torími citlitvé.
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Jař fe mají podímincata trmiti, fbyž jjou objtamená?

Bobfrminče fe bá fehfo obftatvitt, neboť fe
brzo 8e ftarou fminf žráti naučí. Ooťud jejitě
cucají, dámá fe jim po proníď 14 bned fyfelé
mléfo, mařené brambory mmodou rozříběné, ječ
menný tínč a ofal. Bo odftarment má fe jim
bármatt Hutná potrama, a fice 14 dní mařený
orve8 a ječmen, paf druhý 14 dní polímfa
3 fyfelého mléťa, brambor, fyrormátťy a zabního
žita. Zato mífanina fe umaři, a 3 — 4fráte
za Den fe obftarmčatům bámá. Sny těž rády
žerou tvařený hrá.

Saf fe maji prajata mwůbecojjetřowati?

Prafe miluje čiftotu, tať jaťo fažbé jiné
ztoíře. Ono taťé fimou liboft na jemo bdámá,
foná fe foupá, myje a' fartáčem čijtí. MB letě
teby za jlunečního parna potřebuje prafe foupel,
neboť čiftota podporuje zbaření prafat, a ubržuje
ji zdramé. Wčimo čiftoty fe prafe nejlépe ofic
třuje, fonž fe hofpodář ftará o měťťě, fudé lůžťo,
o teplý zbramý flém a pořádné, boftatečné frmení.
XZaťéto fu zdaření míabýd prafat muoho při
fplmá, Úyš fe na pafttou poufftí, aby fe toe
abratvém porětří proběhly.

Co paf mfjeďo praje jere?

1. Rozličné obpadťy fudyňfťé: pontyje a rozličné
pro člorměťa zťašené jídla;

2. odpadly zahradní: falát, (npení Hlároformého
zelí, mýplemfu at.b.;

. odpadly mlefowé: fbirané mléťo, fyrorátťu;

. fořenaté roftiiny: brambory, řepu at.b.;

. zelenoupíci: jetel, hrá, mifu at.b.;Cb©
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6.

T.

orooce ftrontu: na polo zralé fpabené orvoce,
šaluby, bufrice, plané fafitany at. b.;
tofieďy druhy obilí, jejich moufu a otruby,
pať mláto, mýpajťy a t. b.

„ Prafe fežere mífeďo!“

Co je při myfrnormání prafat F pozoromání?

„ Nejlépe fe tyfrnt prafe m 2. roťu ftáří
fimého, a proto jiš m 1. rofu fe ntu bárvá
fošbodenně trou zabního žita, aby prafe mwáfy
až na 80 liber nabylo.

„5 čas oyfrmomání bá fe prafeti tolif potrarvy,
co jen fnefe, nebo čín rydíej fe frment ffončí,
tím je taťé lacinějifí.

„ fie, co zažívání vobporuje, přijpímá též
£ toyfemení prafat, a proto fe mají tařené
brambory (nifoli ale fgroré), twařené zruo,
anebo afjpoň toe. modě změfčené zrno prafa
tům 10 čas tmyfrmormání bámati.

„ Zefutá potrama £. p. fbíranč mléťo, fyromátťa,
pouyje Úudnňjfé a t. b., má fe 8 potramon
buftou £. p. 8 bramborami a t. b. fmifati.
Aařená píce ale nefmí fe uiťby tuze horfá
prafatům bátvati.

„ Při fažbém frmení fe má ršby jen toliť báti,
aby fe prafe nepřejeblo, a tošdy při bobré
duti fe zadomalo; lepffí je to, berně čafto
a málo, než zříbfa a umoho prafe frmiti.

Sařý pořádeťmá feto potratvě přifrmení prafat zadotvati ?

Potrama fe má rozběliti, aby ob čaju f čaju
byla ižby Autnějíjí a filnějíjí. Zať f. p. z po
čátťu fe bámmají tařené brambory 8 fyfelým
mléfem, fyromwátfa a přimíaný tluč. Pozběji
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fe zrna přibá, a mylfrmcní fe foučí fufuřicí
anebr Úradem.

Slouji to hofpodáři £ užitfu nebo te fifodě, fbyž
prafata Óomá?

Obyčejné příjlomt otvficm zní tafto:
„noho prafat a brůbeže

fnabno zfazí bHofpobáře.“
Yteš ale ro Gofpobářitví je množítof obpabťů,

fteré fe ant foňům, ani Homězímu bobytťlu a
orocím dáti nemohou, a fteré fe prafeti bo foryta
naloží £. p. fyrotvátťo.

Wtá-li L tomu Hofpobář dobrou poftmu: na
jdou prafata ua paftoě mnofou trámu, mnobý
fořen, mnohé rypablé zrno a pohozený brambor,
pročež fe jeho prafata přes leto melmi lehfo
yžitot, ČÚteréodprobati nebo £ potřebě pro fmůj
bůn tvyfrmiti může.

Go je pro hojpodáře lépe, prodásli wyfrmené prajata,
nebo probásli pici?

Se-li fojnoft píce £. p. bramborů, je-li píce
tato to nizťé ceně: je to pro hofpobáře lépe, fby$
ou ní prafata Ivyfrmi, a pať jiď odprobdá.
Sest ale píce drahá: jedná Dofpodář moubře,
Čbyž odprobá pici.

Šteré jfou obyčejné nemoci prafat?

Obyčejné nemoci prafat jfou: Ónilina fitětin,
ubřivofi, prým, nabmutí, foliťa a průjem.

Saf fe ufazuje bnilina jitětin na prafeti?

W uemoci této jfou fitětiny bez leffu, tvy
pabátvají, a fůže je naběhlá. Prafata na bnilinu
fitětin onemocní, foyž fe toe mlhýfém a nečiftén
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dlémě nedávají, a ffpatnou, zfaženou plcí fe
Trmtějí. Příčiny této nemoci obftraniti, je ten
nejlepffí proftřebeť proti nemoci této.

Saf fe pozná ubřimojt prajete?

Ra fivém prafeti fe ztěžťa udry poznají.
Yejípiffe fe jefitě poznají pob jazyfem prafete,
fbe fe ohmatati mofou. Uhry jfou buď jafo
profo anebo jafo bhráď po celém těle prafete;
ony při maření mafa naběhnou, a při jíble pobzubamiffupou.| Aentoctatoneníproprafe
nebezpečná, a mafo uhromité není nezbratví, Ticš
málo fbo ho bez ofiflirvofti požímá (From ciťánů!)

Co paf je prym za nemoc praječí ?

Prym je oteflina, fterá fe pode dřtánem
prafete mynadází. Při títo nemtoci bDoftaneprafe
draplarný $la8, a oči jeho jfou Čerrvené, ztviře
rozroírá čafto hubu, a tvyplazuje tmamočerivený
jazyť. Jeft-I je fe prafeti nepomůže: obyčejně
me 21. hobinád náfíeduje fmrt. M těto nemoci
prafete má fe bofpobář o rydlou Lčfařffou po
moc pojtarati.

Odtud poroftámá nemoc tato?

Příčina této nemoci býmá: MBelmi bujná
píce, pafttva na ftrnifitiů za ftubeného, mrofrého
počají, dalefé a rydlé Gončnína tozbálené pafttvy
a t.b. Ačemoci této fe bá přebejíti, fbyž fe píce
ftříbá, prafata fe čiftě brší, čaftějí fe foupají,
nebo twobou polémají.

Obfub pojtámá nabmutí prajat?

Poroftámá: po jeteli, po žitě, zelí a t. b.
2X$čas nabmuttí bámají fe prafeti fínftýry z oleje,
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mýdla a tvoby, a fažbou "2 Dodiny fe prafetibámáafi"2gejdlíťaocta.| Prafemuftfe
to čas léčení bráett to teple, a muft fe třítt a
fartáčomatt.

Saf fe pozná, je má prafe folifu ?

Royš fe prafe fmtjí, čafto fe na Lůšťuobrací,
fřičt a Hefá. Prafeti na folifu nemocnému fe
bármají fípftýry, a jeft-li že fe prafe přešralo:
bá fe mu pro dáment, a fice foupf fe m léfárně
pro tvelifé prafe 3 arány bátotěního famene a
6—40 agránů bílé fádamice. 28 čaš léčení fe
muft prafe m fudém, teplém dlémě bržeti.

A čeho dojtámají prafata průjem ($mijtačfu) ?

SJbyčejně z naftuzení. lemoc tato fe obr
ftrant, fyž fe prafeti teplé, fudé [fižťo obftará,
a jenu málo, za to ale bobrá a fudfá ptce
fe Dárvá.

— 166——
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JI. Ólmvní čájí.

ODomocnichvé Čili zahradníceř moratoffm.

I. Obbělení.

S rozuutožowání a pějtomání omocnýh (trour toůbec.

S. 1. Salý užitef přinájjí omecné ftromomi?

Wžitet, Berý orvocní ftromomě nefou, jeft
mnobonájobný, a fice:
a) za odprobané omoce trži hojpodář m běhu rofu

mnobo peněz, a jiš mnohá mífta tv nafjí milé
Wlorarvě otvocnémm ftrontorví potvinna jfou za
fivon zámožnoft, jaťo ©. p. Owančice;

b) ommocinentůše topfofá podrvala nijať býti odc=
přena, poroážíme-It, je zralé otvoce jejt pro
kdo potravou, fterá zdraví udržuje, fifárou.
o těle čijtí a bájí prott tojfefifým tvyraženíkán:ajinýmnemocem.| Otooce-požítvanéjať
sa čerfhva, tať fufjené jeft pramá podoutfa.
pro fašdého, a ztvláfitě pro nemocného;

C) jesli roť na otvoce požehnaný, tať še otvoce
nelze za čerftwa obprodati, proto še jeft ceua
příliš nízťá, může je hofpodář ufuffiti, a pať
ro roci, Úoyž fe olvoce neurodilo, Dobře pro
bati. Suffené orvoce dobře zaopatřené nedá fe:
dotwatit po celý roť, ano po mnohá feta a
uczťazí fe. SOwoce jať čerftroé tať obzrolájítě
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taťé fuffené floušť při mnohý moučnýdřjíbled
mífto máfía a fábla, a fožbý poťrm> foyž fe
8 orvocem přiftrojí, jeft bneb lahobnějfjí. Ja
(etního horfého čafu mírní orooce žízeň, pročež
na poli pracující (id toelmi fe po učm fhání;

d) 3 otvoce jabrného (3 jableť a Hrufjeť) může fe
tlačiti oroocné míno (meft, cibr), jenž poffytuje
bobrý a zbramý nápoj. — 3 farláteť (firvefteť)
abotorouje fe zuámá ffirmotvice, a 3 třejjní a
vifint, bobrá třefýňomá a mifiňomá fořalťa;

e) orocní ftromotvé mimo otvoce taťé ten tveltý
užiteť půfobí, je borofilé poffytují rozličné
bruhy frájného dřímí (f. p. oře, třefině,
$rufifa a t. b.), 3 něbož truhláři zhotoroují
lefilý nábyteť a rozličné nářabí. Sčromě toho
bámá ftarifí ormocný ftrom fažboročně něco
ujdlýh twěttvf£ pálení, € čermž fe též otvocnýd
ftromů bud ftářím bud nemocemi fefflgů užívá, a
pročež tomu upní na Moratmě patrně roftou
cm neboftatfu břímí zroláfitě to frajinádh
úrobnýh (u Znojma), fbe taťořťa žábným lefů
není, bá fe jen Hojným fázením otvocného
ftrontomí poněťub obpomoci;

£) pějtománt a ofjetřování ormocnýh ftromů jeft
taťé proftřebeť £ zboťonalent libffeho dua a
frbce; nebo přemýjilománím zoftřuje fe totip a
rozmnožují fe tuěbomofti o pomaze a tolaftno
fte přírody; toto zaměftnánt objímá přilešitoft
f£ zahálce a vyplýmajícím z ní neprarvoftem —
ožralitot, Alipnofti a t. b. :

$bo teby má bofti ffroroný foufeť půby zemffé,
porášíc ten mnofonáfobný užiteť, jej nám pějto=
mání omocných ftromů pobámá, měl by tomuto

10
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uffledtilému a Hojně fe obměňujícím: zaměftnání
ročnotoatt pozornoft a jnažení.

Učťoliv zapříti fe nedbá, že otvocní ftromorvé
M naffí frájné Wčorarě za pojíconích let zname
nitě m počtu fe rozmnožili, přebce jeft jefjtě fent
a tant mnoho mfft ležící) boťonce ladem, jiš
by fe £ myfázení otvocnýh ftromů, a © rozdělání
půby bobře a 8 melfým projpěden ntojlo užitt.

Ólamní příčina tojo, že až pofub ua čo
rarvě toliť prázdným fiirofýíf mezí, puftýd po
rorfjí, paftrifiť a tozomých ceft fe nalezú, jeft
aš pofud u nafjeho obecného libu málo rosjjířená
mnělojt ro pějtomání ftromů otvocnýd a tve tozdé:
lámání půdy zahradní; a pročež míním neumělé
ro zafradnictrot poučotvati a jim fmou nuofofetou
atujjenoft zběliti to fufšce těto.

8. 2. Které ovocné ftromy jjou nejúrobnějífía nejtrrvalcijjí?

SOrmocné ftromy z jader a 3 pecef. otoocnýcdh
rozmnožení a te fifolfáď ftromotoníd čili plant
fitích pěftoroané jfon nejnofnějfjí a nejtrtoanfimějffí.

Stromfy, fteré jafo obnože 3 fořenů toětíjíd
ftromň toproftajt, jaťo £. p. farlátťy (fftocftfy) a
flírmy tvůbec, Eyž fe to patřičný ča8 od fořena
mateřního pozovuč oddělí a na ztvláfitní frmé míjto
pramibdelně přefabí, mohou orofjent bobrýmt jiromy
býti, než ale ro file, tv fftihlém zrůftu, 10 ušitťu
a ro ftáří nifolio fe uemofou roronatt firortůnt
3 pecef a jader tve fifolce ftromoroní bofotvaným.

Mffať ale i ty ftromy ormocné, fteré 3 peceť
a jader tve ftínu rvelfých firomů toyroftají, ne
mobfou fe roronati ftromiům te fffolcee ftrormorouí
přítorvaným ; neboť ftvomorvé toelct froou rozfáhlou
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forunou je ftíníci, fvým lupením potraru a fit
přidobící z porvětří na febe táhnou, náfíebotoně
pro mfabé ftromečťy pod nimi ftojící buĎ málo
bud bocela nic nezbývá, a tubyš tve fimémzrůftn
oftámají pozadu, dřabnou, zafrfajt, hrbatí a bý
tají neúhlednými a nenofnými.

AB lefidh te ftínu tvelfýd dimofýh ftromů,
na meze polníd mezi Úřomím a trním a. t. b.
fe čaftofráte nalézají pláně, 3 fterýď, fbyž fe
přejabí a fitěpují, fráfnýh ftromů fobě bocho
matt můžeme. Jteš 1 tyto nemohou fe rotonati
ftromťfům twe fjfofce ftromotoní pěftotvaným, neboť
taforvé plané toffeho ofjetřotvání zbarvené, čafto
fráte toeliťýni ftromy, trntim a bobláfy bufjené,
a bobytťem 1 zrvěřípofjfrorněné, napotom na cel
rvěť safrňují; paťli ale taťormě pláně z tučné [efní
gemě bo půby hubenějijí přefazeny býmají, dřabnou.
Zaťi jidh poříblu (ze nalézti a proto beřeme
f ropfazomání ftromfy zdravé a doftatečně filné,
re fifolce ftrorotoní čili m plantfitt pěftotvané.

Ytek ale ant ftromy we fifofce ftromotonf bos
dotmané nehodí fe ftejně pro fažbou frajitt; tať
£. p. fitěpy 3 teplýd Črajin odbJnojma neb ob
Wifulotva přeneffené do naffih Hornatýd fjtubdes
nějíjíd frajiu £ Byftřici a £ YormémuWěěftubudou

čřabnouti a brzy zhpnou, anebo málo a ffpatné
otvoce ponefou, naopať ale ftromfy otmané tve
Wfolce ftromotoní to frajináď ftubdenějíjíh (bez
rozdílu druhu orocného) toelmi bobře fobě [ibují
m frajináh teplejijíh.

Pročež zaťlábejte fobě 1 to ftudenějíjích fraji
nád fiťolfy ftromomuí, aby ftromťy, jidš fe fivému
tvyfjazotvání potřebomati budete, bnedb z mládí

10*
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tušíjímu ponebí ztvyfaly; Btoolte fobě fe fiménur
vopfázení taťotvé druhy otvocné, fteré jlou ftube
nějffímu ponebí a jalotvějífí půbě přiměřený a
jiftě uebubete flyffeti obyčejnou bíduon mýmlutou:
„ÚUnás fe otvoce nebaří!“

5. 3. Jaťé pole moliti fc má při zafládání fitolťh
jtromotoní čili planifitě ?

8 založení fitolfy ftrontoroní čili planijjtě
mufí fe toliti pole Se mffeí firan oterořené,
flunci a tocfiťerénu tozdbudu (nejen poledbnímu a
západnímu, nýbrý taťé mýdobnímu a půlnočnímu)
příftupné, aby tať firomfy jiš tm útličíím ftáří
přioyfaly fydratvějfjímu potvětří.

Pole aucbo zahrada, fterá jeft toclťými ftronty
a ftatoeními zaftinčna, a fde mítr náležitě půfo
biti nemůže, nehodí fe pro fftolfu firomoroní. Ré
taťe pole, jehož poloha jeft to nížinách (Dítše tocffe
teťy, rybutfa anebo jezera) nehodí fe pro fifolťu
ftromotoní, proto že útlé ftvomfy ob rozličného
Úmyzu (zmláfitě míjí lifmiů) a ob rczu ná
ranmě utrpí.

Co fc týče tolaftnofti půby, tato nefmí býti:

a) ani mofrá neb babhnitá a flinotoitá;
b) ani tuze lehfá a pífčitá, neboť m tafotvé půbě

jiou útlč fořínťy ftromfů příliš topffatocntý
palčimým firutečním paprfifim i zuuě, ženou
přítiě hlubofo bo země a rezotmati.

©) ani příliě těšťá, ueboť m příliš těšťé půbě
nemohou útlé fořínfy promofnoutt, a málo
rofájennýh fořínfů nafazují.

A) ani příliš bujná a čerftmům fnojem pofnojená,
neho to tafotvé půbě jtromfi Hned od prroního
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začátťu na dobrou potraton natvyfnou, a paf
fon$ fe později přejadí bo půby borfjí, zafrfá
mají a fynou.

Semeno otvocné nejlépe fííčí a ftromečťy nej
(épe roftou tv zemi proftřební, fterá není ant tuze
fyprá ant tuze těšťá u fllnomitá, a foyž jí nej
méně 1, ftřevice hluboťo nab mrttoinou jeft.

Yemá-li půda těchto tolaftnofti, a nebá-íi fe
tyrvolitt lepfjí pole, paf mufí půba fe připramiti,
f. p.: foyž jejt země twelmi těšťá a Hlínotvitá,
nateze fe z řeťfy aneb 3 rybníťa falu, fterý
mnoho pífčité příjady má; taťé runt ze ftarýd
ftatroent, fyprá lefní země, tvyházená země ze ftru
fe ffypření půby těžťé a Dlinotvité tvelmi bobře
fe Dobí; tento nános se ftarou zemí uálešitě fe
pronuůjá. SBole © založení fffolfy ftrontoront tvy
molené fe ohrabí anebo plotem obešene, a fice
plotem boftatečně myfofým, aby zajíci a bobyteť
ftromfům fffoditt ucmohli; unapotom fe ftubně
myťopá, Fterá ucpřifryta ojtane, aby flimce mobu
táležitě prohřáti moblo, a bo ftubnč famenné

ftupně anebo fdobfy fe udělají; pať fe zříbí za
hrobní nářadí, totiž fonma pledormá, zahradní
ňůra, Hrábě železné, zahradní motyčťy a t.b.

Nyní záleží toffeďfo jen na tom, aby mífto,
na něnž fifolfa ftromotvní čt planifitě býti má,
náležitě Hluboťo bylo zryto, neboť obyčejná při
čina, fonš fe ftromfy nepobaří, jejt ta, še fe za
fadily do ffpatné neb jen pororýně zryté a nes
vopčijjíčné půdy. Nejlépe jeft, aby půda pro
(folfu uftanotoená na 12 ftterice byla rýho
mána, což fe dělá tafto: Aa fraji toho mífta
natáhne fe po bélce fiňůra, tocble ní fe mybází
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nejméně 1; ftřeroíce Blubofá ftružfa, a země
a prtoní ftružín obříádá fe ftronou. $byž prtvnt
ftružťa Botorma jeft, ryje fe bneb tveble uf
ftrušťa brudá, prroní bocela podobná; země ale,
řterá fe 3 brubé ftružťy toprýmá, přeflábá fe
bo ftružťy privní, až fe tato naplní. A tať fe
pofračuje u toyrýmání a zahazormání firušeť až
bo fonce znamenaného a za fifolfn obměřeného
pole. Aby pať poflední ftružťa prázdna neoftala
země 3 prroní ftružfy ftranou obložená fe přivoášíajífenaplnípofledníftruáťa.—| Jrytá
aemě fe nyní železnými bráběmi boťonale rozbrabe,tvfjeďobrubflífamení,toffjeďa© trárma,
fořeny, ztolájítě fopřitvy a pýř fe vyberou a
bruby fe roztlufou.

Nejpřihoduějíjí čas £ rýhování jeft podzimeř,
proto že mrazomé činí půdu fřebhčí, a zem po
celou zimu půjobením potětří, befitě, fučhu mrtof
cími čájifami fe nafycuje a zůrobňuje.

Aby mífto pro fifolfu určené pře8 léto ne
(ešelo bez užitťu, mohou fe na něm. nafázeti
aemčata, řípa, zelí neb jiné zeleniny.

S. 4. Rteraf je má femenifftě připramiti ?

Semenifitěm fe nazýmá fažbý záhon ive fffofce,
na fterý fe omocné jádra a peďy fíabou, aby
8 niď mlabé ftromečfy tvyrůftaly, a fbe mlabé
ftromfy tať dlouho fe offetřují, ašby fe mojly
bo ftromorut fifolfy přefabiti. K tafotvému fe:
menifitt toyrvolí fe tm ofjraděné fifolce Úus pole,
fbe nejťypřejjjí země fe mynndází. oto pole,
jať to předcfflém S. prareno bylo, fe rejhuje,
tvfjecďo frubé famení, tráma a fořeny fe vyberou,
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$rudy fe roztlufou, a země železnými frábění fe
bofonale rozhrabe a uvotoná.

9NRiftopro femenifitě tať připralvené fe na
votout ble fiňůry tv záhony nejmýš 4 fiřervice
firofé rozdělí, a mezi nimi ftexfy toyfflapou.
Xyto záhony nemají nabe 4 ftřemice ffiffí býti,
aby 8 obou firan ftezfy aš do proftředb záhona
rufon fe dofáfnontt mohlo, a to čas potřeby po
záhoně filapati fe uemufilo. —

Ata záhony tafto připramené fe olvocné fe
meno rozfazuje, ntezt tím. čČafem: může fe půda
třebaš pofázeti nějaťou zeleninou, £. p. zelím,
bramboranti neb jinou plodinou, při nf$ fe
půdou fýbá.

8. 5. S) molení omocného femena.

Co fe týče otásťy, zdaliž £ fetbě fe má ivo
fiti femteo z orvoce planého, čili z otvoce fitěp=
ného, aš pofud jfow rozličná mínční; něťteří
fdiwalují © fázení jábra a peďy plančho orvoce,
(jádra planýd jableť, Hrufjeť a planhů třefiní)
proto že ftrontomé 3 mid pojjlt jfou trtanfivějfjí
a ftálejffi; jmtí zafe odporoučí jádra a peďy fftěp
ného orooce, proto že prů otvoce 3 nt poffíé jeft
dutnějjjí a doťonalejifi, a že z nid toproftlé ftromy
folifráte 1 beze tyfícho ffledtění nefou Docela noré
bruhy fráfného orvoce. —

$do fobě jádra ze fitčpormanýh jableť a hruffeť
f fázení dyftá, ať je 3 nejmětjjíh a nejzdraroějífíh
jableť a brufýct rybírá, fteré na zdrarvých toys
foforoftlýh a ne příliě ftarýh ftromíů úplně bo
zrály. Sádra z jableť míffencf © fázení jfou nej
mýboruějjjí; oftatnč ale jádra 3 jableť a Úrufieť
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zimní, jenž ležením teprto úpíně Woyzrároají,méně
bobře £ fázení fe Hobí.

$Bro hornaté ftubenějíjí frajiny a jalomějífí
půbu najjí milé AYoratvy rabil by při molení
femena osocného tuto opatrnoft:
a) Semeno $rufifomé af fe béřez ovoce planýd

brufjeť (fnifičeť). Zyto hrufffhy, fonž na podzim
8e ftromu bocela žluté famy febou padají, fhro
mošdují fe, nedají fe uhniličiti; pať fe rve mobdě
rozmačťají, jábra fe uftaričným přilémáním
rody tvyperou, paf fe tvoba fleje, a jábra fe
f fuffení na nějaťé prfénfo rozproftrou; (toffaf
nifofto na flunct anebo fnab tm troubě zato
penýd famet), paf fe ufdjlé na nějaťém fudém
a dladbném míftě £ potřebě ufdorvají.

b) Semeno jablfomě, ftubenějíjí frajině přiměřené,
podází 3 planýd, úplně toysralýh flabťýh
jableť. W flubenýh Horád ale melmi zříbřa
jeft taťotvýů planý jabloní nalézti, a byfby
u bylo, omoce na nid zříbťfaúplně toyzrá;
pročež za potřebu uznámám, aby fažbý zafla:
datel fifolfy ftromotoní femeno jablťomé ze
flabťýd planýd jableť podázející z teplejíjíh
frajin to ča8 fobě opatřil.

c) Semeno třejjňotvé mezme fe nejlépe to teplých
frajináď ze třejjní fitěpnýů; neb ftromťy z ta
forpý pojílé, umobem fpěfiměji roftou nešli
3 planýd. M fhidenýh frajinád ale toezme
fe jemeno třejíňotvé z planý bobře tvyzválých
fladlýdh třefiní (ptačnice. Wffať i beze tofjí
práce můžeme fobě jiš malýů ftromečťů třejjňo>
mým, tt fde mnoho třejfowých firomůň fe
roynachjází,naffromášiiti a fice tafto: Jeftitje
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předefil roťfna plané třejíně byl úrobný, bu
bouctho rofu na jaře fu fonci měfíce fvětna
mifta oťolo planý třejjňotvýh ftromů fe pro
ledají, Cbešto obyčejně mnoho malýd třejíňo
mýd) ftromeč(ů fe topnadází, tyto po bejíti
ftarýnt nožem ze země fe myzbroifnou, a na
připramené záhony bo fffolfy fe přejabí. Za
formým způfobem jfent mnoho fráfnýh třefí
ňomýh ftrontečťů zíffal.

d) Senteno ffeftforvé (Farlátťoré) jeft peťa fjtveft=
forá čili farfátforvá.Poněvadž fveftf (far
látťy) z peceťf tondomané beze tvfjeho fftěpo
mání totéž orvoce nefou, jafo ftromy, z nidjšto
peďn byly tozaty, muffme £ fázení rozíti pedďy
3 uejďutnějíjího a nejušitečnějijího otvoce.

M bHornatýh ftibenějíjíh frajináh ARoratvy
freftty zřídťa fterý rof úplně mysrají, pročež
jeft radno, aby fobě milotoníf tohoto bruhu
otvocného m fhibenčjfji frajině bydlící, peceť
3 dobrý mebomýd farláteť z teplejífih frajin
zaopatřií.

Stronfy farlátformé nebo (ftocftEorvé, ačťofiro
otvoce jeji to ftudenějíjíh frajinád zříbřa
fterý roť úpíně myzrá, mají přece me fifolád
Stubenějífih frajin domány býti; neboť přene
feny a přefazeny byrofie bo frajin teplejjjích
jfou melmi trmanfivy a úrobny a 3 té pří
činy Taždy znatel jiď milerád foupí.

Zaťé na roproftlé farlátťomé jiromečíy jiné
druhy peďotvého orvoce fitěpovati fe dají, a
3 té příčiny tve fifoláď býti mufejí.

96 ftudenčjíjíh frajináh tv ffirént poli, toeble
cefty a na mejíí polním ftromy firveftforvése
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ropfazotvati z tvýfje udané příčiny fe nemyplatí.
— Než ale i m fhibenýd) frajináďh můžeme
Habřého ffrveftforvého orvoce bociíiti, fbyž fobě
ro zabrabě na míftě před půlnočními mětry
dráněném fitěpujeme farlátfu na farláttu.

Roub fe béře 3 dobrého meboroého farlátfo
vého ftromu. SOrvoce toto jeft mnobfem flabfft,
nežít obyčejné fprofté firveftfy a jeft raunějfjí,
to jeft bříroe tvyzrá.

Stromfy firoeftfotvé čili Farlátfotvé, toydo
vané ob peceť zbloufarvě roftou, a foyá do
fpějí £ nejnofii, mají orooce tofce zafulatčít,
ttrbé, nepoufitějící ob peďy. Ačejrydleji fe
bobrů) farlátforvýů ftromů bodormáme, Čbyž
fe to letě mýbony (obnože) z fořenů ftarffích
bobrů farlátťomým ftromů roftoucí beblivě
opatrují a na zimu otvázánínt fe drání před
zajíct a bobytřem, potont paf na jaře fe top
fopají, a hned na připrammenézáhony bo fftěpné
Wtolfy přefabí. Faforoé fazenice prront a druhý
rof po odbělení ob fmýĎů mateřífýů fořenů,
foyž fe přefabí, fipatně fe zmáhají a Hřabnou,
paf ale, jaf ntile fe zafoření m 3. a 4. roce,
roefjele a bujně fe zmáfají. a ohon jiš toe
Weltém roce býti přejazenh bo zahrad neb na
cefty polní bo ftromořabí. 9tejlépe jeft taforoc
firveftforoč tvýhony ua jaře Jneb po roce ftáří
jejich přefabiti bo fifolfy. Když fe fu přefazení
myfopámají, má fe jim ponedati pouze ta
čáft fořene, na fterém jfon fořínfy tolájjent,
oftateť filného fořene fe obřízne. Chyba by to
byla tveliťá, foyby tyto firoeftforoé mýbony při
frvém mateříťém fořetu fe ponechaly, až bo dofažení
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Fily £ úplnému přefození na fimé ftanotvifftě
potřebné, neb taťorý bofpělý ftromeťf, fbyž má
fám žimiti Úmen a tmětwe, na dlouhý čas na
potont zaťrní, dťadbne a čafto zhyne.

Oftatně pozorný činím toffjeďyzaťlabatele ftro
momýcd) fifoleť to ftubdenějjfíh DHorám, aby fobě
peceť z rozličných fliro, trnef, Brněnffych fire
ftičeť, 3 blum at.b. uafhromášdili, taforé me
femenifiti na obzrláfitní záhony rozfázeli, aby
napotom na pláně z nid tyroftlé taforné letní
brujy orvocné fitěporati mohli, fteré jenom
frátti čad fe fmérmt royzrání potřebují, a proček
fe taťé 3 peďorvého otvoce pro ftubenějfjt fra
jiru nejlépe hodí, jaťo £. p. meruňťy, zelenfy
čili renfloby (Reine Claube) frálorofté farlátťy,
frpnomé farfátťy a t.b.

e) WBlaffé oředy fe rorouč tať jaťo [irocftfy ne
fitěpují; neboť ze femena tvydomané ftromy
totéž orvoce nefou, jaťo ftromy, 3 nidžšto fe
femeno tozalo; pročež fe £ fázení tmyberou bos
fonale zralé oředy z ucjzdramějjjth ftromů,
fteré tve frvé zelené obálce aj Č fmému roszfá
zent fe ponedají. Pro Hornatou ftudenějjjt
frajinu fe nejlépe hodí famenáče.

£) Rafitany a martdle T fázení fe myberou boťonale
zralé 3 nejzbramějíjíh ftromů, totéž orvoce ne
foucih, a jaťo tolaflé oředy tve fmé zelené
obálce až £ froému rozfázení fe ponechají.

S. 6. O ujdomání femena ormocnéhoaž £ jeho rozfázení.

ABffeďo orvocné femeuo, jať to peďád, to ořejfím
toť i o jádrech mufí před fmým rozfázením proti
toyfnuti dráněno býti, jinafby fmou filu Ču
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fíčent ztratilo, anebo by mnohá léta ro zemi
ležeti oftalo, nežliby sflíčilo. — Mejíčpe femeno
otvocné fe uforati bá ro Hhrnetů Čočtinomýh,
tteré obyčejně na dně malou bírhu mají. Pro
fažbý druf ormocného femena mezme fe ztolájitní
fivětníčeť, na bno toho froětutčťa dá fe tyrfttva
brtin, paf zafe torftva femena ormocného, a tať
fe poťračuje až fe hrnec naplní; pať fe na tor
bá afi na blma palce myfofo drtin, trodjit fe zaleje,
a druh otmocného femena fe na hrnci poznamená.

ať naplněné brnce m zahradě toc ftínu
yfoťyh ftromů, m fřormf,anebo tu fudém fflepě
fe uj$omají, frnec ale proti mífnýn myffínt
pleffatým famenent, anebo fřiblicí fe přiťryjí. —
Seftliše femeno otvocné ia podzim rozfázeno býti
nemůže, brnce fe posbě na podzim zafopou do
aemě taťf bBluboťo, až £ poflební rorftrvě drtin, a
bud pleffatýní famenent ancbo fřidlicí fe přiťryjí.

©Dříme míjaf nežli fc femeno omocné £ po
třebě ufdomá, zfoufjí fe, zdališ tvjjeďo bobré
femeno jejt, coš fe děje tafto: fenicito orvocné
bá fe do fflínfy vodou naplnění; dobré femeno
padá ua dno ffíufy, fbešto fipatné fetteio po
rorýu plate, fteré poflední fe ficje a odftraní.

S. 1. Wterů cas a fteraf fe omocné fenteo má rozfa
a0mati ?

Dobře myzralé otvoce fauto od febe na podali
8e firomu ua zent padne; doftanc-fi fe femeno
jeho náhodou bo země, na jaře fííčí, a ftromečeť
3 něho toyroftá. Sama příroda nás tedy učí, je
fenteno omocné na podzim rozfazotváno býti má.

Nejpřiměřenějíjí čas fu říadeuní jader, pecef



©pěftománíormocnýhftromůmůbec.| 229
a ffořepin jeft teby podzim, to jeft tve měficíh
řím a liftopadu.

Sádra a peďy mohou fe fíti jaťo obilí, totiž
fcmeno orocné ruťou fe rozhobí po záhoned a
hraběmi fe zarvláčt:; při tom tmfjat ruťou fett
omocného femena čafto jádra oftanou lešett na
rorýu, nebo fe pať tvyroftic ftromty nalezají bud
to nepřiměřené dálce od febr, bud na Úromadád,
půda fe nemůže náležitě Čypřitt a od irámmy čtftitt;
pročež tafotvé fetí femena otwocného ruťou divá
tt neutohu.

Semeno otvocné rozfazuje fe tafto: JefHije
brufifowá a jablforvá jádra to fÚrncídhufhormanásbajífebýtipředfivým.rozfazománím| příliš
wrydlá, brzfému flíčení fe tím napomoci může,
že to hnojné tobě (fnojoroce ivobou rosříděné)
aft 24 Hodin fe wmočitta pať te ftínu troďu
ufjáuontt dají. — Ryní fe na připrameném
záhouč ble zahradní fiňůry motyčťou nabdělají
ftejně od febe (čtyr ueb ffefti palců) rozbálené, a
aft na 3 palce Hluboťé brázdy, bo uidžto fcejábra
tať fíadon, aby jedno od drnfého afi na ba
palce daleťo ležeti přijfío.

Ac fažbý druf otvocní jimůj ztoláfitní záhon
uritt ná, rozumí fe.

Ztefině a fihveftfy (farlátťy) fe na podzim
Do těďto brázd fínbon, je-lt možno, celé t 8e
fmýut mafenr, neboť tím fe ufnabní rozpufnutt
pecef a fííčení, a 3 mafité obálťy táhnou útlé
jtromečfy fmou prtont potřebnou fifárou.

Gerftoé třejíně aj pozdě do podsimfa zado»
roatt, není možno, fbo ji tedy hned po úplném
mysrání rosfázeti nemohí, umfí peďy jejid bobře
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umytí, toe ftím ufýnout báti, a pať jať to přebe
flém S. řečeno bylo, bo podzimĚunujdotoati. Zo
též platí o fjmeftfám, trnťám, fitivád blumáh atb.

© rozfazorváním ffrveftforvého, třejjňotmého a
ůbec peďorvého otvoce nemá fe aj na jaro ob
f(ábati, neboť peďy na pobzim rozfázené zimními
mrazy a tihfojtí nafřehnou, a na jaře fe lehce
rozlupují a fííčt, foešto peďy na jaře fázení
roprroním roce bud nefltčí, bud bocela to zenti zhnijí.

Dobře fe peďám poflouší, fbyž před Tozfa:
zománím 3——4 neběle tm Hnojotvce ležeti fe ne
aji. Aabere fe bo nějaťé náboby bnojotvé tvoby,
bo Fteré fe aft na 4 neděle dají.

Peďy fe rozfazují jaťo jádra bo brázd na
3 palce hluboťýh, jebna o5 druhé aft na 4 palce
balefo. M brázbád ležící peďy a jádra fe na
potont přiťryjí bud lebfou fyprou zemí, aneb,
což nejlépe jeft, drtinami, proto že brtiny nejdéle
rolhťoft udržují. Senom fe pozorormati mufí, aby
femena otpocná Hlubofo bo země Lležetinepřiffla,
pončrvadž peďy a jádra Hluboťo zahrabané ffíčiti
a růftt nemohou.

Vělaftě ořechyfoliferého přejazotvání nemilují,
pročeš femeno jejiů fe nejází na záhony u feme
niffitě, nýbrž hned ua obztvlájítní záhony tve fffolce.
— Gázejí fe taťto:

Jta záhoně fe nabělají jamy aft ua 3 palce
hluboťé, jedna ob brudé afi na loťet tozbálená.
Do fažbé jamly totlačí fe jeden ořeď to zelené
obálce, pať fe myhrabanou zemí přifryje a nohou
zafilápne.

Syby nemožno bylo olaflé ořechyna pobztm
rozfázeti, mufejí fe pře8 zimu fwotvati.
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Výlajfé oředy to $rncíů tolhlým pífťem na
pínčnýd te fflepih ufdomány obyčejně již ua
jaře fítčí. by tofjať při mybírání jiď z Hrnce
zádné fifoby nerozaly, na jaře před myfazománím
brnee fe roztlufou, a oředy 8 fítčlou mzhůru
obrácenou, jaf praiveno bylo, fe rozfázejí.

Safitany fe též jaťo oředy fázejí, a poněmabš
jfou přiliš citlivy na zimu, lépe jeft fíáfti je
do země 4 jara, a femeno přes zimu raději
1 nějaťém Hrnct torffwami píffu proložiti a fo
Ivati me fflevě, fbe nemtrzne,

Wlauble fe fázejí též tať balefo ob febe, jaťo
oředy a fafitany ua podzit bo jamťy, a fbyž
je ntožno, fíabou fet 8e fivou zelenou obálfou,
jeřio mnoho přijpímá £ jeji fltčení.

Óneb na jaře mufejí notvá odbělent m fenmte
nifiti připravena býti, foeby na podzim opět
ormocná femena vozfazomána býti mohla, přes
léto ale mohou připramené záhony Úramborami,
anebo zeleninou pofjázeny býti.

S. 8. 3ať fe plání r femeniffti bícběti má?

a) 28 prronínt roce. — Jábhony femenifitě, Úbyj

země prublými beffti (fijatoci) afornatí, utují
fc čafjně 3 jara pozorně břeměnými Hraběmi
ztypřiti. — Útlé pláně z pecef a jáber na
jaře prtonífo rofu toyroftit, fdyž fucho panuje,
mufeji fe 3 rána oťolo befáté hodiny mobou,
fterou ffce již probhřálo,z Čvopict Čonroe míruč
zalémati, záhouy pletím trámy čiftiti, země
fudent zatrovblá zabhradnifou motyčťou fypřiti,
a řbe ftromečťy zbufta u febe ftojí, protrhají
fe a ua prázdná utífta fe dofabí.
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b) W bruhém roce. — W druhém roce na jaře,

jať "mile země rozmrzla, (im bubmi) mohou
pláně, fteré jiš jaťo Hufí brť tloufiffy bofáhly,
bo fitěpnice přefazeny býti. apřed fe přeja
zují třeffňomé a flimotvé pláně, proto že o nic

"míza nejranněji tvyftupuje, později teprtu fruě
forvé a jablfomé pláně.

Aby fe fořenům neufffobilo, pláně fe mybo
býmají tafto: Ma záhoně u prtontho řáděn
plánt wýryje fe ftrujťa na ftřerote $inbofá,
8 té ftružíy píduc fe rýčem pod Čořeny plání,
a pláně 8c zemí fe pozbvihnou. Abyž pláně
3 prroního řáběu fe toydobyly, pofračuje fe
f druhému at.d. Což fe nejprofpějíněji děje
po befiti. — Štromfů fe nemá niťdy tmíce
myfopámati, neš co jiď toho dne přefazeno
býti může. Bafli jid fbo tytce myfopal, nežli
jih toho dne tvyfázeti může, ať myťopá jamtu
a bont af jeji foříníy tološí a rolhťou zemí
přiťryje, aby Čořínťy. celé přiťryty byly; tať
roložené to zemi fe pouedají, až ji myfázeti
možno. eftliby ale ftromečít přece tmmobo
ofdly, ať fe před rozfazormánim pro občer>
ftroenf na 24 Hobin fmými fořínfy d0 vody
poftatví.

Stromfy, fteré ro prroním roce na brť tloufitfy
nebofájly, ponechají fe jejítě brubý celý roť
ro femeniffti; na tědto plántů ale druhý roť
na jaře, foyž prublých mrazů není fe toulcebáti,
rofjeďy poftranní mýfony (pruty) fe obdřešou,
jenom fe nedá nejmyšíjí anebo Glatoní mýhon;
ano i ten fe na 3— 4 ofa při hrufifovmýd
a jabífowýh pláni fřízne, jedině u třejhnf,
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tvlaftýh oředhůt a u fafitanů fe hlatoní tvý
hon neřeše niťdy, poftranní výhony pať fe
obejmou.

Oflatně jať če ftromfy tv privním roce fe
nafíádalo, tať fe naťlábá 8 nimi t tv roce bru
hém; potřebné zalémání, ffypřotvání země a plett
opomenoutt je nejí.

s. 9. © jitěpnici.

Štěpničfou fe jmemije ono obbělení tve fffofce
ftromotoní, fam fe pláně ze fementfitě přefozují,
foc napotom fitěpotvány býmají, a fbe mlabé
fitěpy fe tať blouho ©otvají, ašby boftatečně filné
byly fu přefazení na určité utffto.

"by brzy na jaře „pláně ze femenifftě bo
ftěpníčy přefazeny býti mobly, zryje fe obbělení
pro fitěpničíu to přebejjlém pobzimťíu taf, jaťož
ro S. 3 prameno bylo.

Wrzy na jaře, fdyž imrazomé přeftali, obdělení
toto fe na záhony rozbělí; přebně pro třejíně a
flímy, a napotom pro bhrufffy a jabífa.

U přefazotvání plání natáhne fe na záhouč
po délce ffňůra, poble utšto fe mybásí ftružťa
aft na rýč nebo na ", lofte bluboťá, u rotoněš
taf fiirofá, Horní úrodnějíjí země fe odříábá na
jednu a fpobní mrtivějífí země na drujou ftranu.
2 tito prtouí ftružiy na boa ftřetvíce tozbálené
wyryje fe díc fiňůry na záhoně druhá, (prtoní
bocela podobná) ftružťa, a tať fe 8 myhazotvá
ním firušef aj bo fouce záhonu pofračuje.

Wať fe jedna pláně po druhé bo ruťy tveznie,
mfjeďo což na fořenáh poťašeno jeft, fe obřízue,
tíš 1 proftřební (folfotvý) fořen, t. j. oucu fořen,
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fterýž přímo bo země žene, fe tať uřízne, aby
jenom na diva palce dlouhým oftal. Při jabí:
fotvý a brujifotvýh pláníů fe torfjef až na
3 — 6 ofť fřízne; na ftrontfách) peďotvého otvoce
rojjať, £. p. třeffníi, (hvcftfáďh a t. d., nefmí fe
proftřebního Hlatoního tvýjtěelfu ani nožem botů
fati, Ebešto pojtranné mýbhony fe odřežom tofjeďy.
Jčezy nefmějí fe bělati ua příč, nýbrž fjifmo, a
fice na fořenáďh od torýn bolů, na pláni ale
od bola zhůru.

af připravený ftromef pojtamí fe do ftrušťy
rotono, a fice tať Gluboťo, jať dřítoc tu femenifiti
ftál, fořínfy jeho fe fol folem rozproftrou, a při
fryjí fe onou úrodnou čiftou zemí, fterá při tvy
rýrmání ftružeť 8 mrýu fe brala, tato na fořený
rohozená země rufou mírně fe přitlačí a tými
způfobem fe drubfý ftromef od prtonífo aft na
2 (Hervice tvzdáleně tofadí, a tať dále fe po
fračuje. Stdyž jiš Prloní řad ua záhoně jeft tvy
fázen, zrolájitěč rv ča8 fuda, zaleje fe, aby země
jaťo fajíe zřídla.

Pláně to femeuifiti tvyroftlé tofjať nepřefazené
nefitěpuj niťby, neboť taťomá nepřefazená pláňata
Hlubofo folní fořen do země ženou, toláficných
fořínfů nenafazují, a pať fbyž fe teprto jaťo
fitěpormané ftronfy na určité mífto přefadí, za>
Erní, býrají neňrobnými a čafto uffnou.

8. 10. Jať fe pláně m fftěpnici iw prroním Coce
pěftormati majt?

zoho fautého rofu, foy pláně bo fitěpnice
přejazeny byly, jiné práce není, neš zenti za
bradniďou motyčťoufypřiti, trátou pleti a pláně
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*v čas panujícího fuda toobou od fluuce pro
hřatou z fropicí fonrwe zalétvati.

ABelmi profpějino jeft, fonž fitěpnice po foéut
tvyfázent dobrou lefnt hrabanfou anebo drtinami
aft na palec fe pofype.

S. 11. Jaťf brzy mají fe pláně do fitěpnice přejázené
ftěpomatt?

Xoho famého roťu, foy pláně do fitěpnice
přefjazeny byly, je nefftěpuj nifby, neboť pláně
fe dříve 1w zemi náležitě zanjmoutt mufejí, aby

potřebnou fifámu © zahojení rány fitěpotváním
učičné fořeny fmými táhnoutt mobly.

Štěpují fe tedy přejázené pláně až 1 druhém
roce, a fice pláně, ješ jfou doftatečně filné;
ffabft alc až M třetím roce.

Štrouťy (jpatně rojtlé anebo $uvatvé fe ue
mají fitěpormati, pončivadě za práci neftojí, a
jiným zdravým jtromfůn mífta berou.

S. 12. Rteré druhy omocné mají je m hornatých ftubc
nějjíth frajináh Dloravy obzmwlájítěfitěporoati?

© Hornatýd ftudenějjjíh frajináh Moravy
£ p. ofolo Byftřice, Yoroého Měfta, Adáru a t.b.
mají fc zrolájítě letní a podzimní bruby otvocné
Ntěpomati, £. j. tafomé druhy omocné, fíeré ob
fmého odfvětu až £ fmému wmyzránt nejfratfjího
čajt potřebují. ZXaf ť p. 3 brufjet: brufify
folnohradjťe, marmřínťy,Iemouťy, fíáfiterfy, fiforé
a t. bd. Be třefiní: bílá poločenvená frdcatfotvá,
tveřťá frdcátťová freroní, miffuěčjipanělffé a t. b.

Omoce litčpoanýc třefiné m ftudenějífíchfrajtnád nafjí Moravy později fice tvyzrá, ucž
W dolní teplejjjíh frajiná; ale tyzrá přece,



236| ©přítománíemocnnýftromůtwůbec.
zimy není fe firadformati, nebof boťfud ua jaře
tuhé úrazy panují, pupence Úočtu třejíňormého
fe nerozminou, a jefili něťterý rof moHornatýh
itubenějíjíh frajináh Lmět třeffňomwýzimon zfázy
béře, to famé 1 m teplejifih frajinác bofti čafto
fe přihobí, a pročež fe uedejme odftrafjiti ob
myhormámání a tyfazomání hojným fitěporvýctřefiní.| limotřejjnězpeďoméhoomoce—
fitěpujme merunfy frdbcátfomé, obztoláfitě rénfloby
rozličné bartoy, 3 nidšto zelené, na polo čertocné
rénflodby 3a nejlepffi uznámám; fráloroffé farlátťy,
frpnomé farlátřy, mejčité farlátťy a t. b.

5 mlaffýd oředů fc pro ftubenějíjí frajiny
nejlíp Hodí famenáče. DBlaffé oředy nepotřebují
šádného fitěpomání; neboť jfou jiš od přírody
ledtěny.

Karlátťy (fimeftfy), Brněnffé fiveftičty a
buranče (damaffinfy) nepotřebují tíž fitěporvány
býti; aby fc tedy práce ufpořilo, mohon peďy
jeji na obzrvláfitní záhony rozfázeny býti.

Ačťolim ro ftubenejfith Úrajiná zimní jablřa
a $rufify ani té melifofti a fráfy, ani té lab
fofti nebofáhnou, jaťo fe m teplýd frajinád
ftámá; přece m pohodlný lete ropzrají 1 toc
ftubeným frajináů, to zahradbáď na míjtč proti
půfnočním mrastmým toětrům ráněném.

Yčechcitedy zabrániti, aby Úrujífomé a jabl
formě fitěpy, fteré zimní omoce nefou, te fifols
fáďd ftromomwniů m frajínáďh dAlabnějjjího ponebí
dormány nebyly; ano fpiffe £ tomu rabím, neboť
taťomé ftronfy, fyš re fifolťách ftubenějjjích
frajin mydotvány, a napotom bo teplejfitů
frajin přenejjeny a přefazeny byly, jfou tocími
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trtvanlité a úrodné, a fab znatel mileráb je
foupí.

g. 13. © náftrojíh fu fftěporání potřebných.

Ku fitěpomání jet náfledujícíh uáfjtrojů za
potřebí :

„ Babradbniďého nože 8 ohnutou fipičťou (šabťa),
Čterýž dyběti nefmf;

2. jiného nože © tluftým Hřbetem, jenž jeft
£ roubomání potřebný;

3. očfomaciho nože, aneb Im Čas nouze jiného
oftrého nošíčťa;

4. malé pilfy 6 ohnutým hřbetem;
5. úsťého flínu, nejlíp z%fofti;
6
T

mi

„ lýčí anebo úzťé tfaničťy;
„míffa £ fitěpománt, ješto flouží £ toutu, aby

fe rfýcďy £ jjlemtění potřebné toěci ua ni
uložily, a fitěpaři byly po ruce;

8. [tromotíjo aneb zahradního rooffu, jenž jeft
praou rufon pro fftěpaře,a pročežHyběti nefmí.

Moff zahradniý dělá fe tafto:
Jimního čafu nahlebej fobě m lefíd fmrfotvé

neb boromé fmůly (pryffyřice), roztluč ji na
práfjet, a aby čijtá byla, tvficfy dřeronaté
fouffy ryluč.

A mífať hledání a připramomání fmůly niobo
práce půfobí; pročež beru ua mífto fmůly folofon,
fterý fobě u fupce za laciný penfz foupím.

Smůly ucbo folofonu toezmefe 3 loty, 6 lotů
šiutého rooflu, 4 loty ffopomého [oje nebo twepřo
mého neflaného fábla, nebo máfla nerozpujitě
ného, 4 loty Benátffého terpentýnu anebo jt
ného oleje.
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Wiuoho-lt tvofíu fobě udělatt čce, podle toho

fe t mája jmenomanýh ročcí řídí.
TSofť ua drobné fouffy pofrájen, 8 lojem

neb fábleut a €e fmůlou neb fofofonent na práffeť
utlučeným , dá fe m renblíht aneb towfjrnct ua
uhlí, a polu fe rozpuftt; oleje fe při uftatotčném
mídání přilémá, ní tvfjeďo tořítt počne; tu fe
roffeďo núfjle tofeje bo ftudené tvodby, fterá při
ruce na mtífe připramena jeft; rv této tvobdě fe
rufama prohněte jaťo tějto, pať fe po fouffád
a toho tějta odtrhuje, a tálejí fe fjnlce čilt
iifify, fteré fe do papíru lojem potřeného za
obalí a f potřebě ufdotvají.

8. 14. Rteraf fe připrmouje lyčí.

Lýčí ob fitěpařům a od zahradnífi mnoho
potřebotoané připratouje fe tafto:

Ra jaře, dyž lipomé ftromy jiš jfou při
úpíné míze, froleče fe z niď mfadbá hladťá fůra
ná bo dřema, ua mímýů ftvonmíď 8 fmene, a
na ftarfitů 8 tětrmí a ratolefti. — Stmfečená
fůra fe na dlouhé, aft na 3— 4 palce ffirofé
páfťy rozřeže, zelená Čůra fe zitotva ftáfhne, pať
fe atffané pájty fpolu frmášou, a me mobě 6 až
T neběfucuftáfe fe močí. Báfíh napotom me unofo
tenounfýůd) pentlí fe lehce rozděliti dají.

8. 15. © volení roubů.

Rouby fe jmenují ratolefti neb pruty, fteré
ze fftěpotvanýh ftromů fe berou, a £ fitěporání
plánt neb jinýh ftromů fe ušítvají.

Aa rouby fe hodt ty dřetonépruty čili mýftřelťy,
Úterépřebejjléhoroi na ratofefteh myroftin. Každý
začátečníť to fftěporvání tvelmi dobře fobě poradí,
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dyš ztujjeného fitépaře pošábá, aby uut potřebné
rouby na firomě uřfázal; neboť tímto poučením
m frátfoftt rotce ztflá, než aby po celý roť po
pífomání roubů bobrým četl. Rouby fu fitěpos
pormání uejýbornějíjí jíot na polední jtvauě
3 proftřed anebo Blízťo rorfiťu ftromu.

Be ftarýh, Úuramýd, zříbfa orvoce nefoucím
ftromů rouby £ fftěpormání neber niťoy. Atápodobně
neber © fftěpománt těď rontů, fteréž na tluftént
ořerě toětroe jaťo pruty (modní rýftřelfy) tvy
roftají, neboť ftromy těmito pofledními rouby
(těporoané býmají neúrobné.

Rouby ze ftromů řezati fe mají fu fotct
měfíce února, aneb na začátínu měfjíce března,
dříme tedy nežít mtzy dojtanou.

Rouby dajt fe až fu potřebě tafto ufdoivati:
Každý dru fimáže fe až bo obzmláfítní otýpťy,
fu fafdé otýpce fe přimáše cedule, na fteré feDrnforvoce| poztamená,paffetytootýpfy
r fudýd fflepid bo mlýfého píftu 8 uříznutýn
ťoncenm něťoliť palců Hlnboťo zaftrčí. Cerftrvýc
se ftromu řezaný roubů fu fitěpornání nemá fe
nifby upotřebiti.

©Oříme než fe rouby potřebují, poftarot fe
8 uřísnutým foncent bo nádoby O vodou na
24 fhobin.

VT zjebnámání roubů nejmí fe fitěpař nedat
mámiti lahodicím [nab nászoem (augliďfýnt nebo
francouffým), nýbrž neznáslt druh toho otvoce,
jehož roubň dice použiti, má fe poptati zfnfje
ný, jať tento brufj jejt nofný, jaťé má otoce,
letní čili zimní, zbališ tafé pro jeho frajinu fe
hodt at. b.
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8,16, © fopufomáuf, (pojolvání čitšfnafazomání.

Nejprofpěfinějfjí.způfoby fflechtěníftrotnů jfot*
B) opulomání,“ fpojomání čili nafázomání;
b) očfomání:cod. 2 u P
©) ronbotvánt čili fitčporeákí bo Tozťatu.

Krom těďto jmenormanýh způfobů jfou :otvfjent

jejitě jiní způfobomé fitěpormání, Úteříknffaf mlcémezi Úhříčlypřipočtění býti mohou.
3 tějto tří způfobů fflechtění ftromů mori

mifto dámám fopufomání, neboť tento způfob
fitěporvání jejt nejlehčí a uejjiftějíjí tve fivém
zdaru, rána pláni zafazená brzy fe hojí, nej
ráfnějjjt men fe mypůfobí, ajefiiže fe práce
nezbaří, není nic ztraceno, proto že pláně toho
famého rofu notvé mýftřelfy myráží, Čteré budou
cího rofu na jaře opět fopufomány býti mofou.
tmto způfobem mfjiďfní bruhomé otvocní fe bobře
(ftěpomati dbají, fromě brojtmi, fteréš očťomány
být:nufejí.

Jtení rofjaf na tom bofti, že potřebné rouby
jfou jiš zaopatřeny, neboť fe fopulorvání mů fobě
Čašbý 1 potřebné úmazťy zaopatřitt tafto: Kup
fobě buĎ míněné anebo plátěné afi na '4 palec
firořé třaničfy; tyto tlamičfy natoč ua prťénta
na jtřemíc fjirofá (dlouhá mohou prfénfa po libofti
býti) tať aby řábeť tveble tábdťu Ležel, a prfénfo
řábřami natočený tlaničeť fe přiťrnlo; pať fe
rozpuftí: m renblífu na uhlí zabrabnidý toofť,
fterým fbyž jeft rozebřát, tfamičty na prfénfo
natočené ntalou. fftětfou fe potrou; potřené tfaničťy
fe napotom 10.přoftřed prfénin ofirým nožett roz

říjnou, a pro fašbou potřebu fe jeben: Tivěžct8 prfénťa fejme. ; Ď



Opějtománíomocnýcftromůmůbec.| 241
Wimo třaničty ffouší taťé © fimázání bobré

Iýčt, nořítžšenýpapír a t. b. nejlíp mffaf třaničty.
Rejprmé fe fopnlují třefíně a fívy, a něco

později brufity a jabífa, cožfe dělá tafto: Brtoní
to řábťu ftojící ftromeť fe náležitě prohlebne, pať
bltzfo při zemi, tu fbe fůra Blabfá jeft, fe ftromeť
fřlzne fiifmo zhůru, taf aby řez tento aft na
palec byl bloubý.

Zento řez nefmt fe bělati na břemvějiš ftarém,
nýbrž na dřemě, fteré přebejjíého rofu na plán
toproftlo. — Bob řezem fe mfjeďa oťa anebo po
ftranní mětivičty na pláni u famého mene ob
říznou, až na jebno oťo, anebo tvěteo, fterá
aji na palec pod řezem ponefána býti může,
a Úterá přimobící mětmičřou fe jmemije proto,
še mízu přivobť. Zato mětrvičťa, Úbyž fopulo
vání fe abařilo, nožem fe obejme; pařít ale
fitěpomání fe nezbařilo, může pro buboucí rof
ga blatvní- mýjtřeleť pro noré fopulotvání pos
nebána býti.

Rynt fe z přidyftanýh roubů myblebá taformý,
řterý tať tluftý jejt, jaťo pláně na fříznutém
mtftě, na $rufifomýh, jabíťomýů a flitvomýd
roubedý fe odčítají brě až tři zbramé očťa (tofce
ne) rorfjef roubu fe ffifmo fřízne, a rána fe zas
brabniďým tmoffemzalepí. Ra roubu třejfňomém
fe torjjeď nejřízne niťby. — Rapotom fe na
roubu pob nejípobnějjjím ofem zafadí welmi oftrý
nošíčeť, a roub fe bolů fftfou fřízne, tať aby
abůru na pláni a na roubu bolů učinění řez
ftejné bělty byl, pročež fe voub © pláni přiměří
a foumá fe, zdali řezy na roubu a na pláni
jíou ftejně dlouhé, a zdali na mla8 na febe bobřeli
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přilehají, čehož fbyby nebylé, nožíčem by fe na
pramiti muftlo, neboť Č bobrému zbařent této
práce fitěpať nemphmtelně £ tom prohlébati
muft, aby řezy na plání a ta-roubu hlabťé vyfy,
aby na-nid ani mymýjjet ani prohloubéní nes
bylo, aby fňra pláně zůplua fe lůře roubu při
féhala, a nijať fe ueporujfila.

Sdyš roub a pláně fřízuntými plofamt na
tofa8 bobře na febe přiléhají, tať žeby fe zbálo,
še fpolu nerozříznuté jebno Dělají, to tom pos
ložení jeden tyto polotvice prroně prftami bržt
a brujý je úmazíem přes fříž ob zdola na
boru při uftaroičucm zatahotmání obtáčí. Stbyž fepřijdebopolomice,jefitěfeprohíídne,| jeftit
fe fmad roub ze fiméfo mífta nemyfmefi, me Úte
véšto přípabuoftt fe zafe mufí uapratiti; potom
fe obrinuje až zhůru fřížem, a fice taťf, aby jať
Hořejíjí tať bolejíjí zaříznutí teffeďo přifflo £ zas
fryti; fonečně fe zamáší Čonce na fmyčtu.

Cafto fe přihobí, že není žádný roub tať
tinftý, jaťo pláně; m tom pádu může fcefe fopu
fomání t flabijí roub toztti. Roub t pláně fřízne
fe tať, jať dříve pratveno bylo, jedině fe na to
pledětt mufí, aby při položení roubit na poblofi
pláně po jebné ftranč fůra na plánt fe fůře roubi
úpíně přilehla, a Motouto položení fe úmazeť bělá.

Pláně mohou taťé o forunč ftromotont fopu+
fomány býti; fóbž peň jeji 6-——7 ftřemíců
bofáhl, fopuluje fe: buč jeden, a fice proftřední
roční mýfiřeleť, 3 fterého fe napotont foruna
ftromu mytimářt, anebo másli pláně fráfné. pos
ftvanné roční mýftřelťy,.t tyto fe fopulorvatt mobhon.
Ropnlomání má tu jebinou obtíž, že ©této práci
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dvou ofob. jejt -zapotřebí, jebna aby -roub 6 plání
bofromady držela, brnhů bt úmazeť dělala, Alej
ale i to tomto případě byla nouze mou učitefťou.
Spí při fopulománt, jábučho po ruce nemáru,
Zterýždy roub a plání prítami držel, pomáhám
fobě taf: Sonce roubu a pláně zeronitř toffem
fleptn, tffať opatruč, aby na plo žádný tvoff
nepřijjel, a pať úmazeť při uftomičném zataho
mání obtáčín:, anebo polojím roub na řez pláně
tať zrorona, aby připadla fůra na fůru; oboje
dráím prjty levé ruťi petvně Dohromady, paf
začnu pramou rufou fhora tať umazomati, aby
fe na prmní otáčení hořejíjí tez (t. j. počáteť
řezu) ned doťonale zafryl, potom obminuji af
bolů fifžem a fonečně fe zatvášt fonce na fmyčťu.

Royž bmě ofoby tu práci při fopulorání my
fonámají, lepfftho zdaru očeťámati (ze.

SAftatuč. radím fažbému 2ačátečnífu ro fftě
pařítmí, aby tento způfob filedtění ftromů ob
abčylého (ftčpaře afpoň jednou fobě oťázati dal,
a pať toto pojednání o fopulomání pozorně přes
četl a poblé něho fe řídil; tať zajijté z 10 fopu=
lomanýd plání 9 fe zdaří.

Se fopulomání nejpřihodnějíjí ča8 jeft na
jaře, foyž míza to pláni již obíhá; na začátťu
měfíce dubua, což fe pozná, foyj pupence plání
pufati počínají.

WM YAngličaneý royzdmihují zahradníci na
atmu ftromly ze země a zafazují bo fmětnic nebo
bo ffiepů £ tomu připramenýh rv pífel; Mmzimě
dyž menfit nic melze Dělati, fopulují je, a jafť
fe otetoře jaro, toyfazují je na jeji ftanomifitid.
Aby fe ročbělo,fterýmu druhy orocuými jednotlimé

11*
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pláné fitěpomány byly, nedají fe plecdomé, pos
foftenwčili firmejt potřené aneb pocinetuané tabulfy
nabělati, a na nid číjín od 1 bo 100 a t. b.
jať jebuo po druhém jde wyrnsiti. Zp tabulfy
na motouzu aneb lýčí uperončné, přitvášou: fe
átolna na filedtěné firoutřy, čífjlo tabulef pať a
fpolu i bdruj omocný fftěpotvaného firomfu bo
arolájitní rejítříťů fe ivtáfne.

8. 17. Rteraf fopulomané jtrornty dále pěftomati dlužno?

a) W prvním roce. W čas fufa fe ftromfy
a fropicí fonwe mírně zalémají, tráwa fe pleje
a zatrordlá země zťypří, zmlájítě na pobzim.
— Ola, fteráž pod fitěporvaným mífiem z pla
ného Úment myfhánějí, fned te toznitu fe ob
ftípnou, a tvětety prozatím ponedjaná při druhé
uze, fbyž roub jiš fe ujal, u famého fmene
fe odřízne, oýftřelďy z ujatého roubu toprofta=
jící (zroláfitěm ftubenyh frajináh) tv prtonínt
roce fe ponecají toffeďy. a útazeť čafto a
beblirě fe bohítšeti mufi; jař jen fe pozoruje,
šeby úmazeť do fůry fe zažíral, a přethťajíct
mízu zoráorval, tfneb fe popujtí, fitěpotvané
mífto zahrabniďým tvoffent fe pomaše, až úplně
adratvou fůrou zarojte. Uby tmítr a jiná es
hoba ujatého roubu nezlomila, zarazí fe na

půlnoční ftraně flromiu folef a ftromeť. fe
lýfem £ němu přihváže.

b) B brufém roce. Aa jaře, foyž tuhýů uwozů
nenf fe míce báti, (fu fonci měfice března)
uřešt fe na ronbcý Emcnů blízťo země fopu
loronnýcdh vojjeďy pojtranné mětive a oťa bo
čifta u famé fůry, jen nejfilnějjít tvětetv fe
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ponedá, jařo HlatmnÉwětěo, neb biboucí peň
ano i ta fe až na 4-——6ot fřízne, ffifmd,
řez fe zahrabndým toffemt zamaže. — Ra

U třeffní fe mffeďypoftranné ratólefti přt famém
3 Hmenč obříjnou, a na zmolené Hlatoní točttut

rffeďa ořa též podobně fe odřízjnou, jedině fe
poneají nejtornějíjE 4—6 of. Tim jpů:
fobem nařfládá fe Se ftromfy 1 bubouct ffta
aš 6 — 8 ftřeíců mýjity podafáhnou, fby
forunfa fe toptivoří. |

S mlaffými ořeďy rotvně tať jaťo če třeš.
ňomýni firomťy fe naflábati mnff.

Oftatně i m druhém roce potřebí jeft zalé
ati, trárou pleti a ofopátmati.

c) B třetím roce. Brzy na jaře přeb prtonf
mizou (fu fonci mějíce března) toffeďy poboční
ratolefti fe opět odříznou, jenom $fatoní měteto
fe ponedá, ano i ta fe tať afrátí, aby jenom
4 — 6 oť zdravý oftafo.

© tu toutto roce potřebné zalémání, trámy
plení a ofopámání fe zanebbámati nefmí.

d) MWečtrrtém roce. Má-li ftrom býti úrodným,
záfíad jeho Úrodnofti me čtrortém roce učiniti
fe mufí, a fice řezáním zbytečných toětrví, a
roptroořenín pramibelné foruny. Meboť jeftfiže
mladému ftromfu rmmoho tmětimí fe ponedá,
fftomati a býmá neúrodbným.

Když tedy ftromef potřebnou mýfífu (ftromfy
určené pro zahraby ob země až fe forunce 6
ftřetvíců, určené pro pole až 8 ftfetvíců) po
bofáhl, toytmořt fe m. pramibelná foruna.
Stromef má pramibefnou foruthu, fbyj tři,
nejmíce čtýry bo fola řádněrozdělené, a proti
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fobě ftojicí ivětre utá, pročeš-fe tve čtvrtém
roce na jaťe tffeďy oftatní vvětne u famého
futer io Čoruně obříznou, a jedině 3 a nej
íce 4 © zafládání“ Čorim mybřané ivětre fe
pouedjají, ano 1 tyto na 3—4 ofa fe ffí
nou. Stromfůnt ffowitýnr, fteré mnoho filnýd
poftrannýh ivětoí nafazují (zmláfítě u jabl
forvýd ftromfů), £ říblé formě a £ úrodnofti
fe Dopoutňže tafto: bproftřební Hlatvní tvětetu
fe bocela odřízuc, a z oftatníý pobočníh měttví
fe jebině 3——4 tětive ©žařlábání foruny pos
nedají; (fříznou fe ua 3—4 ofa) oftatní po
ftrauné tmětrne odříznou fe bocela.

ftatně, pofno ftromfy me fffolce zůftátvají,
fašdoročně ua jaře roční mýftřelfy na mětrích
w fornně až na 3—4 ofa fe fřezátvají.

8. 18. © očfomání.

rudý způfob ffledtění jeft očťomání. AJčťo
3 roubu fitěpormaného jiromu fe myloupne, a bo
pláně mezi břemo a fůru jeho fe zafabí. Dfíme
než fe něťbo bo očfotvání dá, utuft fe přejrvědčitt,
adalt pláně a rouby m úplné míse jfou, a abali
Tůra pláně fe bá lehce obloupnouti. — SSeli tontu
tať (jinaf fe očťotvání uepotvede), po deffti brzy
3 vána před iwýodem flunce uříznou fe toho
famého vofu tyroftlé rouby ze fftěpornanýh ftromů,
jejtdš bruby otvocné očfománím roznmožiti čceme.
— Kouboměé ti poftarvf fe ive fflepě uřízuutým
foucem bo nádoby 8 modou, a taf poftaroené až
f wečeru fe ponefají. — $ mečerů toho famého
bue při Aladbném potwětří přiťročí fe £ očťotvání,
což fe bělá taťto: Ala ročním břemě pláně m ton



©pějtománíovocnýjtromámůbre.| 247
míftě, fbe fůra nejhladjjí jeji, a fbe ofo tvfazeso
býti má, udčlá fe m fůře příční řez (rvfjať bez
ufffození břema), uproftřed příčního řezu nafabt
fe nožíčeť,a fůra pláně rotono dolů gfi na lt,
palce zdélí fe prořízne, taťf aby ty brma řezy
ro fůře pláně [atinffé L tvypodobnily. — Ra
to fe buď ofipičatčným brfem anebo fofitěným
ftlinfent, anebo tv ucdojtatfu těďto nošíčem ua

péra (perořízťem) fůra roroného řezu dolů na
pravo t na emo opatrně tvyzidrotýne. Yyní fe
roczme roub bo rufy, a očfa ua nčut fe pros
Hlébnou. £Očťa, fterá nproftřeb roubu fe mynas
dázejí, jfou £ očfování nejmýbornějiji, pročež fe
jedno z nic £ očťotvání ryrolí. — Ačab očfem,
ješ jíme fobě vyblídli, prořízne fe na příč, aft
na 4, palce zdělt, fůra, a na fonced 8 obou
ftran příčního řezu sjede fe nošení pod očťo bolů,
tať aby obojí říznutí m fůře pob očťfem fe fpo
io, £. p. tafto: 97. Sůra 8 obou ftran očťa
fofitčným flinfem fc pozorně pozbrihne, a očfo
palcem a prtoním prftent fe yloupuc. — Óned
po myloupnutt očťa ffoumati fe muff, zdali očfo
foříneť má či nemá. 3eftliše mylonpnuté očťo
rouitř prohlubiufu (dírfu) má, jeft znautcním, že
očťo fořínfu ucmi, a tafomé očfo fe zahodí, a
jiné očťfo fe imyloupne, až tonitř. očfa žádné
bírťy nefpatřiš; neboť má-li fe očťo ujmouti, a
Hedhtění zdařiti, nufé myloupmuté očťo netvýs
Dnutelně foříneď míti. — Má-li očťo fořínef,
udopf fe za liftef bo polotvice ffrácený, fůra
přímého řezu na pláni fe pozdrvihne, a očfo fe
tam taf zafabí, aby příční řez fůry očťa £ příč.
ním řest na pláni úplně přilejí; pať fe
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tříblami fůry pláňťy tať přiťryje, aby očťo nes
přifryté toyffotalo.

Sbyž fe to mfjecďo myfonalo, mezme fe třas
ničla zabrabniďým ivoffem potřená, ta fe položí
pob zafazené očťo, něťolifráte pod očťem fřížem
fe obtočí, a to famé fe učiní nad očfem, fbežto
fe třaničťana fličfu zatáše. — ro tvětjjí jis
ftotu zdaření může na té famé pláni i druhé
očto zafazeno býti, a fice trou boleji, a niťolito
m ftejné míře 8 prtvním očťem, nýbrž na pro
tějjjí ftranč. — Oftatně pobotťnouti mufím, že
při očťomání rfjeďo čerfivě fe dělati mufi, neboť
jefili fe prodlémá, obloupnutá fůra jať na pláni,
tať 1 na očfu zčerná, a očťomání fe nezdaří.

8 očťomání Hodí fe ftromfy tenfé, dyš jeft
fůra jejich mlabijttwá ; nejlépe fe £ očfomání ty
berou bívě- a ttileté pláně, a očfo na pláni
bobně bole fe zafadt. — Rejlepffi jjou £ očlo
tvání tmečerní hodiny anebo foyž nefiítť flunce při
dlabné mibfé pomětrnofti. — Mtufi-li fe rouby
f očťomání přinájjeti z dalefýd zahrad, jeft nej
lépe tyto 8 uříznutým foncem zaftrfatt do oťůrťy
anebo bo tibťé Hlíny, pať fe celé nějaťým lu=
pením, bub boťťým neb fřenotvým liftem obrotnou
a zatváší.

Koyby tffať rouby při míjí opatrnofti přece
byly zajhly, poftarmí fe na něťolif hodin we
fíepě uříznutým foncent bo nádoby 8 mobou.

S. 19. © očfomání 8 břewem.

Očťomání 8 břemem fe dělá tafto: ab
očfem, jež jíme fobě na roubu zivolili, udělá fe
přímů tez až bo břerma, a pod očtem aji na půl
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palce' zbělt-zafabif'fe tvelntfofir pon: 'dtenoučťy foufeť břema až f příčními nařízmiti
nab očfent-$e floupnej'-a ftérém: očťof

yn fe to.fůřeplaťíty nožemnbělá' no otřnýté
, Bira fe toysbiwihne:aděťoVb jař tu přesnejíém S-pratveto bylo, zafadl d zatvdže. Rbybt

fe :zddfo břemo, na fterém očřo-felt, Býti VErBtluftým, může fe. oftrým pěrořistem štenčiti.! lí
Tomuto způfobt očťomání dámám předmoft přeb
prroním, neboť.bá méně práce, čerjtmějt fe ffončí,
fažbý jeft jiji, še- zafazené 'očťo má fořínef, pro=

ček taťfé toto očťománt He fménr dbaření „bývá
jytějjjí nežít prrvnějiňt!+

8. 20. Co jeft očfomání € bbicim a co očtomání če
3 fpicím ofem? A

1 i

$Prroé očfomání jp roce Čoná fe při prmoní
míje obyčejně ob fr. Sana fřeftitele až bo pos
Čotice Čertventce. :

Bafazené očťo jefitě m tom famém : roce
hodně filnou tvěteo tmyženc,a proto taťé očťos
mání to, poněmadě zafazené očťo toho famébho
rofu známfy fimého živobytí na jetwo bátvá, očťo=
mání 8 bicím oťem fe nazůtvá.

Druhé očfotvání to roce foná fe při drubé
míze ob polotice Čertvence dý bo fonce frpna.
Zoho čafu zafazené očfo fe fice 8 plánt fpojf,
offať ale m tom famém roce nežene; a ačťolito

auvé jeft, přece ničím froůj široot nejeví, ono ná
bo budoucího jata, fbekto teprto vyhání, tat ří

faje fpi, — a „pročej fe oětománím' ge fptetní=octemjmenuje."© n KOtů
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8. 21. Rterému očfomání má fe báti přednoft, a co
f jefitě při očfování pozorowati?

25 hornatýů flubenjů frajináh Moray, fu
p; ofolo Byjtfice, Atomého mějta a t. b. obposroučín:očťomatigefpicimofen.© Rebofměteto,
fterá 3 očta při očformání 8 bbiciut oťem toho
famého rofu tmyroftá, má až bo podzimla tvelnti
trátťý čas ©mému tvyzrání a náfíebomně ztmou
fifobu trpímá, -ano při tuhé zimě docela zmvzá ;
naproti tomu ale pláňíy fpícím ofeut očťo
rané 4 očfa ujatého brzy ua jaře výhony
tvypoujitějí, fteréš od jara až do pobzimĚa bo
ftatečně dlouhý čas fe fmému tvyzrání mají,
pročež tafé úpíně yzrají a tím jfou před
mrazy. ÚHráněny.

$do bdicím oťfen očfuje, mufí pláni nad
míften, fbe očťa zafaditt míní, ffifmo sříznouti
a řez zabrabniďým tvoffent zamtazati. Bláni fe
nad zafazeným očfem ponechají 2—3 očťa, aby
3 nid, fdyby fe očfomání nezdařilo, noré mý
fttelty royrojtaly, fteréžšby fe budoucího roťu fítě
pomati mobly. Pod zafazeným očíem fe jedině
poneá přimobdicímětev, fterá fe napotont od
řízne, Úbyš zafazené očťo vyháněti počne; oftatní
očta a tměttve pod zafazeným očťentí na pláni
roffeďy fe odřežou. —

$do ale očfuje fpicím očťem, rifefy ratolefti
a očťa pob očfotvaným míftent na pláni sříznouti
mufí, nab očťovanýn míftem ale ničehožna pláni
nožent dotýfati fe nejmí; teprm na jaře, fdyš
zafazené očfo royháněti počne, pláně fe nad očfo

srvanýní mífient na půl palce bělfy Sřízne, a řez
šahradbniďým moffem fe zalepl.
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Rbyž tofazené očfo čerítmé myblíží a nabíhá,
a fdyž ltftef, fterý fe rofazenému očťu ponedal,
bu fám odpadne, anebo lehce obejmouti fe bá,
jeft znemením, še fe očfo ujalo; naproti tomu
ale, foyž očťo zčerná a Itfteť zafehtte, jeft to bů
fazem práce nezbařené,

8. 22. Jat fe očfomanbá firomfů bále hleběti má?

a) B prmním roce. Po něťoliťa týbned, fbyž
zafazená očťa přiroftla a fůra naběhla, obrvazťy
fe obejmou, a fitěpormané mífto fe zahrabnis
dým toffem potte; očťo tffať fe zalepiti
nefimí. — Při fudém porětří fe očťa poťropt
a pláně fe celé twobou polémají. Ofa pod
očťomaným míjtem z planého fmenc toyháně
jící fe buneb me znifu obfitípnou, a přimodící
roěteo fe u famého Úmene odřízne. Půba fe
roppleje, a fdyj toho potřeba žádá, motyčfou
typří.

b) I$ brufém roce. Sta jaře, bříme než míza
royftupotvati počne (fu fonci března, anebo na
sačátfu bubna), sřízne fe fonečef mýftřeffu
3 ujatého očťa royrofiého až ua 3 očfa (rozumífe,šenaftromfádbdicím.očfem| očfo
mangd a mimo ftromřů třejjňormýdh). Mejs
rornějjjí očťo pod řezem mufí ale filné býti,
jinať by fc fonec mýftřelfu tať Hluboťo eříznouti
mufif, až by fe na filné očfo přifjlo. —
Stronfy fpfcím očícm očťfomanémají fe na
jaře toho rofu probhlébnouti, zbali tofazená
očla jfou ujatá čili neujatá. Stbyž fe očťo
ujalo, pláně fe nab ujatým očfem eřízne, a
řez fe zahradbuiďým moffem zalepí, eftit ale
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očťo tyfflo, ftromef fe může roubomati.
ADftatně8 očťoanými ftrémfy fe tať nafíábá,
jaf bříme o ftromřiů fopulomanýů m třetínt
a m čtorlém roce prameno bylo, až fe ffeft
fttermicň joyfolý peň a pramibelná foruna
utvoří.

8. 23. O roubomání čili fitěpomání.

čelí spůfob (ledtční ftromů omocnýmhjet
roubomání čifi (itěpomání. Roubomání není tať
profpěfiné jaťo fopulofdání a očťorání, proto že
uřezotváním roětot a Žmene ftromůn toclťé rány
fe bělají, a pročež fe obyčejně jenom tafomwé
ftromy roubují, fteré pro mou tloufifu fe fopu:
(ománt a očťomání fe nefobí, anebo fteréž na
jiné brujy omocné přejftčporati Gceme.

Saťo očfomání taď i roubování jeft Dvojí,
a fice:
a) Do dřema (bo rozťalu čili bo rozfitipení);
b) bo fůry.

Roubuje fe bo Břema fu fonci března a ua
aačátťu dubna, fbyž mfza jiš toe ftromíh obíhá,
což fe bělá taťfto: Rouby F ronborání mymolené
a te ffíepě ufdomané poftaroí fe 8 uřísnutýut
foncem na 24 fobit bo nádoby 8 mobou. Ayuf
fe náležitě prohíčbne ftronr, fterýž Do dřeva rou
bomán býti má. eftliže tíuftfjí jiš ftrom to fo
yumě má tvíce roětrví říbně rozlojcných, myberou
fe 3 ni brvě neb tři 8e zbrarmou fůrou, a aft
na 6 — 8 palců ob fmene zdélí ua příč fe
uřešou. Při řezání toětví jeft opatrnofti zapos
třebí; těte ty fe napřed pilfon nařížnou 00
(pob, a pať tepriu uaproti form; neboťjeftít
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fe toho zanebbá, mětem © ffirou bolů fe odfiti
puje. ADftatní mětme, fteré nemíníme roubomati,
roffeďy u famého Čmene fe obříznou, až na jebnu,
(ročtero přiroobící), fterá fe tať blouho ponedá,
až zafazené rouby aft ua ftřemíc toproftou, pať
fe t ona oftrou pilfon obejme. — Zafotvá při=
rodící ivětem bujnýní, zroftlým ftromům ha ča8
neryfmitelně ponedati fe mují, aby přětýťající
mízu Ivyšila, jinoř i nejsbrarvějíjí ftrotm bude
dřadnouti, doftane raťa, zánět. a zhýne.

Plodfa mětot £ jitěpormánípřiříztutýh oftrýnt
zahrabniďým nojem Hlabce fe fřízne (zroldfijé rocble
fůry), pať fe bo proftřeb plody zafadt fiínýoftrý
uůš 8 tluftým $řbetent, na fterý fe fíabipdem něs
foliéráte ufobí, až fe měteto afi na 1% palce
br rozfftipne (toto rozfitipnutt mufí býti čijté
beze rvffech obfitěpů), bo rozfítěpu (bo vozťalu)aaftrčífefítneťf©rouboroánípřipramený,a tvěteto
nedá fe tať rozerořená £ nafažení ronbu. ——Pať
fe ropbere roub fe ftromu aueb © mětivi, fterá
Htčpomána býti má, fe hobící, neboť bo tluftým
Stromů neb rmětí i filné rouby zalazeny býti
mají, a ro té připadnofti i bivouletýd roubů fe
ušítvatt může; t. j. řííneť voubu, fterýj bo dřema
ftromu zafazen býmá, může 1 dmouleté dřevo,
roub ale nad rozfalem mufí roční dřermo míti.

AByroolenýronb fe na toru nab třetím zbras
rmůnt očfen fiifimo fřízne, a řez zahradbniďým
rmoffem fe zalepí; třejíňormým roubům torffeť fe
niťoy nefřízne. — Roub, fterénm fe 3 očfa pos
nedala, ua ftraně nejfpodnějíjího očťa (na "/4palce
doleji) fe oftrýut nošíčíem dolů fřízne, tať aby
fřízuutí dolů afi ua palec dlouhé bylo; pať fe
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roub obrátí, a naptoti prmnímu řezu ubělá fe
ob tru bolí řez bruhý, prtmnímu docela pos
bobný. ať uříznutý roub pobobá fe řím. —
© té ftrany flínu, fterá bo břetva tvětrve ja
fazena býti má, fůra a fýčí její fe obloupne; fůra
ale na flím na protějjjí ftraně fe neobloupne;
pozorna činím lažbého, še řezy na fíínu roubo
tém B$ladřébýti mufejí, nefmějí ant tvytvýjfeny,
ant prohlubeny býti. — Xať připravený roub
ftrčí fe tou ftranou, 8 fteré fůra fe floupla, bo
rozfftipnuté točttve (bo rozťalu) tať hlubolo, až
roub patfami fmýni úpíně bofedne. Bčejtvětíjí
pozornoft fe mufí obrátit na to, aby fůra a
břetvo roubu ztvenfu ua Čůru a na dřetvo tvětre,
fterá fe fitěpuje, bobře boléhaly.

Konečně fe fíínef bo rozťalu zafirčený pozorně
vytáhne, plocha toětrve, jaťož 1 fitčpotvané ntífto
se fftěpaříťým tvoffem zamaže, ob plody bolů
až na fonec rozťalu (rozfftěpu) fe (ftěpornané mífto
bud lýčím, rozfftipnutýut torbotvým prutem aneb
1 flamou při filném zatahomání obtroáže.Ra to
fe vezme foufef ftarého plátna, to fe až do
polotvice vozřízne, a pře8 plodu fe tať položí,
aby roub do rozřezu plátna přifjel, fonce plátna
fe bolů ftáfnon, a aby na plohu a ua fftěpos
vané mífto dobře přilehlo, lýčím fe přitáhue.

Yemohu jinaf, než fažbémuzačátečnífu Gedlitvý
pozor na zfufjeného fitěpaře, fbyš bo rozťalu
roubotvatt ce, odporoučeti.

8. 24. Co jiného jejt při roubování pozoromati?

a) Pláně, fteré aft 1'/ palce tfoufiffy bofábly,
mohou fe roubotvati, a pročcý t ftroutfy, Šteré
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aft 6 — 7 fiřeríců myfofy fmen mají, mohou
pob forunfou zoubomány býti (Čbyž pob Čorun
fou jíou nejméně, un, 1'2 palce tfufté), což
fe Dělá tafto: $orunfa fe ojirom pilfou na
příč odřízne, a plodfa fimene fe ofirým nožem
Hlabce fřízne, paf fe mezme zabradnidý nůž
8 obnutou ffpičťou, fterý fe na firaně plody,
foe roub zafazen býti má, zafabí, na nůž fe
tvolně fíabimfem něťolifráte ubebí, tať aby
rogfftípnutí plody jenom na jebné firaně (ne
teffrz fe ftalo, fipice nože tw tomto roz
ftipnutén Čimeně fe taf dlouho ponemá, až
by připratvený roub fe byl zafabil, paf fe
fipice nože pozoruě mytáhne, a oftatně fe
tvfjeďo taf dělá, jať tm dřímějíjím S. pra
»oeno bylo.

b) Zuze tlujté ftromy a tvětimemohou fe na brvou
protějíjíh ftranách rouborati, fdyby tvffať oba
gafazenč rouby fe byly ujaly, ten flabffí u famé
plody ojtrým nošíčtem fe obřízne.

c) Sčašdý řez na ftromě roubomaném učiněný muff
je Hfadce oftrým nožem fříznouti, a zahrads
nďýnt tvoffent zamazati.

d) Staré, zfuramělé neb jinaf nemocné ftromy
ať bo rosťalu nefitěpnje nifbo, neboť taforvé
ftromy hodí fe jen na ofeň. Zaf £. p. mnohé
otvocné ftromy Dýrvají až bo 30 roťu měťu fvéhe
úrodnými, foyby tedy něťbotafowý ftrom teprtv
mw23 rofu fitěporal, jaťý užiteť ntohíby od
něho očefátvati? bo ftaré ftromy fitěpuje:
maří ča8 a wabarnto pracuje; raději ať taforvý
ftrom fpált, a na jeho mífto mladý, zdravý
ftrom mwyfabf.



256 "O přítomántovocnýchftromů-můbeá

-m 8. 20. LO,Toubavýníroftépomání bo trnu. ©
Do lůriy.feinšeo:porději fitěpujenež bobřetva,

a. jice tehbáž, fbyž firom, fterý bo fftry. fitěpo
mán. býtt má, o úníné nmízejeft p Lůra '0b břéva
lebce: fe dbá odlonpnoutt, 0- čemí fe přejměbčiti
jet radno. Houbomání bo fůryjejt teby ze tffeho
ftěpotvání ta jaře nejpoflebnějíjí. -Sfou-[t touby
bobře zadhjorvalé, mohou fč ftromy. ronbomati: bo
tňry, foyš.jfou již obrofile. liftím. sr 1

Roubormáné bo fůry fe tafto běje: MBforuně
ftrontu fe těle tu tom famém míjtě, Úbemají
nejhlabijí fůru, na příč odříznou, a pať. febřetsoojtrým.nožem© bobřetočift.Ufantého
fmene jedině fe poredají roětroe přitvobíci. WBrijeť
roubu fe připratol jat obyčejně, ponefají fe
m totiž 3 — 4 očfa; nab nejhornějíjím očfem
fe roub fjifmo fřízne, a řez fe zahrabniďým
rvoffem zamaše.

Bob nejípobnějíjím očťem, afi'na , pulce
boleji udělá fe na ronbu patřa, tať aby při fůře
jenom tenfé břemo ojtalo, afi na palec blonhé.
— Rtyni fe. fra: mětme, fterá bo fůry roubo=
rána býti mů, od plofy bolů aft na palec zbélí
ojhým unožťčťentprořízne, proříznutá fůra fe
opatrně pozbroifme a přidyjtaný roub, Čbyž fe
bříme ua jeho fííntu černá fůra fřízla, mezi
fříbla pozdroišené Čůry fe zafabí, aby patfou na
plou točtive peroně dolehí; pať fe před něj
tříbla *fůry přitlačí, a obroňže fe tať, jať
břírve o romĎotvání bo Dřeva prameno bylo. T
Be fožbý řez oftrýnr nožem: Glabce fiťznut a zapradniďýns| tooflent<zamtagémbýtimmjí,bez
aoláfftní připomínfy fe rogumi.
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$. 26. RKteraffe roubormanýd ftromů bále hleděti má?

a) © prmním roce. SJačafto fe f tomu bobfližeti
mufí, zbaližš úmazeť fitěpotvoného mífta bo
fůry fe nezašírá, a přitěfající mízu nezbráuje.
Rbyby torm bylo taf, mufil by fe úmazeť
potooliti. Při fudém pormětřífe zafazené rouby
čaftěji mobou pofropí, oťa pob fitěporvanýmt
míftem 3 planého mene tybánějící fe hneb
me manifu obfitipnou, a jfou-li rouby ujaté,
přimobící mětime u famého fmene fe obdříznou
(fu fonci čerimence), úmazeť fe obftraní a
jitěporané mífto zahradnifým moffem fe pos
tře. — Wýftřelfy 3 ujatých roubů toyproftas
jící m prtonim roce fe nedají míjeďy, těď
fe uejmfí, ztvláfitě m ftubených frajináh, am
nožem dotyfati. — sOftatně fažbého činím
pozorua, aby ujmuté rouby za rčaě £ Hůlce
přimázal, neboť fbyž fe to zanebbá, čaftos
fráte prudli mítr rouby jiš fráfně roftoucí
ylamuje a radoft fitěpařoma promění fe
m faloft!

b) W brujém roce. Ata ftromed blíž země rous
bormaných nedá fe z ratolejtí 3 roubu toproft
lýď jen HGlaoníměte ftáti, a t ta fe fřízne
aš na filné zbramé oťo; oftatní ratolejti fe
roffeďfy obejmou a rány zabhrabniťým moffem
fe zalepí. Xafť fe i m budoucích feteů poťfras
čuje, až fe peň na 6 ftřemíců můfify mytioří.
— Kdo na zroftlýů ftromiů tmětmem foruně
roubotval, m brufém roce ratolefti 3 roubu
yrofié £ utrmoření pramidelné foruny toffti
mufí, pročež fe tofjedy zbytečné ratofefit ods
říznou. $Rde na tfuftýd mětmíů dra rouby
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byly tofazeny a oba fe ujaly, flabijí fe obřízne
a jenont filnějíjí fe ftáti nedá.

S febe zfuffenčjíjimu fitěpaři fe fitěpormání
mády nezdaří, pročež foyby učíby 1 tobě při rou
boivání fábný ze tvjazenýh roubů fe neujal, firont
přece zničen nerí, neboť je-lt firomt zdráto, toho
famého rofu pob (jičpomanýnt míftent Dijné pruty
ronšenou, 3 niž nejťráfnějíjí na jaře budouctýo
rofu očfomati nůáeš.

S. 27. O přefitěpomání meffýh ftromů.

Věezříbfa fe ftává, že mnohý foupirm fobě
firomťy neb rouby objinad, m foupi fe offibí,
tať je Úoyž ftvomťy bofpějt £ nefnofti, bubto oče
fimaného ovoce nenefou, a nefou-lt, teby otvoce
to jeft fipatné, anebo že zřidfa fby otvoce nas
fazují, tafše fitěpař ani owwoceob nid bočfatt
fe nemůže. “Zafomé ftromy mohou teby býti pře
ftěpotvány, coš fe ftíti můše bud očťománím ne
fopulorváním ancbo routormánín:.

S. 28. © přejitěpomání očfotvánim.

SPřefftěpomání ftromů jiš dofpělýd) očlorváním
foná fe tať, jafo očťomání mladých plání, jen 8 tím
rosbílent, še na mladé pláni očfa fe zafazují bo pně,
při bofpělýcdftromidh ale očfa fe zafazují bo utabi
ftoýh mětmt < forunč. — Při přejítěpomání očťo=
áním tvfje fe foná tať, jafo při očťoroání bo pně
plání mlady. Ata taformý dofpělý firom můžeme
očfománím nafabiti rozličné bruhy otvoce, aby t tet
dubý bomťář, fterý jen malou zafrábfu má, přece
bojáhí omoce rozličného, jen še mufime £ tontt
moliti taformé bruhy, Úteré to jeden čas zrají,
bud jedině [etní, aucbo jebině zunní omoce.



O pějťovátníovocnný-ftromů můbec. 259

Slemá teby 'niťby. letní © zimmí omoce na
jeden ftrom býte' fftěpormáno, neboť při rozličném
čaju čejání roelnit by. fffodilo ftrenu. c

„8 200 přefftčpotánífopulovánin.
Ropulotání při tmelfýd jtromech fe běje do

forum, a fire fopulují fe jv foruně roční teufé
a hladťé můýjtřelty. AOftatně roffeho fluffi fjetřiti,
jafo při fopulormánímladý plání.

8. 50. O přefitěpománíroubomáim.

Přejitěpomání roubománím bofpělýh ftromů
foná fe na mětrni 1m foruně, a fice taťf jafo
roubení do fimninfů. Uřízue fe tvětem jedna po
druhé na míftech, fe mají Hladfou fůru, a rous
bují fe. AZoto roubomání může fe ftáti bud Do
rosťalu neb i Do fůry. Aby malnýut přítoťen
mízy ofa roubu nebyla zalita, může fe tvíce při
rodící wětví ponedati, fteré m příjítím roce
mobhou roubomány býti.

8. 31. Sterať fobě můžeme filedténýh Úrufitorvyů a
jablfovyh jtromů dodomati beze mjfeho fitěpowání?

Štedtěnýh Hrujifovýcha jabífowých ftomfů,
fterck ani fopufománím a očfománím, aut row
bormáníma jiným jaffofiv juenomaným způjobent
fitčpomány nebyly, můšeme fobě docfomati tafto:
a) Ala podzint fe to zahradě mymolt fu8 úrobné

a rvfce tofhfé půdy, fterá fe aji na 1 '/, výče
$lubofo zryje; páť fe uvormná a na záhony
rozdělí. Brzy na jaře (fi Čouci března) ty
berou fe ze zdravý, úrodných, nepříliš ftarýd
ftromů z profjtřed foruny na polední jtranč
roční břemomé mýftřelfy, jený odříznuté, jeftliže
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ažpofub jeft země neroziirzlá, jpolu frmázané
nětznutým Zonoem bo tvyblabané řepy fe zas
plnou, a tr fudém fflepě prozatím ufformají.

Soyž země bocela rozmrzla, mybázejí fe na
připrameném záhoně ble fiňůry ftružťy aft na
ftřtemic Hluboťé, pať fe twezme jeden z ronbů
bo řepy zaftrčených, a zápíčne fe uříznutým
foncem bo jabíťa ftromoroního, a tať zapíc
mitý rotono bo ftružťy fe tofabí, nabrnutá
země fe £ roubu přitlačuje, až fe ftružla toy
plní. $onečeť roubu ze země tyloufající ne
fmt příliš bloufý a 8 mnobými očty Býti;
nejlépe jejt, fbyž fonečeť nad zemí má jebno,
a nejmíc brně očťa. — 3 očef, Čteré na roubu
o zemi fe mynadázejí, mybánějí fořínfy, pros
zatínt ale roub ze ftromomého jablťa £ fvému
šuvobytt potřebnou filámu táhne. Kopž fe jeben
roub tofadil, aft na diva ftřemice dalefo ob
něho podobným způfobem fází fe roub brubů,

až fe celá ftruáťa a celý záhon voyfázt. —
AS nebojtatlu ftromotvýd jablef nohou i zemffé
jablfa, ano t na fufy pofrájená řepa poflou
šiti, nejlíp fe ale Gobéftrontotvá jabífa. Rouby
taf rofazené čaftěji zaléimati fe mufejí. Sftatně
což jjem dříme pratotí o čiftění a Úypření půby,
o řezání mýftřelťů a t. b., platt i zbe.

b) Stromy rozproftirají fivé ratolefti blíže země,
Stopž fe taťormá ratoleft až £ zenii ohne (to březnu)

a roční břervotvý tvýftřelel na nf je oynadhá
zející bo úrobné země fe šaťopá, t břetonou
rotblict to zemi fe upetonf, aby jenom fonečeť
vopftřelfn" ze země foufal: tebt očťa to zemi
foříníy pufti, zrolájitě Úbyž čáft m zemi ležící
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1 čaftěji mobou zalémána býmá. fta jaře -bubous
cího rofu, dyž tyhftřelef dřemětvý přebefilého
tofu to zemi upetoněný Čořínfy puftil, oftrým

„nožem fe ob fmé, mateřní ratolejii obdělí, a
„vJeli možno, t 8e fropu zemt. fe tobabroifrte, a

na určité mífto přejabí. Stromfy ttmto bojím
apůfobem tmyhomané ble mé zťuffenofti náramně
bo břetva ženou, jfou příltě citlimé a tubyž
netrivalimé, a pročež toto rozmunojotváníftromů
Wledtěnýh obporoučeti nemohu.

8. 32. © alepfiení půdy fitolfy.

Ofowli ze Witofťy jiš něťotifráte firomfyfitě

potoaté wyzbivijeny, a znamená:M fe, áe by její
půda byla již příliš topšita, muft fe jf pomoci
bobře uhnilýn: ftajným fratoffým Huojem, nebo
jefitě lépe mfffenou mriwou, amebo přitveženou
bobrou zemí. — dyž fe fifoffa mrmí bnojem,
muft fe při zarýimání Gnoje dáti pozor, aby ne
byly celé fufy bnoje bány na famé fořeny neb
fu fminfu ftromu, me fteréšto přípabnofti fořínťy
by fe fpařily, neb afpoň plefnivina by fe na
ui ufabifa, cožby ftromřům twelmi fifobilo.

Půda fiťolfy, Eterájiš mybala mnohý užitef,
muft fe opět rýhotvati, nátvozsem bobré země
alepffiti, pať dobřeuhnilým $nojem mrtotti, rýtt
a ten roď dříroc než fe pláně ©fitěpormání vozfabí

bud vogličnott aeleninou anebo bramborami pofázeti.
S. 33. Slomo přitele £ učitejům fftěpařitroL.

M frátťtém čafe fažbý fe naučí řopulotati,očťoratt a roubotvati, Šbyž:
1.to, <o jírm o fileditění ftromů fepfal pozorně

přečte, a + že"
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2. foyž zběhlého fitěpaře:požábá, aby mu fo,10 čem

četi,wťázal.1. f 904
Čti teby.€ pozotuoftt, pozoruj bedlirvě fitěpaře

při fileditění ftromů, ponauční napotont zas -nes
umělé, a jiftě naffe Dřorama fráfnmt a mýnofnou
zahradou fe ftane. — Pouhé teoretiďé mynčování
o filedtění ftromů, jať fe až pofud při nmohýd
fifolád bítlání uběluje, fifolní mládež nezajímá,
ano bítfg 8 nerorloftt fe učí tormr, Čemný ne
rozumějí. náfleboronězadjotvají na díli to pa
měti, čemuž fe 8 mwelfým namáháním naučily,
a při fivént royftoupení ze fifoly o ffledtění ftromů
otvocnýh nervědí bocela nic. — Zaformýn způfo
Dem fe bítfám náflonnojt fe ffledftění a toyfazo
mání otoocnýd ftromů nerofittpf a tofieďa práce
učitelotva oftane marná a bez ušitfu. — Dle
mého noznání má bofpělejíjí ffolnt mlábcá nejen
teoretiďy, nýbrž tve ftromoroníh ifolfáh čili
plamfittů 1 praftiďy tv fftěpafftmí ovičena býti.
— Be ftroutní fffolce mají bítfy famy záhony
ufrabátvati, tráru pleti, ftezfh Dělati, femena
orvocné rozfazotvatt, pláně přejasotvati a napotont
Wledtiti. — Zo tofjeďo bude bdítfy melice zají
mati, ony fe na tu hobinu bubon těffiti, a co
sde famy dělaly, a o Cent fe famy očitě přes
fročděily, toho jiftěčnezapomenou niťby mice. —
Sbvě fe jim ojjlehtění pláně pobaří, bude frbce
jejich rabofit plefati, a tém bube ©uf, mice ftromů
ftčporvati, to mid Tůft. — Sbařilý privní firomtef,
jejš šáť fitěporoal, může fe mu fltbiti a pří mys
fročent ge fffoly uběliti, aby ft jo na památťu
mfabil. Ano bítťy, fbyž fe famy přejrvěbči, jať
muolo práce a offetřornání otvocné ftromy Zábají,
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bubou fobě mice omocnýh (tromfi mážitt, nebibou
famentnt a Hicfami bo ftromů tfouci, bubow t na
paftmě bobyteť bohfibce jejiů. ftměřenýbebdliměji
ftrášiti, aby omocnýd ftromů ne poli twyfazes
nýb neporujjií. 3

5. 34. © půdě, Útercý,rozliční oivocní bruhotvý
fc froému zdar šadají?

Pro faždý oimocnýfirom nejodí fe Lažbá půda;
nuobý firom býmá neúrobným, jiný zafe dřadne
a brzy hyne, proto še půba mu jejt nepříznitva;
pročež zde ubati míním, Čteré půdy rozliční
oruhomé Č foému zdaru žádají:
a) Sabloi fmé fořeny potordně rozříádá a je

hlubofo do země nežene; oua fobě i tm -pro
Veřebně.úrodné toljlé zemi libuje; jen fdyž
není tuze mofrá; ona žábá míjta před prud
fomi tvětry ráněného paf ranního a poleb
ního flunce. Aafeznul-lr fitěp fobě přiměře
nou dobrou půdu, a býmá-li náležité. zřezán
t fjetřen, má bloufou ftáloft a fojně fmým
otvocem obrěňuje.

b) Grufifa fmé fořeny Hlubofo bo země žene,
teby žádá Ulnbofé úrobné půdy a teplého proti
mrazimým mětrům Úránčného flunečného po
(ožení. Atmlájitě fobě oblibují toffeďy Grufitotvé
ftromy m fypfé hlinormce; tyto nefnefoi šábné
moťré půby, neboť v této Jynou. ZE nemají
brufifomé ftromy rofazotvány býti bo půby
píjčité, a dcemesii tam přece míti Ernfify,
mufíme učinitt jámy 2 lofte Hliboťé a 6 lofet
Hiroťé, naplnit je bobrou zemí, a pať teprto
Do mid Hrujjťormé ftronfy fázeti. :
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e) Šteftty (farfátřy, tmůbecfiitop) neženouftvě

foženy. bluboťo bě země, nýbrá pobočné fořeny
potorýně rozřlábají. Xyto ftromy fforo to faěbé,
i Io hodně tvlhřé půdě, fe baří, bojnějíjího a
fráfnějíjtho mffať otvoce nefou tv půdě bobré,
a na míftě mýflumém přeb mětry ráněnen.

d) Třefině milují fypfou zem a myšíjí fopčité
položení. 25 bujné a míhfé půdě zahradní nes
bojáhnou tmelfeho ftáří; úeboť prámě to tom
čafe, tbyby nejimíce otvoce mybámati měly,
počínají ob toru ffnouti, a brzt) Hynou.—
Chceme-lt třeffňomé ftromy fázeti bo půdy
bobré, tedy tmyfopejme jámu čtyry fiřetolce
fitrofou a tři ftřemice hlubolou: naplňme po
fotic jámy míďanou zemí brobným fřemes
[ormitým píffem, mfadme ftvomeť třeffňomý jať
obyčejně na to, a doplňme jámu tou famou
mífaninou totiž zemí a hrubým pífťem.

e) Bifině ženou fmé fořeny toliťo potordně,
berou za toběť fašbou půdou, baříť fe jať Ive
olhté tať it to famenité půbě.

£) Blaffý oředď žene fmůj fofní fořen Hlubofo
bo země, pročež fe mu proftřební hluboťor
zemí nejlíp poflouží. Arvláfítě fe rád daří a
orvoce nafazuje ro půbě ríce fudé a to fluneč.
nád položení, be má ofranu přeb půlnoč
ními toětry. MW nížináďh me melmi úrodné
zemi ořeď bujně rofte, neš ale ufazuje fe na
něm mnofo houbomitého břema, a mimo to
ftrom ten ob mrazů mnoho trpímá. 28 zahra
bád ořed můťol něho ftojící byliny a jiné ovocné
ftromy bufi; pročežfe ani bo zahrad, ant na pole
nehobí, nejlépe fe hobí pro torýh paftotfef.
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e-Rafitan fforo bo.mffedpod fe $obi, a:baří

1 fe jod. m pífčitéa Inmenité, dní: m bobré:po:
3 radní. pen nebo 4e dnódli, 1 snbrcí

"RN jatám pořábřua at, bateto Sb

a di pam,po tron rogfazovéne hi Aro
X zahrabáh jeft nejprofpějinějífí, otnocné

ftromy pořádně to' ftromořabí, amrbo tať, jať

pětťa ua fofíce uťozuje, rozfázeti, proto že to tomto
pořádťu fe nejmvíce ftromů xrozfází a půda za
bradní nejlépe fe tozbělámati dbá. «— (Chceme-li
tffať při cefláh příliš úzťýh 8 obou ftran. myfa
a0lvati ftromy otocné, nefmíme je tam fázeti
proti fobě, nůbrá na ten způfob, aby jednou

ftál ftrom na jedné a pobrubéna protějíít ftraně,L. p. tafto: * « ím
apůjobem ftojí hneb jeben "from bále odbrukého,
a má boftateť tzbuĎdu, flunce a befitě, protože
bo firour z brubé ftrany neťryje.

IB zahradám mojí jabloně, bruffty a. myfofé
třejjně 5— 6 fábů, oředy a fajítany 6-— 7
fáhů, miffně, firoeftfy (farfátťy) a flímy tmůbec
na čtyry fáhy ob febe rozfázený býti. U pole a
ceft mají otvocné ftromfy jefitě jebnou tať dalelo
ob febe rozfázeny býti, aby fmým ftinem ofení
polnímu příliš fflobiti nemohly.

Nejlepfit fměr pro firomořabt jejt, fbyž fe
řaba otvocnýů ftromů táfne od polední firany
L jtraně půínoční; pať bude ftin pabající fe firany
pofední famému ftrotmořobt a vzéně na, výchobní
a: zápabní ftraxě ležictmu ojení ftfmitu 30 -oc

Řež ale proftrannoft mezi Hrufffomými a.jabl
foroýnd ftromfy. bá fe zušitťorati, (Čbyž fe. tožby
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mezi brvč jabloně aneb drvě Hrujiíy jedna farlátta,
renfloba, -čt zelenfa, wmifiněa £t..b. tmfadí;
neboť trofjazené jablfomé a frufiformé firomy tve
prrnídh 20 Icte fmé celé proftranmofti, totiž
myměťenýůh 30 fiřemíců nepotřebují, ale farlátly
aelenty a £. bd.mezi ně tofazenéo tř 20 lete
obyčejnějiž yhynou. ři založení mffať fftěpných
ftromotabí (zmláfit na poli) máme £ tomu $leběti,
oby fe fázely ftromy, jejiž otvoce zároroců
dozrámá, £. p. zimní jablfa anebo zimuí Hrufify,
a mezt ně farlátťy, proto še bhlíbání a Čejání
omoce Čratijí a8 trimá, a náflebotoně méně
útrat bělá. $fbe fe pouze farlátťy (ffrveftly) fázejí,
mají-li firomy hodně mnoho a pěfného otvoce néfti,
muft fe jim nálešitá projtora ponedatti, by fe
mobly ftromy yiminouti. Ylejméně umfí paf
jebnotlimé ftromy (veftfotvé, tať 1 jedno ftromo:=
řabí od druhého tozdáleno býti na 4 fáby.

Rarlátforvé ftromy, ftojící tuze Huftě pofro
mabě, ženou ivyfofo jen jaťo oháňťy, a nemajíce
šádnýh poftranných tvěttví, nafadf omoce pouze we
mrfifu, a protož twelnti málo.

Vežli fe otvocné ftromy rozfozují, muft býti
jeji buboucí ftanotwiffo náležitě připrameno, což
fe bělá tafto: Ya podzim, fbyž liftt 8e ftrontů jiš
opablo a země jefitě zmrzlá není, natáhne fe ffňůra,
a mtfta, fbežto ftromy ftáti mají, fe royťolťují, pať
fe tyhází aji na 3 ftřemice blubolýá, [pobem
myloslenýh, a na 5 ftřemíců ffirolýd jam. —
Čím ffirff(-a bfubfií jámy jfou, tím lepfit, protože
fořeny bdoftanourole fypré země a tu ní fe mofou
tájnouti, jať fe jint [i6t. —n Pti wyfopámání
těď jam bází fe ftordní bobrá země na jednu,
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a fpobní neňvobné zeměna brufjott ftranu. Třeba
něťbo teprro na jaře ftromfy rozfazotvati mtnif,
přebce fneb na podzint tyto jámy rmyfopány býti
mají, neboť mybázená země ztmuliní mrazy ffypři,
přes zimu úrodné bobroty z pomětří do febe
tvšfaje, a jámy mypánou. $božby ale ftromři
bneb na podzim rozfazorati těl, uufifby jámy
3 příčin ubané nejméně 3 neděle napřed myfo
patt.

Zať tmyfopané jámy fe nedají oterořený až
bo bitboucího jara; mezt tím čafem fe ale fntrs
formé uálešitě filné fofy obftarají, neboť fůl torazť
fe do jámy, dříme než bo nf ftromef báme. $tbo
fl teprma fe ftomfu toráží, fbyž je ftromeť
přifryt zemí, fnabno poroudá fořeny ftromfu, a
tať ho aťazí.

<yto f firomfům potřebné fofy mají býti:
a.) Ofolo 9 ftřevtců toyfofé, hlabťo oloupané, aby

fe to jejid) fňře nemofl žábný Hmyz zahnfzbiti.
b) Mufejl na fonctlý, Úterými přijdou do země

ro té bělce opáleny býti, jaťé šábá hlubořd jáma,
aby tať brzy nebnily. Xež jfou foly trmafejfft,
fbyž oloupány fe nedají feffnouti, a potom
na foncid) opáleny, třiťráte fe namažť zřebě
nou folomazi, a po fožbém natření fe ufuffl.

c) Roly fe zarazí f ftraně půlnoční, aby ftromty přeb
fyhratmým půínočním roětrem byly odráněny.

d) Roly nejml dofahomati až do famé foriny,
aby ji neobřely, nýbrž jen pob forunu. $bě

půba, bo fteréš ftromy fázeti ceme, jeft tveffrze
Hpatná a mrtivá, tu nic jiného nezbýtvá, než
jámy na 3 — 4 ftřemtcehlubořé, a na 10 — 42
třetích ffirořé tonfopati, bobré země namojiti

12*
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a.gámy jí taplniti, bo Úteréfe napotom. Iuboucího
refu,: ašby fe natezená zeměflehla, ftromly zajat.

Práce ta jejt fice obtížná a 8 mnobými
tvýlofami fpojena, než ale fbo nedce otvocného
ftromfu zahobiti, a fbo ee neužitečné mtjto
zušitťomati, nefmí fe práce a mýloh fitítiti, ješ
mu po čafe hojné úroťy ponefou.

X5 močálomitýůh míftedh, fbe fpobnějíjí půba
jeft příliš íbfá, tu fe £ myfázenítoytoolt ftromy,
Bteré jmé fořeny tolifo potorýně rozříábají, £. p.
farlátťty, a fífroy můbec, mifině, amo 1 jabíforvé
ftromy, (nent-[i jen fpobuějfjt půba bocela mofrá)
a tu fe mohou ftromťy fázeti jen bo rorffín země.

Ya pobzim fe myházejí jenom na jebno
pídnutí rýče hluboťé a na 4 —5ftřetvlců ffirofé
jamfy. Yča jaře fe bo nid naráží folů bo země,
f těmto fe ftromfy přiftamí, fořeny jeji fe
vozproftrou, a bobrou přidyftanou zemí aft na 6
palců myfoťo fe přiťryjí. *Pať fe ubělajt ofolo
frontu přihazománím jiné země nájptčťy, fterčí
po čafe, fbyž fe fořeny míce rozffířily, nameženou
zemí změtjjem býti mobou. — Zyto náfpičťy
mají bo febe to bobré, že přílifjná míhťojt ob
ftromu fc obtahuje, a ftromům nefifobt.

8. 36. 8terý čas, a Heraf oinocné ftromty še země
fe vybobýmati a přefazomati mají:

Stromfy omocné fe ze země mydobýmají a
na určité mífto přefazují but na podzim na
aačátín liftopabu, Úbyž Iiftť ftromů opablo, anebo
brzy na jaře, dříme než míza r firomíh obthá
(fu fonci března). AB teplýh frajináh jeft pro
fpčjínějíji, omocné ftromy na podzim rozfazomati,
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neboť přejnzené ftromy mými fořínly m zemi
bneb. na pobztm fe ujímají a brzy na fuře toyhá
nějt « roftou. —- AB ftubenějíjíh frajináh jeft
rabno, ftromy omocné tvžby jenom na jaře Tožfů
zomati, neboť m ftubenějjjíh frajináh pobdzimeř
ftromům není taf příznimý jaťo tv nižjítůh teplých
frajináů, pročeš ftromly jfouce na pobzim rTozfá
zeny, fořínín fmými pro zimu to zemi fe ujmouti
nemohou, a při tuhé zimě bocela zmvzají. —

Sbyš fe ftromfy ze země mydobýmají, jeft
opatrnofti zapotřebí, aby fe fořínfům neublfšilo,
a peň fe uevorufjil. 2Bybobýmají fe ze země
ftromfy tafto: Ufi na ftřemíc zbélt toyrýpne fe
ofolo ftromfu folečťo, pať fe opatrně fopá, až
fe voffeďy fořínfy oblryjí; má-fi ftromeť folní
fořen, (tj. oneu,fterý twedle folu přímo bo
země žene) obrůpne fe mu rýčem opatrně, a
pobočné balefo fáhající fořem tať fe afráti, aby
na ftřemíc dloué oftaly, a pať fe ftromef ze
země mytájne. — Šáma pro ftromef toyfopaná
fe tvyčift, fůl na půlnoční ftrauč fe zarazí, a
učco úrobné země fe bo jámy mafrne, fteráž
iw jámě fe nfflape, aby fořeny ftromů na mrt
tě nefežely. — Ant fe mezne ftromef bo
ruťy, a prohlednou fe jať fořený tať i foruna jeho.
Stromfům, fteré frájné pobočné a tolafité fořeny
mají, nřťtznefe folnt fořen bocela, při ftromfád
ale, fteré jfou m fořened flabffi, zříznefe fofnt
fořen taf, aby jenom afi na 3 palce dlouhým
oftal. Aa pobočný fořeneů fe tofjeďn porujfené
čáftty obříznou a příliš blonhé fe zfrátt. Wýfedy
řezy na fořene fe ffifmo a hlabce bělají, ale
tať, aby plofa řezu, fbyž fe ftrom poftatvf,
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ftála zrotona na bněč.AB fornně fe 3 +—4 proti fobě
ftojíci tvětrve © založení řábné foruny ponechají,
Hlatoní wěteto fe fřízne až na 4— 6 of, pofbranné
ročttve fe fřízjnou na 2—3 ofa, oftatní tvětrve
fe mífeďy u famého Úmene odříznou a fažbů řez
mwforuně zahrabniďýn toffem fe zalepí.

KOftatně to zámifí od fořenů, jať ninofjo
roětrvt ftronfu fe má ponecati, anebo jať mnoho
fe jih má odříznouti; neboť čím filnějíjí jfou
fořeny, tint tofce toětní a of fe ponedhati může,
čím ale flabfft jeft ftromnef tm fořenec), tím twice
to foruně prořezán býti mufí. Zafomý firomef,
jehošto břema mw formně při rozfazorvání příliš
fetřeno bylo, zfřomatí, royšije fe, a bu málo a
pozdě, anebo docela žádného oivoce neneje. —
—Otoaflonify na ropfoforofiiém ftromfu ponedati
není flufjno, protože tafotmí brmojatí ftromtotmé
jfou nefpůfobní a títr je čafto roztrhuje.Stromfům,fteréuapodzim| rozfazowány
býtvají, mwforuně bocela ničeho fe neřeše; toto
řezání bíc tmůfje ubaného pratvibla teprma na
jaře fe myfonámá.

Bří přefazomání třejjňomýh ftromfů třeba
jeft pozorotnati, že jejih blaroní toětrne fe ue
fřežou nifby, a pobočné toětroe fe fříznou jen málo.

Stromef nemá niťdbyhlonb bo země tofazen
býti, než před tim byl ftál, a jeho nejhořejíjí
ořený mufejí na 6 palců tvyfofo přifryty býti,
pročež fe ftromef m foťenej a to forunč náležitě
fťezaný napotom poftamí bo jámy a pozoruje fe,
jať Gluboťo ftojí.
Syby ftromef Hlouběji ucž před tím ftál, tvpy
bioifne fe 3 jiny a ftrauoufe obdloší,bo jámy
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fe ala země přihrne « mírně přifjlápneg pafkiby

ftál mělčejí než před tím, 3 jámy fe eb eš£ náležité hlubofojh tmybere.udyšfetoffjeďoto| pozoromalo,poftaiotfe
ftrontef na polední ftraně u fofu, fořenty jeho
na roffeďy ftrany bo fola fe rozproftrou, a bobrom
zemí,.Úterá přt tyfopámání jam 8 toru Prána
a ftranou obflábána byla, na něťolif palců fe
royfoťo zafypou. Zato země prfty mezi fořeny
mírně fe přitlačí, aby niťfbe dutého (prázdného)
mifta nebylo, pať při fudém poroětří fe zoleje,
aby zalitá země fajji fe podobala; pať fe opět

země přihrne, až fe jáma mýplní a při Dani"jícím fudém potvětři opět zaleje.
Šel: půba, fbe ftromeťf byl mfazen, olee

rlýfá, nalrne fe fe ftromfu tolif země, až fe
náfpa čili náhrobeť flane. Jesli půda tvíce lehfá,
pífčitá a fudá, nedá fc oťolo ftromfu problu
binťfa, aby ftromeť jaťo m mífce ftál, a tmihtoft
£ němu fe jtaforoula.

Do tofazení fe ftromeř bud potořífíem, aneb
rorbomým prutem fe folu přimáše; toffať jerom
atvolna, jinať by fc ftrom oběfiti mohl, t. j. fbyby
ftrom hned po fmém tvfazení perně fe folu fe
přivázal, a země na fvřeneí byfe Dobnězefebla;
porojtala by na fořened prázbuá čilt butá mffto
a ftromeť by zhyuul.

epriw po něťolifa týhodne, fdyž fe zemtě
ofofo ftvoměn zfedla, země fe oťolo ftromfu jefitě

aefffape a ftromeť aft na půl jtřetvíce pob foru
nou porořífíem fříšem mezi folem a ftrowfent vas
točeným (aby fe nen o fl nebřel) Be-folu fiáně
přitáhne. l nemá nifby až do fonnuj firemfu
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fábuti, fice při tvětře mětve bo folu tlufou, a
tim Tůra jejih porančěna býrvá.

Baťiiby m prmníd mějícíh po Iyfázení
ovocný ftromů fudá pormětrnoftblouho trmala,
mufilo by fe mírným zalémáním (zroláfitě m fypré
půdě) napomáfati, jinaf by přefjazené ftromfy
bud tve fimém zrůftu pozadu zůftaly, bud bos
cela zhyruly.

8. 37. Sterať fe maji omocné ftromfy po fmém roj“
fazormání řezatt?

Royby jabloňomě, brufiforé a flínormé mladé
ftromfy po rozfázení jamy fobě beze rofjeho ofje=
třorvání ponehány byly, mnoho břevnýh tětrví
by myhnaly, a teprmo po mnohýů leted orvoce
by nejín; pročež jejitě po tři feta po rozfázení
na ftanomiffu řezány býti mufejí.

Ytení možno tuto tojjeďy ztolájitní náby utvěfti,
Úteraťfbyfe toto třileté řezání bíti mělo: pročež
fe říbme těmito twffeobeccými pratotbly: WBynas
(ošme mijemožnou péčt na to, aby ftrom řezáním
fulatou anebo tvejčitou, tvětrvemi nepřevíněnou,
říbťou forum měl, a brzy otvocné dřevo nas
fazotoal. Pročež rofjedy ročtme a ratolefti, jenž
Č mytroření řábné forunp bud nefýopny, bub
abytečny jfou, mffeďy rwěttve tonitř do foruny
běžící, neb fe fřišující, jaťož i tojjeďy poťažené,
ýftřelfy (zloběji) tm tědto tře leteď £ top
trooření pratotbelné foruny odříznuty býti mufejí.

- Mejpříhobnějíjí čas £ řezáut ftromfů jeft jaro,
bříve uež míza to ni topftupotmati počne. Jačne
fe u ftromfům otwoce flímomého, pať fe přiťročí
L řezání ftromfů jablfovýh a brujiťormýh.
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Obnože 3fočenů myhánějící, jať unile joznif

nou, i hned od fořenů fe obříznou, frvět m foruně
a ořa ze pně myhánějíct Hned odfittpnouti jeft
třeba. Be fašdý řez fe Blabce ařízne, a fitěpař
(tým toffem fe zamaže, rozumí fe bez upozornění.

Když roť po rozfazomání firomfů otvocných
uplynul, počnou fe to proním jaře $tromfy f my
toření pratvidelné, fulaté aneb tvejčité forunt
opět řezati, a fice:
a) Stromfům fe tím wfce hlatonth toětiví, a na

jednotlivých ětrvid tím mice of ponechá, čín
ftnějíjí fořeny mají, a čím filnějfít břeroné
mýftřelty rophnaly. Čím flabffi ale ftrom jeft
jať m fořened, taťf i me fmýh ročníh tvý
ftřelcíh, tím mice fe má fřezati, by tím
roffeďut frmou potrarou T úplnému zrůftu fvýc
fořenů a ffrowně poncýanýh twětiví a of
obrátit mobí:

b) $rufiformýnta jabíťovým ftromfům, fteré bujně
roftou a flufinou forunu zařlábají, to prtoním
roce fe 4— 6 bo fola řádně rozeftameným
břemomýh tvětí ponehá, a ty fe až na 4
aš 6 oť fříjnou;

c) byž 3 přirozeného zrůftu ftromu pozovujemte,
še fe Dube foufi podobati, ivyřízne fe 3 pro
ftřebťu jedna (i totce) blatoní tvětetv, ztvláfftě
Mou-i ftromfy W proftřeb tuze Bufté (coš
mmofým jablformým ftromfům jeft roelmi pro
fpěfíno);

d) Toyš 3 přirozeného zrůftu ftronut pozorujeme,
še fe Dube pobobati twejceti, anebo Pyramibě
(jafo při brufffádh), nechá fe proftřební hlaroní
prut ftáti, jenom fe fřízne na 8-— 10 of,

*H
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těkfe můťol něho řádně rozbělené 3 — 4 twětrve
pobočnéponechají, fteré fe na 3—-4 ola zfrátí;

e) ftromfům flabě royhánějícím fe jenom 3 až
A měte, a na ni$ toliťo 2-——3 ola po
nedhajt;

£) r druhém « M třetím roce rozfázené ftromfy
jiš čaftofráte ormocnýchprutů nafazují. Zyto
otvocné pruty fe poznají po ofáď zhujta při
fobě ftojícíh. Zyto orocné pruty m brufémrocefeaftbopolotmicefříznou.| Seft-liže
to příjjtím roce nomý prut myšene a opět fe
bo polomice fřízne, tvproftou 4 něho otvocné
proutečty, fterých fe tvíce nožem botýlatt tte
jméme.

©) Seft-liže mlabé ftromfy příličě bo dřeva ženou,
omocných twětroičeť ale bud málo, aneb docela
ábných nenafazují, fřešou fe 1 bruhém a
ro třetím roce Glamní tvěttve nž f pobočným,
a pobočnéměte fe na 8— 10 of zfrátí.

h) Šmeftty (farlátťy) a můbec flimy 3 mládí
bujně ženon, teby fe jim při řezání hojně oť
ponedá. Xyto ftromy trní nafažují, Žteré fe
jim tv druhém roce myřeže. SNftatně Dýmají
tať řezány, jaťo ftromfy jablťomé a brufiforvé;

1) třeffňomé ftromfy t po fimém rozfazení nože
nefnefou, neboť jim fažbý řez přivozuje tefottt abraťouzlázu.© Jelialepřeceněťbo
přinucen třejjňomé ftromfy řezati, af toho nes
činí na jaře, ujbrž raběji tv letě, fbešto fe
ble mé zfufieofti rána ftromfu zafazená a
zahradniďýn woffem zatřená lépe a fpijfe zahojí;

3) Bělafté oředy i po fwém rozfázení nože nes
fnefou, jaťe třejíně, ble potřeby tvfjať mohou
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fe řezati na jaře, a rána nožem ftromlu zas

fozená fe tožby sahradnidým toffem zamagati mufí.
HR royttvoření protoibefné Čoruny odporoučejí

mnozí fitěpaři, aby jednotlivé ročtive tať tmebeny
byly, by zhůru roftin a bolů £ zemi fe nes
foěffotvaly. tež ale prármě ty toětive, fteré bolů
E zemi jfou fmiflé, ble mé ztuffenofti jfon nejs
úrobnějjjí na celém ftromě, a tať říťaje fažbos

ročně otvoce nefou. Rozumná příčina toho až
pofuď jeft neznáma, leč še by mýpar ze země
£ úrobnofti ftromů bopomáhal. sOmffem, že na
poltd a tveblé cefty taforé firomy tvyfazotvány
býti nemohou, než ale tu zahradám ačfolitv fmým
ftinert pob febou Dubí mffeďo, pro fmou úrobs
noft fe typlácejt tvelmi.

S. 38. Rtterat fe mohou již bocela filné a nefné (nofné)
ftromfnp beze fitoby přejabiti?

Wlaji-li fe přefazomati jiš bocela filné a
nefné ftromm, tu jejt nejlépe i de tvfit jeji zemí
je toyzdroihomati, což fe bělá tafto: Strom fe
to zimě folem ofopá to ffířce připrammené pro- něj
jánty; $maťel (balfť) země, jenž fe brát na fořes
neĎ, hodně fe polije něťofifrát tmobou, Čdyž mrzne,
a taťto potom celý fc toysdrotýne, a bo přiďyftané
jámy o bma palce hloub než ftál, opatrně, aby
fe zem ob fořenů neobtrhla, fe zafabí, pať na
jaře mezery fyprou zemí fe myplní. — X6 fe
mohou filné ftromy beze tfit Blíny přefazotoati
náflebujícím způfobem: Strom, Zterý má na
pobaim býtr přefazen, na jaře fe folem oťopá,
pať fe mu uřešou toffeďy poftranné fořeny na
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broa ftřemice bělťfy obe pně, na foncích 'těďí ob
ttznutých fořenů nafadbí fe m běhu léta mnoho
rolafiených fořínfů, fteré from boftatečněžitví. —
Ata podzim fe taťomý ftrom beze toffí země mp
abrvibne, bo připrmmené jámy zafabt a bobře za
plarmí. Zaformé na pobzim fázené ftromy to foruně
až příjíttho jara fe zřeší.

$. 39. Mladým ftromfům melmi projpímá, mazati je
jiftým mazem.

Když fe mlabé ftromfy jiftým masem mažou,
zbujnějí a fitěrbiny na ftromed fc zamažou, čímž
fe zabrání, že rozličný hmyz fe bo m nafabiti,
a ftromřům fifobiti nemůže. — S$ažbůznatel cení
mlabý ftrom poble fůry, čím Hladjji a zbratvějíjí
jeft fůra jeho, jať na fmeně tať i ua mětrth,
tím zbrarvějíjí, trmalejijt a úrobnějíjí jeft ftrom,
tím fráfnějíjí orvoce nefe, a hle! taťomá Dlabfá
a zbramá fůra fe mytmoři, fbyž mlabé jtromfy
po něťoliť fet po fobě jiftým mazent fe mažou.

=Xentomaz připramuji taťto: 3 typáleného
nehafjeného, mfjať na potvětří rozpabíého a na
potom na prac ztlučeného vápna mezmu "4 DfÍ,
ge šluté Hlírmy (t. j. tafotvé, z ništo fe obyčejně
cihly bělají) "/ bílu; čerftmého framěnce 4 bff,
pať trou broboučtéhoprofetého pífťu. Zo mffeco
fmffí fe bohromaby, a mobou zabělá, až 3 toho
jelt tuhé těfto.

Brzy na jaře po mmložném befiti twezme fe
Haměný tmědet, fmen 1 tluftfjí tvětme jeho tím
toětem fe bobře utrou, objtárvající fůra fe fe
ffrabe, pať fe připrameným uražen Úmenč tvětrve
jeho mažou.
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s. 40. Steraf ftarýcď ftromů fe blebětimá
Čafto fe myradázejí to naffidh zabrabá ftaré

ftromy, fteré byďfom fobě pro dobré emoce na
belfit čas rádi zamomali. Jadomáme je fobě, ano
1 tyto. zgmfabnou, amýfať pod těmito mýminfami:
a) Když fe jim tojje fuďé a ffpatné Dřemo, ano

t něco 3 čerftmého Dřeva otocného, Tterého
ftarý ftrom myšimiti nemůže obejme;

b) fbyž mobntů mýftřelťfů, Úteré 3 dřema ftarých
ročttví oproftají, nefáme, je pramibelně řežeme,
ftaré roětive ale na míftě, Údemodní můftřelfy
febt, Docela obdřízneme:

c) fbyž ftaré ftromy rozpuťfnou a ořoralou fůru
mají, teby fe tato nějaťým tinftým a tupým
nožem, anebo tupiin pořísem dočijta 8 nid
feffifrabe a peň, jaťož t tlufté ročtrve fe omažou.
Wčaz m dřímějfítu S. popfaní fe tvobou tať
rozředí, ašby fe jím ftarou tftětťou ftrom po
třítt bal; anebo fe f tomu stmlájítní maz nodělá,
jenž fe připramuje tafto: ABezme fe Čerftrvě
rypálené mápno, a m bnojnict fc uhaft, fteré
fe uapotom 8 hlínou to ftejné míře fintdjá.
Mětfto hlíny může fe na pra stlučenýh fazí
přimíati, a fice toliť, až fe 3 tofo nabuftiý
mas udělá, fterý fe fitětťou bohře nattrati dbá;

d) jfon-li ftaré ftronty buté, pať fe naphnilé břermoaž
do dřermazdrarocho royjifrabe, rmymaže, a prázdné
utfto fe Hlinou, obou rozbělanou, zcela vyplní,
aby tvoba bejjforná mice fe tam ftahorvati nemohla.

8. 41. Wřífto, tbc ftavé neužitečné owocné ftromy ftály,
fterat fc má f rozjázení mladý jtromfů připramiti?

Půda, me fteré ftaré, otmocnéftromy 8 roj
fáblou fivou forunou ftály, býmá obyčejně bocela
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topžitá, mrtmá a cocihla 'tmrbá. ——Mají-li bo
půby té mlabé omocné ftromťy rozfázeny býti,
teby po objtranění tafomých ftarých ftromů mufí
fe půba bříme připramiti, a. fice taťto: Ma pobs
am fe půda ta mufí rýbomati, rffeďy fořeny a
brubé famenl fe myberou a odftraní, aft na půť
(třerice myfofo fe bobré země nameze, pať frátlým
bobře ubnilým Dnojem pomrtot, čterý fe Hlubofo
aaryje. Ma jaře fe mífto pofází bramborami
anebo zeleninou, a tepr na podzim (ro říjnu)
fe jámy pro ftromfy Apftají, bo nidšto m patřiče
ném čafe fe ftrontfy fázejí.

S. 42. $bo nucen jeft © myfázení potřebné ftromfy
foupiti, nač má hlavně bbáti?

$bo nucen jeft, otoocné ftromfy £ myfazomání
potřebné foupiti, mufí, aby offizen a me frvé
naběji ffíamáu nebpí, blamně na to bleběti:
1. Aby ftromfy m příliš hučné zahradní půbě,

aneb m příliš teplé frajině topchormány nes
byly. — fípe jeft mšdy fonptti ftromfy z půdy
$ubé; neb ty, naleznouce později lepfií půdu,
bobře fe zafoření a bujně roftou. Xafť lepffí
jjou ftromfy z míft bližíjích, než ze frajin
rozbálenějfih, poněčrvadě pronějíjí jiš jfou
zmyříyna bomácí ponebí. — Štromty ze ftubes
nějífíh hornatýd frajináh lépe fe baří v mír
nějfjích a teplejfjih frajtnáh, nežít naopaf;

2. aby jal na fmenč tať i na měli bocela
zbratmou a neporujjenou fůru měly;

3. aby to foruně řezem poťaženy nebyly;
4. aby bojnoft fořenů, zmlájitě fořínfů tmlafitýh

měly.
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5. obns pláně za fitěp nefoupií; pročež jeft třeba,

fitěpomané znífto náfežitě: problémmonti, a po
třebné ftromfy ob pactivým fitčpařů fupotmati;

6. aby fouprné ftromfy tafomé brufy omocné
neffy, o Atjšto přefměbčení jíme, že fe tu tont
položení a m tě půdě, fam ftromřy přejazený
bubou, daří.

Seftliže ftromfy zdalela přitváženy atteb při
náfjeny býti mufejí, bedlivě fe na to Hledětimá,
aby řůra jeji fe neporuffifa, a aby fořeny jeji
bo tlhřého měďfu a do flámy zamázány byly,
neboť to tnelmi ftromfům fifodí, fovž Čořent jeji
paprfftům flunečným a mětru, byť jen na frátťh
čas, ivyftarmenty jfou.

$čbo ftromfy ze země mydobyté toho famého
dne mfaditi nemůže, mufí tve ftínu tvelfého ftromu
jámu myfopati, do nf ftromfy 8 fořeny ffifmo
pološitt, a zemí přifrýti; pročež nemá jádný twfce
ftromfů ze země tydobýmati, než toho famého
One rozázett může.

$. 43. 3baliž fe má projtrannojt mezi ftromy rozběfá=

tvati, anebo trámnifent poneati?

315 bármno jeft rozhodnuto, še oelmi užitečno
jať pro ftromy, tať i pro majetutťa zahrab jejt,
ová fe proftrannojt mezi ftromy, zmlájítě za
útlého měfu, pluhem neb rýčem tozbělámá, a
rozličnýmiroftíinani fudyňflými vyfazuje, auebo
fonš fe jeteliton, mtffaninon a t.b. zafeje.

sZafomým tozdělámáním fe země Čypří, a nás
flcboroně fořeny ftromů fe twice a molněji ros
Zládají, čaftějjíhm $nojením fe půbě fffy bobátvá, a
Tbyžfe proftrannoft fudyňffýni roftlinami monbře



280| Opějtobváníomocnýmftromůmůbec
Pofází, roční užiteť twýnos trámy ftonáfobně přemy=
ffuje. A třebať něťby fe ftalo, že při rytť půby nějaťý
foříneť ftromťu fe odryí, což na tom? 25 taťoré
ffypřené a tozbělané půbě fe obrytí foříneť fehcebo
fabt. — Mffať ale roždy jeft opatrnofti třeba, aby
při rytí půby ani ftromfiim, ani jeho Čořenfimfe nes
ufifobilo. Sťoba fe ale neftanc, fbyž fe práce toyfo
námá tafto: Sať balefo fořeny fašbého ftromu bo
fabujť, tať tveffé folo oťolo ftromu motyčfou ubělej.
Safť balefo fořený jfou rozloženy, uťáže tobě foruna
ftromu, fterá rožby to ftejném poměru 8 fořenýyftromu
jeft. 28 tomto fole půba jenom mělce a pomrehněfe
rozdělámá, a čerjtmým bobytčím hnojem fe nebhnojí
nifby. Čím tm tomto fole bnojiti máš, borvlě fe
brzy. ADftatní proftrannoft čerítmým dobytčím
hnojem pohnojena býti může.

S. 44. © Dnojent omocný jtromů.

VWtají-liovocné ftromy bujně růfti, a Dojného
roybátvati orvoce, muff ft pida, jať baleťo fořeny
ftromu bofahujt, afpoň ťfašdý třetí rof bnojiti.
soto Únojent ftromů mnozí za zbytečnou tvěc po
mažují; než ale dejme tomu, žeby uěťdo po 13
let rof po rofu uftamičně na jebno pole, beze
rfjeho Hnojení žito rozfimal; jaťý užitef tvydá
pole to tm patnáctém roce? Jiftě žádného!

Xaf i příba, fbešto ftrom jeft tofazen, mufí
poflebně mrtmmou fe ftáti, foná ftrom fmými
fořeny po dlouhá leta rffeďu fllu 3 ní tytáhl,
a půba hnojením žábné pofily neobbržela. — Než
ale čerfhvý dobytčí Dnůj ftromům, zrolájitě při
jde-li na fůru mene a ua jeho fořený, náramně
fiřobt; pročež jeft zapotřebí, aby fažbý pěítouu
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ftromupřiměřený$nůjproté ftronty| fobě
šnopatřil. +

Sento ftromům užitečný bnůj, ftevý fe fnoffe=
ninou čili fompoftem t. j. míďaným uměleďým
hnojem nazýmá, připramuje fe tafto: SfromožĎuj
fobě bláto z mvoznfhůýmeřejných cejt, anebo bláto
3 rybnífa, z řeťya t.b., přimídej fpudřelé břemo,
brn, pletou trátou ze zahrady, naf, bobrou fra
banfu z Ycfa, Čujy fjtaré fože, a co jiného boftatt
můžeš, a co brzy Hnije a © braťémí bnití do
pomahá jaťo nehajjené mápno; to tofeďo fmídej
8 dobře uleženým -horězím Hnojem, hnojorou
todou čajto polímej, něřolifráte towroce přehod,
a dobře uležeti med.

Když toho potřeba žádá, aby fe ftromům
čevftivé potravy udělilo, odýrne fe 1m fole jiš
m předejjíčmS. popfaném země na 4— 5 palců
bluboťo, a mífto ní jať dalefo fořeny firomu bo
fahují, připramený bnůj fe rozdělí. — inozf
jfou toho mínění, foyš na podzim ftrony fivé
Čolenteaž na famý fmen čerftmým hnojem obloší,
še je tím způfobem před mrazy udrání, a ©jeji
úrodnoftt přifpějí; anebo foyž 8 Čořenů zemt ob
$rnou a čerftmý hnůj zrotuna na fořeny položí.
Ain a podobným: fnojením fmým ftromům ná
ramně fifobí, neboť Lůra a fořenm ftroutů zrezo
tati, ftromy napotom Úťadnou a hynou.
Zafomé hnojení ftromů tv naffih hornatých ftube
nějíjíh frajináh tím twice jeft fffoblimé, proto
še me ftronrích tať pohnojenýh na jaře míza příliš
ranně tvyftupnje, pupence a Úrvět fe čafně rojmůují,apaťzimouzlázuberou| Kdozem
8 fořenů ftromů otvocných obhrabe, a ťořený
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bnojotmou twobmar:polémá, aby úrobnoft ftromů

dh ten je zničí. Zofo fe teby fažbýbeblivoětoyftříbej.
Dle iné ztufjenofti jen jebiný otwocný ftrom

čerjtmý bobytčí hnůj Dobře fnefe, a fice from
froeftfomý čilt Zarlátťomý, Úbyž fe na podzim,
nifolio ale na jaře pobnojí. Wirrorní čforoěčím
fejnem pob fimeftformé ftromy, foyž na zimu liftí
fpabne, bělá účinef mýborný, zimláfítě to účinfuje
bobře na ftromy mlabé. Ďáti fe nepotřebuje
zábný, žeby omoce bo febe uějaťou nebobrou uf
přijalo, neb nějať pádlo ton mrtvou; nebo pře8
zimu toffeďno mypádne tať bočifta, fe nent ant
nejmenffjího nic znamenati.

S. 45. Wyýborný prájjet na buiny.n fpěfiný zrůft
ftromfů a zelenin půfobíci.

Práfjef ten fe bělá taťto: ABezme fe 1 Díl
fábry (aypě) a ftejný Díl profetého popele z tor
bého dřímí. Cidra a popel fc udícžitě jmídá, a
paf fe obojí čerftmým člotoěčím močen to nějaťé
nábobě zabělá, až mícháním tuhé tějto 3 toho fe
utmoří, Čteréž fe učjafým břement na způfob
foláčů na připramené prfio rozbělí, a na fíunci
ufuffitt bá. 6 fábře a £ popelt může fe přidati
čerftivého frarmince. $toufíy na flunct uflé dají
fe lehce na práfjeť rozbrtiti, fterý fe to nějaťém
pytlilu na fufém míftě £ potřebě nfýrání. dyž
fe timto práfifem obbhalenéfořeny roinného mene,
fořínťy mlabýh ftromfů, ztvlájítě broftmomýů,
dřejtt (ffpargl, a jiné útlé roftlinfy zahrabní
na Imečer, bříme neš roja padá, pojypou, práfjeď
ten ueočefármané účinťy tymodí.
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8. 46. Kteraf fe neúvobní ftromomé bonuti, aby
ormocenejli?

stbyš mladé jtronrfy příliě bujně roftou, omoce
toffať žábnéhonenafazují, anebo foyj 8 ni ovoce
před úplným ivyzráním odpadne, jiftě tofo pří
činou jejt přeúrodná půba. Tomu fe pomůje tařto:
1) Sať dalefo fořeny ftromů bofahují, tať balefo

fe země na 4— 5 palců hlubofo na podzim
obfopá, a odjtraní a mífto ní jalotvějjjí zeutě
fe přimeze. DMuohem profpějíněji toffať bujnému
ftromu jeft, foyš fe mu žilou pujtí, což fe
vělá taťto: Ata jaře fe fůra jaf na fmenu
taf i na tluftýů rětived oftrým nožíčlem pro
řízne (na fmenu fe pob forunou počne a tento
tez až £ zemi fe táhne), tmofjař ale jeft tožby
opatrnofti třeba, aby fe bo dřeva nezařízlo.
Anebo fe uohon tfufté moětme ftromu Du
jehlou ÚuĎ ffidlem popídati; anebo fe taťomý
ucůroduý mmlabý firom na jiné mífto přejadí.
— Rtdyby tvffat mjjeďo to £ úrodnoftt ftromu
neponohlo, teby můžeme býti přefměbčení, je
jitěpař fu jitěporvání toho neužitečného ftromu
rozal roub nepatřičný (mlfy 8 tluftýd rětrot
ftromnu), pať by jiné pomoci nebylo, než taťorvý
neůrodný ftront myfopati a odftranitt, a na
jeho mífto užitečný ftrout zafaditi.

b) Royž ale ftrom me fivém zrůftu pozadu oftámi,
docela žádněíjo otvoce nenofazuje, oftatně ale
nemocným není, obyčejně tojo příčinou býrmá
neůrodbná a jalormá půdas pročež fe země Hubená
a jalová na 4—5 palců Hlubofo odťopá a
obítraní, a ftromoroní Lnůj běte popfaný fe
nameje, čímž fe ftromu £ úrodnofti dopomůje.
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8.47. O čejůní a njdomání omwoce. u

a) Aralé otwoce fe nefmí čefati při míhťé potvě
trnofti a m bejiti, nůbrá pa pěťného počají;
oni brzy z rána bdoťubrofa trrvá; ranní boba,
foyž roja jiš ufla a flunce jefitě tuze filně
nepálí, jeft © čejání otvoce nejpřthodnějífí.

Rdyk orooce dozrálo, jfou Yoětme a ratolefti
příliě řřehlé, a fnadno fe zlomí; pročež na
ftromy pro otmoce nelez, abty's tmětive náfilně
nerozlánmal, antá tějfoh ořebříťů na tvěttve
nefíad, nebo tím fe mnoho toětmí a ratolejtí
porufit, a firomůnt fe velmi ufffobf, použítej
t čefání otvoce drvojitého řebřiíťu, fterého na
ftromy říájti nemufíš. —

Bralé ommocejebuotítmě če ftopfou opatrně
ruťou fejmi, twaruj fe otvoce náfilně ftřá
fatt anebo frášeti, ueboť uáfjilným třejením
zmláfitě mladýh ftromfů, obtrhují fe to zemi
volafité foříníy, orvoce fe naráží a to brzlém
čaje bnfti počne; frášením otvoce tvětrve t vatos
lefti fe poraní, a ftromu fe náramně ufffobí.

b) Setní neb ranmé otvoce jadrné nefmf fe nedatt
na ftromě přezráti, proto je zmouční anebo zhnt
čí, a tim uf ztratí. Xo fe čefati mufí
něťofit dní před úplným toyzráním.

c) Drufomé podzimního a zimutho jabrného orvoce,
ješto obyčejně na ftromu nebozrají, fčefají fe,
tbyž něfteré liftí ftromu počíná Ziutnoutt, což
býmá ty dni před a po fm. Wáclamě. Drnhy
zimního ormoce, jež pro delffí čas »ceme ufo
matt, nedají fe po čefání učťolif bní na půdě
toypařiti; pať fbyž tužffturazy počínají, tofuhýd
mrazům nepřijtupnýc fflepich neb Čomoráh na
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prfnech nab febon položenýd)jebno tveble brufého
beze toffeho pobťíabťu fe položí, a začafté fe
prohlížejí, aby uafnilé fe objtranilo, a zdra
twého orvoce nenafazilo, nebo fe uloží to tru
hláďh, a torfhvami řezaníy tať fe profypou,
aby fe jedno nedotýfalo bruhého.

Co fe zrláfitě farláteť a buraučí (babí) Mmajec)
týče, ty fe pro zimu tařto ufdotwati dají: Ya
podzim fe na ftromě tvybírají zralé toffaf nepře
zralé, telfé tmrbé a nerozpuflé farlátly a buranče,
fteré fe opatrně 8e ftopfou 8e ftromu fejmou.
Zyto fe ijneb jaťo růžence natvážou na tvoffo
mané nití, a ty růšence fe napotom buĎ na
půdád pod ftředon, mezi ofnt) tvefročtnict, aneb
o fufýd fomorád roztvějí.

Bří umazormání jeft třeba pozoromati, aby
fažbá farlátťa jmobobně twifela, na druhé nele
ela, ant o bruhon twětrem fe netloufla.
sZiuto způfobem dají fe čerítmé farlátfy a bu
ranče při dobré duti přes celou zimu zadomatti.
Stné způjoby farlátťy čerftvé přeš zimu zado
watt, £. p. to foudťách toe tvobě a t. D. odpos
roučett nemohu, proto še tať ufdormané farlátřy
fivou dobrou uf docela ztrácejí.

S. 48. Uino omocné.

Wino ormwocnéfe dělá z hruffef a jableť ftrouto
rvýd. Kažbý druh fifatvnatýh Hruffet a jableř,
aroláfitě tyfelofladťyůh, hobt fe £ dělání mfna
otvocného. Dle udání mnohýd jeft prů z míffen
(lýchjableť nejlepfjí víno, čehožjem fám nezťujil.
S ze zmrzlýd jableť a Hrujjeťmeli dobré víno
je tlačí; z bruffeť toffaf immohovína není. —
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R bělání mofun omocného berou je nejítp zítrté
jabiťfa a brufify. Učťolim 1 3 letní jableť a
Druffef, Úbyš moučné nejfou, míno fe bělati mfiže,
přebce toho žádnému nerablní; nebof tmíno 3 letních
jableť a brufjeť ble udání mnofýď není zbramé,
a nebá fc blouho bržeti. — MŠíno ze famýd
bruffet jeft příliš urblé, a ze famýh jableď přílič
tyfelé, uejlépe fobě poradí, fbo jabřfa 8 prufifanti
hutdá, o čemž později.

ino otocné jeft občeritwivý, zdramý a
faciný nápoj, a proto jeft rabno tv fornatýd
ftubenčjfjíh frajináů nafjí brahé ADtoramy,fbešto
mint fmen fe nebaří, a fbešto Úrojnotné toíno
brafé jeft, ble příflabu Štyrffa a t. b. fobě
tento občerftmimý nápoj bělati, aby m nafjidhorád| uemírné,tělo©bufíiDubícípožívání
fořalťy přeftalo.

Věuohý jeft přinucen, neb na pobziní omoc
nífům (přefupnífům) za laciný peníz fmé otvoce
probatt, proto je na zimu pro ně žádné fhránfy
nemá; a jiný fobě fvýd fflizenýd brufjeť a
jableť neráží, proto je jih při úrobě ani za
(aciný pent; odprobati nemfiže. Doufán mfjať,
še mutozí fobě fvého oroce míce tvášitt budou,

oyš (fe přehoědčí, Úterať ho děláním mina zpeně
šuti mofou. 5 jebné putny jableť udělal jícmi
10 mázů přebního, a 10 másů zadního mina. —

SDejme tomu, žeby fe máz přebního vína
aa 15 fr. r. č., a zadního mina máz ja 8 r.

T. č. probaí; tožby fe 34 putnu jabieť strá2 3La 30. r. č —
Stbož počítati umí, fnadnopodopí, žefivé ovce

běláním rofna toelmi zpenějiti může, a £ tomu
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tofienu fe tuíno orocné tm fubeý fnadnějt bá
ufdotmati jafo oroce, fteré čaftofráte při toffí
opatrnofti fe naťazt, a beze tofjeho ušitfu fe
tvyhjodl; vino fe dbáubržett ua jaro, fbešto žás
ného omoce fe fročmu občerjhmení nemáme; ba
ono fe dá ubržeti foliť roťů.
Dělání mina otwocného uežábá mnoho práce, není
8 mnobou obtíží fpojeno, zroláfjítě fbyž jfute fobě
potřebných nádob a potřebný náftrojů uapřeb
jiš saopatřili.

8. 49. O nájtrojiů a nádoba £ dělání mna otyoce
ného potřebných.

M bělání mína omocného jejt rozličným ná
ftrojů a nábob zapotřebí, a fice:

1. Ssberyf roztlouťání otvoce a pro fifátu tefoucí;
2. čečen čili [8 minný;
3. fuby rozličné rocfifofti, fteré Dříue bofonale

yčiftěny býti wufejí: nejlíp fe Dobí fuby,
Úteré dříme Úroznomým tofnem napíněny byly;

4. Bliněné láhme (flafie) t. j. taťomé, m Úterých
obyčejně utinerálná tooba fe probárná, a Úterý
rve rvětjjih fupcotoflýdh frámed za levný pentz
[ze boftati; neboť ble mé zfuffenofti fe bá rolno
o Hliněných lafroičťáh déle udržeti, a jejt
3 mý dufnějíjí jaťo 3 láhrot (flenčnýů.

S. 60. Steraf fe má otmoce£ dělání míta připramiti?

Bunnt jablfa a brufify, poněmabš belffím
[ežením teprm úplně toyzrají, nefmějí Hned po
čejání £ bělání tina potřebowány býti. Pročež
fe jabíťa a Grufity, 3 fterýmh míno bělati ceme,
ro fuďén míftěčna pobloženou flámu na hromaby
položí, a pať fe očefámá, ažby při úplné flablé
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fitámě fe nalezaly. OÓruffty nejimějí zhniličeti, a
jablťa nejměji femrffé býti. — Když orvoce leže
ním úplně bozrálo, problebá fe na Hronabád,
poťažené a nabhnilé čájtřy fe nožem obříznou, a
ommocemoučné fe bocela obftraní, protože na
tvíno fe nefhobí. — Míno ze famýd bHruffeť,jaťož
jíem fe zmínil, jeft příliš flabřé a mblé; na
proti tomu ale tvíno ze famýd jableť jejt příliš
fyfelé; nejítp teby fobě poradí, fbo Hrufify 6 jablťy
mídá, a fice 3 bíly jableť a 2 bíly bHruffeť;
auebo 3 bíly jablef a 1 bíl planý $ruficť;
anebo 4 bíly bobrýů flablýh Hrufjef, a pátý
bil planý jablet.

8. 51. Rač jeft při bělánímína omocného pozoromati?

dyž omoce připrameno, a tať, jať bříwe
pratmeno bylo, promícdáno jeji, dá fe bo filnýů
běberů, a připraveným tluftým břemem na brobné
foufty fe roztluče. Ovoce fe nefmí taťf utlouci,
aby 3 něho faffe byla, proto že 3 taťové faffe
těžťo fe fifára mytlačí, a tvino fe těšťo čifti.

SOroce na brobné fouffy roztlučené bá fe
nyní pob čeřen čili pod li6, a tvytlačená fifárva
bo pobftamené náboby fe dytá. Když boftatečně
fámy jejt rytlačeno, leje fe fitemt aneb jiným
cebtfem bo fotla nad ohněm, tmfterém fe fmařiti
bá. ři maření (fámy té fe uftarvičněpěny fbtrají,
pať fe rolažná (Hároa bo fidů nalémá, a fuby jí
naplněné fe na tolažné inffto odtvalí; zbe fe ne
gabebněné ponedají a fyfání tvína fe očefámá. —
ři fyfání mína není žádné jiné práce, leč aby
je fwafiice po fubě tefoucí ntřely $abrou. Po
fyjání fe fub až bo ru bofeje, zátřou čili čepem
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bobřičťou obtočeným zabební a be fudého fflepa
obralí. oto bolémání bína mufí fe nejmténě
ťažbf týben jebnou opaťotvatt.

Sei toíno filné, může fe afi po 4 mějicíů
bo jinýů fubů ftáhnouti, flabfjí míno toffať fe
neftafuje, nýbrž fe nedá nenačaté až £ potřebě.
Atení rabno tvelfé fuby načínati, fbyž fe toíno
ro frátfém čafe nemypotřebuje; nýbrž míno z vel
ťého fudu fe bříme bo foudťů menfjíů ftáhne, a
fonš fe 3 jednoho toypotřebomalo, © bruhému
foudťu fe přiťročí. — MBeliťé fily a bobré huti
tvíno orvocné nabube, foryž fe ftábne bo fubu,
fterý uedárono tvinem Hroznomým byl naplněn,
ro fterém na bně fmafnice tina broznomého fe
mynadázejí.

S. 52. Rteraf fe může příjemná wůně a frájná barma
wu olbocnánuuběliti?

a) Příjemná můnč fe může mím: orocnému
uděfiti tafto: Mezme fe něťoliť brfteť fudého
bezorvého fmětu, Čterýž tro pytlíťu zaobnlen a
na fiňůrfu upetoněn před fyfáním mína bírou
bo fubu fe poměfí, tať aby pytličeť až m
projtřeb fubu totfel. Zen pytlíčeť fe po boťo
nanéní fyfiní mina objtraní.

b) Rráfná barva fe mínu ormocnému uděluje
tafto: Xrnfy (mobré plané orvoce na fřed
polut roftouct) jiš mymrzlé fe naffromážbí,
pať fe ro nějaťé nádobě roztlufou, a i 8 pece
font bo fubu přeb Úyfáním tofna bají, na
jebno měbro afi malé půí libry. — Pončmabž
pať trnfy teprto pozbě na podzim topzrámají,
mohou fe £ bubouci potřebě tafto ufdfomatti:

13
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Roztlučené trnfy dají fe i 8c fmými peďami
ufuffiti, a pať ufýlé fe na nějalém fudém
míftě © budoucí potřebě ufdotmají.

6. 5B. Wteraf fe zadní orwocné míno bělá?

Soyž fe (fáma z roztlučeného olvoce toytla=
čila, pozůftalé sbytfy fe bo nějaťého šberu fhro
moždují a uččín fe přiťryjí. ať fe na ty zbyťfy
tolit měťfí twody tmleje, až fe orocné zbytťy
ftejně twobon přifryjí; to mfjeďo fe napotom
bofonale promíchá, něčím přiťryje, na 24 fobin
o poťoji ftáti nedá a fonečně roptlačí. SOftatně
fe toffeďo tať dělá, jať bříroe o dělání přebního
wína prarmeno bylo. Ale dle mé zťuffenofti fe
do fudu trnfy ©půfjobení barmy přidátvati nefmějí,
proto že zadní tvíno toliť fladfofti nemá, jafe
víno přední; trnfami ale fe mu jefitě fyfelofti
přibá, a tubyž napotom fipatně fyffe. — Jabní
víno fe nebá dlouho udršeti, a pročež dřime
toypotřebonati fe mují. —

Ro fobě pro fmou potřebu něco málo totna
otvocného udělati ce, tv ucdoftatfu tvinného
liju může potřebowati onobo náftroje, fterým fe
obyčejně tvojí roytfačuje; roztlučené orvoce fe bá
bo pytlíťa 3 fonopného plátna, a pať fe mytlačí.
— Ado m láhmiů míno fyfati nedá, nefmf
r čas fyfání lábroe zátťami čili čepy ztuha
zabebniti, proto eby fe rostrhaly. Jabednéní
teprma po fyfání fe děje.

8. 54. Sprop brufffotvý.

Dětfto perníhu může ©oflazent mnobýd pofrmů
floušiti fyrop Hrufiťomý, řterý fobě fažtý fnadno
gaopatřiti může. Dělá fe tafto: Slabťé brufify

P
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(niťofiro ale fmilice), Úbyž Icžením úplně myztály,
fe prohlédnou, u toffeďo nabnilé a poťažené, ano
i femeno jejiď fe tyřízne, pať fe poťrájejt na
malé foftfy, a rve jmobě tv polémanýů Hrncích
fe maří tať dlouho, ažby změťíy; napotom fe
rofieďo rofeje do fonopného pytliťa, a fifára fe
nějařým ftiffacím náftrojem či lifem vytlačí.
Zato Imytlačená fffárva fe ijneb na polémané
renbltfy čili faftroly toleje, £ ohni přiftatví, a při
malém ohni tať blouho fe maří, až zhufine, tať
jaťož obyčejné med fe mymáří. *Při maření fe
pěny bedlimě fbirají. Shufjtlý a tvyftydlý fyrop
je napotom buď do fflenčujd aneb i do Dímě
nýd polévanýh nábob twleje, Úteré fe, fdyž fe
tluftým papírem přifryíh a zamázaly, na něja
fén fuďém míftě £ potřebě ufdjomají.

Wfaf ale ble mé mlaftnt ztuffenofti nemufejí
čerfhivé na fojtťy pofrájené brufify neronhnutelně
ařeny býti; neboť jfem fe přefmědčil, že jeft
totéž, foyž fe čerfttvé Hrufify ua foftfy pofrájejí,
a m fifáma fe mytlačí a napotont tať jať břítve
praroeno bylo, fe ivaří. ©

1. Obbělení.
O uemoceý omocnýd firomů.

S. 55. Které jjou ty úejhlaivnějíjí ucmoci olvocným
ftromů — a fterať fe mait furavé ftromťy léčiti?

S ftromfy omocné jfou rozličným uemocem
podrobeny, a dyž fe Auramým ftromfům za roča8
nepomáhá, nějalý ča8 fřabnou a napofleby Úynou.
— Ly uejblarnějfjí nemociftromů jfou: 1. Spála,
2. čeriotočina, 9. mecomina neb fmrabomina,
4. praffiwfa, 5. rať, 6. toť pryffyřice, 7. Gouba.

13*
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a S. 56. M O fpále.
Sypála jeft nemoc, při fteré fe ftrom ftátvá

počernalým, a fůra ftromu počernalá fe obpuřámá
a odpabátvá.

Se-lt fpála teprv na počátťu, pujtt feftromu
jal na fmenč taťf i na tmětrveů žíla, aby ta
poťažená fifáma odtofu nafjía. Paflt již fpála
bofáhla toyšfjího flupně, tu fe tofjeďo, což po
fošeného jejt, až bo jimého oftrým nožem tvy
řízne, rána tato fe hobně namaže mýdlem, mýdlo
fe oftrým fartáčem hobně bo dřema topratot, a
fonečně fe rána zahradniým imoffem zamaže.

Sfou-fi roffať fůra 1 fmen příliš zaníceny a
počínají li již jebnotlirvé tvětve profýdati, jeft
lépe ftrom myfopati, a myfaditi mífto ftromfem
abramým.

8. 57. 2. © čermotočině.

Čermotočina jeft nemoc, při níž červy ftrom
až do jádra prorrtají. Strom na míftě, fbe
čerto rortá, zcela Černá, a 3 děr od Čerivů na
bělanýh twytélá černá roobičťta. WBobičťa ta uřa
zuje nám Hlaroní fidlo čermů. — Jediný pro
ftřebeťproti tomu jeft, Úoyžmfjeďa čertem zfažená
míjta oftrýum nožem aš bo zdramého dřema tvy
řešeme, to běráců čermy pobtjeme drátem, a rány
pať zahrabniďým mooffen: toyplníme.

8. 58. 3. 8) medomvině.

Medomina jeft nemoc, při uf from celý fe
obtáhne a obrofte medem. 28 zahradbáů fe meho
mina příliš filně rozffiťuje, protože med má
tuze maličťé feminfo, ješ mítr ichfo po ftromiů
rozneje.
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Stemoc tato ftromy příliš Dubí, nebof mefem
poroftlé ftromy duramějí a neroybátvají bně žábného
neb jen málo a fipatného orooce.— Bob medem
brát fe tžby ftromu jifoblimá míjťoft, rozličný
B$iny3Híabe ráb fmá majtčťa bo ftromomého medu,
3 čehož ua jaře a m [letě mylťzají rozličné ftro
mům fifoblimé Doufenfy. — Příčina nemoci této
býmá: Bud že ormocné jtromy ftojí příliš bítzťo
pohromabě, aneb tve flínu blíž telfýů ftatvenf,
anebo je ftojt bocela na půlnoční ftraně. — Starý
na medorminu duratmý ftrom jeft nejlépe toys
fefnoutt a toyfabiti mífto jiným ftromfem zbra
mým.— a mlabýů ftromíů mufi meď býti
objtraněn a fefifrábán, a f tomu fe užímá tupého
noře, nebo tupého pořízu čili ofného noše (tffaf
ale tať opatrně, abydom útlé fůťe ftromlu ne
ublíšili), pať fe fhromef již známým mazem omaže.
— Zafé fe z mlabýď ftromfů med bobře od
ftrant, ubělásli fe lůj 3 buťotmého popele, bo
bo něhož fe přibá foli a nchafjeného tmápna, a
tímto procezeným lúbem fe ftromfy omyjí.

S. 50. 4. © praffimcc.

Zato nemoc fe poznámá, fdyž doftane ftrom
$rubou brflamou fůru, to jejidšto fitěrbinád
vofielijaťý hinyz fe ufnízbil a zdržuje. — Zato
nemoc podjásí ob příliě fipatného nebo taťé příliě
ntztého, mihtého a ftubeného položení.

u pomůže, foyž na jaře, poťub te ftromu
míza neprobíhá a šábnýh filnýd mrazů fe obá=
ati nemufíme, tupým nožem brflatvou fůru
ojjfrabeme, aby fe ftrom gzafe potiti a žitvíct
čájtty 3 befitš a porětří bo febe sfáti mo.
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1 TE 8. 605. O rotu. p

Stať jeft ona nemoc ftromu, při Fteré fe
fůra počne obpufámati, černati, a později podobně
i dřeino Černá.

Příčiny raťa býmají rozličné, buĎ že fe ftrom
fázel již Aybný, nebo že fe mu před fázením
poroudané fořeny opatrně neobřezaly, nebo i pří
úifjný přítoť fifárvy.

Počtnajísli jebnotlimé ročtme od rafa trpěti,
jejt nejlépe čajně je uříznouti, a rány učiněné
zahrabnidým moffem zamazati, pařli fe ale rať
zafabil me fmeuu, mufí fe fůra odpuřlá, těž
i dřevo, jať pluboťo jeft poťfaženo, tyřezati apobobnězahrabniKým| mofjfemzamazati.| Jesli
fmen we dřerě příliš Hluboťo pofašen, a rvětrve
jiš voyfýýají, nejlépe jejt ftront ropťopati a ja

fabitt Jiný zbramý.
S. 61. 6. © tofu pryfípřice.

Zofu pryffyřice (t. j. fbyž Fíf čili flomatina
teče) podléhají zroláfitě ftromy marfufomé, bro
ffvormé a třefiňorvé.

Wiuozt ftromoré touto nemocí hynou;“ neboť
jeftítše fe m čad od ní uepomůže, poroftane na
tom míftě fpála a foucčně ftrout docela zahyne.

Nejlépe jeft, fbyž fe mífto, na fterém pry

ffpříce myteťfá, i 8 fůrou a dřevem, jaf hluboťo
ganíceno jejt, myřízite, rána fč paf toynpje můýjs
blomou twobou, a pať fe zamašže zahradniďýnt
moffett. Zčž jejt to Dle norějífí ztíffenoftt dobře,
fon$ fe po beffti tvytečlá pryffyřice hadbrou rv čers
ftivé rvobě fmočesou očiftí, pať fe čifté mífto
moťrot habrou obrváše; toto obrmazorvání mofrou
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Gabrou a čiftění pryjťyřice po hodinách fe opafuje
taf blouho, aš toť pryffyřice bocela přeftane.

$. 62. 7. © Gonbě.

Gouba jejt jlutá neb počernalá toyroftlina,
fterá Sfaje fifárnu ze ftromu, a- na míftě, na
němž tyroftla, Lazí fůru i břemo firomu. —
Atejlépe jet, jať fe jaťá Gouba ua ftromu ofazuje,
pozorně ji od ftrommu obdříznouti, ono míifto něco
oftrým nožem myříznouti a pať zahradbniďfým
tvoffen zamazatti.

III. Oddělení.
O uepřátelih omocnýh jiromii.

8. 63. 1. O houfenfád, Hfatonímnepřiteliorvocnýd ftromů.

Slamuí nepřátelé ormocnýchftromů jfou Hous
fenty, fteré pupeucům, lifiu, fnětu a fůře ftro
moroní náramně fffodi, a čafto nejen na rof toffe
naděje na otoce zmaří, nýbrž ftrom, až bo brus
bého, čafto t třetího rofu zembifmají. bo ce
teby fnvé ftromy zťázy uomatt a fifámunatého
otvocepožítvatt, nufí nemyfmtelně Boufjenfyfbíratt.

Yčejpříhobnějjíí čas fe fbtrání Boufenef jet
aima nebo brzo na jaře. — Aa podzim liflí če
ftromů opabá, a na ratofefteh ftromů neojtámá
ničehož, fromě bhonfenčíď hntzb, -t. j. ftočených
opředcnýh a parmučitou na ratolefteců upervněs
nýĎ liftů, m ništo majíčťa boufenčí fe vynas
dázejí. — Tyto boufenčt Hnízda fe 8 ratotefti
pozorně fejinom, bo nějaťé náboby anebo bo pytle
fe fGromášdují, a pať fe fpáli. Xyto Houfenčf
bnízba nefmějí m zahrabáď po zemi fe tozhazos
tvati, proto žeby i na zemi fe bonfenfy rovlibly
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a na ftromy zpátly lezly. — Sbiránt boufeneť
nemá fe obříábati až na teplejjjí jarní dny; nes
Doť jať mile teplejfjí jarní flunce fe ufáže, týneb
$oufenfy z tvajíčeť mylézají, a jfou-li jebenfráte
po ftromě rozlezlé, niťbo fe jid míce nezmocní.
— Renf tmffať rofjeďa práce jiš ffončena, foyž
ge ftromů roffeďfaHoufenčt bntzba fe febraly; neboť
1 tluftift břemo ratoleftí fe prohlébnouti mufí,
abali fe na něm majtěťa boufenic priténfomýc
nenadázejí; neboť motýl majíčťa to podobě ffiro
fého prftem na břemo ratolejtt flabe, a jiftým
mozent pomaže, tať že prften tento jaf rof trurbý
jeft, a tupým nožem opatrně fefifrabán býti mufí.
2 jednom tomto priténfu býmá 300 i 350
majtčeť.— Stybyhom při fbírání houfencť tafotvé
prjteny byli přehlíbíi, rylezly by z ni houfeufytofnazrvanépriténforvé.© Boťubtytoboufenfy
rojtou, mají tu rolaftnoft, že fe ro rofodádh ftromu
fézají bobromaby, jež u mečer, za Úlabného rána
aneb po bDefijtiu Honáčíí pohromadě nadázíme,
a fteré buĎ nějaťým tluftým břervem anebo mofrou
habrou fnabno zničiti můžeme. — Cfomáče hous
fenefťale, fterýý ruťou bofáhnouti nemůžeme, zničí
fe tafto: 2Aezme fe trofu fuřlameho tabáťu, pať
něco čefnefu, £ tomu fe přibá lůhu aneb popele;
to rfjeďo fe bohromaby fimaří, a bo nějaťé ná
boby fleje. ať fe roczsmeblouhá hůl, na fonec
fe přimáše Čus ftaréfjo a nepotřebného plátna, fteré
fe tv připramené mobě fmočí, a jímž fe napotom
domáč boufenčí potře. *Pafliby při tom něťteré
boufenfy bol bo tráry fpably, muft fe myhlebati
a zafilapati. Druhého bne oblebejme ftrom beblitvě
ánorma, a jijtě houfenfy mezi jedním :teb brufým
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vozětrvím ffromážděné nalezněme, fteré: fe opět

zničiti mufí. Zímto způjobem sablozuýí fe i Housfenfy tať nazivaué pofpolitf.
Goufenfy tať nazoant zamináči uřozujt fe

m Ččertonu a Čerrvenci na fitěpid. a (hvefttád,
ftamice fobě bomeť ze drmort 1 tří liftů, jež flept.
Xyto boufenfy [ze zahlazomati tofiťo jebnotfimé,
fonš fe totiž flepené fifty fimačfají, anebo utrbané
feberou fe fpálení.

Něťterý brub houfenef mírmá fmá $nfzda až
mwuejryšjjíh toětvíd fironů m $umáčih. Do
těbto hnízd flézají fe boufenfy twečerního čafu
anebo při Dejýtt, jefíto roe Dne po celénr ftromě
fe rozlézají a ožtrají lift. Zaformé tvětme mujt
fe brzy zrána ulámati, anebo nřezati, anebo.raběji
výtříjnoutu $©tom bobře flouží zahradniďe nůžťy.
Tyto býmají jedním fivým železným ramenem
upetoněny na bible, £ druhému ramenu přimáže
fe promázef, jenž tať blouhý býti mufí jaťo
bidlo. ať mile fe mětmičla nadází mezt nůž
fami, přitáhne fe prorvázeť a mětmičfa jejt ufiři
Acia. Sypablá tvětem, anebo raději Doujenfy na
ut mnfejí fe na zemi bobře rozfflapatt.

SZyto zabhrabnicé nůšťy flouší i při fezání
potřebných roubů na royfofýý ftromeů mýborně.obftvanění© foufenefmufejífetpupýjeji| rozmačfati;neboťhoufenfy,bofáhnonce
úplného rozrůftu, zalézají £ zapřebení neb £ zapus
pomání na zahradní zdi, blízťč bomy, na firomy,
a £ d. -——Jahlazomání pup jeft práce tvelmi
lehlá: roezie fe totiž fus tluftého Dřeva a pypy.
je rozmačťají. Zato práce, ješ fe čaftěji. m. roce
bítt má, jeft melmi potřebná, neboť faždou pupou
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zobladl fe t buboucí motýl, jehožby famičťa byla
fnefía broě i tři fta boufencích tvajíčeť. —

Ale i poroftalí motýlotyé mufí fažboročně býti
zablazomání, ztvláfitě btít, jimž říťáme bělájforvé,
aby fe tím. přeťozilo ffadent majíčeť, z nichž
by fe příjítího roťu líhlny Houjenty. Vřotýlormé
btlí fedají rádi m čermenci, a frpnu na Úvěty
roftin, na. bodláčí, na čermený jetel a t. d.,
na řterýh (nabno fe mofou pofytati rufamas
též fe fletujt motýlomé u melfýh houfiů na
močály a fafužiny, na fterýdh míhťýh mtftech
febfct motýly třeba toliťo rozfflapati, Útevášto
práce fe ponedámá dětem, majícím při toi
i fmůj žert. —

Za pofledníd let při mnohých fifolách nafft
milé Atoratvy uftanomili páni učitelomé fmým
šáťůní peněžitou odměnu za jiftý počet podhytaných
a obtoedených mnrotýlů, coš jeft Ó$mály hodno, a
roffuby náfledománo býti zafiufhuje.

Rašbé předftatoenftmo mw.jehnotlimým obcí
měloby bedliroč na to dohlíšeti (což fe aš pofud
fhdy neftámá), aby Čažbý občan me fimé fftěpnici
Houfenčí hnízda, boufenfy a pupy pilně fofraf,
a faždého nedbalce měíby přífně pofttormati; neboťjedentaťomýnebbalecfifobtmnojým| pilným.
Ómyš foná obžere ftromy nedbalého hofpodáte,
přepadne zahradu pilnéfo, a byť fe tento t febe
mice přičinil, přece mu houfenfn ftromy jeho
obežerou, a byťby 1 tomu neunaivenou pilnoftí
gabrántií, afpoň motýlomé m zafradáů tědto
nedbalců tonítýlí přilítnou na bujně zelenající fe

ftomy, a nafíadou majíčeť, fterášto pto přifití
reť pifnéntu zfázou Úrozt.



O uepřáteříconocíhů ffromů. 299.

Aby rofjal Houfenfy foufebht, fbyž ftrortt
nebbanlirvého obešraly, ftěhujíce fe napotom ze!
fonfebntd zafrab přes ploty a zdi m fejneý bo
naffic zahrad čiftýů, fifobiti nemobly, zabrání
fe fnabno taftor SOfolo firomu afi loťet zrvýfjí
ob země přimáše fe Čus jaťo (tbffá ruťa ffirolého
filného papíru, tať permně, „aby foufenfy megi
fůrou a papírem nemohly prolézti; pať fe papír
natře říbťou fofomazí. ďoto potírání mufí fe opas
foroati afpoň fašbý ofmý ben tať dlouho, bofub
houjenfy trvají. Óoufenfy na tomto pájíu papf=
roroémi umázlé fimetou fe fajbý den na zem a
rozfifapou fe. Ale i při nejbeblimějíjím čiftění
ftromů na podzim a m zuně není možná tvfjehna
houjenčí Únfzba zničiti, jelifož majtčla mnobých
houfenef, ba i celá jejich Hutzba jfou příliš malá,
a čafto fe nadázejí tať myfofo na ftromě, je jid
ant není tviběti. AB té přípabnofti nánt jiného
nic nezbýmá, než taťormá boufenčt fnfzba pones
dati ptáfům.$Přirození| plenitelorétohotohmyzujfou
ptáci, sroláfítě zpěroní, a Úyž zahrada ptacíment
oplýmá, houfenty nifby fe tu příltě rozmnožit
nemohou. $Proček fe má rve fifoláů nábeži přífně
zaťfázati, aby ptačí bntzba nejhazorala, majtčťa
a mladé ptáčfy nemybfrala, a paťli by záťaz
nepomohl, mělo by fe 1 treftem zaťročiti. tbo
ptáťa £. p. fýforu zimního čafu pozoruje, přes
fročběí fe, že bedlivě mfjeďy mětme a ratolefti
ohfebámá, a 8 ratolefti na ratoleft přelétá. Pátrá
totiž po majíčťáh houfenčtý, a po celou zimu
fe tímto Hrryzem živí. Sať mnoho tedy zmařt
Jebiný ptáť fýfora tohoto hmyzu ftromům orvoce
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ným nejvýš fifobného? — Příjně teby af zafá
záno jejt Dětem towzimě ptáťy fýfory a jiné bo
truhličeť dytati.

8. 64. 2. O mramenciů.

Byy na jaře tylézají mratvenci na wfabé
ftromfy, aby na tvětvih a na ratolejteh jeji
froá májíčťa flabli; později ale láfá mratvence
E námfftěvě na foruně ftromotvní ona flabfá
mebomá fifláma (ruda), fterou čaftotráte lift
jeft potřeno.Zatonátofitěva© mratvencůjejtmlabým
ftronfům nejtvýš fifodlitmá; neboť na jaře royfu
fují mramenct pupence Čroětné, později žerou fiftí
ftromů (zroláfitě třefiní) a pať, což uejíffobněj
fiího pro mlabé ftromťy jeft, ponfitť fmůj oftrý
a palčimý tru8 na fůru ftromotoní, a tím hHubt
a to frátťém čafe 1 zničí ftromfy mmlabí. de
toůťol mlabýů ftromfů mrarmentffa fe toynadázejí,
mvarenci DuĎ rořelou tvodou neb jimým způfobeut
fe mufejí zničiti, ftromi) paf ale fe taf opatří,abymratvencinaněnelezli.—| Abymra
roenci na ftromy nelezli, bobře profpěje, oťolo
ftromu obtvázatt foudcí neb fipatnou tvínu amcbo
protvázeť z foňíťnů jíní, aft lofet zmýjjí ob
země, to níž wmrarmenci umáznou. — Z($ fe
zdržují mratvenci ob ftronu, Čbyž peň ftromotvý
natřeme hotvězížlučí, — anebo ubělá-lt fe afi 3
prfty ffirofá čára fřibou ofolo pně, ftera fe po
faždcm beffti obnotvit nufi, bojí fe faždý inra
twenec ji přelezti. — byž mratuenci uažírají
otvoce, ztoláfitě otvoce broffrootvé a. meruňťotvé,
obtváže fe ofolo pně firomfu protvázef, natřený
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maftí zhototvenou ze firy ua prájjeř utflučené a
fafru, Úterémuš promázťu oni fe pilně mybýbají.

8. 65. 3. © zajicíh.

A zině, Úbyž zmrzlá země fnčhem poťryta

býmů, běhají myhlabomělt zajíci po pofrmt, a
fbe jen mohou obhryzují fůru mladým ftromlů,
fteré potom: nevyhnutelně hynou. SBroti šravým
hoftům těm mufejí mladé ftromfy dráněny býti
a fice:
a) %a podzim fmeu tědto jiromů fe natře ná

těrfou ftromoroní, od země tať twyfoťo, jať tvy:
fofo by zajíc bofáhnonti mofl, foyžby fe ua
fmé zadní běháťy poftaivil (nejlépe až pob
formu). Mátěvfa dělá fe taťto: Tezme fe zluč
a freto fraroffá, Č toum fe přidají Alupy frato
fté, pft lejno, foufef tmápna a něco žluté hlíny,
3 čehož dohromaby fe řídfí tějto ubělá, fterým
fe fincn ftromu ftaronu fitětťou potře.

b) ďato nátěrfa býmá ale doft čafto bejftěmt
fpláťnnta, jiftějjít tedy odranou ftromfů proti
zajícům jeft, foyš na podziní neu. ftromfu
bud do flánn ucbo rafofí zatvážeme,

Zafomé obrmázání ftromfů ffamon má fe na
podzun ftáti t to ohjražených zahrabád, neboť zajíci
W zuně přeffafují 1 wyfofé ploty u zahrad, —
1 roloubitwají fe bo zahrad doft malou ffulinou, —
voffr o zimě nadělá čaftěji mwyfofézáročje u plotu
zahrad, — po niš fe zajícům do zahrady učiní
fnadný rovo. — Omfjem to mmohopráce ftojí,
wffeďy uladé ftromfy měby ua podzim bo flánm
A0wazotnafi; ale co platno? Děda pláním a
ufadým ftromfům fitěpowaným tve fifolce, jeft-li
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fe bo ní zajíc boftane! Wffeďy ftromfy, Yterék:
bo flámy nezamázáný nab fněhem nalézá, taf
obťoufje, jafoby nožem obřízmty byly.

$Profttebeť, jímý fe malá neohražená fifolťa
ftromoroní proti zajícům poněťub drániti může,
jejt tento: $olem fifolfy natlufon fe do země
foly, afi na 1, lofte myfofé: pať fe zavpatřt
fiňůra, fterá fe folomazí potře, a na folfy uperoní
tať myfofo, aby nad fněhem něťolit palců toyfofo
natašená fe nalézala. a fiňůru fe zivolna namážše
něco blouhého peří. Smrad fjňůry a peří mětrem
je Fátícího fnadbno bojácného zajíce odežene. —

Koyby při tvfjelifé opatrnofti přece něfterý
ftrom byl na Čůře ob zajíců uhryznut, ntufí porous
daná fůra až na břemo čiftě býti myřezána, a
rána zamazána ftromowým roffem. Byl-li Úterý
ftromeť folem ofoufán, nejlépe jeft jej tvyfobitt
a na míjto jeho zafabditi jiný.

S. 66. 4. O droujted čili bablád.

Chroufti čili babťy fjfodt foětu a liftům
ftromu, a jfouli příliš četní, i ftromy přimebou
na zitar.

3 jejih majíčeť, jej Úladoubo země, toylifne
fe bruf houfenef, ješ nazýroáme ponratvy, z nichě
tepriwa třetím roťfent Hronuft fe ftanon. Zyto
ponratoy m zemi fořenům náramně fifobí, pročež
jeft i zapotřebí, abyom fe fproftili $rouftů.

Bybom fe fproftili Arouftů, jeft nejlépe,
ráno a to poledne, bofarmábe fedí na liftef, fe
třáfati je. Sjou-li ftromy příliš filné, že fe
fmenem nemůže pohnouti, mezme fe nějalý báť,
a tím fe jebnotlimé větve otřejou. Šetřejení
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dronfti fe bud zafflapon, aneb fr fbfrají, mařící
rodbou fpaří a bofnoje zaťopají Tafé prafata,
fepice, bufy a faďmy ráby je žerou, jen že jim
jih nefmfme mnoho báti.

s. 67. 3. I mífici (tjfi [ijtne).
Ra Úiftí flimomý, jablťomýh, broffrootvýd

a třejíňomýd mladých ftromfů nalezá fe čafto+
fráte Ómyz, tať zivané mífjice, na jablfovýh a
flíotvýh jiromíd) barvy zelené, na třefiňotvýchftromcbaryčerné.© denaftromedtento
binyz fe nafadií, tu fe lijtí ftáčí, šloutne, mladé
roční pruty fenou, ftrom Úřadné a hyne. Úplně
jiftého proftředfu proti mfficim jefitě fe nezná a
neví; nejlépe jeft tur periodu živobytí tědto ne
přátel ftromů 8 trpěliwofti přečfati, pať žluté
lift odtrhati, fudé mýhony fříznoutt, a ftromef
opět fe rozsclená a rofte. Mtejlepffí proftředef proti
mfficím jeft, hrubý fuřlamů tabáť fmařiti a touto
jifou ftrom nějalým otlůem Hojně a něťoli
trát ffropiti.

8. 68. 6. O mrajiů.

Ranní a pozdní mrozy na jaře jfou pro
ftromy oroocné záhubny, jejito pupeny nebo jiš
yražený fivět pojednou umoří. Aejnebezpečnějíjí
mějícotvé jfou březeu, duben © profiředeť fvětna.
— Proti mrazům jarním není lépe, jafo tozdbud
nab jahradami fe rvznáffející zahřímmati. Když fe
mrazu ftrafujeme, sapálíme na ftraně zahrady,
odťud táhne toftr, o půlnoci jeden nebo tofce
obňů, aby fe fouř táhl po celé zahradě a rozdud
zabřímal. ra taforoé ohně proti mrazům Berou
fe plamenem fipatně hořící Tátty, fteré toffaf
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mnoho fonře bámají, £. p. ffnilé -a fyrotmé břímíky
fiftí, bnůj, -djrooj, fhnilá fláma a tb, Mejlépe
jeft, tbyš fe £ odránění omwocnýh firomů ob:
mrazu, ztvláfitě m č.e Črvětu,»tvffiďní obyvatelé
jebnobo mífta fjednotí, a fažbý tve fmé zahradě
udělá oheň; nebo fe tafto fpůfobeným fouřem tvzbud
nad celým míjtem oteplí. — Jednotlivé ftromy
(£. p. broffimormé, meruňťomé) rání fe proti
$rozícím mrazům na jaře přiťrytím rohožťanti,

S. 69. 7. O moji.

ZBofi nejmice fifodt orwoct zralému, neboť
od nich nabodnuté omoce počíná na ftrontu fníti.
Btolájitě fe fhánějí tvofi po meruňťách, brofimic
a hrufifád. dyž fe pozoruje, že otooce ob tvofů
trpt, přimáže fe na torfilu ftromu fáhmwice na
plněná medotou mobou, do nfáto tvofi tolezon
a fe potopí.

8. 70. 8. © mrabclá.

Štrom třefiňotvý a fitčpomaních toifjní pro
(mé dutné a ranní otvoce. jeft toelmi tmášen,
přece mofjať jiď množí tve fmýů zabradáů uc
dtějí toyfažomati, protože jejid otwoce, jaf unife
bozrátvá, od ejn torabců býmá přepabeno, tať
še na ftromě, froutě ponefanýh pecef, nic jiného
ť čefání fe nenalezá. WKodftrajjení těďto neziva
ný hoftů dobře jeft na ftromy třejjňomé a
tmijiňormé rozmějtiti Únfg čefnefu, jehošto filnou
ůui torabci neradi čijíce, firomu fe mybýbají.

S. 71. 9. © rojličním bomácím bobytťu, jať ftromům
orvocnýim fffodr.

Wěnohý Iehfomážný Lofpodář fazt omocné
ftromy foufebůn neb 1 fám fobě tím, že nedává
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froůj bomácí bobyteř, a fice bobyteť Hormězí, otoce
a toz, beze toffí boblídy pájti a Boditi tv za
bradáh a na mífted, fbe jou tfazemi otmocní
ftromotmé. Dobyteť Homězí ofoufármá, jať ropfoťo
bofáfne, liftí to foruně i 8 mětmemi, fmým fffu
báním ftromy roztrhnje, nebo fe o ftromy brbe
a je přelamuje 1 royťácí, a taťto ftromy ormocné
buĎ docela ničí, anebo afpoň jim půfobí 103
ličné nemoci.

Nejíffoblivějjjí domácí bobytče pro zahrady
jeft otoce a obzmlájitě foza, neboť tato nejen
jař toyfoťo dofábne ftronm m foruně na tmětrotů
ofoufává, ale tv zimě i fůru na pni foffolem
ohryzuje a tím ftrom ničí.

Wtnohé bofpodbyněpoufitějí a zatofrají ztolájitě
na podzim, mozimě a na jaře fré hufy bo za
brad, a tu fe fhlebá, že i tyto fmými zobáťy
ojrýzají fůru mladých firomfů, a ftromfy nič.

Óomězí bobytef, otoce a bufy nemají bez
bohlíbťy niťby připufitěny býti, fozám ale bubiš
aahraba tošby zamřena.

S. 72. 10. © jněhu a jiní.

Sněh a jíní, mlabé ftromfy obtěžující a je pob
lamujict, má fe pofažbé opatrně se ftromů ftťáfati.

TV. Obbělení.

$. 13. Popi8 olvoce a ftromň olvocnýd.

Jde pobámámčtenáři popiá jednotlivých brufů
omocnýdh a ftromů jejich, a fojím fe nabějí, že
mnohému pěftiteli ftromtů orocnýh 3 uaffeho
obecnéholidu na 9Roratě melmi bobře poflouším;
neboť tv tomto popifu náučí fe náš proftý Lib
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něfteré dobré druhy omocné jmenomitě znáti, -a
napotom může fažbý ble přání fimého na ftroms
fáh to žádané ormoce fobě bud fitěporoati, aneb
jiš ltěporvané ftromfy fobě foupitt, a tím způ
fobem dobré omoce < zahradám najfeho projtého
[ibu (foe ho až-pojudpoříblu jeft nalezti) fe rozninoží.

$. 14. a. Jablfa [ctni. |

1. Jabíťo fedomé čili fflenáč. SOmoce
jeft malé, Čulaté, bledožluté, na ftraně fínnečné
počerivenale, topdámá tvelmi filnon jahodotoou
neb malinorou toůni, mafo má fněhobílé a plné
fifáry, přezralé ale zmoučnatt. oto jablfo bo
zrá již fu fonci čertvence, patří tedy mezi nej
ramějfjí bruhy jablef, nedá fe ale dlouho bržeti.
Strom bujně rofte, hodí fe taťé pro ftudenějíjí
frajiny Wloramy; mladý ftrora nafazuje čafně, a
býmá úrodný.

2. Bílá renetfa, melm fráfné, a fbyž fe
za čerftva ji, občerftoimé jabífo, zrolájitě fe fHobf
na ormocnémíno. Jraje v září a dojahuje ro říjnu
nejlepfjí duti, aniž madne. Strom rojte bujně,
jeft tocími úrodný a nemůže býti bojt tvyfazotván;
pobít fe tafé pro ftudenějfjt Erajiny Woramy.

3. Srpnáčeť, besfy melifé a pro tabule
rvelervitané jabífo, nedá fe ale Dlouho držet, zraje
m polormici frpna. Strom rofte bujně.

4. Ralmilla čerwmená letní, proftřebně
refiťé a pro tabuly tmášené otvoce, zraje to frpnu,
a Dáfe fota 14 bní držett. Strom rofte bujně,
bofafuje ale jen proftřební týjíty.

5. Panffé jabíťo, melmi fráfné, proftředně
relifé a dobré jabífo. Araje rm září, nebá fe
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ruffaf blouho bejeti a brsy zímoučnatí. Strom rofte
zdloufjamě, a bofafije jen proftřední mýjihh. P

U 6. Ralwilťfa žluťá letní, těélmi Lrájsé
proftřebně elitě jablfo, ! hobí" fe pro tabuly.
Zvařé -to fepmr;'a b6 Te Bržety G neděl, pať ztratí
fivon fffármnatoft. Strom tofte bujně, -a "býmá
hobně meliťý.

T. Růžáť, jabíťo proftřebně melifé a fulaté,
na loži omocném boftárá fůžt maftnou, jeft fforo
acela čerméné, inafo má bílé, jifáronaté, líbě na
tvinufé. ZJraje to září, a bá fe až do Iftopabu držeti.

S. 15. b. Sabífa podzimu.

1. 3abíťo jahobomé, omocezašloutlé, na
pofební ftraně čerimeně pruhomané a tuice moučs
natí. Araje to frpnu, a nedá fe po tři neběle
brjeti. Strom jeft proftřební tvelifofti, rofte bujně,
ročtroemá roztajený, a býmá melmi úrodný. Aablfa
tyto nemají melťé ceny.

2. Walinomé jabíťo, jeft melfé, sc flu=
nečné ftrant topfoce čermené, podlouhlé a hranaté.
oto jabíťo jeft Infodné, Čořennéduti, fifáronaté,
— jeft ffomem mýborné a jedno 3 nejlepfjíh
plodů ftromomýů pro tabuly. SAraje to září, drží
fe tvcími petoně na jtromě a mítr ne tať brzy ho
(hodí. Strom rofte 3 mlábí bujně, tofjaf nebos
fáhuc Dlouhého wěťu, a lehfo boftámá fpály. Pro
jeho bobré otwoce a úrobnojt zaflufuje malinomý
Itronef býti četně fázer a fictřen.

3. Sablťo Smibbergra,' jeft barmy Bílé,
má mefmi (effuatoou fůži, na ftvaně flunečné fmětlos
růžoroou. 9Xnfo jeho bílé 8 čermenými šilfami
jejt ffáronaté, cjuti hojně Pořenné a namimulé,
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— jebno 3 nejfepífih jableřf. SOmoce zraje (i
fonci září nebo to říjnu, a dá fe až bo java
bršeti. Strom rofte bujně a býmá melmi úrobný,
nehobí fe ale pro ftubenějíjí frajiny. *)

4. Sabílťfo Mamřinec, Heztymelifé jabífo,
bobí fe jať pro tabule tať © pro bomácí potřebu,
graje ro říjnu, bá fe při fifátvě bršeti až bo mánoc,
paf zmoučnatí. Strom m teplejífich frajináh za
flufuje četně fázen býti.

5. Bunčomé jablřo, jeft meliťé,žluté, fulaté
jabífo, melmi libé můně a uti. Araje ležením
to mějíci projinci, a bá fe jen čtyry neděle bržeti.
Strom rofte bujně, hobf fe pro fažbou půdu, a
baří fe i o ftubenějífih frajináh, zajluhuje teby
ro ftubenějjjíh Erajináh naffí Moramy fázen býti.

6. Letní zlatožlutá renetfa, melfé a
ffrooftné podzimní jabíťo, Hodí fe fned se ftromu
ť fnědtu. Jraje to září, a dbáfe přece až bo zimy
bršeti. Strom nebýmá rozfáhlý, fpoťojí fe 8 fažbou
půbou a zafluhuje m ftubenějífíh frajináh Mtoratvy
hojně fázen býti.

7. Čermený pruhovaný farbdinál, meliťé,
frájné podzimní jablťo, Hodí fe £ fněbfu i pro
tudyňíťou potřebu. Jraje to říjnu, a dá fe aš
bo profince bržett. Strom rofte bujně, žádá ale
bobrou, míce fudou půbu a teplejífí ponchí.

8. 76. c. Jablfa zimní.

1. Berlinffá omčí Hubičfa, teliťé po
dlouhlé, fforo málečťomité žluté jablfo 8 čerives

+) Obe toffeh potud umcbenýh druhů jablef obbrit fe
na jádoft rouby u fpijowatele této fnifhy, ted faráťe
m Doubramnítu na Wřoramě.
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nýmiprufami.| Mafomážluté,tuhé,plné
fořenné fifáry. Araje m měfíci profinci, a dá
fe celou zimu Ddržeti. Strom rofte bujně, jeft
úrodný, Dofafuje ale jen proftřební mýfíty, —
zofluhuje četně fázen býti.

2. Bimnf míffeň jeft nejlepfjí "ovoce ta
bulné, t fpolu pro fažbou domácí potřebu netvy=
roronané. Jablťo jeft polo blebožluté a polo fráfně
červené, fulaté, mafa tmelni Kutného a mifí

na dloufýů ftopťáď, fbcáto najje obyčejná mífjeň
jen malou ftopfu má. Sraje to liftopadu a bá
fe přeš celou zimu až na jaro drácti. Strom
miluje dobrou půdu, rofte zdloufatmě ale rozložitě,
Dofahuje znantenité ýfjhh a tyfoťého ftáří, nerad
fnefe řezání a daří fe 1 tv ftubenějffih frajinád;
pročež nemá tv žádné tvětjjt zahradě fdázeti.

3. MWelifá míffeň, jabíťo blebožluté, na
Hunečné ftraně polo fráfně čermené, tvelifé, tať
ác jeden Čus čafto míce než půl Iibry máží, tulaté,
maja bílého a rvelmi utného, a mifl na frát
ťůd ftopřáďh. Araje m liftopabu a bá fe přes
im Držeti. Caří fe ztoláfítě na myfoforoftlých
Itromeý, nifolito ale na zářrfcíh. Remá to žádné
rčtjjt zahradě fdházeti.

4. Grancousffé jabíťfozefiledhtěné, melmi
frájně, proftřebně toelifé, a pro tabuly tmášené
jablťo. Araje fcšením m profinci a dá fe dršeti
až Do jara. Strom rofte bujuč, býmá melmi
rodný, a zafiufuje toffcobecnéhoroxfifření.

5. Weliťý zlatopepáť, jablťofráfné tabulní
a nemyrolonané pro bomácí potřeby, jejt proftředně
oeliřé, tuhého a fpolu fflátvnatého mafa. 3raje
Io Tiftopabu, a Dá fe bršeti až bo jara. Strom
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miluje dobrou půbu, jene mětroe vzhůru, rofte
ablouhamě a býmá jen proftředně toclifý. Wlá m za
bradáů hojně fázeu býti, neboť jeji mwelminefný.

6. Soubdečťy, jabíťo proftředně tveliťé, žluté,
čertoeně pruhotvané, fifávy flabdlé, jeft bobré tg
bulní otvoce. Jraje to profinci, a dá fe aš bo
února držet. Strom daří fe m fažbé půbě, jeft
proftřební roelifofti g toelmi úrobný, jejt hoden
Gojného myfazorvání.

T. Ranenffé jabíťo, jeft jabífo proftřebuí
relifofti a hobí fe jať £ jíblu tať 1 pro ndýyňjťé
potřeby. Araje o lednu, a dá fe při fifárě bržeti
přes celon zimu až bo černa. Strom dařt fc
to Čašdé i ro fipatné půdě a ro frajinácy lab
nějíjího ponebí, dofafhuje jen profttední twelifofti
a býmá náramně úrobný. SŠtront) tohoto drufu
nemělyby m žádné zahradě fdázeti, též fe tento
bruh dobře hodi do polt a f filnicím bo ftromořabí.

8. Btlá mlajfá zimní falmilla jeft
jablťo Gobuč melifé, toíce myfofé než fjivoťé, nej
tráfnějijí jablfo hranaté a dle duti mýborné.
Warma tebo jejt žlutá, na ftraně finnečné frvětlo
čeriená, neb čertocnýmiffornanu ffropená. 3raje
ro proftuct a dá fe přes celon zimu bržeti. Strout
gádá dobré půdy, rofte zdlouhamě, rozložitě a ne
bofahuje tvelfého ftáří.

9. Rutnomá renetfřa (fbulině) jeft pros
ftřebně.melifé jablťo, relmi fráfné tabulní orvoce,
bartoy citronotvé. Wlafo má bilé, filárnaté, na
minulé. Strom rofte zdlouhamě a není telifý,
ale rucímt úrodný.

10. Angliďá zimní parmice, jablťofodně
roeliře, tráfné, uti nejmýbornějífi, jeft bartop
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alatožluté, na ftraně flunečné počermenalé, čermes
nými Čárami pruhomané. tafo má pojlontlé,
fforo dřuplamé, plné ffabťé fořenné fifároy. Jraje
to profinci a dá fe pře8 celon zimu držeti.
Strom žábů bobré půby, rofte bujně, bofabuje
znamenité mýfily, čafně nafazije, a býmá melmi
úrobný. Safinfuje tv zahradbáh bojně fázen býti.

11. BWinné jabífo, jeft bobré omoce, jať
£ fněbťfu taf i pro fudyňffou potřebu, bá fc
arláfitě upotřebomati na ormocné tofno. Strom
jeft náramně úrodbný, a hodí fe bo ftromořabdí
poble ceft. SOrvoce zraje to profinci a dá fe bržeti
pře celou zimu.

12. Welilý pruhomaný Hhranáč, fráfné,
melifé a dobré jablfo. Araje t profiuci, a bá
fe až bo jara držeti. Strom žábá bobré půby,
rofte bujně a býmá úrobný.

13. Grancouzffá fEmoftná renctfa, jablťo
jeft roefmi Úráfné, meliťé, Barmy fforo zcela čers
menc, mafo má proftřebně fifátonaté a duti flabdřé.
Araje tv profinci a bá fe bršeti až bo února.
Strom žábá tmelimi bobré a míce fuďfé půby,
rofte bujně a býmá telifý.

14. Nemypromnaná renetfa, jabífo pro
fudyňffé potřeby a tabuly nejyšíjí ceny. SOroce
jelt fulaté, barry fmětložluté, červeně pruhotvané.
Wtafo má fněhobilé, fořenné, plné flabřé naminulé
fifároy. Araje to profinci a bá fe bfouho to zimě
bržeti. Strom žábá dobré půby a tepla, rofte
bujně a býmá toelmi úrobný, zafluhuje tu zahras
báď Hojně fázen býti.

15. 3á3moromá renctfa, jablfo proftřební
tocltfofti, $uti fotenné, výborné, obzroláfitní orvoce
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pro tabuly. Jraje to profinci a dá fe až přes
tmu bržeti. Strom žádá bobre půby, rofte zdfou
hatvě a býrá úrobný. Xento druh zaflufuje býti
bojně fázen. *) |

16. Renetfa fožená, jabíťfomelifé, ut
bobré a fifámy uaroinulé. SOrmocejeft olitoozelené,
na ftraně flunečné žlutozelené a počermenalé, pro
tudyňfťou potřebu nermyromnané. SJraje to lebnn
a toydrší až do jara. Strom fe fpofoji 6 fažbou
půdou, fnefef bobře i ftudenějfjt ponebí, rofte
bujuč a dělá forum rozložitou. Zaflnfuje pro
frou úrodnoft Hojně fázen býti, ztuláfítě tv ftube
nějfítd frajinády bo ftromočadt podle ffirofhd filnic.

17. Orfeanffá renetfa, melifé toelmi
frájné jablťo. ěajo má bílé, požloutlé, plné
ffťátoy, ©uti fladfé a fpolu [ibě narminufé. Jraje
ro profinci a Dá fe aš bo jara držeti. Strom
žádá dobře tuzdělané dobré půdy a teplého tvý
finnného ftanoroifitě, rofte bujně a brzo a Hojně
nafazuje, zafinbhuje četně fázen býti.

18. Šafránomá renetfa čili fafránfa,
jablťo meliťé, frájné a tvelmi dobré duti. Měafo
má pošloutlé, $Hřuplamé, bartvy jeft požloutlé, ua
Hunečné ftranč frětločertoené 8 červenými prus
bami. Araje fu fonci října a dá fe m zimě
bloufho bržeti. Strom rofte rozložitě, fnefe t ftube“

nějjjí ponebf, a nemčíby míby tve eltýd ga
bradáh dyběti.

19. Renetfa ffvoftná, jablťo jeft pros
jtřebně melifé, na flunečné ftraně Čertvené, tve

*) Ra žábojt obdrží je voubty toffeh tědto druhů
u jptfomatele této fniby, jaf již můffe pratveno.
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ff pořoženělé;— tozácnétabúlní ovoce. Jraje
to Tiftopabu a dá fe až bo jara držeti, Strom
dábá bobr půby, rofte rozlojitě a jefk úrobný,
zaflufuje četně fázen býti. ,

20. Bílé zimní Hedbbámnéjablfo jeft
froětložíuté a jen na flunečné ftraně jeft temnějfít,
fpolut jeft telmi bobré duti náťyflí. SOroce zraje
m liftopabn a bá fe celou zimu brýcti. Strom
nebýmá uifby tochifý.

21. Brbomťa čili Lecar, jablťoproftřebně
rveliťé, bartoy zelené, na fiunečné ftraně požloutlé,
příjemné £ fuěbťfu za čerfttva a pro fudyňffé po=
třeby netvyrotonané. Sraje tv profinct a bá fe
aš bo jara bršeti. Strom žádá bobré půby a
tepla, zofte z mládt bujně; přece toffať bofahuje jen
proftřební tvefifofti. Jafluhuje četně fázen býti *)

22. Brubotmaný zimní agát, jabífopro
ftřebně tvelfé, náramně fráfné, toelmi příjemné
£ fněbťu, a Út fažbé Domácí potřebě melmí twás
gené. Araje to fiftopabu, a bá fe cefou zimu
bršeti. Strom bofofuje jen proftřební tvelifofti,
jeft velmi úrobný, a Hobí fe taťé pro ftubenějíjí
frajiny. Jafluhuje $ojně fdzen býti.

23. Wejlimeťf meliťý, jablťo jejt žinté,
8e flunečné ftrant počermenalé. Mafo jeft bílé,
tubé a drupatvé, Auti fořenné flabťé. Araje
to profinci, a bá fe pře8 zimu a jaro bolefo bo
leta bržeti, a z jara 8 podivalou ozbobuje tabulu.
Óobt fe ztoláfitě na otvocné míno. Strom žene
ročtive tozhůru, bofahuje Hobné rýjity, a jej

*) Tafé 3 těhio brubů jableť [ze roubůw boftati u fpi
fomatele této Iniby.

l4
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telmi úrodný. Jima ftromu téměřnefifobí, i hobf
fe on mýborně £ filnicím bo ftromořabí.

24. Anagliďý zlatopepáť, jabífo malé,
mafa zažloutlého, duti mýborné. Štrom oftámá
tvžby malýa jeft náramně nefný.*)

25. Bluté zlatňátťo, jablťo projtřebně
meliťé, zajipičatělé, zlatožluté, na ftraně flunečné
tmatmočermené. SOmoce zraje ro projinci, a Dá fe
ož na jaro držeti; aniž twadne, jejt mážené jať
pro tabuly, tať i pro bomácí potřebu. Strom
rofte zporoolna, nafazuje brzy, a bofahuje jen
profiřební telifofti.

26. Jelené zimní zlatňátřo, projtřebně
relifé zimní jabíťo, mafa bílého, uti nami
nule, mážené oroce jať £ jnědfu, taťf i Do fu
$yně. Sraje to profici, a dá fe bez tmabnutf
a atráty ©uti držeti až Doléta. Strom zaflubhuje
bo polí hojně fázen býti.

27. MWeltépruhomané ctfaříťé jabífo,
jeft jabíťo meliťé, rmoelmi fráfné, přihobné jať
ře fnědťu tať i pro fažbon domácí potřebu. Jraje
o profinci, a bá fe až bo léta brěeti. Strom
rofte bujně a rozlošitě. Saflubuje m zahradád
četně fázen býti.

28. Kardinal frmorubý, jablťo projtřebně
Ielifé, melmi fráfné a příjemné © jíblu za Čer
ftma. Smoce jejt poblouhlé, mafo má čermené,
a jeft pro fažbou bomácí potřebu mýborné. Sraje
m liftopadu, a dá fe celou zimu bržeti. Strom
fe fpoťojí 6 fažbou půbou, a fnefe i ftubenějffí

+) Aa žádoft obdrží fe rouby tohoto i brvou náfle
bujicíý drubů, jařož i brubů pod (. 30, 45 u
fpiformatcle této Knihy.



Popi8 otmocea ftromů omocnýe. 315

poneší, zaflubuje tedy tv ftudenějfjíh frajinád
Woramy hojně fázen býti.

29. Bimnf fladťý paptrníf, jabífo pro
ftředbně tmelifé, toelmi frájné a duti fíbezné.
Araje to profinci a dá fe až bo leta bršeti. —
Strom vofte bujně a bdofahuje znamenité mýffty.

30. Ralmifla ananafomá ($mabrátfa),
jabíťo Hranaté, žluté, na flunečné ftraně počertvenalé.© Mafomápošloutlé,Úřupamé,utt
ltbezné fořenné, — f fnědfu týborné jabířo.
Araje to liftopadu a dá fe až do lebna bršeti.
Strom jábá bobré půdy a tepla, rofte bujně, a
gajlnhuje m zahradbád Hojně fázen býtt.

31. Bflé fntšecí jablfo, jablťo hranaté,
íce fulatí, bary požloutlé a na flunečnéftraně
blebočermené. OJlafo má měťfé, buti natminulé a
fořenné. Óobf fe jař pro domácí potřebu tať
if fnčblu za čerftma, ztvláfitěčale jeft roydajné
na oroocné tvfno. Sraje ro liftopadu a dá fe až
přes zimu bržeti. Strom rofte zblouharvě, tv bobré
půdě dofahuje znamenité ýfjfy i ftářt, zafiubuje
1 r ftudenějíjih frajinád bo polí a podle filnic
fázen býti.

32. PBomerančomé jablřo, jabífo hodně
toelrťe, fváfné tabulní ovoce. Araje to profinct a dá
fe až do leta brácti. Strom baří fe i m ftudeněj
fith Úrajináh to půdě Hubené a famenité, jen ne
mofré, ro půdě dobré dofafuje náramné týfffy
t ftaří; a zaflubuje £ fázent do polí a pobíc
filnic (zrofájítě m ftubenějíjíh frajinádh Atoratvy)
tmfjeho fdimálení.

33. Renetfa fampaňfťá, jabíťojeft mefmi
fráfné, barmy blebošluté, na ftraně flunečné Čer

14*
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roenorůžomé; mafo má Bílé, plné flabřé fifáoy,
jeft mýborné zimní omoce. Strom rofte zblou
hamě nebýmá toelifý, za to ale náramně úrobný,
šafinfuje tedy mmzahrabáď a na poli $ojně

(zen býti.
34. Renetfa pítrnhomá, jablťoinalé,melmi

Zráfné, jať pro bomácí potřebu tať 1 pro tobuly
twášené. Jraje teprmo na jaře a dá fe tve ftubených
flepidh celý roť dršeti. Strom rofte zblonbhamě,
gábá dobré půby a teplého mýflunného položení.

35. Angliďá granátomá renetfa, jabífo
jeft na flunečné ftranč čerroené, 8e ftinné firany
pošlontlé, mafo má nažloutlé, dřupamé dAuti,
melmi [ibě fořeuné, hodí fe jať pro tabuly tať
t pro fasdou bomácí potřebu. Štrom rofte bujně,
bofahuje znamenité mýfffy, žene mětme mzhůru,
a jeft melmi úrodný. Jafluhuje m zahrabám četně
fázen býti.

36. Geffamá renetťa, jabífo proftřebnětvc*
iřé a © fněbtu mýborné. Jraje m profinci a dá
fe celozimu držeti. Strom rofte bujně, dofahuje
znamenité rýfjíy, Dýmá úrobný a nebýmá ua
gimu příliš +ouloftimý, zaflubuje m ftndenějífic
frajiná Wčoramyfázen býti.

37. RKorunfomá renetfa, jabíťo melifí,
Barry žluté a folfolem ffropené Čermenými pru
bami, mafo má bílé a $utt nemypromnané. SJraje
o mějíci liftopabu, a dá fe celou zimu brýcti.
Strom rofte bujně, dofabuje znamenité můýjífy,
Pýmá úrodný, — nemůže tedy bofti © fázení ob
poručen býti.

A8. Renetfa fyrečťomá, jablfo moeltřéa
ftwoftné pro tabuly, jedna 3 nejlepfjiů reneteř.
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Seho Hladťá fůže jeft citronomé barmy, na fíus
nečné ftranč načermenalá a čermenými prujami

čárfomaná. Itajo má btíf, ifámnaté, duti ffabfo
fořenné a fpolt navinulé. Jraje m proftnci, a
bá fe bršeti aj bo leta. Strom rofte bujně, na

fazuje brzo a hojně, drul tento neprůše pro v
brady najje dofti býti obporučen.39. Berfotvá renetťa, jab(fo profttebně
telifé, podlouhlé, barmwyčertmené, duti fladlé
fpolu natinulé. Sraje ro fiftopadu a bá fe až

bo febna bršeti. Strom fe fpoťojí 8 fošbou půbou,
rojte sblouharoěč a býmá jen proftřebně melilý;
1 gafluhuje pro fioou náramyou nefuojt, aby byl
ojně fázeu.

40. Ženftá renetťa, jabíťo rveliťé, fráfné
a (polu 1 bobré. Araje tv profinci a bá fe aj
do jara brácti. Strom rofte bujuč, bofahuje zna
menité mýjíty a býmá úrobný.

41. Dtlá autillffá zimní renetfa, jabffo
teltfé, hranaté, barmy žluté počertocnalé. AJčafo
má tuhé, ale píné filároy, uf fladfouatwinulou.| Strom.roftebujně,býmímelitýa
melm úrodnů.

42. Windforffá renetfa, jablfo roelifé,
Hranaté, na finneční ftraně počertoenalé, hobí fe

jať £ fjněbfu taf i mýborně fu fašdé bomácí
potřebě. AJraje ro profinct a dá fe až D0 jara
brjeti. Strom žádá bobré půby, vrojte rojlofitě
a býmá úrobum.

43. Renetfa citronorá, jabíťoLráfné,
projtřebně telifé, bobí fe jen pro tabuly, poněs
tvadž fe dlouho bržeti nebá. SOmoce má čiftou
citronorvou bartuu. Wěafo má bílé, píné cufrojpé
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ffároy, nebršť-li fe příliš bfoubo. Daří fe bobře
na záťrfcím.

44. Btlé mlaffé rofnarinomé jab(fo.
Sablťo frájné, proftřebně melifé, m čas bozrání
gluté, na ftraně flunečné blebočermené, mýborné
tabuíní otvoce. Aafo má bílé, plné fiťároy, duti
cufroré natommulé. Araje to liftopadu a dá fe
aš do jara bráct. Strom fe baří tfjube, fpos
ťojí fe s fažbou půdou, jejt toelmi úrobný, a
zaflujuje jať m zahrabái tať i ua poli fojně
fázen býti.

45. Zubáč, jablťo profttebně meliťé, bíebo
zelené, hranaté a bobré. Jraje to profinci. Strom
jeft melmi úrobný.

46. Pramý žlutý zimní fftětiňan, jabífo
jmětle žíuté, na flunečné ftraně ffebočertoené. 9čafo
má červené a ©uf mýbornou. Araje tv profinct
a bá fe bršeti aš bo leta. Stromrofte bujitě,
bofafuje ale jenom proftřební mýjffy, jeft melmi
úrodní) a otvoce petvně na ftromě bvží, zafluhuje
jař do polt, tať stolájitě poble filnic Gojně
jázen býti

41. Zečfomaná renetfa čili ftraťáč,
jablťo proftředně melifé, barmy zelené, fněbými
tečfami zcela ffroprné, duti dobré, fladfora
minulé. Araje to profinci, a bá fe toe fié bobré
Óuti až do jara ubržeti. Strom rojte bujně a
rozložitě, a býmá úrodný, zafluhuje to zahrabád
četně fázen býti.

48. Ungliďfá ffpitální renetfa, jabíťo
proftřebně toelifé, mnohem toyšjít než ffirffi, bartvy
šíuté blebě počermenalé. Otafo má běložluté, tuhé,
fifámnaté a fořenné; — jeft tvýborné tabulní
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jablfo, jaťož i fu fažbé bomácí potřebě příhobné,
druj tento nemůže býti pro zahraby boji top
$malomán.

49. Renetfa mufffátomá, jablfo proftfebně
reliťé, a pro tabuly tmelntirozácné. Sraje ru fifto
pabu, a bá fe až Do února bržeti, pať jejt
moučnaté. Strom rofte tefele, ale bofahuje jen
projtřední meliťoftt, a býmá melmi úrobný.

50. Čermený farbinaf, telifé, fulaté,
čerimené pruhomané, frájné a mýborné zinmí
jabífo. Sraje to liftopabu a bršť fe až bo února.
Strom žíbá bobré maftné půby, rofte rozložitě,
býmá úrobný a zajluhuje Hojně fázen býti.

Popiš jednotlitvýh druhů Hrnfifovmýůa ftromů jeji.

S. 77. a. Órufify letni.

1. MWelťáletnt mujiřatelťa, Hrufjfa pros
jtřebuě melifá, poločermená a pošloutlá, bobré
trhomé oroce, a uejlepjjí mezi brufy mufffatelo=
roýut. Yčafo má jenmé a fifáronatí. Sraje to čer
roenct a bá fe až 4 neděle bršeti. Strom vrofte
zblouhamě, bofahuje jem proftřební tveliťojti, a
býmá tmefmi úrobný. SJaflfnje ob Hofpobářů
hojně fážen býti, neboť fe bobře yplácí.

2. Saťubřa čermená, omocejeft proftřební
melifoftt, na jlunečné ftraně čermené a Im zadu
To ča8 bozrání žluté, a plné bobré flabřé |jjfároy.
Braje mw Čermenci, a dbá fe jen týben bršeti.
Safubťa jeft mýborné trhorméomoce. Strout rofte
bujuč a eli tvyfoťo,býmá tíž úrobný. 3afluhuje

ob Plana četněfázen býti.. Mablenfa, omoce jeft malé, šťuté a fu
fonci července, fbejto bozrá, nejmzácnějijí tabulní
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omoce. Otafo má filámuaté a dobré, nefmí fe
ale na „ftromě' nedat. přezráti, nýbrž ftrhá fe,
dyž počnežloutnouti, bá fe bržeti 14 bnt. Strom
bofofuje jen proftřební melifofti a býmá úrebný,
a omoce rofte 1mdumáčíd. Zaflufuje Hofpobáťm
T fázent obporučen býti.

4. Marfptfa, omocemalé, barvy žluté,
duti bobré, £ fněblu příjemné. Sraje ro červenci
a jeft dobré trhorvé ormoce. Strom baří fe m fažbé
půbě, bofahuje náramué fly, býmá úrobný a pro

fré ranní, tvelint bobré trbotvé otvoce, zafluhuje
četně fózen býti. *)

5. Wodňatťy, otvoceproftředněmeliťé,bartvy
zelené, trou požloutlé. Jraje Ču fonci července,
a jejt bobré trhormé oroce, duti dobré a f jněbťu
příjemné, nefmí fe ale nedat na ftromu přezrátt,
jináče zmouční. Strom rofte bujně, bofahuje zna
mentité tvýjily, a jejt velmi úrobný. Jaflubuje
ob hofpodářů porojjimnutí.

p. Salcburfy čili Solnofrabfy, otoce
proftřebně tveliťé, počermenalé a položluté. AB čas
bozrání jeft plné flabfo-natotnuté fffámy. Jraje
o tějíci frpnu a býmá dobré trhormé otvoce, bá
fe 'ale jen 8 dní držeti, fbežto napotom moučnatt
a jen ť fujfent fe hobí. Strom rofte bujně, a
bofahuje znameutté mýfjíťy.

7. Čeffá citronfa, otvocejeft malé, fulaté,
barmy žlutí, na flunečnéfiraně čermenými tečťanti
ffropené. Ja čerjhva požívané jeft fifáronaté a

*) Sřoubydruhů „bod čti. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14,9, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 99,Ba, 36, 41, 51,

hy 53, 57 obbrět fe na pojábání W fpifomateletéto tnihy. “



Popis omoce a jtromů omocnýcm. J21

duti tmelmi lafobné,. Araje lv frpnu, a bá fe
1 tři neděle bržetí. Strom bofahuje jen pro:
fttební twelifofti, býivá tvelmi úrobný, $rufity
jeho býtají bobré trfhomé omoce; pročež firom
zafinbuje ob hofpobářů četně fázen býti.

8. Watořinfa žlutá, orvoceproftřebnětve
nfé, jať £ fněbfu tať i pro bomácí potřebu tvý
borná letní brufifa, a dobré trfjomé orooce. SJraje
ro frpnu n dbáfe držeti 14 bní. Strom fe fpo
fojí 8 fažbou příbou, rojte bujně a bofahuje znas
menté tvýjty.

9. Matrřinečťa čerivená, oroce proftřebně
mvefifé, a pro bomácí potřebu tvýborné. Araje
o frpnu a bá fe bržeti 14 bní. Strom rofte
bujně, daří fe m faždé půdě, a býmá úrobuý.

10. Belťfá panenfťá hrujiEa, orvocefráfné,
proftřebně roelifé, barroy nazelenaložluté. Mafo
má bílé, plné fiťitoy, duti twelmi dobré. Jraje
o frpm, dbáfe 14 dní bržeti, a jejt toho čaju
mýborné tabulorné otwoce. Strom rofte bujně,
bofahuje znamenité mýjíty a jejt náramně úrobdný,
zaflnfguje tvůbec fážzen býti.

11, Rřebčice, otvoce proftřební imelifofti,
podlouhlé a bartvy žluté. Yiajo má Hrubé, ftehřé,
fteré fe tafořťa tm úftej drobí; orvoce Hobt fe
stolájítě £ fuficuťt. Sraje m frpnu, a bá fe tři
neděle bržeti. Strom bofahuje jen proftfební mes
(tfofti, tmětive žene tozhůru a a býmá úrobný.

12. Breftffá máfelnice, otvoceproftřebitě
telifé, nažloutlé, na flunečnéftraně fráfně Ertvorubé,
Wčafjomá bílé, fifáronaté, Huti ibě naroinulé, [[abfé.
Braje to frpnu, a bá fe tři uebčle bržeti. Strom
bofahuje proftřední rveliťofti, a býmá úrobný.*,
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13. $Piťfla, otvoce jeft tweliřé, pobloublé,
položluté a poločermené, pohlebu relmi fráfného.
Araje tv frpnu a nebá fe blouho bržeti, neboť
býmá brzy moučnaté. Strom fe baří tw fažbé
půbě, rofte bujně, bofafuje hobné mýfity a býmá
twelmi nefný.

14. Órujiťa fifomá, omoceproftřební ive
(ifofti, podlouhle, 8 tluftými ftopfami, na ftinné
ftraně požloutléč a ua flunečné ftraně tmatmo
čermení. afo má požloutlé, píné bobré fladfé
ffároy. raje m frpnu, dbá fe jen frátťy čas
držeti, jeft ale toho čaju mýborné tabulní oroce.
Strom rofte bujně, bofahuje jen proftřební toeli
fofti a býmá úrodný. Zafluhuje to zahradách hojně
fázen býti.

15. Otebomla, ovoce malé a fladťí, barroyšlutě.© Zrajemmějícizáři,hobifefufažbé
bomácí potřebě, a bá fe bráeti 14 bní. Štrom
rofte bujně, bofahuje hodné mýjíty 1 tloufftfy, a
bodt fe míce bo Hofpodátffýh fabů uež do zahrab.16.Smůýcarfa,olvoceproftřebně© meliřé,
nafulatělé, 6 tluftými ftopfami, žluto- a zeleno
pruhormané,jejt melmi dobré a fifánatí. Jraje
m frpnu a bá fe bržeti 14 bní, floují pouze
© fnědlu. Strom proftřební melifofh rofte roz
lošitě a býmá úrodný.

17. MWlafačťa, omoce proftřední melifofti,
duti mebomí, fifáry plní, hodi fe ztvláfitě T fu
jent. Sraje ro září a bá fe 14 bní bržeti. Strout
rofte bujně a rozlošitě, a bofahuje znamenité
wýfity. Druf tento zajluhuje četně fázen býti.

18. Čáflamfn, oroce melifé,plné nejflabfit
fitáry, [fooftiné tabulní otvoce, jaťož i mýborné
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fu fašbé Domácí potřebě. Jraje m frpnu a dá
fe bršeti až bo fiftopadu. Strom rofte bujně a
rozložitě, a býmá melmt úrobný; zafluhuje boj
ného myfazomání.

19. RKláfiterťy, ovoce malé, tmamočermvené,
plné bobré meborméfffáry. Jraje to frpni a dá
fe 14 bní bršeti; jeft bobré trhomé omoce. Štrom
rofte zblonhamě a bofafije jen proftřební meliťofti.

20. Králomffá bělice, omoce proftřebně
weliťé, Úrájné, duti nejícpfjí. SJraje 1 září a bá
fe 14 dní Dršeti. Strom žádá teplé půby, rofte
bujně bofahuje ale jeu proftřební ýjjfy; zajíu:
Guje melmi četně myfazotmán býti.

21. temonfy, omocemeliťi, báňatí, fráfné
barvy Lemonowť, hodí fe jař pro Domácí potřebu
tať i pro tobuly. Sraje m frpnu a bá fe jen
6 bní bráeti. af mile na ftromu žloutnotti po
činí, mufí ztrháno být, jináče býmá moučnaté
a nefutní. Strom rofte bujně, bofahuje ale jen
projtřební tvelifofti.

22. Cermiufa, omocemelifé, poblouhlé, zcela
čermené, melmi fffáronaté, hodí fe ©fněbřu i £ fufiení.
Jraje Wofrpnu a bá fe bršeti 14 bnf. Štrom bo
fahuje jen proftřební melifofti a býlvá roefmi úrobný.
Druh tento nemělby to žádné zahradě dpběti.

23. Wřafomičta, olvoce malé, po jebné
ftraně frětle čerroené barmy, fiťároy bobré, hodí

fe zmlájítě £ fuffent, brzo fe ufufit, a ufufjeno
jeft twelmi lahobné. Jraje m frpnu a bá fe jen
frátří) ča8 Držeti. Strom rofte bujně, bofahuje
anautenité tvýffty a jeft náramně úrobuů.

24. Četní pítružťa, otvoceproftťební tvelis
fofti, tvelmi fráfné, poločertvené a položíuté, plné
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libéfflátvy.< Jrajeto„frpn,táftbršetitříneběle,aútiťbynebniličí.| (Stromjefijenpro
fiřební toeltfofti, a náramně úrobný: safinbuje
Yosabrabácy ojného ropfazomání. boh]

9. 78. b. $rufffy podzim,
25. Peregriffa čermená, omoceproftfebně

toeliťé, plné bobré fffármy, náramně ffrooftné orvoce
pro fabnly. Araje m říjnu a dů fe Držeti tři
neběle. Strom žábá teplé a fudě půdy, rofte
zblouhamě, bofahuje jen proftřební telifofti a jeft
tocími úrodný; druh tento zaflufuje m zahrabá
četně fázeu býti.

26. Peregriffá fožená, oroocefezfyelfí,
rýborné tabníní orvoce, má ale tu necuoft, je
aa míhlýh let tuze fe rozpuťámá, zčerná, a jeft
m tomto fimou nabhořfíč. Jraje tv říjim a bá
fe celí) mějíc Oržett. Strom šádá teplé, fudyč
půby, Býmá nemelifý, ale iwelmi úrodný. Jeft
hoben tojjeho f$málení.

27. Alnmeďá pargameutfa, oiwoce Hezfyrvelifé,$futnéaliběfffáronatí.© Jraje1říjnu
a nebů fe dlouho drácti. Strom. rofte bujně,
býmá úrobuý, a jeft hobný hojného ropfazotvání.

28. Aapolconoma máfelničťa, orooce
jeft Dezfy oeliťé, zabřihatělé, barmy citro
notové,výborná to podzimní hrufjía pro tabuly.
Araje ro říjm a bá fe 4 ueděle dráeti. Stromrofte© bujně,| dofafhije© znamenitéwýfifya
býmá nefný.

29. Dieloma máfelfa, otvocebodně mes
titě, poblouhié, barry citronotvé, fffármou přeplý=
rvající, duti cufrorméa Čoťenné. Jraje to liftopabu

Jj
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n dá fe 4 neděle bršeti, aniž tondue<Strom. bo
fahuje jen proftřebut meliťofti a býmá.úrobný.

80. 2Bejcormfa, omoce proftřebně toelifé,
Todl fe jať pro tabuly, tať i pro faždou bomácí
potřebu. Araje to září a Dá fe 4 neděle bršeti.
Strom rofte bujně a bofahuje znaměnité můfffy.

31. Pftružťa, olvoce proftřební twelifofti,roýborné,fráfnéarozácnéprotabuly.| Zraje
o liftopadu, dá fe 4 neděle brjeti a nefemrlá.
Dčafo má bílé, fifármou přeplýmajíci, butt cufrormé
a fořenní. Žtrom žádá tepla a bobré půdy, bo
fahuje jen proftřední melifofti a býmá úrodný;
zafluhuje m zahrabádh četně fázen býti.

32. Rráfenfa, omocerclife, frájné, bary
zelenošlatí, počermenalé. IWafo má bílé, plné
[ibé filármy. AJraje mozáří a dá fe 14 dní držeti.
Štrom rofte bujně, dofafuje znamenité tvelifofti,
jeft melmi úrodný a zafinfnje hojného topfazomvání.

33. Podzimní cíjařťa, omoce buď za
fulaténé, ud podlouhlé, Močas dozrání jeft fmětle
šluté citronomé barivy a na flunečné ftraně po
čertenalé. IWafo má bíle, plné libé cufroré
fffároy, mufifatomé můně; jeft to tvýborné otvoce
pro tabuly. Jraje < říjun a bů fe 4 neběle
bršeti. Strom rofte zdlouhamě, dělá malou Čorunu
a tětive nefe ozhůru, bofahuje tolifo malé tonfffy;
jeft meli úrodný, taťé fe bobře daří ro ftubenějíjím
ponebí. Jaflufuje noble ceft a filnic hojně fázen býti.

34. Podzimní frafamice, otmocetocími
fráfné a fpolu melmi bobré, pro tabuly 1 fafbou
domácí potřebu. Araje to liftopadbu a dá fe bržeti
4 ueběít. Strom žádá bobré půdy, rofte Gujně
a býrá nefný.
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35. Planá pauffá brufifa, ormocehodně
teliťé, pro faždou domácí potřebu mýborné. SJraje
mwzáří a dá fe dršeti 14 dní. Strom dofafuje
znamenité mýffly, býmá úrodný a daří fe i to ftube
nějíjím ponebí; hodí fe zmláfitě dobře do ftrontos
řadí podle filnic.

36. Jelená peregriffa, omoce proftředně
velité, fbooftné pro tabuly. Má mafo bílé,
pošloutlé, plné cufromé fifároy, jeft bartvy zelené.
SOmoce zraje m liftopadu, a dá fe držeti po 4
neběfe. Strom žádá dobré Dlubofé půby, rofte
bujně, bofahuje jen projtřední meliťfofti a býmá
eli úrodný; zafluhuje m zahrabáďů můbec
býti tvyfazotván.

37. WMřandlomá hrufjřa, omoce proftředně
melifé, frájné, barmy žlutozelené. afo mánašlautlé,fifátoou© přeplýmající,Úutináťyflé
cufrorvé. SJraje to září, ucbá fe ale dlouho bržeti.
Strom rofte bujně, žádá tepla a dobré půby, a
býmá úrodný. SOruj tente zafluhuje m zafhradáů
četně fázeu býti.

38. SťořicomĚa, omocemelfé, dlouhoftopfé,
barmy pramé ffořicomé, mafa fifármnatého. Jraje
m Iiftopadu, a bá fe dráett 3 neděle. Stront
rojte bo můfity, dofahuje proftfební melifofti, a
jeft melmi úrodbný.Safluhuje to zahradád tvyfa
zotván býti.

39. Roždálfa, otvoceproftředuětocítřé,barvy
zelenožluté, mafo má bílé, telini ffláronaté, but
cufrorvé; twýborná to hrufifa pro tabuly. SJraje
ro říjnu, a dá fe bršeti 5 neděl. Strom fe fpofojt
8 fašbou půbou, rofte zblouhatvě, toyblíží jaťo
pláně, a zaflubuje Bojuě toyfazorván býti.
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40.RKrafaufa,otvoceprojiřebně| melifé,
jo fťutfu fDvoftné pro tabuly. Zraje ro liftopabu,
a bá fe bršeti 3 neděle. Strom fábá dobré majtné
půby a teplého ftanotvifitě, hojně nafazuje otvoce,
zaflubuje tedy Býti hojně fázen. rr

41. $Bapežťa, omoce profiřebně veliťé, a
pro domácí potřebu tvelmi užitečné. Jraje tv září,
a dá fe bržeti 14 dní. Strom bofafuje zname
nitě mýfity, daří fe taťé me ftudenějffth frajináh,
a býmá melmi úvodný. Dobře fe Dobí bo polí.

42. Podzimní mufifatelfa ©Dóreloma,oroceproftředně| meliťé,Barmyžluté,velmi
ffáronaté. SAraje to říjmí a dá fe bržeti 4 neděle.
Strom fe daří m fožbé půdě i taťé re ftube
nějfjíh frajinácdh, jeft jen proftřebně meliťý ale
náramně úrobný. Jafluhuje hojného toyfazotváuí.

43. Rýnffá podzimní ptačníce, otmoce
voelité, »uti fořenné. Araje tm Iiftopadu, a bá
fe 4 neběle držeti. Strom rofte bujně a dofahuje
znamenité wýfify. Jaflubuje hojného myfazomání.

44. Doftorfa, ormocefráfné, libé za čerftma
ť fuědťu, a roážené £ zamařomání. SMmoce zraje
m říjnu, a nebá fe blouho dršeti. Stront rofte
bujně a býmá úroduý.

45. AleranbromĚa, omoce imelifé, bartvy
slutozelené. DMafo má blebobílé, jitámou přeplý
mající, duti fořenné a cufromé. — tozácná to
tobulní brufifa. Jraje to liflopabu, a dá fe 14
bní bržeti. Strom rofte bujně, bofahuje znante
nitě můfity, a jejt nefný. SAaflubuje to zahrabád
hojného tyfazotvání.

46. Kolmanoma podzimní máfelničťa
ovoce projtřebně ielilé, poblouhlé, a u ftoply
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gafulatělé. Wtafo má bílé, filárnou přeplýmající,
duti fořenné,natpinulé, cuťrotvé.Srufita jeft bartuy
citronormé, a nefctorfá. Jraje m říjnu, a bá fe
3. ueběle držeti. Strom rofte zdlouhamě, býmá
jen proftfebně melilý ale tmelmi úrobný. Saflu
Buje hojně fázen býti.

47. Parábnice, omoce melifé, hodí fe protabufg"4profažbou| domácípotřebu.Araje
m frpriů, a bá fe jen 14 bní bršeti. Strom
rofte bujně, bofahuje proftřební teliťfofti, a býmwá
úrobný. Safluhuje četného tvyfazorvání.

48. Oloubhoftopřá cufromfa, orvocepros
ftřebně reliťé, mýborné © fněblu a mážené pro
tubyň. Araje m liftopadu, a nebá fe dlouho
drýeti. Strom rojte mefele, bofahuje proftřední
rvelifofti, a býmá úrobný.

S. 79. c. Órujfjíh zimní.

49. Dugoma pargamentfa, otvocepro
ftřebně meliťé a mzácné pro tabuly. eft fmětle
klutá, mafo má bílé, Wuti Čořenné, cufromé a
rmelmi Ifbě. Jraje m dubnu, a Dá fe až bo léta
bršeti. Strom žádá melmi teplého a proti ntras
aimým mětrům dráněného položení, rofjte bujně
a jeft úrobný.

50. Cifařťa buboliftá, Drujjla proftřebně
melifá, břidhatá, bartoy fročtlo-šínté. ORafo má
tuhé, filáronaté, duti cufromé a fořenné. Sraje
teprmona jaře. Strom žádá tvelni teplého ftano
rifitě, rofte tvefele, a nebýmá toelilý.

51. Gerbinandřa, $brufifa tmeliťá, Lráfná
a tofborná. oto omoce jefjt poblouhié, bary
našloutle zelené, mafo má bílé, fffátonaté, Huti
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cuťrowé,flobfé, zatvánějící mufifátem. Byaje v pro
finci, a bá fé hobně dlejho bržeti.: Stronr tofte
bujně, přece ale dojahuje jen proftřední roelifofti,

a jet melmi úrodný. Jafluhuje o pojnabáhojného myfazomání. stoe
52.. Wirgule, jedna 3 nejifmofinějířté

zunní Drujjeť.K)moce toto jeft melifé, podlouhlé,
barmy zelenosšlutí. Wlajo má běoštuté, lámou
přeplněné, Wýuti cufrotví, zamminějící mufifátem.
Jraje m ledmi, a dá fe dlouho dršeti, Strom
miluje míce fušjjí půdu, rofte bujně, dofahuje
znamenité fly a mýfffty,nebýmá ale příliš úrobný.

D3. Sřimfa, omocemelfé, podlouhlé, bary
zelené, ro čaš bozrání jluté, ftopfu má tmžby
nafřivenou. %Nrvoce jeft plno lahodné fifárvy.
Sraje m profinct, a dá fe držeti až do dubna.
Strom rofte mefele, mětive žene tozhůru, býmá
proftředně melifý a mefmi úrodný.

54. Seblefá máfelničta, omocemelifr,
pratvá [Evoftná máfelnice, plná mebormé fifámy.
Araje fu fonci liftopadu, a dá fe 4 neděle držeti.
©trom žádá dobré půdy, rofte bujně, žene mětrne
tozhůru, a jeft melmi úrobný. Strom tento
nemělby m žádné zahradě neb ftromořadí podle
cefty ĎHyběti.

55.. Jimní zlatnice, omoce proftředně
tmeliřé pro Úudyňř melmí Dobré a Imážené. Araje
r lednu, a dů fe držeti až do lčta. Strom: rofte
bujně, přece ale dofahuje jen profttední toýjily,
a býmá úrodný. .

56. Belená poftnice, omoce proftředuí
metiťofti, zrolájítě iwášené tabulní orvoce pro jaro.
Jraje m březnu, a bá fe dršeti až do fruřtna.
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Strom rofte bujně, žádá ale dobré půdy, a jeft
úrobný. Jafluhuje v zahradád hojnéhotoyfazotvání.

5T. Pargamentfa, omoceproftřednětvelifé,
Wlároného příjenmého maja, barmy zelené. Sraje
o [iftopadu, a dí fe hodně dlouho držeti, aniž
adne. Strom žádá dobré půby, teplého a mice
fudjého ftanormifitě, rofte tmefele, dofahuje ale
přece jen proftřední melifofti, a jeft Čaždoročně
náramně úrodný. Saflufuje m zahradád četně
fázen býti.

58. Mřanice neb zimní ptačnice, jedna
3 nejlepjjíh zimním Úruffeť. SOmoce jeft Hodně
meliťé, podlouhlé, u ftopfy zaťulatělé, barvy
fmětlo-zelené. Wtajo má bílé, fflármou přeplýma
jící, duti tozneffené cufromé. Sraje tv profinci,
a toto zrání trmá pře8 celou zimu. Strom žádá
úrodné tofce fudé půdy a teplého ftanotrvifitě,
nafazuje pozbě ale hodně. Yčemá m žádné mětjjí
zabrabě dpběti.

59. Gedbámnice, Drufifa hodně twelilá, za
tulatělá, froětlozelená. SYtajo má bílé, nažloutlé,
fifámou přeplýmající, uti cufromí a fořenné.
Jraje m profiuci, a dbáfe 3 neděle držeti. Strom
rofte bujně, býma royfoťý, a nefe Hojně.

60. Blaffá zimní pargamentfa, fezfy
roeliťá zimní $rufila pro tabuly. Sraje 10 dubnu,
a nedá fe dlouho držeti. Strom rofte bujně, býmá
relifý, a nejlépe fe daří blíže zdí na můýfluní.

61. Rěmeďá mufifatelfa, melilá zimní
brufifa pro tabuly, a tafé tmášená pro Čažbou
domácí potřebu. SOmoce jeft náramně filné toňně,
barmy žluté, fe flabým čermánfem na ftrauč flus
nečné. Dtafo má bílé, fffaronaté, uti cufromé.
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Braje to měfíci březnu, a dá fe bržett až bo
foětna. Strom žábá tmelmi teplého ftanorvifitě,
a trodu molýťépůby, rofte bujně, a jeft tvelmi
úrobný.

62. Pravá zimní ambretfa, hrufifamalá,
ale jedna z nejzrolájítnějíjíh zimni Hrufjeť.Atafo
má pozelenalé, fifároou přeplněné, a cufrotou Huf.
Braje to profinci, a mnofé Úufy otvoce až m útnoru.
Strom žádá teplého ftanotifftě, rofte tvefele a
Jeft melnti úrobuý.

63. Pramá letutční pargamentťa, brujifa
proftřebně tmeliťá, a ffroofhté tabulní otvoce. Yafo
má bílé, tmelmi fiámnatí, uf flabfou nato
nulou, baru pozelenaloušlutou. Jraje m bubnu,
a bá fe až Do čermna držeti. Strom žábá bobré
půby, dobře fe Daří na mýflunné zdi, dofahuje
projtřební toelifoftt, a jeft náramně nefný.

64. Rrumlomffá zimní $-rufiřa, frájná,
hodně melifá hrujjťa, Huti mýborné. Jraje to pros
ftnci a dbá fe jen 14 dní bržeti. Stront šábá
teplého ftanototfitě, rofte bujně, bofahuje ale přece
jen projtřební mýjjťy, a býmá úrobný. Jaffuhnje
m zahrabáh hojného toyfazotvání.

65. Podzimní fitutgartfa, toelfá, roelmi
frájná a ffooftná máfelničťa pro tabuly. Sraje
m únoru, a dá fe dršeti až do bubna. Strom
vofte twefele, bofahnje jen proftřední tvelifofti, a
jeft úvobný. Jafluhuje toůbec fázen býti.

66. Oermanfa, fezfy tvelifá a jebna z nejs
lepfjih zunníd hruffeť.Jraje profinci, a vytrmá
čafto, aniž hniličí, neb fnije, až do jara. Štront
šábá dobré, těšťé, a toulce míhfé půdy, a jeft
nárantně nefný. Ylemělby 10 žádné zahradě Hybětt.
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Popiš jebnotlivýh druhů (wefttomýh, flímovýh a
romů jejich. 1

$. 80. 1. Smeftfy (farlátfy).

1. Srpnomá fimeftfa; tato fftocftta jeft
toe tmářnofti, tvelifojti a ýuti firveftce obyčejné
pobobná, jen že ranněji bozrámá, a že niťfbh nes
má mafa tuhého a jadrného jaťo fiiveftfa obyčejná,
hodí fe £ fněbťu 1 pro fudyň. Araje to frpnu,
nedbá fe ale dlouho bržetí. Strom rofjte bujně a
jeft úrodný; zajíubuje zmlájitě tv. jtudenějíjich
frajinách, tbe obyčejná ffwejtfa nebozraje, Bojs
ného tvyfazormání. *) |

2. Jelená firmeftfa. Šrefifa tato má po
bobu ffmeftfy obyčejné, fůji trodu náťyflou, blebě
šlutozelenou. Wlafo má zelení, tvelmi jfláronaté
a fiabfé. Strom fe fpofojí 8 fožbým ftanotwijftěm
a 8 fožbou půdou, rofte bujně a býmá toyfofým
a nefnýut.

3. Ratalonffá jiimeftfa, ovoce tuze bobré,
rocíťé, fnlaté a barvy přičermenalé, nantobralé.
Wiafo má zlatojlutí, tuhé. Jraje m frpm a na
aačátťu září. Strom rofte bujně, žábá ale bobré
půdy a tepícho ftanowifitě, má Bvět relfý, ale
ua mrazy rorát[ý.

4. Blaffá fimeftfa, omwocetoelifé, barvy
modré, duti bobré, jejt (ahůbfon za čerftva, a dá
fe taťé dobře fujfitt. SAraje ro měfíci září. Strom
vofte nízce, tvětrve fponjftějí fe fmým melifýmlifteru
hodně bolů, má frvět welfý a jeji rvelmi úrodnů.

©) Ja požádání obbršt fe rouby těcto druhů ffiveftel
pod čijí. 1 a 7, jafož i 3 druhů flito pod čtjí. 2,
3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 16 u fpifomatele této
fniby.
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©5. Modrá batfomá fftoeftřa, jeft otvoce
tocími bobré, podoby pobídihle, barvy Čermvené,
To ča8 bozrání fforo černé. Mafo má žiuté, tubé
a flabřé, hodt fe jať ©jíbíu tať i ©fuffent. 3raje
m září dříve než obyčejné ffweftfy. Strom rofte
vefele, bofafuje jen proftřební melifofti a jeft
roelmi úrobný.

6. Bremffá fimeftfa, otmoce proftředně
melifé, barrvy žluté, plné flabfo-cufrotvé filároy.
9čafo má jenom málo poufitějící ob peďy, hobdf
fe £ fněbťu, niťolim ale f fuffení. 3raje m frpnu.
Strom refte bujně a jeft fažboročně nefný.

7. Stdlomfa, omoce toto podoby Iáhmičné,
jifátvy plné, barroy čertvené, mobrou mlhou po
tažené, jejt roelmi úhlebné a bobré. 3raje to frypnu.
Strom nefe fmé tenfé toěttve tmahůru, bofahuje
jen proftřební teliťofti a jejt nefný.

8. 81. b. Slimn.

1. Wěernňťomá flíma, otoce jejt twelfe,
fulaté, bartvy žluté. iafo má žluté, plné jjfároy,
duti meruňťomé. Xento mýborný brub bodl fe
€ fnědfn t £ fuffent. Araje tu září, a bá fe blouho
na ftromě Držeti. Strom rofte bujně, bdofabuje
znamenité rvýfjíty a fily, a jeft úrobný; zaflubuje
četuě fázen býti.

2. Jelené rynflů čili zelenfa, otvoce
tnfaté, proftředně tvelifé, požíoutlé, a na flunečné
ftraně počermeunít. Olafo má zeleno-jluté, plné
fámy a toznefjenéhuti. Druf tento jeft nej
lepffi a ucměfby lv žábné zahradě dyběti. Vlůže
fe tařé fuffiti, ale jen zpormolna, Úbyš bříme na
jtromě tron ztvabre. Araje to frpiu, nehá fe ale
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dlouho bržeti. Strom fe fpofojí 8 fažbou půbou,
rofte bujně, bofahuje znamenité mýfity a jeft
náramně úrodný. Daří fe tafé dobře i tv ftube
nějfjíh frajináh.

3. Obromffé rynřló čili zelenfa obroto>
fťá, ormocejejt tveliťé, fufaté, fůši má pošloutle
zelenou 8 čertveným náletent na flunečné ftraně.
Wafo má $lutozelené, toelmi jemné, plné fffárvy.
Braje u frypnu a nebá fe dlouho držeti. Strom
rofte bujně, bofahuje ale jen proftřební melifofti,
a jeft tmelmi úrobný, zajluhuje to zahradách četně
fázen býti.

4. Mřobré rynĚló, otmocejeft malé, fmětlc
zamobralé. Atafo má žluté, troďu zattordlé, plné
fladťé fflámy. Jraje m frpnu. Strom tofte bujně,
bofafuje hodné mýfify a jeft toelmi úrobný.

5. Černé rynĚíó, omocejeft proftřebnětoe
tě, fulaté, tocími fladřé, tuhého žintého maja.
MŮŠLmá černou 8 mobrýnt náletem. Zraje to frpnu
a dá fe zmolna fuffit. Strom rofte bujně, do
fahuje znamenité ýfity a jeft nefný.

6. Čermené rynĚld, otvoce jeft mmelifé,
fulaté, barmy brinatně čermwené.9)Jtajo má žluté,.
tuhé, dofti fladfí, nejde ale od peďy. Zoto otvoce
bá fe t ztvolna fuffiti. Jraje fu fonci čermence
neb na začátťu frypna. Strom rofte bujně, má
forunn rozložitou, a dofafuje tmýfíty obyčej
ný ffroeftef.

T. Maugeronfa, otvoce proftřebně rvelifé,
tulaté, má fůži čertocnomodrou 8 modrým ná“
letem. Oafo má zelenožluté, tuhé, fladfé a telmi
příjemné. Araje m frpnu. Strom rofte bujně..
býmá tyfofý a úrodný.
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8. Aninfa, omoce jejt frátťoftopře, fulaté,
plné dobré fifámy, barmyp načernalé 8 mobrým
náletem. Araje fu fonci čermence. Wzrůft ftrorm
jeft ffrormný. ACemá m žádné zahradě dpběti.

9. Rateřinfa, omoce jeft blouhoftopřé a
poboby frbcomé. Kůže jeft tonfoce žlutá 8 btlým
náletem. Wčafjomá žluté, roelmi tuhé a náramně
fobřé, bobí fe jať za čerftma £ fněblu, tať tíž
1 £ fuffení. Jraje m září. Strom fe fpofojt
8 fožbou půdou, rofte bujně a jeft úrobný.

10. Smatojanfťá fltma, omocejeft pro
ftřebně melfé, fulaté, barmy tmaimomobré, uti
roelmi příjemmé a fladťé. Araje to měfíct čer
venci. Strom bofahuje bezťémýfify, a jeft úrobný.
soto fice malé ale tvelmi bobré a jebno z nej“
ronnějjfíh peďomýc oroocí, zaflufuje r zahrabád
četně býti fázeno.

11. Čermená meruňťomá fimeftfa, ovoce
jeft Bezfy elfí, duti mýborné a flabfé. Araje
m pofomici frpna. Strom rofte bujně a jeft
velmi úrobnů.

12. Papffe žluté čtít papufit neb pamí
vejce, ovoce tuze toclife, tocjceti podobné,
8 útlou žlutou fůžt. OJčajomá žluté, plné flablé
fifáry; nepoufítí ob pedy. Sraje m frpnu a hobt
fe jen £ fnědťu. Strom myhání fiiné rouby, jefjt
jen proftředně elifý a melmi úrodný. Daří fe
taťé dobře m ftubenějjjíh frajinád.

13. Papfle mobré, omocejeft melifé,barmy
černomobré. Otafo má čermenožluté, fladťou ffá
vou přeplýmající, nejde od peďy, a nedá fe fuffiti.
Araje fu fonci frpna, neb na začátťu září. Strom
rofte bujně a jeft úrobnů.
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14. Papfie čermené, ormoce jeft hodně
reliťé, barmy čertoenězamobralé. Diajo má žluté,
náflablé fifároy. Sraje tm frpnu. Strom rofte
bujně, má ratolefti brobné, bolů mificí, dofabhuje
jen proftřební telifojt a jeft nefný.

15. Cerimená cífařfa, omoce má pobobu
mejčitou, jeft proftřebně toelifé, na flunečné ftraně
čertvené 8 mobrým náletem, na ftime ftraně fimětlo=
čermené. Atafo má žluté, Auf bobrou flabdfo
natminulou. Jraje fu fonct Července, neb uazačátfufrpna.| Stromroftebujně,a.jejt
velmi ucjný.

16. Bilé Perdbrigou, omoce jeft fulaté,
projtředně telifé a melmi frátfoftopté. $Hůžejeft
bělošlutá 8 bílým náletem. AJčafomá zelenožluté,
tuhé, toíce fladťé $nti, Dobí fe £ fněbfu, zmláfitě
ale © fuficnt. Sraje fu fonci frpna a na začátťu
září. Strom rofte rozložitě, bofabuje znamenité
obfffy a jeft nefný.

17. Gyacintotvá flíiva, olvoce má pos
bobu tmejčitou, jeft malé, blouhoftopťé, bo mobra
červené 8 mobrýn náletem. Dčafo má sluté,
tuhé, plné Autné fladťé fffármy. Jraje m měfíci
září. (Strom rofte tvefele, býmá ale jen pro
ftřebuě toclifý.

18. Zřeffňomá fltma, otvoce jeft tvelini
frájné, co nejivětfjí třefině tocftťč, tvift na bloubé
ftopce, a jeft barivy tmarmočermené. Wiafo má
říbřé, fůši trorbou, Dojně náfladlou. SŠejt to pro
tabuly vážené otvoce. Sraje to Čermenct. Štrom
rofte zblouhamě, bělá jeu ffroronou foruntu, jeft
atíbřa fin úrobný, jeftliše jeho vět zaftifnou
pozdní jarní nrazotvé.
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19. Datlormá žintá fIttoa, ovoocejeft elifé
8 mafem žlutým, plné cufrotvé fifámy. Jraje tv září.
Strom býmá neroeliťi a fmé tvěttve poufitt bolů.

20. Broffimomá flfma, omocejeft podlouhlé,
na flunečné ftraně hvětfočertvené a na ftirmé firaně
požloutločertvené. IJčafo má žInté, fjtvefifoivé fffátvy.
SOůžejeft hladbfáa přihořťlá, fterá fe nedá floupnouti.
Zraje to frpnu. Strom feft tvelmi nefný, na zimu
ale douloftimý.

21. Smeftfa febmibhrabdffá, otvocejeft po
blouhlé, barivy brunatné 8 modrým náletem, dutt
Woeftforvé alě flabfé. Olafjo má zelenožíuté, plné
fifármy. Jraje m frpnu. Strom rofte bujně, býrmů
toyfořý a náramně úrodný.

22. Wzácněnfa (Pretiose de Tours) ; otvoce
jeft Falaté, malé, bariwy namodralé 8 čertveným
náletem. Oiafo má žluté bo červena, tuhé a příliš
fabfe. SOmocezraje to frpru. Strom rofte zblou
Harvěa pro foou nárantnou úrobnoft zůftárvázafrfalý.

s. 82. c. Wirabelfy.

1. Ziutá mirabelfa čili bimizfřa, otvoce
jeft malé, fulaté, ftopfy Úratičťé, Darivy žluté
8 čermenými ffornani. Mčafjo má tuhé, jluté,
plné cifrorvé fjfátoy, Auti roelmi příjemné. Dá
fe mýborně fufiiti, a fuffená jeft mffto falátu
bobrý přífujeť f pečením. raje to frpnu. Strom
tento uebýmá tvelifý, fnefe tvolné řezání, a fbyž
fe m forunč zmlobí, mytrmá i 50 roťů, jfa ne
uftále náramně úrobný. Zento tmýborný firom
nentělby to žádné zahradě dyběti *)

*) 3 3 tohoto druhu omwocelze na požádání roubů
doftati u jpifomatele.

-=15



338 Popié omoce a ftromů oivocnýd.

2. Ryfá mirabelfa, omocejeft malé, ploffo
fulaté, Bartvy zlatožluté 8 čermenými (ffornamt
a 8 bílou mlhou. Wafo má Iyfoce žlutě, fifáto
naté a náramně fladfé. Araje tv frpnu. Strom
nebýmátoeliťý a jeft málo uefný.

3. Germená mirabelfa, orvocemalé, trofilu
táhlé, miff na fratičťé ftopce. Slima tato ua
flunečné ftraně jeft připálená, na flinné ftraně
zelená a později fežloutne. Otafo má nožloutlé a
říbťé. Sraje m září, a Hodt fe pouze £ fněblu.
©trom jeft melmi úrobný, břemo jeho býmá řídřé,
a rábo ujýdá.

Popiš jednotlivýh druhů třejjňowýh a ftromů jeji.

S. 83. a. Zřejjně černé © barwimou fffátvou.

1. Zatarfa, omocemelifé, barvy tmatwo:
čertvené, fffárvy jeft tmtarmočermené, má pobobu
fforo tříhrannou. Yčafo má černočermenéa roeln
$utné. Araje tw mějíci čermeuci. Strom. rofte
bujně, bofafuje znamenité mýfify, a jeft úrobný. *)

2. Černá ©Bůtnerfa, otvoce jet roclifé,
rvift na dlouhé ftopce, bartvy Drunátně čertvené,
OMafo má flabťé, tuhé a utné. SOrvoce zraje
fu fonci čerimence a na začátfu frpua. Strom
fe pobobá tifini, dofahuje jen proftřední melifofti,
a jeft úrobný.

3. Bolomatfa, olvoce jeft dloubé, zafipi
čatčíť, frbcotvé, Úůšt má filnou a černou. čaje
jeft tuhé, černočermené, duti twýborné, plné bar
totivé fifámy. Sraje m měfíci čermenci. Strom

+) Roubů z těto druhů ormocepod č. 1, 4, U, 10,
15, 16, 18, 19, [ze na požádání boftati ufpifotatele.
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rofte mefelc, bofahuje jen proftřební tvýfify, a
jeft melmi úrobdný.

4. Biitneroma černá frdcomfa, omoce
jelt na jebné ftraně plošfjí, než na druhé, a ftopťa
jeft frátťá. Wiafo má měťté, tmatoočervené, plné
Barmimé fifároy, duti fladřé a příjemné. Jraje
m čerroenct. Strom rofte bujně, a jeft roeími nefný.

5. Pozdní moruffomá třefině, otwoce
proftřebně tweliťé jejt fforo čtrmerbranné. Kůži má
toyfoce černou, mafo měřťé, plné bartvirmé fifátvy,
duti jejt mýborné fladfo-náťyf(é, tviffňomé. Araje
fu fouct čertoence, neb na začátfu frpna. Strom
bofahuje jen proftřební mýfity, a jeft nefný.

8. 54. b. Zřejíně 8 nebarmitvou fifámou 8 čermenoufoži.

G. Zmamočervená májomfa, otvoce jeft
projtředbní roelifoftt, tmamočermené, butt bobré a
fladťé; rofte ro Bumáčí, dobré to trhotvé orvoce.
Braje Ai fonci Úvětna, neb na začátíu Čertvna.
Strom rofte bo mýfify, a jeft nefný.

T. Grafioufa, oroce jeft tmelfé, barmy
čerweně připálené, mafa $rupaivého, duti fladfo
náťyjlí. Sraje tu fonci čertocnce a ua začátťu
frpna. Strom rofte bujně bo mýfífy, a jeft ná
ramně nejný. SJaflubuje Gojného tyfazomání.

8. Oollaudfřá melfá fněžťa, ovoce jejt
telifé, 8 frátťou ftopfou, podoby fforo frbcotvé,
bartvy růžorvé, připálené, oftatně přižloutlé. Oafo
má běložluté, tuhé a $rupavé, Auti melmti flabfé
a příjemně fořenné. Seft to jebna z nejťráfnějíjíh
třefýní. Jraje m čermenci. Strom rofte twefele,
bofahuje jen proftřební elifofti, a jeft úrobníý.
Baflufuje ro zahrabáď četně fázen býti.

15*



340 Popiš olwocea jtromů orvocnýd.
+

9. Kropenatů Arupamfa, ovoce jeft
čertveněčfropenatí, podlouhlé a frájné 8 blonbou
ftopřou. SJraje o frpmr. Strom rofte bujně, bofa
buje znamenité mýjífy, a jeft tvelmi nefný.

10. %apoleonfa, oroce její proftřednítoeli
fofti, červeně fropenaté a podlouhlé. Atafo má
tubé a »rrpamé, fifámu fíadfou. Jraje to měfíci
čermeuci. Strom rofie tmefelce,dofabhuje proftřední
melifofti, a jeft nefný.

11. SPerlormfa, otwoce na dloufé ftopce
rotfící má pobobu frdcotmou, jeft fročtločerroeně
připálené. OXafo má Sěložluté, měffé a melmi
Wáronaté, Auf flndfou. Zato třefjně jeft jedna
a nejlepfjíh a nejťráfučzjjíh. Araje tv čerivenci
a te fepnu zponenábhla, a dá fe na ftromě 5
neděle bráett. Strom rofte bujné, a jeft tocími
nefjný a nedoulojftimý na zim.

12. Belfá $rupamfa, ormocejeji fulaté,
ffropené čertoenýmiiproušťami, frátfoftoplé, mtafa
tubého a melmi $utného. Zraje to měfíci čertoeuci.
Strom rofte bujně, dofahuje znamenité mýjfy,
a jeft nefný.

13. Růžomá třefinč, oroce jeft pros
ftřední telifofti, Barmy růšomé, olouhojtopfé, a
Habří, nalezá fe m dimáčíd. Seft dobré trhotvé
otvoce. Sraje tm čerfocuci. Žtvom rofte bujně,
bofahuje znamenité mýjjďy a fíly, a jeji náramně
úrodný. Auffuhuje býti fázen a pěítotván.

14. Čermená frbcomá třefině, orwocejeftblouboftopřč,| proftřední| melifofti,podobné
frbci, mafa řídťého, ffároy finofe, trodu náťyflé,
bartvy 1ůžotví. $Otwocetoto zraje ro frpnu. Strom
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rofte bujně, dofahuje znamenité tmýfiťy, a jeft
náramně úrodný. Jafluhuje hojného toyfazománt.

15. Čertvená fyrnice, olvocejeft pro
ftřební mwelifofti, fforo čtyrhranné, dlonboftopfé,
na flunečné ftranč tmaroočermené, na ftinné ftraně
froětlejjjí. Dřafo má Bílé, tvelmi utěřfé, plné fifáton,
duti melmt flabře. Óobdt fe zmlájitě £ fuffent.
trom dofahuje jen proftřední tvýfify, jeft ná
ramně úrobný, a zaflubuje Dojného rozmnožení.

16.Červená brupamťa Důttnerotva,
orovce jeji rveliří, na ffuneční firaně fmiaročer=
tveč připálené, 8 druhé ftranyg paf Barvy na
šloutlé, ftopťfa proftřebně bdloudá. Jěafo má tuhé
a bílé, huť mehni flabťou. Zraje to frpnu. Strom
rofte Oujně, Dojahuje znamenité mwýfity a fjířťy,
a jejt melnt úrodný.

17. Zrudhfcfoma májomĚfa, omocejeft
podlouhlé, podoby jrbcoré, bartvy růžové. Sejt
proftřebně taefifé a blouhoftopřé. Dřajomá tufé
a uáfladlé. Jraje obyčejně tm čertonu. Čtrom
rofte zbloubharě, má způfob tiffňorý, a jeft nefnů.

8. 85. c. Sřefině sc žlutou fojt.

18. Důttneroma žlutá Grupamfa,
otvoce jeft ploffaté, má podobu frdcotvou, totfí
na dlouhé ftopce, a jeft běložluté. Jčafo má tuhé,
Ú$ruparvé, fladff Huti. Araje to čermenci. Strom
rofte bujně, uefe hojně a fažboročně.

19. Boffowfa, oroce jeft proftředněryelťé
ploffaté, barvy co roff žlutí, mafa tuhého a
dobrého. Araje w Čermenci. Strom rofte bujně,
dofahuje znamenité wůfjfy a jeft úrobný.



342 Popis ormocea ftromů omocný.

20. Syrnice, otvoce jeft proftřebně tvelťé,
tulaté, Barmy bledě žluté, zamobralé, mifí na
bloubé ftopce. DMafo má tuhť, bofti flabťé. 3raje
o čertvenci. Strom rofte bujně bo můýfifya jeft
jen proftřebně nefný.

Popi jednotlivýh druhů wifjňomýd a ftromů jejid.

S 86. a. Wiffně 8 barmivou fffámou 8 černou neb
tmamou foži.

1. Oftheimfa, oroce jejt ffirjjí než delijí,
Barmy tmamočeriené, utt flabťonáfyfíc, tiff
na dlouhé ftopce. -3raje m čermenci, Štrom rofte
refmi flabě, dofahuje jen týfify tyfofcho feře,
jejt ale náramně úrobný. Atemělby tm jábní za
bradě dyběti. Wýhony, jenž od fořene royroftají,
foyž fe rozfabí, beze roffeho fflechtěnt to famé orooce
nefou, a tať tento rmýborný bruĎ tvifjní toelmi
lehce dá fe rozmnožiti. a třejíně bo forunyfftěpomaná,| poffytujetatotvifiněmelmifváfné
a náramně nejné ftromfy.*)

2. Rrálomfa, olvoce jeji tmatvočerrvení,
tyfelé, na dlouďé ftopce. Dozrámá m frpuu. Štrom
jeft drobného břema, telmi úrodbný, jeho vět
ale na zimu mefmi douloftivý.

3. Galcfá flabdbufffa, orvoce podlouhlé
proftřední melifofti, podoby frdcotoc, barrvy fmtaivo=
čermené, tvifí na dlouhé ftopce. Wčafo má tuhí
a fifámunáfladlou. Sraje již to Čertvnu. Žtrom
jeft jen malý, ale náramně úrobný.

4. MWelffá miffnč, omoce ntá pobobit
fforo frdcomou, jeft barmy černočevivené rotff na

*) 3 4 tohoto ftromomí pod č. 1, 2, 11, 12, 13,
(ze na požádání roubůtmodoftati u fpijorvatele.
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dlouhé ftopce. MMafo má tmatmočerrené, plné
ffáry, Huf mýbornou fladlofyfelou. Jraje m čer:
menci. Strom býmá filný a jejt velmi uefný.

5. Sťabufifa, omoce jeft načernalé, fladťé
8 trorbým mafem, tvifjně to tuze dobrá. Jraje
ro čertoenci. Štrom proftřední roulifofti jeft toelmi
nefjný.

6. Rannt fladufffa, omoceproftředbněmelfé,
podlouhlé, frátťoftopřť, nájlabíč, barmoy Čertveně
připálenč. Araje již to čertonu. Strom jeft pro
ftředníhotozrojtu.

T. Gerná fladufifa orvoce jeft melifé,
barvy černé, mafa měťfého a melmi flabfeho.
Zraje na začátťu čertvence. Strom jeft proftřebně
weliťů a nejný.

8. Brunátná fladufifa, otvoce.jejt
ielifí, fladbťe, barmy černobrunátné, mafa měťžéhoaÚutného.Arajenazačátíu| čermence.
S 87. Wifině 6 nebarmenou fifámou, fojt fmětle čer

wetou, prohlédbmvou (ffelní mwiffně).

9. Rráfná Gorfowřa, orocejeft fnlaté,
baronu má fročtie čertocnou, prohlébamou žlutou.
WMtafjomá fjebošluté, velmi fifátvnatě, $uti flabťé,
oroce tvift na dlouhé ftopce. Araje m. čerivenci.
Strom bofahuje projtřední melifofti, jejt málo nejný.

10. SAenomfa Ččermená, olvocemá
frátfou romnou ftopťu, a jejt fůje tať problé
bamí, še Čbyž fe otvoce proti fmětin bržt, jejt
i peďu miděti. Aafo má měťfť, roelmi fifáronaté,dutifladťonáťyfií.© Barwyjefttvyfofočerivené.
Jraje iw čermenci. Strom rojte bujně, dofahnje
znamenité wýfjfy, a jejt velmi nefný. Zafinhuje
ro zahradá hojného tvyfazommání.
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5. 88. c. Difině 6 nebarmenou fifámou, 8 foži fimětle
čermenou (%Amarcffy).

11. Monotoa amarelfa, omocejeft melté,
blebě červené, frátřoftopřé, duti flablofyfelé, mift
na frátťé ftopce. SJraje to čerimenci. Strom rofte
rozložitě, nebýmá weliťý, a jejt tvelmi úrobdný.

12.Ranní rálomifá amarelfa, omoce
jejt Hulaté, a má frátťou ftopfu. Stůže jeft problé
dbarmátmaročermená. Ylafo má měfťé, zcela bílé,
plné fifámy. Chuť jeft fladfofyfelá. Gobdí fe jať
ť fněbfu za čerftima, tať i € fufjenf. Neft dobré
trhomé ovoce. Araje mwčermnu. Čtrom rofte
bujně, býmá filný, není na zimu ouloftimi, a
jeft náramuě nefný. Jafluhuje rořbec fázen býti.

13. SIabřá amarelfa; amarelfa tato
má ftopfu frátfou, a jeft barmy tmatmočertoené.
Ytajo má bílé, měťfé, melmi filárouaté, duti
welmi flabťé. Jraje tmčertoenci. Strom proftřební
melifofti jeft nefný.

s 69. b. O mifipulid.

Vifipulowy firom daří fe to fasdém položení
a to faždé půdě; fpoťojí fe i 8e ftinnon polohou.
(Strom tento jeft ob přirozenofti feřomi, bofa
buje fota 12 ftřemíců vvýjíy, a mufí hned od
mládí dobře toeben a utwazormán býti. Simwéolmoce
nafjazuje na fipičťáď foliťaketých twětrví: pročež
nejmí jeho twětive býti řezánu.Wůfipuleferozmnožujítrojím| způfobeu
a Rice:

a) Semenem; peďy utufejí fe to měfíci liftopadnut
na jeden palec zhloubí do Úypré země flájti.
Po roce neb po droou lete ronroftié ftromty
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přefabí fe do fifolfy, a tamto fe offetřují a
ařezátvají. .

b) Uřeší fe filnějífí toětmičty, zaftrčí fe ležatě bo
země, to ftinném položení, a čaftěji fe zalijt.

c) %ejlepfjí a nejdutnějíjí ovoce poffytují, fobě
fe fitěpují na plání $rufiformhýů,na niž
taťé melmi brzy nefou.XOtmoce| mifipnlotvéjeftfulatéutefifofti

čt zmící malého jabífa, zraje fu fonci měfice
října, dá fe ale teprto jífti, foyž na [oži otwocném
abniličí. Jhniličelé mají huť naminulou, a muozt
(ibé je rádi jedí.

Očifipule jfou broojí, melfé zahradní miffpnle,
a obecné zahradní mifipule, Úteré pofichní o polo
tvici jjou menffí, nmolem ale úrobnějíjí. *)

V. Oddělení.

© záfrjcid.

s 90. Jáfrjfy jaťé to ftromýmjfou.

Báfrfťy jfou feřoré ftromy omocné, Úterépři
zdi nebo t plotu prfenném fázené na obří 4 latí
neb buleť hladce Hoblotvanýh roztvedeny býmají.
Bátfty feyjí zdi a ploty a ozdobujímífta, fterá
by jináče oftala bez ušiťťu. Aa záťrflu finfině
ztezaném jeft omoce doťonalejíjí z té příčiny, je
na ně může flunce a tozdud Ddoťouale a bez
přeřášťy půfobiti. OJnozí Drufomé omoce, fteří
jfon na zimu doufoftiwějíjí (£. p. broffwe), nes
mohou rv zahradád tvyftatočnýh mrazimým toětrům
půlnočním jinať býti pěftománi, leč co záťrffy.

*) 9ta žádoft obbráí fe rouby i tohoto orvoce u fpifos
watele.

+.
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Jdeš ale na menef, bo ftromořabí neb bo zahrab
roětrům toyftarvených záťrftotvé fe nehobí; tito fe
ale mýborně hobí pro malé myflunné zahrábfy,
Útevé před ofny fmého ftaroení naffi menfotont
Wčoramané boft čafto mívají; neboť na odříd
při zbi rozivebenií jfouce zeleninám neftíní a me
roabí, zdě Domu fryjí a ozbobují a £ tomu. jefitě
hojní užiteď přinájjejí.

I taťormýů malýď zahrábřáďh mofon tafy
beze fifody fimobobně ftojíct zálrjťomé i mimo
3bt rozfázeny býti, ponětmabýnenafazují melfé foruny.

S 91. © pobnožíh záfrftů.

Bátvflů fobě bochoroatí můjeme, Čbyž obyčejné
pláně jablforvé, hrufifomé a flfroorvé blíž země
fitěpujeme, a pať tyto tve fifolce moudře řežeme.
Nejlépe tofjať jeft, dcem-fi míti pramí záfrffy,
abychom za pobnože brali záfrifotmé feře.

Pro Hruffty záťrfforvé bíře fe za podnož adoule,
jišto jfou čtyry drnfy, a fice; jabloňorá,
$rufifotvá, portugalffá a čínffá (fytajjťá). boule
Hrujitomá fe nejíčpe Dobf za pobnož pro brufffy
zátrfEorvé.

©bdoule jejt ble froé přirozenofii ftrom feřomý,
fterů zřídťa fdy rofte mýfje než 10 ftřermíců, a
baří fe m fažbé půdě, jen nefnefe půdy příliš
pífčité, jaťoš ant tuze mofré, a unfuje ztláfítě
tvýfluní.

Oboule fe nejlehčeji rozmnoší a fice:

a) obnožemi, Eteré fe bn na jaře neb na podzim
od fmýh mateřníh Čořenůro eftrům nošen ob
vělt, pař te fifolce rozfázejí.
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b)zmláfitěflabením© mětrmičefbobobréftinné
půby, což fe bělá tafto: Aa jaře fe nařešť
co maliť tlufté a na jeden ftferotc blouhé brvou
i tříleté rětmičly, poftatvf fe 8 uříznutým foncem
bo náboby 8 modou na 24 bhobin, pať fe na
záhoně pro ně udnftaného položí lešatě do země,
aby myfufomala jen 2 neb 3 ofa nab ní.
Wětfto muft fe hodně a čafto zalémati. AXnto
tať bo země zafopaní měttve puftí během léta
fiwé fořinfy, fteré fe mohou na podzim nebo
ro příjítím jaře přefaditi do jifolfy.

c) $řišenicemi, a fice tafto: Dělabdé,zdramé gbou
(ormé ftromfy fe taf Hlubofo tvjadí do země,
aby jejich peň jen na něťolif palců oftal nad
zemi. Zen vof, fbyjto byly fázeny, fena ni
nic neřeše. Aa jaře přijitho roťu fe toffeďy
roční můftřelťy ohnou £ zemi, uperoní fe bře
ročnou totdlicí do země, a teť fe přífryjí zemí,
aby myfufomala jen 2 neb 3 oťa nab zemí.
Aa podzim fe Hřišenice pozorně myfťopají a
přefadt bo fifolfy.

2. Sabloňomé záfríty fe fitěpují na fivato>
jančata, anebo na flabě roftoucí pláně obyčejným
jabloňovýh bruhů. Imenujeme fwatojanče feř,
jehož orwoce zraje o fm. Sanč. Dáli fbo fmato
janffý feř, fterý jiš uefe omoce, mohou fe jádra
3 tohoto otwoce fážeti, a tafto podnože pro jablo
ňoré záťrfty mydoivati.

Zafé fe froatojančata ivelutt lehťo rozmnoží
tafto: Sebuč tluftá a zbramá fmatojančata rofabt
fe na připravený záhon do bobré země, a fořínťy
jeji zcela a hobněfe přiťryjí. Ayní fe půba ofolo
těchto ftromfů hodně mybnojí. Zať fázené ftromfy
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puftí immoboobnoží, teré brou neb tříleté měby
na jaře t 6 fořínfami fe obřeží a zafabí bo fifolfy.

3. 3a podnož pro záťrffomé třejíně jlouží
třejjně toť řečená mabalebfa, těž fe taťé hobí
ga pobnož obyčejná mtifjně a černé malé ptačitice.

4. Sreftfotvé a flímomé druhy fftěpují fe
na blumy a mfjeďy bdrudy flfivormé, fteré nemají
příliš filného vozroftu.

8 92. © fitěpomání záfrftomýd podnoží.

Ražbé, jaťéhololt způfobu fitěporvání pobioží
zátrffotvý, bud roubománím, fopulománím neb
očfotvánín, mufí fe, co nejmíc možná, ftáti
blíže země, aby fe potom ftromfům báti mobila
zábaná podoba.

(Srmatojančata a gboule mobfou fe roubotvati
bo rozťalu, fopulomati, uejlépe fe ale očťují na
fpící očťo.

Ztefině záťrffomé nejlépe fe daří fopulomá“
nín na jaře, mohou fe ale taťé filedtiti očťo
máním letním (na bbící očfo).

8. 93. af bloubo mají fe fítěčpotvanézáfrith tve
fifolce poneati ?

Šejtliže ftromtef to prromim roce po fioém fftě
pomání ubělá hobný mýbhou, a má-li ze ftromfu
býti zbařilý záťvýeť, mufí fe na podzim, nebo
m příjitím jaře bud myfaditi na fmé ftanotvifitě
a ble jmé buboucí poboby přiřezati, anebo Dome
dá-li fe jefitě te fifolce, mufí ro brufém a tře
tím roce fe fioé buboucí pobobč býti zřezán.

S. 94. © čafu řezání záfrjfů.

Ytejpříhobuějíjí čas fe zřezání zátrftů jejt
měfíc březen: pročež nemají záťrfťy, Úonž jfou na
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zimu toyfázeny, $neb na zimu, ale až 3 jata
býti přiřezány, neboť při řezání záťvílů na pob
aim lehce by pří učinčným ranáh tuhé nrozy
fttomfům ufifobiti, oťa blíž řezu pofaziti, a celé
toětrve tovfuffiti moflp.

8. 95. O myfazomání ftromtů zátrýfomydh fe zběm neb
na obry (zábrabli).

Děá-li ftromeť myfazen býti Dítž nějaťé zbi,
nefmí fe toyfabiti přiliě blízťo £ ní, nýbrž taf,
aby byly fořeny aft na ftřemic obe zdí rozbáleny,
peň ftromfu můše býti nafloněn fe zbi.

Ólarmní fořen nemá utfoy býti obrácen fe
adí. Saf bdalefo ob febe jednotlimé fpaliroté
ftronrg fázeny býti mají, to fe řídí ble dobroty
půdy a dle mýfjfy zdi nebo zábradlí. Jesli zed
jen 6 neb 7 ftřemiců myfofá, mufí ftromům po
neána býti mětfjí proftrannoft, aby, cofe jim
nebojtámá na wůýffce,ffiřťa bofadila. Órujify na
pláňata $rufiforé jitěporoané žádají ffíře 18 ftře
wiců, — jabífa na jadrnífi) fitěpomané 15 aj
20 (třemíců.

Sablfa na froatojančatej a hrujify na gboulíc
fitěpomané Zádají proftranuofti 12 až 15 ftřemíců.
Wrmazománíftromfů fipaltromýd a jeji tvětivi
na zaftrfané folífy dřeročné nebo Úřebífy bo zdi
roražené fifodi jať tměttvím tať 1 otvoci. Oejlépe
flouši odry 3 latí ueb Hůícť hladce hoblomanýh.

8 0. O podobě zářrftů.
a. Při zátríceh fipaKrowýd.

Nejoblibenějíji podoby jfou:
1. Poboba rozfojomá (miblicotvitá), fforo

jeto fatinffá pífimena ). Zato tmářnoft jeft nej»
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fepffi. Je broou přební tvěttví myrůftají točirwe
oftatní, a tafto fe o fifármu na ftejné bíly rozbě
lujt, a ftrom fe zadomá zbrám. Čím níže tyto
ribficotité přední tvětme mohou býti, tím lépe.

2. Zmářnoft paprffomá jeft, fbyž fe žádný
frdbečný neb folnt men nenechá, nýbrž toffeďy
ročtroe do fola fe růží ležatě.

3. Zmářnojt torholomá záleží ro tom, že fe
proftřební peň nedá růfti, a 3 něho ftejně bloufé
ročtrve, roftoucí m prato a m lemo ležatě fe
ráží na latě.

b. Při záťrýckh jwoboduč jtojict.

4. Poboba tať nazmaná feřomá; tato fe bárná
sáfrffům roftoucím mimo odry, a záleží tv tom,
še fe ftromfu pouze bimolé břímí ivpřeže. MWětrme
uufjí fe Hezťyzfrátfa řezati, aby fe fefilily, a
mohly omoce unějti. Seftitée fe žádané poboby
za 3 neb 4 léta řezem bocifilo, mufí fe o to
bbáti, aby fe ftromfy tu této pobobě udržely.
Při Enfdoročním řezání též fe mufí na to Hleběti,
aby byly moětme tm ftějné dálce od febe, a aby
byla podoba příjemná ofu.

5. Patá poboba jeft jehlanec; této fe docili,
fonš fe peň nedá růjti rotoně, a ofolo něho ob
fpodfu ftromu £ toru ratoleftfy ožby úžeji
fe ble potřeby řezají. R bofažení toho mufí ronb
Gneb prrní rof po fitěpomání zříznut býti až
na jedno filné oťfo zpět, tať aby 1 nlže [cžící
fpící oťa nucena byla fe Gnaní, a ftromef teby
zdola oyfnal fobně mnoho mětivičeř. Oruhého
rofu fe roub též tať řeže, aby nebyl o mnofo
wýš než oftatní mětrve. Zčž fe fažboročně folfolcm
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řeší roětme zpátťy, a fice nad tím oťem, fteré
jeft obráceno fu pri. SOmoce jábrné (Hrufify,
jabífa) býmá na ftromí jehlancoroitých ze roffech
záťrfformýchpodob nejlepjjí, proto še nrůže fiunce
1 mzbuďze mfjeh ftran na ně půfobtti.

6. Šeftá poboba jeft fotloritá, a tito fe
bocílí, fopš fe frdeční men a ratolíftEy do mnitř
roftoucí tvyříztou, a jenu ratoléftfy na tven 10
ftoucí fe ponedají. Stromef, jemuž tuto pobobu
dáti Úceme, ro prtoním roce po jftěpomání zřízne
fe blízťo země, na míftě, foe fc nalezá něťoliť
oť blízťo febe ftojících.

dyš 3 tědto of toyšenou mětroe a feftlí fe,
zteší fe zafje až na něfoliť oť, aby z ni myhnaly
poftranné tětive, a ty fe napotom Icšatě rozimá
bějí. Aby ony twětme přijaly žádanou fotfomou
podobu, dají fc ofolo foruny aft 3 obruče, 3 niž
toždy Hořejjjt jejt ©něco ffirjjí, než dolejijí; £ těmto
obručím fe ivětre přirváší. Aby foruna příliš
nezhoujtla, mohou fe ofa, ješto fe na nepříhodrýd
nffteí ufazují, hned ufitipotoati.
s. 97. O rezáni záťrítů podoby rozjoormité, twrolomé

a papriforé.
Každý ftromeť záfrffoty, fterý toyfazen býti má

na fimé ftanotifitě bub fe zdi, nebo na fivobodně
ftojící odr, mufí fe po myzdmišení ze fifolfy fe
fmé Budoucí tmářnofti, af tato jejt rozfodorvá,
torjolomá anebo paprffomá, náležitě zřezatt.
a) Chceme-li míti podobu rozfodotoiton (totdlico

ritou), uřešť fe na ftromfiut tmffeďy točtme aš
na broč proti fobě ftojící točtrve, Čteré fe mu
nedají Bezfy dole u země, a tyto fe až na
3 neb 4 oťa zříznou. Má-li ftromeť jen jeben
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prut, atrátí fe tento až na 3 neb 4 ofa,
a niďá buboucího rofu brvě toproftlé proti fobě
Stojící toětive fe ftromfu ponedají. Tyto bmě
Hlaoní roětrve přimáší fe ležatě £ latěm. B po
tomníd léteď ůftřelťy z těďýtobroou hlaroníd
roětiví toyhnané tžby fe trodu přiřezámají, a
ležatě přitvazují L latěm, tať aby niťby ne
oftala žádná mezera, nýbrž, aby byla celá zed
přifryta těttwemi teble febe ležatě fe táhnou
cími. 2 tom fe zběbhloftzahradniťa jemí, foyž
na obou ftranáď proti fobě tvšdy ftejně tlufté
a dlouhé ivětive ftojí, a ftrom co žebra fibffá
po zdi jeft rozroeben.

b) Zádáme-li podoby torolové dociliti, tedy fe
peň ftromfu nedármá molně růjti, a z něho po
obou ftranád m ftejné bálee ob febe točtiwe
ležaté fe rozimábdějí a na latě umwuzují; mufí
fe rofjať zřetel bráti na to, aby byly po obou
ftranád tmětme ftejné tloufitfy a délly, tež
w ftejné dálce od febe. Strom mufí celou
zed frýti mwpodobě ou příjemní.

c) Poboby paprjťomé fe docílí, fogž fe ftrout bud

8.

jiš we fifolce anebo při fivém nyfazotvání aft
na 4 oťa zřízne, a pať 3 těď oť tvproftlé mět
rotčfy, fíeré fe této podobě Dobí, £ Llatění fe
přiváží. ři řezání fe utufí bráti ztoláfitní
zřetel na vročtve roftoucí bo můýjíťy, tyto fe
při řezání nedají delffí; naproti tomu rotuně
ležtcí fe ztrátí.

US. Obecná pramědla pri řezání ftromů záfr|forvým.

1. Ofíme než počneme záťrffomý firom zře
advati mufí fe toffeďy malé fnitfy (tmětivičťy),
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tvyjímajíc hlaroní tvčtrve, odrmázati, a toffefo fudé
Difti, ufdlé torbomé úmazťy obfiraniti, a fudé
rořitve t rančná mífjta toyřezatt.

2. Při zřezámání ftromfů zátrfťormýh počne
fe práce tv$dy ob země čilt zdola.

3. Aiťby fe nemá tic na fhromed řezati na
sbařbůj, tožby mufí ná8 Č tomu pohnouti vo
zumná příčina.

4. Saždý řez nnfí fe jtáti pod oťem, a fice
pod tím, fteré ufazuje tau, Čde toětero míti žá
báme. tez nebudiš nifor dlouhý. Sen taforvé
wýpučty a ofa sřezámají a obfitipují fe, fteré
roftou fe 3dt do zabu, ucbo zrotona na toenef;
též wfjeďy na nepříhodnýh mmifteýtoproftlé toětive
a tífy ryrdšející zvorona ze pně je mmyřeší, ne
níst if potřeba £ ufrytí nějafé prázdniny neb
f bofazení nějařé toětme feflablé.

5. Stať a Habé ftromfy nrufejí Býti uto
bem tvíce zřezánynež mladr, filnť a zdraméftromfy.

3. 99. © prmouimo druhém monzomwánízřezanýchzáfrffů.

$Brinf uvazoivání ftámá fe brzy ua jaře (tv
březní neb dubnu), Čoyž již tuhýdh mrazů není
fe co báti. Bětive zřezanýh záťvýfů mufejí býti
bned při řezání náležitě a w ftejné bálee při
vázány Č odrům, a fice fajdá tvětivičla mují
býti mvázána pro febe, tať, aby ftrout © obou

ftran celou zed přidryl. Wěthve fedin Úříšiti,
nebo jedna pře8 druhou uwazomati, leč by toho
potřeba nevyhnutelně žádala. 

Nejlépe fe hodt ©úmaztům tenfi proutťy ze sluté

wrby, poťub jfou výcbné a čerýtmé.Uwazeť nejnit ie
foy na ofo tvětive, aniš petonč na točtero urmázán Dýtt.
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sOrubé přivazowání, fteré fe ftámná fu fonci
měfice července, Úbešto tt noroě roypučelé točtrve
na frvá mffta přiroázány býivají, není rabno fonatt
prontfy torbotvými; nejlépe fe £ tomu bobí lýfo.

VI Obbělení.
O welczmláfitníů ftromeh owocnýd.

S. 100. 1. © broffv(ů.

Bábný otvocný ftrom nešábá toliť opatrotvání,
jafo firomeťf brofferoný; ale obměňuje topnalože
nou práci mýborným ffáonatýnt omwocent,Čterék
fažbé jiné ovoce fioou Ifbeznou chutí přemvyjfuje.
9Broto fe brofhve mwelmi Hlebají a pofuĎ braze
platí. — Strom brofhvomý, ačťolirojeft tv naff
Wtoraiwě zdbomácnělý, drží přece pofub nmoho
ohně ze froé otčiny (3 Perfie) přineffeného, a má
jiftou ttorboffijnoft rve frvém roftu, tať je, jeftli
fe 8 ním naťlábá proti jeho přirozenofti, a patřičně
fe neřeše, brsy onemocní a zahyne. Moubrým
rojfať naflábáním a offetřománím, nrůže broffovný
ftron: bofáhnouti ná 50 let ftátí fvého, a pos
ffytuje nám, čím ftarfit jeft, tvšby fráfnějíjí a
wýbornějjjí otvoce. — Ač fIrom ten telice citluvý
jeft, přece i woftubenčjjích frajiná nafit Wřoramy
fe baří a otvoce nefe, foyž fe nr tm zahradě
patřičné mífto u zdí myťáše, a fbyž proti zimě
a stoláfýtě proti jarufut utrazům ýráněn jeft.
9. 101. Safé půdy a poloby žádá ftrom brofferoný?

Strom Šroffevný gábá hluboťé a fudé úrobné
země, tepla a avýflunt. Čím úrobnějíjí a fušfít
jeft půda, tím ffp fe ftromef baří, tím fráfučjjít
a Hutnějíjí jeft orooce jeho. AB těší, flínotwité a
moťré půdě ftromeť broffetoný brzy zhyne.
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Sejlepifí mífto pro tento ftromef m zahradě

jejt pahoreť, fonyžmá polohu £ ftraně polební, a
fopš pošímá flunce od 9. fodin ráno až bo 4. 8 po
(ebne, a jeft proti femerním mmětrůmráněn.
©trana tvýdodní jeft broffevným ftromfům ne
přísniva, neboť tyto rády zmržají, foyž wýchodní
unce na ně fivé papriťy Bází; tež tať málo poloha
západní, a tím méně felverná fe pro broffve Hodí.
8. 102. Sterať můžeme fobě ftromfů broffemným bo

domati?
Broffive fe jiledtí či fitěpuje:

a) An pláně broffewné, meruňťové (marhfufotvé)
a na mandle;

b) na šlutí rénfloby, mirabelťy, brněnířé (hveftičťy
a jiné flíivotvé pláně.

Sledtěno čí fitčpeno bytojji na pláně broffetvné,
mandloté a utarhulotvé jeft otvjjem otvocebroffetoné
wýbornějíji, a taťé fe na ni dobře daří i roftez
jen je jjou ftromfy na mandle a na pláně
broffetvné fjtěpomvanépříliě citliy una mrazy, a
ftromfy fitčpotvané na podnože marfufoivé pod
léhají tofu pryffyřice. Sčejlépe za podnože broffiví
fe hodí ftromfy z blum a flítv, neboť jjtčpormwány
jfouce na žluté rénffody, mirabelfy a jiné flfivotvé
pláně, nejfot pro zium tať citlttvy, fpofojí fe
o proftředně úrodnou zemí, jjou tyiwalejíjí a na
jaře Úvěton později. Pročež broffive na podlohy
poflebně jmenomané fitčpotwati jeft 1 ftudenějjfíh
frajinád WMoraivyradno. bo toffať iv ftdenějífí
frajině 6c ftromfent brofhvowým zťoujjťu dělatt
dce, mufí fobč tafotvý ftronref mwydomati; neboť
přenejjen by3 teplé frajiny do frajiy ftude:
nějíjí zhyne.
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Broffive fe filedhtí očfománím, a fice ua fpící

očto (ro frpnu). A očťomání fe mymolt z pro
ftředbroubu bivojaté aneb trojaté očťo, a blíže
země fe na poblohu toť zafadí, jať o očfomání
prameno bylo; pať fe celý firomef na zimu fla
mou obtváše.

3 peceť broffovných fobč můjeme dochoivati
broffmomýd firomfů, fteré fice malé, zelené a
nahořťlé, čafto ale i jutné owoce nefou. Zy fe
táhnou toe myjoťofnienné ftromy, a fice tafto:
Peďy 3 úpluč toyzralým ffleftčnýh broffví fc
Pbromáádují, tmobou náležitě fe očiftí t uj$orvají,
a paf na podzim na mífta, fde firomťy fláti
mají, bo země aft na dma palce Hloubťfy fe za
oělají, a nohou zajjlápnou (neboť to femeno má
tu pomohu, fe tv fypré zemi nešene).

Brojfmomé pláně na jaře ze femena myroftlé
yhánějt toho famého rou týfjtřelfy něťolit ftře
míců topfofé, a druhého roft mohou fficdtěny
býti. PBaťli fe nedají jaťo myjofofmenné ftrouty
nejiledtičny, tedy jeft třeba pozerowati, že fc
jim folní fořen mufí odryti, jmáče by oftaly
nenofny. Zolifíž pamatotvati DÍužto, že tvyfoťo
tmennc brojhvotmé ftromťy mnoho řezání uc
fuefou. Zyto plané brofhvowé ftromfy obyčejně
To ofmém roce oiwoce nefou. MW fhrdeným fra
nád tyto ftromfy rcsfazoiwatt fe nevyplati,
proto je jeji vět pozduíut jarním mrazem
obyčejně zťašen Dýtvá.

Zudyž radím, aby milotvníf tohoto druhu
owoce toe ftubenčjfjíh Crajinád fobč mydotval
Hlecdtčné broffavné ftromťy ntzťé (záfrffy), Úteré
fe přifrýwáním proti zimě drániti dají.
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S. 103. © rozjazomání brojfvovmýů ftromfů.

Ražbý Brofimový ftromef fe fmému rozložení
na ftěně potřebuje afi 8 loftů fjiříy, a 6 lofet
tvýfify a jeden ob druhého má fe aft na 8 foftň
adélí fázeti. Stromfy broffootmé, jať řečenobylo,
milují twice fufou půbu, fyprou a Úlubofo úrob
nou zemi. ta podsim fc tvyťopá afi na 4 ftře:
íce bluboťá, a na 5 — 6 ftřewiců ffirofá jáma.
Sei myházená země neůrodná, anebo již topšttá,
obříibí fe bocela, a úrodtou již připratvenou
zemí fe vynahradí (tafotvou zemí, fterou jíme
fobě fe Únojení firomů připratoili, jať bříme
pratocno bylo), neboť ftromfy bo tafowé země
tofazené nepotřebují blouhjo uolvcho Hnojení. —
Brzy ua jaře“ do této připraené jámy ftronef
broffhromý fe tať poftarví, aby aji tať ua půl
ftřemice ode zdi jeho fořenýy lcžeti přifily, peň
ale může ťe zbi naťlončn býti, a při pozoronání
jiš známýd praividel fc tojabí, a při bdloulo
triwajicím fun fe zalérvá.

S. 104. © řezání mlabýh brojhvowým ftronfů.

Stbyž fe ua podloze zajazené očťfoujalo, ua
wyjtřelťu too fantého vofu fe nic ucřeže, nýbrž
fe vůftt nedá, wobou čaftěji ua toečer fe polává
a ta zinut flantou obtmáše. — Ala jaře druhého
rofu fe burd ftromef na fivé flanolvifřo přejabí,
ucboť to Droffmint toelmi dobře dělá, fbyž fc
Úiucd o privufut roce po fitčpotvánf přejabf na
fič ftanomiffo, lečby byl jeho roční nýbhon přílič
flabý. Ala jeho ftanotmiffu fc ftromfi (ned šádaná
podoba řezáníut propůjčí. ejlcpfjí a nejoblíbe
nějíjí poboba pro ftronfy broffimowí jeft poboba
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rozfootvá čili miblicoroitá. Zíto fe docílí, fonš
fe roční mýftřeleť tať sřízne, aby jemu na fažbé
firaně, na pratvo t na letvo, afi na jeden fttetofc
ob země, jebno očfo oftalo, oftatuf ale tvfjeďy na
zad 1 bo předu fměřující očťa ojtrým nožem fe
obejmou. Wčohou tařé jefitě brvě očfa ponedány
býti bo záfoby, foyby fnab jedno z ončd drmou
roproolených of bu nějafým Gimyzem neb jinaf
přifilo £ zmaření. Bafli fifaftnč mffeďy 4 očťa
toybnaly, a jfou-li mýftřelhy již ua prft dloufé,
tenfráte ty bioa zbytečné tmýftřelfy fe obdříznou.

Sať brzy ty broč royrmolené Hlamní tvěttve jeu
trou fe scfticjí a zdřeonatějí, ntufejí rorunoroášně
zivolna umázány býti na odry povným lýčím a
fice faždá na fm ftranč M ftejné ivýfice. —
Óucb m prut měfícíý mufí fe pilně na to
voblíšeti, zdali jedna tvětev druhou nepřehání:
fic by imufila ona, ježto druhou předhonila, utý
a obnutě býti uvázána; uebo by fe mufila fil
nějíjí ten čas po fro. Saně na fipičee ufitípnouti
na jeden neb drpa palce. Oftatně fe ftromef to čad
potřeby zalévá a na zimu flanton fe obiváže. —
Ma jaře třetího rofu fe faždá z těto divou tvětiví
aj na 8 of sřízjne, pratotdelné toýfjtřelthh fc un
latě Lýčíut utvazují, a toýftřelfy bo předu a na
zad fnčřující, ješ fe po fatčd ivéfti nedají, oftvým
nožent fe odříznou.

3 těíto droou Himoué tvětiví 1wyroftají
to tomto roce filué roýjtřelt), fteré úrodné dřeivo
8 trojatými očťy nafazují. %a jaře buboucího rofu
sříznou fe divě Hlaroní měttve až na 6 očeť, a
úrodné pruty na 3—4 očťa. — SOftatuč tvffeďo,
co jeft jiš o řezánf ftromů záťrýfomýd řečeno,
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platí 1 zde. Ze fe tffeďy řezy mufejí fitfmo bě
fati, a še fašdá t febe menffí rána nožem ftromfu
učiněná zahrabnidým roffem zatříti fe muft, ro
aumí fc.

O ntoubrého řezání zátvijí úrodnojt a trrva
fitvoft ftromů $roffmovýh, čemuž fe nejlíp fažbý
pozorománím zťujjenýh, a 34 tvfaftut zťufienofti
naučí; ojtatně fe Čašbý řiď pratvidfem tímto: HleĎ
fobě fašboročně notvé nifabé dřemo bodormatt.

8. 105. Dalfjí pramibla řezání firomfů broffmovýd.

1. Oťážíli fe tffy, mufejí fe čafně uřezati.
2. Broffivomý ftrom najazuje orooce na ročníd

mětvíý , Čajdý vroť umfejí tedy fe tvydotvati
normé tvěfive.

©. Potřebí jeft Droffwotvě ftromy ivéfit tožby
raději níž ucž tvýš.

4. Rány řezání stvláfitě tv ueča8 mujejí fc při
brofhviů co nejmíce možná oponttjeti; proto dobře
dělá, fbo for broffetunéftrontťy teprv po odhvětu řeše.

5. Oofáhnuí-fi ftront broffrwotvý již Hodného
ftáří, muff fe tínt bedfitvěji opatromati, tvffeďy
nepotřebné tvýftřelfy a větve mufejí fe odříz
notti, ftrout fe mufí Gnrojiti, přidáním nomé země
občevftvolvati, a čajto ofopátvatt.

S. 106. Sať fe má brojfmovyh ftronfů dále bleděti.

Soyž fe na ftroutfu říf (fmůla) uťáže, nefntí
fc prohledámati, nýbrý celé to uttfto aj bo dřeva
je mtufí oftrým nožem toyříznonti, jjíowifem bobřevytřítapaťmofjfemzabhradniďým— zamtazatt.
Štroueť broffivomvýfe jenont.jebiot tworoce ofo:
pátvá, a fice na jaře po řezání, což fe ale opa:
trně dělati má, aby fe fořenům uenblíšilo.
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Xobo due na twečer, dyž tv létě rvelté horto
bylo, poleje fe celý ftromeť roobou z fropicí fontve,
a při dlouho trivající fudé potoětrnofti udělá fe
blíže fmene jamfa a 2—3 fontve tvody fe bo
ní tvlejí.

Při druhém přitvazomání, fopž jfou tvětrve
jiš poroftly Inpcnín, muff fe na to Dleděti, aby
orvoce oftalo pofvyto; neboťbroffvotvé otvoce roftoucí
pod Lupením jejt mnohem tvětíjí a fiťátonatějíji,
než tafotvé, fteré flunce přímo ofrvěcuje. ofro
píst fe otvoceaft na 14 dní před úpíným dozránímtrodutvodon,stmýjjífetímjeho© baremroft.
Chceme-li na otroci tyřefíit nějaťor podobu,
potřebí jejt jen, onu podobu tvyftfihnouti na papíře,
a pať papír ua orvoce a fice na fluneční ftraně
přilípnouti; toyjtřiženéiczery, na učí ntoffo flunce
poftiti, budou čertoené, a mífta papírem poťryta
ojtanou bledá.

Seftit firomeť přífié umoho orooce nafadil u
dceme-[i obdršeti orvoce tvětfjí, potřebí jeft otvoce
neouhledné a ftHfnžné protrhati. de je otvoce
divojaté, utrhne fe jedno. Side fedf tři u febe,utrůnefeproftřední.© Aefmífealepředfouceut
měfíce července orvoce toplanromati, poťnd rebo
táhlo rvelifofti rolaffého oředa; ucb čafto najtoupf
taforvá potvětrnojt, že Go tveffé množíttví famto
fjebou fpadrte.Ytafice.obyčejnázimanejifodtftromfům| bro
(froorvýut; fifoof jim ale tvelfč a dlouho trivající
mrazy, atvláfitěna jaře, a nuofjý broffvotvý ftroneť
na jaře Ichce zmrzne, dyž proti rmýdodu fimce
ftojí, a tuhé mrazy panují; pročežfe ftromu broffrvo
toénut nemá miťby tafotvé mmífto tvyťászati, fautby
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paprffyoydázejícíhoHuncepadaly.—| Proti
obyčejné zimě drání fe broffmorvý ftromeť přiťrý
tváním fimrfovými vatolejtimi, a fice ftromfy fe
tepriv tv liftopadu přiťrýmají, řbyž jiš něťolit
mrazů přeftály. tefní fe jtromef broffmorvý před
zttu přiliě teple držett, proto že tafomý uapotom
brzy ua jaře i pob frytbou fete, a po obftra
učné Črytbě lehce zumzá. Aby fe na jaře ftvět
jeho v něco zpozdil, jeft Dobře fu fonci února
na fořeny ftromfn fnčhnupřihrnouti. — Odfryto
broffmotvé jtromťy, dráním je proti jarním: mtra
snu (uĎ rohožťami anebo fmrfowými ratolejtuti,
fterýdh ziwolua mezi latě naftrfám. —

Diitost, aby zadránili broffivoivéftronfy před
aimon. berou fu přiťrýání jlánn, což docela
arazujt, proto je mwzimě we flámě fe zahnlzbí
nyfji, fteré dle fiwé nrlfné povahy fůru 3 tvěttví
a ratoleftt ohrysují, a tať ntuvhořváte celý ftromeť
zničí, pročež oftaňme pří hnrfowýe iwětníd.

S. 107. Popič jednotlimyh druhů brojfovrmýd.

1. Jianní malá brojfetv, odoce. malé,
fforo fulaté, a nejrannějifí. Barvy jeft bílé, utafa
btíčho, huti uawinulé. tron jeft toelmi útlý,
oftává malý, má Bvět tvelfý, Dícbě růšowý, a
jeft welni nefný. Aa. zimu ucení příliě doulo
ftivý, zaflubuje tedy mjtudenčjjjíh Erajináď četně
Jázen býti.

2. Ranní ffarfatoivá broffeiv, ovoceEulatť,barvyelitfráfné;unajtraněfluneční| jejt
tnamočevivení, na protějijí ftranč citronowě jluté
a čermweněffropenc. Dčafo má ofolo peďy tutatvo:
čerroeuc, duti ivyfoce flndťé, natwinulé. Scft jedna

46
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z nejprtonějíjíh broffví. Štront rojte elmi fitnč,
daří fe ro faždém položení, a jeft uáratunč nejný.*)

a. Bílá Mřablenfa, otvoce fulaté, bartvy
zelenoj(uté 8 čertvenými proušťy. Mlafo má Dělo:
šlute, huti ivyfoce mufifátotvé. <Štrout bofahuje
jen proftřební mýjfEy, Eočt má tvelifý, blebč Čertvený,
jeft fouloftivý na urrazy, a nifobiw příliš úrodný.

4. Čermená Madlenfa, otvocefulaté, filně
čertvené. Jčafjo má bílé, čertvenýmu šilfami prota“
šené, duti nejtoznefýenějíjí.<tron býtvá filný, ntá
růžotvě červený fivět, jejt nejný, ale na zimu
dhouloftiuvý.

D. Gtulowá neftarfa, omocebarvy zlato:
zelené, na ftranč flunečné fmatvočerivené. Wčajo
má zelenobilé,duti rvziejfené, mufffátotvé. Zýborná
broffem. Strom rofte filně, má utalý frvět, ut
býrmá ale nefný.

6. Bilá neftarfa, omace. jeft naťřuvlé,
meli roclťfé, bariwy bledě žlutí, a čertvenč připá
(ené. Diafo má tuhé, duti ffbesně. narvinulé.
Žtrom rofte filuč, není příliě uefný, ale na
zim douloftitvý,.

4. Mšemjje, omoce mwelfé,barivy bleděslute,
na jtraně f(unečné bledě čertvené 8c jifnon brada
ičťou. Wčajo má fučhoblic, ofolo peďy růjotvc
čertocné, duti wýborné. Jraje w říjnu, a jejt
jedna 3 nejpozdnějíjích brofftví. Strom rofte bujně,
fočt má malý, růšomý a jejt úrodný.

8. učiťa, otmwocetuelifé, zafulatěíc, bartvy
dluté, na finnečné ftranč. tutamwočervené. Wčajo

(edu žádojí obdrží je roaby druhů pod č. 2, 5, +
D a U u fpijomatelce Enify této.
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má šlutobile, pluc fifámy, Auti roznejjené. Seft
jedna z nejlepfjíh a ucjfrátnějíjíh broffrvf. Strom
rofte bujně, má otevřený růšotvě červený vět,
a nefe hojitě.

9. břice, otvocejejt rvelmufráfné a náramně
meliřé, Barmy fnčhobílé se flabým čermvánfem na
flunečné jtraně. Mafo má bílé, ofolo peďy čertvené,
tvelmi litč namwinulé duti. Strom dofabuje jen
ffroroného tuzroftu, jeft ale nefný.

2. O meruňťád čili marhulád.

$. 108. Saté půdy a polohy žádá jtrom nreruňfomý?

Štrou meruňťomýžádá fu fmému zdaru teplej
fjiho ponebí, teple, $lubofo úrodné, tvíce fudé
(nifofiiw moťré) vůdy, a proti půlnočním ětrům
$ránčné polofh.

Foto Erájní a wýborné ovoce, fteré tv jiných
jazycichtaří fluje aprifoza odtuleffcho„aprifo“
t. j. na tvýflunf, proto že ftrom meruňťomvýf(nnečné
ftanoroiffo zmlájituě níuje, a iw taforvémto po
Ložení jeho olvoce jejt nejlepfjí a nejfrájnějijí.
Atejlepfft poloba pro ftront mernňfotvý jejt na po
lední ftranč, fterouž flnmee od 9té hodim zrána až
bo £ hodin odpoledne ofivěcuje, ranního tvydázejí
cího finuce docela nenuluje, neboť meruňťotvy
ftromeť, jejž ranní tvýdodní finuce ofiwěcuje, tepf
náramně nočnímurazy a brsy zhyne.—

Wěfolio ftrout merňťomů teplejijího poncbt
žádá, přece nepodybují o tom, že iv hornatý
ftudenějífídhfrajináh najjí Moravy je dařiti bude
a orvoce pouefe, fdyš fe m blíže zdr na polední
ftraně mifto oyláše, a on proti tuhé zimě, zivlájýtě
ale profi jarním mrazům přiťrytím dráněn jeft.

16*
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Ormffeufivyfofofinenné| meruňťoméftromyjfor
úrobnějíji a nefou dutnějíjiho owoce, neš po latěďd
na zdi tažené ftrontťy (sáťrffy); než ale tvyfofé Úmeny
nedají fe tať lehce. přifrýmáním Úrániti, jafo
záťrjfy. Strout meruňťowý, foyž rofte co tvyfofo
fen, zříbfa dofahuje přeé 25 ftřeviců wýjity
a dělá foruuu rozlošitou.

tt přefazení meruňfowýdh firoutů jejt toték
pozoromati třeba, co n fažbého jiučho ftromu, jen
flujit připomenouti, aby ftanotviffa pro meruň
forvé ftroutfy určená byla pěťně mzdělána, a byla
by zeměnějařým ftromfen, fterý tam privé ftál,
toyžita a fefláblá, aby byla namežením dobré
aemě zlepjjena.

Šest zed, Eníž mají meruňťové ftromfy býti
toyfázeny, tyfoťá, mohou býti ua 15 ftřetvíců
od febe ruzdálený, je-li ale wysjjí, dá fe jin: pro
ftrannoft až na 20 ftřemviců.Saždénm| uulomonífu| ftromfů| meruňťovýh
bybltcímu mw.ftubdenějjjíh frajináů radím, aby
ft je fánt iwydomwal; neboť přencjýcny jfouce 3 te
plejífíh frajin do ftudenějjjídh hor, Hynou.

8. 109). Sterať fjobě můžeme meruňťfovný ftromlů
bodotvati ?

Wernůťových ftromfů můžeme fobě bodowati:
a) fopulorvánínt;
b) očťomáutm; nejlépe ojfať fe fftěpují fopulomáutm.

Wteruňťy fe fitěpují na ulabé firefth) (Čar
látťy), na mladé blumy, bruěufíé ffweftičťy, a
jiné flfrootnépláně. Stěpotvati je na dimofé ftromlh
meruňťomé, ueuf rabno, proto še jfou potom
rocími citlitvy na zimu, a podléhají toťu ít.
Weruňťy ua podlofy jmenormanýh omocnýh brnfů



O melezroláfitníh jtromed omocuřý. 365

fitěpomwatido rozťalu (roubotwati) nerabím, profo
še na roubormaném míftě fe čafto fmůla ufazuje.
JB fterém míftě na podloze očťo auebo roub marhu
lorý nafazen býti má, rozhoduje ftrom, jaťý fobě
fbo roy$omati míní, zdali myfofo-Enerný aneb
záťrfeť. too žádá ropfofofienný from meruňťorý
fobč bodomati, tomu rabím, aby zdramé čtyrleté
nebo t ftarfjí farfátfoé ftromfy: ro forunč tve
wýfjee 4 — I ftřeroiců od země bud fopulotvaf
anebo na tětre očťomal.Jáťrftů meruňťovýh
fobě bodhotmáme, foyž me ffifolce rosfázíme mmlabé
farfátforoč ftromfťy (a jiné flfroy) a ty m druhém
roce po rozfázení blíže země buĎ fopulujeme aneb
očfujeme. dyž fe očfo auch fopufomaný roub
ujal, mufí fe ftromef pozdě na podzim bo flámy
zatmázatt, aby filehtěná ročtetozimou zfázh uctozala.

Pro jtudenějíjí frajiny najjí Oloramy bobf
fe nejlíp záťrjly marfufomé. — A peceťmeruň
forvýh roprojtají Dirmoféjtromfy meruňťomé, fteré
foyš to teplý frajinád) fe offetřují, malé orvoce
nefou, mují fe jim ale hued 3 mládí folní fořen
odrýpuouti.
$. 110. © přiřezgávání jtromtů mernňťomých ua odry

Moprvn a drnbém Tofu.

Jčejlépe jeft nernňťomý fthomef záťrfforý
Gned prroní rof po fitčpotvání na fmé ftanowmifitě
vwyfaditi. Jča jaře ua to zřízne fc um rýhou až
ua bdroěnejlepjjí a co možná nejnišíjí oťfa, aby
jmé dmě Hlmvní mětme náležitě založil a tať
záťlad učinil fe fivé budoucí rozfodhoré čili mybdlt
corvité troářuojti. uto dDivěHlamní proftranué
ročtrvemujejí býti roronomášně přimázány na latě:
též mufejí čaé od čafu ua ftromfu čafně výhony
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a pupcny na nepříležitých mífjted bo předu a na
zad myrášejíct obfitípány býti. -— Očebyl-li meruň
forvý ftromef fneb prroní roť po fitěpormání royfazen
na fmé ftanomifitě, umfí ua jaře na to we
fiřofce pro fmé ftanorifitě, tať jať roýjje řečeno
bylo, přiďyftán býti. Zr dě Hlarout poftranné
rvětne mufejí we fifolce. roronomážně přimázámy
býti na dra foliťy, až ftromef přijbe DuĎ ua
odry nebo fe zbt.

Ata jaře druhého rofu zřešť(e ty droč (larout
rvětrve až na 8 oť zpátfem, prarotbelné toětričfy,
fteré 3 přiřezanýchtvětí vyrážejí, mufejí fe na
latě roronomážně uroážati; nepramtdelné toětrve
ale a rojjeďy rmífy mufí čafně býti odříznuty.

M přifitim joře šťráti fc zafe toffeďy pramidelné
větve roronotvájně umázané tať jať totiž jádá
jejich fíla.

9ča taťotvý způfob mufí mteruňťomí záfefef
objluhormán a rozmáděn býti, aj celou fobě tvy
měřenou projtovu přiťruje, a foé úpíné ucfnoftt
bofáhue.

S. LI1. Nterať je má mernůfovycd jiromtů dále hledčti ?

Sčdyžúreruňťoménu jiromfu blíje zdi nu pos
(ední firaně ftanomiffo fe ropřázalo, o to pečos
malt mufíme, aby na zdt úzťé latě přibity byly,
na fteré by fc mmětimea ratolcefti přitvázati modly.
Mfjeďo, což o přípravě půdy, o rozfazomání a
řezání mladých brojhnomých ftromfň prameno bylo,

platí t o itromřácy marhnlovýh 8 ton. jebitou
roýminfon, je marhníe 10 pozdějíjím toěťu molo

řezání nefuefou. Jrláfituč Hetřiti je mufi řezání
tiuftýĎ roětiví, a foní fe i řezati mufí, afpoň



O welezmláfitníh ftromecdomocnýh. 367

fc rány bez odřlabu zafrabnifým tmoffemzamaží.
9ča mernňťomých firomrd odřízne fe jen to, co
odříznuto nevyhnutelně býti mufí, totiž fucjé
torfity, docela fuč toětve a ratolefti.

A8 létě mufí fe ftrom čaftěji proflibnouti, a
fdeby co neprarotdelného bylo, mufí fe čafně obfitíp>
nouti, aby pozbějjjím obřezátnáním toětrví ftromfu
nebylo naděláno mnoho zbytečným ran. 2Bětme,
jiýž jíme 8 rozivafou ponecdali, nedají fe růfti
aš bo zuny bez přeťášťy, paf fe ale m příjítím
jaře náležitě přiřežt; ale fažbá rána, ftromfu
nožem učiněná, thucd zahradudďům tvoffem za:
třítt fe mufí.

Wteruňťomé ftromy toždy jen ua normém dřevě
nafazvjí n nefou otooce; fožboročně teby mufejí
nepotfebné tvětre býti vyřezány, a mladé ucfné
roěttoc myfotmány pro buboucí rof. Strom fiměte
na jaře ranně, a fice již na začátťu tubna, fby
mnobhofráte filné mrazy jefítě panují, pročež jeft
rabno, mavjuforé jtromfy ua zimu flamou Sice
přifryti, ji ale na zimu příliš trple nedršeti,
jafož 1 to březnu fučhu na fořeny přijrnonti, aby
země brsy ucrozmrzla, Čročtné pupence fe. neroz:
minuly, a Úrmětzimou fo nezťazil. — Bo odftvětu
fe věttoe a ratofeftt lýčím ztvolna na latě při
zaášou, a ficn jaťož i fiflnějjjí točtrve fe majem
břítve jiš popfaným omajou. Štrou jeji toeintt
nejný, a nafadí učťby taťotné mnošítrví orvoce,
še fe mufí to měfíci foětnu protrýati. — Ufáře-li

fe trnt, jaťo na ftromřá flimomým, týned fe
oftrým nožem odřizne a mffto, fde říí (jmůla)
teče, fe až do Dřema tvyřízne, a rána zahrad
niďým moffent zalepí.
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Štront meruňťomý, čím ftarffi jejt, tím lepfft
a futnějíjí má omoce. Mtafo má tmídy lepffi,
ftrhne-lt fe sc ftroutu něťoliť dní před úplným
bozráním, a nedá-li fe leženínt bozráti. Medá-li
je dozráti na ftromě, myfdne a zmoučnatí. Xafé
jelt bobře fčefati je za ranné doby, dříme než
flunce toyjde.

6. 112. Popis jednotlimýh druhů meruňfomýd
a ftromů jejich.

1. Welfá obecná meruňfa, otoce fulaté,
bary žluté, ua ftranč flunečné připálené 6 Čertve
ným fHornani Yčajo má frmětlo-žluté, tnhť a
fMabťé.Jeft to jedna z nejfráfučifjíh a nejročtijíh
meruněť; zmlájítě fe hodí £ zámařtám. Štrom
rofte rocíele, bofahuje znamenité mýfffu a fíly,
a jeft melmi úrodný.*)

2. Maublomá meruňťa, orwocejeft melfé,
na ftraně firnečné filně čermenč přepálení. Děnfo
má žiuté, roelmi fffáronaté, mýborné >uti. WMpecce
nalézají fe obyčejně droě flabťá jádra. Strom
dofahnje znamenité mýfjífy a jcft úrodný.

3. Ananafomá mcruňťa, oroocejeft barivy
alatožluté, na flunečné ftranč čerroené, fůšt tá
blabřon. Má čerroeno-žluté mafo, fteré mfby ne
amoučnatí, píné nejmýbornějíjí fifávy, ©$utt ata:
uaforvé.

+4. Pížimová meruňťa, omoce jeft pro
ftřebně melté, bary žíuté, utezi meruňťami nej
prroněji zralé, a proto dobré trhoroé olvoce, není— a

*)Roudbů z druhů 1 a G Uc doftati na pojídání
u Spijotatele.
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ale tuze $utné, a rábo bnije na jtromě. 3Araje
na začátťu čertence.

5. Rannf mufifatelotvá meruňfa, olvoce
jeft tofce připlefilé nežblouhé, bary frětlo-šluté,
čafent i začermenalé. Jčafo má fřehťé a měťté,
duti příjemné, flabťé. Zato meruňťa jeft nejmenífí
a nejnepatrnějíjí mezi tojfenti, jeft ale pro ftvé
ranní toyzrání tvelmi bobré trhomé otvoce. Strom
rofte zblouharvě, oftármá ntalý, jeft ale tvelmi nefný.

6. Uberfa, omoce jeft proftřebně telfé,
pojipičatělé, barmy čermeně připálené. Otafo má
načerenalé, žluté, peďu trodu poblouhlou. Sraje
tv čermenci.

T. Wančiňfa, (3 Alancy) jedna 3 nejlepfjíh
merunčť, bary zlatožluté © malým čermánfem
na fC:mečnéftraně. Mafo má čermenožluté, náramně
fifáronaté, roznejjené duti. Stront rofte bujně,
Dofahuje znamenité wwýfity, je ale douloftivý
na mrazy.

8. Albergowa meruňťa, oroce jeft malé,
bartvy zelené, na flunečné ftranč tyfoce j$lute.
Měafo má žlutí, začermmenalé, melmi bobré, fořen=
ně duti. Jraje m červenci. Strom rofte bujně,
a hodí fe zmlájitě za myfofofmeu.

© ftromu moruffotvém.

8. 113. Jaté půdy a pvloby jádá ftrom moruffomy.

Strom morujjowý nebýmá pějtotván pro mbíé
orvoce, nýbrž pro fifátvnaté lupeny, Čteré fe hou
fenfám, ješ bebbámí přebou (bedbároníčfům), za
pofrní přebřládají. Strom tento fpofojt fe t 8 pro
fiebně "úrodnou zemí, není-li jen moťrá; šábá
ale proti točtrům fráněné a tvíce flunečné polohy.

+x
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Přenefjen jja 3 teplé Číny (Rytaje) bo nafif
dladnějíjí Erropy, miluje teplé ponebí, pročež fe
taťé ro Italii a tve $rancouffu toelmi dobředaří ;
vofjaf ale i tve ftubenějíjíh frajináh, jaťo ma
Wtoramě, £. p. u Jnojma a u Wiťulowa fe tento
ftrom daří. Ja dobré zdaření tohoto ftromfu
neftojím m naffiů Hornatýd jtubenějfjíh frajináh
ť. m ofolo Byftřice, AtorméhoMiějta, Jdáru at.b.;
neš ale i zbe to zahradách proti mrazivým toětrům
dránčnýh zfoujjty fe dělati mohou; neboť měc
tato ftojí za to; rabím nojfať, aby fe ť toyfa
zomání braly ftromfy morufjotvé ze ftubenějíjích
frajin, neboť ty u WBelféMeziříče 3 Pruffa podá
zející myfazené morufforvé ftromfy dle nejnorvějjjí
aprámy je tvelmi bobře Daří.

Seft folifero druhů ftromfů morufjovýd. O nej
blarouějjjíh zde jebnati budu, a fice: a. o černém,
b. o čerreném a c. o bfíčm morujfjooém ftromfu.

S. 114. X) černém mroruffowém jtromfu.

Ryfelo-flabťé a to ča8s Horfa oflazující otvoce
tohoto ftromfu jejt bartvy černé, obe fteré ftrom
(mé jméno tozal. Čupeny ftroum tohoto nejfou
příjemným pofrmem pro hedbátunífy; a tubyš
těmito Iupent frmeny jfouce, jet baremné eds
bároí předou; pročeš fe Inpeny černého ftvoinu
moruffotvého jen to čaš nejmoětfjí uouže ebbárouffimzapofrnpředříádají.| Štromten
teby pouze pro fifávnaté otvoce fe fází, miluje
teplé ponebí, jejt proti zimě twelmi citlivý,
mufé fe na jimu přifrýmati, ou tedy neftojí
za- to rv naffid jtubenějíjíh rajinách, byfom
fe jím zabůmali.
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Nepěftuje fe tať jaťo oftatní truby ftromfů
moruffotvýd ze femena, nýbrž fe bud očíuje aneb
fopuluje na podloby jinýů morufiovýh ftromfi.

S. 115. © čermceném moruffowmém ftromfu.

Stromeť tento z Amerify podjázející nofí
malé čerivené otvoce, ob jehošto Darivy jméno
fivé trozal. Alení na zimn taf citlim jaťo vftatní
druhy, a gzafloušil by zivlájitě m ftubenějífic
frajináh Wtoratvy odporučenbýti, fdyby jen Inpeny
jeho Hedbámnífim lépe Autnaly. APoněmabě fe
ale tolifo iv čas nejivětíjí nouze za pofrn přeb
flábá, nedať fe teby fažbý mtilotoníf (edbátonictt
pouze obtrá pěftotváním, rozfazorváním a jifehtěním
bílého moruffotoého ftromu.

S. 116. © bílém morufjomém ftromfu.

Stromef tento tozal fivé jméno ob fimého
bílého otwoce; jeho Lupeny jfou ivelmi fifátonaté
a pro hcobávuífy pofrmení nejpříjemuějíjím, fte
vým frmeni ucjivýbornějfjí hrobátví předou.

8. 117. Nterař můšeme fobě bílého morufforvého
itromfu dofomati ?

Dilý morujjomý ftrom dá fe rozličným způ
fobemt vozmmožšiti a fice:

1. Šemenen. dyš otmwocena ftromě úplně
bozrálo, ftřefe fe tvolným otřáfántiu ftromfů, pať
fe do nčjafeho Úrnce tloží, práty roztlačí, mody
fe přifeje, a uftatvičným odlůváním nečifté, a
přiláváním čifté iwoby fe fenteno fpere, pať bocela
čifté na učjařý papír £ ufuficní rosetře, a nflé
na jaro £ potřebě ufdomá. — Ra podzim fe
tv zahradě ivyhífdné finnečné a proti mrazivým
tvětrůu dráněné mífto, fteré tneb fe zryje; to
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rytí na jaře fe opaťuje, a záhon fe uroroná. Dříme
ale, než fe na jaře fenteno na připravený záhon
rozfimá, bá fe na něťoliť hobin bo flané mody, pať
ufehlé nedá fe rv nějaťém trubítlu zfítčiti, t. j.
vezme fe nějaťý malý trubliť, napíní fe projetýnt
broboučfým piffem, s fterým fe femeno fmíchá,
pífeť fe mobou narmlají, a něfam na oťno na f(mice
poftarví. Mezi polednení může truhítť i za oťuo,
foyš flunce frvítť, na čifté porvětří pojtamen býti.
Abyš jiš femeno sfítčilo, udčlají fena připra
roeném záhoně brázdičty, Do Úterý je femeno
rozfeje, a lehfou úrodnou zemí aft na palec
zmýfjt přiťryje. SSejtít po rosfimání femena pozdní
jarní mrazy nájledují, přifryje je záhon Dn
flámou, aneb fmrformými točtivemi, mwyroftléútlé
ftromečťy těmito tvětroemi proti parnému poleb
nímu finuci zaftíniti jeft radno. SOjtatnčfe záhon
ob trároy čiftí, země fe motyčťou fypří, a při
blouho trrajícín: fuďfu fe ftromečťy 3 fropicí
forme polémají.

Ata podzim fe ftromečtfy na 2 nebo 3 palce
nad zemí fříznou, a čerftivými fmrfovými větvemi
fe přiťryjí. Podotfnuté řezání Docela nefifobí, ano
fptfje profpimá; neboť fořen fefílí a na jaře
tím fráfnějífí pruty bělá. — M$ druhém roce na
jaře, fbyž již mrozů ftrafomati fe nemufínc,
obftrant fe fmiformé mětrve, a oftatně © čiftěním,
8 fypřením a 8e szaléváním záhonů fc pofra
čuje a ftromfy fe na podstm flantou obrvážou.
Ra jaře třetího voťu přefabt fe do jiťolfy ty
ftronmfy, tteré již ua brť tloufith a až ua
2 ftřervíce mýjíty bofáhly; flabfjí oftanou ftáti
aš bo pobdjinťa. Přenáffejí fe tyto ftrontfy bo
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Wfolfy, nejen aby fefifely a zroftíy, ale taťé
proto, aby fitěpormány byly. — Oftatně mffecďo
to, což o přejazomání jiný omocným jtromťů
se femenijfa do fifolfy pratoeno bylo, platí
1 0 jtronfáď ntorufformýd.

2. Rozmnožují fe bílé morufformé jtromfy ob
nožemt čili odnožemi. Zaforé obnožezhufta roftou
3 fořenů moruffotvý. dyš obnože při mladým
ftromecý ie jifolce fe uťášt, ifned fe zničí, proto
je mladým ftromfům fily odjímají. SObnože ale
u ftarffih ftromů fe na jaře od mateřního fořene
oftrým nožent oddělí, a do jifolfy přefadí, fdešto
Wledtčny býti mohou.

9. Rozmnožují fe bilé mtorufjomé ftromfy
tafto. Je ftromů zdravých a nepřílié ftarých uřeží
fe na jaře roční dřevní mýjtřelťy, Úteré fe na
připrarocné záhony do úrodné země přímo trozjá“
zejí tať, aby něťolit očeť bo země přifflo, nad zemí
ale jediné, a nejimicedvě očťa oftaly. ři rosa:
zomání jeft třeba pozoromati, že je země ua tvý
ftřeleť přitlačuje. Oftatně fe záhony od trámy
čití, a týjtěcíťy rozfázené fe čaftěji zalémají.
sDěťa 1 zemi ženou fořem), očťa nad zemí dělají
pruty a fyž ftromfy tloujfitťy brfa dofáhly, do
iifolťy fc přefadí, foešto fe napotom fitěpují.

S. 118. Wterat fc bílé moruffomé jtromfy jiicdt:.

Wěťoliv fitěporvané moruffomé ftromfy jfou
douloftirmějjjí uad dimofé, přece radím, nejjled
těné morufjomé ftromfy fftěpomati a fice 3 ná
fledujícíů příčiu:
a) Štedtěný (trouef mnohem fráfnějijí, točtjjí a

buftjjí Lupeny nafazuje;
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b) Iupeny jeho mnohem filátonatějijí požívají

hedbátoníci 8 dydftiwojtí a pať tmelmi bobré
a pětné hebbátví přebou;

c) ledtěnému ftronfu mnohem fráfnějjjí foruna
je tvytrvořiti může.

Ku filetění planýd bílýd moruffotvýchftronfů
vezme fe roub f roubomání a fe fopulotvání, a
očťo £ očťorání ze jiletěných bílýů moruffotvýh
ftromfů, t. j. 3 taťomýd, jež fmým tvýborným
(upentm před oftatními fe topznamenátvají. Práce
při filedtění fe toyfonámá tať, jaťož o filehtění
orvecnýdh plání prarveno bylo. SOftatně fe ftromty
morufformé © tvytivoření pramidelné foruny taf
řešou, jaťo ftrorfy otvocné.
8. 119. © rozfazomání myfoforoftlýh bílých moruffo

vý jiromfů.
«£nto ftromfy fe raději rozfazují na jaře uež

na podzin. Při rozfazowání jejt to též dlužno

pozororvati, což o rozfazotvání oyfoforoftljh Otvoc
nýd ftromťů pratoeno bylo. — ČŠtrom jmeno:
maný daří fe tv fajdé i proftřední zemi, že toffaf
umu úrodná a fyprá země, a proti mrazitvýntí
roětrům dráněná a fiunečná poloha dobře flouší,
rozumí fe. Do tolhfé a docela pífčité půby tyto
ftromfy rozfazomati neradím, neboťnapotom řad
nou a byzy Hynon. Čím lepijí jeft půda, tím dál
od febe mnufejí tyto ftromfy rozfazomány býti;
obyčejně fe rozfazují afi 4 fáhjy jedem od druhého.
— Stoyž jfou jiš ftromfy rozfázený, oťolo fažbého
udělá fe malá fráze, aby toda defifotvá a imíb
foft fe na fořeny ftahoroala. — Aby ftromeř ob
zroěře a od dobytfa porufjen nebyl, zatlufou fe
bítže fiene fofy a forunfa fe tvníut obrváše.
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S. 120. Steraf je mohou bílé moruffomé jtromih, jaťo

fre čili záťrffy pějtomati?

Dílé moruffomwéftromfy mohou fnabno, jaťo
frofilé fbe pějtomány býti, poněmabě mnoho obnožt
dělají a fpěfjně roftou. Ano rabil by z mnohý
příčin (tvfjať ale jenom m zahradácha jiný předbo
bytřem a změříHráněnýc mifted), aby fe bílé moru
fforvé ftromfy ffutečně Jaťo fře pějtotvaly a fice:

1. ŠSeft obtíjno na tvyfofé ftromy fažbobermě

pro fupeny [čšti, naproti tomu ale 3 nízťýd fřů
mofon 1 bítfy, £ jiné práci jjonce nefeopuy,
(upeny trhatt.

2. eřomité nísťé jtromfy pozbními jarními
mrazy toliť netrpí, jaťo ftromy wyfofofmenné.

3. fupent ita Jaře na feřomitýh ftromfáů
bříror ivyrážejí, pročež břírme poťem pro fedbáro
níťy poffytují, neš ftromy wyfofofmennč.

Vejlépe fobě poradí, fbož dílem fřomité a
bífem myfofofmenné bílé moruffotvé ftronrfy fobě
pěftuje. Můžeme fobě moruffovýd fřů bivojím
způfobem bocotvati.
a) Rozfimáním femeta. Wčífto vozahrabě, fde fobě

moruffomýď fřů míti přejeme, připramí a ja
jeje fe tať, jať již bříve pratueno bylo. LS ffírém
poli mufilo by dříve mífto proti bobytfu a
změří zahraženo býti.

Ya podzim primniho roťu fe vorfify royrojtlých
itromečťů fříznou, a pať fe ftromfy bud flamou
aneb fmrfomýmuitvětivenpřifryjí.

Ata jaře fe ftromečty, toe zhufta u febe ftojí,
1 8e zemí ivyzbimihnom, a na prázbná míjta
bofabfí. SNftatně fažboročuč fe tmyřezámvati a
roětive Frátiti nnfejí, jať toho potřeba žádá.
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Bffať ale mnohem bdříme fobě fřů moruffo:
vý bohowáme bruhým způfobem.

b) 3e femeniffa fe brvouleté ftromečty, nebo ob:
nože 3 fořenů tvyroftlé do řadů bítí febe roz:
fadí, bud přímo aneb ffifmo a fřížomitě.

Stromečťy rozfázenéfe fříznou na 4—5 palců
zrýjjí a ponedají fe jim jenom divě proti fobě
itojící očťa. Sftatní očťa a mwýftřefťyfe ob
ntípnou iwffeďy. 25 napotomníd lete nůž o
nůžťy 8 rozivahou upotřebomati dlužno, aby fe
jábaná poboba fřů tvytivořila. Oftatně jefi
pozororoati, je mladým ffům, bdofud nejfou
úplně zroftié, ani wyfofofmenným ftromům,
boťud jejih foruna tytimořena není, fuperý
obtrhotvati fe nefmějí.

VIL Obbělení.

O jiromlád fcřomitýd.

1. Binný fmen.
S. 121. Jaťom půdu a jaťé položení miluje tvimný fnten?

Minný Úmen utifuje tfce fudou, píjčitou,
hlaboťo úrodnou zemi, a obzmlájítě mytvýjfené,
finnečné položení. Čím imíce ffunce celý minný
Úmen ofiměcuje, tím fpfffe jeho hrozny ivyzrají.
M ftudenějjjíh frajináh jeft pro tvinný Úmenpři
měřené mífto na polední ftraně blíže zbi nějaťého
ftatvení, zrolájitě foyž tafomé ftarvení na tvytvýffe
ném míftě ftojt, a ničím zaftínčno není. — © zas
hrabád, foešto obyčejnějednotlimé meny fe pěftují,
radno jeft, půbu před rozfažotnáním náležitě [fou
mati, a jeftliže fc země pro minný Úinen nehodí,
mnfíme fi ji dříve připraviti. — Půda mofvá,
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blinomitá a těžťá, jafož i mífto zaftíněné pro
mutný finen fe bocela nehodí.

Seftliše půba není aft na 3 ftřetvíce hloubťy
úrodnou a fypfou, připramí fe tafto:
a) mezme fe 6 dílů úrodné země (taformé, jafou

fobě fe Hnojení ftromfů připraujeme);
b) 2 díly utlučeného tmápna ze ftarých jtatoent;
c) 2 bíly zrnatého říčního ptffu.

Zoto rofje fe náležitě fmtfi.
s. 122. 3bdaliž minny fnten i m ftudenějjjih frajinád

obftoji a hrozny jeho bozraji?

stdyby uěťdo to fjírém poli to ofolí Rormého
Wičjta, Jdúru a t. b. iwutict zaříádal, otrojjem by
Ha rozumu pomtatenýut nazván Dýti zafloužil. —
Jtěco jiného tofjať jeft, foyž fe rv zahradě na poles
dní flvacčné jtranč jednotlivé toitné meny pějtují;
neboť o tědto jiftím, že fdyj fe proti Úruté zimě
odrání a patřičně fe jid Hlebětibude, fdyž t talorvé
druhy toinnýd Únenů fce toymolí, jihšto hrozny
fvatjjí boby f myzrání potřebují: 1 rv ftubenějíjíh
frojinád totnuč. fmeuy obftoji, a Hrojiu) jejich
při pohoblném letním a podziumím potvětří je
myzrají. %Bročežneradíní mwinnéfmetm1 ftube
nčjijícehfrajinád bez roztílu Drufů fobě myotvá
ati. — (Ole mého uznání fe pro ftubené fra:
jimmy hodí:

1. Órozny jaťubfy: tyto jfou malé a
modročerué dobré Úuti, a m teplýd) frajinád již
fu fouct uěfíce jrpua tvyzvají (ty pro ftubenějjjí
frajiny přede mffemi jinými odporončím).

2. Rannč fipančíjfé Grozny. Žyto jfou
malé, uají fulatá zrua, a Mysrají mwteplýd
frajinád též fu fonci mějíce frpun a t. d.
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Vinný Úniento zahrábřá na zbíh bomormníh
pěftorvanýfloušť £ ofraje bou, mnoho to zahradě
neradi, proto že fe blíže zbí na fatěď tucbe, a
mimo to, fbyš Icto a pobzim jfou příhodny, hojně
za ojfetřotvání a za topnalojenou práci fe obfluhuje.“)

s. 123. © rozmnožomání minnýh Euenů.

1. Prmwní způfob minné fmeny rozimmnožomati,left:rozfímatifemenofroznotvé.| Každézrno
broznomé má 5 jader, ze fterýd, foyš fč 103
fivají, minn fménfy tvyroftají. Hrozeu, fterý
fe pro femeno toyrvolil, mufí býtt úplně tvy
aralý, taf aby zrna jeho favrfiá byla, pročeš
je co nejdéle ntojio, na fmenu poncýá, pať
je 3 jednotlivých zrn jadýrfa tvytlačí, tve toodč
jperou, a ufdlé ua podzim ua připratvené záhony
rozfiwmaji.dyš fe zuna blfší, záhony fe Únojent
přifryjí. — Ya jaře fe roftoucí ftromečfy při
fudč porvětrnofti Fropici fonrwou zalémají, záhony
je od tráron čiftí a půba, foyš toho potřeba žádů,
fe zřypří, pať fe záhony ua zinm fefní frabanfou
přifryjí, což tujjeďo t iv drufhém roce fe opafuje.

M třetím roce na jaře mofon tyto fmeny
na fivé určité mffto přefazeny býti: býmají ale
T pátém, ano 1 tu jieftém roce tepnu úrodnýmt;
než afe fmcny ty smyfají Gucb od hoého útlého
mfábí potvětrnofti míftní, náffeborouč jfou trivau:
Čioy, a pročež Wwinnýd fmenů fobě je femina
bochotvati pro ftnbenějíjí frajiny fe odporoučí.

2. Druhý způfob vinných fmenů fobč do
dotvati jeft: Aa podzim, fdyš Inpení již opadalo,

+) Ra žádojt obdrží je nirné Emeny jafubjťé u jpiřos
watele této Ariho m. Oonbratonífu.
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še zbratvého úrodného fmene nařeše fe retvního
dřema toho famého rofu roproftlého aft na 1,
ftřerice blonfého. ZSrberou fe réroy, fteré úplně
tvyzralé dřemo, a ítše febe ftojicí očfa mají.
Saždý mýřizeř mufí 4-—5 očeťf a mezi nimi
ajpoň droč dřavná očťa míti. — $oyš zime fobě
roýřisfy připramtli, fmáší fe do flámy, a ua pob
jim bo země, aft na 1 ftřervic $loubřy fe za
čopají, a taf na jaro f rozfazotvání ufdotvají.
Jča jaře fe ud hned na fivé určité mffto, anebo
ua připravený záhon rozfázejí.

o. Zřetí způfob winé fment rozmmožomvati
jejt: Ra jaře fe zdramý, úplně toyzralý roční
iwýfou, Fterý zemi jejt nejoližijí, do jamfy dříve
připraroené ohuc (udělá fe oblouť) a pať fe dře
roenost totdlicí 10 zemi upevní, aby fonec ze země
ivyfnfovwal; paf fe ua ten dif, fterýž to zeut: Icšf,
ajt na diva palec ztvýjje dobré země nahrne, fterá
je sivolna rufou přitlačí; na to fe dá učco dobře
uleženého dobytčího Hnoje, pať fe jamfa myfra
banou zemí toyplní, a nohou zmwolna přijjlápuc.
— Pozorowati třeba, že ona čájť oblouťu, Fterá
Do země je tvloší, 3 -——4 zdramá očťa míti umjí
ze řterýů fořínry jenou, fonec ale nad zemí fřízne
fe aft dma palce nad druhým očfem, a £ boli
fe přimáše, neboť čafto 1 toho fanrého rofu frájné

Úrozuy nofí. XOjtatuč fe aj bo pobzunfa nic nedělá,
ucš jeje ofolo obloufu země od trátvy čiftí, notyčfou
fypřf, a ro čas fuda fe celý oblonf fropicí fou
roon polémá. — Aa podsun, Poyž jiš Iupení opa:
balo, odřízuc je oblouť pilfou od mateřního Entenc
pozoruč, aby fe fořetům ueubífšilo, tvyřopá fe
a ua fhvé nrětté unifto fe přefadi.
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Zeuto třetí způfob dodomání minnýd fmenů
jeft nejjijtějfjí, a tať mydjomané feny nejíptffe
hrozny nefou.

$. 124. © rozfazormánítminnýd fmenň.

Sde mfumitt míním o rozfazomání těď tvin
nýcd) Emenů, fteré fe m zahradáh Dífše zdí fázejí,
a po latčů na způfoh ftromů fe táfnou.

9ta podzim myfopá fe ua míftě, fbe minný
Úmen ftátit má, jáma na © ftřemíce blonbfy, ana5—6ftřemícůWlřťy.© Atentlizemědoft
úrobná a fyplá, muft fe dříve ubaným způfobent
připramiti. — Brzy na jaře fe rosfazují Úmeny
ze femena tažené a wýřizťy. (Ata začátfu mě:
fíce dubna.)
a) fčmeny ze femena tažené rozfazují fe tafto:

Do připravené jámy, aft na 1 ftřetvíc zivůjfí
přihrne fe úrodné země, na fterou fe bobře
ulešeníý flaměný framffý hnůj rozproftře, pať
fe opět něco urobné země přihruc; na to fe
mmezme tvirtni) Činénef, a do proftřed jámy,
blíže zdi fe poftamt, fořinfy jeho fe fol folem
rozproftron, na fteré fe opět něco úvobné zemč
přihrne, Fterá fe na fořínťy rufama přitlačí. —
Rdyž jfou mffeďy foříníy zemí přifryty, po
jámě fe opět rozproftře rorftťa bobře ulejenčío
flanuatého Únoje; jáma fc na to mybházenon
zemí doplní, pať fe země foffolent nohou při
tlačí. — ©Obátí třeba, aby Enčnef tať flubofo
do země tufazen byl, jafo dříve ftál. Ólaronf
nejfilnějíjí) mýbfonfřízne fe až na dě očfa;
ojtatní mýhony fe Docela odříznout, a rány
řezem učtučné zafradnifým moffeut fe zalepí.
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b) Při rozfazomání mýřizťůjeft třeba pozoromatt:
9ta jaře, na počátíu měfíce dubna myfopoufe
mýřizťy tv zemi přes zimu uf$ormané, a dříve,
neš fe rozfazují, poftamí fe na uěťolif hodin
tínt foncem, fterý bo země přijde, bo nádoby
8 modou. — Ana čájí, fteráj bo země přijde,
fe drobet bo oblonfu obne, a tať $Hluboťo fe
bo země zadělá, aby Čonec nab zemí měl jenom
jeditré očťo; Čonce fe aft doma palce nad očťem
ffifmo fřízne, a rána zahrabnidýn: moffem fe
zalept. Aby tvjjať očfo ucvyfdlo, může fe
medem obloštti, a wýřizeť fe čafjtěji, zilájitě
při fudé pormětrnofti zalémá. — Oftatně jeft
při rosfazotvání tohotés fjetřiti, co$ o rosfazo
wání mimého Čiene ze fcmeta tašenéhoprameno
bylo; coš t při rozfazomání oblonfům platí,
8 tím rozdílem, je oblonfy fe rozfazují hned
ua podzim, a je fe bhlatoní mýhon ní na dmě
očfa fřízne, oftatní tvýhony od fmene zcela fe
obříznou, a rám nošent učinění zafradnifýn
moffem fe zatrou.

S. 125. JSaf dalefo od jebc mají tvinné ficitp voz
azomány běti?

J$tmmé Úmeny, fteré fe co ftronn wa latěd
po zdr táhnou, mají tv Ddělcena 10. ftřeríců
ob febe rosfazomány býti, a sdt, una fterýůh fe
fmeny táhnou, mufejí nejméně 10 ftřervtců stmýfjí
mit. Aeboť jejtli fe Úmeny blízťo febe rosfazují,
mětie a mýlouh fe bojtatečnč rozlošiti nemohou,
a nájlebormuč ani Úrozii, ant -vétvoré Dřevo ná:
ležitě neysrá; a pať fe jednotlimé Čmeny tvy
fopati a odftvaniti mufejí. — Winné fmeny přiliě
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royjofo táfnoutt taťé nerabím , probo še tafotvé
roíce bo Dřeiva ženou a málo Hroznů nafazují.

S. 125. Wterého čaju je Wwinnéfment řezati mají ?

Toýůbecfe řežon minné Encny brzy na jaře,
což ale to ftudenějjjíh fvajináh náramně (jfodlitvo
jeft. Oteboť řežousli fe toinné Čutený) na jaře ranně
dřítoe než míza tvyftouptla, a přijdousít po ře:
ání pozdní jarní mraz (což fe obyčejně ftárvá)
tedy Tureny tínt náramně frpí.

Šeftitže je ale 8 řezáním odřfádá, ašby rojfedhy
jarní mrazy přejíly, toyjtoupí mezt tím míza, a
pať na fříznutém omíftě toyráší a jaťo frupěje
bolů ua zem ftýlá (fí3t). Sěmen fe tafomým způ
fobent zafrivácí a tocímu feflábuc.

A těd příčí ucntá fe, Díc mého uznání,
ziolájítě to ftudenějijíh frajtnád 8 řezáním winnýcd
Úmenů niťolitu na jaro obřládati, nýbrý fe má
na podjin, Čbyj lupení opadalo, díti; rám nojent
učiněné, Úbyj zahradniďým tvoffem fcezatrou, přes
zimu fe zhojí, a 8 ufrytim Činenů, foyj jfou
taťto zbytečnýrémů zbatveny, jeji méně práce.

8. 121. Stevaf je má minný Úmen řezati?

2Db moubrého řezání tottuého Eimente zátotfi
jeho úrobnojt, trivanlitmoft a frája. Milade inteny
fe po rozfázení, jať jiš pratoeno, fříznou aj na
2 očťa. Myhony 3 těď divou očef tvyrojtié poroa
šují fe za flarmní inčtive, a budoucího roťu fe
fříznou až ua 6 očeť. — NWá-li Čincu mnoho
hroznů nafazotvati, jeft zapotřebí, abyĎhom foběfaždoročně| mfabchorémoréhodřema© (mladých
mýhonů) dofotvali; tyto roční mýhony fe faždého
tofu na podzitt ua 2 — 3 očťa fříznou, ftaré a
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nepotřebné dřerooale (výhony, fícvé frozny nefly)
fe docela odříznou. — AObnoje z fořenň roftoucí,
jaťož i výhony na fmenu blíže země fe netvpí.
— Jeft obyčejem, tomný fmen Otwafráte tv roce
tvylautowati, aby nezfeřomatěl, a aby jať Úrozny,tať
i dřevo vémomé dofonale myzrály; než ale pro
Úmneuumohjem užitečnějíjí jeft, fonž to, co tvylá
máno býti utují, oftrýnt nošení fc odřízne.

oto tvyřezátvání fc děje W roce dmafráte;
jednou před feětem, a po drufé po odfroětu hroznů.
Před Čvětem hroznů fe Mnyřežon flabé a nepo
třebué tvýhony, třebaťf i malé hrozny najabily,
proto, še níuoho fily Čmenn odjímají; mýhony ale,
ftevé jíme fobě pro užiteř pro budoucí vof zmolili,
co nejmíce utožná fe fluuci myftarmí, aby břervo

jeji Úpluč dozrálo, a pať fc na latě štvolna

přitoážou. $tdyž prozuy větou, Úmtenufe ani Dotý
fat nefméme, aby fe Úvět nefetřeí.

Bo odbťmětu fe Úmen po druhé řeše, a fice
fe nyní fříznou tvrfify těd tvýhonů, fteré hrozny
nefou, nad třetím: Iupencnt od ucjmyšfjího hrozit
počítaje, což fe proto děje, aby Úrozny tvfce po
tray obdržely, fpějinéji roftly a zrály. yto
Wrácené mýfhomy fe na podzimní jaťo ueužitečné a
nepotřebné dřetvo docela obříznom. SOjtatně nejdos
fonalejfjm učitelent to řejání tourucho fntene jet
stujjenoft, foyš jíme fobč dříve tojjeďo tv tomuto

S. obfašené praftidy nfázati dali.
S. 128. Nternf je má viny) nicn mwjtnocnějfjih fraji

nách proti zimě drániti.

Pozdě na podzint, Čdyž již mimný Únren něťolif
mrazů přeftál a Inpení opadalo, 8 latt je zdělá
a opatruč, aby fe nepolámal, na zent pološi.
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Jiyní fe řeže tať, jaťo dříme jiš pratveno bylo,
a rány nožem učiněné zahradniďým woffem fe
aatrou, pať fe jednotlimé tvěttve flamou bofro

mady fmášou, a napotom celí) Úmen bo flámy
je zamáže, od země počínajíc až ua fonec, taf
aby fmen fmázaný dlouhému bhadu fe pobobal.

Úrobnofti jeho roelmi přifpěje, fbyž zaázarojíc
jej bo flámy na fořeny lofet zrýfit bnoje fol
folem naházíme a Únůj uofou ftačime.

2jtatně přeš zimu fe nedá r poťoji, jebině,
jeftiiše fe blízfo nčío tvoda jněšná a defiforvá
nafhromájdila, udělají fe ftrujťy, aby odtéfala.

Drzn na jaře, fbyš již tubýů mrazů ucnf fe
ftraformati, fláma a hnůj fc odftraní, fmen fe
pozorně pozdrotýnc, a na latě lýčím zivolua fe
přiváše.

Ónojí fe faždý třetí vof na jaře dobře ule
šeným flamnatým fratoffým hnojem, a fice torýní
země fe obfrabe, hnůj fe rozprojtře, a obhrabanou
zemí přifryje. Čerftmý $nůj, fabe-li fe přímo

nafořeny,jn8. 129. 2. Jahradní lifomé oredy.

Bob tímto jienent rogrozunírají fe ltfforvé
ořehy, fteré fe buď froou příjemnon dutí, anebo
vou toclifoftí od fproftýd) lffforvýh vředů (iffí,
a obyčejně m zahradád domány býmají. Scft
tafovmýh lffforvých oředů ivícero druhů, jať fc
o tom brzy přejročdčtute.

8. 130. Steré jjou nejznamenitčijjí druhy lrifomůů
oředů ?

1. Welťý fipaučlfťý ořed. Seft jeden
3 nejmětfji mezi ltflormými oředy, Úlatý a bez
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šeber, má fladřé libč $utnající jádro, fteré celou
ffořeptnu vyplňuje. SJraje m září. Strom rofte
bujně, bofahuje znamenité fily a toýfffy, jejt ale
na zimu melmi Houloftivý. *)

2. Dřed čtyrhranný, jeft weffý, fulatý a
má 4 brany. Jádro jeft melťé, Čulaté, při oteto
řent fe rozděluje na drvě polotvice; jeft rvelmi
Hadbfé a duti mandlomé. Jraje tw září. Keře
tědto oředů myroftají tať filně a tyfofo, jafo
ftromy otvocné, jjou roelmi tozácné a blebané a
pročež zofluhují rmícerozinnoženy býti než fe ftárvá.

3. Dřed tříbranný; tento jeft melfý, fu
latý a na potorfjí jmé ffořepiny tříbranný.

4. Pancnffý oře čermený, oře jeft
pobloublý a jjptčatý. Sábdro jeft potaženo čertoenou
fožt, ÚHeráfe bá, poťud jeft jádro čerftrvé, 8 něho
ftoléci. Jádro jeft flabťé a obztvláfitě dobré duti,
Hfořápfa počermenalá. Sraje m polotwici frpna.
Ref dofahuje proftřední melifofti, není na zimu
příliě douloftim, « proto fe i m ftudenějíjíh
frajináďd WDčoramydobře daří.

5. Bílý panenfřý oře, ořed tento jeft
o učco tětfjt než panenffiý ořeď čermený, oftatně
jemu fe toe tojjem rotoná, jen je fůže na jádře
není čertmená nýbrž bílá, a jfořápřa tež bílá.

S. 131. 3afťje zahradní Irffowé očedh mohou rozgmnožiti?

Reře zabhradníý Ifffovýů oředů fe mohou
rozmutošitt: ,

1. Šemenem. Uplně myzralé Itfforé ořtjífy,
jenš famy od febc 6 feře fpadly, fe (hromaždují,

+) Na žádojt nobfou je obnože druhů pod č. 1, 2

| a 3 u jpifomatclc obbržeti. 11
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pať fe roezme fmětníf, na jehož bno fc bá torftiwa
mípřého pljlu u naň fe oříjify jeben meble dru
hého flabou, na ořífity fe bů opět torftwa tvlh
ťého píffu, na pífeť oříjth, a tať fe poťračuje,
aš fe Úročtníťpíffem a ořtfify naplní. Baf fe něťbe
ro zahrabě ubělá jamta, do fteré fe Úmětníf po
farm, plejfatým fumencm prott mífným myjjím
fe přiťryje, a myfopanon zemí fe zahází. Brzh
na jaře fe Úwětníf royťopá, ořífíly fe myberou, a
na připramené záhony fe Tozfázejí.

Semenem bů fe zmláfitě panenjfů lífformýořed
bobře a Ďez proničuý rozmnošiti; taťé fe dají ty
welfé bruby Iffforvýjm) oředů od femena rozntno=
ótti, ale čaftěji, 1 fbyž jeft femeno 3 uejícpffich
orubů, zrorůnou fe.

2. ODbnoží. sObnošže z fořenů mlabým fřů
ryrvftlé fe bud na podzim, buĎ brzy na jaře
1 8 fořínín pozorně ob mateřního fořene odříznou,
a bnĎ bo fifolfy, aucb hned na určitá mífta fe
rozfázejí. Zafomým způfobem fe rozmnožují twelfé
(tfformé ořemy.

3. SDblouťy (fřízencemi). Roční mýhony,

Úteré blízťo země na Emeněfc mynaĎázejí a příná
ofa mají, brzy na jaře do zeměfe onou, a o zemt
dřeměnou toiblicí irpetvní, zemí fe přifryjí, tal
aby fonec ze země myfufotval. Přes líto, m ča
fuba, fe celý oblouť polémá, pať fe na pod
atm ob fmene odřízne, pozorně je země tmyfopů,
a Tozfjáší.

4. Štěpowáním bivoťfýh nlabýd If
tovýůh ftromfů. Šledti: je buď fitěpomáutmbo
rozfalu, aneb fopufománím, práce fe tať myfo
nává, jaťo při flecdtěnt omocnýh ftromů.
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S. 132. Jafé půby a polohy jába feř ftffomý.

Steř. panenffého ltffomého oředu fpofojí fe
8 nejfipatnějíjt půbou a i flumým mfftent; pros
češ fe jenu m zahrabáh obyčejně to fllnu a
m fouted, fbeby otwocné ftromy zafrněly, mífto
vyfazuje; ale to Dobré černé půdě a na mýflní
má tozrůft a otvoce nejlepifí.

Uelfy Itfformý ořed (fipanělfth, čtyrhranný)
čábá teplejjjího ponebí a proti mrazimým půl
nočním tvětrům dráněné polohy; to bocela ftubenýcd
frajinád) fe nebaří; ano t m teplýh frajinách
čábnýd ořifjtů neucfe, je-li mraztmým půlnočním
mětrům příliě tvyftatven.

Stromfy Itfforvých)oředů na jaře ranně větou,
tať zmaná řafa jeft mušfťý Úoět ořefjiny (fmět
famčí), a čerroené fitětičťy jfou Ewětfantičí. 3 jara,
jiš to ntějíci moru neb březnu, myprafiuje Čmět
famčť foou žlutou mouťfu, tato pabá na famičí
fmět (na fitětičťy) a tím fe feř zúrodní; proto fe
ncfmí řafa 8 feře obtrhomati, aneb jinať ničiti,
fice by feř jábnýh oříjilů nencfí.

Wěladý Itfformý ftromeťf fám fobě zaneaný
zteřomatí, může ale taťfé na spůfob tvyfofofmeu
ný orvocnýh ftromů 8 jebnou forunou tažen
býti. Cptěl-liby £bo ltffomý ořed toydomati co
toyfoťo-men, mufí nedat filný tvýfon mybnati
až do mýfify 9 ftřemíců, pať ať Go fřízne, aby
uafadil forunfu. tež taťorvéto co toyfofo-fmenné
ryhomané ltffomé ftromťy nebýtvají niťby ftály
ani nefny; nejíepfjí jeft Čeř a nejúrobnějíjí. Bonč
radž jifté druhy lifforvým ořífjfů nejlepffí manble
m bobrotě přeběí, zafluhuje zajifté tento Čeř to za
radě mffta, a za propůjčené mífto Dobřefe obmění.

V%
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8. 133. Olej 3 oříjítů liffotvýh.

Yejen že oříjíty lifforvé mnoho mifotonttů
nadázejí, můžeť z nid i tvelmi $utný a drahý
olej toytlačen býti. Což fe náflebujícím způfobem
běje: Sábra bojtatečně fudá fe rozbrtf, pať fe
brobty dají do fonopného plátna, a lifem tontlačí.
Olej, Úterý fe prtoním tlačením zffťá, jeft nej
čiftíjí a uejlepjjí. Což po prtoním toytlačení pozů
ftalo, brtf fe znoiva, pať fe to ohřeje,.a opět tlačí.
Oruhým tlačením pať ziffá fc jen proftřební olej.

8. 134. 3. Rybéš (meruzaffa).

Reř rybeformý, jenž fvým $labícím fladfoná
fyflým olwocem bdítfám 1 bojpělýn, zdramým t ne
mocným poffytuje mnohonáfobné občerftrvení, jeft
ro nafjí Dčoramě tvůbec znám. Keř tento nafa
auje fivé malé frozny jať na nfabém tať na
ftarém břítof, nejbohatějt ale na jiftýh ormocnýh
toětrvíh, Úteré ze ftarého dřímí toyrůftají. XSěttoe
jeho oftárvají mnobo let uofní.

uze ftarý feř ryběfotvýobyčejněmalé a ffpatné
otvoce nefe. Čomu fe nejlépe pomůže, fbyš fe
ftaré dřírot blízťo nab famým fořenem fřízuc, načež
toyrofte notvé, Čteré za8 nefe bobré a rmelfé orvoce.
— Směte již fu fonci měfice dubna, a býtvá ten
ča8 ob pracotoitýd točel narfftčivotmáu, Čteré z něho
mnoho na flabťý med a rvofť berou. Órozny jeho
robzrají již oťofo fto. Jana a čerftoč požítvané
jfou nejen zbratoc, ale taťé z nid wytlačená fifátva
bobí fe ua mýborné Mino a na ocet, a 8 cufycnt
zawařená jeft zdramá lahůbdfa.

Šeft tofce druhů ryběformýh, jejidš Hrozny
Barmou a ivelifoftí od febce fe [iffí a fice:
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1. Černý rybée, má mnofem tvětjjí [upen
než obyčejný rybéé čermený. Safůbfy jeho jfou
umofem twětýjí než obyčejného rybéfu, jfou černé
jaťo ufel, Auti ale melmi nelibé.

Yticmtenč nalezá 1 toto otvoce, přece fivé cti
tele, jeft tvelmi zbratvé a flouší to léfárnáh fe
zhototvotvání léfu. A)moce zraje m měfíci čertvenci.
Reř tento libuje fobě zmláfjt me mlbřé a těšťě
půbě, žene nejfilnějíjí a nejmyšíjí výhony.

2. Rybcs červený. $řeřtento jeft můbec
snámů, bělá filné výhony, bofahuje něťoliť ftřevích
svýfjí, Hrozny jeho jjou čermené, blonhaté 8 Gu
tými zrny.

3. Bílý obyčejný rybéč.
4. Ašeliťý červený Hollanbjlý rybée.

Šafody tofoto druhu jjou mnofem tvětjjí, a
brozno belýjí než obyčejného druhu, 1 feř býmá
mnohem finějjjí tve mzrůftu.

5. Weliťý bílý hollanbffý rybce. teř ne
bofahuje taťomé tloufitfy a mýfity, jaťo přední,
ucš ale zrna jeho jfou mnofem flabfjí a dut
nějfjí, a pročež fe jemu přeb oftatními přebs
noft Dátvá.

8. 135. Saté půby a polohy žádá feř rybéjorý?

Sčeř ryběforvý Spoťojí fe 8 fažbou půbou, jaťož
i 8 fašbým položením, ale tv bobré ffypřené
půdě rofte mnohem tvefeleji, a nafazuje mnohem
roíce a tvětijí omoce, fbešto ve fipatné půdě neb
iw nebobrém položení otvoce tvelmi brobné a
fyfelé býivá.

Černý rybés libuje fobě zivlájitě me wwlýléa
těží půbě.
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S. Sterať fe rybéš rozmnožuje?

Zrojím způfoben: můžemefobě rybéfonýh ftů
bochotvati a fice:

1. Jeft třeba jen na podzim neb na jaře ze
ftarfjích Úřůnařezati ročníh mýhonů afi jeden neb
2 ftřeotce dlouhý, fteré fe lešatě bo ftinného
mtfta na připramené záhony rozfázejí. Ata toňito
záhonu nadělají fe dle fjňůry brázdy, bo fterýh
fe rybéfomé mýřisťy aft na 4— 6 palců zhloubí
rozfázejí. %a once to zemi jfoucí fe země při
tlačí, a fonec nab zemf mějš nejmýě 2 očfa. Zaťto
zafazené toyřizťy fe mufejí čafto zalfmati mmobou,
aby zem ofolo ni neroyfůfa. Ujaté ftromečty fe
na jaře budoucího rofu (fu fonci února anebo
ro březnu) i 8e zemí toyzdmihnou, a na fmá ur
čítá mffta rozfázejí. Zento způfob rybíjotvé fře
rozuimožiti za nejlepfjí uznámám.

2. Druhý způfob rybéjotvé Čřerozmnožomatijeft:
ZObnože 3 fořenů ftarjjih fřň fe pozorně ob mateř
ního fořene obříznou a rozjázeji, anebo roční tvý
hony na fři blíže země roproftlé fe bo země ohnou, a
o zemi břerměnouribdlicí npetoní, zemí přiťryjí, pať
fe na jaře ob mene odříznou, oyfopají a rozjázejí.

3. Zřetí způfob záleží m tom, že femeno rybé
forvé, Úteréjíme fobě ; bobře myzralý rybéfovým
jahod nafhromášdili, fe na jaře ma. připramené
záhony rozfímá, a ftronify fe táhnou, což ale bfouho
trmá. Oflaňme teby při proním a druhém způfobu.

S. 137. Rybés jaťo myjofofmenný ftromef.

Seben z nejfráfnějffích ftromťů jeft zajifté ftromteť
rybéfomý, fóyš 8 jednou Čorunfou, afi 6— T
itřemiců tvýfify počítaje, ten čas ofolo fro. Saua
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frwýnt malými červenými Grozny obrvěffenjja na
očt fe nám ftarot. 2Bjfaf ole nejenom fráfa, ale
t ušiteť nám to radí, byjom fobě m zabhrabád
rybíforvé myfoforoftlé ftromfy pěftomali, neboť jfou
nimobem úrobuějíjí nab feř a hrozny jeji jjou
fráfnějíjí, nešli hrozny ze fřů. Roční filný mýfon
ze zbramého černého rybífomého fře fe brsy na
jaře odřízne, a fore ftromef ftátt ntá, do mibfe
země fe rofadí. XS prroním roce nežábá šábné práce,
neš aby fe země fol folem fypřila, a rv čas fuda
pofémala. ča jate ro druhém roce fe mu offeďy
pobočné mýhont odříznou, jenom nejýilnějijí mýhon
fe mu ponechá a £ holt přiváže.

PBonedaný tmýhon náramně jene; pozoromati
třeba, še oěfa na tom výhonu fe neodjítípají, nýbrý
fe ponrdámají, ažby z nid afi na diva palce
dlouhé pobočné mýbony royroftly, fteré fe napotom
odfitipnou; neboťfmen ojtalby flabým a nefhopným
formu néfti, ČDyby fe um roffeďy očfa Úneb te
roznifu obfitiply. MWtřetím roce fe ftromeť fopu
(uje, t. j. fřízne fe 8 čerreného rybéforvčho fte
roční zdramý ivýhon, a na podlohu černého rybé:
foročho ftromfu fe nafadí; práce fe mylorámá
jaťo při fovulomání omocnýd ftromfů.

Stoy$ firomnef aft 5 — 6 fiřeviců zmýffí ji
bofáhí, ponrdá fe mu nejmyšjjiů 4 — 5 mýhonů,
3 niýšto fe foruna tvoří, bolejfjí mýhony pod
forunou fe toíby odfitipují ivjjeďy. — Rorunfa
fe muff potom tošby Držeti toe fimé úbícdnofti,
ftaré a fudč břímí fc tvyřeše, a normí, fteré
ofrouhloft fornny nebyzbí, fe ponedá. Xťž fe
mnfejí toždby odlámati tfjeďy ze země mybá
nějící mýpučfy.
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Rybés fe taťé na způfob jiných fipalirorvých
jtromťů po latěď táhnouti může. Chce-li fbo rybéš
rozrváběti tvějířomitě na odří, potřebí jeji, jen
toliť a taťomýů mýpučťů nedati, ještoby přivá“
zány na obr, patřičně a úhlebně mobly býti roztve
beny. ejťráfnějjjí ale jeft myfofý, fivobobně
ftojíct a na bůl přitvážaný rybéjomý ftromeť
8 jebnou forunfou.

8. 138. Bino rybéfoivé.

A broznů ryběfomýh fe připramuje twelmi
vozácné twíno, fteré fe 1 ffampaňffému rormná, a
fice tafto: Jrna úplně mysralá fe tv nějafé uás
bobě roztlačí, pať fe to bo nějaťého pytlífa z fonop
nébo plátna mleje, a jifáma fe lifem ivytlačí.
Xouto fifámou fe fflenčné láfine naplní aš do
ru, do fažbě láfme fe učco utlučeného cuťru
(něťofiť fotů) přimíhá, a lábem fe na něťoliť
dní na tolajné mífto poftatví, aby víno fyfalo.

30 fyfání fe lábrme zátťami (fipunty) zabební,
sátíy rozehřatou fmůlou fe zalepí, a ive ftnbeuént
fflepě bo míbťého píffu fe ufefotvají.

ať připramené a ufdfomané ryběforvé twíno
fe udrží 6—10 let.

S. 130. Wýborut rybéjowy ocet.

Nejmětjji, úplně toyzralá zrna, fdyž fe če
jtromfu febrala, tv čifté ivobě fe fperou, a
bo fflenčné líhne toyfypou, fterá fe až bo
ru minným octem naplní, a. papíromou
aátřou zabební.

Ala jeben máx rybéfomýh zm přijde 5 mázů
minného octa. Zať naplučná lábeto poftarmí fe
buĎ na mífto tolažué, aneb ua mífto flunečné;
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tu to brzy to láhrot fyfati počne, a něťolif bní
to tyfánt fetrtvá.

Bo fyfánt fe láheto obnefe bo Hlabného fffepa,
a fbyž fe ocet zcela zčiftií, fleje fe bo jiné láptve,
Úterá je bobře zabební.

8. 140. Steraf fc mobou rybéjomé hrozny na jtromfu
až do zimy čerfvé zadhomati?

Royž rybéforé Hrozny“již úplně bozrály, celý
ftromeť fe zaroáše bo pytlíťa z hrubého foubel=
ného plátna, jímáto fivětlo a tozdbuh příjtupu nes
má. Pytliť při zemi fmázaný fe čaftěji roztváše,
aby opabíč [upení na zemt tvypadati mohlo.

8. 141. Čeho jejt můbec ftranu rbbéjomýh ftromřů
třeba pozoromati?

Sovž ryběfový ftrontef aft 6—8 fet toětu
frvého bofáhí, úrodnoft jeho fc menffi, a Hroznt
jeho obyčejně býrmají malé a nepatrné. Zu fe
ftaré břetvo docela odftraní, aby labemu úrod
nému břetuu uffla nebralo, což fe bělá tafto:
Bray na jaře ftaré břermo fe docela při famé
zemi obřízne, fbešto toho famého roťfu 3 fořeste
mladé mýbhony toyroftají, 3 fterým fe napotom
noré futeny tvytivoří. Lt způfobeon může pybé
forvý ftromef až 16 rotu dofáhnouti, napotorh
ale fe utufí. fořen tvyfopati, půda notvou
úvodnou zemí alepfjiti, a mladými ryběfotvými
ftvouťy tvyfázett.

8. 142. Warejt čili mergalta frjtfa.

Srftfy, fteré fe m zabradád pějtují, liffí fe
ob birmofýh, ježto to lefih rojtou, nejen fnou
meltfoftt a příjemnou ut, neš i Dartvou, nes
bof uafezáme: +.
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1. VMalé čeriwené a začerwwenalé frftfy;
2. čermené dlupaté frftly;
3. ranní zelené Alupaté frftly;
4. zelené blabřé fritfy;
5. mefťé žluté frftty;
6. bílé žilťoraté frftfy.

Srftfy tafé 1 m ftubenčjíjích frajináh dobře
fe daří a fašdoročně hojně omwoce nefou; úplně
myzralé otoce: tědto ftromfů, fbyž fe čerftrvé
požívá, floužt € občeritrvení, 3; něho fe i tozácné
míno tlačí, a rozličným způfobem připrameno jeft
zbramou Labůbfou pro čloměťa. 28ffať ale i to
by pro náš mělo pohnutťou býti, abychom urmobo
frftomýd Čeřů fázeli, $e brzy na jaře, fby beblirvá
ročela po frvém blonhém zimním fpánfu téměř
nifbe to přírobě občerftoující potravy nenadází,
poffotuje jí taforvé rozEvetlý již ťeř frftforý.
Stažbý fe zatoběčí teby točelařům, tbo mnoho
frftforvýd ftů pěftuje.

8. 143. Stteraf fobř můjeme fritforvýh fřů dofomati?

Wůžeme fobě frftfotvých fřů trojím způfobem
bochotvati:
a) Semeneur Aejmětijí úpíně roysrálé frftfy fe

yberou, fenteno fe 3 ni mytlačí, toe tvobě
fpere a na papíře rozetřené ufdnouti nedá.
Aa pobjim, aneb brzy ua jaře femeno fe ua
připravené záhony rozfeje, bo bobré, Čypré, ui
folim ale čerft+ým Dnojem pohnojené země, a
aby bluboťo bo země ležett nepřifjlo, jenont
pororýně fe zabělá. — Kbyž ftromečťy afi na
a ftřervice zmýfjí pobdofáhly, pozorně fe mys
fopají a rozfázejí.
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b) Roční obnože fe bud ua podzim anebo na
jaře 1 8 fořínín ob mateřního fořene oftrým
nožem oddělí, na fmé určité mífto přefabí, a
ro čas fufa zalérají.

©)%a jařefe fonce mlabýd fmiflýd mětmí,
anebo roční mýfjony bo jamfy Mmzemi
ubčlané ohnou, to zemi dřevěnou miblicí,
aby objtároati nemohly, uperoní, pať fe země
přihodí, aby jenont fonec nad zemí oftal. 9ta
podzim fe tyto oblouty ob fmého mateřního
Úmene nožem oddělí, myfopou a rozfázejí.
S. 144. Sterať mají jrjtfomé fře rozfazomány a

pějtomány býti?

Keř frftfowý nejfrájnějíjí omoce nofí, fbyž
zmlájť fám pro febe ftojí, jehošto mětme 8 větvemi
drubého fře zapletenýy nejfou. — Srftfy náramně
jenou; pročež jeft zapotřebí, aby fažboročně na
jaře ftaré břeroo fe nožem obejmulo, aby ftromeť
suladl a vozbu 1 flunce fmobobného přijtupu
nalezalo. Sře frftforvé jen tenfráte fe blízťo febe
rozfazují, foyž £ ohrazení, jaťo žimůýplot, po
třebovány býti mají. Wlofou tafé jafo tonfofo
roftlé ftromfy o jedné forunce přítormány býtt,
fdež bofahují i znamenité mýfffy, což fažbý mi
fotontf ropřezármánímna přivazotváním £ holt způ
fobiti může.

Urobnoft te fe zmýfit, a řeč tím fráfnějfjí
orvoce nofí, foyž fe fažboročně fof folem obryje,
pojnojí a od trámy čift zaďomá. © dobrým
profpěďjem může £ hnojení $Gnojomla potřebo
mána býti.

Aby tw ftarffich lete feř frftformý omladí,
nařládá fe 8 ním jaťo se ftromfem rybíjotým.
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S. 145. Blno frftfomé.

A3omoce frftforvého bělá fe tařé víno. M ně
jaťé nábobě fe úplně toyzralé frftfy voztlačí, bo
pytitřa 3 fonopného plátna fe tolejí a fifárma
lifem fe toytlačí. Xouto fffarvou fe naplní lúbeto;
na jeben más filármy přibají fe aji 4 loty cufru,
pať fe láhero na mlažné mffto poftarmi, aby fdíno
atyfalo. Po fyfánt fe láfero zátťfami zabební,
aátfy rozpufiténou jnůlou fe zalepí, a pať fe
láhrve tve ftudeném fffepč do roibhfchopíffu zadělají.

S. 146. 4. O malinád.

Reř malinotvý jejt tvůbec známý, neboť fe
r lei jaťo dimofý feř zhujta nadází, 1 za
bradá ale, Úbyžpřiměřenou půdu nalézá, bo
fabuje až na 6 ftřeríců zivýjjí. ete jiš to měfíci
bubu, fby od točel ráb býmá natyfftěrvotváu.

SOmoce ftromfu mafinoivého čerfttvě požítvané
dutná mnohému, z něho fe připratouje odlazujíct
nápoj pro uratvé a nentocné, Mýborný ocet, ano
i Iofno a t. d., Čeřmalinový zaflubuje tedy utffta
m; zahradě. Omoce jeho fe liffí bund. barmou,
aneb telifofií.

Nejznámějíjí druhy malit jfou:
1. Čermená nalina. SOmocetvypadá co

polofoule, jeft barmwy frvětločerrvené, mntafo má
ffátonaté, obzroláfitní buti a můně. Jraje to mě
fict čertvenct a frpnu.

2. Btlá malina; oroce jeft bílé, má jenom
něco méně tvůně neš malina červená, oftatně
jeft ftejně fladfá a $utná.

3. Unglicřá divafrát nefoucí malina. SOmoce
jeft Buď bílé, bn čertvené, jeft jaťo nafje oby
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čejná malina, jen že feř oroafrát to roce nas
fazuje orvoce, ponejprmé to frpnu a po brudé
m září.

4. Cerná malina. Co fe bormy a duti
tofá, jeft podobná naffjí polní malině. SOmoce
zraje později než jiné malinomé bruhy.

S. 147. Jafé půby a polohy jábá feř malinomý?

Walinotvý feř baří fe to fažbé půbě, nejlépe
ole m fypfé a čerfhví, nemiluje tojjaf země
babmtě a tuhé. 28 zahradě fe fpofojí i 8 nej
ffpatnějíjím foutem, a daří fe i na tvelmi ftinnémftanotmiffti.© Půdafoffolemtftromfumuff
od trámy čifta a čaftěji fypřena býti, a odnože,
jený fe talefo rozlésají, fe zničit mujejí. %by
fe feře neroslézaly, nejlépe jejt jim mífto myzbtti.

S. 148. Steraf je fře malinomé rozmunošujt?

$ěře malinomé fe rozmnožují, Úoyž buĎ na
jaře, nebo ua podztm fe roční aš ua 1 ftřevíc
fřísnuté obnoše rosfazují, ancb fbyj 1 roční tvý
hony bez fořenů bo připramené země fe zadělají
a čajtěji zalóvají; neboť maliny fe jaťo pýř
mnošť, a$ půdu zaneřádi.

3 fořenů fře malinorého ženou Laždoročně
noré tvýhony, fteré buboncího rofu oivoce uofi,
a Ďyž jedenfráte otmoceuejíy, ua oby ufýnou;
pročeš ufjjlé bud na jaře, bud na podzun fe
obřezají. — Rejivysffí ftáří, jehož Čeř malinorvý
bofáhuc, jeft 6 rofů, napotom do jiné čerjtvé
půby přenejjen býti mufí.

S. 149. 5. Jahody zahradní.

Bod tímto jmenem toyrozumímají fe jahody,
ješto men tvelifoftí a duté od dimofýd fe liffí,
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a to zahrabá rozfazormánybýtvají. Sahoby čerftvé
jfou jiftě mnohému příjemným a zbratvým pofrnten,
býmají 1 rozličným způfobem připratmomány.

Jeft mice brufů zahradní jahob a fice:
1. Wřěfiční jahoda; ovoce jeft tať melfé

jaťo nejtvětjít lefní jahoba a trodu poblouhíe.
Sejt Barmy tmarmočermené, má mýbornou můmni,
a dá fe dlouho brácti. SDruf tento toelmi nefný,
nafazuje od měfíce fmětna až bo fonce září;
miluje ztoláfitě fudou půbu.

Vnanaffa; otvoce tocffé, podlouhlé, vejčité
poboby, jeft blabře, na [fhinečné ftraně blebě čer
roené, na ftinné firnně bílé, našťoutíc“. Oafo má
fifáronaté uti a vůně auanafotvé.

3. Wufifatelotwá jahoda; omoce toefmi
dobré, ale Úměte mnoho na jalotvo.

4. Jahrabní jahoda, jejt melfá a tocími
bobrá. (A mnohé jiné druhy).

S. 150. Rterať fe jahody zahradní rozinnožují.

Sahoby zahradní fe rozmnožují:
1. Semenem. Rejfráfnějijí a úplně dozralé

jahody fe feberon a nedají fe na flinném míftč
na papíru neb prfně uffnouti, pať fe z nd
femeno mybrti.

sčať zijfané femeno fe na připratoené záhony
rozjeje, ten ča8 od počátíu mějíce bubun až bo
začátťu frpna. *Půba záhonů mufí býti lehfá, a
ta fe mtufí drobně tozdělati, a bobře uprabati,
pať „fe filně zaťropí. Ra tuto dobře ffropenou
zent femeno fe rosfeje, a pať fc zafe na foto
femeno profeje [frze fito brobná a lehlá zem,
fterá fe na femeno přilípne. Jáhon fe čaftěji
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fropicí fonivon mtírně polémá, a na zimu Dobrou
lefní Grabanfou přiťrýmá. Abyž na jaře roftlinfy
jahobomé bo 5 neb 6 [upinfů ženou, mohou fe
rosfaditt na záhony 5 ueb 6 pníců tmzdálí od febe.

2. Roztrhománím fřů; tento způfjobroz
množiti jahody zahradní jeft nejíepfjí, nejjiftějílí
a uejpobhodlnějíjí. $u fonci měfíce září břízence
fe obtrhnou, ropfadí fe na frmé záhonfy, a fbyž
neprijí, čaftějt fe zaltjí.

3. Sfrze obnože čili obnože. GStarjjí
jahodomé fře obnoží mnoho ženou, fteré fe ode
fře na tvjjeďy ftrany táhnou, a fmé fořínfy bo
země jenou. — Aby fe odnože toho femého rofu
dofonalc zafořeniti mojly, rozdělí fe r měfíci
frpuu aš do fonce záři od febe a na připraroené
záhony jedna fazenice ob druhé na 1 ftřemíc
balefo fe rozfásejí, a m čas fuda fe zalémají.
Zať myďomané jahodorvé roftíiny mnobo fmětá
tvají, málo ale nafazují orvoce.

S. 151. Aařé půdy a polohy zábají zahradní jahody ?

Sahody zahradní milují bobrou Čyprou, lehfou
a mice rolýfon půdu. W půdád těďáto mlaft
nofjtí nentajícíd nedaří fe dobře. IS bujné půdě
fforo uftatoičně fmětou, a málo orvoce nafazují;
naproti tomu vo těžté fudé půdě nafazují ntalé
a nedutiméoroce. Položení na ranním, nifolt
ale na polebním finci, fe pro jahodu ucjs
lip fodf.

Rdyš má záhon firn udanč rolaftnofti, ua
podzim fe dobře uleženým flamčným Únojem po
bnojí a Hlubofo zryje, a fazenice jnhodomé jať
oříroc pratveno fe rozfázejt. *Po rozfázení fe čaftěji
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galémají, aby fe před zimou náležitě zaťořenily.
Aa pobam fe něco země £ jahobomým fřům
přihrne. — AXftatně fe mtuft záhon ob trámy
čytiti, země fypřiti, obnože fe roslézající bneb
me zmifu obřezati. — K úrodnoft jahod při
fpimá, fbyž fe mezi jahobomé fře me tvloží a
tento to ča8 fětu, a po odfmětu jahod fe polémá.

Sabobomé fře na tom famém záhoně roz
fázené jfou jenom 3-——4 feta úrodné, po uply
mutí 3— 4 fet muft jeji odnože, anebo hřízence
na jiný záhon, a bp uomé země přenefem býti.

108



IV. Slaoní čáfjí.
O zabradní rojtlinád.

£) rojtliná fuhyňjlýů zivláfitě.
8. 1. © mzdělámání přdy zahradní.

So půbu zahradní tozbělámá, flouží tím
dobře rozfázeným ftvomfům, neboť tmzbělámáním
ťypři fe země, a náflebomně fe fořeny ftromů
rmolnějt rozlošitt mohou, půbě fe čaftějjjím $noje
ním fily bobámá, pročež ftromy bujněji roftou,
a bojného nafozují orwoce. Kafotmý pracomntť
bere za fmou toynafoženou práci btmojnáfobnoi
mzdu, a fice: 3e ftromů a 3 půby zahradní. —
$do fmou půbu zahradní tozdělámá, a rozličnými
fudbyňiťými rojtlinami myfazuje, nalézá to ní jiš
před jní obilnou, prámě tedy to ten ča8, fby
u obecného idu prázbnimy, t. j. prázdné jipejďhary,
prázdné ftoboly a prázdné fapjy bůmají, občer
fhoující potramy, a nepotřebuje jmé peníze za
zeleniny drahé, utvadlé a mnohofráte na polorotezbilémydámati.—| Minohýpožímánífalátu,
ofuref at.d. za Tahňděn pomajuje, fteré fobě
obepříti mují, bud jc je Wtítí peníze za tafotvé
ročet mybámati, bu še i za brahé penfse bojtati
jid nelze, a prámě ua Wloramě nalezáme až

pojud muobé zahrady nerozbělané a puftí. »ěnobé
ofaby na Vřorarmě, majíce mest febou úřebuífy
a jiné rozácné ofoby, fteré přinuceny jfou bo
Brna pro zeleniny fudyňjťí pofílati, mohlyby
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mnoho peučz utršiti a tín fivůj blahobyt zlepffiti,
foyby o pěftotmání taťotvýd zelenin bbaly.

Příčina toho nefmí fe orofjem měby Hlebatt
r lentwofti a nebbalofti majetnifňm zahrab, jaťož
míce to tom, že náš proftý lid nemní půdu za
hradní rozdělátvati a rozličnými užitečnými roftli
nami Myfazotvati. — Ja ničeniné potvažuji ná
mtfy mnohýď, fteří praví: „IL náš jeft ua
tafoté ročet příliš labno, u náš fe to nebaří!“
— nebof prámě m frajinát Aladnějíjíh bývají
zefenrm zahradní mnojem fráfnějfjí, než m fra
jnád teplýh. — Příčinu toho tedy, že mnohé
zahrady tm nafjí Jčoramě leží pufté, jejt rvfce
bledati ro neumělofti mzdělámání půdy zahradní,
a tuto tmu neumělofti fročtlcnt ponaučomání roj
háněti, za Blaroní poroinnoft pánům učitelům
nřládá -nafje řízení zemjfé. — Dle mého uznání
mělaby faždá obecní ftromoroní fifolťa zmláfitní
oddělení míti, foeštoby fiťolní mládež fe ctotětla
půdu zahradní tzdělámati, a ji rozličnými fuhyň:
ffým roftinami tvyfazorpati, neboťžáci tim způ
fobem za roťf rmfce zběhlofti nabudou, než foyby
fe jim teoretiďy „o tozdělámání půdy zahradní“
po 20 fet me fifoláď přednájjelo. — A uepro
olídási £ tomu učitel, tedy učiň to fněs, jať to
činiroal moSmančicíd wvelezafloužilý, za živa
málo uznanýně; Zomáš Prodázťa. © taťos
mýď roftinád, fteré by náš Id w Poramě me
fvýd zahradáh rozfazomati měl, jednatt bndu.

S. 2. Jelená petruzel.

Sfou jifté frajiny £. p. m Sardinfh:, foešto
petrušel na břeháď potoťům rojte; než ale to uraffid
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frajtuád fe mufí femeno na připrarené záhony
rozfímati, a roftoucí petružel patřičně pějtotatt.
— $ďnzbaření zelené petružele potřebí jeft úrodné
a ríce míbřé země, a položení nifolim fiuneč
ného, nébrž tmíce zajtíněného. Šemeno petruželné
je může třifráte ro roce rosfirati, a ftce:
a) Orzy na jaře, ze fterého ofení fe zelená petvu

šel přes leto potřebuje:
b) druhé rozfírvání ftármá fe to měfici čertonu pro

potřebu zelené petružele na podzim;
c) fbo ©ce na jaře rannou zelenou petružel míti,

mufi femeno na začátťu měfíce října rozfímati,
a záhon flamou přifrýti.

Báhon pro zelenou petružel připramuje fe
tafto: stbyž fe záhon zvyl a železnými hráběmt
uroror.al, rozfímá fe femeno m řádťáh řtdfýd ;
řábef ob řádťu aft na 6 palců balefo.

Zoto řídťé rozfitvání femena děje fe proto,
oby fe petružel mest řábfi lehčeji od trámy čiftiti,
a motyčťou ofopati mobla. Příliš Guftá petvužel
sdloufarě rofte, a nať její Hrije.

S. 3. Wterať je femeno zelené petružele ztjtá ?

Sifté a dobré fameno zelené petrušele fe stfťá
tafto: 3 petržele, Úterá fe na jaře rozfela, ne
Hají fe na podzim něťteré filné fořinfy ftátt, a
folem mid) fe ojtatní mfjeďy fořinťy ze země myryji.

Ra jaře fe fořínfy pro femeno ponedané
motyčťou ofopají a femenomé ftrboule 3 nich po
zději troproftlé L hůlťám fe přimájou, a foyž ua
podzim firboule jiš zešloutíh, a fenteno bněbé
barroy nabylo, vytáhnou fe t $ fořinťy ze zentě,
froáží fe bo fnopfi, Úterý fe napotom f úpínémut
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topzrání femena něťanmna půdu porěfi, a pať
je femeno toytře.

S. 4. © fořintomé petruželi.

Petvužel fořínťorvá jeft od prronějfít bocela roz
bílný bruf; ona fe feje pro fimé£ požímání příjemné
tořený. AŠelice by fe me fiménaději fflamal, foožby
zefemena zelené petvužele Čořínfomé petrušele bocíliti
fe fnašil, neboť tato jenom ze femena fořtnĚorvé
petružele a tedy jenomze fernena frvéhodruhu myroftá.

Petružel fořínfomá miluje hluboťou úrodnou,
fyprou a tmíce tulhfon půdu, fteráš ale před roz
fimáním femena nefimí čerftmýn: dobytčím fHnojem
pohnojena býti, jináč Čořeny zrezomatí, a mnoho
frňoufů nafazují. — Brzy na jaře, jať mile
země rozmr3la, záhon pro petružel fořínfomou
určený $lubofo fe zraje, a femeno fe říbfo roz
feje. Rozfeté femeno fe nějaťým frátlým prfnem,
fteré je na příč přes záhon flade a tvýdbynohou
£ zemi přitlačuje, Do zemí zadělármá.

Kde tozejflá petrušel jeft Duftá (jedna od brufé
má afi na 1 ftřemíc mzbálena býti), protrbá fe;
oftatně fe záhon ob trámy čiftí, a později fe
petružel oČopámá.

Jča podzim, foyž již zna fe blíží, fořent
fe rýčlem je země topzdmihnou, a napotom
to fudém fflepě o píffu před zium ufdormajt.

8. 3. Semeno fořinfomé petružele, teraf fe zifíá ?

Semena fořínfomwépetružele fe docilt tafto:
3 fořenů pře8 zimu ufhomanýh fe ua jaře ivy
berou nejfrájuězíjí a toffeh frňoujů projté, pať
fe na připratvený záhon, (fterý ale tozbálen býtt
mufí ob záhonu, ua fterém fe femeno zelené
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petružele pěftuje) aji na 1 ftřemíc ob febe roz
fázejt, a oftatně fe tať pofračuje, jať tv S.
o pěftotání zelené petružele prameno bylo.

8. 6. Celer. Saťé položen a jaťou půbu miluje celer?

Celer miluje ffunečné položení a maftnou,
tlhťlou i Úyprou zemi; čím mlhčí půba jefjt, tím
fráfněji fazenice ceferermé roftou. — Wčá-lt půba
jmenotvané tolaftnofti, pobhnojí fe hojně na pod
zum a Hluboťo (afi na půl druhého rýče) fe zryje.
Zaťowvé vytí fe na jaře před rozfazotváním fazenic
opafuje, pať fe zrytá půba železnými fráběmi
urotvná, záhony afi na 4 "2 ftřetvíce tjtřťy dle ffňůry
je odměří, a ftezfy mezi záhony fe myjjlapou.

Rynt fe ble fiňůry na fažbém záhoně udělají
4 aft na 4 palce Hluboťé brásbičďy, bo fterýd
fe ceferotvé fazenice rozfazují, tať oby jedna odbruhénajedenfiřetvicbalefoftála.| Mají-li
fazenice příliš dlouhé fořtníy, zťrátt fe nůžťanti,
ano i zelená nať jeji, je-li příliš blouhá, nůž
fami fe zErátiti může.

Óneb po rozfázení fe fazenice, Úbyž toho po
třeba žádá, zafévajt, což fe tvžby tv čas fuda
opaťotvatt mufí, toždy ale 8 posornoftí, aby za
fémáním nenanefía fe země ua frdéčťo fazenic,
feeby jrbéčťo tvyhnilo. — Půda uc záhonu mezi
rosfázenou fazenicí celerotvou může prozatím zužit
forána býti, Úbyš fe nproftřed mezi dmě fazenice
celerotvé tožby jedua fazenice falátotvá tvfadf.

8. %. Rterať jobě může foždý brzh na jaře laciných
ceferoivýd fazenic zaopatřiti.

Dinofý milorontť celeru by tveími rád celer
Do fiě zahrady bržy na jaťe rojfázel, fbyby
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šábané celeroré fagertce fobě zaopatřiti mob.
Zěd tofinť čaftěji ob zahrabnílů i za drahé peníze
boftati nelze. WWfjaťale i fazenice od zahfrabriťů
foupené fe pro ftudenčjíjí fraj nehobí, proto že
tu teplých fflenici pějtomány Byly, a tudyž, Tbyž
fe tu zahrabě vozfázejí, DuĎ tve fmém zroftu
velmi zpátťy oftanou, do Úvětu ženou, anebo bocefa
toyfynou. — S přece může fažbý fobě beze tvffec
wýloh a 8 malou prací brzy na jaře celerotvé
fazenice zaopatřiti, a fice taťto: Ala podzim (na
začátfu měfice [iftopodu) fe záhoncť zryje a uroroná
na míftě flunečném blíže zbi, na fterý fc t hned
jemeno celeromé roszfeje, a prfénfem bo země za
tlačí. — Aa jaře fe záhonel ten při fufém
potvětří, ošby ofolo poledne, fropict Čonteou polémá
tať blouho, ašby fazenice fu přefazotvánt byly
doftt zrojtly a filny.

S. A. Rteraf je mají roziázené celerowé fazenice dále
ftřici ?

MIhťo jeft celerotoé fazemici £ dobrénmuzda
ření neroyfnutelně potřebné, neboť celer jeft roft:
[ina tvodní, pročež fe má zalétvati, a opět za
fervati, má-li tueffou fouli nafaditi.

Když rozfázené celerotvé fazenice již něco 00
roftin, očiftt fe záhon ode toffí trároy, Hlátvťy falá
toré fe tupřešou a celer fe ofopá. Při tomto
prroním ofopármání fe celeru toelmi poflonjí, bys
fe čerftvý fratuinec tu nějaťé nábobě tvodou ros
dělá, země ob foříntů odhrne, rozbělaným fratvincent
fol folem zaleje, a fořínfy odýrnutou zentí fe opět
přiťryjí. Foto ofopámání a přehrnotvání země
Wwroce jefitě jebnou fc opaťuje.
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Be fiů, fteré foule nafabditi mají, zelená nať
fu potřebě fe odlamotmati nefmí. — Vnozí po
brubém ofopátvání, (což tafé fám činím) celer
obfilapujt. Obfflapomání fe běje tafto: Raf fře
celeroroého fe rufama drší, a celer fe fol folem
nohama obfilapuje, ažby fe země boftatečně ftlačila,
a foufe celerotvá nab zemmyftoupla. Je fe tvrýní
Čořeny na foult odřezatt mufejí, fe bez toho
rozumí.

Pozdě na podzim fe celer výčtem je země
roydobýmá, a fdyž fe foule ob země, bloubýd
fořenů a blouhé nati očiftila, me ffícpě we tolhfém
piffu fe fu potřebě na zimu ufomá. 2Syryje fe
tohf celeromýd foulf, mnoho-lt fe jiů o zimě
fpotřebuje, oftatní nemyryté oftaneu m zemi ftáti
přes zimu, neboť zima celeru docela nefffodí, a
teprro na jaře, foyž země rozmrzla, oftateť fe
wwyryjea te ffiepě nffomá. — ro femeno fe
royberou nejfrájnějíjí foule a na jaře fe na připra“
rocné záhony, jedna ob druhé aft na 2 ftřemíce
balefo rozfázejí; oftatně tať, jaťož při zifťúní fe:
mena petrnželného fe poťračuje.

S. 9. Sopr.

Kopr fe mnojým způfobem jaťo foření nejen
čeritvý, ale t fudý, ba i femeno jeho potřebuje
a mnoho miloronífů ualézá.

$bo fopr tve fmé zahradě míti žádá, může
buĎ na podzun, anebo bizy na jaře na flunečném
mífjtě na grytí záhon něco femena rozhobiti, pať
fopr 3c zahrady tvíce mypuditi nelze, a tudyš
čádné práce nebá, neboť fe Čašboročně fám rozfítvá.
Aby fe mffať Čopr m zahradě toelini uerozmuoští,
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a napotom plením práce nemnožil, radím, aby fe
tolifo na jebno mífto m zahradě fopr rozfítval,
a fbyž fe něťoliť fřů pro femeno nečá, oftatní
mťabý fopr aby fe pro potřebu i 8 fořínfy roytrhal.

S. 10. Gibule $lámfomá.

Ytení rodiny to najjí Otoramě, fterášby fažbo
ročně za potřebnou cibuli $Hlárofotvoupeněz netvy
bátmala. Wěnozťfe bomýfjícjí, šeby cibule hlároforá
ro ftudenějjjth horád Atoramy fe nedařila, a nežby
toc jmýh zahrádťá rozfitváním cibilného femena
atoufitu ubělali, raběji fe fimétolaftní fffoděpenze za
cibuli mybátvají nepotřebně, neboť cibule i to Alab
nějjít frajináh Vloramy fe daří, foyž jen pa
třičná práce fe topnaloží. — Cibule ale tolif
práce nežádá, a Dojně fe za ni odměňuje; neboť
to pobfoblném roce z malého záhonu fe tolif cibule
filidí, co jí jebna robina po celý roť fpotřebo
watt ntůže.

8. 11. Šaťé polohy a jaťé půdy zádá cibule.

Cibule žábá flunečné, a zláfitě to Hornatýd
ftudenějíjih frajináďh Očoramy proti půlnočním
urazivým točtvůn Aráněné polohy; ona foběnejlíp
fibuje to půdě úrodné, tučné a něco tolfří, niťolito
ale to mofré. Amolené a pro cibult přiměřené
mífto fe na podzim (nifoliro ale na jaře) frátťům,
bobře uleženým flamčným Hnojem pofnojí, hnůj fe
saryje, a pať fe jaro očefátvá.

8. 12. Který čaš fe femeno cibulné rozftimá, a čeho
při a po jeho rozítmání treba jeft ffetřiti?

Aro cibuli určené a na podzim jiš pojno
jené mtjto fe brzy na jaře, jaf mile země roz
mtrzla, opět zryje, železnými hráběntt urotoná, dfc
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fiňůry na záhony rozdělí, a mezt záhony ftezťy
fe tonfflapou. Obáti třeba, aby fe záhony příliš
firoťé nebělaly, nébrá tofce úzťé, aby fe 8 obou
ftran ftezťy až do proftřed záhonu ruťou dofáhnouti
mobío, a to ča8 potřeby po záhonu filapatt fe ne
muftlo. %yní fe femeno cibulné to nějaťé nábobě
8 dobrou fuďfou zemí fmíďfá, a fpolu po záhoně,
nepřtítě Hufto fe vozfeje. Rozfeté femeno fe prfén
fen na příč přes záhon flabeným Do země zadělá.

Cibulné femeno dlouho to zenti leží, nešli fejde,
pročež na jaře co nejdříto možno, do země zadělati
fe mufí, a záhon Mmča8 fuč pomětrnojtt fropicí
fontmou fe polérá.

S. 13. Joř fe má cibule Hlámlomá dále pějtomati ?

Zábony fe při dlouho tymajícím fudu fropicí
fontoou polémají, ode tmfjí trámy čiftí, a fbe
tozefilé cibulné fazenice zbufta při fobě ftojí, tu
fe zbytečné ze země myzdroihnou, a bud na prázdná
mífta záljonu fe dojabí, anebo na připramený notvý
záhon fe rosfadí.

©Doťud Hlámťy cibulné rofton, nefmějí fc
zelené trubice odřezátmati, proto že by cibule růfti
přeftala. Zafomou zelenou cibufnou nať pro fmou
potřebu fažbý fobě lehce zaopatřitt může, jaf fc
o náfjlebujícím S. uťáže. dyž cibulné Hlátoťyji
aráti počínají, přitlačí fe pošloutlé a zelené tru
Dice nohou zmolna L zemi, aby břítve umrtěly a
ufdly; pať fe úplně bozralé Glárofy nějaťým břetvent
ae země tydobýmají; toydobyté fe tenouufo na
fudém mfftč rozproftrou, napotom Docela fudčé od
nati a od fořenů fe očijtí, a na zimu na ntíftě
fuďém a mrazu nepříftupném fe ufdotvají.

18



410 O rojtlináh fudpňjtyh zroláfitě.

8. 14. Sterať jobě můjeme pro mon potřebu zelenou
obuli zaopatřiti?

Omojín způfobem:
a) Óneb na podzim fe malé cibult) mwyberou, a

přes zimu obzmlájít ufforají. Brzy na jaře
je na připrarmený (nifolito ale čerftiměÚnojený)
záhon, jedna od drufé na 6 palců dalefo roj
fázejí. Je je mo čas potřeby zalémají, záhon
od trámy čijtí a fypří: fjamo fc rozumí. —
SKoyfolim do fmětu toyháněti počnou, frvět fc
jin hned tve toznifu odříznouti mufí.

b) Sta podsiut toybrané malé cibulfy, Úteré ua
jaře míním rozfaditi, dají fe to zimě do foffe,
fterý fe fpolu © cibuffami za teplá famna po
ftatot, ašby cibulfy docela toyfdíy. WByfjdléci
bulťy mají tu mlaftnoft, že melmi fpějině rojtou,
mnoho zelené nati nafazují, do fětu a Do
femtena ueženou, a melfé cibulné Hlátofy dělají,
nedají-li fe až Dopodzimfu ftáti. Sázejí fe paf
tať jafo prtvní.

8. 15. Sterať fobě dobré cibulné femeno můžeme 3005
patřiti? .

Dlá-li fe Hhlárofomá cibule zdařiti, mufí fe
bobré femeno rozfirvati. IBjjaf ale cibulné femteno,
Žteré fe obyčejně prodámá, není tvždy jifté a dobré,
a fbo při foupi sběhlým znatelem feutena cibul:
ného nenf, čajtěji offizen býtvá, neboť i nemyzralé,
mo t molo let ftaré femteno za Dobré od pod
roodnífů prodáváno býivá. — 4Aftatně jeft cibulné
feuteno tvelini drahé. bo fobě tedy fám cibulué
femeno pějtuje, nepotřebuje peněz toydárvati, nemují
fe to nebezpečenítmÍ umáděti, že podtucben bude a
še jeho práce marnou oftanc.
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Sifté cibulné femcno fobě zaopatřitt můžente
tafto: $Óued na pobsim, fbyž fe fflizená cibule
ob fořenů a ob nati čiftí, nejmětfjí a nejttorbffi
hlárofy na femeno fe obftraní, a bubto Úneb na
podzim, a nebo teprto na jaře fe zafabt. $tbo tyto
femenorné cibule fned ua podzim fázeti míní, af
je tofadť to měftci říjnu, fonž z nid napřeb torýní
Lupenyfloupil, na fudé a tvýflunné mffto; nabrne
je na ně na da palec země, a pať je dobrou
(efní Grobanfou aneb drtinami přifryjeme,

WRorončžtaf fe femenomé cibule fázejí i na
jaře, a fice co nejdříto možno (tm bubnu), na
jeden ftřevíc od febe; ten čas fe ani frabanfou
ant Drtimami nepřifrýrmají. — Stdyž trubičťy bo
femena jtž toyrážeti počínají, přivážou fe £ Hňíťám,
aby co toětrů poťáceny a polámány nebyly. Se
meno cibulné pozdě tvyzrámá a fice teprtv tu mě
fict říjnu. Když Eloboučíy puťají, a femeno černé
bartvy nabylo, pať fe femenotmé bHlamičfyodříznou,
bo paptromého pytltfa fe zatvášou, aby Dlaričťy
fe dnu pytítťa fntěřoraly a femeno z niý do
pytlffa padalo. Semeno, fteré famo od febe ne
mypadlo, z Hlamičeť úplně fudýd fe toytře, pře8
stmu na fudém imtíftěfe ujdotvá, a teprv přeb
vošfimáním fe myčijtí.

8. 16. I) čejnetu.

Čefneť býmá zhufta jařo foření umofýd po
Úrmň potřebotván, ano t to rozltčnýh nemoce
L zapuzení neduhům tělejných fe potřebuje, a pročež
zaflufuje to najfih zahradách fázen býti. Cefnefu
jeft muofo druhů, toffjaf ale tm fažbé frajině fe
reffeďy čefucformé brnýy nedaří, pročež pouze jeb=

18*
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natt bubu o těď dvou druzí čejnefomýd, Úteré
je ro najit frajiná daří a fice:
a) o telfém čili simuím čefnefu.
b) o malém čili letním črfnefu.
8. 17 Jaťé půdy žádá čejnef mwelfů, a fteraf fe má

půba připramiti?

Safo cibule, tať i čejneť žádá půdy úrodné,
něco majtné a tofbfé; (mfolitm ale moťré, neboť
m moťré půdě bnije), tafé toc flínu ftromům
rofte, zbe ale ivelťé blároíy nenafazuje. Sázt fe
fu fonci měfice října, boťud země nezmrzla, na
záhony dříve sryté a urotonané, nifolim ale
čerftmým Hnojem pohnojené.

8. 18. Cojeft při fázení welfého čefnefutřeba pozoromati?

A fázení vybrané úplně myzralé Hlárofiyčefne
forvé fe na zoubťy čili na ftroužťy rozdělí, neboť jaf
můbec známo, jeft fažbá Hlármfa čejnefotvá z taťo
tvýd) bud mětijíh, bud menfjíd firoušťů fefazena.

Winoho-li Hlámef na zoubťy fe má rozděliti,
zámijí ob tofo, jať tocífé záhony jíme fobě pro
čejneť připravili. — Bo rozdělení Dlámef ua
ftroušťy udělají fe motyčfou na záhonu jamfy aft
na 8 palců od febe tozdálené a do fažbé janfy
fe jeden ftroušeť tluftfjim. foncem, 3 fterého fo
tínťy ženou, rotlačť, tať aby ffpičťa ftroužťu zhůru
ftála, fterá fe afi na jeden palec zemí přiťryje,
paf fe nic nedělá až na jaře. -——3 faždcho fá
zeního ftroužťu či zoubťfu toyrofte jedna Hlátofa.

8. 19. Jaf fe má rosfázený čejncf dále pěítomati?

Sta jaře, fbyš čejnef již růjti počíná, a na
záboned fpolt i trámma fe ufazuje, ffopají fe 3ú=
bony a to fopání fc čaftěji opafuje.
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28 měfíci čertonu fe lupeny dohromady fmážou,
aby čefneť bo Úvětu nebnal; fbyby ale přece bo
toětu hnal, odfjtípnou fe za mčaš žluté Úroětní
farabáče, jináče by jenom malé Hlárfy tvyroftly.
— Po fvatém Safubě, fbyž již lupeny čefnefotvé
šťoutnouti počínají, jeft to znamením, že hlárofy
bozrály; tož fe hlárfy (při fudém pomětří) rýčem
pozorně, aby fe nepofhoruily, ze země tyzdrot=
bnou a toe fnoply fmážou, fteré fe něťam na
půbu potvějí, a fbyš bocela ufdýly, Hlámly fe od
fořenů a od natt očiftí, nejfráfnějíjí Úlárťy fe
pro fenteno odbělí a oftatní £ potřebě na mífftě
fudém a mrazu nepříftupném ujdoroají.

S. 20. Malý čili letní čejnef.

Zrnto jeft o mmoho menfií než přebnějíjí;
jet na zimu relmi citlto, fází fe na jaře, a
pročež taťé letním čejnefem fe nazýmá. Jábá tí
těž půdy a tětíž práce jaťo čejnef meffý, a pon:
vabě malý čefnef na zimu jeft toelmi citlito,
ztmmníčefncf ale faždou zimu lehce fnefe, a malou
práci hojně odměňuje: teby jejt radno, aby ro naffid
hornatých ftubenějijíh frajinád ofolo Dyfttice, Ro
tochoměfta a t. db. m zahradád fe Hojně fázel.

S. 21. Špenát.

Zato zelenina fe daří jať m teplýdh taf i we
ftubenýh frajinád, daří fe m fažbé půdě, nenf-[i
jenom bocela jalomá; nežádá immoho práce, a již
brzy na jaře, fbežto jefitě žádné jiné zeleniny
ro zahradě není, flouší za zdramý a příjemný
pofrm. 3 umebených příčin by femeno ffpenas
tormé m zahrabáů nafjeho Hornatého ofolí tvfce
je rozfíroati mělo.
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8. 22. Sterého čafu může fe femeno ffpenátomé
rozfimati?

Semeno fipenátoré fe může rozfímatí: a) na
jaře, b) rm letě a c) na podsim. 3a nejlepjfí
rofjať mám onen fipenát, fterý fe buĎ na jaře,
aneb na podzimt rozfímá.

Do dce fmého fipenátu brzy na jaře po
štroatt, mují fobě myrooliti mýflunné položení a
muff femteno 1m proftřeb mtějíce záři na připra=
rvené záhony rozjímati, aby fiprnát jefitě před
ztmou do malýď [upinťů myfnal. — Stbo teprio
na jaře fipenátorvé femeno rosfimati míní, toru
radím, aby to na jaře co nejdříme činil, a IV 30
hradě fobě mífjto ztvolil, fteré není polednímu
flunct yftarmeno, jináče fipenát bo fročtu žene,
ů málo fifátonatýh lupenů nofazuje. Zotéž jeft
třeba zadjomámati, fbyž fe femeno fipenátotvé
r fetě rozfíivá. — Po fipenátě, fterý fe na pod=
zim rozfírá, mohou budoucího rofu na jaře jiné
tudyňffé zeleniny fázeny býti, pročež této fetbě
přednojt dátvám.
8. 29. Sterať fe ná půda pro ffpenát připramiti, jať

femeno jeho rozjimati a fipenát fliditi?

Půda, fterá není Docela jalormá, nébrý přebe«
Wlého rofu Hnojená, Dobí fe nejlépe pro fipenát.
— $ončinadý fipenát dlouhé, přímo do země
šenoucí fořeny má, zryje fe Hluboťfo pro fipenát
určité mífto, železnými hráběmi fe urotvná, a na
záhony rozdělí. — Atyní fe mezme úplně tvyzralé
femeno, a fbyž fe to nějaťé nádobě še zemí pros
mídalo, po záhoncý fe jenom říbfo rozhobt, a
šeleznými $ráběmi Do země zadělá. Sčde tozejjů
(penát fe zdá Duftým býti, tur fe protrhá, neboť
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Huftý jen malé Lupeny nafazuje, a aby fpolu
tozefflá tráma fipenát neudufila, mufejí fe záhony
od tráry čiftitt. — Cofh tvyroftlé (npeny fe
nožem £ potřebě odřešou, fořínef ale, 3 fterého
notvé Lupeny ženou, fe to zenti nedá; tafotvýmfpůfobcm| uervelfýzáhonfipenátu| dlouhýčas
nžiteř Dámá.

8. 24. Siterať je fipenátomé jemeno pějtuje?

Ra záhoně, jehož femeno fe na podzim rogs
fitvalo, nedá fe ua tvýfluní něťolif Čořenů ftáti,
fterým fe lupcny neřežou. Z brzy toybhánějí do
froětu a do femena, a aby od toětru ffáceny a
polámány nebyly, zaftrčí fe £ nim přífy, fu
fterým fe přirášou. Když femeno jiš fnědé barvy
nabylo, tmytáhnou fe femenomé fře, možnost
i 8 fočeny je země, a froášou fe tve fnopeť, fterý
fe © úplnému yzrání feucna něfam na půdu
poměfí, a fdoyj fnopeř dofonale tvyfdl, femeno
fe bud ruťaina roydrtí, anebo holf tyříepe.

S. 25. © [nlátu hlárofommétu.

Seftiť numobo druhů falátu Úlároforvého, fterý
ode roffeď za fafňůofu občerftroující a zdratvou
potažotván býmá. Aenf zajifté zapotřebí, hlárofy
fafátoré z dalefýh měft do najítů ftndenějijíh
frajin přitoášeti, a ja nivadlé a pomtačťanépeněz
Mmydármatt, ucbof falát hlůtvfomý fnefe toelfou
stuut, © přes jin pod fnčhen toytvimá; 1 ftubdes
nějíjíh Črajinách mnoho trordfjí hlámfy dělá, než
ro frajtnácy teplid, focito čajtoČráte při trtva
jícen fun a melfém parnu do Úvětu vyhání,
a docela žádných Dlámeť nenafazuje. — Salát,
fterý fe smláfitě mwfrajinád nafftd daří, jeft:
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a) Žlutý a zelený Hlárofomý falát můbec známý;
b) falát pítruhomý, Úterý jaťo ryba pftruh čers

tvené puntíly má;
C) čermený, aneb tať zmaníý ffunfomý falát, fterý

jeft meflmi fřehlý, a mnobo milomnífů má.
8. 26. O půbě a položení falátu $Hlámfomému

přihodném.

Salát Hlámfomý žábá toice mlhťé, fypré a
mafjiné půby a flunečné polohy, neboť me ftfnu
ftromům jádnýd blármef nenafazuje. Obyčejně
nejází fe na ztoláfitní záhony, nébrá aby fe půdy
zahradní uffetřilo, fázť fe po frajíh záhonů
ofurformýdů, mezi celer a t. b., neboť břítve než
fe ofurfy, celer, zelí fmětné a t. d. rozloží, býmá
falát Hlámřomý zpotřebomán, protože trátťý čas
L fmému zroftu potřebuje.

8. 27. Stery čas je obyčejně femeno falátotvé
vozfímá ?

a) %a pobzim fe m zahradě myhlídne mífjto flus
nečné a ráučně, nejlépe při zdi na polední
ftranč, fteré fe bobře uleženým Gnojem pohnojí
a jnůj fe zaryje. — Brzy na jaře, jať mrile
pormětrnoft domolí, fe to mífjto železnými hrá
běmi urotoná, a paf fe femeno 8 dobrou zemí
jmífi, a jenom řídfo rozfeje.

Nejmí fe femeno Duftě rozffmati, proto že
napotom fazenice oftanou flabé, a fráfných
Dlámeť nenafazují. Semeno po zálhonfu voze
fetéě fe bud úrodnou přejitou zemí přiťryje,
anebo břeměnými Úráběmi zaťopá. Jenom jejt

$leděti, aby femeno DHluboťobo země lejeti
nepřifjlo. Baf fe země nějaťym prfénfem ftfačí,
a zarotoná. — W ča8 panujícího fuba fe
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záhoneť mezi polednem fropict fonmou polémá,
a toho bne f mečeru, fby mrazu fe obámati
mufime, fe záhoneť bud fmrfomými ratoleftmi,
bud ffantou, bud rohožťou přiťryje. — Když
fazenice jfon dojit grofilé a filné, přefadí fe
na určité nífto.

b) Jiný způfob falátomýd fazenic fobě bohomati
jeft: Brzy na jaře (aft m měfíci březnu) pos
ftarot fe jiš Úned ua podzim dobrou úrobnou
zemí naplněný truhliť na něťoliťdní bo dléma,
fbe bobyteť ftojí, pať fe femeno falátotmé bo
trubitfu rosfeje, a truflíť fe poftamí me fmět
nici za oťfno, fteré je při fluncčném teplém
pomětří otrofrá, aby faszenice dlabnějífímu
rvenfotonínmu porvětří zmyfaly. Ačťolio fazenice
tyto nejfou tať dobré jaťo prmnějíjí, přece
jou o mnoho lcpffí než fazemice, fteré ob
zabradbnífů iv topenýh fflenícih obyčejně pěfto
rány býmají, neboť tyto teplem hnané fazenice
jfou na zimu příliš citlimy, a napotom m za
hrabě rosfázeny jfouce, mětífím dílem myfynou,
peníze Dýmají tmyhozeny, práce býmá marná,
a naděje fflamána.
Hlámfomého falátu Drzy na jaře fe dočťáme
tím způfobem: Šemeno falátormé fe m mějfict
frpnu na nezrytý ale od trámy čiftý záhonu
rosfeje, pať fe zroftlé fazenice rozfabí na jiný
nezrytý záhon do pořadí, jebna od druhé na
tři palce baleťo, a dyž pozdě na podzim tuhé
mrazy počnou, rozfázené fazenice fmrfomými
ratolcftmi fe přiťryjí. Tyto fazenice fe na jaře
opět ze zeměronsbrnifnou, a na určité mťito (fteré
ale raunímu finnci myftatoeno není; rozfabí.+.

©
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8. 28. Kterať fe maji fazenice falátomé rozfazomati ?

Sazenice falátomé, fteré fe nerozfabf, bud
bocela žádnou, aneb jen malou a řídťou bla
mičtu nafazují. — Sábáme-fi tedy Prájného Hláro
fotvého falátu Docfliti, mufíme potvyroftlé falá
tové fazeitice netvyfrmtelně přefazorvatt. (Což fe
běje tafto: Stbyž fazenice L přefazormání jfou bdofti
filné, očeťárvá fe běfit. *Bafli ale fe befitě dlouho
bočťati nemůžeme, paf fe jednoho due z rána
nejen fazenice, něbrž 1 mífta a záhony, na fteré
rozfázeny býti mají, Čropicí fontmou filně polejí.
Ata mečer toho famého duc fazenice fe nějaťým
Hpičatým břemem ze země mysbrotfnou, £. j. dřevo
fe pob fořínfent zaftrčí, a fazenice fe 3e země
oyzdmifne, aby fe fořínfy její nepřetrhly; tvy
zomihne fe ze země tofiť fazenic, mnohosli fe jid
toho famého Dne rozfaditt můje. — Ala míftě,
foešto fazenice rozfázeti fe mají, totfačí fc 1 po
řadt ble fiňůry nějaťýn: dřevem jam Do zentě
jedna od Drufé na 1 ftřetoíc dalefo, pať fc
roezme faždá fazenice zrláfit bo ruly, a přímo
fe Do jamfy břermemudělané tvjabí. Příliš Dlouhé
ťořínfy fazenic mohou fe zfrátiti. — Oflatně fe
fazenice tv ča dlouho panujícího fuda Coffolent
zalémají, země fe ob trámy čijil a motyčťou
typří, a napofledb fe fazenice, aby fráfné hlámly
nafadily, ofopají.

8. 29. Steraf je bobrého femena falátorého docilt?

$bo nedýce býti fupomaným nejiftým faláto
mým femenen ofjizen, a me fmé naději fflamán,
mufí fobě fám femeno pěftotvati, což fe Dělá
tafto: 3 fláveť na jaře myroftlýd nejtráfnějffth
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a nejtrorbfjíh fe nedá něťoliť ftáti, fteré fe
přes fítž proříjnou, a 3 Úterým brzy ftrboule
šenon, ty tu malý feř zroftou, jenž fe £ bůlce,
aby ob tyčtrů polámán nebyl, přitodáe. Bo ob
Úoětu, Úbyž fe femenotvé Hhlamičthypočnou peřiti,
jeft to znamením, že femeno jejich bozrálo, a
poněmabž femteno falátomé nifby po jebnou nes
royzrá, fažbobenně fe zralé [lamičfy obřezují, a

Č froénu úplnénm toyjrání bo nějaťé nádoby
foromaždují, Fbešto čaftěji obracormány býrmajt.
— Semeno prtoně zralé jejt nejlepfjí, fterého
foromaždotvati, dofub nemmypablo, žádný zanebbá=mattnemá.| Rdyžt pozbdějíjífemenobozrálo,
celý feř fe obřízite, ua nějaťé plátno položí, a
ufnouti fe nedá. 3c fudýd Hlatvičeťfe femeno
oybrti. — Poněmabš faždá hlárofa femenorvá feř
bělá, jedna ob Druhé nejméně na tři ftřemíce balefo
ftáti mufí, amo i toho jeft třeba pozoromati, že
Dlármfy na femeno ponedané rozličnýh bruhů
falátorvých (£. p. žlutý a čertvený falát) balefo
ob febe m sahrabě ftáti mufejí.

8. 30. Stebfem.

Vebťefe Úfft:
a) Sroou pobobou; neboť jeft bud flatá, aneb

blonfhatá;
b) bartvon; neboť nalezáme bílou, Čermenou a

černou ředĚem;
c) jeft bud letní, nebo zimní řebřem.

Štebřero jejt Ďutný, dlabící, a nejen zdra
vým, nýbrž t Auramým nefflobný pofrm, pročež
mnoho miloronífů nalezá. Jtebfem uešábá mnoho
práce, a letní ředlem to fratičťém čaje eb fivého
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rozfimání jiš pošímána býti mriůže, pročež fe
měfíční ředťem nazítvá.

8. 31. 3aťé půby a poloht žádá letní řebfem a fterý
čač fe femeno jeji rozíhvá ?

Setnt čili měfíční řeblero žádá maflmé, úrodné
a fypré země, a flunečného položení. — Jáfon
pro řebťem měfíčnou určený fe na podzim po
bnojí a zaryje. Stu fonci měfice dubna, anebo
na začátfu měfíce Úmětna fe záhon znoma zryje,
a jeleznými hráběmi urormná, pať fe femeno
tedČvorvé jenom ztenfa po záhonu rozhodí, břes
ěnými Úráběmi fe zafopá, a prfenfem pře8 zá
bon na příč fíadeným fe země uroroná 1 ftlačí.
SOftatně fe záhon m čas fuda fropicí formou
polémá, od trámy čijt, a fbe tozejjlá řebťemjeji
Buftá, tu fe protrhámá. Čím teplejfjí jeft po
rětrnoft, a čím čajtěji řebťem fe polémá, tím
čerfiměji rofte. — bo pro fmon faždodenuí po
třebu mnoho ředfví nepotřebuje, a po belfjí čas
mladé nepofašené ředíme požímati dce, moudře
jebná, fdyš ua jaře mmžbypo čtrnácti dned něco
fentena ředřeroného rozfeje, neboť ftará fedťem nes
dutná. — 2Be fimbenýd Črajiná jeft pěftomání
ředťemníého femena 8 numohými obtížnoftmi fpo
jeno; pročež radím, aby fe toto femtcto od po
ctivýd femenářůfupotalo.

S. 32. Černá čili zimní ředfev.

Černá čili ziumí řebfem, fterá mnohofráte až
6 liber máší, a po celý roť mytrmá, žádá té
famé půby a tětéž polohy, jaťo ředíem letní;
čerftvého Únojení nemiluje. 2B měfici Čerronu,
po předejjlém defiti, fe ua připrameném záhoně
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o pořabí dle ffňůry nadělají jamťy na palec
bluboťé, a jebna od brufjé na 1 ftřemíc dalefo;
bo faždé jamfy fe něťoliť femen trološí, a jamfa
mwyhrnutou zemí fe opět zabdělá. — Je-li ale
judo a dejítě fe bDočťatinemůžeme, naleje fe
dříve do fašbě jamfy tvoby, a fdyž fe moba bo
země ropila, teprio fe femeno do jamfy topuftf,
a jamfa fe zabělá. — dyž Iupénfy fazenic aft

na 3 palce smůfjí roproftiy, mytrhnou fe u Sjamď toyroftlé flabé tedťermnífazenice, a nedají
je jen nejfilnějíjí ftáti. — Oftatně fe záhon ob
trámy čifti, a řebřivefe ofopámají. foto ftv.
VWtichalaarfanjela býmá obyčejně řebfem zimní
royzralá, fby fe je země tmydobýmá a bud fHneb
fe fpotřebuje, aneb to fudjénmffíepě na Delffi čas
o píjbh. fe ufdomámá.

S. 33. Órád zahradní.

Bod tímto náztocm myrozumímám rád,

jehošto femeno (zrna) to zahradách na připra
rené záhony rojfazowáno Dýmá, a 3 něhošto
foždovočně jenont něco pro femeno fe ivyzráti
nedá, oftatní pať jaťo selený Dráď fe pojímá.
radu zahradního jeft něťohř druhů; zbe odpo
roučím tvfjent miloronífim zeleného hradu Tfrátťý
sahrabní frác, terýž wyfofo nerofte, neuftále hvěte,
a noho Inftů (ftvutů) nafazuje.

34. Jafé půdy a jaťé polohy žádá fratfy (ngfy čili
Páfujtový) zahradm hrád, a fteraf utajt zrna jcho

vozjazovvány Dýti?

Órád tento fe ro fažbé půdě daří, fterá jeft
fyprá, a není bocela jalomá. 28 čerftvém hnoji
fice bujně rofte, toffať ale málo Úuffů nafazuje,
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pročež fe to zahradě pro brád frátlý čili zá
trfťormý nejlépe Hodí mífto flunečné, fteréž přebe
filého vofu $nojeno bylo. — Pro hrá záfrflomý
fe brzy na jaře půba zryje, jeleznými hráběmi
uromná, a na záhony rozdělí. Ryní fe ble fjňůry
motyčfou po záhonu udělají brázdičťy, jebna od
brubé aji na 4 palce dalefo, a ua půí palce
$luboťo, bo fterýh fe zrna afi na 1 palec jedno ob
Druhého flabou. $byž hráď něco potuyroftl, ros
ftrfajt fe, aby nepoléhal, ratoleftt březové po
záhoně. 2fjtatně fe záhon ob trámy čifit a mo
tyčťou fypřt. Je ftromečťů, fteré jjme fobě pro
femeno poznamenali, žádné Inffy fc netrhají; tyto
foyž docela jfou fudé, fe obdříznou, na půdě
£ úplnému ufuffení fe rozproftřou, [uffy z fra
Ďorminy docela fuďé fe otrhají, a nemylufjíčné
vwnějařím pytlíčfu, fterý fe něťam powěfí, £ bu
boucí potřebě fe ufýomají.

8. 35. čafoly úli hrád IeMvinfoivý.

Zyto fe ua poli a m zahradbád fázejí, bub
pro fé mlabé zelené Luffy, a nebo pro fivá
zrna, fteráž pro pracující libi jfon zdrarvou aobzrolájitěfilícípotravou.| Gafoljeftdrufů
nuobho. L uěfterýcdhdruhů fe pouze jen zelemí
mfadé luffy, od jiný paf uúpíně toyzralá zrna
požtivají. 2dffeďy druhy fafol nejfou ftejně dobré;
pročež jeft zapotřebí, abydom tošdy jenont ucj
(cepfjt druhy fázcli.

aať zivané tureďé fafoly, Čteré Červený fvět
mají, a můbec to naffiů borád fázeny býlvají,
jfou nejfipatnějjjt; neboť Iuffy jejich jfou obyčejně
dřeronaté a trorbé, a zrna fe hobí jen pro bobyteť.
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8. 36. £) půdě a poloze fafolám přiměřené.

čafofy žádají fypré, úrobné a trofeefudé než
mofré půby. AŠ čerftivém Hnoji a to Bujné půbě
jenom více bo fupení a nafažují jenom málo
fuffů. — Co fe poloby týťá, fafoly toelmi ntilují
flunečné a proti mrazormým mětrům Úráněné po
fožení. $bo me fmé zahradě tafotvé položení má,
může na témí míjtě fafoly po mnohá feta Beze
fifody fázeti. — Poněmabě fafoly na zimu ná
ramně citlirvy jfou, unefázejí fe na jaře dříme,
než foyš žádných mrazů fe tvlce ftradomati ne
mufíme; pafliby malé tozefilé fafoly mráz zťaziti
hrozil, mufeli byfom je fmrfomými ratoleftmi
přifryti. — Gafol, jišto zelené luffy ja pří
jemný pofrm flouží, není radno mnoho po jednou
rozfázeci, nýbrý ča8 po čafe mády něco, £. p. na
začátfn měftce Úvětna jednu čáff, po čtrnácti
dne druhou čáft a na začátťu wměftcečertona
třetí čáfť; Úbo tento roztorý zajomá, po dlouhý
čas mídby mladé jafolomé luffy míti bube.

čafoly, fteré obzmlájitě(zeti odporoučím,jfoit:
Welfé čili ffarolorvé fafoly;
fafoly ivoffomé;
fafoly ffparglotvé;
fafoly froupforé, a
fulaté obyčejné jafoli fopečfowé.

S. 37. Weffé čili ffarvlowé fajoly.

3 těďto mýbornýd fafol fe požívají zelené
Duffy, řtevé ffowli podobny jfou, a až na 1 ftřetvíc

blonhé býrají. Sto tyto výborné fafoly zná, zas
jifté jim přednojt před oftatními bá. Čím bříme
na jaře fázeny býmají, tím tvíce Iuffů nafazují. —

ka
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syto jafoly milují flunečné a proti mrazivým
půlnočním ivětrům ránčné položení, (pofojí fe
8 proftřebně úrodnou půbou, fterá přebejjlého rofit
pohnojena byla. ři fázení těchto fafol jeft třeba
pozoromati: Mčífto pro tyto fafoly určité fe na
pobžim zryje, a ua jaře fe rytí to opaťuje; nas
potom fe afi na 3 ftřemice ffirořé záhony od
měří. Atyní fe na fažbém záhoně me bmou řade
bo země zadělají blouhé Hůlťy, jedna ob druhé
afi na 1) ftřemíce balefo, pať fe bůlťy proti
fobě ftojící £ fobě ofjnmou, fhoájon a £ fůlce
na torý položené fe obloufy přimážou. Ofolo
řažbé Důlťy fe do země afi na 1 palec $luboťo
zabělají 4—5 fafol. £Oftatuč fe záhon ob trátvy
čití, země fe fopří, a fdyž fafoly ua něfoliť
palců zmýjjí poryroftly, ztvolna fe £ hůlfám při
mášou. — Zyto fafoly dofahují můjííh až na
18 ttřemiců, Úmetou od zdola aj na mrůý, a
foyš na 12 ftřemíců zivýjjt dofáhly, mohou fe
jim rorfify odfftípuouti, protože uapotom tím rfce
Inffů nafazují. — 3 jafolomýůh ftromtů, fteré
jíme fobě pro feneno poznamenali, fe žádné (uffy
uetrhají, a fbyš tyto na podzim jfou Docelafudé,
fhromášdí fe a na učjaťé fudé mífjto fe položí,
mw zimě fe tylnfifují, a femeno f potřebě
je ujdhorvá.

8. 38. WWoffoivéfafoly.

Zyto jfou bn černé aneb požloutlé barvy,
šábají tětíž půdy a tětéž polohy i práce jaťo
fafoly ffatolormé, jedině ftranu fázení fe od nid
tifi. — Boffomé fafoly jfou fafoly nizťé čili
zátrfforoč, teby jemout nízťo roftou, na $ůfťy fe
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nenatáčejí, uafazují hojně mafitým Inffů, fteré
třeba jiš ftaré, přece mýborně utnají; jejich
zelené Inffy jfou rannějíjí, než Iuffy oftatním
druhů fafolormýh. — M teplhů frajináh tyto
fafoly broafráte bo rofa toyzrají, t. j. Úbyžjebnou
po fmém rozfázení tonzrály, mobou toho rotu
toyzralé fafoly opět fázeny býti, a jeji mlabé
lufty fe £ podzimu nejen potřebomati mohou, ale
taťé při bloujém a teplém podzimťu jefitě jebnou
yzrají. — Zyto mýborné fafoly, fteré fe pro
fmé zelené mafité Inffy fázejí, nejlépe fe hodí
pro uaffi Dornatou ftubenějíjí Erajinu; ueboť 8 roz
fazotváním jiď na jaře, dofub mrazy panují, fe
fpěďatt nemujt. — Abydom z nid £ pojímání
rožby mlabé luffy měli, nifby fe na jednou uefázejt© nýbrátoždypočafeněcoznife
fází tafto:
a) Dufe fázejí na připraveném záfoně ble fiňůry

bo pořadí, tať aby jebcn ob druhého afi na
jeden ftřermícbyl tozbálen, a faždá fafola na
palec Hluboťo ležela, ancb

b) fe fázejí tať jaťo zemffá jablťa bo fopečfa,
t. j. toyhrabe fe motyčťou jamfa a to nt fe
5 — 6 fafolorvýc fenten do fola do země
totlačí, aby fašbá fafola stvlájit lešela, a rvy
brabanou zemí fe opět zadčlají.

S. 39. dafolh břeftné čili ffpargloté.

Semeno fafol dřefinýd jeft Černomobré, a
fázt fe pro fré mladé zelené Iuffy, fteré na
apůfob fiparglu připratveny mýborně Kutnají, a
mutofo milopnífů nalezají. — uto fafoly fe
minou po bůlfácd tať jaťo fafoly ffarolotvé, jedině
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8 tím rozotlem, je fafoly dřejtné tať myfofo nes
wyroftou, jaťo fafoly rveliťé. — Wifeďo to, co
o půbě, o položení, o přípravě záhonů a o roj
fazolvánt fafol tmeffýdh čili ffatulorvých prameno
bylo, plati tafé o fafolámh dHřejtnýh.

S. 40. Safoly froupforé.

Zyto tvzácné, a ob mnoĎjýd milotvané fafoly
fe jmenují froupfotvé proto, je femeno jeji jeft
taf malé, jaťo relfé froupy. Oicfázejí fe pro frvé
zelené Inffy, nýbrž pro froč femeno, ftevé na falát
připratvené, anebo jaťo hrá s cibulfou Ivařeué,
jfou roelmi příjemným, fehfým £ zažití a fílícímpofrmem.—| Sázejífebuduařádťy,buďdo
fopečťů, jařo fafoly twoffomé; pročež tjjeďo to,
co dříve o fafolád roojformýh prameno bylo, platí
taťé o fafoláď froupfomýh. — Xyto fafoly jjou
elmi uúrobní, žádají ale teplejjjího poucbí, a pos
třebují Ču foéum toyzrání delýjího Čafu, neš
oftatní druhy fafolové, pročež na jaře co nejdřítve
možno rozfázeny býti nufejí. — dyš na podzim
jfou (nffy jeji fudjé, pošnou fe frpem, a nějaťý
ča8 na hrftfách Icšeti fe nedají, pať fe rocefnopfy
hvášon a tvymlátí.

S. 41. Bilé obyčejné fajoly utzří.

3 tědto jfou fulaté nejlepfjí, fteré jfou můbec
známy. W teplejijíh frajináď býtvají umtofo
fázeny, fdešto pro pracující 11di náramně filící
pofetm pojfytují. Yři této bobujel po rmtohá leta
jiš panující nemoci zemffýd jableť měly by tyto
úrodné fafoly i tm zahradám naffcho ofolí twice
vozfasomány býti, aby nám zemáťy fažbovočněna
fašené ajpoň pončínd mynahrabily. Sáúzejí je taf,



© roftlináý tudyňítýh ztoláfitř. 427

jaťo fajoly moffomé, a tubyž pozoromati třeba
toffeho, co již bříme o těďto praveno bylo.

s. 42. © připramě femenomýůh fafol.

IBelni mnoho ua tom záleží, aby fentenotvé
fafoly po fén rozfázení dlouho tv zemi fežett
nezůfjtaly, nčbrá co nejíptife tozcjjíh, neboť feme
notvé fafoly, Čteré blouho tv zemi leží, fhnijí a
ucšenou. — afoly femenormé pať brzy fejdou,
foyš fe teplejfjí pomětrnoft očeťámá, a fdyž fe:
a) před rosfázením něfoliť fobin toe tvobě močiti

nedají. %ež ale mofré je nefmějí jázeti, nýbrž
je 8 rozfazománím počťá, ašby ufály, jináčby
bmly. — Aneb fbyž fe

b) m nějařé nádobě narlaší brtiny, do fterýd
femenomé fafoly fe mlošt, paf fe náboba na
teplé mífto poftamí, fdešto jemenoré fafoly jiš
oruhého dne fe fítčí, a bez odřladu fe rozjazují.

s. 43. Ofurfy. Saťé půdy a polohy žádají ofurťp?

XOIurfy žádají úrodné, mafmé a Dobře fno
jené půby, a proti mrazivým tvětvůnmÚráněné
a obzroláfitě finnečné polohy. 2Be ftinu royfofýd
Domů, jaťož 1 tve ftínu tozroftlýů ftromů jenom
jebině bo lupenů, žádných ofurcf tojfnť nenafazují.
Ofimrfy býrmají úrodné, nežádají mnoho práce, a
fous fe to ofabáď blíže roclťýd mějt fázejí, býmajt
náramuč tmýnofní. Xafé m ftudenčjíjíů fra
jinád fe daří, fdyš fe brzy na jaře nejúzejí, a
oftatnč patřičně fe pěftuji. — Afureť jeft tofcero
druhů, než tojfeďy ofurfowé druhy fe tve fhibe>
učjjitd) frajinád nedaří, pročež jebnati bubu jen
o těď broon Druzí, fteré fe m naffid borád
baří a fice:
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a) o fproftýd ofurfáď, fteré jfou můbecznámy, a
b) o hadormýh čili tureďýd oťurfád, jenžfe tafé

jmenují dloubými ofurfami, fteré jfou bílé,
hlabťé, mnohofráte až přes 1 ftřemic myroftají,
malé femeno mají, to fřehfofti a Huti prronějífí
přeyjfují, a tubyj obporučenu býti zafinhují.

S. 44. Rteraf fe raný ofiref docílí?Ylanný| ofuveťdocílífetafto:$ufonci
mějíce března (tm ftudenějíjíd frajinád pozběji)
naplní fe něťolif froětnífů dobrou lebfou zemí,
ftevé fe na nějaťý čas za zatopená famna poftatví,
aby fe země zahřála. Když země jeft zahřatá, po
loží fe bo fažbého Hrnce ofurfomá femena, fterá
fe něco málo zemí a pať hritfou medu přifryjí,
a pať fe fětnífy m zatopené fimětnici za ofno,
fam flunce frftí, poftarví. — Aby mffať země
m Úmětniclý nemyjhla, natolažuje fe med čas
od čafju Ivobou.

Bo uěčjařůn čafe fe ivyrofilým fazeničlám
ofurfotvým při teplém a flunečném porvětří oťna
pootimírají (boťud finnce fiití), a fbyž jiš třetí
fupénef mají, Čaftěji fe na Čerátré potvětří myuá
její. Ku fouci měfíce dubna, anebo na začátťu
měfíce froětna, fbyž jiš teplejjjí porvětrnojt po
čala, zryje fe Hlubofo afi na 5 ftřemíců ffirofý
záhon, na řterém fc to proftřed na 1, fHemiceBlu
bofé, a na ftřeríc ffirofé jamfy, jebna od druhé
na 3 ftřemíce rozdálené tyházejí, a bo faždť jamfy
fe filná dlouhá Úůl zatluče. Do fažbé jamfy fe
bá aft na 6 palců zivýjjí čerfhvého bobře uleše=
ného bnoje (nejlépe foňfťého anebo otočího), Úterý
fe nojou fiHačí, pať fe fazenice ofurfowé 3 Úmět
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niťň pozorně, t 8e fimon zemí ropříopí, na Hnůj
fe poftatví, a prázdná mífta fe folfolem zemt
ropplní. — Rabno jejt tyto útlé fazenice před
mrazem, a přílié Úlabnou nocí fmrformými ta
tolejtmi přiťrýmatt a je tafto $rániti. — dyš
fazentce měco poroproftiy, £ hůlfám fe zmolna při
vážou, a 8 tímto přítvazotváním fe po čaje po
fračuje, jaťo při toinném fmenu. — Ofurfy na
půlťáďd roebené jfou mnofjem rannějíjí, fráfnějíjí,
netrpí toliť zimou, jfou déle úrobnými, nehnijí a
nefazí fe tať, jafo ofurfy na zemi [cšící; pročež
ofurfy na hůffáň táhnouti, zmláfitěto naffid
ftubenějíjíh horád odporoučím. — Ae fe fraje
záhonů falátení, nebo něčím jiným pofázejí, záhonu
ob tráron čijtí, země fe £ (fazenicem ofurfomým
nabrnuje, a m čas potřeby fe mírně zalérvají
(rožby za poledne), famo febou fe rozumí.
8. 4D. Rterý Ca8, a fteraf fe ofurfotvé femeno mwzas

hradád na záhonců rozjazuje?

Atení radno, to ftudenějjjí frajinád přeb
mějícem froětuem to zahrabáď na připramené zá:
hony femeno ofiwfotoč To:firvati, neboť zima mlabým
fazcničfám uáramně fifobí, a je mnobofráte docela
mtčí.— Semeno ofirforvé fe teby tv zahradách roz
fazuje u proftřed měfice foětna, foyj žadný mrazů
není fe obármati.— Wlá-fi půda pro ofurfy určitá
jimnenotvané tofafhrofti, připramí fe tafto: "PBůba
flamčným, bobře uleženým bnojent fe náležitě po
bnojí, a $nůj fe Jluboťo zaryje, zrytá půda fe
šeleznými hráběmi uromná, a aft na 5 ftřermíců
Wroťé záhony rozdělt, a ftezfy fe toyfflapou. —
Wčezt tím, co fe záhony pro ofurfy připratvují,
Torzute fe něco drtir, fteré fe tvobou namlaží, a
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8 fterými fe napotont femeno ofurfomé futtfí.
AOrtiny 8 ofurfomým femenem fmiffcné toyfypou
fe bo nějaťé ffienťty, fterá fe nějaťým natvlaženým
ftarým fouffem fufna zacpá, tať aby fufno až na
brtiny a na femeno bobře bolchalo, pať fe fflenfa
na tlašné mffto pojtamí. — 3a 24 fobin dobré
femeno ofurfomé fe títčí, což ffrze fflenfu fol
folent fe toiděti může, a Úoyž fe to fpatří, 8 roz
fosománím femena fe problčmati nefmí, jináče
báčty taf dohromady froftou, že fe tvice nerozdělí.
— Konž fe fííčh) na femeně ofášou, udělají fc
u proftřed připramenýh záhonů motyčfou dle
fiňůvy ftružťy aft na 2 palce Hluboťé. — Alyní
fe fflíčené femeno na učjaťou nádobu ze fficnfy
myfype, a aby ob menfomního pormětří flíčhy ne
fešloutly a neurmadly, fufnem fe přifryje; pať fe
fašdé femeno zrmláfiť do ftroužůi (Flíčťem bo země)
jedno ob druhého ua 4 palce dalefo flade, a
lefhlou zemí ua půl palce toyfofo přiťryje. Při
fudém porvětří femeno ro zemt [ežíci fc něco málo
polémá, a fice 3 rána, a niťoliv na mečer. Při
teplém pohodíném pomětří femeno ofurforé taťto
rozfázené fejde za 4 — 5 dní, Pdešto femeno nepřipramenénmohofráte4— 5nedčl<zemileží,
nežli fejde. -— 3e fazcnic ze femena myroftfýh,
fbe bufto při fobě ftojí, fc po defiti něco ze země
myzbroihne, a fice tať, aby má záhonu pozůjtalé
jedna ob brufé afi na 8 palců rzbálená ftála,
neboť, foyž fazenice na záhom bífýc fobě ftojt a
fe neprotrhají: Třižují fe tozroftlc, a bud málo,
bud žádným ofuref nenafazují. — (Sazenice na
sáhoně nepotřebné, ano i fifoditmé se záhonu fe
toyzbivihují tafto: Bo bejíti fe pob fazenici za
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razí ofípičatěné dřevo, a fazenice fe t 6e zemí
pozorně, aby země 5 fořínfů neoprjjela, wyzdtvihne,
a bud na prázdné mífto záhonu fe dofadf, aneb
na notvý připramený záhon fe přefabí. — Oftatně
fe fazenice to ča8 potřeby, tožby za polebne (toffať
ne mnobo) zaléají, záhony fe ob trámy čiftí,
země oťolo fazenic fe fypří, ©fazenicem nabrňuje,
a fraje záhonu fe buĎ falátem, bud řeběví smě
fíčnou a t.b. pofazují.

ASůbec fe žlutý ofurfomý fmět, Čterý žádným
ofuref nenafazuje, nazýtvá fročtemprázdným, fměteru
bludýim at.d. a ten býmá ob mnohý jafo ne
potřebný zničen; neš ale hludý ftvět je Úmětfamčí,
fterýž prad fmůj na famičí froět poufití, a tínt
způfoben famičí Čoět zúrobňuje, pročež Hludů
fimět emá fe niťby obtrhámati. — 2Belfé mofro
íce ofurfám fifobí, nežli fuco, pročež fe půda
uofrá nifby pro záhony ofirfotvé vytoliti nemá.
Stdožby jiné půdy pro oťfurfy neměl, tomu byd
radil, aby oťurťypo bolí táhl. — Affaf ale
t dlouho trrvající fnjo ofurfám fifobí, neboť, foyž
fe nezafémají, uffnou. — Ofurfám jeft mefmi
profpěfino, foyž na mečer toho bne, foy melťé parno
bylo, Čropicí foutvou 1 luperm fe polétmají.

S. 46. $terať je dobrého femcna ofurfomého docílí ?

ro femeno fe něfteré filné ofurfotvé fazeuice
na záhoneů toyhlíbnou, na Čterých fe tožby jenom
jedna oťurfa pro femeno ponedá. Rejfráfuějjit
pro femeno ponedané ofurťy fe bud prfénfeut
nebo pleffatým Čatmenem ffifimo podloží , aby moda
befiťorvá od ud obtéťati modla. Sermenormé ofurdy
nedají fe tať blouto při ftromĚu, až docelafežloutnou,



432 O rojtlináh tudnůjtýh stvlájítě.

pať fc obejntou, a na fudjé ffunečné mífto fe položí,
fbe fe tať dlouho ponedají, ažby zetonitřbnfti počaly.
— Yyní fe na dlouho rozťrájejí a femeno (jádra)
i 8 tufem fe nějaťou fšící mybere a do uějařé
nádoby toložt. V této nádobě fc mfjeo pohromadě
nedá, ašby to fyfati počalo, t. j. ažby pudýře tvy
ffaforoatt počaly; pať fe to rmleje na drátěné fito,
femeno fe při uftatvičném přilémání mody tvyperc,
na pomětří toe ftínu zpotvolna fuffitt nedá, a
bocela fudďféa to pytlíčín ujďomané na fudém
dladném míjtě £ potřeběfe pormějí.— ať ztjfané
jemteno můše po muobho let vosfazotváno Býti.

S. 47. $Rteraťfe bocilí ram zemjfých jablct
čili zemáfů?

Ra jaře m měfíci březnu fc toefiťý, dobrou
úrodron zemí naplněný truhlíť poftatvf do dlétva,
foe dobyteť ftojí. Když fe země to truhlifu obřála,
zabělají fc bo ní nejrannějíjt zemáťy, tať ziwané
jánťy, jeden medle druheho, a truhltť fe me dlérě
ftáti nedá. — Wfázené zemáťy brzy ženou, a
aby jejiů mladičfé mýhony 1 čerfttoému tocnfoto=
ním potoětří urpfaly, poftatví fe truhliť čaftěji

ja poledne na ftumečné mffto. — SČdyž později
na jaře tepla již přibylo, a mrazy pontinufy, sryje
je Im zahradě záhon a urotmná je. — ťa to fe
na záhoně motyčfou udělají janfy, do faždé janfy
fe jedno aneb 2 zemjťá jabíťa pozoruč, aby fe
ufadičťá nať nepojÉoruila, položí, a bobrou sentí
tať fc přiťryjí, aby jeji mladá nať nad zemí
oftala. Koyš po rozfázení jeft fe mrazů bátt, mohou
fe fmrťotvýnu ratoleftmi přiťryti. — Oftatně fe
8 nimi tať jafo 8 jinýnri zemáťy nafládá.
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5. 48. Měáť.

gát žábá (chté a fypré půby, neboťro moťré
a těšťě půdě fobě bocela nelibuje. — Učťoliv na
jaře útlé maťorvé fazeničťy mnoho zimy fnefou,
ano t fnth a tuhé mrazy přetrivají, přece mář
teplé, fnečné a prott mrazivým toětrům Aráněné
polohy žádá. — 3 těh příčin fe máť to naffid
Gornatýh ftnbenějjítů frajináďh na poli zříbťa
feje, ucš ale tv zahrabád přeb tětrem dráněnýcd
jiftě i ww naffih Horáď fe baří, fbyž patřičná
práce, Žteré máť žádá, fe tognafoží. — Máf jeft
bivojí a fice: a. teffý bílý, a b. malý zamo:
bralý máf.

S. 40. Siteraf fe má půba pro máť připraviti?

Dláf žádá úrobné a royhnojené půdy, neboť
to jalomé půdě jenom malé a flabě Blamičty na
fazuje — Seft-li půba pro máť myblíbuutá pře
bejficho rofu byla Hojně Hnojena, nemufí fe přeb
Tozfitváním femena znotva Gnojitt. Yení-li ale tomu
tať, muff fe půba, fterá již dříve před Hnojením
jednou zryta byla, dobře ulešelým bnojem (nej
lépe ovčín) pohnojiti, hnůj zaryti, a pať země
šeleznými fráběmi na brobno ubrabati. — Aryté
pole fe ble fjňůry na záhony rozběfí, a ftezťy fe
rovfflapou. Příliš ffirofé záhony bělati bocela zra
áuji, jináčby fe po záhonu při plení trámy a

přiaan umáťunohamafflapati mufefo.„ 50. Sterý čas a fterať fe maťotvé femeno
rojjímá ?

Obyčejně fe máť rozfívá brzy na jaře, fu
fouci měfice března anebo na začátťu měffce bubna.
— Pozdě na jaře máť rosfímati není rabno, a

19
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fice 3 té příčiny, je pozdní máť teprto na pobsimt
bozrámá, fby ptactvo (zrolájitě fýfory) 6e fmými
mladými 3 lcfůw do zahrad fe přeftěhotnámají, a
obyčejně tafé pozdní máť fflízejí. — 2 naffih

Studenějjjím Horáh ale zřídťa fterý tof tv měfíci
březnu tv zahradáů fe pracuje, proto še země
obyčejně. zmrzlá bývá; radím tedy, aby fe na
podzim Ču fonci mějíce říjta pro máť zálony,
jaťož dřítoc prameno bylo, připramily, a mář fc
fe ihnch rozfil. — Rozflivá fe femeno nafomé
tafto: Zcemeno fe fmidá 8 Dobrou úrodnou, toffať
ale Docela fudjon zemí, pať fe po záhoně říbťo
rozhodí, a prfénícm na příč přes záhon fíadcným
Do země zadělá.

8. 51. Kteraf je má máť dále pějtomati*

Ba něťoliť nedčí, fhyž máť potvyrofti, fc pos
nejprro zahradniďou motyčfou fopá. ZXotofopání
© obou ftrat száhoru (an fopáč ftojt na ftezce) fc
děje, a po záhonu fe uefflape. Zimto fopánim fe
nejenom země ffypří, tráima tozmiflá zničí, nýbrž
1 máť fuftě při fobč ftojící zříone. — Když máť
3 — 4 palec mýjity podofáhí, ofopámá fe, t. j.
země fe £ fazenicent mafowým uafrnuje, a focbn
jejitě fazenice zhufta při fobě jtály, tu fe po Druhé
protrhají, tať aby fazcnice od fazenice aft na 7
neb 8 palců tvzdbálenabyla. — SOftatně fe nic ue
včlá až do vyzvání maťomýd Úlárucť. dyž mas
fomé Jlávly jfon již fudé, odřísnou fe nojeut.
Pří odřezímání zamodralého máťu jejt pozornofti
zapotřebí, aby fe femeno netvyfypalo, a poněvwadí
máť nifdy po jednou nervyzrá, čaftěji fe projíti, a
tužby zralé hlatvy fe odříznout: mufejí. — Odřfz
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nuté mařoté Dlatvyfe nčťant na půdu ia podložené
plátno uloží, čaftěji fe přeroracejí, aby Docela tvy
fdly; 3 hlato úplně fudhýd fe femeno tvyflepe. Dáť
ropříepaný fe ffr3e fito profeje, a na půbě jenont
tence rosproftře, a čaftěji fe přehobí; pať fe myfype
bo míjjfa (tať aby fažbý jenont bo polotvice byl nas
pluču), míffcť fe něťam na půbě položi, a býtvá ob
čafut £ čafu přetvracen. Wčobrý máť má Míce
femena, neš bílý, bílý naproti tomu bámá twice
oleje. — 3 prtonídh toyzralýh Hlámeť fe něťofit
frájnýdh dohronady fiváše, a na jaro © budoucí
potřebě fentena něfam ia půdě potvěfí.

S. 52. Wirfem.

VWěrtev jeft nejen zdramý pofrm pro lidi, ale
taťé pro bobytef tmeliti užitečná potratva. Wtrfeto
býmá pro Idi to mnohý nemocíd lčfem uzbra=
tvujícíu:, a tv ftubených Úrajináh, Úbežtofe otvoce
nebaří, 3 mrůve rozličné lahůoťfy fe připravují;
Ona nežádá tnmoho práce, a hojně fe obměňuje,
foyš fe patřičně pěftuje.Wěrťroejefttvfcero| druhů.Aejlepfjídri
horvé jfou:
a) Bílá roelfá mrfem. Zato m Hluboťé úrobné

půbč býmwá jaťo rufa tnftá, a až na lofet
blouhá, a co fe fladfofti a příjemné ut: týťá,
voffeďy jiné druhy přemyjfuje. —

b) Čerrenošlutá unfeto jeft můbec známa. —
c) Běložíntá uirfemw, jejíšto feuteno tvíce za přís

činou pofrnuu pro bobyteť na pole rozfiránto býmá.

8. 33. Jaťé půdy a jaťé polohy žádá mrfem.

Orfeo žádá Hluboťé úrodné, a tíce míhťé
a tojjeh fantení 1 trávy profté půdy, a proti

19*
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roětrům Úráněné polohy. 8 čerftivém Hnoji mvfeto
fftiplammou a nepříjemnou duť nabýtmá, pročež fe
obyčejně femeno mrfvomé rozftimá na záhony, fteré
předejjlého robit Hnojeny byly, f. p. po zemácích.
Seft-hže to zahrabě talomé půby není, může fe
na podzim pohnojiti.
8. 54. Rteráť je má půba pro mrfeo připramiti, fterý

čas a fterař femeno jejt rozfimati?

Ya podzim fe půba pro urfetu určitá Glubofo
aryje, a rytí to fe na jaře, aby země náležitě
afypřela, opaťfuje; pať fe země železnými Dráběnu
na drobno rozbělá, na záhony uepříliš ffirofé fe
obměří, a ftezťfy fe iyfflapou. u fouci mtěfíce
března, aneb na začátťu měfíce dubna přiťročí fe
f rozfítání fentena, což fe děje tafto: Cemeno
fe dříroe mezi rufama protírá, aby od febe puftilo,
pať fe ro nějaťé nádobě bud sc fudou zemí, aneb
8e fudým pífiem aneb 8 drtinatmt fmífí, a po
záhoně rozhodí. Ya to fe femcno bud nohama
bo země zívolua zafflape, auch prfiufem přes
záhon na příč fíadeným bo země mtlačí. — SOfjtatně
fe záhony náležitě od trátoy čiftí, a fbyš mrfetv
něco potuproftla, ofopá fe; Huftá fe protrhá, aby
jedna od drudé afi ua 5——G palců tozdálena
ftála. Wirťem Ichce přeflojí mráz, pročež na pobdstm
se (fitiením fe fpěhati uemufí. ři fElizení fe
mrfet ze země výčfem pozorně Mwyzdivihne, od
přileplé země fe očiftí, nať její fe pro bobyteť
odřízne, a mrťootvé fořeny fe ro fudém fffepč
f potřebě ufhormají.

8. 55. Rteraf fe ranné mrfme docili?
M měfíci září fe to zahradě na připratvené

a před půlnoční traziivým toětrent AHráučnézá:
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bony mrÉmorméfemeno rozhobí. $byš fe jiš zima
blíží, mlabé mrfive fmrfomými ratoleftmi fe při
tryjt, fteré fe na jaře, fbyž mrazů fe ftrademati
nemfíme, odřlibl. SOftatuě fe tať hlebí, jaťo
To přebejflém S. zmínfa fe učinila. Aa jaře po
toyrojtlá nať mrfoomá může fe jaťo fipenát při
pramiti, a bobředutá.

S. Rteraf fe bobrého femena mrÉhvomého bocili?

Óneb na podzim při fflízení fe nejfráfnějíjí
a nepojfiftorněné proftřebně tlufté mrfootmé fořeny
royberot, a to fudén fflepč fe přes zimu ufdos
rwají. Brzy na jaře fe na teplé finnečné mťfto
rofabí, jebia od bruhé a8 na 1" ftřervicebaleťo.
Wfabl fe tať, aby celý fořen bo země přifjcí, a
jenom mačitťa ze země myjlíbala. ANftatně fe
země tolfofem od trároy čiftt, motyčťou fypří, a
toyroftlé ftrbouly femenowé fe £ bůlťám přitvážou.
— $tdyj femeno Hnědé barmy boftáivá, obřeše
fe, fpolt fe fmáže, a něťan na půbě f úplnému
rogzrání fe poroěfí, pať fe wytře a ujfomá. —
Bozoroati bínšno, še fažbý druh mrfve pro fe“
meno wfazený na zrolájítní mífto roszfazen býti
mufjí. ři foupt tohoto femena mufí fe na
jeho můni pozorotvati, neboť čím [tbezněji ivonf,
tim lepfft jeji.

S. 51. Čertená řepa.

Čertvená řepa mifuje Čyprou, úrobitou a mafttou
půbu, fterá přebcijlého rofu Hnojena byla, a flus
nečné položení. We ftínu ftromu melfá neroproftá,
a čerjtivého hnojení nemiluje. Aejlépe jí floušť
země černá, ueboť čím černějíjí země jejt, tínt
čerroenějjjí býroá řepa.
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S. 58. Wteraf fe má půda pro čermenou řepu připra:
riti, a fterý ča8 a fteraď jemeno jejt rosfazotvati ?

9Ytá-li půda jmenomané tvlaftuofti, zryje fe
$luboťo fu fonci měfíce dubna, anebo na začátřu
měfice fročtna, železnými hráběmi fe uroroná, a paf
na záhony rozdělí. — Ma záhoneý fe motyčfou
udělají jamy na 1 fiřemíc od febe tozdálené, a
bo fašdé janfy fe 2 — 3 femena mloší, pať fe
jamfy wyfrabanou zemí oyplní. Je fazenic 3 faždé
jamfy myroftlýdh nedá fe rožby jenom jedna, a
fice nejítínějijí ftáti, oftatní fazenice fe pozorně
ze země Ivyzdtorýnou, a bud na prázdná tnífta
záhonu dofadí, aneb na jiný připratvený záhou fe
přefadí. — Wčůže fe tafé feuteno čerivcné řepy ua
sroláfitut záhon ua jaře rosfeti, a tvyroftič fazes
mice ta připraroené záhony přefaditi, neš ale prtonf
způfob jeft lepffi, proto že fe práce uffetří, a řepy
fráfnějíhí býtají. — sDftatně fé záhon od trámy
čití, země fe fypří, fazenice fe to čaš potřeby

zaléivají, a řepfy je ofopátají. — Aa podzim,
„Tbyž fe řepa ze země tvydobýivá, © opatruoftí díti

fe to utuff, aby fe řepa nepojifrornifa, neboť po
fforučná řepa ráda hnije. Štepa ze země iwybdo
bytá fe lupenů a země oproftt, a tw fudéu ffiepě
pro potřebu ufdorá.

8. D9. Mteraf je fentena čermené řepy docifí?

A3 čerivené řepy před zimu me ffícpě ufdo
tvané fe něfteré proftřední tvefifofti myberou, a
na jaře na finnečné mífto jc rozfadí, jebita 0d
druhé aft na 2 ftřervice daleto. SOftatně fe země
foffolem od trámy čifit a fypři. Když femcno jiš
hučdé Darivy nabylo, odřeše fc, fiwdše fe dohro
mady, a něťam až £ potřebě fe potvěfí.
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Semncnomé řepy mnýcjí fe 1 zahradě fázeti
na mífto, fteré jejt tozdáleno od mífta, fdežto fes
menoré řepy jiného druhu (f. p. cufrotvfy) jfou
Tojfázeny.

S. G0. epa modňatta čili ofroubfice.

Seneno těto řepy fe tov teplejijíh frajináů,
foe fe obilí vanně fflí3í, bo ftrnijfa feje. IB naffid
ftudenějíjih horáď radím femeno této řepy afpoň
rv zahradácý ua připratocné záhony rozfémati, neboť
tato řepa £ fnému tvsroftu nmmtobočaju uepotře=
buje, nmofo práce nežádá, a mladá požíina jeft
pro $uramé zdravýní a od (čťařů odporučeným
pofemem. — Wěenfjí druh tvodňatťy Hodí fe lépe
pro zahrady, než tvelfá modňatfa; uebof priv
nějjít jsft mměčfčía flabfjí, foešto poficdní noho
fráte jitípfatoou býiwá, a ivíce za pofrut pro dobyteť
je fodí.

S. G1. Jafé půdy a jaťé polohh žádá modňatta, a čeho
jejt při rozfímání fchtena dbáti?

Zato řepa žádá lcffé úrodné a tvice mlffé
půdy; mofré půdy ifjaf nemiluje. Zěžťí a hladné
půdy docela nefnefe. ato půda nejmí tyjitá,
nýbrž předejjícho rotu hnojená býti. S čerjhvémhnojifoběnelibuje,aobyčejněfmou| dobrou
duť trati. — Ve jtínu ftronům oftárvá tvodňatťa
malou, pročež flunečné položení £ dobrému zdarumodňatřynervyhinteíněpotřebnéjeji.—| Má-li
půda jmenotané tvfajtnofti, ua podzim fe Blu
boťo zryje, a toto rytí brzy na jaře fe opafuje.
Půda zrytá železnými Úráběmi fe uroroná, na
záhony vozděli, femeno se fudou zemí fc finíchá, a
po záhoned řidťo fe rozhodí, dřevěnými Hráběmt
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fe zafopá, a záhony fe prfénfem na příč fíabeným
fHačí a urotonají. — Šemeno tvodňatťy fe má
na jaře co nejdřítu možno rozfilvati, ponětvabě
ranná toobňatťa tolif od muffeť netrpí, a nejfptffefpožímáníboroftů.—| demladéřepťyDuftěpři
fobě ftojí, tu fe protrhají, země fe Úypří, a záhony
fe od trátoy čití. — $tdy$ Lupeny žlontnouti počt=
nají, jeft to znamením, že jiš řepy té pošívati
je může. Wybobýmá fe ji toliť, mnoho-li fe
Úů potřebuje; oftatní řepa ojtane £ buboucí pos
třebě W zenu.

8. 62. Rterať le jemena mobňatfh docifiti?

Rejtráfnějíjí a docela zdratvé čepy fe před
zimu tv fudém fflepě uffomají, na jaře fe na
oýflunném míjtě jedna ob bruhé aft na 1 ftřetvíc
balefo rozfadí, půda fe od trámy čití, motyčfom
Čopří, a toyroftlé femenormé ftrbonly fe £ hůlfám
přirvášou. — Stoyž femeno to Iuffáď počíná Hučbé
barvy Doftátvati, odřeše a fiváše fe, a něťam
£ úplnému royzránt a fuffent fe porměfí, a ias
potom fe royříepe.

8. 63. Ařeu.

Křen býtvá m nmnohjů pofrned jaťo foření
potřeborván, ale tafé u mnohýů nemoce jafo
féf uzdratvující flouží. fen rofte tu fašdé půdě,
rofte i me ftímt ftronům, a fde fe jednot zafos
řenil, tam není taf fchce £ vypuzení; než ale
ro fašbé zemi nedělá fřen ftejně dlouhé a tlufté
foťeny, a Auf nnofjého Čořena fřenorvého býmá
nepříjemná, fftiplarmá a botťá. Chceme-li teby
tráfnýh fořenů fřenormýd fe bočťati, Dnti Úibezné
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a fladřc, ntufime bo bo taťomé půby rozfázeti,
fterou mufuje, a rozjázeného patřičně Dlebětt.

S. 64. Jafou půdu a jaťé položení miluje fřen?

Křen uuluje fyprou, Gluboťoúrodtou a tofce
tvíbťou půdu (to nižináď fe nejlépe daří), a proti
ivětrům Úráněné jlunečné položení. MŠ těšťé flinos
rvité a mofré půbě jenom zdlouharvě rofte, a jeho
flabonnťé fořeny mítvají fitíplarmou a fořťou huf.
Čerftivého Bnojení bocela nefuefe, pročež fe pro
fřen ro zahradě toyťáže mífto, fteré přebeffilého
rofu f$nojeno bylo, f. p. po ofurfáďh, po zelí
froětném, a t. bd.

S. 65. Sterat fe fřen rozmnojuje?

Křen fe rozumožuje:

a) fomeaem, což ale příliš dlouho trivá, a
b) fořínťomými fazenicemi, a tento způfob zafíu

huje odporučen býti, proto je rv jednomt roce
jiš tluftyh fořenů fe bočťáme.

Rořinfomé fazenice fe ziffajt taťto: Aa podzim
fe dlouhé a jaťo byť tlufté fořínín, Čteré fe na
Hlamním fřenomém fořenu zhuftá toynadázejí,
oftrým nošent odříznon, a tať očiftí, aby docela
hladťé byly; pať fe pro jaro tv fndém fflepě

Jo0 ufdhotvají.„ 66. Steraf fe má půda pro fřeu připrawomati, a
jať fe mají fořinfomé fazenice vozfazomwati?

Sa podzim fe půda pro fřeu určená Glubofo
gryje, a rytí fe na jaře opaťuje; pať fe svytá
půda jeleznými hráběmi urotvná. Ytynt fe fazenice
tve fflepě ujdhotvané na dlouhé řaby rozfadf, jeden
řad ob druhého aft na jeden ftřetvíc daleťo, a po
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třech) řabeů fe tužby cejta ivyjjlape. Xyto faze:
nice fe rozjazují taťfto: Wezme fe bloufé na
fonci ofipičatěné, a ua palec tlufté Dřervo,fterýní fe
o připratvené půdě díry, jedna ob druhé aft na
2 ftřetytce balefo, tm řadbrů roytlačí. Do fažbé
sry fe jebna fořínfomá fazenice přímo tofabí, a
aemě fe přitlačí. Mohou fe tafé fořínťomé faze
nice ffifmto bo země fíáfti. — SOftatně fe trárma
čijtí, a země fe fypří, jiuč práce fřeu nešábá. —
Aby rojjať fořen Hlaroní fefilil, může fe to měfici
čerivenci země odýrnouti, a pobočuí fritoufi utofhou
fe odříznouti; onen fořínef ale, fterý přímo bo
země žene, fe neodřízne. — Rozfázené fazenice bě
[ají na podzim toho famého rofu jiš na prft tínfté
ftořeny, 3 Úterý uěčfteré na jaře buboucího rofu
upotřeborvány býti molou. Sčořeny ale, fteré na
jaře budouciho rofu jfou flabé, ojtanou mwzemi
aš do podziniťa, fbešto fe napotom ivffjeďy ze země
ybobýrvají, a te fflepě m plffu £ potřebě fe
ufdorvámají, napoton fe půda pro jiné rojtliny
připramí, a fneb fe i mífto pro buboucí fřem
rophltbne.

8. 67. 3elt blamaté čili hlámfowé zelí.

sZoto fe bud čerjíté waří a požívá, aneb fe
frouší, a bo foli naložené a ftlačené na. ztuu
dobrý pofent poffytuje. Zelí Glárofomé fc fajbo
ročně nezdaří, pročež jeft zapotřebí, aby fe pro
aelt Hláreforé přede rojjím jiným přiněřená půda
a potřebné položení ztvolilo, a patřičná práce fc
oyfonámwala, nefcemesli fe me fvé naději fffa
mtati. — $lámfotvého zelí jeft druhů uutobo; pro
najít ftubenčjjít frajinu fe nejlépe hodí:
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1. Ojipičatěné bílé zelí, Čteré mo létě potřes
bormáno býti může, a

2. Belfé Dlárofové zelí pro zinut.
8. 68. Rteraf jobě dobrých a lacinýd fazenic zelí

hlámřomého zaopatřiti můžeute ?

Šazenice zelť Dlároforvého, fteré oD zahradnílů
m topený fflenicih pěftomány býmají, nebhobí
fe docela pro najji ftudenějíjí frajinu, neboť foyž
napotont rozfázeny Dýmwají,Ařadnou, a bud docela
mybynou, bud od zim zmodrají, a ie fimém
zroftu velmi pozadu ojtármají.— do zahradu
má, může fobě pro fmou potřebu tvelnti lehce
dobrých a laciný zelnýů fazenic dodowmwati,a
fice tafto: Ra podzim fe tv zahradě na polední
jtranč myhlfdne f(nnečné, a proti mrazivým toětrům
dráněné míjto, uejíépe při zdi. ACoto ivyhlidnuté
mifto fc hned na podzim dobře uteženým fratvjfýní
(nojemt Hojně pofnojí, a Únůj fe Hlubofo zaryje.
— $ro zelné fazenice tepro na jaře $nojiti,
jeft jiČodlimé, proto že fazenice uapotom zťolín=
fomati, a žádné hlámfy ucnafazují. — Aa jaře
co nejdřív ntožno je myhlfdnuté mifto opět zryje,
šeleznýmu Hráběnu nhrabe, pať fe fenterto 8e fudou
semf promídané po záhoně řídlo rozhodí, dřetvě
nými hráběnu fe zaťopá, a prfénfem zatlači. Jby
záhon tento od jarních tětrů tať brzy uevyjďí,
může je uějatý čas fuufomýnu ratoleftni přifryti.
ačde fazenice zhufta u jebe jtojí, protrhají fe, trábva
fe čujtí a země fe fypří; tv čas potřeby fe faze
mice fropicí fomvou polévají. Seft-li fe mufffy
ufážou, a fazemice zťaziti hrozí, poflouší fe dobře
fazenicem čaftějijím poléváním, ano 1 přifrytínt
flantou, anebo foyj fe projitým popelem: pofypou.
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s. 69. Jalé půby a polohy jábá bhlámfomézelí ?

$lámlomé zelí žábé úrodné, fypré, bobře fno
jené a rotce míhťé půby i flunečného položení.
Me fttnu myfoťfůd domů a Mzroftlýdh ftromů
fazenice žádné blamy nenafazují. *Poněmabý zelí
blármťoméroelmi půdu myžímá, muft fe půba tafto
připramiti: ča podzimnífe půba dobře uleželýní
hnojem, nejíčpe oročím, pobnojí, a hnůj fe zaryje.
Ra jaře před rozfazováním fazentc fe půda opět
pohnojí, hnůj fe zaryje, zrytá půda fe železnými
$ráběmi' urotoná, na záhony nepříliš ffiroťé fe
rozdělt, a ftezťy fe toyfilapou, pať fe béjít očes
fámá, aby fe fazenice přefaditi mohly.

s. 70. Wterat fe fazenice hlámfomého zelt rozfazujt?

Ata mečer po předejilém defiti fazemice £ přes
fazení bojti zroftič a filné nějaťým ofpičatěným
ořemem ze země fc toyzdmihnou, taf aby něco
země na fořínfád mifeti oftalo. Příliš dlouhé
fořtufy fazenic mofou fe zfrátiti. Suzenice fe
tbueb na připratocné záhony, jedna od druhé aft
na 2 ftřemíce rozfadí, a fice tafto: ASezme fe
nějatý dřeroěný folef, pífne je na míftě, fde fa
semice má ftáti, bo země, do důlťa fe fazemice
přínto poftarot, brobounfé země fe £ nt přihrne,
fterá fe vufou © fazenici přitlačí. Aby fe tvjjať
při rcafazotvání fazenic po záhonu fflapatt nentu
felo, jeft radno, aby fe záhony nifby příliš fpiroťé
nedělaly, neboť záhony mají jenont tať ffiroťé býti,
aby fe 8 obon ftran fte3fy a$ do proftřed záhona
rufou dofáfnouti mohlo. — Uyproftředmezi brvě
fazenice zelí $lárofotého, můje toždy jedna faze
micefalátoroá, brnfroormá a t. d. tofazena býti, neboť
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břítve, než fe zelí blatvaté rozrofjte, býmwajímezi
tim hlárfy falátormé myflizeny. — Sejt-li fe
befítě blouho bočťati nemůžeme, pofračuje fe při
Tozfazomání fazenic taťfto: Den před rozfazománínt
fazentce to zemi ftojící fe učťolifráte oodou po
leji. Drufého dne fe na připramenýh záhoned
motyčfou nadělají jamťfy, jedna od druhé na 2
ftřerotce dalefo; bo tědto jameť fe něco mody
rmleje, do fterýd fe na mečer tobo famého dne
fazenice tať, jať bříme prameno bylo, tofadf.

S. 11. Steraf je vozfázené fazenice zel: hlámfomého
dále opatrujt ?

JS čas potřeby fe fropict fonmwou zalémají,
a fteré $řabnou aneb bocela oyfynníy, nomýmt fe
bofadí. Afi 3 neděle po rozfázení fazenic fe zá“
hony Hlubeťo fopají, a foyž tozroftlé fazenice Hlas
rotčťy nafazoroati počínají, roroně tať jafo zemáťy
fe ofopají.

Stdyš později tepla již ubýmá, a dladné noci
jiš naftaly, Hláivloré zelt ivelmi fpěfině rofte, a
pročež 8c fflízením zelt Hlámfomcho fe fpědhatt
uemá; onof fe fírdt, Úbyš jiš tušijí zima fe blíží.
— $ři tvjfí bedlimofti a opatrnofti tvyroftají
mnolhofráte jenom Úrafti 8 měffými ancbo docela8ežádnými$lámřami.Příčinoutoho| obyčejně
býmá buď nepohodíné polvětří, bud pro selť ÚHlátm=
fotvé nepřiměřená půda, aneb še fazenice sfolín
forvatěfy, L j.še na fofifálťu fazenic narofjtiy ba
fulťy. — Zyto bafnlfy mznifají, Úbyšfe femeno
vozfihvá na záhony čerítvým fnojem pohnojené,
a napotom, foyš fazenice růfti počínají, a pozdní
mrazy přidázejí. Ačeboťto čerftwém hnoji fazenice
bujně roftou, a foyš mrazy nbodí, fffámwa, fterott
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fazenice fořínfami ze země táhnou, mífto coby
je měla po fazenici rozděliti, oftárá ftáti, z čehož
ty Bafulfy pomázejí. Ra ty bafulfy jiftý hmyz
fmá rmajíčťa flabe, z Čterýdh roylíhnuté mlabé bo
romitř baťulfy fe tvedrou, a nájíedťem toho faze
nice Úřadnou, a žádné hlármfy nenajazují. Proti

točas fbírati. 3 tínt způfobem fe mnoho houfeneť
zmčí, fdyš fe Lupeny zelené čajtěji prohlebárvají,
a mffta na lupenáů, foe Dilý motýl rajíča na
fadil, je wyříznou a obdftraní. — Ólemejšdi je
objenou, foyž fe fazenice nehajjeným, na prad
utlučeným toápnem, anebo fadrou čajtěji pofypou.

8. 12. Sterať fe má blámfowézelí na zinu ujhomati?

Setní Hlárofomé zelí fe obyčejně ze zahrady
potřebuje, a na zimu fe ncufdormámá. — Ólámfy
zimního zelí fe rofjať ufformármají tafto: Pozdě
na podsint fe Hlámfy fpolu 8 fojjfály a 9 jeji
fořeny ze země toydobýrmají, jejiáto fořeny fe
napoton % fudém fříepě do tíhťého píffu zabě
(aji. — Aneb fe na fudém míftč wyfopá jáma
na 2—3 jitřevíce (Inbofá » Dofteré je rogřezané
hlavy flojí, pať fe jáma prfin přifryje, ua řteré
fe země nahásí, přes ništo fe napotont fláuta ros
proftře. — Atejhvrdfjí a nepvětfjí hlavy fe ihned
na podsiu tvyberou, a i 8 fofifály a 8 fořený
tať jať dříme praweno bylo, pro feuteno přes
zi fe uf$otvají. VŠ zuně při prohlídce fe las
pnilé Iupeny odlupují.

S. 13. $teraf fe jemeno zelí hlámtomého zijtá ?

Ja jaře, fbyž mrazů fe jtrafobwati nemufíme,
zelné Hlavy pro femeno ivybrané a přes jiuu
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uffomané na flunečné a prott půínočním mrazí
tvým větrům. Úráněné mífto fe vozjázejí jedna
ob druhé aft na 3 ftHemice Dalefo. Myroftlé
feuenormé wýhony fe ř Důlfám, aby od rětrů
polámány nebyly, přimážou. — <Semeuo obyčejně
tyjrá fu fonci mmějícefrpna, aneb na začátfu
mějíce září, a poněmabí uifby ftejně neroyzrámá,
úplně tvyzralé čas vd čafu je myřeže, a na půbě
na rozproftřenémplátně fuffiti fe nedá. — Sudďé
femeno fe napotom toydrtí, yčiftí a čijté m ně
jaťém mífjfu na jndé mífto potmějí.— Ze oftatuč
tolfofent rozfázených fentenormýcdhÚlámef tráma fe
čijtt a země fe fypří, bez toho fe rozumí. —
2íno 1 to přehlíbnoutt fe nefmi, še nrifto, Úbešto
selné femenoivé lamy fe rozfazují, ozbáleno
býti mufí od mťfta, £be fentenové Dlámfy jiného
Orugu, £. p. fapufh) at. d. je rozfazují.

S. 14. Yapujta.

udyňffýd roftíiu, Fteréfe fapuftou nazývají,
jeft druhů mnoho; druhomé ale, ježto ztvlájitě
ro najfih frajinád fe fázejí a bobře baří, jou:
a) Strátfá letní fapujta, fterá před feto ja po“

fin jloují;
b) zimní fapufta;
©) selt fabeřarvé, fteré 1 přeš zimu 10 půdě 3a

hradní tmytrimá.

Semeno těďto rozličných druhů fapujty fe
na jaře na připramené, mifoftv ale čerftmým
Únojem poluojené záhon) vozfimá, tať jaťo dříme
o zeli hlamatém prarocno. — Sedna čáfť fenena
frátté (etní fapufty fe rosfívá na jaře co nejdříto
možno, pať po měfici na to opět jednu čáfť a t. b.,
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abychom přes léto tvšby čerfhvwou fapufhu měli,
tať abyďom, foyž jíme z jednoho záhonu fapuftit
roypotřebotvali, £ bruhému záhonu přiťročiti moji.
— Šemeno zimní fapufty a zelí fabeřamvéhofe
rozfímá to mějíci čermnu. — Wyroftlé fazenice
fapufty fe na připratvené záhony bo pořadí, jebna
ob druhé aft na 1, ftřemíce balefo, vozfabí.
SOftatně toffeďo to, což dříme o půdě a připra
rvotvání záhonů, a opatrotmání rozfázenýh fazenic,
o ufdormání na zimu, o ziflání femena, ohledem
na zelí hlamaté prameno bylo, platí taťé o fapuftě.

S. 15. Brufem.

Wrufeo, fterá fe tv zahradáď hojně fázt, a
jejíšto baňatá řepa lahodný a zdramý pofrm po
ffytuje, jeft můbec známa.

Bruřem jeft divojího Úlatonfho druhu a fice:
a) Bílá čili fflenčná, a
b) mobrá čilt Holanbffá brufer.

Dtlá bruťem jeft rannějfjí, neš mobrá; její
mafo jeft i měfčí a f(ifáronatějíjí, a pročež za
flufuje zilájítě odporučena býti.

Vtodrá čili holandffá bruťero později fivé báně
nafazuje, rofte a$ pozdě do zimy, a býů ivelutt
melifá. Oofud jeft mlobá, býmá i její tmafo
měřič a fifárnaté, později ole býmá dřernatá a
tu fe jedimě Dobt 3a poťfrm pro dobytef.

S. 16. Sterat foběmůjeme bruferoniů fazenicdofomati?

Ja podsin fe to zahradě toyjítdne mffto
flunečné a proti mětrůní dránčné, ftevé fe i fneb
pojnojí, a hnůj fe zavýje. Drzy ua jaře fe
tento záhonef opět zryje (a toffať nehnojí), jelcz
nými Úráběmi uroroná, pať fe fetueno 8e fufou



S rojtlináh fudpůjtýd zrlájítě. 449

zemí promfdané jenom říbfo po záhoně rozhodf,
dřetvčnými Úráběmi do země fe zadělá, a prfěnfent
satlačí. SOftatně fe tyto fazenice tať opatrují,
jaťo faženice zelt hlatvatého. — Kdo dce toždy
mladou brufeto míti, nejmí femtenopojebnou, nýbrá
rožby po čaje něco femena rozfílvati.

S. 77. 3aťfou půbu a jaté položení brutemwmiluje?

Drufeo miluje dobrou, fyprou a mafimou
půdu, ačťolito t toe flim ftromů fmé báně na
fazuje, přece jí flunečné položení, stoláfitě na
jaře, iwýborně floují.

Půda tato fe ua podzim pohnojí, a hnůj fe
zaryje. Do čerfttivéhohnoje fazenice rozfaditi nenf
Tabno, protože napotom báně býtmají břetonaté. —
$řed rozfazotváním fazenic fe na jaře půba zuotoa
zryje, ufrabe, na záhony rozbělí, a pať fe
ději očeťátvá.

S. 18. terať fe fazenice brufoormé rozfazují? .
Bo přebefilém deffti fe dojti tozroftlé fazenice

brufvotvé ze země tvyzdroifhnou, a na připramené
záhony, jedna ob brufé aft na 1 ftřetvíc baleťo
rozfadí; dlužno při tom ffetřiti ivfjeho, co dříve
o rojjazomání fazenie zelí $laimatého pratveno
bylo. — Wtojou fe tafé fazenice brufivové po
frajíů záhonů ofurfowýd a mesi fazenice zelí
blamatého rozfáseti, neboť bílá brufem £ fivému
rozroft jenont frátfčho čafu potřebuje, a mezi
tím, nešli fe ofurfy po záhonu roztáhnou, býmá
ně Druťew obflizena. — Jebině brufive, fteré
bud pro fenteno, bud £ potřebě na zimu ufos
tvatt míníme, fe i 8 Čořem) ze země troybobýmají,
a jaťo zelí Hlamaté o fudém fflepč fe zaopatří;
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než ale ty brufroc © fořený ze země fe netvydo“
býrmají, fteré fe hned fpotřebují, nýbrž báně jejid
fe od fojjfálů odříznou, tať aby fpodní fůje ob
říznuté fonle 8 trojjfou mafa na fojifálťu oftala,
na fteré při pofodíném porvětří malé brufme
folfofen: myroftají, fteré fpotřebomwatife mohou.
— Semena brufmomwéhofe docílí, jafo femena
zelí (latvatého; na jaře fe fofifál brufve feme
nomé celý Do země tvfadí, abl jemom báně nab
zemí ojtala.

S. 70. Jeli Avětné čili farfiol.

dtůže zelí Úoětučho jeft mnohým příjemný, a
duramým Či neduživým lehfý 1 zdramů pofrim.
Včfoliv tato fudyňfťfá roftlina 4 teplýd frajin
podází, přece tveffého horfa nemiluje; pročež fe
pro najit ftubenějíjí frajinu melmi dobře hodí.

S. 80. Nterať fe jazenic zelt Dvětného docili?

Ata podzim fe tv zahradě toyhlidne finečné,
a proti mrasuvým mětrům Úránčné mífto, a fice
tam, fde fyprá a tvefmi úrodná země fe 1Vytas
dází. Půda tato fe fojně pohnojí, a hnůj fe
zaryje. — Ma jaře fe rytí obnotouje, a země
fe na drobonufo nhrabe. Su fonci měfíce Dubna,
anebo tu prroní polotwici mějíce Čvětna, dyž již
země fe zahřála, jedna čáff femena zelí Emětnvfo
fe na připralvený záhonef jenom: říbťo rozhodí,
DřetvěnýmiuÚrábění do zeměfe zadělá, a prfénfem
fe zatfačí. — Aby země jarními mrazy tať brzy
neyfdla, na učfoliť dní fimrfowými ratoleftut
je přiťryje. — Aáfhoneř tento fe tať říťaje Čajdo
beunč fropicí Čontvou polévati mufí, a fice až
£ rojfažomání fazenic, oftatuč fe ob trámy čiftí,
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a země 6e motyčfou fypří. — <Oruhá čájť femena
zelt Dvětného fe rozfimá m měfíci čerronu, 3 fte
rého femena růše zelfť fočtného na podzim za
pofrm flouší.

8. 81. 3afé půdy a polohy žádá zelt foětné, a fteraf
je jeho jazenice rosjasují?

Belt Dvětné miluje fyprou, majtnou a íce
rolýfou půdu, a flunečnon polohu. DPůba tato fe
na podzim frátfům, dobře uleželým Duojeut po
huojí, a hnůj fe zaryje. — Aa jaře, foyš faze
nice T přefazormání jfou doftt jilné, Hnojí fe půba
po bruhé, bnůj je zaryje, země železnými fráběnu
je urobwná, a na záhony rozdělí. *5o přebcjjíčm
defitt fe fazenice jc země topsdbroihnou, a na při
pratoenč záhony jedna od druhé aft na 1 ftře
roíce balefo fe rozjadí. — Paťli je ale dlouho
oejotě bočfati nemůšeute, totéž fe dělá, což dříve
při rozfazorvání fazenic zelí Úlámfomého m ča
fuďa prameno bylo. — Wěezi rozfázené fazenice
zelí Eoětného, můše je falát, brifemo a £. b. roz
faditi, ucbof dříme, neš zelí frmětné zrofte a fe
rozlehne, jejt falát a brufem odříizena.

S. 82. Wterať fe rozjázené fazenice zelí frořtucho
vále opatřují 2

Jeli frvětné žádá £ jménu tozrojtu a f založení
trájných růjí uftaiwičně tolhfé půdy, pročež rozfázené
fazenice, Údyštoho potřeba jádá, newyhuttelně za
férvány býti mnfejí. — sAftatuč je záhom vd trámy
čiftí, země fc Úppřť,a foyž fazenice povwyroftin, ofos
pávají fe. — Sdyš zell Hvětné růšičty uafazotwatt
počne, tordní Iupeut fe nalomf, a růjich) fc jimi
přiťryjí, jináče vůše ro čad toeliťého horfa rozroftají.
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8. 83. Steraf fe růže zelí mětného na zimu ujhomámaji?

$Bozdě na podzim toyrojtlé růže zelí Úrvětného
mofou fe ua zimu tafto ufhoroati: Růže fe
Se fimým fofffálem aft na 4 palce dlouhým tvy
řízne, tofjeh fimýh Iupenů fe zbarví, paf fe na
mífto fudé a mrazu nepříjhipné porvějí.

8. 84. Steraf je jemena zelí fmětného bocíli?

Ra podzim fe nejťráfnějíjí a nejmvětjjí růže
pro fenteno toyberou, a i 8 fořeny 3e země fe
myzdrotýnou, a tv fudén fflepě zadělány jjouce,
8 fořeny tve tofffént píftu fe přezimují. — ©yto
fe na jaře ua flunečném a prott mrazivým půl
nočním toětrům dráněném míftě rosfadt. Větfto
ono mufí tozdáleno býti od mífta, fbe femerto
jinýd) zelnýh druýů fe pěftuje. Čaftějíjí zalévání
(házeti nefmi. — dyš Iuffy bdoftámajíbílé, a
fenteno fGnědébartoy, femenomá roftlina ze země
fe troydobýimá, a něťbe na půdě £ úplnému vys
zrání femena fe potoěft; femeno fe napotom z uffů
roybrtí, a tv mffifu na fudém míftě porvějjenént
£ budoucí potřebě fe uffotvá.

8. 35. Rufurice čili turfyuč.

soto 3 AUmerifypodázející obilí dármá mouťu
a Úupict pro libi; a bobytef 1 drůbež turfyní
frmený tocími na febe bere, a mafo jejid býmá
zrlájitě fifátonaté i $utné. Čupeny a říafy mají
mnoho cufrominy, po fterčšto rámy, fdyž fe jint
za poťfrm předbříábů, mnoho mléťa bámají. —
Reroyzralé zelené málečťy býtmají tu octě, tať jaťo
ofurfy naťíábány a ztyfány jfouce ob utmofhýd co
lohňdťa fe požítvají. — Je zelených ftebel fe cufe
a fyrup tlači, ano dle nejnomějífjího ropnálezu
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to Uýříd fe fudá turfyňomá ftébla na firot pro
bobyteť melou, fterý firot prý pro dobyteť uži
tečnějíjí jeft nad ffrot jiného obilí. — Xurfyně
ucní jenom nejvýš užitečná, ale i tafé toelmi
toýuofná, neboť začafté tiffcerý ušiteť bámá. Bohu
šel toto úrodné a užitečné obilť iv frajinád fab
nějfjího poncbt fe nedaří. AB ffírém poli ofofo
Byftřice, Atotvého Měěfta a t. o., turfynt fázeti
nerabím, neš ale tv zahradách, fteré položení proti
polední mají, a proti nirazivým půlnočnín tvě>
trůn jfon Aráněny, zťoufita fe bělati může, neboť
byťfby tválce neropsrály, přece Lupeny a ftíbla na
drobno pořezané molon fraimám za pofem před
foženy, a mladé netvyžralé tválečly mohou do
octa jafo ofurfy naloženy býti. — Znrfynč jeft
druhů. umoho, úež ale jem ti drubomwé fe pro
ftmoenčjíjí frajiny hodí, fteré nejfratfjí čas fe
ftočunmtopzrání potřebují, a tito jfou:
a) Mlá rmeffáperlujifa;
b) wlaffá malá turfynč (Tapounfotvá);
c) welfozrná čerrocná a žintá turfyně ficiltánffá.

S. 56. Saťfou půdu a jaťé položení turfpně miluje ?

Zurfyuč 1 faždé půdě zahradní fe daří, Čterá
nenf tvyžttá a utofrá; ona žádá fluneční, teplé a
proti tvětrůnt Úránčné polohy, neboť prudťy tvítr
jeft Glatním nepřítelem turfynč, fterý již tezroft
lou čaftofráte polánre a ze země tvytorátt, ztvláfýtě
foyž země předefflým defitěn Hojně narlašena byla.
— Proto jeft turfyně dlouhým irpením od přírody
opatřena, aby tv ča8 prudřcho twětru tímto lupcs
ním jedna o dritou fe opírala, a tafotvým způfobem
před polámáním a tytorácením Úráněna byla.
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S. 87. Nterat fe má půda pro tuzťyní připramotvati
a femeno turfoňomé vozfazotwati?

9ča podzim fe půda pro turfyni určená hlu
boťo zryje, a poněčvndš turfyně pole mmelmi my
šívá, pohnojí fe hojně na jaře půda tato dobře
ulešelým lnojem, a bnůj ten fc zaryje, a půda
ztytá fe železnými hráběmi urowná. — © nafficd
Gornatýd ftubenčjfjíh frajinád není radio dříve
než u proftřed mějíce Úvětna zrna trfyňotvá roz
fazowati, protože na jaře pozbní mrazy turfyni
náramně fffodt. — Semeno turfynč fe rozfazuje
tařto: Aa připratocním a pofnojenén záhoně fe
motyčfou nadělají jamfy, ua způfjobžímýfé pětťy
„1 jedna od drufé aji na 1%, —2 ftřetvfce
Dalefo, do faždé jamfy fe ttlačí divě turfoňomá
femena tať, aby to zemi ua 1 palec Hhlubofo
ležela; pať fe jamfa fyprot a tvelmi úrodnou
ořítve již připramenou zemí tvyplní. A5 nedoftatfit
Juoje Únojí fe jedině jamfy, t. j. nadělají fe na
záhoně fjiroťé a Hluboťé jamťy, 5o fašdé fe toloží
něco dobře uleželého hnoje, ua Únůj přijde učco
úrodné země, pať fentenomwá zrna a pojledně fe
jamfa dobrou zemí vyplní.

S. 38. Steraf je má tnrfpně dále opatromati?

Xaf rosfázené femeno fdázt aft za 12 až
18 ont: — Když turfyně na 3—4 palce mýfjfy
potoproftla, ponejprio fe fopá, a toto fopání fe
později opofuje. — Welmi dobře fe mlabé tur
font pofloušť, foyž fe člověčí lejno tve modě roj
bělá, a mladá turfyně fe polémá. — Při druhém
fopání fe zbytečné turfyňomvé roftlinry odřežou, taf,
aby 3 roftint 3 fašdé jamfy toproftlýd ro3dy jenom
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jedna, a fice nejfilnějíjí oftala ftáti, obříznuté fe
fratvánt za píci bámají.

Ronš turfyně mýfifu na 1, ftřetvícedofáhla,
bo fopečťu, jaťo semáťy fe ofopá čili fopčí. Při
moťré pomětrnojti a z rána boťub roja trimá, amo
L m čas fmětu fe při turfyni niěebhož nedělá.
25 bujné půbě myhánějí na ftéblu turfyňoroéní
poboční mýhonty, fteré odříznuty býti mufejí. —
Ra fonci ftébla je toynadází flač (famět Úvět),
Zterý Coyž Úoěte, zárorvcň poufftí pod ním na
fteble přiroftlý turfyňetvý málec toláfna (jantičí
Dvět); pra Úwětufamětho pabá na mláfna frvětu
famičího, a tím fc turfyně zůrobní, pročež ant
famčí, ani famičí Evět fe pofiforniti nejmí. Sbyž
po odřvětu faměl flas f$noutt počíná, obřízuc
fe něfoliťpalců nab nejfordnějíjím málcem, fpolu
taťé fc odejmou tmenfft nedofonalé málee, tať aby
na fašbém ftéblu nejmýč tři mwálce oftaly. —
Když Iupeny ua málcech jiš bílou baru mají,
jeft to znamením, je turfyně bozrála, a pončrvabě
málce niťby pojednou nebozrají, ča8 ob čafu fe
pole turfyňoré projíti mufjí, a zralé tmálce fc
tvšdy oblantují. Jča faždém málet fe z jeho
(upcnů, ro Fterýd) zrna jfou zaobalena, poncdají
4, Úterými fe tv5by Droa wálce fpolu fivášou, a
w fudén tmíjič ua nějaťé rálno fe potočít, a
fogj iválee úplně toyfdly, zrna fe toylujitují, a
na půdě na nějaťéím fudém mmíftě, nejvýš na
1% ftřevíce smůýfjife rosproftrou, a prmní ča8
fe lopatou čaftěji přehazují. — Oftatní [npeny
málců fe ffrouražoují, boťonale na půbě tvy
idnout fe nedají, pať fe jimi mffto flámy ložní
mědy (flamnffy) naplní, na fterýd) fe tvýborně
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leží. XS nomějíjí době připratouje fe z ni tafé
papír; i tu je tedy lze zpenčšiti. — Byfdláturfyňomáftéblafeodřešou,afpálí.—| Rej
fráfuějíjí roálce fe nedají přes zimu nelozlufitěné
mifeti ua jaro pro femeno. 3rma 3%proftřeb
tválců jfou pro femeno nejíepffí.

8. 89. Chřeft čili fjpargl.

Cpřeft nuluje fuďdou, lehfou a pífčitou půdu,
pať proti půlnočním mrazimým mětrům dráněné

obztolájitě flunečné položení. S teplých fraji
nád fe dřeft mtofo fází, a přece fe fo 1 tam
jefitě ucboftámá, neboť tw mějte fe až pofub
braze fupuje a prodámá.

M naffi Hornatýd ftudenějífíchČrajinád jeft
dřejt zřídťa fbe to zahradám nalézti, a fice 3 ná
Hedujícíh příčin:
a) Bund fe majetníci zahrad domýfilejí, še fe dřejt

m ftudenějíjíh frajinádh nebaří, anebo
b) še zaříábání záhonů pro fipargl mnojýd a

melťfých mýloh žádá, anebo
c)še dřeft mnoho práce a welfého opatrování po

třebuje;
d) Hlamní příčinu ale nalezán m nerědomofti

nohy, Úteraťbyfobě záhony ffparglomé čtli
dřejtné založiti a zaříditi měli.

Velice fe mýlí, fbo fe dbomýjfflí,žeby fe ©řcft
ro ftndenějíjíh frajinád nebařil; neboťfpargl froé
ffátvnaté pífffaly bříme na jaře nežene, boťud
teplejílí potvětrnojt nezačala, a třebať 1 něfteré
4 nejprronějíjích píjítal pozdějíjí zimou zmařený
byly, coš na tom? Mamrsté ptfifaly fe odříznou,
a notvé ptjffaly fc neufášou dříve, doťud fe opět
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neotepli. — Šparal rofte to Čažbépůdě; rojte i tve
ai, foyž fe tam femeno jeho nábhobouboftalo; rofte
toffať tím: bujněji, rozfázejí-li fe bo připratvené
země jeho fazenice. dyž záhony dřeftu jfou
jebenfráte založený, řežou fe ptfíťaly jeho až přes
15 [et fažboročně, a po tffeďy tato leta fpůfo
bují jenom malou práci, a žádnýd tvýloh, o čemž
fe fažbý boftatečně přefrvědcí.

Nejlepfjí druhomé fazenic jfou, z Čterýd) ženou:
1. pífiťaly bílé;
2. pífifaly zelené.

Šparal ráfofotvý jeft druh uejffpatnějíjí; býmá
od pravýd znatelů. nemilotán; pročež při bílém
a zelenéu: oftaňme.

Jtozmnožuje fe bud fazenicemi (flatwaticí
fparglomou) aneb femener.

S. 90. Safé půdy a polofjy ffparal čili dřejt žádá, a
fteraf je má půba připramiti?

Šypargl miluje lehfou, fufou a pífčitou půdu,
a zivlájitě proti utrozivým půlnočním tvětrům
dráněné a flunečné položení. Půda mofrá, těžťá
a Hlinomitá, jaťož 1 položení proti půlnoci ne
hodl fe pro řeft. Mená-lt půda tědto tolaft
nojti, mují fe bdříme připramitt, £. p. těžťá
Hlinoritá půba fe zlepíjí, Úoyžfe rum ze ftarýh
ftarment, bláto říčné, bláto z rybníťfů, brobounlí
pífeť a t. db. nameze, a 8e ftarou zemí náležitě fe
promídá. — Půda připratvená na podzim dobře
ulešelým flamčěným frarmflfýn: Gnojem Hojně fe pos
bnojt, a hnůj fe afi na 1 ftřetvíce Hloubfy
zryje. Ra jaře fe půda opět bluboťo zryje,
uvoroná, pať fe bo ní ranní zemjlá jabířa roj



458 O roftlináh fudyňjtýů zmlájitě.

fázejí, aby země čaftějíjím fopáním náležitě zřy
přela. — Su podzimťn, fbyž fe zemffá jabífa ze
země mydobyla, zryje fe půba opět hlubofo, země
šeleznými fráběmi fe uvoroná, záhony afi na
4. ftřetvice ffiřťy fe odměří, a ftezfy ntezi zá
hony, afi na 1% ftřeivíce ffiroťé fe toyfflapou.
Yyní fe po záhom afi na 6 palců od fraje 103
táhne fiňůra, a ble fjňůry fe po záhonu roz
ftrťají foltfy, jeben od druhého aft na 2 ftřetvíce

baleťo; totéž bělá fe t 8 druhé ftrany šáfonu, tať
aby folíťy 10 řabed proti fobě ftály. :::: Seftli
jfou záhony o něco ffirffí, rozfazují Je fazenice
dřejtné toe způfobu římfťé pětťy. „
Mundy, fbe na záhoně folíť ftojí, tophází je
rýčem afi na ftťemíc ffivofá, a na 1, ftřervíce
Díuboťá jamfa, pať fe tyto jamfy na zimu prfén=
fami přifvýjí, a jaro fe očefátvá.

S. 91. Kteraf fc fazenice dřeftné čili jiparglomwérozjazují?

Brzy na jaře, jaf mile země rozmrzla, prťénfa
fe 3 jamef odftraní, země bo jamfy nabfrnutá fe
oyberc, pať fe bo fašdé jamfy učco dobře uleže
lého Hnoje toloží, fterý fe nohou přitlačí; nej
lepfjí Gnůj jeft foňífý mídaný 8 fratrffýn; natoojtanoujamfy| otetořenyašfoběfazenice
fiparglorvé, nejlépe bivonleté, zaopatříme.

Xyto pať fe rozfazují tařto: 9ča Hnůj ro Janice
fe Dá afi* na 3 palce tvyfofo mefmi úrobué jiš
bříme připramené země, 3 fteré fe tu proftředu
janfy ubělá pahrbeť. Rynt fe ivezme faždá faze
nice bo rufy, toffeďo na ní nahnilé a poťažené
fe odřízne, pať fe fazenice na dodofiť pabhrbřu
pofadí, fořeny fe folfolem rozproftrou, aty fe
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nefřižomaly, pať fe fazenice tvelnti úrodnou zemí
ofi na tři palce zmýfií přifryjí. Samfy fe hned
na to Docela nezaplní, nýbrž fe očeťámá, až faze
nice tyfáněti počínají, pať fe zemí z jamef ty
házenoudoplní, záhonyfe uronají, a fraje jejid
fe falátem pofázejí.

$. 92. Sterať fe záhomy normě založeného dejtu čili
fíparglu dále opatruji?

Zoho famího rofu fe íce nedělá, než še fe
záhony bedlimě od trátvy čtíjtí. Bozdě na podzim
fe jtvomečly femenotvé ze fazenic iwyroftlé něťoliť
palců nad zemí obdříznou, a foffolem při fožbé
fazenict fe něco dobře uležetého Dnoje zafopá,
tofiať afe pozorně, aby fe fořeniim neublíšilo, pať
fe na zimu celé záhony flamnatým Únojem při
fryjí. — Ma jaře druhého rofu fe ze záhonů dlouhý
ffannatý hnůj fhrabe, dobrý Únůj ale fe pozorně
motyčťou na záhonu zaťopá, pať fe záhony urot
nají, fraje záhonů fe falátem pofázejí, toyfnilé
fazenice fc nomými bofadí, a záhony fe od trámy
čiftí. 9ta podzim fe fazenice tať jaťo roťfu přede
Tlého bnojí, a záhony na zimu flamnatym fno
jem fe přiťryjí. — 28 roťu třetím fe děje offeďo
to, co fe ftalo roťu drufcho. PBrtoní třt leta po
vozfázení fazeic fe docela žádné pífifaly neřežou,
a fbo necýce fmým rosfázeným fazenicem náramně
ujffoditi, mufí r fobě po celý ten ča8 uf na
ffparg! frotiti, prtoní pijjťaly fe teprtu roťu čtror
tého řešou, a pať fašbý roť po 15 [ct, to *terén
čafe obyčejně dřeft feflábne a myhyýne.

Bo tědjto 15 let šádné jiné práce není, neš
fažboročně pozdě na podjim rvyroftlé femenorvé

20+
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ftrboule obřezati a obdfítditi, foffofem obříznutých
ftrboulů bobře nieželým Dnojem pohnojiti, a hnůj
pozorně zafopati, pať na zimu celé záhony při
fryti, na jaře hnůj obřliditi, zemi zfypřiti, zá
hony urotonati, od trátmy čiftiti a fonečně, co
nejpříjemnějfjího jeft, toyroftlé píjiťaly řezati. Xyto
je řežou na jaře až £ fm. Janu Křeftiteli, déle
niřolito; napotom toyrofilé pífifaly fe nedají ftátt,
aby 3 ni femenotvé ftrboule tvyrůfjtaly, fteré fe
pozdě na podzim (po tffjed Stvatýd) něťolit
palců nad zemí odřežou.

Sať 3 tohoto pojconání royplýmá, zaťládání
záhonů fiparglotvýh není 8 příliš muolými tvý,
lohami a 8 příliš mnohou prácí fpojeno: toho
mínění jfou až pofud toltfo ftaří zahradníci, fteří
od fivého odjtoupitt neejtějí, a fmé djřejiné zá
hony 8 mnohjou nepotřebnou prácí, a 8. mnohými
toýlohami zařlábají.

s. 93. Mají-li fe roftouct pififaly dřejtné přifrymati
anebo ucpřifrýmati ?

WMěnoztpřiťrýmají pííjtaly fromomwcho foření
cit ffparglu neb řejtu od toho čaju, fbyž
blatičťu ze země topftrčí, až £ tomu oťaměení,
fbyž odříznuty býmvají. K tafotoénu: přiťrýmání
fe potřebují běratvé hrnce, aneb zivláfítní lt
něné neb dťeměné duté troubfy. Dle mého
uznání by fe píjífaly jíparglomů neměly přis
frýmati, a fice proto, še napotom tafotvé při
fryté pífifaly zrvodnatí, a mnoho ze jmé lfbezné
butt a tůně ztratí.

Zafomé přiťrýtmání by fe 8 dobrým profpědent
mohlo bíti brzy na jaťe, foyž po předejjlýh teplých
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bneů niráz Hrozí, aneb mo čaš tvelfého Dorfa na
něťoliť fodin mezi polednem.

S. 94. $tteraf je mají pifffaly dřejtné odřezámati?

Royš pífifala júboftné mýfify Dofáhla, odhrne
fe od ní něco země prftem, a nožem na fipici
obnutým a roelmi oftrým ffifmo jedním řezem fe
odřízne, pať fe jamfa učiněná t ned zahrne. —
Stezání pífiťal fe běje bud brzy z rána, aneb na
rečer, niťby za poledne tv ča8 telfého borfa.
Pifitaty Dmafráte na jaře ženou, přebně to druhé
polotoici mějíce dubna, až £ fmatémm Sanu Křefti
teli, pať od jvatého Sana Křejtitele jefitě 4 neběle.
3 prmoníhofe na fažbém fořenu ponedá jebna
pífifala, aby bo femena myhnala, oftatní fe f po
třebě odřísnon, ucš ale po fivatém Sanu Křejti
teli fe Docela žádné píjjfaly ueřešou, něbrž feme
notmé ftromfy 3 nj toyrojtlé fe teprto odříznout
pozdě na podzim, po rofjed Smatýdh.

Obříznuté pífifaly, fteré fe [ned nefpotřebují,
mohou fe to fudém ffiepč © uříznutým foncem
do rolhťého píffu zaftrfané £ budoucí potřebě ufdo
rvati. ať nfforonné ivytriají čerty pře88 dní.

S. 95. 3bali jeft lépe dřejt roznimožomati femcnem
anebo fazenicemi ?

Šparal čili dřefjt roznmtožomatt rozfazorwáním
femena jejt o mnoho lépe, nežli rozmnožomati ho
fazenicemi, a fice 3 náflebujícíh příčin:
a) o fenteno rozfazuje, nepotřebuje fazenice fit«

potati, a tnf peníze ujfetří, nebof fopa bmous
letý fazenic ftojí aš na 1 al. ftříbra. Iimo
to Íze dobrý fazenic to naficm Bornatént ofoft
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jen zříbťa boftati, mufilyby teby 3 balefa bo
nafiih bor přináfjeny býti, cožby mýloby jiftě
Tozmmožilo.

b) Kdo femeno dobrého druhu rozfazuje, boctít
jytě taťé bobrý druh ffparglu, což fe mždy
o fupomanýů fazenicíý trorbiti nenmůže.

c) Be ftubenýchfrajináh zříbřa fterý rof to mě
fici březnu aneb na začátfu mějíce dubna
o zahrabáh fe jiš pracuje; pročež foupcné a
3 teplejífth frajit přineffenéfazenice na něťotiť
nebčí re fflepě fe uformati mujejí, nešli fe
rozfázett mohou. %ež ale ony mezi tím tve
fflepě ženou, a foyž pať fe to zahradě rozfabf,
bud toyhynou, buĎ náramně feflábnou.

d) Pifitaly ze femena řežou fe tm pátém roce,
teby o roť pozběji, nešli ze fazenic, naprott
tomu ale jeft fipargl ze femena o mnofo
tralejfjí než ze fazenic, neboť tento 1 přes
20 fet toytrimá, a tať Ichce neroyhyne.

e) 3aflábání záhonů méně práce šábá.

SBročežtofiem přátelům fiparglu obporoučím
obzláfítě re ftubenějíjih frajináh, aby femeno
fiparglomé rozfazotoali.

5. 96. Rterať fe dobrého femena dřejtného či ffpar
gforého docili?

Přede mífím fe muft femeno fIparalotvé
a dobrého bruju tsfti. 3 nejprronějíjího zroftu
fe nedají něťteré filné ptfffaly zhůru Hnáti na
femeno. $dnš pozbě na podžjim na fentenotvýdh
ftromctů fuličťy frájnou čerrenou bartmu mají,
obřízne fe celý ftromef, nedá fe po něťoliť dní
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na flunci, pať fe čermené fuličfy obtrhají, to něs
jaťé nábobě roztlačí a černá femínfa tm nějaťém
brátěnem fítě při uftamičnént přilémání toody fe
perou, pať fe na uějaťém papíru rozproftrou,
tve ftínu ufdnouti fe nedají, a fudé tv nějaťém
mífift uffhomané £ buboucí potřebě na fudén
míftě fe potvěfí.

S. 97. Steraf fe femeno ffparglomé či řejtné
Tozfazuje?

Koyž fe půda, jafo bříme m S. 88 pratmeno
bylo, ufpořádala, rozfazuje je na podzim, anebo
brzy na jaře femeno fiparglomé tafto: Přes
záhou fe dle zdélty natáhne ffňůra, tveble fňůry
fe to pořadí, tvády na broa (třenice ob febe, roz
srťají foliťfy. Xotíž je bělá 8 bruhého fraje zá

honu, tať aby folífy na sáhoně rve bimou řadeprott foběftály.
Ofolo faždého fofifu fe do země na palec

Hlubofo tlačí 4 femenorá zrnťa. Ata jaře, foyž
útlé fazeničhy při foltfáď toyrofily, nedá je při
faždbém folífu jenom jebiná fazeničfa a fice nej
filuějfjí ftáti, oftatní fe pozorně je země mytrh
nou, prázdná mífta záhonu fe falátem toyfázejí,
a záhon fe beblimě od trároy čiftí. — ta pob
aint fe folfolem fažbé fazenice troju Dobře ule
šeleho hnoje motyčťou zafopá, na celý záhon fe
ajt na boa palce smýjjí bobré úrodné země při
bá, pať fe záfjon na zimu flamnatým $nojem
přiťryje, coš fe po 4 feta opaťuje, a ua jaře
pátého rofu fe teprro první ptfjlaly řežou.

Může taťfé femeno dřejtné na připratvený
záhon říbfo rozfímáno a břeroěnými„hráběmi zas
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fopáno býti. Aábjon fe pať ob trámy čiftí, a
na zimu flamnatým Hnojem fe přiťryje. — Aa
jaře bruhého aneb třetího roťu fe toyroftlé
fazenice protrhámají, t. j. nejfilnějíjí oftanou
na záhoně ftáti, jedna od druhé aft na dra
ftřetvice baleťo; oftatní tofjať pozorně ze země
fe Ivyzbrothnon, a ua jiné připramené záhony
fe přejadí.

O. A. M. D. G.

—200
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Jahody

IV. úlmvní řáfť.

2 roftlináď zahrabníd,.

O roftliuáý Iudyňílýh zmlájitě.

O ozdělávání půby zahradní
Belená petrušcí .
Beler
opr
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Gibule
Čefnet
Špenát . .
Salát blártomý
Redfetm .

rád zahradní.
čajoly
Ohrfy . .
Ranné zemáfy
Dát .
Wrfero
Čertvená repa . .
Atepa modňatfa čili ofrouhlice
Ařen . .

Beli blamaté čili blámťomézelí
Rapufta
Brufm . .
Belt Úmětné čili Larfiof
Rufuřice čili turfynč
Cpřejt čili ffparal
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