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ема већег, невинијег, а ни племенитијег

задовољства, но кад човек сам себп баштицу оснује, уресним

је и мирисним цвећем засеје и окпти, па га као своје ми-

љено миље пази и негује. После трудног, било
умног ил’

телесног рада, ништа човека не може тако да опорави,

тако да задовољи, као забава у својој баштици својој

разбибризи.

Шта би нас и могло више да раздрага од прекрасног

шаренила нашег дивотног цвећа, које нам се таласа у раз-

ноликим облицима и бојама прекрасних крунпца, и разно-

врсном зеленилу и шаренилу разноликог лишћа ? А шта да

рекнем за онај миљени, за онај дражесни, онај животворни

мирис, ког нам цвеће наше, наше миље, као неко по-

здравље, као добродошлицу, из далека још, у сусрет шаље? !

Има-ли, па може-ли и бити нешто дивније, нешто за-

довољније и пријатније за домаћина и домаћицу, за домаћу

чељад и њихове гооте, но кад их домаћица одведе у лепо

уређену и китњаотим, мирисним цвећем уресеиу башту, да

се у њој, поред љубазног и срдачног разговора, још и око

развесели и душа раздрага у лепоти и красоти оног кит-

њастог и мирисног цвећа ?!
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Лепо уређена, шареним и мирисним цвећем окићена

башта, поред уживања, још је и понос и домаћици и до-

маћима; они се топе у милини, кад им се рукотвор похва-

њује и уздиже.

У ту красоту, међу своје мприсно цвеће, прибегава

човек у сјетне часове, којих је људски живот препун

да му се душа мало смири од спољне вреве, јер чим ногом

ступи у своју баштицу, међу своје мирисно миље, одма је

нрешао и границу људске пакооти п зависти, а сваки му

цветак довикује: „ Стуии међу твоје мпљено и мирисно

цвеће шарено, овде ти је земни мир и сиокојство, овде ти

је у својој сили, као творац вечни, иреблаги и иравед-

ни Бог ! с<

За цвеће одушевљен човек, ужива и наслађава се у

норашћивању свога цвећа; а кита живог цвећа, најречи-

тији је гласник љубави, пријатељства и смирености, од ко-

левке па до гроба, код богатог и код сиромаха подјед-

нако; кита цвећа је, у свако доба године, израз најсрдач-

нијег саучешћа при највећим свечаностима и домаћој слави,

исто тако, као и при озбиљним и тужним догађајима у

људском животу. Та само проста кита босиљка, већ је код

нас знамење радовања, кад се човек роди!

Башта, намењена за цвеће, треба да је увек испуњена

цветаним, а не ирецветаним цвећем; у томе се баш и огледа

вештина руковаочева у распореду.

Алп, да домаћин, ил’ домаћица, која се обично и бави

негом цвећа, тако узмогне да га по башти поспе и рас-

поредп, да у њему не ужива само она, но да и код дру-

гог изазове задовољство и похвалу треба, поред уро-

ђеног укуса, још и знања и вештине; треба да познаје

цвеће по порасту и боји, по времену цватње и утиску на

око ; треба да га уме у своје време посејати и расадити,

за време пораста неговати, како ће моћи у пуној својој

красоти да се развије; на послетку, треба бити вешт и у

распоређивању цвећа, не треба га утрпавати без реда,
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онако само од ока, и онда се тек може постићи право

задовољство и потпуио ужпвање.

■Ја држим, да нема нпкога, почев од детета па до се-

дога старца и старпце, ко не би уживао у лепом цвећу ;

али нао је мало међу нама, који цвеће познајемо, и који

га умемо тако да однегујемо, да оно буде заиста наше

уживање, да буде прави украс наших башта и домова.

Сви су културни народи радили и непрестано страстно

раде на томе, да своје суграђане што више упознаду с

негом цвећа, желећп тиме, не само да распростиру ову лепу

грану домаће привреде међу своје суграђане, но да им

уједно облагорођавају ум и срца њихова.

„Где видиш да. се на, дому цвеће гаји, знај, да у том

дому влада љубав, срећа и паиредак, да су домаћи у том

дому срца алеменитог, да им је душа иуна смерности, вла-

гости и благородства; у том се дому на зло не —

говораше још п стари Римљани.

Познавање и нега цвећа, има и своју особену повесницу.

Најстарији народи проунавали оу и неговали цвеће; они

су имали и сзоје јавне цветњаке, у којима се могло и старо

и хмладо да упознаје с разним цвећем и његовом негом.

Цветарство се почело у Европи у велико да развија

тек у XVI. столећу. По старим римским и грчким баштама,

цветао је већ многи леп цветак, па ипак су данас наше

приватне баште много пуније и богатије цвећем, но-што

су тада биле јавне римске баште. Права љубав и оданост

за негу цвећа, прешла је тек у XVI. веку из Персије у

Цариград, а одавде у осталу Европу. Источни народи беху

дотле највећи љубитељи цвећа. По својим баштама они су

се надметали, да што лепше и разнобојније цвеће одне-

гују; у цвећу је њихов полетни дух налазио највеће ужи-

вање и задовољство. Велики део цвећа, које и данас још

по нашим баштама и домовима гајимо, пореклом је о Ис-

тока. То се је цвеће полагано у Европу досељавало. Нај-

пре су билп хришћански проповедници, који оу по Азији

залазили п хришћанску веру ширили и на свом часном путу
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мотрили; шта би могли од лепог и корисног из тих зе-

маља у своје отачество да пренесу? Иа тај су начин они

многу корисну биљку у Европу пренели и у својим мона-

стирским баштама пресађивали и неговали, а међу тим ко-

рисним биљкама, беше и много лепог цвећа. И крстоносне

војне много оу допринеле, да се је знатан број украснога

цвећа, са Истока у Европу преселио. Но највећи део цвећа

донешен је у Европу онда, кад су се Турци у Цариграду

настанили, и по својим баштама оилество лепога цвећа уно-

сили и неговали. Доцннје су и природњаци, па онда и пут-

ници н трговцн одпочвли, да са свију страиа света доносе

цвеће у Европу, а тиме се је и страст за лепим цвећем,

п укус у неговању цвећа, све више развијао; доцније, кад

су се отворили светски путевн у Азију, АФрику, Америку

и Аустралију, доносаше трговци све већи број уреснога

цвећа, а овима се придружише и научењацн, који су те

земље испитивали и пролазили их с једног краја на други,

проучавајући биљни свет, па пронашли и многи цветак,

којим се данас наше баште и домови поносе. II тако нема

нп једне частн света, која није нешто допринела украсу

наших башта и домова.

Код нас је познавање извесног, али врло маленог броја

цвећа, прелазило, до данас, од старијег на млађе, без пка-

квог стручног знања у томе. „Тако ми је рекла сеја Мара,

тако ме је научила
баба Сара 1< —ито су били једнни учи-

тељи, то је била сва школа у познавању и неговању цвећа.

Мајке, бабе, стрине и остала родбина, беше нам природни

и једини учптељи, а њпхова се поука ограничавала само

на известан, њима. познати број цвећа, и преко тих гра-

ница „знања н вештннеЦ ннје се даље ишло, јер се није

ићи могло. Данас пак, стојн цветарство на високом ступњу

развијћа; оно је постало особеном науком, а у свима на-

преднијим земљама, и богатим извором домаће привреде.

Штовашш читаоцима, којп нису ималн прилике да се лпчно

унознаду са огромннм цветарством и његовом трговином у

средњој Европи, а нарочито у Француској, навешћу овде

само један пример, да их у неколико са зарадом те гране

народне привреде упознам. Још пре 100 година, озидана
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је у ГТаризу једна велика дворана, која искључиво служи

за продају цвећа. Осим те дворане, постоје још Ј1 наро-

читих нијаца, на којима се, осим цвећа, ништа друго не

продаје. У ту велику дворану доносе сваки дан, просечно

до 2500 великих котарица цвећа, које се одма по вред-

ности распоредн на одређена места. Ово цвеће распродају

у Паризу до 6000 особа. Осим оне дворане и оних 11 пи-

јаца, има у Парнзу још и до 1000 нарочитпх трговина, које

само с цвећем тргују. Ово цвеће изводи се махом у Паризу

и његовој околини, а доносн се ииз јужне Француске, па

онда пиз „преко мора
(<

.
Са негом цвећа баве се у Паризу

и његовој околини преко 1500 особа. У околини Париза,

и ЕрФурта у Немачкој, наилазићете на простраиа поља,

засејана и засађена разним цвећем, као код нас житом.

Ерфурћани се више баве н тргују са извођењем семена од

хиљадама врстн цвећа, које се семе вагонима разноси на

све четнрп стране света ; исто је тако огромна производња

лучастог цвећа у Харлему у Холандској, нарочито зумбула

и лала.

Вештпном и негом успели смо, да нам биљке, и из нај-

топлијих крајева, у нашпм домовима расту п цветају, кад

их заклонимо од спољннх, по њих штетних уплива наше

атмосФере.

Једногодна и вишегодна цвећа, палме, шибље и много

друго тропско цвеће из Азије, Африке, Амерпке и Ауотра-

лије, које смо до пре неколико десетина година виђали

само у сликама, и на тај се начин дивили њиховој лепоти

и красоти, завидећи отановницима оних крајева где то

рашће расти имамо и негујемо данас већ и у нашпм баш-

тама и домовима, у живој природи. *

Наше домаће цвеће, измешано и лепо распоређено с

тропским биљкама, весели нас данас својим мириснпм цве-

товима и кптњастим лишћем, преко целе године на изменце.

Некадашња једноликост у цвећу, замењеиа је данас велнком

разноликошћу, богаством и изобиљем. Што нам наше ота-

чество, по свом геограФском положају, није могло дати,
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дадоше нам далеки крајеви тропских земаља, и многе биљке,

које оданде добисмо, привикосмо на наше прилике и одо-

маћисмо их у толико, да под нашим сунцем могу, бар за

неко извесно време, да напредују. У том погледу учињен

је данас велики преображај; у томе нам помогоше и да-

нашња брза саобраћајна средства, те смо могли да упо-

знамо и да добавимо све оно, што данас у нашим баштама

и домовима од »прекоморског« цвећа имамо.

Разноликост је у природи врло велика, а она нас п

прпвлачи на веће уживање. Кад би ми данас, без икакве

промене, непрестано неговали само ружу, ђурђевак и љу-

бичицу, морали би временом и према овом лепом и ми-

рисном цвећу сасвим охладнити; пролазили би поред њега

сасвихм хладнокрвно, као и поред свега другога, што нам

је иначе најобичније; а промена у цвећу, повишава нам за-

довољство у толико више, у колико је та промена разно-

виднија.

Ми до сада не имадоомо у нашој књижевности ни је-

дан опис, који би био посвећен иокључно иознавању и нези

цвећ а; није ое нико накањивао, или боље да речем отважио

да га напише, не надајућп се, сигурно, довољном одзпву

у нашем пароду, који је за лепу и корпсну књигу доста

и немаран. Па и овај сиис
,

тешко да 6и могао овако и у

овом обиму угледати света, да му није одбор Ноларчевог

фонда иритекао у иомоћ, увиђајући корист оваког дела за

народ на чему, нека му је слава и хвала !

Овим делом смерао сам на то: да с једне стране од-

говорим једној доста знатној потреби, а с друге стране да

попуним једну празнину у нашој књижевности, у колпко је

то, по мом нахођењу, могуће било, да према нашпм при-

ликама учиним. Ја нисам смео писатп у оној опширности,

а ни оним начином, као што то учинише писцп у цветар-

ству далеко напреднпјнх народа, код којих је читава војска,

у цветарству од малена обучених читалаца. Ја сам морао

бити и краћп и разумљивијп у свему, имајући у виду већину

оних, којима је ово дело намењено; ја, као дугогодпшњп

учитељ и писац у тој струци, врло добро познајем ту ве-
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ћину, и с тога знам: за нога иишем и нано да му иишем,

али сам опет зато далеко изашао изван грагшца нашег

данашњег цветарства, па сам с тога и уверен, да сам овим

списом, за унапређење нашег цветарства, задоста учинио,

остављајући потоњем нараштају, да га доцније, према по-

требама, и допуњује п усавршава.

Сриспа имена појединог цвећа, која су у овом делу

наведена, покупљена оу из разних српских крајева, од раз-

них писаца, које др. Шулек у свом „Југославенском име-

нику биља" наводи, а који су писци, у додиру с па.родом
,

бпло као учитељи, свештеници, лекари, ботанпчари итд.,

та имена прпкупљали. Имена тпх прикупљача, биће и озна-

чена код дотичних биљака.

Путујући по разним српским крајевима, и сам сам из

народа пмена скупљао и код дотпчних биљака их навео,

у колико их, пре тога, нисам код других писаца нигде наи-

лазио. У многим крајевима, где наш народ помешано живи

с другим народностпма, наћићемо још много разних имена,

којима се наш народ у тим крајевима служи, али су та

имена или изопачена, или су неподесно преведена, па их

о тога и нисам хтео овамо уносити, јер ми се свидило, да

би се огрешио колико о оаму ствар, толико и о својство

нашег језика. Где немамо српског, или бар најсроднијег

словенског имена, онде сам ставио само научно име, као

што и сви страни писци раде, кад свог народног имена

немају. Али, имена турског ил’ персијског порекла, која се

у нашим народним песмама налазе, и која су се на тај начин

с нашим народним језиком сродила, као н. пр. ђул , шебој,

лала, ка тмер итд., приовојио сам и ја у овом делу, и

мислим да нисам погрешио.

Семенарски и биљарски ценовници, већином су уре-

ђени по научним именима, с којима сам и ја сваку биљку

тачно обележио, и према томе моћи ће сваки себи да на-

бави из тих ценовника баш оно, што жели.
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Исто је тако и иодела. разног цвећа: на „једногодно ((

,

„вишегодно
а

, „крупнолисто
(<

итд., учињена с тога, да чи-

таоци, још невешти у познавању и оцени цвећа, могу лакше

да пађу што желе и што им треба; ато ће моћи да учине

само по овој подели, учињеној ио стварној и ирактичној

уиотреби појединог Према томе дакле, морале су се

неке врсте извесних родова, једна од друге одвојити, и

према трајашности, или употреби, у разне друге одељке

уврстити. Тако је н. пр. случај код дпкиног ока и љуби-

чице, код мачкових реиова. и осталих кактуса, код једно-

годноги вишегодногчелебијиног иерчпна, код каранфила итд.

На послетку сам навео и оне признате цветаре. који

се нарочито баве производњом семења од разнога цвећа,

и који су у томе, као специјалисте, целом свету познати,

а и сам се с потребним семењем, већ више од 30 година,

од њих снабдевам, па их с тога и најтоплије препоручујем.

Сваку умеспу прпметбу, која ми на ово дело буде учи-

њена од страпе стручњак а, прими ћу врло радо с највећом

готовошћу и захвалношћу, а даном приликом, радо ћу се,

врло радо, по њој и поправити, а на бесмпслице и зађе-

вице, нити ћу се обзирати, нпти иа њих одговарати.

Краљево.

1895.

Ђ. Радићх.



ОПШТИ ДЕО





I.

О ЗЕМЉИ И ПОЛОЖАЈУ

овеколика биља, која, или цвета, или

само уресног листа ради иегујемо, називамо општим име-

ном ~цве^е“.

Баштенско цвеће, ништа друго није, но негом обла-

горођено пољско цвеће. Разне дивље биљке, биле оне до-

маће, ил’ са стране донешене, које ое одликоваше лепим

и мирисним цветом, или уресннм листом, пренешене су из

дивљине у башту, где им је дата боља земља, где им је

намењен лепши положај и нарочита нега, развијале су се

све боље и лепше, и на тај начин пооташе, кроз извесно

време, украси наших башта и домова.

Пренеси неку бнљку из дивљине у башту, подај јој

бољу земљу и подеснији положај, заливај ју и негуј, па ти

после извесног времена неће моћи нико да каже, да је то

биљка с твоје ливаде, него да је од некуд са стране до-

нешена.

С тога је пре свега нужно, да цвећу, било оно до-

маће, ил’ са стране донешено, дамо добру земљу и одре-

димо подесан лоломај,

За баштенско цвеће у опште, најбоља је блага, пре-

тила земља, као што је иесковита иловача, која, после плахе

кише и жаркога сунца, неће да се згруда, нити хоће да
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попуца. Ко нема овакове земље, може ју лако направити,

кад земљу коју има, измеша с другим разним земљама.

Он ће, на пример, ако има чврсту глинушу, морати нанети

песка ил’ пепела и добро измешати, а сувом пвску, мо-

раће опет додати глинуше. За неколико цветних леја, ово

ће се моћи врло лако да учини.

За напредније успевање цвећа, врло је потребно, да

се оној омеси од глине и песка, коју смесу називамо „ило-

вачом", додаду, по могућству, још и друге врсте земаља,

које ће ту смесу још боље поправити, подхранити и на-

правити ју гипкијом, да се цвеће у њој боље, слободније,

и без икаквих препона развијати може.

Ко може да добпје црне шумсне земље, која је постала

од иструлог шумског лпшћа; или шљига, који је постао од

отрулог дрвећа; или тресетине, из иоушених ритова; или

шљама
,

из исушених бара, па да од тих земаља придода,

по мало, оној напред наведеној смеси, а осим тога да дода

још и мало стучепе чађи из оџака, тај ће онда имати

ирекрасну земљу, у којој ће му добро напредовати и успе-

вати свако цвеће.

Пре сејања или сађења, треба земљу најпре добро пре-

копати п измешати; при мешању треба сваку груду измр-

вити, сваки крупнији камичак и сваку страну отвар, која

овамо не припада уклонити; ситнпји камичци ине шкоде,

они су у неку руку и корисни. Свакојако ће боље бптн,

да земљу још пред саму зиму прекопамо, да ју онако пре-

копану у грудама преко зиме оставимо да добро измрзне,

п онда ће нам бити лакшп рад с пролећа, јер никакво оруђе

не може земљу тако уситнити, као што ће ју уситнити

мраз; осим тога, напојиће се још добро и зимском влагом.

Градинарство у опште, а цветарство на по-се, зактева

брижљив рад и особиту пажњу. Само нелрестаним радом

и брижљивом негом можемо очекивати, да нам се рукосад

подпуно развпје, т. ј. да се развије у оној мери, у којој

се дотична биљка најлепше и најподпуније развити може.
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Нпшта не би вајдило, кад би једну недељу дана око цвећа

неуморно радили, а друге би Подел.о у раду попустили.

Сваки дан треба одредитн извесно време за свршавање по-

слова у цветњаку ; сваки дан треба у том одређеном вре-

мену: чистити, плевити, заливати, крбпити итд. Да се

један цветњак у реду одржава, треба, ако не више, а оно

за цело исто онолико труда и рада, колико и код једног

добро уређеног повртњака, а у извесним приликама, за

цело и више.

За обрађивање, мешање и поравњивање земље, слу-

жимо се ашовом, мотичицама и грабљама, које је оруђе, према

определењу, врло разно.

Америнански ашов за

лакшу земљу.

Насађен ашов с иравил-

ном дршком.

Американски ашов за

тежу земљу.

Ашов треба да је од доброг гвожђа скован, да је иви-

цом челичан и тако јак, да се при копању риљању не

оавија. Бољи, лакши и комотнији рад, много зависи, не

само од доброте самог ашова, него, и то највише, од добро

направљеног држаља. Држаље треба да је сасвим обло зде-

љано, да не жуљи прсте ине убија дланове; да није ни

кратко, ни предугачко, а да на крају има иопречну обли-

чицу »ручку", да се боље ухватити и лакше у земљу

притискивати може. У место „ручке
с(

,
може се насадити

и дрвено ђуле, »дугме«. Американски су ашови сасвим од

челика сковани, и бољи су и трајашнији од обичних, тако

званих »пештаноких« ашова.
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Мо тичица имамо у безброју разннх облика, и у томе

се Фабриканти надмећу, да за сваки могући посао, што по-

деоније алатке направе, и то надметање прелази, код неких

алата, обичну потребу. Ове насликане мотичице, одговарају

подпунце нашим ограниченим потребама; за копкање, оит-

нење гр5 гдава, за вађење корења и лукова, за подкопавање

и мешање ђубрета итп.

Мотичица за аовршно ситнење земље
,

за коакање

између младог расада, за вађењв бокорд. ири ире-

сађивању и т. д.

Грабље, грабуље служе нам за ситнење и поравњи-

вање земље; за растуривање ђубрета и за мешање усеја-

Комбинована моти-

чица за сваки аосао;

са широким аером.

Мотичица за

нреСање иеицд.

Мотичица за

чишћење аутова.

Комбинована. моти-

чица за сваки аосао;

са шилатим аером.

ног семена са земљом. Оне оу дрвене ил’ гвоздене ; са кра-

ћим ил’ дужпм, а, према потреби, гушће ил’ ређе углав-

љеним зубцима. Грабље, у којих зупци нису посебце углав-

Разне грабље.

љенн, него су нз једне гвоздене плоче извнјеви, као што

нх средња сличица показује, најбоље су.
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Осим горе наведеног оруђа, служимо ое још и малим

ргучним грабљицама., које су направљене у виду 5 ручних

Ручне грабљице.

прстију, као што их слика показује. Оне се врло добро,

а и најзгодније употребљују; за поравњивање и трошење

окореле земље на леји; за ситнење земље између ређе уса-

ђеног цвећа; за мешање ситног ђубрета итп. Оне су оамо

8 сантнметара, без дршке, дугачке, а 5 сантиметра у пр-

стима шпроке ; дршка је толика, да ју човек комотно ухва-

тити може; обична је дужина Ј5 —2O сантиметара.

Што се тиче иолотаја ,
цвеће у опште најбоље успева

на отвореном, сунцу и ваздуху довољно изложеном месту ;

за подпуно развиће то му је први услов. А међутим има

и таковог цвећа, које много лепше и подпуније цвета, кад

је од југа мало заклоњено од сунца, као што је на пример :

Јаглмка, красуљан, висибаба, љубица, саса, зеленкада итд.

По себи ое разуме, да при распоређивању цвећа у опште,

треба и о томе да водимо рачуна. Велика већина цвећа

пак, најбоље напредује под упливом непосредне сунчане

светлости.

О ЂУБРЕТУ И ЂУБРЕЊЕ.

ђубре без разлике, добро је за ђубрење цвет-

них леја, па ма се оно како звало, и ма од чега му драго

да је постало, само ако је добро зрело, т. ј. да је у том
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отању сагорело, да изгледа већ као земља; иначе, свако

скорашње Фрпшко ђубре, шкоди цвећу.
Ко има, или може да набави шумске земље, шљига

ит.п., томе неће бити потребно много „животињског (<

шталског ђубрета за цвеће.

Најподесније ђубре за цвеће, без сумње је добро са-

горело оуњиште компост. „Буњиште (< је једна меша-

вина од свачега. У њему има и бпљних и животињских са-

сгојака. ту ти је коров и травуљина из баште, ту ти је

шушањ ;суво лишће), ту су дрвене струготине и пилотине,

ту је пепео, чађ, шљам пз бара п јендека, ту су одпадци

из к УЈ не
? ђубре из штала и кокошињака, ту је иструла стара

слама п плева једном речп све, што се под општим на-

зивом „ђубре« разумева.

Све напред наведене твари сместе се на једну гомилу,
којој се примеша и мало земље и песка, па се онда та

гомила преко године почешће преврће и меша, а повре-

мено п прелива сапуњавицом, кад се н. пр. у кућп пере

рубље, па онда помијама и шталском мокраћом. За годнну

дана, то ће „буњиште“ да сагоре, да сазре, и онда ћемо

од њега добитп ђубре, које је за цвеће најбоље; а што

је год ово ђубре старије, тпм је боље и за ђубрење цветних

леја подеснпје и сигурније. Исто је тако ванредно добро

п за већп број цвећа у саксијама.

Пре, но-што бп ово ђубре хтелп да употребпмо, треба
га кроз врло ретко решето просејатп, по лејп подједнако

посутп п земљом пзмешатп. Цвеће није као пољскп усев

Ручно решето з а аросејавање земље и ђубретз.

пл’ поврће; оно је много осетљивије, њежнпје; на њега

морамо у сваком погледу обраћатп впше пажње. Цвеће

треба аовремено да залпвамо сапуњавицом, добро разбла-

женом шталском мокраћом, у врелој водп растопљеном

и ладном водом доста разблаженом чађу, па ћемо онда

иматп много напредније, лепше и угледнпје цвеће, које ће
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се и у лнсту и у цвету много боље развити. При заливању

с наведенпм течноотима, треба смотрено поступати и па-

зити, да се не окваси лишће, но само корен.

По себп се разуме, да увек морамо по једно буњпште

с годпне на годину из нова правити, како би увек могли

имати у приправностп зрелог и добро сагорелог ђубрета.

То буњиште не мора бпти баш велико ђубриште ; оно

може бити, према потреби, и мања гомилица.

Иа послетку, овде је место да напоменем и ово: да

болешљиве биљке, несмемо никако и иикаквим ђубретом

ђубрити, као што то некп чине, мислећи, да ће им ђубре-

њем помоћп. Кад некп струк или бокор цвећа болује, онда

га треба с тога места пзвадпти и на друго га, подесније

меото пресадитп, то му је само једини лек, а ђубре бн

га у том случају само још пре могло да упропасти.

За пренашање ђубрета с ђубрпшта у башту, и у баштп

с једног места на друго, служимо се малпм ниским коли-

Мала иолица за иренашање ђубрета.

цима пли трањама, које се уједно и за пренашање иско-

паног цвећа, или цвећа у саксијама употребљују, као што

их ево приложене слике показују.

(I Трање”, за иренагиање земље, ђубрега, цвећа итд.

Сад се већ у велико употребљују и многи вештачки

производи за ђубрење и подрањивање цвећа, од којих неки

с врло добрим успехом. Такова се средства, с упуством

заједно, у свакој добро уређеној семенарници могу добитп.
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О ВОДИ

п
*У»оред добре и добро урађене земље, погодног по-

ложај«, н умесног ђубрења, вода је најглавнпји услов за пра-

вплан пораст, добро успевање п бујнпје порашћивање бпља.

Вода, на првом месту, раствара тврду храну, која се у земљи

нерастворена налазп, да ју бпље помоћу својпх жпла уси-

сатп може, а на другом месту одржава биљу веселоот п

оживљава га.

За заливање употребљујемо живе и мртве воде. Живе

су воде: извори, иотоци и реке, а мртве оу: баруштине п

бупари; овде додајемо још и кишнии,у.

За заливање су боље живе воде, а најбоља је кишница,

На самом пзвору, вода је за залпвање тврда п одвпше

хладна; у даљем свом току пак, много је боља за тај посао,

јер се је у дужем додпру с ваздухом омекшала, а сунча-

ном се топлотом загрејала, пс тога је за заливање у то-

лико подеснија, у колико је у тбку, као поток, од пзвора

даље удаљена.

Вода из река, много је боља за заливање, нарочито

пз онпх река, које теку кроз насељеније пределе, јер се у

њпх баца сваковрсно ђубре, спроводе помијаре п нужницп

птп. За залпвање је она вода најбоља, која је исто тако

топла, као што је топал п дневнп ваздух, јер хладнија вода

више шкодп бпљу, но-што му помаже. Речна вода задр-

жава ону примљену дневну топлоту дуже и од ваздуха, и

она је још дуго топла и после залаза сунца, дакле баш

онда, кад је и време за залпвање најбоље.

II вода из бара, врло је добра за залпвање.

Најбоља је пак кишница. Она је најмекша и има у

себи врло мало неорганских оастојака, а има п впше ки-

сеоника од других вода, и зато је за заливање боља од

другпх. На бујннјп пораст бпља јаче упливпше онда, кад

уз грмљавпну пада. Кпшница има у себп 11 1 б своје запре-

мпне ваздуха, који има впше азога п од самог атмосФер-

ског ваздуха. Са свпју тпх својотава, треба у своје време
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прикупљати кишницу, да ју, ако не за ово, а оно бар за

оно цвеће имати можемо, које у саксијама негујемо.

За заливање је најгора бунарска. вода, она је најтврђа

и има у себи кречних делова, који се на жиле, относно и

на лишће таложе, и тако запуше на жилама сисаљке, а на

лишћу шупљике, усљед чега престане, или се спречава пра-

вплна циркулација храпе, што изазива бодовање, па и смрт

биљци. Но, ако немамо друге воде до бунарске, онда мо-

рамо њу умекшатп, да с успехом и шњом заливати можехмо.

То ћемо учинпти на овај начин : Ми ћемо нанети бунароке

воде у каце, бурад итп. и у том је посуђу пзложити сунцу,

да се загреје, да омекша, да се креч сталожи. Што буде

дуже пзложена сунцу, тим ће бити и боља за заливање.

Врло ће још добро бити, да у ту воду бацњмо п неколико

прегрепшдрвепога угљена (ћумура), да се креч брже оталожи.

Снежница. је по свом својству равна кишница, а са-

литреиа вода, као што је по неким барама има, не сме се

никако употребити за заливање.

0 употреби воде за заливање, орошавање итд., биће

говора доцнпје, на свом меоту.
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II.

O ОБЛИЦИMA, ОПАСИВАЊУ И ИВИЧЕЊУ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА.

блици цветних леја могу бпти иравилни

или неиравилни.

Главни облици иравилних леја: или оу кругови, или

су праве линије у разновидним везама. Осим тога, што леја

може бити у облику правилног круга, може она битп и у

облику јајета, пакруга, полумесеца итп., а сви ти облици,

могу да се, или један поред другога, или један у други

групишу.

Од правих линија, т. ј. са правим пвицама, граде се

леје на 3,4, 5, 6 и више углова, па онда у облику звезде.

Од мешовитпх линија направљене леје врло лепо изгледају,

па било то да су у групи, било да је свака за себе. Ево

неколико лепих примера нравилних и неправилних леја :
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Неиравилне леје обично немају одређених геометрпјских

црта, но опет зато морају имати на себи неки вид правил-

ности; овамо спадају леје у облику неког листа, тролиста,

срца, орнамента итп.
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При прављењу леја у опгате, а нарочито при прављењу

неправилних леја, треба избегаватп сувпше измајсторисапе

облике, јер што је облик засебних леја у обичним прили-

кама простији, тим је лепши, само кад се вешто подеснпм

цвећем засеје п заоадп. Друго је код „сагарица" ; ту

треба више мајсторпсања, али треба п вештак којп ће пх

направпти. 0 њима ће бити говора доцније на свом месту.

Леје се праве и састављају: или свака за себе на од-

ређена нм места, или у леппм, укусннм групама. У рудини*

је свака леја угледнпја и лепше се представља. Кад су

леје у једном цветњаку једна до друге групиоане, онда ће

нх стазпце једну од друге делнти. Те стазице не смеду

бптп одвпше шнроке, јер груна много губн од своје углед-

ностн н лепоте, кад су лејс одвнше једна од друге раз-

макнуте. Те стазе, које леју од леје у грунн деле, не треба

да су шпре од 30 до 50 сантиметара.

За цртање разннх облика, као и за правнлну поделу
г

леја, нужна је увек једна права, на сантиметре подељена

летва., н један коноиац са два дрвена шнљка, од којихједан

увек као цртак служн.

*
а Рудина

л

је површина, засејана ситном и ниском травом, као што

ћемо у слодећем одсл.ку видетн.
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У рудпни направљене леје, обично се ничим не опа-

сују нит’ пвиче, јер ту нема опасности, да ће се земља рб-

нитп, пошто је леја у рудини укопана; али ће и те леје

Коноапц с два дрвена
,

при дну оковача шпљка.

у правплнпм облпцпма бпти много угледније, и на посма-

трача ће много боље упливисати, кад ое опашу гвозденим,

Делови гвоздених аојасевЗ..

или од земље у разним шарама п облицима печеним урес-

ним орнаментпма, као што их приложене слпке у најновијим

и најугледнијим облпцпма показују; неке су од њих, наро-

Делови од земље аечених аојасевЗ.

чито простије, још угледније, кад су обојене црвеном бојом.

Но и то треба имати на уму, да Је овако опасивање леја
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само у том случају умесно, кад су леје високим цвећем

испуњене, јер цветарска естетика не дозвољава, да се-нис-

ким цвећем испуњене леје, овако виооким појасем опасују.

Ту је пре на месту, и много ће лепше изгледати: да се не-

правилно, ал’ укусно, наслаже камење у разним бојама,

пли комађе од препечених цигала, или шљакс из ковач-

нице, спга итд., а још ће угледније и пнтересантније бити,

кад се све ове ствари измешају и кад им се ко има

придода и понека морска шкољка, онда цео појас до-

бије ванредно лепу појаву. Овако се по правилу опасују

поглавито оне леје, које нису у рудини направљене, него

се посамце налазе у крај иутова; па онда у малим цвет-

њацпма, где је леја према стази узвишена, да се земља од

рбнења очува, а да се леји у иото време и уреснији изглед

створи.

И вптким, у полукруг савијеним прућем ивичимо леје,

које онда изгледају као неке плитке котарпце, или тепспје.

Ивице од ару Ка.

Овако ивичење може се само онде употребити, где је леја

са свим нпска, где не може земља да се рони; а где је

леја узвишена и подложна рбњењу, онде се мора најпре

нечим опасати, опервазити, па онде прућем обивичити.

Пруће од беле брезе и од лбске, најугледније је за тај посао ;

али се може и друго витко пруће употребити, као на при-

мер од беле лозе и од врбе, нарочито кад се ово огули,

па остане чисто бело. Што се ти полукругови међусобно

гушће испрекрштају, тим ће и леје лепште изгледати,

Ми можемо леје и живим первазом первазити, опасн-

вати, на пример зеленим бусењем, које је обрасло ниским

травама. Исто је тако угледан перваз и од шимшира, кад

се повременим кресањем ниско одржава. За ивичење мо-

жемо у даним приликама употребити и ситни бссиља к, сит-

нолисти зимзелен, бршљан итп., све се то мора сасецати
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и у порасту писко одржавати, јер ће само на тај начин

својој цељи одговорити.

У мешовптим баштама, какових у нас понајвпше и

има, оеје се и сади цвеће на узаним и дугачким лејама у

крај путова и путања, с једне и друге стране, и те леје

зовемо у градинарству: »гр§дице“. И ове гредице треба с

лица нечим опасати, опервазитп; ту ће на свом месту бити

оно камење, или бусење; на тај ће начпн лепше изгле-

дати и добитп правилнији облик, а кад се још и укуоно

засеју ил’ засаде одговарајућим и укусно распоређеним цве-

ћем, онда запста украшавају дотпчну башту. Ове гредице

треба увек чпсто и у реду одржавати, јер где нема реда

и чистоте, онде не може бити ни помена о цветарској есте-

тици, п онда би била промашена цељ.

0 РУДИНИ.

ЗРудина је зеленом травом обрасла површина; она је

ириродка ил’ вештачка.. Са природним рудинама, где се као

такове нађу, морамо бити задовољни какве их нађемо, но

и њих морамо за наше цсл.и најпре од корова очистити,

иразна места добрим, ситним травама засејати и у будуће

их чпсто и у реду одржаватп.

Где нема природних рудина, ту морамо основати веш-

тачке. За оснивање вештачких рудина, мбрамо узети само

ситне, ниске траве. Добро уређен, па и најмањи цветњак,

не може се данас без
рудине ни замислити. Нека је за цвет-

њак одређено меото и само неколико квадратних метара

велико, треба га претворити у рудину и у њој направити,

ма и најпростије леје, изузимајући случајеве, где то, према

месту, не би могло да буде. Свако се цвеће на леји, која

је у рудини оонована, много лепше оку представља у оном

једнаком, ситном и ниско одржаваном зеленилу. А сагарице

■— само у рудини имају своје дражи.
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За рудине подесну смеоу трава, можемо у свакој бољој

семенарници наћи; најбоља је смеса, која се нод именом

„Ка\ун в продаје. Она је састављена из најситнијих и нај-

нижих трава, баш оних, које су за цветљаке и перивоје иај-

нодесније. У смесп, за рудино одређених трава, несме бити

никаквих страних биљака, нити трава са широким иишћем;

и ако би се која крупнолистка показала, треба ју одма

из корена извадити. Рудииа у цветњаку мора бити једно-

образна, као зелена чоја, и као такова само, одговара цељи.

А такову рудину, није баш лако подићи, као што би то

неко може бити и номишљао, нарочито је тешко лепу

рудину подићи на оним местпма, која су по васдан изло-

жеиа сунцу, и где је земљиште суво.

За лепу, чисту рудину, треба, пре свега, земљу дубоко

преконати, при копању је пажљиво очистити од свију жила,

јер осим оне, на рудини нарочито посејане траве, несме

друга биљка ни трава на рудинн растити. При прекопавању

треба уједно и добро нађубрити ситним, сасвим сагорелим

ђубретом, јер само јака земља може дати лепу и бујну р5г-

дину. Скорашње ђубре не сме се употребити, јер од њега

хоће трава од оздо да се поднари и да труне.

Где је земља много чврста, треба јој при прекопавању

додати крупног песка, што се, нарочито на мањим просто-

ријама, врло лако даје извршити.

Прекопано, очишћеио и грабљама лепо поравњено зем-

љиште, треба оставити 3—4 дана, да се у неколико слегне,

на га онда засејати. Ако је земља по себи влажнија, онда

ћемо ју засејати с пролсћа, а ако је сувља, онда с јесени,

а и у једиом и у другом случају што раније.

При самом сејању треба на то пазити, да се семе што

једначије, али не прегусто посеје. После сејања трсба семе

само овлаш грабљама претрпати и даском утапкати. То се

овако чини; радник привеже на стопале даске, које су

мало дуже и шире од саме стопале, и тако „обувен«, иде

по засејаном земљишту и тапка. Ко има мали ваљак, може

и поваљати. Земља не сме бити влажна кад се тапка или

ваља; ако је сува, може се после тапкања ил’ ваљања

залити.
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С тим би било сејање готоио.

Сад треба радити на томе, да трава што једначије по-

никне и порашћује, како ће у самој ствари заиста дати

лепу рудину. За то треба и пажње, и стрпљења и рада ;

јер, нека нико не мнсли, да ће трава, ако и јесте лепо по-

никла, без пзвесне неге и лепо порашћнвати.

Треба, пре свега, одма у почетку, сваку „травуљину"

пз корена извадити, која овамо не припада и која би ону

посејану Фнну, ситну траву, могла да угуши; то не сме да

се наиусти. Ту има места само ситна, чиста трава.

У будуће треба траву што чешће косити, стрићи, да

боље, бујније и гушће порашћује. Мање просторе, можемо

стрпћи маказама, које су за тај посао нарочито сковане,

или онима, које се и за стрпжење оваца употребљују, а

веће просторе српом, или нарочитом стрижаљком, као што

ју приложена слика показује. Њих има са три н четири

ножа; за нашу потребу, боље су оне с четири ножа, које

имају п кбш за хватање пострижене траве, да се ова не

растура. Прп стрпжи треба добро пазити на то, да се што

Макаае за стојеЛки рЛд. Стрижаљка.

Маказе за чучеНни рsд.

једначије стрижо, јер неједнако пострижена рудина ружио

изгледа, изгледа исто тако, као кад човека пеједнако оши-

шају; а осим хрђавог изгледа, неједнако после и пораш-
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ћује. С тога треба при том послу имати и мало впше стрп-

љења, Траву на рудини не треба нпкад остављатп, да впше

од 34 сантиметра порасти; одма ју треба стрпћи, чим

до те впспне порасти, јер што је нпжа а гушћа, тпм је

лепша. Исто тако не треба нпкад оставнтп рудпну да са-

суши; опа мора увек битп умерено влажна, и за то ју 'треба

по потреби наводњивати заливати.

Да трава на рудини небп пзиемогла у свом бујнијем

порашћпвању, треба ју сваке јесени поснпатп ситним, чи-

стим, сагорелпм ђубретом.

Кад већ временом рудина обрасти маховином, а трава

почне усљед тога да гине, онда не остаје ништа друго,

него да онај простор прекопамо и поново засејемо.

О РЕДУ И ЧИСТОТИ У БАШТИ

пријатно, како угодно упливише на човека

свака башта, у којој је све у свом реду и на свом месту,

у којој је све чпсто као умивено; у којој се путовп и пу-

тање добро одржавају и чпоте од трава; у којој су леје

испуњене добро однегованпм цвећем, и у којој је свакп

жбунић у правилном облпку скресан. Кад човек такову

башту впди, срце му од милине заигра!
За одржавање подпуног реда у башти, несмемо жа-

лпти нп труда нп трошка, алп нам се после све то обп-

лато наплаћује у оном великом задовољству, које омо тру-

дом нашпм створилп.

Сваки коров, сваку травчицу која овамо не прппада,

треба уклонити, да буде и на путу, и на стази, и на леји

све чпсто. Где је цвеће, треба само оно да је ту, а

сваку другу биљку, која се ту непозвана утрпала и на штету

цвећа порашћује, треба одма пзбацитп.

Где има, нарочито на рудини, посебно усађеног круп-

нпјег рашћа, као н. пр. по нека јела, смрча, борић, или

неко впсоко крупполисто цвеће, ту треба па те предмете
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нарочиту пажњу обраћати, и пречишћавати их од сувих

грана и сувог лишћа, јер тако усамљени предмети, увек

јаче у очи падају.

На цветнпм лејама не треба никад трпити прецветано

цвеће. Раније прецветано цвеће треба увек замењивати дру-

гим, које ће још до јесеии моћи да цвета, и на тај иачин,

треба од пролећа па до саме зиме, да оу леје испуњене

само цветанпм цвећем.

И гола стабла виооких ружа не изгледају лепо; и њих

треба на неки начин прикрити, што ћемо најбоље учинитн,

кад уз стабло посејемо неку повијушу, као на пример, ви-

југавп драгољуб, или неко друго подобно цвеће.

Није тиме све учињено, кад ое леје само засеју и за-

саде, по потреби заливају и чисте. Сваки дан има човек

у својој башти да шушка и да дотерује. Овде треба нешто

привезати и сасећи, онде прецветане цветове одсећи, на

другој опет страни празнину неку попунити у кратко

речено : ред и чистота треба свуд и на свима странама у

башти да се огледа, и то, колико на путовима и путањама,

толико и на рудинама, а псто тако и на лејама, на цвећу

п на шпбљу.

Најлепше биљке губе од своје угледности и дражи, кад

се хрђаво пазе и негују, и кад се у нереду и нечистоти

налазе.

За извршење свега тога, треба добре воље и доота

стрпљења, —ато и јеоу баш главни услови: да башта

буде иримамљива и за свако око пријатна !

О ЗАСЕЈАВАЊУ И ЗАСАЂИВАЊУ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА

Прп заоејавању, као и прп засађпвању цсетних леја,

морамо пазити на леп и укусан распоред. При вршењу тога

посла, морамо нарочито пазити: на висину иојединог цвећа,

на цваст, на боју г\вета,
на боју лишћа и на време цватње.
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Под висином разумемо пораст биљке од корена до врха

њеног, кад поднуно израсти. Од висине, у којој биљка од-

почне да цвета, па до виоине кад престане да прецветава,

често је врло велика разлика. С тога треба на то пазити,

да се цвеће, које внсоко растп, не сеје и не сади исаред

цвећа, које ннско растн, јер бп га виооко цвеће заклонило

и приклопило; а осим тога, не би бнло ни оног еФекта, којп

се од доброг распореда тражн.

Леје могу бити према средини узвишене, а могу бити

и сасвим равке. Код првих је највиша виопна у срединн,

па се оида према ивици подједнако и поступно онушта,

кад је леја у правилном кругу пзведена, и онда у пресеку

изгледа овако: Ако је леја јајаста, пакругла, полуме-

сечна итп., опда је она највиша средином дужи тих облика,

па се пото тако, као и код правилног круга, са свију та-

чака те дужи, равномерно према ивици спушта. Кад у

групи пма вшпе леја, онда треба да је главна леја најуз-

вишенија, а остале опет треба да имају према њој свој

сразмерни пад. И онда леје, относно лепо изгледају.

Према свему томе, овако треба леје засађивати: Највишу

тачку па леји, треба засадитп ил’ засејати оним цвећем,

које, или највише растн, или се одлпкује крупним, углед-

нпјим лишћем, илн неком другом својом особином, која

јаче у очи пада, па опда долази према пвпцн све ниже и

Узвишен а лрја, засађеи а као „слгаршја".

ннже цвеће. ЛеЈа можс битн впша нлн ннжа, то ће завн-

снтн од цвећа, с којим домаћин располаже. Тако распо-

ређено цвеће на леји, нмаће своје праве дражн, кад једно
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друго не заклања, него се свако у својој особини јасно

представља.

После овако Ј
гтврђеног распореда по вмсннн, треба

прппазити и на естетичан распоред по бојама, да и оне

иду суставно од среднне према ивици. Више боја, не треба
без реда набацати, него их треба у лепим облицпма рас-

поредити.

Узане леје, биле оне засебне ил’
у групама, треба за-

сејати ил’ засадитп нижим цвећем, пошто се у впсоком

цвећу изгубп утисак лејиног облика, а и лејпн облпк треба

да нам се, у колико је више могуће, јасније па видик иотакне,

јер ће у толико већи утпсак учинити тај целокупан распо-

ред на гледаоца.

Цваст завпсн од положаја појединих цветова на њему;

једни цветовп стоје усправно према стаблу, једни иду у

страну, а једни опет више или мање висе. Цвеће са усарав-

ним стаблом и цветовима, може да се сеје пли садп гушће,

а оно, које у страну расти, или впси, тек ће онда да падне

већма у очи, кад се више разграна, или већма у страну

пада; њега, дакле, треба ређе и сејати и садити. Цвеће

с круиним листом најугледније је онда, кад се на леју усади

у сред-среде, на најузвишенијем месту, или негде самцито

на рудини. Сасвим ииско цвеће, или оно, у ког је стабло

пузеће ил’ впсеће, треба сејати ил’ садити по ивици, да

олободно преко ивпце на страну пада, и тиме општи ути-

сак увелпча.

Боја цветова много упливише на целокупан утисак, у

право рећи, на велпчанственоот цветних леја. При засеја-

вању и засађивању леја, треба дакле добро пазити на боју

цветова, а у неколико и на боју лишћ-а. Ми имамо цвећа,

у ког су цветови неугледни, али им је лишће, било по бојп,
било по облику или крупноћи, леио и угледно, и ми то

цвеће онда лпста радп негујемо, па га, сасвим посамце са-

димо, ако му је лишће круппо; а ако му је лишће ситио и

шарено, онда га, са извеоним другим цветаним цвећем, на

леји укусно распоредимо, као што је то нарочито олучај

код сагарица. Леје, које су засејане ил’ засађене цветаним

цвећем, и цвећем са шареним лишћем на изменце врло
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красно изгледају; у том случају долази цветано цвеће у

оредину, па се оним шареним лишћем опаше, опервазн.

По цветарској естетици, треба да је распоред боја тачно

обележен, да се главне боје са допуњавајућпм бојама складно

распореде. Тако н. пр. жута боја поред љубичасте, црвена

поред зелене, плава поред беле итд.; или да се од ових

боја по две и две с трећом раздвоје, као на пр. плава и

црвена с белом, т. ј. да бела дође у средину птд. Нпкад

не изгледа лепо, кад су боје, без пкаквог реда п укуса,

свесебпце по леји разбацане. При засејавању п засађпвању

цветних леја у рудпнама, треба пазптп, да с краја по ивици

дођу боје, које ће од оног зеленила одбијати; тако ће н.

пр. црвенп пли бели цветови, боље обележитп пвпце до-

тичне леје у оној зеленој трави у рудини, него плаветни

илп љубнчастп.

При пзбору цвећа, неопходно је нужно да знамо п време,

кад које цввће цвета. Мп треба с цвећем тако да распо-

ређујемо, да имамо на лејама од раног пролећа, па до ду-

боке јесенп, непрестанце цветаног цвећа. Ово није баш тако

лак посао, алп кад се добро припазн на опнс цвећа, где

ће бптп све ово наведено, онда ће се тај распоред моћи

да пзвршн у то.шко лакше, јер нмамо у цвећу врло голем

избор. Ми можемо тако све удесити, да с првим пролетњим

цветовима; висибабом, иоменком, љубичицом, јагликом, зум-

булом, лалом ит.д. одпочнемо, а с јесени са звездицама да

завршпмо.

Цватња баштенског цвећа у највећем је јеку од поло-

вине месеца маја, па до половине месеца августа.

Кад прво пролетње цвеће које се још с јесени сади

прецвета, треба га с леје повадптн, па га заменутн с

оннм, што ће доцније да цвета, п на тај начпн, са мало

впше воље п пстрајностн, можемо пматп наше баште у не-

прекидном цвету.

Прп оамом сађењу, треба п на то добро пазитп, да

свакп струк добнје довољно простора, да се подпуно раз-

впти може, а то ће битп тачно означено код сваког цвећа,
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у ком се одстојаљу међусобно има да сади. Исто тако треба

припазити и на то, да овака леја добије подпуиу целину,

да не буде међу цвећем празнине.

При сађењу трсба увек најпре средиму попунити, па

онда осталу површину према крају, док се на послетку до

саме ивице не дође.
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III. О РАЗМНОЖАВАЊУ ЦВЕЋА

бж у л

уШш
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Ш

веће размножавамо:

а. Свменом;

б. нртолама и луковима;

в. изданцима ;

г. делењем старог бокора корена;

д. кључицама (иелцерима);

е. иоложницама ;

ж. лишћем и

з. калемлењем.

а. Семеном.

Најобичнији, а уједно је и најприроднији начин раз-

множавања семеном. Из семена изведене биљке најира-

вилније порашћују и најдунге трају. Пз семена изведене

биљке дају се много лакше навикнути и на друго подне-

бије; из семена дају се врло лако изводити и нове одлике,

а једногодно цвеће, не можемо другчије ни размножавати,

до само семеном.

За сејање треба узети само подпуно зрело и развп-

јено семе, јер само од таковог семена можемо имати нај-
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лепше и најразвијеније цвеће у нашим баштама. С тогаје

најбоље п најснгурније, да сваки домаћпн сам себи изводи

потребно семе, и на тај начпн је најсигурнији, да ће имати

добро семе. Али, да сигурно добије добро семе, треба, при

збпрању семена, добро да припазп на следеће околности.

У нао, у опште, није у тој мери развпјено цветарство,

да би нам требало од једне исте врсте и сорте цвећа много

семена. Кад љубитељ цвећа прибере од сваке сорте по мало,

али доброг семена, то је за његову потребу довољно. С

тога треба при извођењу семена све прецветале огранке

извесне биљке да посече, и само да оставп један или два

најјача огранка, од којих ће да узме семе за своју уоо-

требу, јер свака биљка утроши највише снаге и хране око

хсавршавања свога плода, относно семена, па тако је псто

п код цвећа. Што год впше огранака оставимо, да на њима

семе сазре, у толпко ће семе бпти неразвијенпје, слабије,

и онда је одма промашена цељ.

Семе, које се најпре развије и сазре, обично је и нај-

боље, најразвијеније па с тога треба и припазити, да

се не остављају мехунке, чахуре и остали плодови, који

кад сазру лако пуцају, да презру, да попуцају, и да на тај

начин најбоље и најразвијеније семе проспу, као што је то

случај код леиог човека, иркоса, итд.

Свеколико семе на једном пстом стаблу, не сазрева у

једно исто време; од цвета, које пре прецветава, и семе

ће пре сазрети, о чему се баш код преднаведена два цвета

можемо најбоље уверити. Зато, кад приспе време да семе

одпочне да сазрева, онда пе треба оклевати ни пожалнти

труда, него треба сваки дан обилазитп своје цвеће и при-

купљати оазрело, али само иодиуно сазрело свме, јер у не-

зрелом семену није довољно развијена клицавост, и онда,

или семе неће нићи, или што би од њега и никло, неће

испасти оно, што ми желимо, и чему се надамо. И у том

олучају треба мало подужег искуства, да се сазна, кадје

које семе зрело; то се неда ни опнсати, ни пз које књиге

научити.

Прикупљено семе треба очистити, просушити и у ке-

сицама га оставити на суво место. Боље је, да се прикуп-
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љено семе где то може да буде оставља и причува

у својим чаурама све до саме употребе, и тек онда, пред

само сејање, да се истресе п очисти.

На сваку кесицу треба тачно обележити име дотичне

врсте, да се доцније при сејању зна: шта се сеје, како

шњим да се поступи и где да се посеје.

Најснажпије и најразвијеппје биљке постају од пајско-

рашњијег семена, дакле семена од последње бербе, и то

од онога, које је постало од најразвијенијих цветова и које

је у подпуно сазрелом стању прпкупљено.

Семе, које своју клицавост по природп својој дуго не

задржава, него га у кратко после подпуне зрелости губи,

треба одма после бербе и посејати.

б. Нртолама и луновима.

Код кртоластог п лучастог биља, порашћују у-за стару

кртолу и лук, младе кртолпце п лукови, које ми у
башто-

ванству: код кртола »пилићи«, а код лука „козлићи« зо-

вемо. Те пилиће и козлиће одвајамо отуда п употребљу-

јемо пх за размножавање; код иеког биља порашћују ко-

злићи и у „пазушпцама" (у угловима између листа и стабла),

као што је случај код неких кринова, на пример код зла,-

тапа. У место кртоле, могу бити и дебелп иоданци, као

н. пр. у иерупике и другог подобног биља.

Кртоласта п лучаста биља можемо размножавати и

семеном, само што то иде врло споро, и што би више го-

дина морали чекати, док бп дошли до цвета.

При премештању, или пресађивању кртоластог и лу-

частог цвећа с једног места на друго, што обично сваке

треће ил’ четврте године бива, одвајамо пплиће и козлиће,

па их посебице одма на одређена места уеађујемо, и то,

према крупноћи, 3 до 8 сантиметара дубоко. Кад пред зиму

лишће изумре, кад се са свим сасуши, онда се стари бо-

кори ваде, и пилићи и козлпћп одвајају. Па и стари бокор,

ако је састављен из више угомпланих поданака, кртола ил’

лукова, треба раздвојити, као на пример код иерунике, тр-

стине, ђурђине птд., само треба прп одвајању пазити, да
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свака одвојена кртола има на себи бар ио једно живо окце,

из ког ће моћи нова биљка да избије.
Тако се исто раздваја стари бокор и код луиастог

цвећа, на иример код крпна, иашиних тугова, итп., у опште

код оног, које код иас иа пољу презимљује. Кртоласто п

лучасто цвеће, које на пољу не презимљује, као што је

сабљица., ђурђина, итп., мора се пред зпму, кад му се лишће

сасуши, да извади корен из земље, од земље да очпсти и

да остави негде на хладно, али суво место, да презими, па

онда с пролећа поново да се на одређено место сади.

Са свим ситни козлићи, пе могу одма прве године,

пошто се посаде, да порасту у цвет, него се морају на

особеним лејама уоадити п дотле неговати, док за толико

порасту, да могу цветати, п онда се тек одавде ваде и иа

одређена места саде.

в. Изданцима.

Код иеког цвећа избијају изданци на површини земље,

као на пример код љубичице, а код неког опет испод земље.

На врховнма тих изданака налазе се пупци, из којих се

развнју самосталне биљке. Кад се ови пупци толико раз-

МIЈУј Д а добију своје сопствене лшле, помоћу којих се могу

самостално хранити, онда се од старог бокора одсеку п

засебно расађују.

г. Делењем старог норена.

Делењем старог корена размножавамо већином оно

вишегодно цвеће, које се подземнпм изданцима, поданцпма

и чапоњцима бокорп, као што је наранфил, божур, перу-

иина итд. То делење сасвим је прост посао: Стари се ко-

рен пзвади из земље, па се ножем на толико делова исече,

подели, колико иам делова може бокор да да, али свакп

део мора имати својих жила, относно живих окаца, из којих

ће као што је иапред једном приликом речепо нова

биљка моћи да избпје. Ово се чини обпчно с пролећа, алп

је много боље, да се, с погледом на цватњу, учини пека

разлика. С тога треба оно цвеће, које рано с нролећа цвета,
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делити и размножавати у месецу августу и септембру; а

оно, које доцније двета, треба делити и размножавати с

пролећа. Код дотичног цвећа, то ће се тачније одредити.

д. Нључицама (иелцерима).

Да направши једну »кључицу« или „пелцер", треба
само да од дотичне билже одсечеш једну гранчицу, па да

ју забодеш с дебљим крајем у земл.у, као на пример од

иеларгоније, руже, фуксије, рузмарина итд., или да ју метнеш

у воду, као од леандера, фикуса итп. За неколико недеља,

пустиће те гранчице у земљи ил’ у води жилице и постаће

»кључице", исто онако, као и оно што бива »прпорак"

код врбе ил винове лозе, кад их у земљу забодеш. Једну

подужу гранчицу, можемо и на впше комада сасећи, па од

Кључица од иеларгоније. Нључице од аеларгоније, забодепе у земљу.

сваког комада направити по једну кључицу. Лиот, који

испод оног пупа стоји, којп ће у земљу нл’ у воду доћи,
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треба до самог пупа одсећи, као што се на левој слици

види, где је лишће, као што треба, испод пупова одсечено.

Дужина кључице управља се по одстојаљу пупова је-

дан од другога. Што су пупови на гранчици гушћи, ближи

један другоме, у толико може кључица бити краћа. Од раз-

мака појединих пупова зависи и то, колико ће се дубоко
забости кључица у земљу. Ако су пупови гушћи и ситнији,

онда могу њих повише у земљу да дођу, а ако су ређи и

крупнији, онда долазе по два, а по околностима може и

један само у земљу да дође.

Према чврстини н издржљивости дотичних бнљака, од

којих ћо се правити кључице, могу се кључице забадати

сасвим слободно у башти под ведрим небом, али на неко

од ветрова добро заклоњено место. Кључице пак од неж-

пнјих биљака, забадају се и гаје у саксијама, или санду-

чићима, у кући на прозорима, где ће имати довољно свет-

лости. Да се сигурније приме и лакше ужиле, треба их од

спољњег ваздуха, колико је више могуће, запрети чу-

вати ; зато се појединце усађенс кључице покривају чашама,

а у сандучићима усађене, покривају се стакленим плочама,

да увек имају довољно светлости. То покривање одржава

нм још и влажну топлоту, што много упливише на јаче и

брже ужилавање. Добро треба пазитп, да је земља увек

довољно, али умерено влажна.

Доцније треба поступно и помало с једне стране при-

дизати чашу ил’ плочу, и припуштати по мало ваздуха, а

кад се кључице ужиле, онда их треба сасвим одкрити.

Пма и једногодног цвећа, које се, осим семеном, и кљу-

чицама размножава, а у цељп, да се сигурније одржи и у

рхзвеснпм особинама размножи нека извесна сорта, као што

је то случај код вербене , иетуније, куфее итд. Од њих се

ираве кључице у месецима јуну, јулу п авгуоту. Ове кљу-

чице презиме у саксији, или сандучнћима, у умерено топ-

лој соби, ту се до пролећа развију и на ново у оним истим

особинама цветају, у којој цветаше и она стара биљка, од

које су узете кључице.

За узвођење кључица у саксији, или сандучићима, треба

узети чистог, опраног песка, или добру, лаку, сасвим пес-
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ковиту земљу. Да при забадању кључице у земљу, не би

окце на кључици повредили, треба једним дрвеним шиљком

убости у земљу, у ту рупу полагано спустити кључицу, и

земљу само олако око кључице протима притиснути. Не

треба се бојати, да ће кључица у чистом песку, који нема

никакве хране у себи, пропасти, јер те кључице још и не-

потребују хране, а неби ју могле ни употребити, пошто још

немају ни органе за сисање, немају жила. Жиле се овде

развијају сопственом једрином саме кључице, а и то само

уз прппомоћ оне влагс која се у песку налази, па онда

упливом топлоте и светлости.

Кључица.
од фикуса

у води.

Кључица
од фикуси

сиремљена. да се

заббде у земљу.

3а извиђење кључица у води, најбоље су медицинске

бочице, с узапим грлипима. На топлијем и сунцу изложепом

месту, относно у топлпјој води, кључице ће се пре ужилити.
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Гранчице, које имају на себн цветне пупољке, не треба

узети за кључице; но ако би се баш морале узети, ако

их не би могли да добавимо без пупољака, онда треба пу-

пољке одкинутп.

Кад после извесног времена видимо, да су кључице

по изгледу здраве и да бујно и весело порашћују, знак је

да су „прихватиле", т. ј. да су се примиле, да су се ужн-

лиле. Сад их треба пзвадити и сваку засебно у мале сак-

спје пресадити.

При вађењу и усађивању већ ужилоних кључица, треба

врло опрезно поступпти; треба земљу полагано насипати,

да им се жиле ни у колико не повреде; зато их треба

Усађивање пљунице.

једним дрвеним шиљком пз земље пажљиво издигнути, а

још пажљивије уоадити. Кад кључицу усадимо, треба ју

одма и добро залити, па за неколико дана у хладовини, у

тамнини држати; најбоље ће бити, да ое за тих неколико

дапа покрије сакспјоЦ јер и старије биљке, не само младе

и нежве кључице, болују по више дана, кад се с једног
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места иа друго пресаде, па их с тога треба за то време

мало и прпчувати.

е. Поломницама.

Положницама размножавамо у цветарству једино ка-

ран Фил, ретко кад неко друго цвеће, п то онда, кад хоћемо

сигурпо да га одржимо у некој извесној бојп, што се из

семепа не може увек сигурно да постигне; кључицама се

каран Фил много теже размпожава, што много зависп и од

сорте; неке прихватају лакше, а неке врло тешко.

Размножавање положнпцама, у толико се разлпкује од

размножавања кључицама, што се онај део биљке, који

треба да ое ужили, не одсеца од главне биљке, него се

земљи пресавије и за неколико сантиметара дубоко у земљу

положи и кукнцом утврди. Тек онда, пошто се овако по-

ложен огранак добро ужили, можемо га од главног стабла

одсећи п засебно усадити.

За полагање положнпца онда је најбоље време, кад

каранФил прецвета, кад му огранци, које ћемо да полажемо,

почну да сазревају, т. ј. да мало отврдну, а то је време :

од половпне месеца јуна, до краја месеца августа.

Само полагање пак, извршује се овако :

Полагање караифила.

Пре но-што би један огранак положили, морамо му

одсећн сво лишће с доњег дела, којп ће у земљу доћи ;

остало лишће, којс на огранку нзван земље стоји, не треба
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кратити, као што то неки погрешио препоручују, јер са-

сецаље лишћа изнад земље, може положници пре да шкодп,

но-што би јој користило. Затим ћемо оштрим ножем усећи

испод једног чвора на оиом делу огранка, који ће део у

земљу доћи, до половмне његове дебљине; оад ћемо истим

ножем прецепитп огранак средпном, до другог чвора, и то

од оздо па па више, тако, да се тај прецепљени део, као

језичић од огранка одвоји, кад се овај у земљу положи и

пресавије, што се на слици јасно види. На том ће језпчићу

избитп жиле.

При претрпавању ових положница, треба све празннне

око њих зем.љом добро попунити, ади и пазити, да полож-

ннцу не преломијемо, јер је она врло крта. После 5 до 6

недеља, бпће положница ужилена, и онда ју можемо од гла-

вне биљке одсећи, као што је напред већ речоно. Земља

треба да је непрестано, али увек умерено влажна Чим по-

ложницу од главног стабла одсечемо и из земље пзвадимо,

одмах ју морамо на одређено место у башту, или у саксију

усадити и добро заливати све дотле, док биљка не покаже

нов живот, т. ј. док се не види да се примила.

ж. Лиш-кем.

Неко цвеће можемо размножавати и лпшћем, као н.

пр. бегонију, глоксинију и још неке друге врсте. Ово је

размножавање и врло занимљиво. На ту цељ треба узети,

или чистог песка, или врло лаку, песковиту земљу; ко има

црне шумске земље, па ју помеша песком, тај ће у овом

послу сигурније успети. Песак овај, или спремљену земљу,

треба сасути у једно плитко сандуче, добро поравнити даш-

чицом и довољно овлажити. Сад се узме лпст од дотичне

биљке, рецимо од бегоније, па се лицем положи на астал.

Ножић за тај аосао.

Што је лист старији, тим је за ову цељ бољи. Врхом ош-

трога ножића, усече се м&ло у углове, где се два најдебља
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листпа ребарца састављају. За тим се .-шст обрне, да му

доња страна, дакле наличје, на којој су отрани чнњени и

усецн, дође на земљу. На једном повећем лнсту, можемо

на 50 н више места урезати, па ако буде среће, можемо

н толнко 'новнх бнљака добитн, јер бнва, да и при највећој

пажњи н вештнни, избије од 1 0 добро учињених уреза, само

једна једипа бнљка, па с тога и велим, да добар успех „од

1. Утврђвн лист од бегоније. 2. Лист из ког су већ нове биљк>

порасле. 3. Одсечена самосталпа биљка.

среће (< зависи. Лист треба целом својом површином да до-

дирује земљу, јер од тога много зависи успех овога рада,

па се зато лист, за бољу спгурност, финим кукицама, које

могу бити и од танкпх жица, земљи добро приљубљује.

Труле делове, који би се на листу указали, треба одмах

уклонити. Може и то да буде, да од листа, кад се сав тру-

леж уклони, остану само мали комадићи, као неке крпице;

то ништа не смета, да се н из тих малих мкрпица
а

раз-

вију нове биљке, ако оу само они делови остали здрави,

на којима се урезана ребарца налазе.

После извесног времена, које се не може тачно озна-

чити, јер то зависи од влаге и топлоте оног простора, у

ком се овај посао врши, образоваће се на оним урезцпма

п квргице
<с

,
из којих ће порастити нове, самосталне биљке.

Те се биљке из оног листа исеку, и најпре у мале, а после

4 до 5 недеља у веће саксије пресаде. Овако размножа-

вање може се само у оним просторијама сигурно пзвести,

где је ваздух и влажан н топал ; али сам ја то п у ообн
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под отакленим звоном радпо, и увек с доста добрим ус-

пехом.

ж. Иалемлењем.

Од цвећа, које се у овом делу спомиње, само се ружа

размножава калемлењем, ито „очењем
л

. Истина, и каме-

лија и азалеја се размножавају калемлењем, алц су за ка-

лемлење тих биљака нужне нарочите спреме, у које се ми

овде иећемо, а и не можемо упуштати.

II руже калемимо на живо и на мртво око. На живо

око калемимо с пролећа, а на мртво око преко лета, и то

од месеца јуна до августа. И у једном и у другом случају

онда, кад су и подлога (дивљака) и калем-гранчица у нај-

иунијем соку, те се и кора на дивљаци, и окце на калем-

гранчици лако одљуснути могу. За калемлење треба иза-

брати облачио и тихо време. Калем-гранчице, ако се не

морају набављати са стране, треба одсећи баш пред само

калемлење, и то оне, које имају пуна и здрава окца. Средња

Нож за очвње.

окца на гранчици, најбоља су, и она се: или с дрвето.ч

заједно с гранчице одсеку, или се с дрвета одљусну. Ја их

увек скидам с дрветом заједно, јер сам се многогодишњим

искуством уверио, да се на тај начин може свако окце

много лакше и сигурније скинути и примити. Нарочито је

то много згодније и сигурније за невештијег калемара.

За очење треба имати подесан и оштар нож, са зао-

кругленом сеченицом и углађеном коском на другом крају,

за одвајање коре од дрвета, као што показује слика.

Пре самог калемлења, треба на дивљаци изабрати чи-

сто, глатко место између два ока; ту треба у кору попреко

урезати до самог дрвета, па онда повући ножем, од сре-

дине тога уреза па на ниже, један рез, да се иаправи у. Сад

треба узети калем-гранчицу, па с’ ње сасећи окце у оном
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правцу, као што је то иа слици тачкама обележено. Међу-
тим треба ону урезану кору на дивљаци размакнути оном

кбском, која ое на другом крају ножа налази, па одсечено

Калем-гранчица и

на њој обележено

онцс, које пе се

снинути.

Уметнуто и увезаио

окце.

Одсечено окце , с

лица.

Одсечеио окце, с

наличја.

окце уметнути између она два размакнута крилда, онако,

као што све то приложене олике врло јасно објашњавају.
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Уметнуто окце треба ликом, раФпјом, или упреденим па-

муком увезатн. При везивању треба добро пазити, јер баш

од тога зависи цео успех: нити ое сме јако притегнути,

нпт’ лабаво оставити; јер се јаком стегом снречава пра-

вилан тбк сокова, на окце тешко срашћује, а лабаво при-

љубљена крпла и окца, не срашћују добро и лако се осуше.

Најпре треба она два крилца внше ока повезом стег-

нути, па онда унакрсно обмотавати стегу доле испод ока,

испод оног остављсног комадића петељке, али треба добро

припазити, да се око пе повредн, и тако увеже, да из пб-

веза само око и оно парче петељке провирује. Све се ово

мора брзо свршавати, да се пресеци и усеци не сасуше,

јер н од тога много завпси добар успех.

Иа једну исту дивљаку, можемо и вшпе окаца умет-

нути, па било то у једно псто време, или доцније, кад ви-

димо, да случајно нпје које око пздало. Кад се преко лета

на мртво око калеми, онда ће добро бити, да се преко

калема привеже неки пошири лиот, да га сунце одма с

иочетка не препече. Кад она дршка испод ока одпадне, а

око је пуно и светло, то је знак да је прирасло, да се је

»примило
с<

; онда му не треба више онај покривач, а и пбвез

треба мало олабавити.
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IV.

О СЕЈАЊУ НА МЕСТО И ИЗВОЂЕЊЕ РАСАДА

1. О сејању на место

ијдаКш) ма цвећа, које не подносп расађивање с тога,

што има предугачку жилу срчанпцу, па се тешко

прпма кад се расађује, а кад бп ту срчаницу скра-

тили, опда се не бп дотпчнп струк никако нп примпо. Та-

ково цвеће мора се одма на место сејатп, па бпло то с

пролећа пл с јесени, што од прпродних особина дотпчне

врсте цвећа завпси. Резеду, на пример, која не подносп ра-

сађпвање, треба с пролећа одма на место посејати, па ако

одвшпе густо поникне, треба ју разредптп, да се дово.вно

разграна п да богатпје цвета. Челебијин перчин, мак, ца-

рево око, п много друго једногодно цвеће, можемо још с

јесенп на одређена места посејатп, где ће семе да презпмп

п раније с пролећа да нпкне. Кад на пролеће никне, треба

га, ако је прегусто поникло, довољно разредити, па ће

мпого ранпје, лепше и богатпје цветати, но кад бп га тек

с пролећа посејалп.

Одма с пролећа, чпм време п стање земље дозволу, од

прплике око Благовестп, можемо извесно цвеће, о ком ће

па свом месту доцннје бити говора, одма на место свога

определења сејатп, а са сејањем можемо непреотанце про-

дужаватп све до половине месеца маја. Па и доцнпјејош,

можемо неко цвеће сејатп, и то оно, које се по прпродп
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брзо развија и за кратко време у цваст порашћује, те ћемо

моћи п доцније с јесени имати још пуно лепог цвећа у нај-

развијенијим цветовима.

Семе у оиште не треба иредубоко у земљу иретриа-

вати; са свим ситно семе и не треба земљом покривати,

него га само земљи приљубпти, а мало крупније само овлаш

земљом покрити.

Цвеће, относно биљке, које због њиховог угледног,

крупног лишћа посебице, као украс, сејемо, као што је,

на пример, рицинус, посејаћемо такођер одма на место. У

том ћемо случају земљу прстима мало разгрнутн, па у сваку

рупу положити 34 зрна и ситном га земљом покрити ;

кад никне, оставићемо на меоту 1—2 струка, а друге ћемо

почупати, да се они остављени боље развију.

У опште морам поново наиоменути, да свеколико једно-

годно цвеће, које, на месту посејано, у густо поникне, треба

довољно проредити, како ће и лешие, и богатије и пуније

цветати. У колико га треба проредиги, казаћу код сваке

врсте наособ.

При самом проређнвању треба пажљиво поступати, да

се ири чупању једног стручка, не повреди други оближњи,

што би га у даљем порасту уназадило.

2. О извођењу расада.

Од већине наидег једногодног цвећа изводимо најпре

расад, да га доцније на место расадимо. Овај расад изво-

димо на р&зне начине, почев од месеца марта па на даље.

Ми га изводимо:

а. иод са.ксијама, а на особеним, парочито ириуготов-

љеним, од хладних ветрова што више заклоњеним местима

Нсl ТХОЉТЈ ј

б. у саксијама и у сандучићима у кући ;

в. на особеним лешицама »дубцима*, ина послетку

г. у тоилим лејама, ко их има, ил’ имати може.
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Кад распд, ма на који начин бно мзведен, за расађи-

вање дораоти, онда га расађујемо на сређене леје, или на

друга одређена места, и то лепо и правилно, а по у на-

пред већ смишљеном и утврђеном распореду.'

а На пољу под сансијама.

Ко има да изводи расад од више сорти цвећа, а нема

топле леје, ни у кући подесног места за држање сакоија

или сандучића, тај може изабрати у башти негде једно по-

десно, од хладних ветрова заклоњено и оцедно место, ре-

цимо 150 сантиметара дугачко и 100 сантиметара широко.

Тај проотор треба сад пскопати 50 сантиметара дубоко, а

ископану земљу бацити на страну. У ову рупу треба на-

сути 30 сантиметара високо Фришког коњског ђубрета, које

има подоста сламе у оебн, па га добро набити, нагазити ;

остали простор треба до горе попунити снтном, просејаном

земљом, коју треба овако смешати ; /
2

црне, ђубревите земље

(шумска је најбоља), /
4

добре баштенске земље и /
4

чи-

стог опраног, круиног песка Iако је могуће речног). Све

ово треба добро измешати, просејати и на оно ђубре у рупу

сасути.

Ово је сад у маломе „топла леја (С

,
без икаквог покри-

вача. Добро ће бити, да се направи један оквир од летава

око ове леје, како ће се моћи покрити асуром.

Асурд. од ражне сламе.

Овако испуњену рупу треба сад покритп асуром, и

оставити неколпко дана да се земља слегне п загреје. По-

сле неколико дана, треба по тој лепо поравњеној леји, ободом
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од саксије, обележити кругове. У гранмцама тпх обеле-

женпх кругова, посејаћемо сваку врсту цвећа за себе, фино

ћемо га устојаном, мдаком водоад покропити, али ћемо при

кропљењу припазпти, да се посејано семе не поремети, па

ћемо онда свакп онај круг покрптп оном истом сакспјом,

Засејана и саксијама иок-ривепа места.

којом смо круг и обележили (а). или другом саксијом исте

величине, јер ће га такова саксија тачно и покрити; али

ће опет свакојако бити боље, кад је саксија мало шира од

засејаног круга. Кад год се укаже лепо време, треба

сакоије с једне стране, с које ветар не дува, мало подиг-

нути и подупретп камичком (ђ), да до „сјева 1'
допре мало

ваздуха и светлости, а преко ноћи треба да су засејана

места увек покривена п саксијама и аоуром. Доцније, кад

се расад развије и наотупи топлије време, неће требати

покривати саксијама, но само асуром.

На саксију пзнутра, треба забележитп име дотичног

цвећа, да се зна где је шта усејано ; а кад се саксије уклоне,

треба име исписати на дрвене табличице, које се уз до-

тични расад забоду.

Стаклено звоно за аокриван е расада

Ко може да има, боље је да узме стаклена звона (ђ)

за покривање. Под њима има сјево цео дан светлости, што
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код сакспје већ не може да буде. И зворш треба с једне стране,

као н сакснју подизати, кад се год лепше време укаже,

а кад расад одрасти, треба звоно, као и саксију, сасвмм

уклонити. За подизање, относно подупирање,' можемо изу-

битн дашчиду, као што ју слика (с) показује. У колико младе

бил.ке буду добиле више ваздуха и светлости, у толико ће

бити чвршће и снособннје за расађивање.

бј У сансијама у нуки.

Рекао сам, да крупније семе треба овлаш само по-

крити земљом, а сптније само земљп приљубити. Нарочито

Ситним семеном засејане сансије.

је то случај код семена од аетуније , лобелије итп. Погпто

семе посејемо, морамо га одма фином прскалицом наква-

сити и стакленом плочом покрити, као што то приложена

слика (а) показује. Земља, за овако фино и ситно семе,

мора бити врло добра и врло ситна; најбоље просејана

шумска земља. Овако засејане саксије треба држатп у топлој

соби па прозору, где ће пмати дово.бно светлости.

У место саксија, можемо употребити и мале, плитке

сапдучиће, који нам доцније и за „пикираље" би.вака могу

Са)lдуне за извођсње и спишрање расадз.

послужити; у њих треба да је дно избушено, да може оти-

цати сувишна вода. И овако засејано сандуче треба покрити
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стакленим плочама. Ове плоче скидаћемо повремено и на

тај начпн ћемо навикаватп младе биљке на спољни, оштрији

ваздух, да буду боље и чвршће.

в) На осооеним лешицама „ду&цима".

У другој иоловини месеца марта, код нас у толико већ

време отопли, да можемо семе разнога цвећа на отворе-

ним, добро спремљеним лејама сејати и изводити расад. Оно

је свакојако сигурније, кад су те леје од хладних ветрова

заклоњене; на заклогштнјнм лејама семе ће нре нићи, а

расад ће се напреднпје развијатн. Ми можемо на овим ле-

шицама сејати на „сачлгу
1(

- омашке, преко поравњене

само површине; нли на мале, четвртастом даском убијене

»дубце« ; или на
„ врстицв

п
.

То зависи од воље сејача.

Где има више простора на расположењу, свакојако је

боље, да се сеје на врстице, т. ј. у праве, 34 оантиме-

тра једно од друго удаљене редове. Ту ће биљке имати

међусобно внше простора на расположењу и моћиће се

подпунпје и јаче развпти, а то много уплнвпше на доцнији

бољи и снажннји пораст, кад се бпљке још у првом раз-

витку снажнпје развијају.

Овако се
ад\јsци л убијају.

У сваки дубац пооејаћемо другу врсту цвећа, а више

засејаног дубца, забошћемо таблицу, на којој је обележено

пме усојаног цвећа. Густо поннкле бпљке, треба одма с|по-
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четка довољно и правилно разредити, да остале чвршће

порашћују.

г, V топлој леји.

Ма да нисам ову књигу иаменуо баштованима и цве-

тарима, који у велико изводе расад од разнога цвећа за

продају, него сам ју наменуо љубитељима цвећа у опште,

опет зато неће бити на одмет, да опишем овде и тоилу

леју, коју ће моћи сваки домаћин лако направити, и која

ће му моћи да послужи, не само за извођење ранијег ра-

сада од цвећа, него и од поврћа, а доцније и за извођење

кључица од ружа и другог цвећа, које се размножава кљу-

чицама.

Тоила је л§ја с прозорима покрпвен сандук, који се

обично загрева скорашњим, Фришким коњским ђубретом.
За оно семење, које за клијање потребује већу земну топ-

лоту и влагу, неопходно је нужна топла леја, коју можемо

и у мањем обиму направити. Иајпростија је она топла леја,

коју сам описао под а).

За већу топлу леју, која нам може послужити за сваку

нашу потребу у цветарству и повртарству, треба ископати

125 до 150 сантиметара шнроку и 80 —100 сантиметара

дубоку, четвртасту, правилну рупу. Дужина ове рупеуправља

се према потреби. Тоила л§ј а треба да је целом својом ду-

жином окрвнута југу, и да је од истока, југа и запада,

слободна од виших предмета који бн ју засењавали, као

н, пр. од високнх кућа, зидова, дрва птп., јер она мора

бити целога дана изложена сунцу. Само од севера треба

да је нечим заклоњена, па било неком зградом, плотом,

зидом пл’ еведром.

За пзвођење расада од цвећа, треба топлу леју око

половине месеца Фебруара направити, па семе, које тешко

ниче, као н. пр. од кане, одма посејати.

Топлу леју правимо овако; У ону ископану р}шу, треба

насути једно 50 —60 сантиметара скорашњег, Фришког коњ-

ског ђубрета; добро ће бити, да се овом ђубрету дода и

мало „шушња“ (сувог лишћа). Ово треба добро измешати

п у рупи подједнако растурити и добро нагазити. Таман
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колика је р5г
па, толики треба направити и оквир од дасака,

као што ое из приложене слике види; и овај оквир треба

с ноља обложпти коњоким ђубрстом, да неби могла спољна

хладноћа нн са стране продпрати у леју, да у леји буде

топлије.

ЈУГ

Топла леја.

Тоила леја обложена ђубретом.

Горња страна оквира, од севера, треба да буде 20 до

25 сантиметара виша од доње, како ће и сунце целу леју

боље обасјавати, а и кпша се с прозора лакше сливати.

На оно ђубре, на које је постављен оквир, треба на-

сути лаке, добре просејане земље, као што је речено код

(а), али 15—20 сантиметара високо, тако, да између про-
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зора и земље остане још до 15 оантиметара празнине. Овако,

ђубретом и земљом иапуњену леју, треба покрити стакле-

ним прозорима, и оставити неколико дана да се земља слегне

и загреје. Ђубре ће одпочети да сагорева, сагоревајући

развијаће топлоту и загревати земљу. Кад се после неко-

лико дана земља загреје, онда треба прозоре мало скинути,

да се земља „издуше“ - испари, и тек пошто се испари,

онда можемо одпочети да сејемо, јер у претоплу леју не

смемо сејати, пошто бп расад пребујно и штркљасто по-

рашћивао, а то ие ваља.

Ако би и после сејања било јаче зиме и наступилп хладпи

ветрови, онда треба прозоре покрити асурама, а ако по-

требно буде и даскама.

Одма после сејања, не треба прозоре дизати; али чим

расад одпочне да ниче, треба сваки дан, око подне, ио

мало дизати прозоре с оног краја, на ком је расад највише

поникао. С почетка их треба помало издизати, 23 сан-

тиметра само, да се расад са свим поступно и неосетно

привикава на спољни ваздух, а да од пренагле спољне хлад-

ноће не пропадне.

Што расад буде старији, све му впше ваздуха треба

припуштати, дакле и прозоре треба чешће и впше изди-

зати, и дуже их отворене држати; међутим ће и спољни

ваздух битп топлији, па се то без бојазни може чинити.

Залпвати треба само онда, кад се горња површина земље

почне да суши, и то са врло фином заливачом, да се, са

дебелим млазевима из крупне решетке, не би пореметило

усејано семе, или оштетио понпкао млад и нежан расад.

Доцније, кад расад дорасти п „сазре“, т. ј. очврсне за ра-

сађивање, можемо прозоре преко целог дана држатп от-

ворене, само не онда, кад бп дувао јак ветар.

д) Свјање с јесени

Већпна нашег једиогоДног цвећа, и
баца (( своје семе

под јесен. Неко од тога семења према природп цвећа

од ког је испало остаје преко зиме у земљи, а не про-

клија; пли, ако до зиме и проклија, онда ће оне понпкле

бпљке застати у порашћпвању до пролећа, и тек онда, кад
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наступи блажије време, продужиће свој живот и одпочеће

да се крепчије развијају. За нас је свакојако од кориоти,

да ое, при сејању извесног цвећа, користимо овом природ-

ном појавом. Кад би дакле и ми тако поступили с извес-

ним цвећем, као што то чини природа сама, т. ј. кад не

би семе извесног цвећа збирали и до пролећа га чували,

него би га још исте јесени посејали, онда ба то било

много лваше и креичије, цветови би му били крупнији, а

и Шме би боје биле живље.

С јесени би дакле требало сејати оно цвеће, које то

подноси, а да идућег лета и ранпје цвета, и да лепше и

крупније цветове од њега добијемо, као што је н. пр. дан

и ноћ, челебијин иерчин, колинсија, кларкија, шкрипаи, и

много друго цвеће, које ћу на свом месту опиоати, и на

ту околност своје читаоце упозорити.

С јесењим сејањем још смо и с те стране у добитку,
што нам цвеће, које је по својој природи подесно да се

може нс јесени сејати, као што мало пре рекох, рапије

процвета, и што га после и с пролећа можемо поново се-

јати, да нам доцније цвета, кад оно јесенас посејано, буде

већ прецветало.

Осим тога је још и много корисније, да с јесени по-

сејемо оне врсте цвећа, које, с пролећа посејано, не би

добро напредовало, било би слабо и неугледно како у по-

расту тако п у цвету. Али, с овим јесењим сејањем, не

треба се баш много ни журити. Не треба одпочињати пре

половине месеца септембра, а може се продужити, ако буде

време благо и земња сува, све до половине месеца но-

вембра.

Свакојако је боље и сигурније, да се за јесење сејање

прпреди лешица, која би од горњака (севера) могла бити,

или била заклоњена зидом, плотом, или неком зградом;

најбоље бп било баш у-за сами зид. Такову леју треба нај-

пре лепо „угредити* (извисити), поравнити, па онда једном

обличицом направити попречне браздице, као што то слика

објашњава; у те се браздице посеје, семе ситном и добром

земљом покрије и одма фино залије.

57



Кад расад никне, онда се младнце добро разреде, да

свака за себе добнје довољно меота, а кад дорасту за ра-

сађивање, онда их треба, као што цветари веде: »иикпрати«,

Лешица у-за зид
,

за јесење сејање.

то јест, први пут пресадити на другу, псто тако угређену,

добро спремљену лешицу, која треба да је псто тако од

севера заклоњена, како ће расад оигурније презимити. Овим

се пикирањем иде на то, да расад добије јаче жпле и да

се темељније, чвршће развије.

Пшшрање се извршује потањом садиљком. Да.вина,

или растојање, у које треба стручат: од стручка пикГхратп,

управља се према крупноћи расада, а обично се 3, 5 или

7 сантпметара раздалеко сади пикира.

Неки покривају пикирани расад дугачком сламом; они

просто баце сламу преко расада, као што слика показује

да под њом презими; а неки га покривају асуром, т. ј. при-

слоне асуру преко расада на зпд.

Само просто прислоњепа асура, не би могла стајати ;

њу би и најмањи ветрпћ срушио; зато треба најпре кбсо

преко леје на зпд прислонити палице, па преко њпх раза-

стрти асуру, коју треба нечим с оба краја добро утврдити.

Тако покривен расад, који испод асуре има и довољно ваз •

духа, остаје ту до пролећа, док не наступп топлије време,

да се може на одређено место расадитп.
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Кад наступи тихо и топлнје време, онда можемо асуру

око подна и скинути, да биљке добију мало више светлости

Сламом иоривепе биљне.

Садиљка за аикпрање.

и сунца, што ће им дати живљу боју и једрину, и што ће их

више очврстати.
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V.

О ВЕЗИ ЦВЕЂА.

ега цвећа у главном је двојака, и делп се:

1. на негу цвека у отвореној башти , и

2. на негу у сансијама.

1. О нези у отвореној башти.

4»
ЈЗгега цвећа у отвореној башти, обухвата ове послове;

а. расађивање ;

б. иресађивање;

в. заливање и орошавагие.

а Расађивање.

Кад, на ма којн од преднаведених начина, изведемо расад

за попуњавање отворених леја у баштп, а време се укаже

подесно за расађпвање, онда треба расад на спремљене

леје, а по утврђеном већ распореду, расађпвати. Са раса-

ђпвањем не треба одуговлачпти, а с обзиром на време и

остале местне прилике; што пре, тим бо.ве, јер ће иначе

млади расад, у оној густини у раоаднпку, да порасти и су-

впше у впспну, хоћо да уштркња, ослабпће, п може, кад

се тако штркљаст п слаб расади, врло лако да пропадне.

Ако расад није пзведеп на отвореној леји, пего у соби у
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сакоији ил’ у топлој леји, онда га треба иажљиво са зем-

љом заједно из сакспје истрести, или из топле леје изва-

дити, па онда струк по струк, са свима жилама одвајати и

према определењу 'одма и расадити. У случају, да су жи-

лице предугачке, можемо их оштрим ножем мало скратити,

да се прп сађењу не савијају, јер то хрђаво упливише на

даљи пораст и развитак бнљкин.

За расађивање расада у башти служимо се садиљкама,

које су много боље онда, кад им се доња половина окује,

Садиљка за расађи-
вање расада с чистим

жилама.

Садиљка за раса-

вање расада који се

са земљом извади.

као што их приложене слике показују; оковане и углађене,

много боље и лакше продиру у земљу и остављају за собом

чистију рупу; нема да се земља за њима рони, као што

то обично бива код неокованих, нарочито ако су од меког

дрвета направљене, па им се површина изчешља и земљу

собом повлачи, што рад много отежава. Она тања служи

са расађивање обичног расада, а ока трбушата је наро-

чито за онај расад, који се са земљом заједно вади и пре-

сађује, где је дакле потребна и већа рупа.

При вађењу младог расада из расадника, треба добро

пазити, да му се жилице не повреде; с тога је најбоље,

да се узме један дрвен шиљак, или обична садиљка., па

да се расад шњом подкопа и издигне, и тако да се лепо

с иеповређенпм жилама усади и одма залије.

Кад ое више струкова на једанпут из расадника из-

ваде, па да им се до самог сађења не би посушиле жи-

лице, онда је много боље и сигурније, да се у једну кар-

лицу, или неки други поплићи суд успе устојане воде, у

коју да се раствори мало кокошије балеге, и да се у тај
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раствор причува расад до сађења, па одатле да се струк

по струк узима и расађује.

При расађивању самом, треба десном руком узети са-

диљку и направити рупу, а левом узети расад и лепо га,

Суд за аричување расада до сађења

пажљиво спуотптп у рупу, да се жилпце не поврну на више,

но да правце у земљу дођу.
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Расад треба тако дубоко у земљу да дође, да „суике
С(

[опа најдоња два листићл) на земљу падну; то је на слпци

обележје а. Сад треба садиљку кбсо (/) убости одма поред

Нако се расад усађује.

усађеног расада, и земљу приљубитп расаду, а рупу, која

је отуд произишла, претрпати земљом. Да се расад још
боље утврдп и земљп приљуби, треба га с прстима као

Приљубљивање усађеног расада.

што се на олици види још боље учврстити, да правце

стоји, па га онда одма добро и залитп. У будуће треба

заливати сваког дана, а према околноотима и два пута на

дан, све дотле, док расад добро неприрасти, што се по

веселости старих, и избијању и порашћивању нових ли-

стића познаје.

Свакојако ће добро бити, да се на пољу расађен неж-

нији расад за неколико дана од сунца нечим засени; много
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ће се боље и сигурније већрт број усађеног расада примити.

За сађење је облачно време, или с вече, најподесније.

б) Пресађивање.

Ми иресађујемо већ одрасло једногодно илп вишсгодно

цвеће у тој цељи : да га преместимо с једног места на друго,

или да старп бокор пскопамо, па да га на впше бокорића

разделимо и на више места пресадимо, или да га из сак-

сије на поље у земљу пресадимо, да нам преко лета на

одређеном месту у башти остане.

За вађење и пресађивање мањих бокора, служимо се

малим ашовчићем и „пресадиљком«, као што их слике по-

казују, а при самом пресађивању, поступамо овако : С овим

истим ашовчићем, или „пресадиљком
с(

,
ископамо најпре рупу

на одређено место, где ћемо струк или бокор да преса-

димо па онда дотичнн бокор извадимо са земљом заједно

н спустимо, усадимо у ту рупу, коју смо мало пре иско-

пали; сад ћемо у наоколо земљу добро убптп, око бокора

Ашовчић за искоаавањс

и иресађивање мањих

бокорЗ.

Лшов за искоаавање

и аресађивање еепих

бокорп.

Пресадиљка.

направићемо од земље тањирић —-, да се вода при зали-

вању не слива на страну, па ћемо онда добро залити. Веће

бокоре вадићемо с великим, али за ископавање и преса-

ђивање нарочито удешеним ашовом, у ког је лопатица у
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странама изпијепа, да ое бокор може „у округ
с<

са жилама

боље обухватити и извадити. И при пресађивању цвећа из

саксије у башт)у поступићемо исто онако, као и при пре-

сађпвању неког бокора, сједног места на друго.

Баштенско цвеће пресађујемо и с пролећа и с јесени.

Оно цвеће, које остаје преко зиме у земљи, треба преса-

дити с јесени, као што је н. нр. иеруника, божур, зумбул

итп ; боље је, боље ће цветати идућег лета.

За цвеће је врло шкодљиво, кад би га пресађивали у

самом цвету. Но ако би се, са ма којих му драго узрока,

морало у цвету пресађивати, онда треба при вађењу из

земље и пресађивању на одређено место, добро прппазитп,

да се жиле нп у колико не повреде нити поремете; у том

олучају не треба земљу са жила стресати, но са свом старом

земљом на жилама извадити, на одређено место пренети,

усадити и одма добро залити.

Цвећу, које се не пресаћује сваке годпне, као божур,

љпљан, иеруника итд., морамо сваког пролећа по мало нове,

плодне земље око струка додавати, да му обновимо снагу.

в) Заливање

Ово је најозбиљнији, а уједно и најтугаљивији посао

при нези цвећа, само што код цвећа у башти, није тешко

удесити пп погодити потребну влагу, јер и кад би оеједном

и залило више но што је потребно, влага ће се по околној

земљи разићи, и с те стране немам овде ништа друго рећи,

но да се цвеће увек умерено само залива, да има потребну

влагу.

За заливање служимо се заливачама, које су и по облику

суда, и по облику решетке, врло разне. У стварању разних

облика, ту су Енглезп и Американци најпродуктивнији; њи-

хове су заливаче у сваком погледу и најбоље и најпрак-

тичније. Ова прва, са дугачким кљуном, има плоснату ре-

шетку, са тако финим рупицама, да се шњом биљке, не

само заливати, него и орошаватп могу. Она је, са свог ду-

гачког кљуна, врло подесна п заливање цвећа у саксијама,

које су од обичног домашаја мало удаљеније; с тога и

јесте тај дугачак кљун, који може бити и мало повијен.
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У друге је решетка испупчена, да воду бољс на страну

расипа, а и дршка је тако направљепа, да се н последња

Енглеска заливача с дугачким

кљуном и алоснатом решетком.

Енглесна залиеача с кратким

кљуном и пуачастом решетком .

кап воде може врло лако псцедити, што се код заливача

с обичном дршком, врло тешко учинити може. Амери-
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канске заливаче разликују ое од свију осталих у решет-

кама. У њих решетке нису левкасте, него су обле цеви,

које су, или само при врху, или до половине, или по целој

дужини снабдевене ситним рупицама, из којих вода у тан-

ким млазевима, као киша извире

Количина воде, коју разне биљке за своје правилно

успевање потребују, зависи колико од сувоте дневног ваз-

духа, толико и од њпхове природе, т. ј. да-ли су биљке,

које више, или које мање воде потребују, што опет зависп

иод земље, относно од места где раоту; по томе могу оне

бпти баруше и сувоземке. Баруше хоће да су, више или

мање, непрестано у води, што би сувоземкама шкодило.

Цвеће, и у опште све биљке, кад су у пуном порасту, у

пупом соку, зактевају и више воде. Но, у колико је оваком

сувоземном бпљу штетно ирекомерпо заливање, у толико

му је штетно и недовољно заливање, и с тога се морамо

придржавати општег правила, а то је: да. се увек умерено

залива.

За заливање цвећа треба да је вода увек устојана ;

она треба да је бар толико топла, колико је топал дневни

ваздух.

Кад се скоро усађен расад, бнло прн оађењу, било при

пресађивању, тако осуши, да му лишће клоне, онда ће му

пре помоћи површно кропљење, орошавање, но и најјаче

заливање, јер се орошавањем непосредно оживљава кло-

нуло лпшће, и брзо се „повраћа«. Али зато не треба никад

биљку у тој мери напустити, да увене, или да сасвим са-

суши, јер ако се два-три пута тако напусти, нарочито биљка

нежнијег састава, онда јој пооле неће помоћи ни залпвање,

ни орошавање, она мора пропасти.

Кад при јакој жези биљке увену, то није увек знак

да су оне жедне, него је то сљедство јаког испарења. Чим

сунце зађе и наступи ладнији ваздух, опе ће се повратити,

и тек пошто се поврате, онда их можемо залити; у свелом

стању, не смемо их никад ни заливати ни крдиити.

Тешка, иловачаста земља, спорије се суши, па с тога

на њој посејано ил’ сађено цвеће треба и ређе заливати ;
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а на лакој, песковитој земљи, која се брже суши, треба

га заливати чешће.

Да цвеће живље и веселије буде, морамо га, поред

редовног заливања, повремено и крбаити, орошавати. Овим

кропљењем, не замењује се заливање; заливањем напајамо

жиле у землш, а кропљењем квасимо горње делове нашега

цвећа, ми га оживљавамо и спирамо с њега прашину, која

је цвећу врло шкодљива. За кропљење нижег цвећа, слу-

жимо се заливачом, која има ситну решетку, да вода у

танким, ситним млазевима на цвеће пада. А за кропљење

високих, уресних биљака, нарочито оних с крупним, ши-

Штрцалица за кропљење високих биљакп.

роким лишћем, на које се и прашина и свака друга нечи-

стота више таложи, служимо се нарочитим штрцалицама.

За кронљење треба да је вода сасвим чиста, најбоље киш-

ница, а бунарску воду морамо, колико је више могуће, из-

бегавати, јер она има у себи вмше-мање кречних делова,

који се на лмшће сталоже и запушавају шупљике, услед

чега не може лишће да спше храну из ваздуха, а то га у

порашћивању знатно уназађује. Но ако би баш морали да

уиотребимо бунарску воду, онда ју морамо оотавити, да до

употребе престојп у неком суду једно 4 8 сати, да се кречнп

делови сталоже, јер скоро извађеном бунарском водом кроп-

љене биљке, остану по лишћу беле, а то је креч, којп се

у бунарској води налази.

Увек треба најпре залити, па онда кропити, а за тај

посао најподесније је време вече, по заходу оунца. Никад

не треба да заливамо ни да крбпимо цвеће, докле гајош
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сунце обасјава, јер свака кап воде на листу, прикупи у

себе сунчане зраке, и на том месту прогоре лист.

2. О нези у сацсијама.

Жега цвећа у саксијама, зактева, и впше посла и веће

пажње, а још веће тачностп. Ако желимо да имамо од тога

нашега рада правог задовољства, онда се морамо тачно

придржавати следећих правила и у најмањим појединостима,

јер нам вшпе пута пропадне неки прекрасан п пребујан

цвет, са врло незнатие само омашке у нези.

На првом месту треба овде да смо на чисто са

а) сансијама
,

јер су оне првп п битни
уолов за добар успех нашег рада,

и с тога је за неговање цвећа у саксијама прва потреба:

добра саксија. Нпје свака саксија добра, коју можемо од

нашпх грнчара да набавпмо, а хрђава сакспја хрђаво упли-

више п на пораот биљке, која је на онај мали простор једне

саксије ограничена са целпм својпм организмом, да у њој

век свој проводп, а нао весели и задовољава.

Човек треба да уме да нзабере саксију, или још боље,

треба да ју да онако направити, како ће бити у стању, да

задаћп својој подпуно одговори.

Саксија треба да је од добре смолнице направљена,

да је добро печена и да је довољно шупљикава. Шупљи-

кава мора битп сакспја с тога, да може кроз њу ваздух

са свију страна да допире до жила, п да оувишна влага

може полагано и кроз оне шупљпке са стране да провире;

с тога п не вреде ништа оне саксије, које су глеђом гла-

зиране, плп некохм бојом премазане, и које услед тога пре-

дупређују оно провирање сувишне влаге и продирање ваз-

духа са стране.

Блато, од ког се саксије праве, мора бити довољно

чврсто, а саксија добро печена, да се не би лако ломила.

Кад је саксија од добре земље и добро печена, онда не
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мора бити ни дебела, а то је једна врло знатна особина

добре саксије.

Још је важнији облпк саксије. Многи мисле, да су оне

саксије боље, које су скоро сасвим обле, т. ј. у којих је

днб само мало уже од горњег обода. То је мпшлење са-

свим погрешно. Зато, што ое жиле дотичне бпљке при дну

у еаксијп гомилају, мпсле многи, да им с тога треба дати

доле прн дну п впше простора, да би могле добптп п впше

хране. Они се у томе јако варају.

Кад је сакспја доле преко мере шнрока, онда је не-

могуће, да се вода у довољној мери одлива; увек остане

нека количина воде при дну сакснје, и кад не може да се

одлије, она се ту укисели, уолед чега настане трулење

жпла. Куњање и нагло умирање биљке, жутпло лишћа и

томе подобне појаве, наступају искључно услед трулења

жила, а то опет услед заостале, укнсељене воде.

Ово је најбоља сразмера, у којој треба правити сак-

сије: Колика је впспна, толики треба да је и пречннк горње

ширпне, а пречнпк дна да пзноон
г

/
3

од тога пречннка, т.

ј. кад је внспна саксије 9 сантим. онда мора бити и преч-

нпк од обода 9 сантиметара, а пречник дна 6 сантпметара.

У средпнп дна мора бптп избушена р}
г па, кроз коју

ће се одлпватп сувпшна влага. У већпх сакспја треба да

буду по трп рупе. Те р5г пе не смеду битп одвпше мале,

да се пе загушују.

Горњп обод, венац, од саксије, треба да је јачп, дебљи

од осталих делова, јер се за њега највпше рукама хвата.

Дно несме бити сасвпм равно, а још мање у средпни

пспупчено, него мора бптп пзнутра мало угнуто, да се вода

према оној р5гпп одлива и оцеђује.
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Пма грнчара, који са сгране, при дну саксије ираве

те р5г пе: то не одговара цељп, јер би у том олучају морали

нагињати саксије на ону отрану, на којој су избушене рупе,

па да се вода одлије.

Најмање оаксије, које су нам нужне за прво пресађи-

вање „пелцера”, или из семена пзведених биљака, не треба

да су више од 68 оантиметара (дакле 6:6:4), а највеће

не треба да пређу висину од 40 сантиметара, јер су веће

земљане саксије несигурне и лако се разбијају. Коме су

нужне веће сакоије, мораће их направити од дрвета у иотим

оним сразмерама, као и земљане што оу; оне могу бити

четвртасте ил’ округле; округле су боље. За пренашање с

једног места на друго, треба да имају два уха и да су око-

ване гвозденим обручима.

б) 0 земљи за цвеАе у сансијама.

У једну саксију стаје врло мало земље; неколико пре-

греши само; ито мало земље, треба да издаје храну до-

тичној биљци за дуже времена, за годину, иа и за две.

Из ништа, не може ни биљка ништа створити. Ако у

то мало земље не буде довољно хранећих материја, бадава

ће биљка стваратн нове жиле, и бадава ће их на све

отране у саксији пружати, она ће морати скапати, она ће

морати пропасти. С тога се, после добрих саксија, треба

на прво место побрпнути за добру, илодну земљу.

Али сваки цветар некако другчије мисли о овој земљи.

Један препоручује једну, другп опет другу смесу, а трећп

нас упућује на специјалисте, да од њих тражимо рецепте

за смесе, које ће извесним биљкама најбоље годити. Али

ево незгоде. Специјалисте не воде рачуна о прилпкама јед-

ног простог љубитеља цвећа, шта може он да има и да

употреби. Специјалисте, и у опште баштоваии од заната,

располажу, према свом позиву, са разним сортама земље, а

по потреби пабављају неке оорте и из даљмих земаља, само

да свом цвећу боље угоде, да им оно буде напредпије. А

где бп ми и склонили толике сорте земље, кад смо једва

нашли толпко места у нашим становима и за оно неколико
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саксија с нашпм миљеницама? Осим тога, потребна је ту

и нарочита вештина за припремање и мЦпаље ових разпих

сората земаља; то је посао стручних баштована, који се,

с дана у дан, тиме само и баве.

Има биљака, које само у онаквој земљи растети и на-

предоватп могу, која одговара земљи онога предела, од-

куда је биљка донешена; али има опет и такових страних

биљака, а тих је већи број, које успевају и напредују у

свакој доброј и добро припремљеној земљи без разлике, па

била то шумска црнпца, била то земља из топле леје или

с добре утрине то је све једно, а то су баш оне биљке,

које су за гајење у саксијама, под обичним нашим прилп-

кама, најподесније. Ја сам се о томе кроз читав низ го-

дина уверио на отраним и домаћим растињама, оамо треба

шњима иначе по нравилу поступати, па ће онда добро бпти.

Почевши од кптнасте руже па до отрмогледе лозице,

и од тропске аалме до неосетљиве иеш.ратине, с малим

само изузетком, весело је порашћивало и данас порашћује

моје цвеће у обичној смеси:

од добре земље с утрине,

сасвим као земља сагорелог крављег ђудрета,

шумске и

чистог, оираног, круиног ако је могуће речног

песка.

Ту смесу мора имати сваки, којп жели да с успехом

гаји разно цвеће у саксијама. Што је ова смеса старија,

т. ј. што је дуже негде на гомили лежала, тим је боља ;

а за смештај неке извесне количине ово смесе, моћићемо

неко подесно и склонито местанце наћн; то може бити и

сандук.

У колико је биљка млађа, у толико јој п мање хране

треба, зато може и земља бити лакша. може имати у себи

више песка. Најјачу земљу, дакле највише хране потребо-

ваће онда, кад већ одпочне да цвета, или кад палма и

паиратина одпочне своје право „хвдје Ђ (тако се зове у цве-

тарству лишће у иалме и иаираттхне) да развија, и онда

ћемо јој дати земљу с мање песка, а више црнице. Обично
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се измеша од сваке поменуте врсте земље подједнако; та-

кова смеса одговара у опште цвећу, које у саксијама не-

гујемо. Буде-лн пак нужна друга нека омеса извесннм биљ-

кама, то ћу онда код дотичне бпљке и наговестити.

в) 0 сејању семена од за сансије.

Од цвећа за саксије, не изводимо толико расада, као

од оног за башту. Кад изведемо од више сортн по неко-

лико струкова, то је за нашу потребу довољно. С тога

треба да се постарамо за добро семе, да бар оно, што

изведемо, буде добро.

За извођење расада од цвећа за саксије, треба да је

земља сасвнм лака; може бити и чист ситан песак, ког ја

и за најситније семе, као н. пр. од бегоније, глоксиније, ло-

белије итп. увек с врло добрим успехом употребљујем. Кад

се ситно семе, коме дуго треба док никне, у тежу земљу

посеје, а потребна влага мора да се одржава, онда се у

току времена ухвати на површини маховина, која често

угуши ону нежну кличицу или јој бар смета да избије на

видело.

Крупније, нарочито тврдо семе, као н. пр. од иалма,

можемо посејати и у дрвене пилотине. У овим пилотинама

има нека љута материја, која толико упливише на оно

тврдо семе, да га умекша и натера да брже проклија. За

такова семена увек употребљујем те пилотине.

Пре, но-што приступимо самом сејању, треба да бу-

демо на чиото о тим: колико ћемо стручака од појединих

сората да пзведемо. Ретко ће нам кад требати од поједи-

них сората много струкова, па ће с тога и најмањи оброци,

у којима се семе продаје, имати внше зрна, но-што ће нама

бити нотребно струкова. Па нека од тог купљеног семена

нешто и не никне, нека један део нониклих биљака слу-

чајно и пропадне, опет ће нам за нашу одмерену потребу

још довољно струкова остати.

Не треба. дакле иремного сејати у један мах, а од ио-

никлих биљака треба сваку кржљаву и нејаку одма иова-

дити и бацити, и само оно за своју иотребу оставити, што

је чврсто, ираво и здраво ионикло.
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У једну повећу саксију, или поширу чинију, можемо

и више сорти посејатн; од сваке по мало, а сваку за себе

на другу страну. За извођење расада, не треба баш сувпше

велике саксије употребљавати. Најподесније су за тај посао

плитке чиније, које се за то нарочито и праве; што су

плпће, тим су за ситније семење боље.

Саксије, у које ћемо изводити расад, треба да су снаб-

девене добром дренажом (одливом), да се сувишна влага

добро одливати може, да се земља не укисели и да услед

тога семе не пропадне. Ту дренажу овако правимо: Најпре

Саксија наауњена дренажом и земљом

наспемо у саксију ситних цигала, черпића, или још боље

дрвеног угља; на ту дренажу наспемо онда, до на I сан-

тиметар испод обода, лаке, песковите земље, песка, илп

дрвене пплотине, па онда сејемо. Неки мећу на дренажу

мало ситне маховине, да земља не пропада у дренажу и

да ју не загуши, па на маховпну насипају земљу птд. По-

вршину земље, песка или пилотине, треба лепо поравнити,

да нигде не остану неравна места. Семе треба, нарочито

ситно, врло лагано и смотрено стресати из хартпје, да свуд

подједнако падне. Ту треба само мало више стрпљења и

нпшта друго. При сејању крупнијег семена то већ лакше

иде, а сасвим крупно, забада се просто протима у земљу.

Свака, па и најмања биљчица, потребује, одма још у

првом почетку, пзвестан простор за своје развиће, па ако

га још у почетку не добије, она ће да штркља и да буде

нејака, па се неће моћи да развије у снажно и угледно

стабло.

II овде треба засејану саксију покрити стакленом пло-

чом, која ће одржавати нужну влагу и топлоту, и чуватп
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сјево од опољњег утицаја, што ће допринети, да ће семе

пре и боље нићи.

Крупно семе покрићемо толико земљом, колико је

крупно оамо семе, а ситније ћемо само земљи нечим при-

тиснути, и нећемо га никако земљом покриватн.

При залнвању усејаног семена треба врло опрезно по-

ступатп, да се лепо и подједнако посејано и распоређено

семе не поремети. Овде ћемо најбоље учинити, да и не за-

ливамо од озго, него да под саксмју подметнемо чинијицу
с водом, да земља од оздо упије влагу. Кад год се земља

Овако се сеје семе у саксији.

од озго почие да суши, треба ово повторити. А кад би

се на површини ухватнла маховина, треба ју пажљиво ски-

нути једним танким, дрвеним шиљком.

Чим почне семе да ниче, одма треба саксије прозо-

рпма ближе метнутп, да поникле биљчице добију више свет-

лости, што их у порашћивању унапређује и живља им из-

гледа даје, али их не смемо одма првих дана излагати

јакој сунчаној препеци. На прозорима, где би сунце јаче

ударало, треба поникле биљке нечим засенити.

г) 0 „пинирању“ и сађењу младог расада.

Поникле биљчице не смеду у саксији дуго остати; ми

их морамо што пре повадити и у другу саксију пресадити
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„пикирати
I ', повише у једну саксију, ана растојање

од 35 сантиметара једну од друге.

Крупније биљке не дају нам много посла. Њих можемо

прстима ухватити и једним дрвеним шиљком из земље из-

вадити; али је много пипавије са ситнијим биљкама. Кад

би могао читаоцу то пикирање очигледно да покажем, много

би боље било, него овако описивањем. Али ћу се опет по-

трудити, да будем што разумљивији, и да још боље сликом

објасним. „Пикирање” је врло деликатан и пипав посао,

који зактева много пажње и великог стрпљења. Овде је

баш нужно највеће стрпљење.

Пре свега треба да се споразумемо, да се објаснимо

о величшш, коју биљчице морају имати, а да их узмогнемо

„пикирати".

Овако се биљчице еаде и
19 .

Ми видимо на пониклој биљчици два мала листића;

испод њих је мален грлић, на ком је танана жилица као

кончић, па и она ако је једва један сантиметар дугачка.

Да оваку биљчицу из земље извадимо, без неког нарочитог

оруђа, а да ју ие повредимо то је немогуће!
Као год што су нежне биљке које хоћемо да пики-

рамо, исто тако морају бити Фине и нежне справице, с ко-

јима ћемо да их пикирамо. При дну слике наше, види чи-

таоц те справице у правој њиховој величинп ; њих је врло
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лако и направити. Треба узети B—lo8 —10 сантиметарадугачко

и танко дрвце од чамовиие, липовине, или неког другог

дрвета, које се даје лако сећи. Ово дрвце треба с једиог

краја утањити и заклпснти, па у тај клис усећи мале рак-

љице, али тако, да буду с вр.ка мало извијене као рогуље,

да биљку лакше подухватити и извући можемо.

Ракљицом треба сад иодићи испод листића, а у другу

руку треба узети оно друго шилато дрвце, па шњим под-

помоћи, да биљчицу лакше и без штете извадимо; на тај

ћемо ју начпн тако лако извадити, као да ју из воде ва-

димо. Тако извађена биљчица виси сад у ракљн, придржа-

вајући се у њој својим листићима.

Друга сакоија за пикирање, треба да је одма ту при

руци; и она треба да је плића и шира. И у њој треба да

је земља добра, лака и лепо поравњена. Одма треба убости

оним шилатим ивером у земљу, и у ту рупу лепо и пажљиво

спустити ону биљчпцу с ракље, и нежно ју са стране зем-

љом утврдитп. Биљчице треба до самих лнстића да дођу у

земљу. У размаку од 25 сантиметара треба на тај начин

усадити други, трећи итд. стручак, док непопунимо саксију.

Е, то је то »аикпрање«, а сигурно рачунам, да ме је сваки

читаоц добро разумео, како треба да ради.

С почетка ће ићи овај посао врло споро и пипаво, али

доцније, кад се мало боље извежба дотични радник, ићи ће

брже, а то је и врло пријатна забава у слободним часо-

вима, да тако но једну ил’ две саксије с младим биљкама

засадимо. Ту се човек, тако рећи, шале ради, научи и мало

већем стрпљењу, иомишљајући уједно и на то, да је, за

боље успевање нашег миља, то никирање и врло потребно.

Кад смо саксију попунили, треба «расад
(( и залити.

Заливаче нису за то подесне, иа ма оне и најмање биле,

јер су и најситнијп млазеви из регаетке доста јаки, да ону,

оад тек усађену биљчицу, у положају поремете. За тај посао

треба узети оросницу, као што ју слика показује, а која

нам је увек, иреко целе године, иотребна и за орошавање

нашег собног цвећа у саксијама. Овако заливене и оро-

шене биљке, треба оставити за неки дан негде на тамно,

сасвим заклоњено меото, да жилице што пре приону земљи,
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и да биљке одпочну да порашћују. Првих дана треба их

добро причувати од оунца, јер би на сунцу одма у почетку

пропале. Још би било много оигурнпје, да их покријемо

стакленом плочом, или просто листом хартије, само да што

мање на њих упливише спољпи ваздух. После 6 до 8 дана,

можемо их помало износити на ваздух. Поглавито треба

на то пазити, да је земља увек умерено влажна, а сваких

8—lO дана треба оним дрвеним шиљком између биљака

земљу чепркати, да се површина не окоре; то треба чи-

нити само површно, да ваздух до жплпца лакше доиретп

може, да се не би на површинп ухватила плесан ни ма-

ховина, што би биљке у порасту уназадило.

С почетка ће ове биљчице врло опоро порашћивати,

али кад добију други пар листића, онда ће већ брже поћп

у напред, п ускоро ће им бити она саксија тесна.

Сад их морамо поново пресађивати; па, илп ћемо пх

опет повпше у једну повећу сакспју пресадитп, разуме се

у већем одстојању, пли ћемо их сваку за себе у оне нај-

мање саксије усадити, да већ као самосталне биљке по-

рашћују. Сад су већ и жиле веће и јаче, па ће нам с тога

ири овом другом пресађивању бпти лакше, да једном руком

ухватимо биљку, а другом да ју шиљком подкопамо, пз-

дигнемо п тако, са земљом заједно, која је на жплама при-
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онула, у одређену саксију пресадимо, залијемо и првих дана

их од сунца и ветра причувамо.

При пресађивању, било ових из семена изведених, или

већ одраслих биљака, треба на то пазити, да биљка, у сва-

ком случају право, а посебно усађена, у средину саксије

дође, јер косо, ил’ у страну усађена биљка, не само да

ружно изгледа, него је за њу и штетно, пошто се у том

олучају жиле једнострано развпјају.

Ускоро ћемо наше сађенице, из ових малих саксија,

морати у веће да пресађујемо. Чим шиле на све стране

кроз земљу продру, и у страну од саксије допру, то је

време, да пресађујемо. Кад ће то време наступпти, ми не

можемо у напрсд определитн, нити можемо по спољашностп

биљкиној познати, али се можемо врло лако о томе уве-

ритн, кад бпљку из саксије изручимо, па нађемо, да оу

жиле сакоију сасвим испуниле То баш и јесте цветарева

мајсторија, да се може о стању жила код сваке биљке и

у свако доба да увери, а да биљцн при том послу баш ни

у колпко не нахудп; јер, као год што ју лако нз саксије

с изручи, исто ју тако лако и натраг у саксију

повраћа, нарочито онда, кад оу саксије у наведеној сраз-

мери направљене; с тога и трбушасте саксије не ваљају,

јер се пз њих неда труба истрести. Увек, кад год бпљка

са својим жилама испунн саксију, треба ју у другу пре-

садити.

На послетку ћу овде још и то да напоменем, да кад

расад, као самосталну биљку ирви иут пресађујемо, треба

на то да пазимо, да се жилице не сабију у клупче, као

што то при обичном сађењу и нехотице бива, а то је врло

велика погрешка, која би цветара у толико скупље стала,

што му се тако у саксију усађен струк, никад не би могао

ваљано развити. Према дужини жила, којима, у почетку

свог оамосталног порашћивања, морамо ми правац да дамо,

треба направпти у среднни сакспје, од исте земље, малу

умку Д, па расад на њу натаћи и жилице на све стране по

„ Труба. а
је цео скдоп жила, са земљом ааједно, који саксију пситњапа.
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умци лепо и подједнако распоредити, тако, да расад са

раширеним жилама као амрел на умку седне. Сад треба
по мало земље на жилице нагртати, док саксију за толпко

ненапунимо, да 1 до 2 сантиметра од обода остане празна,

која је празнина нужна за заливаћу воду, да не би пре-

ливала преко обода, о чему ће бпти говора у следећем

члану.

д) 0 заливању цвеАа у сансијама.

Удесити потребну влагу код цвећа у саксијама, заиста

је најтежи посао. У саксијама много цвеће пропада са су-

вишне, исто тако, као и са недовољне влаге. Овде треба

и већег искуотва и веће пажње, но-што је то случај код

заливања на отвореном месту у баштн, где су жиле сдо-

бодне, и нису ограничене на известан простор, као оне у

саксији.

За заливање служимо се и овде заливачама, које треба

да су мање, због подеснијег дизања, и да имају дужу, при

крају повијену цев; дужу зато, да се подеснпје између по-

једпних струкова допирати може, а повијену зато, да се

вода узалудо не просипа.

И код неге цвећа у саксијама, зависи потребна коли-

чина воде од природе саме биљке коју заливамо. Биљке,

које у саксијама у кући гајимо, већином су сувоземке, које

иотребују умерену влагу; али их имамо и таковпх, које врло

добро подносе, да пм жиле непрестано у води стоје, и с

тога им подмећемо под саксије чиније о водом, која од

оздо непреотано жиле напаја, као што је н. пр.

ибришим-трава: итп.

Прп залпвању биљака у сакспјама, које потребују уме-

рену влагу, треба добро да припазпмо, да се не преварпмо,

па да више но-што треба залнвамо, јер би се у том слу-

чају сувишна вода у саксији укиселпла, кисела би вода

укварила земљу, и онда биљка сигурно пропада. И, као

год што је погрешно преко мере заливати, тако је исто п

велика грешка, кад оставимо тр5гбу да сасуши.

Кад би жиле у саксији почеле да се кваре и да бо-

лују од сувишне влаге, онда друге помоћп нема, но да
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биљку из те саксије одма у другу преместимо, кварне жиле

сасечемо, сво блато пшчистимо и сувљу земљу наопемо;

то јој је једини спас.

Кад се пак труба једне биљке сасуши, онда ју у први

мах не смемо одма пренагло заливати, него помало, да се

трз
гба поступно водом напоји; па пто морамо врло пажљиво

чинпти. У том је случају најбоље, да и не заливамо од

озго, него да под саксију подметнемо чинпју с водом, одакле

ће ју труба од оздо поступно да усише и жпле да навлажи.

При залпвању од озго, најсигурније је, кад саксија има

добру дренажу, да сувишна вода увек има свог правилног

одлива. Али ону воду, кој а се у чинијици од горњег зали-

вања слије, треба увен иросути код обичног
, сувоземног

и само ју садржати треба код баруша. Те се чинпјице обпчно

подмећу, да се заливаћа вода не разлпва по оним местпма

у кући, где је цвеће у сакспјама смештено.

Цвеће, које је преко зиме смештено у оним просто-

ријама, које се не загревају, треба само толико заливати,

да се у животу одржи, да се не ооушп; а у загрејанпм

одајама смештено, нарочпто које цвета, треба заливати као

и обично што се преко лета залива. Како сијне пролеће,

одма треба впше залпвати, јер цвеће онда ступа у нов жи-

вот, сокови одпочну да „налпвају
к

.

А лети, кад је цвеће

у пуном порасту и развитку, треба добро на то пазити, да

се тр5г ба никад сасвим не осуши, шта више, оно цвеће,

које је по ваздан изложено сунцу, било то у кући, ил’ у

башти, треба ће п два пута преко дана заливати. С јесени,

зими пс пролећа, најбоље је заливатп Јутром, а лети с

вечера

И на то треба добро пазити, да вода за заливање буде

увек устојана. Цвеће, које много не бира земљу, не бира

ниводу; оно цвеће, које напредује у тешкој иловачи, под-

носи истина и тврду, бунарску воду; алп оно, које само

у лакој, песковитој земљи добро успева, не подноси бу-

нарску воду, а некоје од тога цвећа, као што је н. пр.

дпвотна азалеа ил’ камелија, неће завезати ни једног иу-

иољка, ако их будемо заливали хладном, бунарском водом.

Вода за заливање у опште, треба бар толико да је топла,
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колико је топал и ваздух онога простора, у ком се цвеће

налази, па ма то и бунарска била, коју у том случају треба

смлачити. Мл&на вода у оаште , врло је добра за заливање

како оболелих, тако и здравих биљака.

Да-ли ће требати више или мање заливати, зависи и

овде од околности, у којима сс смештено цвеће налази.

ТТТто је већа топлота, и што је у смеотишту сувњи ваздух,

тпм се и више заливати мора. Кад се зими јаче но обпчно

одаја загрева, тим се и у њој смештено цвеће већма за-

ливатп мора, а у хладнијој одајп слабпје. Исто тако много

упливише и сам пораст биљке, на начии заливања. У ко-

лико је биљка у сакснји развијенија, у толико се већма и

испарава, те ое у толико више и заливати мора.

Кад цвеће, и у опште биљке у саксијама заливамо,

морамо у тој мери залити, да вода кроз ону доњу р}
г
пу про-

цури, па је с тога код пресађивања и напоменуто, да не

треба саксију до обода земљом наиунити, него да треба

оставити извесну празнпну, која ће примити заливаћу воду,

а да се преко обода не прелпва. Ту остављену празнину

зовемо ми „ливалиште^. Ако је ливалиште остављено ма-

лено, онда морамо све дотле иомало заливати, док вода

доле не процури, а да се преко обода не прелива.

Кад тр)гба сасвим пресуши иод саксије се одљусне,

па ју будемо у том стању заливали, онда ће вода кроз њу,

п пзмеђу ње и саксије, тако брзо да пројури, да се земља

тако рећп и не овлажи. У том случају морамо два

и три пута поновитп заливање, да се тру
г ба скроз паквасп.

Ири заливању цвећа у саксијп, треба и на то пазптп, да

воду не сипамо непосредно на само стабло, но увек подаље

од њега, блпже ободу, да влага постутшо до стабла дође.

Овде разумем случај, кад се залпва заливачом пз отворене

цеви; а ситном решетком, можемо и преко самог струка

преливати.

Кад понекад лишће једне бпљке увене, клоне, наро-

чито оне, која је много изложена сунцу, то не мора битп

увек знак, да је она жедна, да јој се тру
гба сасушила, него

може бити само сљедство јаког испарења, као и код бн-

љака у пољу. У том случају треба пре свега прегледати

82



трубу, да-ли је она замста у толпко сува, да ју треба за-

лити. Кад у неких биљака и после заливаља и орошавања

лишће вене, онда се мора нресадити у веће посуђе; у већој

количини земље, неће тако лако венути, али га и ту треба

умерено заливати.

Оболеле биљке, треба врло опрезно заливати, јер би

им сувпшна влага више нахудпла, но-што бп им помогла.

За цвећс у саксијама, много је боље, да га преко лета

изнесемо из куће на поље, и да га са саксијама заједно

до обода, у земљу укопамо. На тај се начин влага у сак-

оијп непрестано у подједнакој мерп одржава, а дотично

цвеће добије много више и здравпјих жила. С тпх истих

разлога треба и саксије, које оу поређане на прозорима,

■обмотати маховпном, да их сунце не може непосредно да

обасјава, а та маховпна треба да је увек умерено влажна.

На тај начпн гбди се цвећу на прозору, или на дбксату,

исто тако, као и оном у земљп укопаном.

Ако нећемо, илп не би могли да обмотамо саксије ма-

ховином, онда бар толико треба свом цвећу на, прозору

да учпнимо, да испред њега метнемо толико шпроку даску,

колико су впсоке саксије, да пх сунце бар целом својом

жестином не обасјава једнострано само, јер је то цвећу

свакојако шкодљиво.

У колико је саксија мања, у коју је цвеће усађено,

у толико га чешће треба залпвати. Исто тако и цвеће у

тешкој земљи уоађено, треба ређе заливати, јер се тешка

земља спорије суши; а у лакој земљн, која се брже суши,

треба ће и чешће заливати.

У слободи, на пољу у башти, добива цвеће свежу,

оживљавајућу рбсу. Ако дакле хоћемо природи да сљеду-

јемо, да нам цвеће и остале уресне биљке, које у кући под

кровом гајимо, добро и живо напредују, ми ое морамо по-

бринути, да му рбсу вештачким начином надокнадимо. Ми

то чинимо ороlиа.вањем.

За орошавање цвећа у саксијама, треба да је вода нај-

чистија и млака. За орошавање треба у сваком случају из-

бегаватп бунарску воду, од које нам, од креча који се у

83



њој налази, лишће побели, као што је и код орошавања

цвећа у башти речено. Онако треба у крајњој нуждп

и овде с бунарском водом поступити. Увек треба и овде

најпре залити струк, па га онда оросити.

Цвеће у сакспјама, које у кућп, относно у соби гајимо,

не можемо ничим другам орошавати, до само оросницом,

коју сам на страни 78. показао. ГБом се свакп листак врло

лепо, и од озго и од оздо, оросити п опрати може. Цвећу,

које се негује у загрејанпм одајама, где је ваздух сув. не-

опходно је нужно, да сс свако јутро орошава, да се освежи

и прашина спере; без тога не може цвеће добро да на-

предује.

Цвеће с крупним лишћем, као што су иалме, фикус,

аралија птп., треба посведневно пратп меким сунђером, ме-

ком крпом, или меком четкицом, а пре прања треба најпре

убрисати прашпну с лишћа; тако ће се и лакше п лепше

опрати.

е) 0 иотреби иресађивања старијих биљана, из једне

сансије у другу.

На пољу, где се жиле и гране по вољи својој шнре,

узимају биљке увек онај облпк, који природи дотичне биљке

одговара.

Сокови се поглавито пењу у горње гране, док ово не

достигне своју природну дужину, па кад то буде, онда се

у своје време развију цветови у оној мери, како је то по-

једнним родовима својствено.

Тако не бива код биљака, које су у саксијама огра-

ннчене на пзвестан простор. Биљка нагиње да се у својгш

природним размерама развије, али развијће гранчица стојп

опет у сразмери према жилама; ако жпле немају довољно

хране, онда ће само главне гране порашћпвати у дужпну,

и то само спољне, а код унутрашњпх ће лишће мало по

мало да опада, па ће се мало по мало и саме гранчпце

осушити, цветова ће на заосталим гранама бити врло мало,

п што буде, бпће неразвпјено, неугледно, па ће п цела

биљка изгледати јадна и чемерна.

Гранчице, које, силом околности, буду порашћивале у

дужпну, бпће танке, водњпкасте и нејаке, п у њима ће

84



соковп врло тешко допирати до врхова, да биљку одра-

њују. Услед тога ће биљка да болује, мало по мало ће да

се сушн, и на послетку ће да пронадне.

То се предупређује пресађивањем из мање саксије у

већу, а у исто време и додавањем боље и јачо земље. Како

се биљка на овај начин пресадн из једне саксије у другу,

одма ће одпочети бујније да порашћује, показаће новог

живота, и обилатије ће да цвета.

Овде су изузете оне биљке, које не подносе ђубрење

ни чешће пресађивање, а о којима ћу доцније говорити.

ж’| Знаци, ио нојима се познаје, да треба биљну из једне

сансије у другу пресадити.

Већину биљака, које у саксијама гајимо, треба ће само

једанпут преко године пресађивати. Мање биљке, које уочно

бујно напредују, треба нресађивати два и три пута преко

године, јер треба да добију и више хране, да се у бујности

својој одрже, да им се не спречава порашћнвање.

Веће биљке иак, које се не развијају брзо, довољно

је, да пх сваке друге године у другу саксију пресађујемо,

па и ово мора често да буде на штету њиховог лепог

облика; с тога треба при том послу врло пажљиво по-

ступати.

Ово су главни знаци, по којима ћемо познати, да неку

биљку треба из једне саксије у другу пресадити:

1. Кад се биљка у жилама у тој мери развије, да јој

саксија, у којој је, иостане мала, да се земља између жила

већ више и пе оиажа, но да је остао само гд силет од жилд.

2. Кад у иорашћивању тргне натраг, нарочито кад на

доњим гранама одиочне лишће да жути и да оиада, и да

се гранчице суше.

3. Кад се иримети, да се грапчице, цветови и лишће

неће као што треба да развијају; и

4. Кад се биљка толико суши, да јрј већ пи иосведневно

иравилно заливање не иомаже.

Осим тога, треба биљку и онда пресадити : кад оболе

и почне да куња, услед несразмерно велике саксије и хр-
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ђаве земље, или због недовољног отицања заливаће воде,

што је, као што је на свом месту речено, најпречи узрок,

да одпочну жиле да труну. У свима. овим случајевима, треба

за иресађивање узети мање саксије.

Употребљене већ старе саксије, које хоћемо да узмемо

за пресађпвање, треба добро испрати пре, но-што ћемо у

њих усадити друго цвеће; то много упливише на боље ушпе-

вање новоусађене биљке, пошто је она нечистота, која је

од пре заостала, запушила све шупљике, у које ое увукле

кличице разних шкодљпвих гљивица. Одма дакле, чим се сак-

оије испразне, треба их опрати и осушити, да су увек спремне

за употребу. Саксије треба метнути у један чабар с водом,

ту их оставити неко време да престоје, да се сва прљав-

штина добро окваси и боље и лакше спере; после тога,

треба саксије оштром четком, и с поља и изнутра, добро

очистити, испрати и осушити, јер кад би се употребиле док

су још мокре, онда би се»земља у странама од саксије на-

муљила и запушила би шупљике, што би, као што смо на-

пред видили, по успешно порашћивање биљке, штетно било.

з) Иад, и нано треоа пресађивати ?

За пресађивање из једне саксије у другу, најподесније

је пролеће, па онда време од половине меоеца јула, до по-

ловине месеца августа.

И за цвеће у саксијама, врло је шкодљиво, кад би се

пресађивало у цвету, или одма после цватње. Но ако би

се пресађпватп морадо, онда треба при пзручивању из једне,

и пресађивању у другу саксију, да се жиле ни у колико

не поремете, п да се неповрођена труба, са земљом заједно,

у другу саксију пренесе; с тога треба струк мало залити,

да се земља при истресању не бп ронила. Али кад у своје

време пресађујемо, онда не треба заливати, шта више, треба

оставити да се труба мало сасуши, да би могли стару земљу

између жила лакше ишчистити.

Пресађивање пз једне саксије у другу, извршујемо на

следећи начпн: Левом руком треба тако обухватпти биљку,

да нам струк између два средња прста дође; тако обухва-
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ћену биљку треба сад са саксијом заједно обрнути, па де-

сним дланом по днј
г сакоије ударати, или ободом од саксије

о астал (види слику), или другн пеки предмет опрезно луп-

кати, док струк с трубом не пспадне из сакоије, па онда

саксију лепо издигнути. Код велпких биљака и велпких сак-

Овако се труба из саксије истреса.

сија, где се не може на тај начин истресати, треба још

једно лице узети у помоћ. Један ће од њих ухватити струк

обема
рукама, и мало ће га, са саксијом заједно, од земље

издигнути, а други ће једним дрветом по ободу од саксије,

87



свуд унаоколо, дотле л}
г
пкати, док се струк, с целом тру-

бом заједно, од саксије не одвоји и ненопадне. Жиле, које

би се при истресању тр)
т бе расплеле и укострешиле, треба

до земље оштрим ножем сасећи.

Овако се стара земља између жил& рашчишЛава.

Код двећа са меснатпм жилама, као д]то их имају иалме,

које не подносе да им ее жиле сасецају, треба сву стару

земљу између жнла пажљиво ишчнстити, и то дрвеним шиљ-
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ком, као што слика показује, а уједно се и постарати, да

се много заплетене и замршене жпле, у иеколико и рао-

плету; то много допрпносп правплнијем порашћпвању до-

тпчне бпљке.

Кад се струк из саксије истресе, онда треба жпле добро

прегледати, е-да-ли су све здраве; нађемо-ли коју суву,

оболелу, натрулу, или нначе новређену, онда треба само

њу до здравине да сасечемо, а друге не треба да дирамо.

Ако небп моглп да истресемо трубу на речени начин,

а из узрока, што оу ситне жпле за саксију прионуле, онда

нам не остаје ништа друго, но да разбијемо саксију; јер,

кад би тр}
гбу извлачпли силом, не би ваљало, покидали бн

жиле и упропастили би тиме дотичну биљку.

Кад већ трубу истресемо, узећемо другу саксију, која

несме бити много већа од оне, у којој је биљка, билч, па

ћемо као што је на свом месту речено доњу рупу

покрити черппћем, направићемо дренажу, насутп нове, добре

земље и усадити струк. Пошто га у нову саксију лепо

сместимо, онда ћемо свуд унаоколо насипати ситне земље,

која несме бити одвише влажна, но пре може бити сувља,

а прп том насипању земље, стресаћемо умерено и саксију

и биљку, да се све празнине између жила земљом испуне.

Кад сакспју до половине земљом напунимо, онда ћемо, јед-

ном дрвеном обличицом, набијати земљу овуд уза страну

од сакспје. Кад саксију у толико испунимо земљом, да нам

испод обода остане довољно ливалиште, онда ћемо залити,

относно целу биљку полити устојаном водом, али о неком

фином решетком, па ћемо, овако усађену биљку, оставити

за неколико дана негде у ладовину.

Цвеће, које остаје више година у једној истој саксији,

морамо сваког пролећа подкрепљавати новом, плодном зем-

љом, и то на овај пачин: Горњу, стару земљу, треба јед-

ним дрвенпм шиљком рашчепркати до сампх жила, алп

треба и пазити, да не повредимо жиле. Ову рашчепркану

стару земљу, треба истрести и новом заменути. За дуговечно

цвеће, као што је иеларгонија, бегонија, иалма итп., које се

сваке друге, треће године преоађује, можемо овој новој

земљи додати и мало саструганих говеђнх рогова; ово том
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цвећу врло добро годи, и више доприноси да се земља не

укисели, но и само угљевље, које се не меће само у дре-

нажу, иего се, у прах стучено, и са земљом меша. У прах

отучено и са земљом мало помешано дрвено угљевљо, годи

сваком цвећу без разлике.

Овако ћемо у опште поступитп и с оним цвећем, које

смо летос из саксија у земљу пресадили, кад га с јесени

хтеднемо поново у саксије да пресадимо, па и онда ћемо

поглавпто на то пазити, да жиле што више очувамо.

и) 0 нресању извесних биљана.

Меоец Фебруар је минуо, а полагано настаје пролеће.

Паше цвеће, које је преко зиме било омештено у иодруму,

предсобљу, или негде у споредној хладној одаји, и које се

морало за то време зимовања да задовољи са својим по-

ложајем, показује сад опет више живота. Кришом про-

вирују из стабла и огранака набубрени пупови и зелени

листићи, па је сад наступило време, да се и ми сетимо на-

ших презимелих љубимаца, да им припомогнемо, да снаж-

није и веселије ступе у нов живот.

Ми можемо с те стране много да допринесемо, да

биљке живље п спажније потерају. Мало пре смо видилп,

како може умесним и у своје време извршеним пресађи-

вањем, да постане из семена голема биљка. После зимског

санка, пробудп се нов живот у биљкама; сад треба поново

да нам, својим лишћем п цвећем, красе наше куће и наше

баште. Зато им је потребна нова храна. Ми ћемо неке од

тих биљака да пресадимо у башту, а неке ћемо од њих и

даље да оставимо у кући, алп ћемо комад по комад изно-

сити, и у друте саксије пресађивати.

На особеном столу, лежи већ спремљена нова земља,

којом ћемо стару да заменемо.

Најпре ћемо комад по комад прегледати, да-.ш је свакн

здраво презимио, или је некп од њих п оболео, а неки,

може бити, и пропао. Сасвим оболеле треба бацитп; нпје

се вајде шњима п даље петљатп и мучити, кадје извесно,

да успеха не може битп, да их не можемо у нов, бољи

живот повратити.
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Пресађене здраве биљке, ми ћемо сместити на одређена

места, и даље ћемо их по иравилу неговати.

Скресапа иеларгонијб.

Многе бпљке и одвише потерају у огранке, као н. пр.

аеларгонијафуксија и њима подобне друге бпљке, које у

опште бујније порашћују. Њих не можемо тако оставити ;

и какви би то били голи задругари, кад би их у штркљас-

тим огранцпма оставили! ? Мн их морамо скресати; ми их

морамо доота кратко подкресати, да сва заостала доња

окца, на подкресанин стабликама, оживе и избију у нове

огранке. На тај ћемо начпн добити лепе нове жбуниће од

иеларгоније и њој подобног другог цвећа.

Биљке, које виооко расту, као на пример фуксија, абу-

тилон и њима подобне, треба такоре скресати, али пазити,

да им одржимо леп облик, лепу, угледну круницу.

Е, тако на сваком струку имамо сад по иешто да учи-

нимо: да га у леиши облик дотерамо, да густе ограпке
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разредпмо, да га од сувих грана рашчистимо, да му обо-

лело и неугледно лпшће поскидамо, да га од вашица и

других штеточина очистимо.

То су нам дакле првп пословп на нашем презимелом

цвећу, и ми треба те послове што тачније и што брижљи-

вије да извршимо, да нам миље наше што спремније у нов

Скресана фуксија.

живот ступи, и да нас и ове годпне својом лепотом задо-

вољава и весели, као што нас је и прошле годпне задо-

вољавало и веселило.
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ј) 0 смештању цвеАа у саисијама ирено лета.

Што је време топлијо, што нас више изазива на поље,

то ћемо се и ми озбиљнпје побринути, да неки део нашег

цвећа, које у кући негујемо, нзнесемо мало и на поље, и

да му негде згодно место за летовање одаберемо, да и

оно за неко време у слободн проведе и просејири, да н оно

ужива благодети кншице и росице, да се насити природне

хране, и тпме се боље спреми за зимњи боравак у соби.

Мн имамо, рецпмо, згодну малу баштицу, доксат (бал-

кон| н пошпру даску испред прозора.

Алп сад настаје пптање: које ћемо цвеће да изнесемо

у башту, које ћемо да сместпмо на доксат, а које ћемо и

даље да оставимо у кућн на прозору?

Баштица нам је добро заклоњена од јаких, хладних

ветрова, и она је, без оумње, најбоље и најподесније место

за летовање нашег собног цвећа, цвећа у саксијама. Ако

хтеднемо, мн можемо сво наше собно цвеће сместити у

башту да летује. Неко ћемо сместити на места, која су

више изложена сунцу, и то поглавнто оно, које је прези-

мило у хладним одајама, или у подруму, као што је н. пр.

ружа., леандер итп.; друго ћемо постројпти где има више

хладовпне, у опште све тврђе и крупнолисте биљке, као

што су иалме, бегоније, азалеје итд., али ћемо их, као што

је на свом месту речено, у сваком случају укопати у земљу

са сакспјом заједно. Ово је, као што већ рекосмо, врло

потребно, јер би се без тога земља у саксији, изложена

ветру и сунцу, јако исушила, а у њој усађена биљка имала

би да претрпи много незгода од суше, лишће би јој вело

и жутило, у порасту би се помела у кратко речено, ми

би имали полу мртве биљке, кад би их онако у голим сак-

сијама, изложили по цео дан сунцу и ветру.

Дбксати „балкони«, нису баш тако подесни за смеш-

тај цвећа преко лета, јер онако отворено и високо смеш-

тено, нема цвеће довољног заклона. Ветар дува са свију

отрана и удара уздуж и попреко, што за осетљивије биљке

није баш ни најмање прпјатно. Осетљивије биљке, не могу

те вихоре да поднесу.
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За иалме, камелије, азалеје итп., много ће боље битп,
Да их и преко лета оставпмо у кући, ако у баштп не бп

пмалп поднесног места, да бп их, као што ваља, могли

сместитп.

На дбксатима можемо да сместпмо леандер, пеларго-

нију, рузмарин, фуксију и њпма подобно цвеће; оно се

ту врло добро развпја, њему не шкоде много ветровп.

На дбксатпма п на прозорпма врло се брзо исушују

саксије, пс тога морамо добро пазпти на залпвање. А како

пх ту не можемо укопавати у земљу, то је неопходно нужно,

да пх као што сам напред напоменуо обмотамо ма-

ховпном.

За дбксате п прозоре, можемо да направпмо и санд\ -

чпће, па да у њпх поређамо сакспје, а пзмеђу ових да на-

туткамо махошшу; то ће пћп лакше, него обмотавање. У

тим сандуцпма можзмо врло дивно да сместпмо цвеће у

сакспјама разне велпчпне. По задп треба да дођу веће, а

с преда мање оакспје; псто тако треба пна прозорпма

да буде.

Са пзношењем цвећа на поље, не треба се баш много

журити; онда, кад хладнпје ноћп сасвим престану, кад га

без страха пзнетп можемо онда ћемо га п пзнетп, а пре

не. Некпх годпна можемо то учпнптп раније, а некпх доц-

нпје; после Ђурђевдана бпће најспгурнпје. Једна ласта не

правп пролеће; п кад после неколпко првпх топлпх дана,

којп нас измаме, наступп на једанпут п пзненадно хладно

п кошљпво време, пострадаће нам пзнешене биљке, преко

сваке мере. Мп те нагле п шкодљпве промене времена, п

на нама сампма, врло добро осећамо; ту је одма назеб,

кпјавица, кашаљ а за бпљке су такове промене још

осетљивпје. И оне назебу при таковпм променама, п пре-

секу у порашћнвању, ако пм брзо не прппомогнемо.

Пре но-што ћемо цвеће пз куће на поље да пзнесемо,

треба да га најпре помало привпкавамо на спољни, оштрпји

ваздух. Најпре проветравањем одаја где је зпмовало, а доц-

није да га сместимо на поље негде у заветрину, под нижа

дрва птп. Ако тако пе учпнпмо, можемо спгурнп бпти, да
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ће нам у соби разнежено и на једанпут на поље изнешено

цвеће, прво жешће сунце, или мало хладнији ветар, оште-

тити; видпћемо, како се врхови и ивице од разнеженог

лишћа коврче и суше, па ће лишће и да опадне.

к) 0 нези, у нуки ирено лета заосталог цвека.

Цвеће, које смо на поље изиели, зактева другчију негу

од оног, које је и даље остало у кућп. На пољу га је лакше

неговати. Тамо смо сваком цвећу одредили своје место, где

ће моћи, под упливом свију околности, и да остане; једно

је пзложено сунцу, а друго је заштпћепо у хладовинп; са-

свпм у хладовпнп, у дебелом хладу, неће да напредују ни опе

биљке у саксијама, које иначе добро подносе кућевну хла-

довину. Сад је само нужно да се умерено заливају, оро-

шавају, и, може бити једном преко лета, да се добро раз-

блаженом шталском мокраћом залпју. II то је све. А на

против у кући, где ваздух не може подједнако да упли-

впше на цвеће, где је уплив светлоотп кроз прозоре сасвпм

другчији, где нема кише ни росе, где по потреби морамо

и хладовину да стварамо сасвим је другчије.

Не пазећи на све те околпости, много се при незп

цвећа у кући и грешп! Палме, иаиратине, глоксинијв итд.,

излажу се најжешћем оунцу; оне се чпсто пеку, услед тога

пожуте, добију пеге, и неће нпкако да напредују у порасту.

Одма после Ђурђев-дана, кад већ настаје јаче сунце,

треба собно цвеће, кад је год ведар и сунчан дан, око

подне по мало засењавати завесама, а доцније треба то чи-

нити већ око 9 сати, па га тако у засени држати све дотле,

док сунце на тај прозор бије. Кад сунца нема, не треба

ни засене.

Свако јутро треба наше цвеће у кући да орошавамо

млаком водом, а пред вече треба сваку саксију прегледатп,

да није труба у њој оува; које су суве, треба их залити

и опет ороспти. Кад је време хладно, не треба орошаватн.

Ако на доксату и на прозору нису обмотане саксије

маховином, онда их морамо и на подне прегледати, да се

нису осушиле; па ако су, треба их и у подне залити, ако
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их сунце не обасјава свом својом жеотином. Свакојако је

боље, да се саксије обложе маховином, и онда се труба у

саксији неће тако брзо исушивати, нити ће бити потребно

заливање у подне, јер то заливање, нарочито ако је сунце

препекло, не може бити корисно као оно заливање с ве-

чера; па и кад би морали на подне заливати, моралп би

то врло смотрено чинити, да пе учинимо више квара но

користи. Ако то заливање на подне није баш прено нужно,

онда ће много паметније бити, да у то доба и пе заливамо.

Бива, да се на подне залпвена саксија не осуши до вечера,

кад настане опште заливање. Ми смо с тога принуђени, да

непрестано над"ледамо поједине саксије, па онда при оп-

штем заливању залијемо случајно и оне, које нам се при-

виде, на које само посумњамо да су суве, и онда смо одма

пореметили наш правилан рад око неге цвећа у кући, а

тога треба да се клонпмо, колико је год више могуће.

Сваку биљку која вене, треба наравно одма залити, па

не само једанпут, но и два, и три пута, као што је то код

„за.швања« објашњено.

Цела се дакле нега састоји у смотреном орошавању и

заливању, и подесном смештању.

л) 0 уношењу цвеАа с иоља у нуку.

У ко.шко нам се впше јесен приблнжава и хладније

време наступа, у толпко нам више престају свп напред по-

менутп радовп. На пољу смештено цвеће, сад већ впше не

смемо орошавати, јер су и на пољу јаче рбсе, а заливати

биће довољно два-три пута преко недеље. Треба, да нас

неби мраз изненадио и наше миље поништпо, да се спре-

мамо за уношење цвећа с поља у кућу.

Па, ако би јесен још и лепа била, опет зато треба сво

цвеће из земље да повадпмо и да га негде прпвремено

склонимо, па, богме, и што пре у кућу унесемо.

Пре него што бп цвеће у кућу унели, треба свакп струк

да очистимо најпрс од сувих гранчица и од сувог лишћа;

да саксије лепо оперемо и сасвим их чисте и у реду у кућу

унесемо. Оно цвеће, које долази у топле одаје, треба одма
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иа одређена меота оместити; исто тако и оно, које долази

у споредне хладне одаје; а оно, које ће на зимовник доћи

у подрум, као леандер, ружа, фуксија итп., треба дуже

оставити на пољу, ал’ у неком заклону под кров, да боље

за зимовање очврсне. Већина ових чвршћих бпљака не-

хаје, да их баш и 2—3° К. јак мраз п опали, јер ће се и

онако морати на пролеће кресати летошњи леторасти, а

остало, старије дрво и жиле у земљи, неће тај мраз

оштетити.

У кући немамо увек толпко залишног простора, да

би могли сво наше цвеће, ако би га повише имали, онако

распоредити п оместптп, као на пољу. Преко зиме мора

се и оно у одајама задовољити с оним, што му можемо

дати, али само треба на то добро да припазимо: да нај-

осетљивије п најбоља меота добије, па и оно најнпже да

дође најблпже прозору, и онда смо учинили све, што смо

му с те стране учинити могли. Доцније морамо саксије и

окретати, да повремено све стране дотичне биљке добију

пуну светлост, да не би стабла и огранци, у поједнних бн-

љака, грамзећп за светлошћу, кбсо и једнострано пораш-

ћпвали.

м) 0 зимсној нези.

Зимска нега разликује се, у главноме, од летње неге

у томе, што сад не можемо баш толико гледати на бујно

и снажно порашћивање, колпко само на то, да нам миље

наше добро и здраво презими.

Према простору, у ком је двеће смештено, разликује

се и нега.

У топлим одајама, које посведневно загревамо, где

већина биљака, тако рећи, и непрестаје да расти, морамо

цвеће исто тако заливати као и преко лета, а кад је време

лепо, онда га можемо и орошавати, а крупнолисте биљке,

као што је фикус, камелија, иалме, и њима подобне, треба

пда перемо. Прашина, инсекти - све то јаче пада преко

зиме у собн на биљке и шкоди им, али се све то поправи,

и шкодљив уплив одклони, кад их млаком водом оперемо,
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кад их умијемо. Зими треба то чинити бар сваких 8 дана

по једанпут.

Кад наступи љућа зима, па се је бојати, да ће нам

цвеће на ирозору од зиме страдати, онда га морамо свако

вече с прозора скидати и подаље од прозора смеотити.

То врло ружно изгледа, а правог љубитеља двећа чисто

срце заболе, кад ое прозори замрзну, па мраз дохвати и

оно на стаклу приљубљено лишће, те га упропасти. Па и

ако таково лншће увек баш и не пропадне, нарочито од

тврђих биљака, ипак пропадне већина, а без штете

никад не прође.

У хладној одајп, потребују биљке много мање воде ;

неке од њих треба заливати тек сваких 8 дана, па још и

ређе, а орошавати не треба никако. Ми и онако имамо

преко зиме довољно посла да биљке чистимо од пожутелог

лишћа, непотребних изданака итд., а орошавање би само

впше допринело, да биљке жуте и труну. Чешће проветра-

вање, отварање прозора ил’ врата, кад је год леп и сунчан

дан, не смемо нропустити; то даје биљкама нов жнвот у

оном зимском затвору. Али врата и прозоре не смемо у

једно исто време отварати, него: или једно или друго, по-

што би промаја биљу шкодила.

Најмање нам посла задају оне биљке, које су смеш-

тене у подруму. Кад п кад, кад се на њих сетимо, треба

да их прегледамо, па да увело, хрђазо и плеснпво лишће

очистимо, да при лепом времену отварамо, прозоре или

врата, и да сачекамо пролеће, кад ће и за те притворенике

да наступи нов живот.

н! 0 болестима и штеточинама.

Понекад и болује наше цвеће. Настаје питање: за-

што се оно иобољева? Нпшта није лакше, но одговорити

на ово питање. Општи је одговор; зато, што се шњим при

нези неумвсно иостуиа. Па и опет зато, није баш тако ни

лако побројати све поједине олучајеве те неумесне неге,

јер их код сваке биљке много има, а многп од њих изази-

вају п једнаке знаке болести.
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Узмимо само тутило и оиадање лишка, једна појава,

која се врло често указује, а ту су разни узроци, који ту

болест изазивају. На првом је месту узрок пеумесно зали-

вање. Од претераног заливања у невреме, пожути лишће,

а много пута п опада; то исто бива и онда, кад св недо-

вољно залива.

Лишће може жутити и опадати и опда: кад у месту,

где су биљке смештене, нема нужне топлоте; кад нема

довољно ваздуха; кад нема довољно светлости; кад се

бпљке из топле собе изнесу на студ, као што то врло често

бпва, кад се цвеће сувише рано из куће на поље изнесе.

Све то непосредно п штетно упливише на правилно раз-

вијће биљака. Предходном неумесном негом, може болест

поступно да се изазива, а после је довољан и неки мали

спољни узрок само, па да болест на видик саовим јасно

пзбпје. Кад се болест већ укаже, онда морамо да орачу-

намо сву досадашњу негу, па да видимо шта смо све чи-

нили, да видимо у чему смо погрешили, неби-ли наишли

на узрок побољевању, па према томе онда, да оболелу

биљку и лечимо.

Кад на загрејану биљку наиђе одма студ, одма ће и

лишће у след тога да пожути; а увенуће и одпашће, кад

са отуди дође одма у претонлу кућу.

У оном тренутку, кад нам биљке оболу, кад више не

напредују, или лишће своје бацају, треба на то да помиш-

љамо, да више нису у стању да подносе већу влагу, па их

онда, или не треба много заливати, или их не треба зали-

вати никако. Само се на то врло ретко помишља, те отуда

и долази, да се наше оболеле биљке са незнања и одвише

заливају, у тој намери, да се на тај начнн „поврате
(С

,
а

баш услед тог јачег заливања, оболу пре свега жиле,' и

онда тек наступа права болест, са које биљке одма и

пропадну.

Па како треба да иоступамо с о6олели.и биљкама ?

Према предизложеном, треба оваку ону биљку да сматрамо

као болесну, која, ма и најмање да покаже неки од на-

ведених видних знакова, и да ју од здравих одвојено не-

99



гујемо. Оболелој биљци нису потребне велике ' »понуде
11

,

јер их она не може ни изупотребити; оболела биљка треба

да се опоравља; њој је потребна сад само одмерена нега.

Пре свега треба да ју као што рекох од здравих

одвојимо, јер ћемо ју на тај начин моћи лакше да „дво-

римо«, иа ћемо ју скорије и сигурније моћи да излечимо.

Још одма у почетку треба да будемо с тим на чисто;

е-да-ли ће боље бити, да ју, пре свега, пресадимо у другу

саксију, или ће бити боље, да ју и даље оставимо у ста-

рој ? Покретање с једног места на друго, може често и

да шкоди оболелој бпљци, нарочито у кући, па с тога

треба добро да промислимо, да-ли ће та оболела биљка

имати још довољно унутарње снаге, да сад то пресађивање

издржи ? Ако доконамо, да може да издржи, онда ћемо ју

без отлагања одма у другу, нову саксију пресадити, а за

тај посао је најподесније време пролеће. Лето је за тај

посао неподесно, ајесен је најнеподеснија. Но ако би било

преко потребно, онда се мора пресађивати ма у које доба.

При изручивању трубе, треба мало боље припазптп,

јер у овом случају иде то мало потешко, пошто се земља

за саксију лепи и делимице испада, што нас очигледно

уверава, да су досадањом негом жиле оштећене. Нема на

њима ни трага од њпхове пређашње здравине, све је то

пзумрло и поцрнило.

Биљка треба сад поново да добије нове жиле, зато

треба старе, хрђаве, посећи, докле су црне и труле, стару

земљу ишчистити, па онда треба биљку пресадити у мању

саксију. Земља треба у овом случају да је лака, песко-

вита, а оних ситних черпића, који сачпњавају дренажу,

треба мало повише при дну насути, да буде јачи одлив. У

неким случајевима биће потребно, да н саму биљку мало

скрешемо.

Пресађену биљку треба сад добро залити, да вода

кроз саксију процури, па онда ју сместити сасвим близу

прозора, али ју печим од сунца заклонати. Оболелу биљку

не треба скривати у тамне буџаке, или међу друге биљке,

јер је њој најбољи лек : довољна, ублажена светлост. Сад
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треба добро припазити на умерену влагу"и топлоту. То су

лекови, који ју избављају од омрти. Опорављење оболеле

биљке иде врло поступно и опбро, зато треба сваки онај

да има мало више стрпљења, који је вољан да лечи, и да

излечи оболелу биљку.

Све оболеле биљке, треба да остану преко целог лета

укући, на одређеном месту, да се одатле не крећу; само

тврђе биљке, пошто су се у соби мало опоравиле, можемо

изнети на поље, и сместити на неко добро заклоњено

место. При том треба и на то припазити, да се оболелим

биљкама повремено пере лишће, да се на њему не нахва-

тају листне вашице, које врло радо иду на оболело лишће

п упропашћују га.

Кад болеснице полагано добију добре и здраве жиле,

добпће одма и нове изданке, што је знак, да се опорав-

љавају, и онда се могу већ пресадити у бољу, снажнију

земљу, и неговати као п остале здраве биљке, а ми ћемо

сад на њима имати двојако задовољство : једно, што смо

их излечили и избавили од смрти; а друго, што смо шњпма

поново увећали нашу биљну задругу.

Цвеће и уресне биљке, које у кући у саксијама негу-

јемо, не страдају толпко од разних инсеката, као оне на

пољу, али се опет зато нађу и на цвећу у саксијама, по

неки ситни незвани гости на лншћу и стаблу, којп га

сишу и кваре.

Врло су несносне и немиле наметнице листне вашице

(АрМз), а уједно су и опасне штеточине. Понекад онаказе

читаву биљку. Оне се у читавим ројевима населе по врхо-

вима младих гранчица и по лишћу, па га сишу и упраш-

ћују; оне намамљују и мраве, јер избацују од себе неку

слатку течност, на коју мрави врло радо иду. За ута-

мањивање ових вашица, олужимо се разним средствима,

од којих ћу овде да наведем само она најјеФтииија, а

уједно и најопгурнија. Неке можемо на сигурно утаманити
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јаком сланом водом, и то на овај начил ; Умочићемо перце,

нли четкпцу, у добро слану воду, па ћемо премазати, или

нечпм попрокати вашљпве листове, па ће вашице поцр-

катп. - II јаком саауњавицом, од простог, црног оапуна,

можемо да их ноништимо, само што ово средство морамо

чешће употребљавати. Исто је тако добар и уварак од

дувана, квасије, или орахове коре. Ма које од овога, треба

добро искуватп, па уварком премазати вашице. Кад не-

стане вашица, нестаће и мрави.

Од вашицЗ нааадпуто и уароаашпено лишће.

Црвци (Соссиз) су наметнице с плоснатим телом, које

се по гранама и лишћу прилепљене налазе. Њих морамо

неком оштром четкицо.м, или прстима скидати, пошто дру-

гог лека немамо; можемо и њих уварком од дувана ма-

зати, само што овај уварак мора бити много јачи од онога

за вашице.

Доста штете наше цвеће у саксијама и глисте. Оне

изрове читаву мрежу ровова између жила, што ни за коју

би.вку није добро. Где их у саксији има, познаћемо одма

но оним клнсницама, које на површину избацују. Чим те

клиснице на површини приметимо, одма треба узети млаке

воде и у њој раотопити обичне соли, па том сланом водом

залити дотичан струк; глисте ће, или измилити на повр-

шину, те ћемо их покупити, пли ће поцркати у труби. Ако
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не помогне ова слана вода, онда треба трубу из саксије

истрестп, ову земљу шиљком ишчистити, глисте истребити,

а струк одма у другу, чисту и здраву саксију и добру

земљу пресадитп.

Осим глпста, укажу се више пута, на самој површини

земље, сиђушнп црвеннасти црвики, којн се повремено до

жпла у земљу спусте, и пошто се соком из жила насишу,

они опет на површину пзмиле. II њих ћемо, или оланом

водом, или ситном прашином од љутог дувана уништити.

Па п у овом ће случају боље бити, да и земљу променемо,

и заражену биљку у нову, или добро испрану стару сак-

сију пресадпмо.
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ДОДАТАК.

О набављању са стране.

Шрве наше биљке, или набављамо у месту, плп пх до-

бављамо од некуд са стране; а кад нам се доцније омилн

„цвеће«, и постанемо страстни пријатељи његови, онда

ћемо пожелити, да га, и што више и што леншег, имамо

II у собн II у башти.

Да нам још у почетку прође све без штете, то нпЈс

могуће. И вештијем цветару не испадне увек све за руком,

н томе не мора бити увек он крив, но разне природне по-

јаве, којс он није у стању да одклони, ни да их савлада.

Ту и он погне главу и с бблом у души прећутп, а некмо-

ли неки почетник. Дакле, не треба одма клонути духом,

не треба одма изгубити вољу на ову лепу, прнјатну и пле-

мениту забаву, чим се случајно нека биљка осуши, или,

Бог те пита са чега оболе и пропадне.

Свакојако ће боље бити, да се у ночетку ограничимо

на неки известан број и то мало тврђих биљака, као што

су н. пр. иеларгонија, фуксија, традескапција, асиидистра,

чвршће иалме итп., па тек онда, кад се мало упутимо, да

отпочнемо и са осетљивијима. С тога и није добро, да као

ночетници добављамо одма целу нашу збирку са стране.

За набављање биљака са стране, без сумње је најбоље

и најподесније пролеће и лето. Наше су одаје онда нај-

светлије и најзрачније; у њима тада нису биљке нзложене
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сувој собној топлоти у тој мери, као гато је то случај

зими, кад се одаје загревају и више држе затворене; тада

је и мала разлика између наших одаја и стаклених кућа,

тада се и биљке у одајама врло лако иавикну. Ја велим

да се навикну, јер треба знати, да је потребно прилично

времена, да се биљка, коју смо из стаклене куће добили,

навикне на нове прилике у обичној одаји соби, у којој

нема све оне удобности за свој пораст, које је имала у

стакленој кући, из које је донешена.

Кад са стране набављене биљке неће одма бујно да

напредују, кад изгубе своју светлу боју и оклембесе лишће,

одма ће им се рећи да су оболеле, па се онда, то више

то мање заливају, час на топлије, чао на ладније меото

премештају, и нпшта се не пропуоти, а да се неопроба,

да се биљка „повраги« опорави, па у тим многим ба-

бичлуцима и пропадне.

У ком се стању нека биљка налази, кад се из ста-

клене куће у одају пренесе, можемо се и на нама самима

уверити, кад се из једног предела у други преселимо, на-

рочито онда, кад долазимо из повољних, у неповољније

климатске прилике. Ту је, пре свега, нуждан мир и из-

вестан ред. Исто је тако и код биљке. Непрестано преме-

штање с једног места на друго, разне пробе и непрекидан

прелаз из једне крајности у другу при нези, проузрокују

и изазивају тек праву болест, а на послетку и смрт код

биља.

Добро , најбоље место у одајп, изложено довољној свет-

лости, а заклоњено од промаје, треба изабрати за смештај

новодобављеног цвећа, па га онда врло пажљиво заливати

то су најнужнији условп, да се биљке на нове прилике

привикну. Тек после извесног времена, кад се биљка на

нове прилике навикне, повратиће јој се нов живот, и она

ће тек онда да одпочне поново здраво и весело да по-

рашћује. Сад ју можемо сместити и па мало неподесније

место, ако би, према околностима, морали то да учинимо.

Код неких биљака прође по читава година дана, док се

на нове прилике привикну, и одпочну веселије да расту.
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На послетку морамо се запитати: т:акве биљке да на-

бављамо : старије или млађе? »Што ће кука да буде, то се

из Јоаније савија ((
вели пословица. Јаке, развијене младе

биљке, увек се лакше привикну на нове прилике, но ста-

рије, велике, које, кад у том мењању нових прилика из-

губе своје красно лишће, тешко га више у пуној својој

красоти и лепоти обнављају. Дакле: боље млађе, но ста-

рије. Оспм тога, можемо млађе биљке и у облику дотери-

вати како ми хоћемо, а код старијих је то већ теже, и

ми се морамо задовољити с онпм обликом, у ком смо до-

тпчну биљку купили. Па на послетку, ако нам млада до-

бављена биљка и пропадпе, није ни велика штета, као кад

би нам пропала већа, скупља. Млађу је лакше и јеФтиније

добавити, а осим тога је и веће задовољство, кад ју ми

сами из малена однегујемо и одржимо.

Иотина, да је сваком милије, да набави што новије,

што ређе, што лнтересантније, алп су такове биљке за

почетнике, за нестручњаке, врло опасне. „Новине ((

нису

увек сталне биљке у својој лепоти, оне су с почетка само

интересантне, али то обично не траје за дуго, а што је

стално лепо, па ма оно и старије било, остаје лепо за

увек, и ту се не можемо нп преварпти ни обманути. Прост

љубитељ цвећа, као и почетник у цветарству, морају ве-

ћпном да се прпдржавају старијих, познатих, издржљивпјих

сората, којих у безброју на избор имамо, и да од тих со-

рата изберу и набављају, које ће и њиховој вештини и

њнховим местним приликама и удобностима одговаратп, па

кад се па њима једном добро извежбају, онда се могу

упуштати у набављање нежнијег, осетљивијег цвећа.

При набавцп цвећа, треба сваки да сабере особине

оних просторија и места, у којима ће цвеће да негује, па

према томе да се прп набавци п управља. Набавптп за собу

оно цвеће, које не може да подноси ону превртљиву собну

температуру, прашпну, промају птд., било би штетио тро-

шпти новац за набавку, и узалудо се мучитп око неге, кад

пе може бити успеха; јер кад би неко хтео да набави неку

тропску биљку, која за своје успевање тражп, оспм удоб-

ног ),стана
((

,
оспм врло пажљиве пдо крајности тугаљиве
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неге, још и непрестано топал и влажан ваздух, и која не

подноси ни најмању промају, па би ту биљку унео у собу,

где је сув и промепљив ваздух, и где се врата и прозори

свакп час отваризају и прави промаја, е, Бога ми, с

том бпљком неће, у обичној собн и при обнчнпм условима

и околностима, успети, па ма ју као очи своје гледао, у

њу пиљио и неговао. Такову биљку не треба да набавља,

за такову биљку не треба да се маше, кад нема за њен

опстанак потребне услозе.

При набавци цвећа са стране, треба се дакле огра-

ничити на оне родове, врсте и одлике, које ће моћи да

напредују у оним прпликама, које набављачу стоје на рас-

положењу, па ма те врсте и старије биле, само нека су

иначе лепе, п нека подпунце одговарају цељима, за које

их набављамо.
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ПОЗНАВАЊЕ И ПОСЕБНА НЕГА

ЦВЕЋА





сој\л
ха<Ј је сотст-оо

сбој ра-ј јот с|а гЈ-к-расга, гсосгЈо

га ал-гаренгглолг жггрггс-нога г^&еlга‘‘.

цар Давид.

ЈЕДНОГОДНО ЦВЕЂЕ.

вдногодно је цвеће оно, које се за једно лето

развије и изумре; за једно лето дакле; из семена поникне,

порасти, цвета, донесе плод семе, и онда га нестане

сасвим. С тога морамо то цвеће сваке године из семена

изводити, ако се само собом не би размножавало просу-

тим семеном, које без штете може у земљи да презими, и

на пролеће да никне, као што је то случај код вербене

иортулаке, рицинуса, мака итд.

Једногодно цвеће сејемо: или одма на место , где пе

ирено лета и остати, нарочито оно, које не подноси раса-

ђивање, или изводимо од њега најире расад, иа га опда на

одређено место расађујемо. поглавито оно, ком треба више

времена да у цваст стаса.

При описивању цвећа, које, према напред изложеним

особинама, долази у овај одељак, ја ћу се ограничити на
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означавање висине у порасту, на боју цветова и на лишће,

јер наше јасне слике, које су израђене по ФотограФски

снимљеном цвећу, све остало и саме објашњавају.
У овај одељак долази само оно једногодно цвеће, које

иначе нема некпх других оообгша, би имало да

дође у други један од следећих одељака, као н. пр. да се

вијуга, да је стрмогледо, да је круанолисто итп.

а) Једногодно цвеЦе, цоје се одма на

место сеје.

Цвеће, које овамо спада, сеје се одма с пролећа, чим

се земља од зпмње влаге у толико просуши, да се обра-

ђивати и засејавати може; то обично бива од Благовести, а

према околностима још и раније, па траје до Ђурђевдана.
То је гла.впо сојање, а ми сејемо и доцније од тога цвећа,

да га и доцније у цвету имамо.

При сејању »намместа,о
а

,
треба добро пазити, да се не

сеје прегусто, нарочито онда, кад је семе добро. Пре се-

јања треба леју за сејање спремити, треба земљу уситнити

и поравнити.

Што се тиче дубљипе, у коју треба да посејемо оеме,

то ће зависити од крупноће дотпчног семена; круаније

семе аосејаћемо дубље, а ситније алипе. За крупно семе

онога цвећа, које ћемо „на место«, а у извесном одсто-

јању да сејемо, као н. пр. од драгољуба, треба прстом да

направимо малу да у њу семе спустимо, ситном

земљом покријемо, и, ако је земља сува, да одма и за-

лијемо.

Где усејано семе густо никне, треба биљчице у то-

лико разредити, да свака за себе добије довољно простора,

како ће се, према својим природним особинама, подпуно

моћи да развије; а колики треба да буде тај размак, ка-

заћу код сваког цвећа на особ. Ако би у времену, кад се

буде разређивало, бпла земља сува, онда ју треба најпре

залити, оставити неко време да се вода добро упије, па

онда приступити разређивању, да се оно, што је непо-

требно, лако повади, а што ће остати, да се не повреди.
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АхЛИСУМ А

А.lуззиш захаШе I. вахаШе sи>. А.игlпlа захаНИз Оеп>.

Громотуља СладоаиИ ; тарица Шулек.

Домаћа блљка; расти у Србији по кршевима впше

Раванице, око алексиначке бање, на Јелашници, око Си-

ћева итд., а и у јуншим српским крајевима, расти свуд по

стењу, Ово је управо вишегодна биљка, али ју ми у баш-

тама сејемо као једноl'одну, у ком ју случају морамо на

место посејати: или с’ јеоени још, нли врло рано с про-

лећа, да тога лета и цвета.

Расти само 20 —3O сантиметара внсоко. Цела је биљка

осута сигавичастим маљама, што јој леп изглед на леји

даје, а парочито што се и оно жуто цвеће, из тог сига-

впчастог лишћа, лепше представља; лишће је дугуласто,

цело, само је, у понеког старијег листа, ивица назубљона.

Цвет је ситан, жут, оастављен из 4, по ивицама изу-

бљенпх листића; цваст је с почетка збијена, гроздаота, а

доцније се разграна у метлицу. Цвета врло много до саме

јесени, па је с тога и врло подесна за попуњавање мањих, и

за опасивање већих леја ; исто је тако подесна и за сагарице.

Где у густо поникне, треба ју разредити на 20 —3O

сантиметара раздалеко.

Али је за наше цељи много значајнија одлика

АlуBBшп ВзпЉатИ таг. тагlе^аlит

Ово је једна врло дивна биљка с белим цветом, а ша-

реним жутим, белим и зеленим лишћем, која никад
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више од 20 оантиметара не порашћује, па је с тога и много

подеснија и угледнија како за опасивање леја, тако и за

сагарице. Једна јој је само мана, што мало семена замеће,
па и то мало не издаје увек потомке са шареним лишћем.

У том шаренилу најсигурннје се размеожава положницама,

које се морају правити у топлој леји. Иначе ју треба врло

рано посејати на место; боље, но изводити расад. Семе

врло сиоро ниче.

Још је много збијенија, па с тога за речени цељи и

подесннја одлика

АlуBBшп ВепШатИ таг. сотрасИтш,

са посве усправљеним стаблом, и дивно мирисним белим

цветом.

Одлика АlуBBшп шагШтит Аа?п., има такођер прпјатно

мирисан бео цвет,
а растп у врло разгранатпм огранцима,

такођер 20 —3O сантиметара високо. У саксији се гаји и

као вишегодна биљка, а у башти само као једногодна.

Такођер је изврсна за попуњавање мањих и опасивање

већих леја, у ком је случају треба посејати врло рано с

пролећа на место, јер и она врло тешко подносн пресађи-

вање. Кад поникне, треба ју проредити на 20 —25 санти-

метара раздалеко.
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БАРТОНИЈА ипсll.

ВагГоша аигеа Т-, ВикНеуапа Тогг.

Име је добила ова биљка по американском ботаничару

Бартон-у, а пореклом је из КалнФорнпје.

Растп 50 —70 сантпметара впсоко и разгранато. Стабло

је белпчасто, осуто мало оштријим маљама; лишће је та-

кођер маљаво, копљасто, на врху врло оштро, полупрста-

сто п наспрамно. Цвет је врло леп, жут као злато, крупан

и светао, као да је воском преливен, а до 7 сантим. у преч-

нику шпрок, прп дну наранџаст. Још га вшне краое они

сплни прашни кончићи, који су у цвету пораслн као густ

чуперак, зракасто се по цвету раширили и целу му средину

попунили.

Бартонија успева само у лакој, према југу окренутој

земљи, и не подноси велику влагу.

Златиа бартонија.

Стабло је у бартоније врло крто и лако се ломи, па

ју с тога морамо онде сејати, где неће бнти много нзло-

жена ветровнма. Сеје се око Ђурђевдана, но ми можемо

са сејањем продужпти све до Петровдана, и према томе

имали би у цвету бартонију, не само преко лета, но до

саме јесенгг.

У бартопије је семе врло ситно, и с тога га треба оамо

овлаш посејати, а кад никне, треба билже на 20 —25 сан-

тиметара проредити.
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ГИЛИЈА П. е1 Рао.

СгШа Ггlсоlог Вет!)., Л,ерГозlрћоп Iгlсоlог ВС.

И гилија је пореклом из КалиФорније, а име је добила

по шпанском ботанпчару Гили- у.

Гилије има у разним одликама, и све су дражесне

билже, које нпско, збијено расту, па се с тога и врло по-

десно могу да употребе за опасивање леја. Ми имамо овде

у виду тробојну одлику, у које је цела биљка маљава. Она

Тробојна ги.шја.

се одма од земље разграњава. Лишће јој је прстасто и

сочно.

Расти до 40 сантиметара високо, а на врху сваке гран-

чнце налази се по једна, у виду грбње збијена кита лев-

кастих, при дну жутих, по срединп белих, а по ободу љу-

бичастих цветов а.

Ако би хтели да ју имамо с пролећа ранпје у цвету,

онда ју морамо још с јесени на одређено место посејати,

а преко зиме овлаш сламом покритп; ако на овај начин

добро презими, онда ће одпочети да цвета већ у месецу

априлу.

У заклону и сунцу добро изложеном месту, гилија се

п сама размножава просутпм семеном, и онда, ако не буде

јаке голомразице, рано с пролоћа одпочне да цвета, а с

пролећа посејана, цвета од месеца јуна до августа. У густо
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поникле биљке треба на 10—15 сантиметара раздалеко

проредити.

Остале угледније одлике ове су:

ОШа Iасипаlа са угасито-илаветним, СИИа сар!lаlа са

отвбрено-плаветпим и ОШа ИпШога са белим цветом.

ДЕЛФИНИЈУМ Тоигп.

Л)еlрћlпшш ЛЈасЈиз I*. ћуастпИптЛогиш Ноп.

ЧелебшЈшн шерчшн Вук.

Пореклом је са Истока. Од свију сората ове врсте,

које у башти негујемо, најлепша је ова, у које је цваст,

као у пуног летњег шебоја.

Стабло му је са свим једноставно, цевасто и до 50 сан-

тиметара впсоко; цваст је једноставна, у виду класастог,

збијеног грозда; лишће је перасто, исецкано на много ли-

неарних крижака. Цветови су врло разне боје; ми гајимо

ову врсту у баштама у 12 разних боја. Горњи листак у

чашице, продужен је у мамузу.

Челебијин иерчин.

Челебијин иерчин можемо да сејемо и с јесени у ме-

сецу септембру, а и с пролећа; с пролећа што раније, тим

боље, биће напреднија биљка и крупнији цветови. Од оћог

с јесени посејаног, сазре семе подпуно, а од оног с про-

117



лећа посејаног, ретко кад да може подпуно да се развије

п да сазре Густо поннкле биљке треба тако ирореднтн,

да добију међусобно одстојање од 10 сантиметара.

Челебијип иерчин је једно од најлепшег цвећа у нашнм

баштама, поглавпто онда днвно изгледа, кад се по бојама

лепо распореди. Челебијин иерчин успева у свакој баш-

тенској земљи, само ако је место отворено н сунцу нзложено.

Друга је дивотна врста

ВеlрМшит соивоИДа таг. саи(lеlаl)гиш Х>■л.

Жаворњак МаринковиК; Н.ОКОТИК ВукасовиЛ ; штичије НОГНЦб БрлаковиЛ ; жд.

музнца Саб.мр ; рнтншнор асгквпрен нелшчки назив.

Жаворњак је домаћа биљка. Расти 30 сантиметара ви-

соко, а обични, с простим цветом, и до 80. Цвет је и у

ове одлике крунан, прост пли пун, и у разннм бојама; ми

га у баштама гајнмо у 10 разннх боја; понеке су одлнке

нспрутане белнм пругама. Најлепша је она с плаветним,

руменнм и белнм цветом (уаг. Iпсоlоп.

Ова је врста у опште много разграната. Од саме земље

почнњу огранцп да ое на све стране ра-зграњавају, п то

тако правилно, као оно рукавци на полијелеју, са чега је

Ихаворњ ак.

и добила ова одлика научни придев П
сапсlеlаћгиш а

. Две-

тови су и овде збијени у мањим гроздовима на сваком
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огранку. За опаоивање већпх леја, нема скоро нпшта лепше

од ове одлике жаворњака, јер су појединп огранци јако

збијенп н препупи цветом.

В. Вг.

ВиГоса. лсlзсl(Ла ПепЛ., СозтапПшз Л. ОС

Пореклом је из КалиФорније. Расти до 40 сантиметара

високо; стабло је ирп земљп одма разграпато, а доцније

усправљено, маљаво, лепкаво и угасито-зелено ; лишће је

нзменично, јајасто и неправилно изубљено.

Цвет је звонолпк, петолист, угасито-илаветан, у сре-

дини бео, са црвенкасто-љубичастим преливом. Због дивне

Леакава сутока.

плаветне боје, служи нам еутока, за улепшавање група и

за опаспвање оних већих леја, које су жутим ил’ црвеним

некпм цвећем засејане ил’ засађене. Цвета у месецу јуну,

јулу и августу. Сеје се одма с пролећа; у густо поникле

биљке, треба на 20 —25 сантиметара проредити.

ЕШОЛЦИЈА Сћат.

ЕзсћвсћоНгЈа саИГогпЈса. Отт. СћгувеГз ОаИ?Огпlса 1-:пиl.

Као што и сам придев казује, ова је биљка из Ка-

лиФорније, а име носи по чувеном зоологу проФесору Еш-

шолц-у.
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Према околностима, може ова биљка да буде и дво-

годна. Ешолција је зељаста, пеиељаото-зелена, са лежећим,

разгранатим, до 40 сантиметара дугачким стаблом; лишће

је измеинчно, перасто, дубоко урезано, са линеариим криш-

кама. Цвет је прост или пун, жут, при дну мало загаси-

тији; кад је време кишовито, онда не може цвет иодпуно

да се развије.

Калифорнијска ешолција

Врло су лепе одлике; ЕзсћзсћоШла сгосеа са нвран-

џастим цветом и ЕзсћзсћоИгЈа аЊо-гозеа са двобојним цве-

том, с поља руменим, а из нутра белим.

II главна врста, са преднаведеним одликама, врло су

тврде биљке, .које најбоље успевају на сувом и песковитом

земљишту.

Ешолцију треба посејати или с јесени, или с пролећа

на место. С јесеии у месецу септембру посејана,

цвета одма по Ђурђеву, а с пролећа посејана, тек од ме-

сеца јуна, па траје до конца септембра. Ешолција се и

сама расплођава 'иросутим семеном. Да боље и обилатије

цвета, треба ју, где у густо поникне, на 15 —2O сантпмс-

тара прореднти, и онда ће бити жбунпћи пунији, а цветови

крупнији.

Одсечено и у воду метнуто цвеће, дуго се држи, а пу-

нољци се иостуино развијају.
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ИБЕРИС Б.

Iђегlз ишЂеllаlа Ц. лгаг. папа Ноп.

Стнсиуша око Сињл п Скадрчна.

Расти у Далмацији и хрватском приморју, нарочито

око Сиња и Скадрина, само 25 сантиметара високо, одма

из земље разгранато; сваки огранак ноои по једну грбњу

цветова; цветови су љубичасто-модри
, у ладовимн црвен-

ка.сто-љубичасти. У крајњем, спољашњем венцу, цветови су

крупнији, а у средпнп су ситнијп п у боји затворенији.

Штитаста стиснуша.

Стиснуша успева у свакој земљи без разлике, не тражи

велике неге, а врло је лепо цвеће. Њу треба врло рано

с пролећа поеејати, а још боље с јесени. У заклонптнјем

положају размножава се и оамо, испалим семеном, и онда

ју треба с пролећа само проредити на 25 —3O сантиме-

тара раздалеко. При проређивању повађене биљке, можемо

и негде на друго место пресадити, али само оа подоста

земље на жилама, пошто се го расад врло тешко прима,

нарочито онда, ако би после сађења одма још и бувач на

расад напао.

Цвета од месеца маја до августа. Од јесењег оамо-

раста, порашћују сиажније биљке с крупнијнм цветовнма.
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н: В. е1 к.

Саlап<±гlпlа ОС. ТаИпит иггСеИаЛит Ноп.

Пореклом је из јужне Америке, а име је добила по

швајцарском ботаничару Каландринију.

Стабло је црвенкасто, при дну мало дрвенасто, јако

разгранато и усправљено ; лишће је копљасто и маљаво.

Свакп огранак носи по једну грбњу цветова, а цветови су

црвено-љубичасти, петолисти, раширени; цвета од јуна до

августа, а често и до септембра. Сеје се на место у марту

Штитасти каландринија.

п априлу, а пошто је семе врло ситно, то га треба само

овлаш покрити ситном, просејаном земљом. Ако биљке у

густо поникну, треба их на 20 сантиметара проредити.

Расти само 15 сантиметара високо.

Због тако ниског пораста, употребљујемо каландри-

нију за попуњавање мањих и опасивање већих леја.

Каландринија је сама по себи лепо цвеће, па се с

тога гаји и у врло малим саксијама, да се испред већих

на прозору поређа. Она је врло тврда биљка и може као

вишегодна на једном истом месту да остане, ако ју преко

зиме добро сламом покријемо. Она расти и по калдрмиса-

ној авлији између камења, као и пркос.

Од каландриније имамо и више одлика, од којих су

најлепше: Саlапсlпша сlјßСоlог са љубичасто-руменим; Са-
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Iапсlпгаа зреосоза са модрим и Саlапсlгlша Вштlсl§'И оа цр-

веним цветом.

Ригаћ.

Сlагкlа риlсћеllа РигЉ.

Ова је биљка названа по ђенералу Клерне- у, који ју

је, путујући по западним странама северне Америке, донео

из КалиФорније.

Цвет
({
у6аве)У

клеркије.

Стабло је 30—50 сантиметара високо, од земље већ

разгранато у многим огранцима; лишће је линеарно-ко-

пљасто. Цвет је врло нежан и леп, румен ил’ иуриуран.

Порашћује врло лепо и правилио. Шњом се попуњавају и

оне повеће празнине око злољесипе (леандера), шпик а (по-

мограма) и лимуна, кад је ово шпбље у повећим чабри-

цама усађено.
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Ко пма топлу леју, може у њој да изводи расад, па

доцнпје да га преоађује, само што иресађена клеркија

дуго болује куња; с тога је много сигурније, да се на

одређену леју одма на место иосеје.

Друга је дивна сорта :

Сlагкlа еlе§апB

Китнаста клеркија.

такођер из КалиФорније. Ова расти 50 —6O сантиметара

впсоко.

II од прве, и од ове друге сорте, нмамо много одлика,

које се највише у боји цветова разликују, а све су без

разлике врло лепе. Има пх и с пуним цветом, које су, на-

равно, и много угледније.
Ова друга сорта расти више пирамидално, и с тога се

радо и у саксијама иегује.
На леји посејану и гушће пониклу нлеркију, треба на

30 —4O сантиметара проредити. У доброј земљи размно-

жава се клеркија и сама просутим семеном, у ком ју слу-

чају такођер треба проредити, где буде у густо поникла.

Још лепше цвета клеркија кад се с јесени посеје, у

мале саксије пикГтра, па онда на пролеће са трубом за-

једно пресади. Пикиран расад треба негде на видном, хлад-
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ном и од мраза сигурном месту да презими; најбоље близу

прозора у оној соби, која се не греје.

За гредице и веће групе, клеркија је врло подесно

цвеће, које од месеца јуна до под саму јесен цвета.

Ц

Соп\гоlлгиlиз *гlсоlог I*.

ЗВОНЧИ& Новак; чадор Вј/ичиЛ.

Пма га по целој јужној Европи, свуд на бољим ли-

вадама.

Расти у густим жбунићима најпре положено, па онда

се усправља до 30 сантиметара високо; лишће је дугу-

ласто; цвет је левкасто-звонаот и тробојан: од обода до

половине ал&ветан
,

по средпни бео
,

а при дну жут;

цвета скоро целог лета. Имамо и лепих одлика, које се,

Звончић у жбупу. Цвет.

према распореду боја на цвету, међусобно разликују. Цве-

тови су за сунца отворени, а чим сунце зађе, цветови се

затворе.

Звончић је врло лепо цвеће, којим се могу, или целе

лешице засејавати, или само ивичити, а врло се подесно

може употребити и за сагарице, јер ниско расти, а пре-

пуно цвета.

Зактева отворен и по ваздан сунцу изложен положај,

а относно земље успева у свакој добро урађеној баш-

тенској земљп.

У звончића је семе доста крупно, па га с тога треба

појединце на 20 —25 сантиметара раздалеко посејати, јер
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се јако разграњава. Многи га сеју и у саксије, где се та-

кођер врло лепо предотавља.

ЛУПИНУС Тоигп

Л,ирlпиз гГ2Соlог еlедапз Ноп.

Вучнји боб; турска (дивља) тсафа Црногорац; вучатс Сабљар.

Вучак је пореклом из Америке; све врсте и одлике

које по баштама гајимо, допешене су из разннх крајева

отуда; тако су неке из КалиФорније, неке из Мексике,

неке из Колумбије итд.

Вучак је у опште врло лепо цвеће, које се врло по-

десно за гредице употребити може, али га, према порасту,

можемо употребити и за попуњавање читавих леја.

Тробојни вучак.

Једна је од најугледнијих сорти, ова тробојна. Стабло

је нешто маљаво и разгранато; лишће је прстасто, сло-

жено из 79, на врху проширеннх, при дну маљавих ли-

стића; цвет је лептираст, са повијеном заставом и дугач-

ким чунићем. Расти 50 — 60 сантмметара високо, а цвет му

је бео, модар и броћаст. Цвета од месеца јуна до августа.

Сеје се, зрно по зрно, одма с пролећа, чим време

дозволи.

Друга је красна сорта:
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IјП|*lШlB шпlаl)ШB B.о,

Пореклом је из Боготе и Калифорније, где по прибр-

дицама гомилице расти.

Биљка је глатка, сигаво-зелена. Стабло је горе раз-

гранато, преко једног метра високо; лишће је прстасто,

сложено из 7—-9 овалних листића; је миришљаво, и

стоји изменично на краткпм петељкама, у лабавим, дугач-

ким класовима. Цветови су у боји променљиви код ове

ПроМенљиви вучак.

сорте ито на овај начин: при дн}
г оу модри са жупкасто-

белом бојом поирсканом заставом; у средини је застава

попрскана црвеном бојом, а према врху цветови су све

блеђи, тако, да су на врху скоро саовим бели. Цвета од

јуна до септембра, а према приликама и до октобра.

У цветарству је од угледног значаја и иатуљаста сорта :

Цирттш шшиB

Пзтуљасти вучак.

Заиста је ово врло дивна сорта, која не расти више

од 20 —30 сантиметара. И она је пореклом из КалиФорније.

127



и код њега је, као и код свију осталих, лишће прс-

тасто; цваст је неправилно гроздаста, а цветови су у основи

бели, попрсканн отворено-плаветним тачкнцама; застаеа. је

угасито-нлаветном ивицом обивичена; крила су плавичаста

као и чунић, а ирашник је неранџаст. Цвета у јуну и јулу.

Одлика ове ниске сорте: Инрпшз паннз п. аЊо Ногг.

има бео, љубршасто преливен цвет. Ова је одлика у боји

цветова непоотојана; од њеног семена добијемо често

цваст са чисто плаветним, или чисто белим цветовима, а

на понекој цвасти добијамо и чисто плавих, и чпсто белих

цветова уједно.

Ова одлпка служи поглавито за опасивање, али и за

попуњавање мањих и већих леја, где се врло дивно пред-

ставља. Кад се при крају месеца маја поново посеје, цве-

таће у августу и септембру.

Још има п много више сорти и одлика са чисто жу-

тим, плаветним итд. цветовима.

НЕМОФИЛА ВеШћ.

ЈУешорћПа. ЈпзЈ&шз ВеиЊ

Немофила.

Пореклом је из КалиФорније. Цела је биљка маљава,

жбунаста, са разгранатпм, с почетка положенпм, доцнпје

усправљеним, 15—2O сантиметара впсоким стаблом. Аишће
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је наспрамно, зелено, перасто. Цвеће је на подужим дрш-

кама насађено, као небо илаво, у средини бело.

У добрим прилпкама, ова биљка врло обилато цвета;

па које с тога, које пак с њеног јако збијеног пораста,

прекрасно се употребљује ова биљка за опаоивање већих

н мањих леја, као п за сагарице.

Од ње имамо и више одлика с белим, љубичастим,

румено-љубичастим, белим с илавом ивицом обивиченим и

шареним цветовима. Последња је одлика најлепша, али је

у свом шаренплу непостојана. Цветови су јој бели, с пла-

ветнпм пругама опрутанп или млазни,алп се на једној истој

биљци могу наћи чисто бели, као и чисто плаветни, или

од чести бели, а од чести плаветни цветови.

Од овога рода, имамо још и врло дивних сората, од

којих је најлепша КешорћИа сИзсоШаИв Ногl.. са ситним,

кадифастим, угасито-иуриурним цветом, који је белом иви-

цом правилно обивпчен, са белом средином.

Сеје се на место, почев од месеца марта па до маја,

па се после проређује на 15—20 сантиметара раздалеко.

Раније сејање боље је и сигурније. II у малпм саксијама

добро се представља.

НИјГЕхДА Тоигп.

ТЛдеПа б.ашазсепа В.

ш&чковш брковш ЛлзиИ ; чушава Ката Панчиб; чушава Мара Црногорац
звечак Висијани ; трофшлшК око Спљета; тажбуршца ВодопиЛ.

Мачнови бркови с иростим цветом.
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Мачкови бркови пореклом су, према одликама, из

Европе, западне АФрике и Миоира. Расти до 50 сантиме-

тара високо ; стабло је усправно, разгранато ; цвет је прост

или пун, илавичасто-бео, или је отворено илаветан, подбо-

чен перастим, у линеарне кришке исецканим лишћем, као

што је и сво остало лишће на биљци. У шпанске одлнке,

ћхзрашоа Р., цвет је или чисто бео, или је љуби-

часто-модар, или је пуриуран,
с доње отране зеленкаст.

Цвета преко целог лета, али трајање цватње зависи

поглавито од неге. Има и једна ниска одлика, која не

расти више од 20 —25 сантиметара, а цвет јој је крупан

п пун; врло се добро употребљује за опасивање леја, које

су попуњене неким жутим ил’ црвенпм цвећем.

Шаанска одлика. Ниска одлика, с ауним цветом.

Сеје се око Ђурђева, и онда приспе у цвет месеца

јула и цвета до августа и септембра. У густо поникле

биљке, треба проредити на 20 сантиметара. Ова се бпљка

и сама размножава просутим семеном, које још иоте је-

сени никне, тако презими и о пролећа одпочне раније да

цвета; онда цвета већ у јуну. II ову самониклу треба на

речено одстојање прореднтп. Осим цвета, и тобблцн се

врло добро употребљују у китама, нарочито кад се још и

позлате; онда изгледају као мале златне јабучице.
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ПАПАВЕР Тоигп.

ЈРаралгег зошпНегиш I- Поге р!епо Ноп

ЈУЈатс* ПанчиИ.

Баштени мак, ког мн за украс сејемо, пореклом је из

Персије.

Стабло му је круто, право, једноотавно, од половине

разгранато, 80 и више саптиметара високо; у простог је

мака цвет четворолист; лишће је широко, изверугано,

дубље илп плнће усечено, белпчасто.

Мак је и одвпше позната бнљка, а да би га требало

потање описнвати. Лнст му је угледан, цвет му је угледан

и у разним бојама, само је штета, што брзо прецветава,

а међутим много му времена треба, док се до цвета раз-

вије. Мак расти свуд где га год посејемо, па била земља

влажна или сува, лака или тешка то је њему ове једно.

Мак можемо да сејемо и с јесени на место, а иначе,

као и остало једногодно цвеће, с пролећа. С јесени по-

сејан, цвета за месец дана раније, али је сејање с пролећа

сигурније.

Да се мак подпуно развије, да се довољно разграна,

да више цветова донесе и да тако буде угледнијп, треба

га одма кад ноникне довољно проредити, и то тако, да

струк од струка на 30—35 сантиметара дође.

Од разних врсти, сорти и одлика, које по баштама не-

гујемо, навешћу и препоручићу ове најлепше:

Раратег ботпНегшп & 11. рl. З&иЛ.

Дуили мак, у ког је цвет пун као у пуног божура.

Основна 4 лнстка, увек су при дну загаситије боје. Цвет

је у пупољку згужван, а пупољци увек оборено висе док

се не развију; преко. основних листова, испуњен је цвет

ситним, рецкастим лишћем, а има га у белој, љубичастој,

*
Ја сам чула жени ми се драги;

буд се жени, злосретно му било,

што и мене не зва на весеље ?

дпене бих
му аонијела даре :

три ј&глука, танка бошчалука,

и сувише три кпте цвијећа :

једну кпту невена цвијеЛа,
да он вене из срдашца свога ;

другу кпту тратора цвијећа,
да он траје у јШду године;

трећу кпту мака бијелога,
да се смакне са овога свијета. . Нар. п.
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РЈменој и црвеној боји, има га такођер и двобојног. Овај

двобојни је најкраонији.

Раратег Iа<;уlуаl и ш Bл*л.

Музгасти мак. Ово ће оигурно бити нека својта нашег

пољоког мака булке или турчинка, која је не давно до-

нешена из Персије. Музгасти мак почне одма пз корена

Дуили ман. Музгасти мак.

да се разграњава, а свака грана носи по један црвеп до

10 сантиметара у пречнпку шпрок цвет. Сваки цветни ли-

отак има прп дну по једну црну, срмастом ивицом обиви-

чену музгу, што је у овом цвету, у право, и најлепше.

Спољна два диста, двојином су већа од она два унутарља,

п они сами склапају круницу. Ове музге сачињавају пра-

вилно заокружен црн крст у орединп цвета, као што се

на слици у одвојеном цвету видп. Расти 60 —7 5 сантиме-

тара високо. Овај мак има ту особину, да му капак са

чауре одпадне кад семе сазре; семе врло тешко нпче.

Раратег ишђгобиш таг. Вапеђго§* ЗСо^,

Одлика Дћнеброг, у које је цвет врло жнве црвенв 6оје,

а прашни концн су тако светлп, као да су воском прели-

вени; дпвотна одлпка, која воле мало хладовптпја места.
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Ова је одлика донешена не давно из Кавказа. При

дну сваког лиотка има по једна бела латвица, и те лат-

вице сачпњавају у цвету бео крст, налпк на дански бојни

знак. II ова ће одлика бити сродна с булком. Ову одлику

треба сејати с јесени; лепши ће и крупнији бити цветови,

а п ранпје ће с пролећа процветати.

Од.шка ; ДИневрог. Одлика: Хунер-ова.

Раратег Ноокег! &о.к

Хукер- ов мак пореклом је из Индије. Расти преко

једног метра високо; лишће је до 13 сантиметара дугачко.

Цветови су врло крупнп и имају B—lo8 —10 сантиметара у преч-

нпку; има га у 6 разнпх, доста постојаних боја. Имамо га

с простим п пуним цввтом; проот цвет одлпкује се том

особином, да су му спољна два лпста већа, а два унутарња

мања; ова два мања имају при дну по једну угасито пла-

ветну музгу, што цвет знатно украшава.

РЕЗЕДА Е

Иезесlа о&огаГа

Ширшшљави гсатамац.

Пореклом је пз Мисира, али нигде у свету иоле уред-

није баште нема, где не би било резеде. Резеду не гајпмо

толико цвета ради, колико ради оног дивотног мириса.
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Резед а је зељаста биљка, са полегнутим, па онда ус-

прављеним огранцима; лишће је изменично, дугуласто или

троиеро, по ивици цело. Цветови су ио себи врло неугледни,

зеленкасти или жути, у краћим или дужим гроздовима

збијени.

Резеду имамо у више одлика, које ое по порасту, а у

неколико и цо боји цветова разликују. Најлепше оу следеће :

КевеДа о(lога!а 2. папа сошрасНг X«*.

„
Врло ниока, збијена одлпка, са зеленкастим цветовима;

нарочито је подесна за опасивање леја, за гредице и за

саксије.

Ниска, з6ије>lа резеда. Одлика: аМасће1 ,}
.

Одлика „МасћеО' врло је лепа и угледна резеда, која

се из семена стално размножава и за неговање у саксији

као најнодеснија показала. Не расти високо, али доста

збијено и право, јер су јој огранци крути; лишће јој је

загасито-зелеио, стабло дебело, а цваст велика, са црвен-

касто-жутим, збијеним цветовима.

Одлика Милес- ова (МПез) одвојила је од свију осталих

у погледу цвасти; цваст је, као што се и на слици јасно

види, у облику подужих, облих класова, који су у средини

дужи, а с крајева краћи. И ова је одлика прекрасна за

сакоијс. Лишће је миого крупиије од осталих. Из семеиа
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се сасвим сигурно у свима својствама размножава, оамо

ју треба на леји довољно разредитп, да се може подпунце

да развије.

Резеда расти најниже 20, а највнше 60 сантиметара

високо, а цвета целог лета, све до саме јесени, а у толико

дуже и лепше, кад јој се прецветали огранци покидају,

да не иду у семе. Често се нарочито у заклону и

сама собом размножава нросутим семеном, и тај самораст

даје јаче бпљке о крупнијим цветовима.

Резеда се врло лепо представља и у саксији; на ту

цељ треба одабрати неколико подпуно зрелих и развије-

них зрна, па их посејати месеца августа ил’ септембра у

саксију; што више од три струка у већој саксији

Одлика: Милес-ова.

поникне, треба почупати; ау мањим саксијама треба само

по један оставити. Овако засејане саксије треба да пре-

зиме у умерено топлој соби на прозору, па ћемо онда рано

с пролећа имати цветане резеде.
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Резеда је истина једногодна биљка, али се у саксији

може 56 година да одржи, кад ју преко зиме увек др-

жимо на прозору, ту врло умерено заливамо, прецветале

огранке кидамо, вешто подкресујемо, и у свему осталом

добро негујемо.

Резед а не бира ни положај ни земљу; она успева у

свакој земљи без разлике, ал’ волије и сувљи положај и

сувљу земљу; она успева и у хладовхши, ал’ много боље

на отвореном и оунцу изложеном месту.

Сеје се одма по Ђурђеву, и онда приспе у цваст при

крају месеца маја, или у почетку јуна.

вс. /ц.

Зресиlагlа Зресиlиш ОС. р/. ЈРгlзшаГосагриз Зресиlиш НегН. Сашра-
пиlа Зресиlиш С.

Барвица Блајвајс (ц Крањској) ; кОВОШНЈа јатрица Ламбл (у хрватској крајини).

Домаћа биљка; расти по камењарима на Хуму и близу

Јелашнице. Биљка се ова одма јако разграњава; грање је

Саекуларија.

голо ил’ маљаво; лишће је при днј
г јајасто ил’ дугуласто,

ровашено, а горње је узано, копљасто. Цвет је љубичасто-

алаветан, али пма одлика и са белим, чпсто љубичастим,

чисто и загасито-плаветним п руменим цветом, само су ове

одлике ређе.
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Сеје се у месецу марту и априлу на место, и онда

цвета у мају и јуну. После захода сунца цветови се за-

тварају, а кад сунце, огране, они се опет отворе. У

густо поникле биљке треба на 15 —2O сантиметара про-

редити.

Због густог пораста и многог цвета, врло се добро

употребљује за попуњавање мањих леја, као и за опаси-

вање већих, јер не расти више од 25—30 сантиметара.

ТРОПЕОЛУМ Т.

Тгораеоlиш шајиз Б.

Драгољуб' ПанчиИ; алчашица Црномрац; латнфа у Босни

Драгољуб је пореклом из јужне Америке, наимс из

Перу, али данас нема иоле боље баште у Европи, у којој

небп било драгољуба ма у којој одлици.

Драгољуб.

Овде имам сад у виду само ниски драгољуб, који не

расти више од 20 —3O сантиметара.

Драгољуб је зељаста биљка, љутог мириса и укуоа;

стабло је меснато и положено; лишће је зелено, изменично,

* Ако мислиш моја круно,

бити војну еерна љуба,

носи цеета драгољуба,
за њедарје увек ауно. Нар. п.
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бубрежасто или штитаото, на дугачким дршкама насађено;

цвет је петолист, такођер на дугачким дршкама насађен;

доња су два листа мања, а горња три већа.

Све сорте и одлике које ниско расту, можемо с успе-

хом гајитн и у саксијама. Драгољуб је красно цвеће са

отворенијим ил’ затворенијим зеленим листом, а исто је тако

и разновидан по бојп цветова; има га отворено- и затво-

рено-жуте боје, има га ружичастог, црвеног као крв, мрког,

двобојног и тробојног; у неких је цвет као да је од кадиФе.

Д^агољуб: Тот-Ткитђ,

у основи жут, са цроеним и мрким

музгама мраморисаи.

У башти се с драгољубом нспуњавају читаве леје, и

у том се случају узима, или само једна боја, или сс узи-

мају разне боје. Оне најниже одлике, тако зване Тош-

Тlшшl), употребљују се и за опасивање већих леја и за

сагарице. Добро распоређене боје на лејама у разним обли-

цима, врло красно изгледају. Од тпх најнижих одлика, нај-

лепше су;

&окlеп Кlп§, жут као лимун.

Кlп§ Тћеосlоге, сасвим угасито-црвен.

Раlаlз с!е Сгузl;аl, бво, са црвенилом надахнут.

Касlуlггсl, иеранџаст са црвеним музгама

Ноеа, румвн.

138



Ниђу Кш§, црвен као рубин.

Веаиl;у, жут, с црвеним иреливом.

Сосојиеиш [‘оШз аигехз, црвен цввт, а жуто лишће
,

и

многе друге. Све ове ниске одлике врло оу издржљиве на

суши, али су ипак много напредније, кад се редовно за-

ливају.

Семе треба, чим време дозволи, 1
1

/
%

до 2 сантиметра

дубоко у земљу забости, а у одстојање од 10, 15, или 20

сантпметара, према цељи и потребп. На тај се начин дају

врло лепе Фпгуре извести.

ФАЦЕНИЈА Јибв

ЈРћасеИа ЈРаггу! Тогг.

Пореклом је из КалиФорније. Стабло је усправно, 30 —

40 сантиметара високо, маљаво, као и цела биљка што је

Фацелија.

маљава; лишће је крупно, јајаото, усечено, изверугано, по

ивици назубљено, отворено-зелено. Цвет је крупан, 2—3

сантиметра у пречнику, модар, прп дну са 5 белих Флека.

Прашни кончићи су љубичасти.
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Дражесна је ово биљка, која-целог лета цвета. Чим

време с пролећа дозволи, треба ју одма на место посејати

у лаку, песковиту, скоро неђубрену земљу, а семе треба

врло овлаш покрити. У густо попикле биљке, треба про-

редити на 10 сантиметара раздалеко.

Док се не укажу цветови, дотле се може заливати п

решетком, а како одпочне да цвета, не сме се заливати

„преко главе", т. ј. не сме се квасити цвет, него се мора

заливати кљуном од решетке у корен, и то недељно два

пута; биће довољно.

Може да послужи свуд, и у самосталним групама, п

као ивица.

ХЕ.ЛИЈАНТУС I.

НеИапГћиз аппииз Б. \гаг. саlИогпlсиз Поге рlепо Ноп.

Сунцокрет Вук ; СуНЦОГЛбД ирногорац; Сунчаннца Сабљар; љубожнр Шу.хек

сунонрет у Боци которској.

Пореклом је из КалпФорније.

У цветарству пема никакве вредности обични сунцо-

крет с простим, плоснатим цветом, који сејемо на њивама

радп семена, и који је пореклом из јужне Америке. Од

многих врсти и одлика које постоје, ја ћу овде да препо-

ручим три врсте, које су у цветарству од већег значаја.

У сунцокрета, је у опште стабло маљаво, оштро, по-

дебело, једноставно или разгранато, сржасто; два метра,

па још и више високо. Лишће је изменично, храпаво, ср-

цасто и зашиљено, неправнлно изубано, са три главна де-

бела ребра.

Најугледнија је за нас врста, коју научно име обеле-

жава, т. ј. врста с пуним, испупченим, крупним цветом.

Цветни листићи, који испуњавају цвет, угасито су жути и

правплно поређани, као оно цреп на крову. Поједшш су

цветови 25 —3O сантиметара у пречнику широкн, а у сре-

дини су мало угнути.

Друга је угледна врста, право рећи одлика ;
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НеИапИш* аппиив таг. ипШогпв Логl.,

у ког је стабло једноставно, 2—2’/
2 метра високо, са не-

обично круиним лишћем. Сваки струк има само по један,

до 50 сантиметара у пречннку широк цвет.

Једпоцветни сунцокрет.Суицокрст с ауним цветом.

Трећа је, у новије доба у цветарству уведена врста

НеИаиИшк сиситег1 ЈоИпв,

т. ј. сунцокрет с листом налик на лист од краотавца

Сунцокрет с лишКем нао у краставца.

Ово је жбунаота биљка, која се од земље већ по-

чпње да разграњава, а расти до 80 сантиметара високо.
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Огранци су плавичасто-црвени; лишће је живо зелено,

светло, али храпаво, овално, при дну орцасто, са изверу-

ганим ободом. Цветови су отворено-жути. За веће групе

врло је подесна биљка, тим више, што много и дуго цвета.

У рудини посејан еунцокрет, врло се лепо представља,

не само засебице, него и у групи по више комада, наро-

чито онда још, кад се гр}
гпа опаше неким нижим цвећем.

Сунцокрет најбоље успева у влажном земљишту, и

много боље онда, кад је положај отворен и по ваздан из-

ложен сунцу. Кад ое сеје у групи, онда се по једно пли

два зрна забоду у растојање од 50 сантиметара, па ако

би од два зрна оба поникла, онда се један стручак ишчупа,

и само по један остави на обележеном месту. Сеје се око

Ђурђева. Нега се једино састоји у повременом заливању.

ЦИИОГЛОСУМ г.

Суподlоззиш I.

МиШЛНаЦ Црногорац; триут Лелабела.

Има га свуд по средњој и јужној Европи.

Биљка је сигасто-зелена, која се од земље већ раз-

грањава, са 30 сантиметара високим огранцима; лишће

Мишинац.

је белпчасто, дугуласто, доње је елиптично и у дршку

с’ужено, а горње је коиљасто.
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Цветови стоје у дугачким гроздовима, па или оу чисто

бели, или мало на плавичаото преливају.

Осим што шњпм попуњавамо леје, може врло добро

да се употреби и за опасивање, а врло се лепо представља

и у саксији. Од пролећа па до месеца јула, можемо га

сејати у извесним размацима времена и више пута, па ћемо

га онда непрестано имати у цвету, до саме јесени

Мишинац успева у свакој земљи без разлике, а сеје

се одма с пролећа на место, или јога боље с јесени, да

раније процвета, а кад прецвета, онда га треба почупати,

ц на његово место друго цвеће посејати ил’ расадити, које

ће тога лета јога да цвета.

ШИЗАНТУС Птг. е1 Раи.

ЗсМгапИшз О-гаћаш! Ноок. еI Ст.

Пореклом је из јужне Америке (Чили). Расти 60 —BO

сантиметара високо; стабло је разгранато и препуно лепих

цветова; цветови оу врло дивни, иуриурпо-румепи, у ко-

Шизангус.

јима је средњи лист најкрупнији, у облику широког, усправ-

љеног језика, прошаран неранџасто-жутим музгама, које

су опет проткане руменим жилама; лишће је изменично,

перасто, са неједнако усеченим кришкама. Од ове биљке
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имамо и две лепе одлике: уаг. Иlасеиз Нотl., са љубичпс-

тим цветом, а у друге је цвет исте боје, само је у порасту

много нижа биљка уаг. папа.

У целом свом склопу, преставља ова биљка карактер

тропске биљке, а врло добро напредује и код нас у лакој,

песковптој земљи, која треба да је по ваздан изложена

сунцу. Ко хоће да има с пролећа раније цветаног илизан-

туса, тај га мора посејати још у другој половпни месеца

автуста, па кад поникле биљчпце добију 34 листа, онда

их мора пикирати у мале сакоије и тако их у соби пре-

зимити, али врло, врло пажљиво заливати, а при том на-

стојавати, да почешће добију свежег ваздуха, да очврсну

ида ојачају. Око Ђурђева треба их из саксија, али са

земљом заједно , пстрести и на одређено место у башту пре-

садити, јер без земље неће ое примити. Иначе се у псто

време сеје и на место. За време порашћивања треба се

чувати од премногог заливања. Бпљке из саксија треба

пресадпти, а па место посејане треба проредити на 50 —6O

сантиметара.

Врста бДнгапБшз ршпајчгз Кигг. е1 Раш, такођер ио-

реклом пз Чили, растп 30 —60 сантиметара високо и много

разгранато; има врло лепо, прстасто и дубоко урезано

лишће. Цвет је љубичаст, са пурпурнпм ситним музгама.

Ова врста има и више одлика, од којих је најлепша уаг.

§гапсИГlогиз рарШопасеиз Ногl., у које су цветовп као у

најлепшег тропског каћуна, шарени као шарени лептирп.

б) цвеђе, од кцг се најпре изводи ра-

сад, па онда расађује.

На који начин, и кад треба изводити расад, рекао

сам на свом месту; исто тако сам објаснпо, и у сликама

показао п како га треба раоађиватп и пресађивати. С тога

прелазим овде одма на побрајање п описивање оних би-

љака, које овамо спадају.
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АБРОНИЈА Јим.

АЉгоша lлш. Тгlсга±из асlтlга&Шз Исп л

Пореклом је из КалиФорније Стабло је пузеће, а пз

њега пзбпјају цветовп на 10 сантиметара дугачкпм дрш-

кама; лишће је овалпо-копљасто, подебело; цваст је сло-

жена у виду гроње пз 10—l5 цветова, који много маличе

на неке одлпке јаглике, а љубичасто су румена; ова је

боја према средпнп отворенпја.

Абронија је нрплично тврда биљка, која најбоље усиева

у лакој п довољно сунцу пзложеној земљи. Цвета од ме-

Абропија.

сеца јуиа до октобра. Осим што се шњом попуњавају чи-

таве леје, може врло добро да послужп и за опаспвање;

и у сакспјп на прозору, лепо се преотавља.

Семе треба посејатп месеца августа, било негде па

леју, бпло у сакспју; поникле бпљке треба ппкирати у мале

саксије, а ако пх више потребујемо, онда у сандучиће.

Тако ппкиране треба пх презпмптп иегде у собп на про-

зору, а с пролећа, чим допусти време, треба нх пажљпво

пресадптп на одређено место, а у растојање од 50 санти-

метара.
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АГЕРАТУМ Г.

А.дегаГитп шеххсапиш папиш sс'ш>. уаг. Iшрегlаl сЈ\уаг/.

Порекломје пз Мексике. Цела је биљка маљава. Ова од-

лика агератцма не расти впше од 20 сантиметара и то врло

збијено. Лишће је маљаво, наспрамно, овално. Цветови су

као у клуичету збијенп, илаветни, а у јодне су одлике бели.

Кад му се прецветанп цветовп кидају, онда, и збпјенпје

растп и дуже цвета.

Агератим.

Зактева у опште добру земљу. Семе треба посејати

месеца марта пл’ априла, поннкле биљке ппкирати, па пх

онда по Ђурђеву на своје место расадити. Исто тако мо-

жемо још и с јесенп пзвестп расад, па га ппкирати и у

соби презимити, и онда рано с пролећа на одређено место

пресадити.

Врло се добро употребљује за попуњавање сагарица,

за опаспвање већпх и мањих леја, као п за саксије.

Неке одлпке врло мало семеиа дају, с тога их можемо

п кључицама размножавати.

Расађује се у растојање од 30 40 сантиметара.
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АМАРАНТУС Т

Турчан Шу.ик; репш ВодопиИ; царевш шурјуцш РадиК.

Пореклом је из Азије. Стабло је зељасто, ћошкасто,

разгранато, до једног метра високо ; лишће је изменично,

млађе је овално, а старије срцасто, живе, мрко-пурпурне

боје. Цветови су тратора.сто-црвени , збијени у већим и ма-

Турчин.

њим клупчадима, која су изменично поређана у дугачким,

висећим класовима. Има од њега и једна одлика са жутим

цвстовима, за коју сам баш и чуо, да ју зову „цареви

курјуци«.

Семе треба посејатн око Ђурђева на неко заклоњено

место, па кад биљке толико порасту, да их можемо ухва-

тити прстима, онда их треба негде пикирати, па после 2

до 3 недеље на одређено место расадити у међусобну да-

љину од 40—50 сантиметара. Иа ову даљину треба добро

пазити, јер овој биљци треба толико растојања, да може

подпуно да се развије и да класје буде угледније. Сади

се по гредицама, а праве се од њега и веће групе.
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Посамце на рудини, најлепше 'се преставља, нарочито

кад је биљка добро развијена.

Осим ове врсте, имамо имарантуса. и у другим углед-

ним врстама и одликама, у отворенијим и затворенијим цр-

веним бојама, које се, како посамце, тако и у групама

врло лепо престављају.

С ногледом на лишће, врло је дивна одлика

АшагапНшз Iгlсоlог А.

ДетлжК Радиб; шаренбак Радиб.

Она је пореклом из Индије. Расти до 1 метра високо ;

лишће је на подуже дршке насађено, јајасто или дугула-

сто-копљасто, заоштрено, мало повијено, врло дивно. Иај-

млађе је лишће обично тробојно: дршка је зелена, или је

жута; доњи крај листа је до средпне црвен као крв, или

је румен као ружа, или су ове боје смешане, а друга по-

ловнна до врха је жута; врх од лпста је зелен, што га још

већма улепшава. Старије је лишће само двобојно, а цело

шаренило зависи од времсна и од начпна неге, и с тога

није постојано.

АНТИРХИНУМ Тоигп.

А.пИггШпиш шајиз I. уаг. ришПиш Ногl.

Зевалица Панчиб; Жа бнца ВујикиЛ; тачиа Саб.мр; челебијин иос Луранте.

Строго узевшн, ово је впшегодна биљка, али ју ми

по баштама гајимо као једногодну плп двогодну, јер тако
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гајена, леише п крупније цветове рађа. Цела је биљка уга-

сито-зелена, а већ се од земље јако разграњава и 20 —6O

сантиметара високо расти. Наша слика показује ону ниску

одлику. Лишће је дугуласто-копљасто ; доње је иаспрамно,

клинасто, а горње је изменично и дугуласто. Цветови су

врло разне бојв, 4—-5 см. су дугачки, а налазе се у дужим

или краћим гроздовима ил’ клаоовима.

Зева.шца.

Као двогодну гајимо ју на следећи начин: семе треба

посејати у месецу јулу, а пред јесен треба биљке одма на

одређено место пикирати, и оне ће на тај начин идуће го-

дине и раније цветати, и цвет ће им бити крупнији.

Впше врсте, употребљујемо за попуњавање већпх група,

за украшавање гредица, у крај путова и путања, а нпске

одлике за опасивање и леја и гредица.

Зевалица успева добро у свакој добро урађеној баш-

тенској земљи. Цвета до саме јесени у најразновиднијим

бојама и шарама, и она нам је једна од најиздржљивијих

п најблагодарнијих биљака у нашим грађанским баштама.

Но како се зевалица у извесним бојама неда изводити

стално из семена, то ће добро бити, да оне сорте, које

желимо у извесним бојама да одржимо, размножавамо кљу-

чицама, што можемо врло лако, преко целог лета чинити.
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Семе врло тешко ниче, па га с тога треба врло мало

покрити земљом, а земљу непрестапо одржавати у умере-

ној влази, иначе неће нићи.

АСТЕР А

-АзТег зГиепвГз Ј. вјпепатв №«.

Лепа 1-Сата' Лазиб; Звездттца Водопчб; ТСатаринтса Бр.шкпепТ,.

Пореклом је из Китаја, одакле је 1731. године доне-

шена у Европу.

С погледом на склоп и на боју цветова, на разноли-

кост цветних листића и њиховог положаја . имамо данас

преке 600 разних врсти и одлика, што је све постнгнуто

особитом вештином, пажњом и нарочитом, ваљаном негом.

Француски и немачки цветарп надмећу се у произвађању

нових одлика, п ми благодарећи њиховом надметању

добијамо сваке године по неку нову лепу Кату, као гошћу

у наше баште, да се лепоти и стаситости њиховој дпвпмо.

Стабло је у леае Кате више или мање разграпато, зе-

љасто, са усправним огранцима, који, или у внду нирамиде,

или грбње порашћују. Лишће је изменично, доње је на

дршкама насађено, клинасто, средње је румбасто, а горње

дугуласто, и овако је неправплно зубчасто, по пвицама тре-

перасто. Цветови су округли, пупчасти или плоснати, са

разно положеним и Формисаним листићима.

Од силнпх врстп п одлика, најугледније су следеће;

I. ркруг^лЕ.

Као што се на слнци види, огранци су разгранати у

страну, а струк расти 35 —4O сантиметара високо; а како

ми разликујемо ппо порасту делпмо леиу Кату: на ви-

соке, средње и ниске сорте, то ова спада у средње по ње-

ном порасту. Цвет је округао, сведен и у средини испуп-

чен, крупан, сасвим пун, а у 18 разних боја.

* Лепа лш је Ката,

у бостану цвЗла,

на све стране лијЗла,
док је Јову угледала. Нар. п.
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ГГ. ј^УЖАСТЕ

Леие Кате, које се овамо увршћују, спадају у високв,

најугледније сорте, које збијено до 60 и више сантиметара

впсоко расту. Ружасте леие Кате увек оу препупе купног,

до сред-среде пуног цвета, који се врло дуго држи. Доњи

Онругла лепа Ката. Ружаста лсиг Ката.

лиотпћи на цвету поређани су једно на друго, као оно цре-

повп на крову, а према средини су бокасти. И оно зелено

Викторија. Венчаста леаа Ката.

лишће на стаблу, некако је у живости одвојило од лишћа

других сората светлије је. Од 12 боја, у којима ова
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сорта цвета, најлеше су: бела., вишњева, угасито-љубичаста,

отворено-илава и румена с белим преливом.

111. јЗикторија

Једна од најдивнијих сорти коју имамо, у које су цве-

тови врло крупни и правилни, а до 13 сантиметара у преч-

нику шпроки. Расти такођер врло збијено, али не више од

45 —50 Ссштиметара. Цвета у 25 разних боја и шаренила.

Са збпјеног а осредњег пораста, одољева много боље јачим

ветровима, но-што је то случај код ооталих виших сорти.

IV. јЗенчасте,

Такођер једна врло угледна сорта. Главна јој је осо-

бина та, што је она пошнра среднна у цвету, увек чисто

бела, овенчана венцем разних боја, од којих су најлепше:

плаветна, вишњева, броћаста, румена и љубичаста ; остале

су боје отвореније, па се не одбијају добро од оне беле

среднне, јер што је венац затвореннје, а средина чнстнје
беле боје, у толнко је и цвет угледнији.

Огранци су у ове сорте впше збијенн, усправљени и

добро се држе. Спада у високе врсте, јер раоти преко 60

сантиметара високо.

Л . ДИЈАМАНТ

Дијпмапт-Аеаа Ката. Божураста. леаа Ката.

Једна врло добра новија сорта, у које су сви цветни

листићи, од ивице па до средине, као црепови иа крову
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поређани. Струк је збијен, пун крупних цветова, а расти

45 —50 сантиметара високо. Цвета у 12 разних боја.

VI. рОЖУРАСТЕ

У њих оу збијенији огранци, но опет прилично устра-

њенп; расти 60 саитиметара високо. Струковп су препуни

крупних, B—lo8 —10 сантиметара у пречнику широких цветова.

Цветни листпћи сведени су према средини као у божура.

Цвета у преко 20 разних боја.

VII. Јежасте.

Од свију осталих, ове су најразгранатије, као што

слика верно показује. Спада у више врсте. Цветни су лис-

тићи танкп и накострешени, јежасти, са чега су и име

добилп. Цветови су у опште неправилнп, али крупнп. Цвета

у 12 разних боја.

Јежаста леиа Ката Патуљаста леаа Ката
ћ

с цветом

налик па хрисантемум.

VIII. ЈТатучљасте, с цветом на хрисантемум.

Ова сорта не расти више од 20 —25 сантиметара. Из-

врсна је за нопуњавање читавих леја, јер ми немамо ни

једну врсту цвећа у цветарству, која у толико боја цвета,

као што цвета ова сорта леие Кате; не мање но у 45,

које чистих боја, које шаренила. Цветови су доста крупни,

па је с тога ова одлика добра и за саксије. Ја сам виђао

врло дивне' оагарице, изведене и попуњене овом сортом

леие Кате.
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IX. јЛииипут,

Такођер нова Француска сорта, која је препуна цве-

товима, а растн 35—40 сантиметара високо; дакле није

баш тако ниска, као што би се по називу мислило; назив

„лилипут" относи се више на сразмерно ситније цветове.

У самом расцветавању, цветови су више плоснати, а доц-

иије се испупче и буду угледнији. Цвета у 8 разних боја.

ПатхЈљаста, са цееастим
листићима. у

средипи.
Лплиаут.

X. ЈI.АТУ.ЉАСТЕ, СА ЦЕВАСТИМ
у средини.

Растп само 15—20 сантиметара впсоко, са врло зби-

јеним цветовпма. Врло је подесна за сагарице, за опаси-

вање леја, а псто тако п за неговање у саксијама. Средњп

листови у цвету цевасти су, што цвету неки особени изглед

даје. Огранцп су врло крти и с тога се на ветру и плахој

киши лако ломе. Цвета у 20 разних боја.

IX. ИхЛИ КОВРЧАСТА.

Прекрасна најновија сорта, која и по висини и по об-

лику највише личи божурастој сорти. II ова не расти више

од 25 —45 сантиметара, а препуна је крупних цветова.

Облик цвета, сасвим је различан од свију до данас познатих

сорти лепе Нате, и лпчи пре на јапанскп хрисантемум, јер

су цветни лпстићи мало иопупчени, а врхови заковрчени,
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али опет зато оачињавају ванредно лепу, пуну полукуглу.

При доброј иези, имаће сваки струк по 15 —2O цветова,

који су у пречнпку 8 —l2 сантиметара широки. Цвет је

румен као најруменија ружа, а сваки је листић обивичен

белом ивицом, са чега цвет ванредно лепо изгледа.

Коврчаста лепа Ката.

Осим наведених, има још много других сорти и одлика,

али с овим добрим избором, који овде наведох, може сваки

љубитељ цвећа бити потпуно задовољан.

Леиа Ката је цвет, који се у свима одликама «з се-

мена може сигурно да изводи и да се размножава, кад се

само добро припази на избор цветова, од којих ће се узети

семе. Ти цветови морају имати на себи сва знамења оних

особина, које смо ради да и даље одржимо и очувамо код

појединих врсти и одлика.
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И то бива, да понеки најпунији, ‘најкрупнпји и пајлепши

цветови неких сортп и одлика, врло мало семена дају, па

и од тога је много зрно јалово, у ког дакле нема клица-

востп, што већином долази од туда, кад дотични струч-

њаци и вештаци, прп стварању других, нових одлика, у

вештачењу претерују, па плодници ослабе и постану ја-

лови. Код онога пак, који семе купује, и од њега пажњом

лепе струкове и цветове произведе, па онда од њих, за

узимање семена за своју потребу, само оне најразвијеније

цветове изабере, та се јаловост врло ретко појављује, изу-

зимајући само онда, кад би настала велика суша баш у

оно време, кад се семе буде оплођавало. У домаћој баштп

може се п томе доскочпти, кад се за време велике суше,

довољно залива.

Високе сорте треба пооејатп раније, да п расад раније

стаса, јер се оне спорије развпјају и доцније цветају. Боље,

пуније сорте. треба посејати гушће, јер, ‘као што сам ре-

као, међу њиховим семеном има доста и јаловог. Од нај-

лепших, најпунијих цветова узето семе, нићпће 50 6o°/
о
,

а често и мање.

Чим време дозволи, можемо пзведен расад одма п ра-

садити, и то: високе сорте у растојање од 40—45 сантп-

метара, средње у раотојање од 30 Зб, а ниске у расто-

јање од 20 саптиметара. После расађивања треба сваки

струк одма добро и залити, па п даље посведневпо зали-

вати, нарочпто ако бп настала суша. Лепа Ната лепо цвета

п у сушним годинама, али је велика разлика пзвеђу цве-

това, којих су струкови за време суше редовно и добро

заливани, п оних, који су трппли сушу.

При сађењу треба да водимо рачуна п о распореду

разнпх боја, као што је већ у општем делу на свом месту

напоменуто; с тога не треба једну исту леју засађиватп

једном истом бојом, па ма то биле разне сорте и по по-

расту п облпку цветова; увек треба две-три боје на из-

менце мешати. Тако н. пр. ако је леја округла, треба по

средшш засадпти највишу сорту, рецимо црвене боје; други

круг са осредњом сортом плаветне боје, а крајњи круг

најнижом сортом беле боје. Тако засађену леју милина је
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и погледати, нарочито оида, ако има још и више кругова,

или венаца, од разних других боја.

И у крај путања и стаза у повртњаку, моншмо леау

Кагу оадитп; то много улепшава повртњак.

Леиа. Ката подноси доста, али добро сагорелог штал-

ског ђубрета, којим треба и дотичне, за леиу Кату одређепе

леје и ђубрпти.
Аеиа, Ката подноси пресађпвање у свако доба, па п

онда, кад је у пуиом цвету, о тога се даје без штете пре-

сађивати с једпог места на друго, само ју треба извадити

лепо и са доста земље, па онда одма и добро залити.

БхЛУМЕНБАХИЈА Bсћгасl.

ВХитепћасМа Ноок. е1 Агн.

Пореклом је из јужне Америке (Чили), а име је добила

по славном немачком научењаку Јов. Фр. Блумепбах-у.

Блумеибахчја.

Расти у густим жбуиићима 20 сантиметара високо, а

шири се на 30 саитиметара у наокруг; лишће је перасто

и обрасло жарама, беличасто-зелено и светло; цвет је зво-

нолик, 5 сантиметара широк, бео и светао, а ванредно

лепо изгледа у опом блиставом лишћу.

Око Благовести треба семе посејати у саксију ил’ сан-

дуче, па држати на прозору у умерено топлој соби, док

биљке за расађивање порасту. Блуменбахиј а воле закло-

њено, али сунцу изложено место, а расађује се 25 —3O
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сантиметара раздалеко. Употребљује се понајвише за опа-

сивање већим леја. Лепо изгледају и мале, блуменбахијом

испуњене леје.

Са зв.

ВгасЈпусоше ЉегlсИ?оИа ВспЛ.

Пореклом је из Нове Холандије.

Расти 30 сантиметара високо; стабло се одма из ко-

рена разграњава и сачињава лепе жбуниће; лишћв је из-

меничпо, у ситне, линеарне кришке исечено; је врло

леп, доста крупан, многопер, правилан, у основи илаветан,

ири дну бео, а средина је има једна одлика с белим

цветом, која се из се.мена доста постојано размножава.

Брахикоме.

Брахикоме најбоље успева у доброј, трошној земљи.

Њу не треба нресађпвати иа место ире, док се једанпут

не пикира, да на тај начин снажније и жбунастије иорасти.

Расад треба мало раиије известн.

Са свог ниског, збијеног пораста н многог цвета, бра-

хикоме је врло подесна биљка за иопуњавање читавпх

леја, за оиасивање и за сагарице. У сваком од тих слу-

чајева, расађује се 25 —30 сантиметара раздалеко.
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БРОВАЛИЈА и.

ВгочгаШа еlа*а I. Вго-џгаШа .Шппаеапа Зрг

Пореклом је из западне Индије, а име је добила по

шведском владици Бровалиус-у.

Бровалија. је у опште врло лепа биљка, живе зелене

боје, глатка ил’ маљава; стабло јој је разгранато, мало

ћошкасто, 30 —-50 оантиметара внооко, са отрцаним огран-

цпма; лишће је изменичио, на дршкама насађено, јајасто.

Цвет је илаветан, прп дну бео, а у једне је одлике цвет

сасвим бео.

Висока Бровалија.

Сеје се рано с пролећа, па се онда, једном већ пи-

киране биљке, расађују у одстојање од 30 сантиметара.

Цвета од месеца јуна до септембра. Да доцнпје још цвета,

сејемо ју на место у првој половини месеца маја, па ју ту

разређујемо на речено одстојање; и у саксији негована,

лепо се преставња.

Друга је лепа одлика :

ВголгаШа ВоехШ ЛогТ

Ова је одлика не давно донешеиа из Мексике; у башти

је једногодна, а у саксији и у кући гајена, вишегодна је.

Расти у збијеним жбунићима 40—50 сантиметара високо;

лишће је срцасто, светло, зелепо; цвет је лазурасто-модар,
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или је чисто бео и много крупнији од преднаведене сорте.

Цвета обилато до саме јесени. Расађивати ју треба на од-

стојање од 30 сантиметара.

Рсцл-ова Бровалија.

ВЕРБЕНА

ЛГегђепа ћуђгМа Ногl.

Пореклом је из Америке. У башти је једногодна, а у

саксији и у кући, норед ваљане неге, вишегодна.

Вербена: „северна звезда”.

Овде имам у виду само баштену вербену, која је ио-

стала мелезењем од разних других бразилијаиских сората.

Расти 25 —4O сантиметара високо, најпре положено, па
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онда усправљено; стабло је разгранато, а лишће је нао-

прамно, прстасто, са неједнако усеченим кришкама, више

нлн мање изверугано, код некнх је одлика храпаво, а код

неких глатко и светло.

Од башгене вербене нмамо данас и у порасту и бојама

сасвим сталних одлика, које се у извесшш оообинама си-

гурно и ностојано из семена размпожавају. С почетка су

европски цветари, а нарочито Французн, поједине, лепше

одлике, само кључицама размножавали, да би их сталио у

бојама и осталим особинама одржали; а данас се све од-

лике врло лако размножавају из семена, шта више, раз-

множавају се и саме, просутим семеном, као и сваки ко-

ров; јер, где је летос била вербена, ту ће бити идућег

пролећа сијасет самораста, нарочито ако је место закло-

нитије; у том случају треба тај самораст на 25 —3O сан-

тиметара проредити и на месту га оставити, а повађене

биљке на друго место расадитн. Но ако би неки струк

ванредне боје и лепоте био, треба га, сваке оигурнооти

ради, размножавати и семеном и кључицама, или полож-

ницама. То се може, пред јесен, на следећи начин, врло

лако извршпти: Кад под јесен вербена већ повисоко по-

расти, она онда пада на земљу; огранци, који на земљу

падну, ако нађу нод собом меку, ситну и добру земљу,

пусте местимице жнле, и ту се одма и ужиле. То ми мо-

жемо још и подпомоћн, ако огранке кукицама земљи при-

љубимо. Тако ужилене огранке треба одсећи, са жилама

лепо из земље извадити, у саксије или сандучиће усадити,

и тако их у соби на прозору презимити.

Идућег пролећа, треба ове садннце, са земљом заједно

иотрести и на одређена места у башту усадити. Тако треба

чинити сваке године са неколнко струкова, ако би се баш

виднло, да се иота боја неке одлике, неби могла сигурно

из семена размножавати.

Вербен а је једна од најбољих и најблагодарнијих на-

ших баштених биљака. Она цвета у свима могућим бојама.

Осим што у чиотим бојама цвета, има је и у врло разном

шаренилу, али су без сумње најлепше оне одлике, у којих
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је цвет које му драго угасите боје, а са белом звездицом

у срединн, као што такав један цвет наша слика показује.

Врло су лепе н угледне талијанске одлике, са прута-

стим и музгастим цветовима, такођер у разним бојама и

у разном, неправилном шаренилу.

Вербена се врло лако подиже п на разне цељи упо-

требљује, јер не само што много цвета, него цвета до под

саму зиму. II за саксије је врло подесна биљка. Ја сам

шњом и сагарице испуњавао, што врло лепо изгледа, само

треба на ту цељ изабрати чисте боје, и по бојама их фи-

гурисати.

Плаветан ц вет с белим звездицама.

Вербена најбоље уснева и најживље цветове рађа у

лакој, али доброј земљи, која је по ваздан изложена сунцу;

ту су цветови најжпвљи. У хладовини су цветовп тамни, а

огранцп слаби. Преко лета треба ју добро заливати.

Најживље и најсветлије су боје: чисто беда, отворено-

и угасито-алаветна, љубичаста и црвена, у овојим разним

осенама. Нарочито је ванредно лепа најновија одлпка с

крваво-црвеним цветовима, која врло збпјено растп, и под

именом „северка звезда
с(

у трговини долази.

ВИЈОЛА Т

~\Поlа Ггlсоlог уаг. тахlша Ноп. \Гlоlа ћог*епзlз Ноп.

Да Н И ноћ ЛалиИ, панчиА И Др.; ДНКИНО ОКО РадчЛ
, жИЛОванкаКозарац.

Порекло јој се поуздано незна. Дан и ноћ је зе-

љаста биљка, прп дну разграната, са ћошкастнм, кртим,
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полегнутим, а доцније усправљеним огранцима; расти 15

до 20, ретко кад 30 сантиметара виооко; лишће је збли-

жено, јајасто- или дугуласто-копљасто, иеједнако назу-

бљено, са по два повећа, дугуласто-копљаста, урезана

палиста.

Дан и поћ можемо сматрати и као једногодну и као

двогодну биљку. Кад ју рано с пролећа посејемо и доцније

у своје време расадимо, онда ће тог истог лета цветати и

Дан и ноп.

прецветати; у том је случају једногодна. Но ако ју посе-

јемо месеца јуна, јула, ил’ августа, па кад 2—3 листића

развије, па ју пикирамо у сандучиће, или пошире саксије,

или одма на леје где ће за идуће лето и остати, оида је

она двогодна биљка. Из сандучића или саксија, исто ћемо

ју тако расадити, још исте јесени, на своје одређено оталпо

место. У том ћемо ју случају преко знме покрити сламом,

али овлаш само; но ако се раније изведе расад, раније

пикира и раније расадн, онда ће и без покривача моћи

добро да презими. С пролећа ће одма одпочети да цвета

и цветаће целог лета. На тај начин гајена ова биљка, даје

много круиније цветове, и сви круинији цветови, добивени

су само од двогодишњих биљака.. Најкрупнији су цветови
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у Француских и енглеских сората. По неки, на двогодишњи

начин одиеговани цветови од сорте Тптагсlеаи, бивају и

по 8 до 9 сантиметара у пречнику широки.

Енглсскс сорте.

Сорта : Тптат&еаи,

Дап и иоћ служн врло добро за испуњавање читавих

леја, за опаснвање, као и за пролетње сагарице, јер ни

164



једна сорта не расти више од 20 —25 сантиметара, ретко

кад да избије више. При расађивању треба узети међу-

собно одстојање од 15 20—25 сантиметара; ситније сорте

ближе, а крупније даље.

У бојама је дан и ноИ тако разнолика биљка, да се неда

одсечно описати, а сваке годнне све се нове и нове од-

лике производе. Главне су боје: бела, жута, отвореНо- и

загасито-илава и сасвим црпа. Осим што их имамо у тим

чистим бојама, имамо их и шарепих, прутастих, обпви-

чених итд. Пмамо и једну сорту са више или мање пуним

цветом,* а коју само кључицама, под стаклом, можемо раз-

множавати.

Да се цветови што боље развију, да им боје буду што

светлије и живље, треба дпкином оку одреднти отворен,

по ваздан сунцу изложен положај, и добру, добро спрем-

љену земљу, а уз то треба још и довољно заливати.

Семе треба узимати само од најразвијенијих, првих

цветова, које треба већ у цвету и обележпти, јер су сви

доцнији цветови, не само ситнији, него и у бојама блеђи
и тамнији, па и лошије семе дају.

ГЕЛАРДИЈА Роид.

СгаШагсИа ргсГа Bги. О-аШагсИа ПгиттопсИ ВС

Гелардија.

Пореклом је из Мексике и Тексаса; име је добила по

Гелард-у, једном великом пријатељу ботанике.
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Према начину гајења, може гелардија да буде једно-

годна, двогодна и вишегодна.

Стабло је мажаво, разгранато, до 50 сантпметара ви-

соко; лишће је изменично, косо-копљасто, по ивици цело,

или неправилно усечено; цвет је зраколик, по ивици жут,

а према средини пуриуран, са угаситијим уздужним прутама.

Од ље имамо и више лепих одлика, од којих се неке

не дају стално размножавати из семена у дотичним бо-

јама, и с тога их морамо, веће
сигурности ради, размно-

жавати кључицама. Из семена изведен расад треба

најнре пикирати, па тек онда на место расадити; у том

случају цвета од месеца јула до септембра. А кад ју у

половини месеца августа пооејемо, пикирамо, у соби пре-

зимимо и на пролеће раније на место пресадимо, цветаће

за читав месец дана раније.

Ова је биљка врло подесна за попуњавање већих н

мањих леја, а расуђује се у растојање од 40—5O санти-

метара.

ГОДЕТИЈА Bрасћ

0-осlеИа А. &гпу.

Пореклом је из КалиФорније, а име је добила по бо-

таничару Годет- у.

Годетија.

Има је у впше сорти и одлика, али је ова Вигнеј-ова,

без сумње, најлепша. Расти до 30 сантиметара високо;

цела је биљка обрасла ситним и меким маљама; лишће је
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на кратким дршкама насађено, дугуласто-копљасто, са оба

краја с’ужено и затупасто. Цвет је или чисто румен , или

је осут угаситијим црвеним пегицама. У саксији се врло

лако гаји и лепо на прозору преставља, иначе се упо-

требљује за попуњавање читавих леја.

Можемо ју и на место сејати, да ју не пресађујемо,

у ком случају мораћемо у густо поникле биљке на 20 —-30

сантпметара проредити, а у пстом ћемо ју одотојању и садити.

ГОМФРЕНА /.

Сготрћгепа дlоћоза I

Црвеао смнље Сабљар.

Пореклом је из Индије. Расти 30 —4O сантиметара ви-

соко; од земље одма разграната, маљава, беличаста биљка,

Црвено смиље.

са члановитим ограндима; лишћв је наопрамно, јајасто-

копљасто или дугуласто, шилато или затупасто, обухва-

тајуће.

Цвет је црвеп, угасито-љубичаст, чисто бво, или бео с

љубичастим иругама испрутан. Ону одлику с белим цветом,
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вели Сабљар, зову жене у његовој окблини, „бело смиље".

Пе давио је, да су ерФуртски баштовани Хааге и Шмит,

прибавили нову одлику ове биљке са пера.пџастим цветом.

Имамо и једну сасвим ииску одлику, која не расти више

ОД 15—2O саниметара, а пренуиа је доста крупног црвеног

Бело смиље Ниско
цреено смиљс.

цвета; она је за опаспвање и за сагарице врло подеспа,

исто тако и за саксије. Расађује се на растојање од 20 до

30 сантиметара, а цвета од месеца јуна до августа, а и до

септембра, ако се преко лета довољно залива.

ДИЈАНТУС Т

ЈОхапНшз сШпепзхз I.

ћСнтајски или летњи карашфнл РадиИ

Пореклом је пз Китаја. Стабло је члановпто, раз-

гранато, у неколпко рашпрено, па онда усправљено, 20

30 сантиметара впсоко п до самог цвета брснато; лишће

је наспрамно, лпнеално-копљасто, отворено-, плп сигаво-

зелено. Цветови су доста крупнп, посамце на гранчпцама

по врху насађенп, по горњој пвицп неправплно урезанп п

назубљени, а у врло разнпм бојама.

Од овога каран Фила имамо врло много сорти п од-

лика, како с погледом на склбн п облик цветова, тако

исто и на разноликост боја. Ту су престављене све боје

без разлпке, од пајчистпје беле, до најзатворенпје иурпурне
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и црне, са свима могућим преливима, бсорама и шарама.

У новије доба постао је овај каранФил један од најоми-

љенијих цветова у нашпм баштама, јер се за сваку цве-

тарску цељ употребити може. За гредице, за попуњавање

п опаспвање леја, за саксије итд., увек се може згодно да

употребп.
У разним сортама, имамо га у 100 и више одлика, од

којпх су следеће сорте најлепше:

I. Летњи каранфил с пуним цветом.

ЈОЈапИтз сћјпепзјз ћ. 'гаг. Иоге р!епо Ноп.

Расти 20 — 30 сантиметара високо; стиблика је јако

разграната; цветови су крупни, пуни, кадиФасти, у најраз-

личнијим бојама и шарама.

Летњи карапфил у разпим одликама.

11. Царски каранфил

Т>lапИшB сћГпепзхз И. глаг.ппретЈаИз Ноп.

То је једна врло ниска сорта, која једва до 25 санти-

метара порасти. Цветови су такођер пуни и разнобојни. У

међусобном положају цветних листова, разликује се у глав-

номе ова сорта од преднаведене. Цвета целог лета без

престанка. Милина је погледатв с овим каран Филом заса-

ђену леју; ту је једно ванредно шаренило, да не може
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човек довољно да се нагледа и надиви. Право Римилер

вели: „да ће ова сорта, све остале из баште истиснути и

најглавније цвеће у нашим баштама постати, јер због ње-

ног ниског пораста, због угледних и разнобојних цветова,

може за сваки украо да послужи
I'.

Ш. Хедвиг-ов каранфил.

Шап(lшз сШпепвЈз гаг.НесlсlетлгlдИ Нсп.

II овај не расти више од 30 сантиметара, али му је

цвет врло крупан, по ивици неправилно зупчаст, у врло

лепим чистим и мешовитим бојама. Има га и с пупим цве-

том, али су оне сорте с простим цветом, много крупније

Хедвиг-ов каранфил.

и угледније, јер ни једна друга сорта нема тог правилног

међусобног прелива и сливања појединих боја, као што

је то случај код овог каранФила. Па и лишће му је не-

како другчије; нпје ни беличасто, ни чисто зелено, него

прелива неким нежним плаветнилом. Одлике, које из се-

мена не рађају нстоветне боје и шаре, морамо размножа-

вати кључицама, изданцима и огранцима, које пред јесен
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треба чинити и под стаклом их, на познати начин, у соби

презимптп, а на пролеће их у башту пресадити.

IV. Ресасти каранфил.
ТНешНшз сЈипепзЈз /.. раг. ЈасЈпЈаГиз Ноп.

Ова се сорта разлпкује од других поглавпто у ресас-

тпм цветнпм лпстовпма. У неких су одлика ресе до саме

средппе урезане. Ова сорта одликује се још и дивним ми-

рпсом. Добро успева и на супцу и у присенку. И од њега

имамо одлика с пуннм цветовима, али су просте сорте

много угледнпје. Впдпти бео цвет, са крваво-црвеном кади-

фастом средином, у велпчини наше слике, то је нешто

ванредно!

Ако га мислимо као једногодну биљку однеговати, као

што се обично и радп, онда га морамо још месеца марта

посејати, расад једном пикирати, па онда, у раотојање од

20 —25 сантиметара расадити, да жбунићи буду јачи, а.

цветови крупнији.

Све ове сорте, дају се врло добро преоађивати сједног

места на друго и онда, кад су у пуном цвету, само их

треба с довољно земље на жилама повадити, на познати

начин усадити и одма добро залити. На тај се начин могу

празна места, до саме јесени попуњавати.

За семе се остављају најлепши и најразвијенији цветови.
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ЕУФОРБИЈА Б

ЕирћогШа лгагхедаГа 3'тпоп.

Шарена тлечннаРадиЛ.

Пореклом је из Лујзијане. Стабло је усправно, белп-

часто, горе ракљасто, до 80 сантиметара високо; лишће

је изменично, на дршци насађено, по ивици цело, јајасто;

доње је зелено, а горње је проткано белим жплицама.

Цвет је неугледан, без икакве цветарске вредности. Ми ју

гајимо само због њеаог угледног шареног лишћа.

Ш&рена млечика.

Ова млечика. најбоље успева на сувој, лакој и супцу

изложеној земљи, а најрадије се употребљује за опасивање

већих леја, где се својим шареним лишћем, поред оста.<lог

цвећа, врло лепо представља. Ово је шаренило све живље,

што год је биљка впше пзложена сунцу; и што је биљка

старија, шаренило је такођер све живље.

Сеје се месеца марта на неку заклоњену леју, па се

пооле Ђурђева на место пресађује, у међусобно одстојање

од 30 сантиметара. У то време можемо ју одма и на место

посејати, па доцнпје на 30 сантим. проредпти, али су пре-

сађене биљке и јаче н угледније.
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ИМПАЦИЈЕНС А.

IтраИепз I. ЈВаlзашlпа Веs.

Лелн чоненЛазиИ ; француз Сабљсф и Водоапб.; бреСШВЧЦа око Варалсдипа ;

нрна око Лјонц<; женутнца МаринкоаиЛ.

Иореклом је из иоточне Индије, а са њене издржљи-

востн и незнатне иеге коју зактева, ова је биљка одавно

задобила грађанско право у нашим баштама. Расти, према

одлици, 20 —5O сантиметара впсоко. Стабло је члановито,

разгранато, зељасто и сочно. Лишће је копљасто, зубчасто,

доње је наспрамно, а горње изменично. Цвет је крупаи, пун

пли прост, једнобојан или двобојан, а у овом је последњем

случају ирутаст, музгаст или поирскан; боје су врло разне.

Цвета од месеца јуна до саме јесени.

Високи леаи човек. Ниски леии човек.

Ниже сорте н одлике можемо да употребпмо за опа-

спвање леја и гредица, а више за попуњавање већих леја,

за гредице и у крај путова у повртњацима. Леии човек

подједнако успева и на сасвим оунцу изложеним лејама и

у засенцпма. И у саксијн се врло лепо држи и предотавља.

Ако хоћемо да добијемо јаке жбунове, онда морамо

млад расад пре, но-што она два нрва зупчаста листа до-



бије, пикирати; кад се други пар зупчастих лнотића почне

да развија, треба никирани расад на стално место раса-

дити; ниже сорте на 30, а впше на 50 сантиметара раз-

далеко.

Најглавнији услов за добро и напредно успевање ле-

иог човека, то је довољно заливање преко лета.

Цвет са стрпне Цвет с лица.

За сигурно размножавање сората с пуним цветовима,

треба пз оних сазрелих мехурака узети и одабрати само

оно ситније и округло семе, ке оно крупно и плоснато,

које истина крупније, ал простије цветове даје.

Друга је врста

ХшраНепз КмКаиЈ НооЈс.

ЂСаначичак РадиИ.

Пореклом је из Африке. Расти до 40 сантиметара ви-

соко; у порасту много личи лепом човеку, а у саксији

може да се држи и више година. Цвег је црвен, до 4 сан-

тиметара у пречнику широк, са танком, исто толико ду-

гачком, беличасто-зеленом мамузпцом.

С почетка, кад је наначичак у Европу донешен, врло

је слабо рађао семена, а данас се је одомаћпо п рађа га

доста.

Да много цвета п бујније порашћује, треба га садити

у добру земљу и мало засењен, заклоњен положај.
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Кад се у саксији гаји, не сме се држати на оним про-

зорима, који су но ваздан изложени сунцу. У башти га

треба расадити у размак од 30 —4O сантиметара.

Одлика IтраИепB BиИат ггдШ а. цвета преко целе го-

дине, ако се за времена пресади у саксију, и преке зиме

Каначичан.

у соби негује. Ова расти пирамидално, а у порасту је буј-

нија; и цвет јој је много лепши и крупнији. Најбоље расти

на местима, која су по ваздан изложена сунцу.

ДА.ЛЕНДУ.ЛА I.

Саlеп(lиlа оШсхпаНз лгаг.Поге р!епо Ноп.

Невен *

ПанчпИ, ЛазиЛ, Павиб, и др ш

ПореклОхМ је из АФрике. У нас се од вајкада гаји невен

9

по баштама, али већином с простим цветом, зато нека

*
Невен, вене за горицом,

мене зове да га берем,

ја га немам каде браги
,

нит’ га имам коме дати, Нар. п.

Узори, Маро, равнине,

ге аоссј своје јадове :

ако ти никне жут невен,

увени душо,
за Мп-ме.. Нар. п.
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буде овде препоручена сорта с пуним цветом, која не расти

више од 30 сантиметара високо, а успева, као и опај прости,

у свакој баштенској земљи без разлике, исто тако на сунцу,

као и у хладовини ; место дакле не бира, а не зактева ни

бог-зна какве неге. Биљка је зељаста, жбунаста, нешто

крута п крта, маљава. Стабло је раширено и усправљено ;

Невен.

лишће је изменпчно, седеће, дугуласто-широко, са трепе-

растом нвнцом. Сваки огранак носн на свом врху по један

пун, жут цвет. тшшг

Друга је врло лепа одлика уаг. гедаИз Ногl., са круп-

нијим цветом, у ког су поједини цветни листићи већма

изубани.

Краљевски невен.

II ова одлика не растп више од 30 сантиметара.

Ми можемо невен сејатн и раоађивати у разно доба

године, па га нмати у цвету до саме зиме. Расађује сс у
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растојање од 30 —4O сантиметара. И један и други можемо

да употребимо и за опасивање.

Кад после Ђурђева дани отопле, онда можемо невен

п на место одма сејати, па га онда на поменуто одстојање

проредити ; пначе се оеје, изводи расад и расађује као и

остало цвеће, које у овај одељак спада, а можемо га још

и месеца септембра посејати, поникле биљке ппкирати на

неко заклоњено меото, а преко зиме их, боље оигурности

ради, нечим покрити, као што је о томе на свом меоту ре-

чено, па их онда на пролеће на одређено место пресадити.

Ове презнмеле биљке даће јаче жбуниће и пуније цветове,

а ранпје ће и процветати, као што то и код осталих, на

овај начин однегованих биљака бива.

К:А<ДЦЕОЛ.АРИЈА а.

Саlсеоlаг!а всаШобаеТоИа

Папучшца Радиб; шлебедрпца Тушек

Пореклом је из јужне Америке (Чили). Расти до 50

сантиметара високо. Биљка је зељаста, длакава, разграната

Паиучица.

и јако лисната; лишће је изменично или наспрамно, пе-

расто, са дугуластим или јајасто-копљастим, одстојећнм и

неправплно зупчастим плојкама (листинама). Цвет је отво-

рено-жут, чудноватог
облика. Цвета преко целог лета.

Ко жели да има иаиучицу и под јесен у цвету, треба да
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ју доцније по Ђурђеву посеје на место, и да ју после

прореди на раотојање од 25 сантиметара.

Разни мелези ове биљке, оеју се и гаје искључно у

саксијама, па ће о њима тамо бити и говора.

Тј.

Сашрапиlа МесНиш 1-. уаг. саlусапГћа Ноп.

ЈБаштенш звончнк Црногорац.

Пореклом је нз Италије и јужне Француске. Расти до

00 сантиметара високо. Цела је биљка длакава; стабло је

разгранато; лишће је зупчасто, при дну стабла пршљена-

сто, јајасто или копљасто, при дну с’ужено, а на стаблу

изменично, обухватајуће. Цвеће је звонасто, оборено, модро,

бело, румено и љубичасто, просто и пуно.

У баштама негујемо звончић у више одлика, од којих

је најлепша ова, коју наше слике у жбуну и цвету

показују и научно ју име тачно обележава. За украша-

вање гредица и прављење мањих група, онајеврло по-

десна, а исто је тако изврсна и за саксије.

Баттени звоннић.

Звончић успева у свакој баштенској земљи, само ако

је довољно изложена сунцу.

Њега треба посејати још месеца маја ил’ јуна, доц-

није ппкирати, а с јесени расадити на одређено му место,

где ће идућег пролећа да цвета. Према том начину гајења,
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он је двогодна биљка, алн га овамо увршћујем с тога, што

може да цвета и исте године, кад се меоеца јануара ил’

Фебруара посеје у саксије, па тако засејане саксије ставе

на прозор умерено топле собе. Кад биљке у толико по-

расту, да се могу пикирати, онда се пикирају у неко плиће

сандуче, а одатле се, чим на пољу време дозволи, на од-

ређено место раоаде, где ће месеца јула одпочети да цве-

тају. Расадпти их треба у размак од 50 сантиметара.

Цеет баштеиог звончиЛа у аравој крхјиноћи.

Звончић се често ако је испод њега трошна земља,

а положај заклоњен и сам размножава просутим се-

меном, у ком случају немамо нншта друго да чинимо, по

да у густо поникле биљке проредимо.

Поидl.

СlЛп±опlариlсЂеllа IЈпЛI.

Пореклом је из КалиФорније. Име је добила по под-

председнику сједињених амер. држава Клинтон-у.
Биљка се из рсорена одма разграткава, а огранци су

танки и сочни, само 20—25 сантиметара високи; лишпе
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је изменично, сптно, седеће, линеално-копљасто. Цвет је,

према одлици, или чисто бео, или је у средини бео, а иначе

илаветан, или иурауран.

Ово је врло дражесна и нежна биљка, коју већином

употребљујемо за опасивање, или, у место лобелије, за са-

гарице; врло се лепо представља и у малим сакспјама, где

онп витки огранци преко обода од саксије на страну па-

Клинтонија.

дају. Цветови изгледају као мали лептирићи и много личе

на цвет од лобелије ; цвета 3 —4 месеца непрестанце.

Клинтонија зактева оптну, лаку земљу п хладовит но-

ложај. Преко лета ју треба сваки дан заливатп. Семе

је врло сптно и с тога не треба га земљом покрпвати,

него га земљи приљубити. Поннкле биљке треба најпре пи-

киратп, па онда на место преоађпвати у растојање од 15

сантиметара.

КОЛИНСИЈА N4ll.

СоШпвЈа I>lсоlог Впик.

Порек.шм је из КалиФорније, а посвећена је пмену За-

харпје Колинс-а, нодпредседнпка друштва за испптивање

прпроде у ФпладелФнји.
Стаблика, се одма од земље разграњава и 30 санти-

метара високо порашћује, а толпко се и у шприну шири ;

лишће је отворено-зелено, наспрамно, стреласто и зупчасто.

Цвеће се налази у размакнутпм пршљеновима; цветови су
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у ове сорте, коју слика показује и научио име обележава,

двобојни; горња су два листића бела, а доња три љуби-

часта, али је има и у разним другим одликама са чнсто

белим, чисто тллавегпим и мраморастим цветовимл, но ова

је двобојна најлепша. Колинсија брзо прецветава, ал’ док

је у цвету, врло је дивна биљка: и за всће и за мање леје,

за опасивање и за мале саксије.

Колинсија.

Семе треба посејатн месеца марта ил’ априла у сак-

спје, ал’ оређе, па расад, кад за расађивање дорасти, одма

на место расадити у растојање од 15 —2O сантиметара ; не

треба га пикирати.

Е.

СогеорзlB Ипс±огlа, Мпи. Сегеорзlз еlедапз Нон. СаШорзlз Шсоlог Ногl

ЦаревО О-ГСО ВујичиК.

Пореклом је из северне Америке, одакле је око 1617.

године пренешено у Европу. Стабло је разгранато и

усправљено, 70 —BO сантиметара високо. Приданачно је

лишћо двојно полу-перасто, а на отаблу је полуперасто,

исечено на танке режњеве.

Цвет је загасито жут, при дну пурпурно црвен, са за-

гасито-пурпурним оком у средини; ирашници су неран-

џасти, тршасти.

Осим ове високе сорте, имамо и једну сасвим ниску

одлику, само 20 сантиметара високу - СаШорзЈз папа
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ригригеа —, коју наша друга слика показује, а која је у

порасту и много збијенија, те по томе врло подеона и за

опасивање другим неким цвећем засађених леја. Лепо из-

гледа и то, кад округлу леју засадимо високим царевим

оком, а опашемо ју овим ниским.

Царево око.

Царево око успева без велике неге у свакој добро

спремљеиој земљи, само да је довољно изложена сунцу.

Једном посејано, размножава се доцнпје и само просутим

Ииска сорта.

семеном, и у том случају треба само с пролећа, у густо

порасле самониклице, у толико проредити, да од високе
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сорте дође струк од струка 40—50, а од ниске 25 —3O

сантпметара раздалеко. Ове самониклице много се боље

развпјају и богатије цветају од посејаних и расађених

биљака.

Царево око можемо сејати и као једногодну и као

двогодну биљку. Или ћемо месеца марта посејати семе у

саксију ил’ сандуче, па кад за расађивање доспе, преса-

дити, или ћемо у другој половпни месеца августа посејати,

понпкле биљке на заклоњену леју ппкирати, а одатле с

пролећа на одређено место расадитп. Овај је начпн бољп,

јер ћемо добити крупније цветове.

ти.

СозшЈсаиш ЈВиггМсцапиш Ноок. уаг. Уапк.

Пореклом је нз Текоаоа. Расти 70 —BO сантиметара

високо; стабло се од земље одма разграњава; лишће је

наспрамно, перасто, у танке, линеарне кришке исецкано;

цветови су насађени на дугачким дршкама, по ободу оу

Космидијум.

жути, по средини иуриурни, а при дну мрни. Цвета од

месеца јуна до под саму јесен без престанка. За гредпце,

и за попуњавање већих леја, врло је подесна биљка.

Као једногодну биљку, треба ју посејати месеца марта

ил’ априла, као и колинсију, а можемо ју посејати и с је-
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сени, на прописан начин, па кад бпљке 34 листића до-

бију, треба их пикирати у мале саксије и метнути на прозор

умерено топле собе, да ту презиме. Кад се преко зиме

укаже тих и сунчан дан, треба прозоре по мало отварати,

и тако млад расад привикавати на спољни, оштрији ваздух.

Чим ое с пролећа укаже време, а земља буде довољно

пресушила, приступићемо расађивању овог презимелог ра-

сада, на одређена му места, а у растојање од 40—5O

сантиметара.

хЛАЈА Нооћ

И,ауlа дlапб.иlоза Н. е1 5.

Пореклом је из КадиФорније. Расти врло жбунасто,

30 —4O сантиметара високо; лишће је дугуласто-конљасто,

изменично.

.13ја.

Цвет је или чисто бео, као што је у сорте коју наша

слика показује, или је жут са иоширом белом ивицом, као

у сорте Пауха е!е§:апз. уШја, је врло подесиа за сваку упо-

требу. Расађује се на 30 сантиметара раздалеко. Пикирање

није нужно.

Ааја успева у свакој земљи и у сваком положају без

разлике, само ју треба довољно заливати.
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хЛИХНИС

Л,усћпlз СоеИ-Ноза. Веsгоиss ЈПзсагга СоеИ-Иоза ВС. А.дтозГешша

СоеИ-Ноза ЈС-

Голншак ВукасовиА, Грочница Црнохорац.

Пореклом је из јужних крајева Европе. Разграната

биљка, са по врху рачвастим стабликама; расти 50 санти-

метара високо, а бокор се шири по 30 сантиметара у ши-

рину; лишће је наспрамно, линеално-копљасто и живо-

зелено.

Румена урочница.

Цвет је доста крупан, до 2 сантиметара у пречнику

шпрок, светло-румене и врло нежне боје; сваки је бокор

препун цветова, као што се и на слици види.

Урочпица. је у свима овојим одликама, врло красна

биљка, како за попуњавање читавих леја, исто тако и за

гредице, а једна сасвим ниска сорта, која не расти више

од 20 сантиметара, врло се згодно употребљује за опаси-

вање већих и мањих леја.

Одлика Оусћшз Соећ-Еоза уаг. рпгрпгеа Ногг., отли-

кује се понајпре својом живљом бојом. У опште су те боје

румене, по кадкад иуриурне, крваве, угасито-румене, или

крваео-румене; средина је обично угаситија, а ивица бива

и отворенија; наличје је обично беличасто.
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Рапије изведен расад, треба најпре пикирати, па га

онда на одређено место расадити у растојање од 30 —4O

сантиметара; а доцније по Ђурђеву изведен, не треба

Пураурна урочница.

пикирати, но га одма, чим за расађивање дорасти, на место

расадити. Разуме се, да ће први раннје, а другн доцннје

цветати.

МАРТИНИЈА Т.

МагГупха ргоЂозсМеа I-МагГухиа аппиа Магlупlа аНегпИоИа Ллп

Пореклом је из Бразилије и Лујзијане. Биљка је зе-

љаота, жлездовито-маљава, непријатног мириса; стабло је

дебело са разгранатим огранцима, 50 сантиметара високо;

лишће је наопрамно, на дршкама насађено, шлездовито,

крупно, срцасто, по ивпцн цело, или мало назубљено. Цвебв

је крупно, на кратким дршкама насађено, при дну крунице

жућкасто-вело, са неким црвенилом разплављено; горња

два листића су иуриурним тачкицама оСути, а доња је

усница при грлу о/сута, на средњем крилу опрутана са не-

колико иурпурнпх пругица.

Од ове сорте имамо још и две одлике; МаПуша ашша

уаг. аБшригрпгеа Погl. са угасито-иуриурним, и Магђуша

ашша уаг. говеа Ногl. са руменим Цвета у месе-

цима јуну, јулу и августу.
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Мартинија се одликује својим лепим пораотом, круп-

шш лишћем и дивним цветом, који много личи цвету глок-

синије. Са свпма њенпм одликама, уопева само у лакој,

сунцу по ваздан изложеној, ђубревитој земљи. Преко лета

ју треба добро залпвати.

Сеје се месеца марта у сакоије, пикира у сандучиће

п расађује на одређено место тек онда, кад време добро

Мартинија.

отопли. Оно тврдо семе треба на једно 24 сата пре сејања

у млакој водп натопити. Расад треба расађивати на 60

сантиметара раздалеко.

* Мартинију употребљујемо за попуњавање већих и ма-

њих леја, а лепо изгледа и у саксији, где се по два струка

У^ађују-

Ђ.

Ма*гlсагlа Раггћапит I. лгаг. ехтиа сг!зра папа Ноп*.

Мола љута рада Црногорац.

Пореклом је из јужне Европе. Она је вишегодна биљка,

али ју ми у цветњацима гајимо као једногодну, иокључно

њеног лепог листа ради, и само ју употребљујемо за опа-

сивање леја и за ограничавање разних Фигура. Расти 30

до 35 сантиметара високо, кад је у цвету, и врло жбунасто;

лишће је перасто, угасито-зелено и крупно, које се у овако
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доба даје стрићи и у извесној висини одржавати. Још оу

за поменуте цељи лепше и угледније одлике уаг. апгеа и

уаг. Bеlадшоlсlеß, са жутим лишћем, о којима ће бити реч

код сагаЈШца.

У једно исто доба можемо да употребимо и ону зе-

лену и ове жуте, тако, да буде један венац зелен, а до

љега одма жут, што ће много лепше изгледати.

Љута рЗда.

Цвет је жут и много цвета, што се н на слици види,

али се за наше цељи цветови одма кидају, чим се у пу-

нољку укажу, а то о тога, да натерамо биљку да што буј-

није и збијеније у лист порашћује.

Расад се мора пикирати, па доцније на 15 сантиме-

тара раздалеко расадити.

МЕЗЕМБРИЈАНТЕМУМ Т

ШезешћгЈапНхешиш рошегЈсИапиш I

Пореклом је из јужне Африке. Расти врло ниско; 25

до 30 сантиметара високо. Стабло је при дн}’ разгранато,

обло, маљаво, црвенкасто и положено; лишће је наспрамно,

дебело, дугуласто-копљасто, у дршци с’ужено, а но пвици

треперасто.

Цвет је, према целокупној биљци, врло крупан, жут, и

тек се пред вече развија. Има и одлика са црвеним, ру-

мепим или белим цветом, који се тек онда развијају, кад

је сунце најжешће.

Сеје се месеца марта у саксије, па се онда у санду-

чиће пикира, а кад време отопли, онда се на стално место

расађује. Цвета од месеца маја до јула.

188



Мезембријантемум је врло подесна биљка за опаси-

сивање већих и за попуњавање мањих леја, а расађује се

у растојање од 20 —25 сантиметара.

Мезембријаптрмум.

МИМУЛУС Ђ.

МЈЈпиЛиз ћућгМиз Ндгшиз сlирlех: Ноп.

Чувшда БабиЛ.

Пореклом је из Америке. Расги, према одлици, 10 —4O

сантиметара високо; стабло се одма од земље много раз-

грањава; лишће је наспрамно, црвеиилом неким прелпвено;

доње је на дршци с’ужено, дугуласто, зупчасто, а горње

,је седеће.

Од ове биљке имамо много вештачкп произведених

мелеза, у врло разним бојама и шарама: са жутим, црве-

ним, кестенастим, руменим и белим цветовима у чистим

бојама; па онда у тим истим, али отвореним, блеђим бо-

јама, са угаситијим музгама и пегицама.

Због ниског пораста, врло се добро употребљује за

опасивање леја, али се изврсно употребљује, како за веће,

тако и за мање групе.

Цвета од месеца маја до септембра, према томе: кад

је и како изведен расад.

У ове одлике, коју приложена слика показује, а нау-

чно име тачно обележава, врло је чудноват цвет; изгледа,

као да су два цвета један у други задевена.
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Чувид а успева у свакој доброј земљи, па било на сунцу

ил’ присенку, то јој је све једно, само кад је место од

јачих ветрова заклоњено, јер јој је стабло врло крто, на-

рочито испод цвета, па га ветар лако поломи.

Сеје се већ месеца Фебруара, па се онда што пре пи-

кира, да се пикиране биљке, до расађивања на место, добро

развију; али се сеје и с јесени, до зиме што раније пи-

Чувида

кира, овако презими, па на пролеће пресађује. Ово је боље.

Иајлешпе одлпке, да би сигурнијп били, размножавамо пред

јесеи кључицама и пзданцпма. II за саксију је врло угледна

биљка.

На месту се расађује на 20 —3O сантиметара раз-

далеко.

МИРАБИЛИС X.

МЈгаћШз Јаlара I. ТЈусГадо Јаlара ВС.

Моћурак Вук
,

ВодопиЛ.

Пореклом је из јужне Америке (Перу), а по некима из

Пндије. Стабло је разгранато, до 1 метар високо; лишће

је изменично, јајасто, при дну затупасто нлп срцасто. Цвет

је цеваст, црвен, румен, жут нли је бео у чпстим бојама,

па је онда ирутаст пли иоирснан са по 3 и 4 друге боје.

Цвета непрестано до самих мразева.
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Чудновато је код ове биљке то, што су цветови по

цео дан затворени, па се тек пред вече почну да разви-

јају, и целу ноћ стоје развијени; а чим сунце оутра дан

мало жешће огреје, онда се цветови обично око подна

опет затворе; сигурно је, да га је народ с тога онако

и прозвао.

Ноћуран успева у свакој земљи без разлике. Сеје се

одма по Благовеоти у сандучиће, па се доцније, без да

се пикира, на меото расади. Но ми га можемо с јесени из

земље извадити, негде га оигурно презимити, па га с про-

лећа опет у башту усадити; овако ће и раније цветати од

онога, ког тек с пролећа будемо из семена извели; овако

га можемо сматрати и као вишегодну биљку. Расад треба

Ниски ноћурак.

40—50 сантиметара раздалеко расадити, да жбунићи буду
већи и јачи. Презимели отрукови много боље цветају.

Одлика МлгаћШз Јаlара уаг. IопдШога Ногl. има дужи,

бледо-румен и мирисан цвет. Најновија је одлика Мгга-

ШГB ЈаГара [оИГB аигегз (Iоге аЊо, т. ј. ноћурак са жутим

листом и белим цветом. Ово је ниока одлика, која се врло

добро употребљује за опасивање већих леја.
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ОЦИМУМ х,.

Осхшитп ЈВазШсиш I.

ЈБосшљ ак", босшок Вук; КузмиЛ ; веслшђаш
2

,
ВодопиЛ, Ву-

јичиИ; ШШСЛОђшш У ириморју.

У главноме имамо две сорте босиљка, са више одлика.

I. Обични босиљак.

Пореклом је из Индије. Он се још од земље разгра-

њава и сачињава до 30 сантиметара виооке, густе жбу-

Обични босиљан.

ниће. Лишће му је наспрамно, на дршкама насађено, ши-

лато-јајасто или дугуласто, неправилно зупчасто. Цветови

су сасвим неугледни, бели или бледо-румени, и збијени у

подужим класићима. Од њега имамо следеће одлике:

* Босиљак је спКана травица ,

ао њој ихеће ђевер и снашица. Нар. п.

*

1 Све језеро, све зелено,

наоколо иозлаћено,

ниђе илота пи аотока,

веК све смиље и босиље.
.. Нар. п.

*

2 Веслиђане сјеме моје,

да је мени име твоје,

ја бих знала где би стала:

у јунака за калааком... Нар. п.

*

3 Ој ђевојко душо моја,

чим миришу њедра твоја ?

Оли дуњом, ол’ неранџом,

од’ мирисним феслигеном ? Нар. П.
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а) Остшт ВазШсит уаг. ђиИаћдт Ногl., у ког је лишће

сасвим крупно, изверугано-пупчасто, са много јачим ми-

рисом; цветићи су бели.

б) Остшш ВазШсит уаг. сгЈзрит Ногl., са доста круп-

ним, по ивиди кудравим и често хрђастим лишћсм; цве-

тићи су црвеннасти.

в! ОсЈтит ВазШсит уаг. у!оlасеит Ногћ, који се од

главне врсте разликује једино љубичастим лишћем и цвећем.

2. Ситни или рани босиљак.*

Пореклом је из јужне Америке (Чили). Ова је сорта

само 20 —25 сантнметара висока, а жбунастија је и зби-

јенија од свију преднаведенпх. Лишће је врло ситно, са

Р&ни босиљак.

металним ореливом, па, или је зелено, или је љубнчаото;

ова је последња одлика врло дивна. Цела је биљка
у по-

расту лепо сведена и за неговање у саксији врло подесна.

Босиљак је за православног Србина и релнгиозна биљка,

јер ми не можемо православпу кућу ни замислити, а да у

Кад из цхЈКве иде,

мирише му душа

као рани босиљак.
. Нар. п.

Зову га и мутлика.
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њој не нађемо киту босиљка. У опште се гаји мириса ради,

а многи зачињају шњим и извесна јела, у која неки мећу

мајоран, а неки босиљак.

Од скора је завео баштован Да.ман из Напоља једну

нову сорту босиљка: Остшт ВазОшиш уаг. сотовит Ногl
.,

која је у порасту врло лепа. Лишће је интенсивно зелено,

а цваст је гроздаста, љубичаста, што се у оном зеленилу

врло дивно представља. Даман је дао придев

„ћубаоти с( Л

Ћубасти босиљак.

Изведен расад не морамо пикирати, ако га мислимо

у башту садпти, а за саксије треба најпре да га пикирамо,

па онда у осредње саксије усадимо. У башти га треба

расађивати у одстојање од 25 —3O оантиметара. Ону ситну

сорту, можемо врло добро да употребпмо и за опаснвање

леја, а подеснија је и за ките.
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ПЕНТАСТЕМУМ Шг.

ЈРеп+аз+ешит НагГчгед! ВепЛ, ЈРепГаз+ешит соегиlеит НоП.

Пореклом је из Мексике. Расти 50 —6O сантиметара

високо и јако се већ од земље разграњава; стабло је при

врху маљаво, лпшћем јако обрасло, а овака стаблпка носи

по 10 —l6 цветова; лишће је наспрамно, седеће, копљасто,

жпво-зелено и светло. Цветови су иуриурно-љубичасти,

благпм плаветнилом преливени, а прп грлу много блеђи.

Друга сорта (десно)

О. Воп.

такођер је врло лепа, са четирп дпвне одлике: са б&ким,

ауриурним, црвеним и црвено-ружичастим цветовим?

Пентастемум.

За мање и веће групе, аентастемум је врло дивно

цвеће, које може добро да се употреби и за опасивање

шумарака у перивојима, јер добро подноси хладовину, а

цвета до самих мразева, кад се прецветалп већ ограпци

одма одсеку.

Све сорте и одлпке ове биљке, напредују у доброј,

ђубревитој земљи; сушу не подносе, зато их треба преко
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лета п јутром и вечером заливати, и за ту пажњу доби-

ћемо јача и леиша стабла, а више и лепших цветова.

Пентастемум можемо оејати, осим обично о пролећа,

још и месеца августа; кад биљке добију своја два листпћа,

онда ћемо их пикирати, а под јесен на одређено место, а

у одстојање од 40—50 оантиметара расадити. Овако ће

идућег лета раније цветати.

ПЕРИЛА А

ЈРегШа папШпепзхз Вес

Иореклом је из Китаја. Расти 50 —6O сантиметара ви-

соко. Цела биљка јако мириши. Стаблика је ћошкаста, гра-

ната, усправна, пуриурпа, мало маљава; лишће је наспрамно,

Китајска перила.

на дршке насађено, јајасто, маљаво, са дебелим нервима,

испупчено, по ивици коврчаото, урезано или је зупчасто,

с лица бронзасто-иурпурно, а с наличја љубичасто-пурпурно

илп угасито-пурпурно. Перилу гајимо тога леиог лпста ради,

а не ради цвета, које је неугледно и без икакве цветарске

вредности.
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Обично се употребљује у смеси с другим цветаним

цвећем по гр}г пама, да ове добију величанственији изглед,

или се сади на сагарицама, или се опасују повеће леје. И

у саксији се лепо представља.

Од иериле имамо и две одлике; РегШа папИпепзхв уаг.

Iасlшаlа Ногl., са ресастим лишћем, и уаг. Ногl.

са црвеним и зеленим лишћем.

Перила успева и на слабпјој и сувљој земљи, а не

тражп баш ни толпко неге, до јединог залпвања.

Ресаста перила.

Да иерила жбунастије порасти, нарочито за опасивање

леја и за сагарице, треба да јој кидамо врхове, и да ју

тиме одржавамо у висини од 20—30 сантиметара.

Расад није нужно пикирати.

ПЕТУНИЈА Јизз

ЈРеХипЈа РуЈзгМа Ноп.

Пореклом је из јужне Америке; али она, која је отуд

донешена, врло је неугледиа; ми ју данас у баштама слабо

п негујемо. Ми имамо данас мноштво вештачки изведених

мелеза (хибрида), које и у башти п у саксијама гајимо, и

њих ћемо овде само имати у виду.

197



Према сорти, иетунија. расти 20 —BO сантиметара ви-

соко. Цела је биљка лепкаста, маљава, која, осим цвета,

с вечери, и кад хоће време да се промене, непријатно ми-

рпши. Стабло је у старије биљке при дну дрвенасто, раз-

гранато, најпре полегло, па онда усправљено; лишће је

изменично или наспрамно, дугуласто и седеће.

Цвет је или прост, или је пун; и у простих и у пуних,

он је врло разнобојан, па или је чисто бео, или је бео с

руменим иреливом, или илаветан, иуриуран, румен, љуби-

част, или је на послетку двобојан у разним видовпма: пс-

прскан, прутаст, тракаст, што може бити
у шарама пра-

вилним, или неправилним. Мало имамо биљака
у нашим

баштама, које тако дуго цветају као иетунија, а осим тога,

још јој и цвет дивно мириши.

Међу најлепшима с иростим цветом, навешћу следеће;

Писка одлика.

а) Рећгша ћућгШа уаг. сотрасlа папа тиШ[lога Ногl.

т. ј. збијена, ниска, многоцветна. Ниска, врло збпјена биљка,

која 20, највише 25 сантиметара впсоко порашћује, а често

бива и нижа. Стабло пада иа земљу и ту се мало, алп

врло мало шири; но да бп усправно порашћпвало, морамо

га прп дну подвезати. Бпљка је препуна доста крупног,

иуриурног, илп двобојног цввта. Од ње имамо п једну од-

лику с пуним цветом, али је она с простим цветом, наро-
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чито она двобојна, много лепша п угледнија, јер пуни цве-

тови код иетуније, ма они које сорте били, изгубе свој

правилан облпк, а тиме и своју лепоту.

б) Реlпша ћућпба уаг. МаАате МоговоЦ 11. ећ Bсћ., са

угасито-модрим цветовимат шареним лишпем. Ова је сорта

у неколико виша од преднаведене, иото тако збијено расти,

Одлика : госаођа Моросов.

а има усправно, оасвим круто стабло,са правилним порас-

том. Цветови су осродњи, али врло правилни, понекад с

белом ивицом обивичени, или прутасти. Са њеног правил-

ног пораота, може врло добро да се употреби и за опа-

сивање исто тако, као и преднаведена.

в) Реl;иша ћућгШа уаг. зирегђГззгта, т. ј. највелељеи-

нија. И заиста јој тај придев и приличи. Ова одлика расти

30 до 35 сантиметара високо, са усправним, нешто мало

уотрањеним огранцима, са многим, отворено-зеленим, округ-

ластим, или дугуласто-јајастим лишћем, које је, у младости,

на доњој ивици, мрком ивицом обивичено.

Цветови су у ове одлике врло крупни, бивало их је

по 12—15 сантиметара у пречнику; они имају кадиФаст

прелив, а у боји су румени, иуриурни или угасито-љуби-

части. Грло је бело, и то се белило простире скоро до

половине цвета, а по њему су проткане жилице исте боје,
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као што је и цвет. Ова дивна одлика цвета од месеца

јуна, па до јесени.

г) Рећдша ћућгШа хаг. [гтЂгГШа, т. ј. ресаста. И ова

одлика има исто тако крупан, по ободу ресаст и коврчаст

цвет. Биљка је доброга пораста, 30 —4O и внше сантиме-

тара виоока. II ову оорту имамо у разним чистим бојама

и у разним шарама, од којих су следеће одлике најлепше:

лт аг. аЊа чисто бела; уаг. сlеИсаlа - бела са руменим

преливом, врло красна; хаг. ЕlоИе сlе I’Е§l угаснто-пур-

пурна, са белом звездицом у грлу; хаг. кегтевгпа гри-

Иа.јвелељсанија одлика.

мизно-црвена; уаг. тасиШа светло-бела са пурпурким

пљбскама; уаг. иепоза са пурпурно-руменим, црним жи-

лицама протканим и пљбскама ооутим цветовима.

Код иуних цветова, исте су те боје и шаре, као и

код простпх, само што пуни цветови изгубе правилан облик,

јер код иуне иетуније, нису листићи у цвету правилно по-

ређани, као што је то олучај код пуних цветова других би-

љака, него су листићи неправилно сабрани, што се најбоље

види код иуне ресасте иетуније на страни 202.
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Одлике с пуним цвегом, више пута и не рађају оемена,

него се у сорти стално и снгурно размножавају кључи-

цама, што се може чинити преко целе годнне, а најбоље

с пролећа, кад узмемо кључице од огшх аегупија, које смо

у саксији у соби ирезимпли. Ове кључице треба врло уме-

рсно заливати, да не би са сувишне влаге иструле.

Ресаста одлика с иростим цветом.

Семе, које извесну количину биљака с иуним цвето-

вима даје, добива се иа тај начин, кад се одабрани прости

цветови, с цветним прашком иолу-иуних цветова, вештачки

оплоде. Но у овај посао могу се упуштати само вештаци,
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којпма је то н занат; а љубитељ цвећа, свакојако ће боље

учинитп, да се у овај, по њега несигуран посао и ие упу-

шта, но да себи набави нужну количину семена од доброг

и поузданог баштована, относно семенара; то је за љуби-

теља цвећа и јеФтиније и сигурније.

Од иетуније семе врло је ситно; најситније што га

имамо, на с тога треба при сејању врло пажљиво шњпм

поступати, и тачно се придржавати оних правила, која су

на свом месту пропнсана за сејање оваквог семена. Семе

треба посејати месеца марта ил’ априла у плитке чинијице,

Пум а, ресаста одлика.

у сасвим лаку, ал’ добру землву. Пначе је нега петуније

сасвим проста; кад бпљчпце поникну, треба нх пикиратн

у саксије ил’ сандучиће на 4—6 сантнметара раздалеко,

или, ако време ранпје дозволп, могу се одма и на пољу

расадити; у том случају треба раоад оставнтн да се мало

боље развије. Ми би могли семе одма и на одређену леју

посејати, па доцније оне бпљке проредити, које су густо

понпкле, али се на тај начнн потрошп више семена, а добро

је семе од петуније скупо.

Внше пуним и крупним цветовима можемо се само

онда надати, кад иетунију у већим групама садимо, јер је
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ту већа сигурност и вероватност, да ће се цветовп међу-

собно сасвим природно оплођавати мелезити.

Ниске сорте употребљујемо за опасивање већих, али

врло добро и за попуњавање мањих и осредњих леја, у

ком се случају поједине боје не одвајају у засебне гру-

пице. него се мешају све заједно, и тако дотичне леје лепше

и изгледају, кад су у међусобном шаренилу измешане.

Петунија је врло краспо цвеће и за саксије.

Кад се шњом опасују леје, онда се расађује у расто-

јање од 40 —50 сантиметара, а у групи 50 60.

ПОРТУхЛАКА Тоигп.

&гапсl±Гlога

Прнос'; глистице РадиИ; ггилеке ногнце у Руми

Пореклом је из јужне Америке. Баш је ова биљка

правп »пркос«; свуд раоти, где год јој ветар семе однесе,

Пркос с аростим цветом.

чак и по пукотииама на зидови.ма, а виђао сам ју и у кори

старих воћака.

Биљка је зељаста, сочно-месната. Стаблика је кратка,

12—20 сантиметара висока, дебела, обла, јако разграната

и раширена, жућкасто-зелена или је црвенкаста ; лишће је

изменично, меснато, обло, голо или маљаво.

Пркоса имамо с простим и пуним цветовима, који су

крупни и у врло разним бојама: бели, жути, нвЈзанџасти,

ц-рвени у разним осенама; они су једнобојни пл’двобојни,

прутасти ил’ попрскани. Док сунце сија, дотле су и цве-

Пркос Мара иркосила,

пркосом се закитила,

Јово иркос истргнуо,

леиу Мару иољубио. Нар. п.
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тови развијени, а чим сунце зађе, цветови се завију. С тога

треба иркос на она места посејати, која су по ваздан

изложена сунцу. Не морамо изводити од њега расад па

расађивати, но га можемо одма и на место посејати, па у

густо поникле биљке проредити на 20 —25 сантиметара,

али су пресађене биљке јаче, и рађају крупније цветове.

Семе је врло сптно, па га с тога не треба земљом по-

кривати, но само нечим земљи приљубити. И од пркоса до-

бпвамо семе, које ће дати пуне цветове, само међусобним

Иркос с ауним цветом.

оплођењем простих и не сасвим пуних цветова, као и код

иетуније што је речено. II иркос можемо кључицама раз-

множавати у месецу мају, што врло лако и брзо иде.

Пркос можемо употребпти како за опасивање, тако п

за попуњавање читавих леја, тим пре, што с разним бо-

јама можемо правити и разне Фигуре, па је с тога нодесан

и за сагарице.

РОДАНТЕ 1лп(11,

ИћосИапГће МапдlезИ ћ%пЛl. уаг. шасиlаlа Ногг.

Пореклом је из Ауетралије. Стабло је јако разгранато,

са танким, кртим, усправним, 20 —3O сантиметара виооким

огранцпма; лишће је сигаво-зелено, дугуласто, затупасто,

обухватајуће; цвеће је насађено на врло танкпм, кртим

дршкама, у пупољку оборено, у цвету усправљено; чашица

је румена, а цвет је жут.
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Одлика, коју слика показује, а научни придев обеле-

жава, има много крупније цветове, п 50 сантимстара ви-

соко отабло. Цветови су жути, но ово се жутило према

средини расплављује у вишњев круг, што јако у очи пада.

Расцветан цвет траје по два меоеца. а кад се у половннп

расцветан одсече и у ладовини осушп, задржп облнк п

боју по више година.

Роданте.

Довољно заливање преко лета, то је једина нега, иначе

успева у свакој доброј баштенској земљи, која је довољно

изложена сунцу. Семе треба посејати месеца марта у сак-

сије, порасле биљке једанпут пикирати, и онда их на од-

ређено место, у растојање од 30 —35 сантиметара, раса-
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дити. Добро се представља и у саксији, нарочито она нижа

сорта.

САЛВИЈА

Заl\гlа соссшеа I. Bаl\гlа дlаисезсепз Р6НI.

Скрлетиа жалфија БолиЛ.

Пореклом је из Флориде. Према сортама и одликама,

на којима је жалфија. врло богата, расти она 50—100 сан-

тиметара високо, а ова, о којој је бвде реч, и која нма

највеће цветарске вредности, расти од свију највише, јер

често претера и 1 метар у висину. Стабло је маљаво, раз-

гранато и жбунасто ; лишће наспрамно, срцасто-јајаото, не-

једнако ровашено, с наличја белпчасто.

Жалфија.

Цвет је врло леп, скрлетан; цвета до самих мразева-

Врло је подесна ова бпљка за гредице, у крај путања, а

дивно се може да употребп и за средину мањих леја.

Све жалфије у опште, волу отворен положај п лаку,

али добру земљу, а преко лета чешће залпвање. II у сак-

сији се ова жалФпја лепо представља. У саксији може и

више годпна да траје, ако јој се врховп редовно кидају,

да се боље п јаче бокорп и разграњава.

Кад се семе ранпје посеје, п тако расад раније изведе,

па онда ппкира, добпћемо много јаче жбунпће.

Расађује се у размак од 50 —60 сантпметара.
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САНВИТАхЛИЈА Тат.

ЗаплгНаиа ргосишћепз Iмт.

Пореклом Је пз Мексике. Расти 20 —55 сантиметара

високо; стабло је мало оштријим маљама обраоло, много

разгранато ппо земљи разастрто; лишће је измепичпо,

копљасто-јајасто, мало коврчасто, парочито при дпу, пе-

пељаво-зелено.

Санвита.псја.

Цвет ]е жут, прост илипун; у простог цвета средина

је црна, а у пуном цвету нема ни трага од тог црнила.

Већ п по самом семену можемо знатп, које ће оеме дати

прост, а које пун цвет. Сптније, округласто, по облику

неправилно зрно, даје увек иун цвет, а оно крупнпје, плос-

нато семе, даје просте цветове.

Сеје се у другој половпни месеца марта; може, али

не мора да се пикира, него да се из расадника одма на

место расађује у растојање од 40—50 сантиметара.

Кад први цветови прецветају, треба их посећи, па ће

порастити нови огранци, са још више цветова. На тај на-

чин можемо продужити цветање до пред саму зиму.

За попуњавање читавих леја, за опасивање већих леја

и за сагарице, врло је подесна биљка.

207



СЕПЕЦИО Г

Зепесlо еlедапз

Драгушица Лазпб; голуждрака Црногорац; старачац Пециб; гушчерњак

Ј ЗаlOрЈlЈ.

Пореклом је из Индије. Расти 50 —6O сантиметара

високо; стабло је зељасто, јако разгранато, с почетка по-

легнуто, па онда усправ.вено; лишИе је изменично, мало

нодебело, зелено, перасто, са затупасто-овалним, неједнако

назубљеним залистцима.

Драгуишца.

Цветови су прости или пуни; иод једне иод друге

одлике имамо с бе.шм, мрким, рулмним, љубичастим , отво-

рено- и загасито-црвеним цветом. Одлика уаг. папа (ниска)

ие расти више од 25—3O сантиметара, па се с тога може

да употреби за пролетље сагарице.

Драгушица воле отворен и топал положај, добру, лаку

и пропустљиву земљу. Што се лети више залива, тим лепшп

бивају цветови.

II одлике с пуним цветом, размножавамо постојано из

семена, само што пуни цветови врло мало семена рађају.

Сеје се, као и остале биљке које овамо спадају, месеца

марта ил априла, па се онда расађују у одстојање од 50

до 60 сантиметара, млп се посеје раније, па се биљке пре

расађивања једанпут пикирају; ове дају угледније п пуније

цветове.

Одоечени и у воду стављени цветови, врло се дуго држе.
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СИхЛЕНЕ Е.

ЗПепе репсlиlа С- Поге рlепо Ногl.

Пореклом је из јужних европских крајева, наиме из

Грчке, Крита п Сицилије. Стабло је јако разгранато, ра-

ширено, прп врху рачвасто, 20—25 сантпметара високо,

маљаво, по врху мало лепкаото; лишће је наспрамно, дла-

каво, при дну објајаото, а на стаблу дугуласто-копљасто.

Цвет је врло нежан, румен, или руменилом преливен

бео, прост или пун.

Сил§не.

Око Ђурђева можемо ју оејати и на место, па ју у

своје време проредити на 1б —2O сантиметара, али је боље,

да се најпре изведе расад, па да се по један или по два

струка расаде на одређено место, у растојање од 30 —40

сантиметара. Цветари ју гаје обично као двогодну биљку.
Почев од месеца јула, па све до септембра, можемо ју

сејати негде на добро приуготовљену и заклоњену леју,

па онда, или ју оставити да на истој леји презими, па тек

с пролећа да се на одређену леју .пресади, или да се још

исте јесени пресади где треба. Иа овај начгш бивају биљке

много китњастије, али је сваке сигуриооти ради

нужно, да се преко зиме покрију оламом. Љубитељу цвећа,

и оном који нема све шта треба за тај посао, препору-

чујем извођење расада и расађивање с пролећа; то ће му

боље и сигурније испасти за руком.
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Силбне успева у свакој бољој баштенокој земљи, која

је добро изложена сунцу; она је врло лепо и угледно цвеће,

нарочито за опасивање леја и за сагарице, а и у саксији

на прозору, лепо се представља.

Пун цвет од силене.

С јесени расађена, врло рано о пролећа прецвета, и

онда се почупа, а леја другим неким цвећем иопуни.

Мање је позната, али врло красна сорта :

811еие огхепШхз МпЈ.

Она је пореклом из Кавказа. Расти 40—SO сантиме-

тара впсоко; стабло је јако и рачвасто, које се скоро рећи
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од земље разграњава; лишће је наспрамно, при дну јајасто,

на отаблу копљасто, крупно и широко.

Цвеће је крваво-румено, у гроњу збијено; цвета од ме-

сеца маја до јула, а понекад и до августа.

Сеје се обично као двогодна биљка, али се до зиме

једанпут пикира, пред саму зиму асуром покрије, а на про-

леће на одређено место расади на растојање од 30—40

сантиметара. Ова сорта најбоље успева на местима, која

су довољно изложена сунцу; она не подноси нп сувишну

влагу, ни велику хладовпну.

И у саксији се лепо представља. Саксије треба да су

плиће ал’ пошпре, и да су снабдевене с добром дренажом,

а у сваку саксију треба усадити по три струка у три-

угао (%*).

А

ЗсаЈзЈова. Веф аЈгоригригеиз sрг.

Удовшца Црногорац; срабљшвица Сабљар ; шадетш Саблор.

Пореклом је из јужне Европе.. Маљава биљка, са раз-

гранатпм, раширеним, 50 —lOO сантиметара високом стаб-

Удовица с иростим цветом.

ликом ; лишће је пеправилно зупчасто или урезано, перасто,

у линеарне кришке исечено. Цвет је крупан, прост или пун,

кадифаст, угасито-иуриуран; осим ове главне врсте, има
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још и више одлика са белим, руменим, отворено-црвеним

п арутастим цветовпма. Цвета до самих мразева, а успева

у свакој земљи без разлпке, алп се ио себи разуме, да ће

у бољој земљи и боље цветати, и да ће цветови бити много

пунији и развијенији.

Удовицу можемо и у пуном цвету пресађивати с једног

места на друго, ако ири искоиавању и доста земље са жи-

лама захватимо.

Удовица с иуним цветом.

У месецу марту ил’ априлу изведене биљке, треба је-

данпут пикирати, па онда на одређено место, у растојање

од 40—50 сантиметара пресадити.

Удовица је врло подесна биљка за гредице и за по-

веће гр5г
пе, а једна ниска сорта, која не расти више од

30 —35 сантиметара, уиотребљује се добро за попуњавање

мањих и за опасивање већих леја.

Статице тш.

B*аИсе Зитлгоготлг! %/.

Пореклом је из Туркестана.

Сво је лпшће приземно, 10 и више сантиметара ду-

гачко, гбло, копљасто, прп дн}
г У дршкама с’ужено, на

врху са зељастом бодљиком снабдевено, кошерски пзуб-

љено, или је на трпугласте крпшке исечено.
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Међу једногоднпм сортама и одликама ове врсте биља,

најлепша је одлпка „Суворов«, коју наша слика показује

и која има до 40 сантиметара високу стаблику, на којој

се по 3 до 12, 30 до 45 сантпметара дугачкпх, при дну

Статице.

разгранатих цветних класова налазе. Цветићи су врло ситни,

цевкасти и румени. Врло дивна и угледна биљка.

Сеје се месеца марта у саксије-, доцније пикира, а око

Ђурђевдана на одређено место расађује, у одстојање од

50 сантиметара.
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ТАГЕТЕС Тоигп

ТадеГез ра*иlа I.

Ј-Садафа' Вик; каднфка Ирноиорпи; грОМННШЧНца Сабљар; фратриКн Сабљар

Пореклом је из Мекоике. Цела је биљка јако мириш-

љава. Стабло је браздасто, од земље разгранато и раши-

рено, 40—60 сантиметара, високо; лишће је изменично или

наспрамно, гбло, перасто, у линеарне кришке исецкано

КадО.фе имамо у нашим баштама у разним одликама:

с иростим и иуним цпетом. И наш народ те одлике добро

разликује и разио назива. Тако на пример, он зове „ка-

дпфом“ сорту с простим и пуним цветом, која до 60 и

впше сантиметара високо и сасвим разгранато расти, која

има жут, или шарен кадиФаст цвет, и коју наша слика по-

казује, а научно име са Тадеl;еB раl;иlа тачно обележава.

»Конављанин« зове народ у јужннм нашим крајевима

ону другу, ннжу, до 40 сант. внсоку и много збијенију

сорту, са крупним, до 7 сантиметара у пречнику широким

За горицом село помалено,

помалено, ал је окићено
,

крозањна се ироћи не могаше,

од момакп и од ђевојака,
и од оног цвећа свакојака :

од селсна и од калопера,

од босиљка и од траидофиља.
од кадифе мале и велине. Нар. п.
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цветом, коју наша друга слнка показује, а научно је име

са Та§'еl;еß раlдИа таг. ришИа означава.

Конпвљапин.

А
»кадифпца ((

је сасвим ниска сорта, која не расти

више од 20 —30 сантиметара, а коју наша трећа слика по-

казујо и научно ју име са

Ногl. обележава. У кадифпце је цвет истина прост, нерак-

џаст, са пурпурним пљбскама обележен, али је бокор тако

Кадифпца.

збијен и препун цветова, да га је милина видити; један

једини отрук, кад се у добрим и повољним приликама пот-

пуно развије, заузима проотор од 60 сантиметара у преч-

нпку. Кадифпца је врло подесна биљка за попуњавање

читавих леја, као и за опасивање.
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Најновија је одлика кадиФице, тако звана : »тхочасни

крст“ ; она је препуна цветовима, на којима је уображен

пурпурно-црвен крст на жутој основи.

Одлика : Ћ
почасни крст ».

Ова је одлика такође врло збијена у иорасту, а не

расти више од 30 сантиметара, и врло је подесна за гре-

дице и мање леје.

Ссје се од месеца марта до априла, па се онда у

своје време пикира, а у растојање од 40— 60 сантиметара

расађује. С почетка треба добро заливати, пначе је кадпфа

у опште врло тврда биљка, која свуд и на сваком месту

успева, ал’ у бољој земљп и крупнији цвет рађа.

ФИСАхЛИС I.

ЈРћузаИз А.lкекепдl ћ-

Љоскавац Панни-К; вучја јабучнца Мнли&евчХ; госпина јабучнца Сабљар,

бебнчнак Вукчссхшб.

Домаћа бнљка. Стабло је зелено н длакаво, једно-

ставно или мало разгранато, 60 —7 0 сантиметара впсоко;
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лишће је јајасто, заоштрљено и цело, на врху стабла стоје

ио два листа заједно.

Цвет је звонаст, ирл>аво-бео и неугледан, али се љос-

навац и не гаји цвета ради, но ради оног лепог црвеног

Љоскачац.

плода, који се, у оном лепом зеленилу лпшћа, врло лепо

представља. Обично се сади носамце на рудинама, а може

и у групи. Осим повременог заливања, не нотребује никакве

даље неге.

ц.

ЈРШох ШгиттОЈкШ Носк

Пореклом је из Тексаса. Стабло је длакаво, разгранато,

рачвасто, полегло па онда усправљено, 30 —5O сантиме-

тара високо; лишће је дугуласто или копљасто, доње је

обично наспрамно, а горње изменично, скоро обухватајуће,

срцасто-овално.

Цвет је бео, румен, црвен, иуриураи, жут, илаветан,

љубичаст, а у неких је одлика и кадифаст; он је једно-

бојан, прутаст, мрамораст, пикнаст, или има по средини

једну звездицу само, друге боје, но-што је сам цвет. Цвета

преко целог лета до саме јесени, па је и по томе једна

од иајотличпијих биљака у нашим баштама.
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У лепом распореду по бојама, можемо употребити

флбкс за попуњавање читавих већих и мањих леја, за са-

гарице р за саксије.

Флбкс.

Осим преднаведене сорте, имамо још и са реса.стим

уаг. јттћпаћа, и са зеездастим, шиљкастим цветовима уаг.

сизрШаl;а Ногl.

Флдис са звездастим цветовима.

У прве је свакп одсек у круници дубоко урезан, и од

ње се могу само две боје љубичаста. и иуриурна
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постојано из семена размножавати; оотале су боје непо-

стојане, и само се кључицама могу сигурно одржати.

Много је интересантнпја друга, звездаста. одлика, у

које је сваки одсек на три повећа зупца назубан, а средњи

се од њих опружпо као дугачак шиљак, што цвету неку

ванредну појаву даје, а све то повпшава још п она бела

ивица, којом је цвет обпвичен. И ова је одлика остала по-

стојана само у дво боје, у модрој п иурпурној, иначе обе

ове одлпке цветају у више боја.

Флдкс се оеје месеца марта, па се без ппкпрања ра-

сађује на одређено место у растојање од 25 оантиметара;

можемо га п после Ђурђева за доцнпју цватњу на

место сејати, па у густо попикле бпљке у растојање од 15

до 20 сантиметара проредити. Овде зато можемо овако

гушће мало оставнти, што се ове, на месту посејане биљке,

не развијају таК о јако, као оне пресађене.

ХЕЈИРАНТУС Ђ.

аппииз I,

Летњш шебој' Вук.

„ Шебој <с је реч персијска, и значи ноћни мирис (шеб-бојј.

Пореклом је са обала средиземног мора. Беличасто-

маљава биљка са простим стаблом и понегато брснатим

огранцима; лишће је изменично, ио ивици цело, затупасто-

копљасто, у дршку с’ужено, пустенато. ЦвИсти су прилично

дугачке, па или су пирамидално, или у виду вишекраког

свећњака постројене, што завпсп од развијћа средње, главне

цвасти, која је увек најразвијенија. Цвеће је мирионо, просто

или пуно. Расти 30—60 сантпметара високо.

Ми разликујемо:

а) Летњи шебој, СћешапШиз аппииз С.

б) Јесењи шебој.

Шебој цвеће усадила и&на,

да аримами на њега Стевана,

ал’ ја за то ништа и нехајем;

шебој берем, иа Јовану дајем. Нар. П.
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в) Зимсни шебој, СћепапШпз шсаппз К и

г) Жути шебој пли вихоље (Вук), СћешапШпз Сће!п К.

Јесењи шебој постао је вештачким мелезењем од лет-

њег и зимског шебоја; а зимски и жути шебој, двогодне

су биљке.

Нега је код свију једнака. Семе треба посејати месеца

марта у саксију ил’ сандуче, а у лаку, но добру земљу,

којој треба додати мало чистог, опраног песка, па га онда

истом земљом, али мало само покрити и оросницом лепо

и пажљиво овлажити, да се усејано семе не поремети. Да

биљке још у ночетку буду јаче, не треба густо посејати.

Овако засејане саксије, треба ставитп на прозор умерено

Летњи шебој.

топле собе, али мало подаље од пећи (Фуруне). Те саксије

треба покрити стакленим плочама, као што је на свом месту

речено. Кад се површпна осушп, треба ју опет мало по-

прокатп, што се по потреби повторава.

Кад биљчице избију, онда треба плоче скинути, а сак-

сије преместити на друго место, где ће добитп више сунца,

нарочито јутарњег. Кад биљчице мало ојачају, онда их треба,

кад је тихо и топло време, пзносити око пбдна на ваздух,

да се поступно на спољни, оштрији ваздух привикну. Овако

однеговане биљке, подиосе доцније пресађивање без икакве

штете. Док су још у саксијп, треба их умерено заливати.
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Не треба никад оставптп, да биљке са сувоте вену, али их

не треба ни преко мере заливати.

Ми можемо шебој и одвојено по бојама изводити, а

можемо га изводити и у доброј смеси разних бојб. Ту се

Зимски шебој.

неда никакво правило поставити; ко како хоће,јерјеше-

бој цвеће, које се и у свима бојама смешано, врло лепо

па леји представља.

Пирамидални зимски шебој.

За добро успевање шебоја, главно је: добра земља, п

слободан, оунцу изложен положај, а расађује се од 12 до

15 сантиметара раздалеко. Преко лета треба га добро за-

ливати.
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3имски и жути ихебој
,

тре'а сејати месеца маја; кад

биљке за пикирање довољно порасту, треба их пикирати у

сасвим мале саксије; доцније, пред саму зиму, треба их

из тих малих саксија, с тр}
гбом заједно, изручити и у веће

саксије пресадити, у којнма ће, у умерено топлој соби, и

презимити. Преко зиме их треба врло умерено заливати. С

пролећа их можемо из саксија у башту пресадитп у од-

стојање од 5 0 сантиметара, јер се обе ове врсте јако шире.

Шебој а пмамо у разним бојама, а главне су; бела, пла-

ветна, румена, вшињвва, љубичаста и жута као лимун ; од

свију тих боја, има и разних осена. По листу га имамо:

са сигаво-зеленим, маљавим, и угасито-зеленим светлим,

глатким листом.

Према висини, у којој разне сорте и одлике шебоја

порашћују, према склопу и крупноћп цветова, и по вре-

мену цватње, поделише га цветари на разне и да-

доше им разна имена. Тако, на прнмер, имамо следеће

сорте и одлике летњег шебоја: а) ерфуртски јкоји се и под

именом „енглеског” шебоја продаје) у 32 разне, боје; б)

круиноцветни у 28 боја; в) круиноцветни грмасти у 10

боја; г) круиноцветни иирамидални у 12 боја; дј круино-

цветни иирамидални са светлим лишћем у9 боја; е) кру-

иноцветни иатуљасти иирамидални у 10 боја; ж) китњасти

у 12 боја; з) са угасито-зеленим светлим лишћем у 14

боја; п) неирестано цветајући у 6 боја; ј) Викторија у 7

боја; к) круиноцветни „иатуљаста краљица« у 1 боји; л)

иатуљасти круиноцветни, само у белој боји; м) триумф

у 1 боји. Јесењег имамо у 16 разних боја, а зимсни је

такођер подељен у више група, и то: а) обични зимски

у 18 разнпх боја; б) царски у 12 боја; в) круиноцветни

царски у 12 боја; г
(

грмасти у 4 боје; д) иатуљасти округли

у 6 боја. П мутог шебоја имамо у 6 разних, отворенијих

и загаситијих жутих боја.

Биће овде на месту, да кажем коју реч о производњи

семена од „простог" и „пуног
к

„дуплог
к шебоја.

У отвореној башти, тешко је изводити добро семе од

шебоја. Боље семе, изводе нарочити вештаци у саксијама
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под кровом и заклону; па поред све њихове вештине и

пажње, нису ни оии сигурни, колико ће процента од про-

изведеног семена дати иуне пдупле
(С

цветове. Та је

особина код разних сората, па чак и код разних боја, у

врло ограниченој мери подељена.

Шта све може на то да упливише, да једно семе даје

прост, а друго пун цвет, још нам до данао није тачно по-

знато, па с тога и нисмо у стању, да увек изведемо семе,

за које би могли сигурно рећи ; да Пе дати иун цвет.

Покусан произвођач, моћи ће, по спољњем изгледу ме-

хунке, доста спгурно да позна и да каже: колико ће, из

Лхути шебој.

извесних мехунака добивено семе, моћи да да пуне цве-

тове. Тако, на нример, оне најдоње мехунке на једној

цвасти, обично су збијеније, краће и нешто мало савијене.

У овим мехункама семе је иуније, дебље, неправилно- ћош-

касто, смежурано и белом ивицом обивичено. То се.ме даје

више иуних цввтова, често идо7o од 100. Дуже, плосна-

тије и правилније порасле мехунке, рађају обично плоснато

и тање семе, од ког ћемо, сигурно, само иросте цветовв

добити. У осталом, и ови се знаци на оемену, пе подуда-

рају увек у истој мерн.

Невештом ће, у сваком случају, врло тешко моћи да

испадне за руком, да изведе семе пунога цвета; код њега
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се то може само случајно „потревити
с(

,
—иаје с тога

за сваког љубитеља цвећа свакојако боље, да, за своју

ограничену потребу, купи семе од поузданог произвођача,

или доброг семенара, али да никако не криви ни једног

ни другог, ако међу струковима с пуним цветом, буде који

струк и с простим.

ХЕМИХРИСУМ ВС.

НеНсћгузиш Ђгас±еа.lиш IVИИ.

СмИЉ ' Панчиб; СМИЉеI Вук\ Цмжље
2 Саблар.

Пореклом је из Ауотралнје. Стабло је, према одлици,

од 30 до иреко 100 сантиметара високо, од земље још

разгранато ; лишће је изменично, јајасто-копљасто, понекад

зупчасто, мало чекињасто.

Смиље.

У народу се -зна само за жуто смиље, које у пољу

расти (НеИсћгузпш агепагшш), а у баштама га ми гајимо

у више одлика и у разним бојама: белог, жутог, неран-

* Смилј Смиљана ио крај воде брала,

набрала јс њедра и рукаве,

оплела је три зелепа венца. Нар. п.

1
Три ђевојке цвсИе иосејале,

брдом смиље, а долом босиле. Нар. п-

-2
Ђевојка је цвијеће садила

,

садила јс цмиље и босиље. Нар. П.
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џастог, иуриурног, иуриурно-љубичастог, руменог, вишње-

вог п гјгасито-црвеног.

Оспм смиља с простим цветом, мп пмамо врло лепих

одлнка пс пуним цветом (НеИсћгувиш сошрозИиш), а у

пстпм наведенпм бојама.

Смиљ успева у свакој баштенској, сунцу изложеној

земљи, само се мора преко лета довољно заливати.

Највише сорте пајподеснпје оу за гредице; осредње

сорте за испуњавање читавих леја, што врло красно из-

гледа, кад се по бојама лепо распореде; а она најнижа

сорта (Уаг.
папа) за опаспвање; према таковој употреби,

расађује се у растојање од 25 —35 сантиметара.

Кад се цветови, пре но-што се развију, одсеку, па

онда у хладовпнп осуше, држе се годинама.

ХИБИСКУС б.

НЉlзсиз а?гlсапиз ЖШ. НЉЈзсиз лгезlсагlиз Саи.

Пореклом је из средње АФрике. Стабло је маљаво,

разгранато, 50— 60 сантнметара високо; огранци су с по-

Хибискус.

четка повијенн, па ое онда поступно исправљају. /Iишће

је изменично, на дршкама насађено, троперо, јако усечено,

по ивицама назубљено.

Цвет је на краткој дршцн насађен, левкаст, жут.
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Семе треба посејати месеца марта, па онда млад расад

пикиратп, а око Ђурђевдана га расадити на одређено место

у растојање од 4 0 сантиметара. Уто време можемо га и

на место посејатп, па поникле биљке
уто растојање про-

редити, али оу биљке и снажније, и раније и лепше цве-

тају, кад се пикирају и расађују.

Хибискус успева скоро у свакој земљи, само кад је

место по ваздан изложено сунцу. Цвета од месеца јуна,

па до под оаму јесен.

ХРИСАНТЕМУМ Ђ.

СћгузаШћешит сагшаГит ЗЉиЉ.

Воловосо око Вук.

Пореклом је из северне Америке. Биљка је сигаво-

зелена; ст&бло је дебело, разгранато, до 50 оантиметара

впсоко; лигиће је пзменично, меснато, перасто.

Воловско око у бокору. Убрани цветови.

Цвет је по боји разновидан. По баштама гајимо више

одлика, а свака је, без разлике, бпла једнобојна илп ви-

шебојна, врло лепо цвеће. У некпх су одлика цветови бели,

при дну жути или пурпурни (уаг. аЊшп); у неких оу са-

226



свим жути (уаг. Iиl;еиш), а у неких су тробојни: жути,

бели и иуриурни (уаг. и ова је одлика, коју

баш и наше слике показују, најлепша. Цветовп су по 6

сантиметара у пречнику широкп.

У одлике с иуним цветом,
цветови су увек једнобојни,

па, или су бели, или су као дукат жути. И ова је одлика,

као и остале, врло погодна за гредице и за читаве леје.

Бокори су увек ирепуни цветовмма, којн се врло дуго

држе.

Воловско око с иуним цветом.

Раније изведене, пикиране и на одређено меото раса-

ђене биљке, цветају од месеца јуна до августа. Ми можемо

цватњу ове лепе биљке продужити чак до месеца октобра,

на тај начин, да семе на место посејемо у првој половинп

месеца маја, па у густо поникле биљке проредимо на 30

до 40 сантиметара, у ком се одстојању и иначе расађују.

Воловско око лепо ое представља и у саксији, у коју

треба по два струка уоадитп.

ДЕРIO3ИЈА Ђ.

Сеlозlа шагдагИасеа С

Перјашаце' ВукасовиЛ.

Пореклом је из Индије. Расти до 5 0 сантиметара високо;

стабло је право, од оздо разгранато са пирамидалним ог-

* Растиле су перјанице,
у висини мог Јована ;

растиле су у Стамболу,

у царскоме бостанлуку. Нар. П.
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ранцима; лишће је изменично, гапроко, јајасто, повијено и

изверугано, на оба краја с’ужено.

Цвет порашћује у облику перјанице, отуда, сигурно, и

име у народу. Цвет је седефаст, светао, у B—l28 —12 сантиме-

тара дугачким метлицама збијен.

Посамце усађена биљка, нарочито у рудини, па још

кад се опаше ирносом ,
силеном итп., много се боље уз-

носи, него кад се садн у групама.

Перјанице.

Да би ове иерјанице што дуже и пунпје биле, треба

овако поотупити: Кад се семе месеца марта у сакспје,

сандучиће, или топле леје (ко пх има) посеје, и поникле

биљке један сантиметар високо порасту, дакле, док су још

сасвим мале, треба пх у друго сандуче, а у одстојање од

8 —lO сантпметара пикирати. После 23 недеље, треба

их оиет пикирати у мало веће одстојање, п тек на 10 до

14 дана после овог другог пикирања, на стално место пре-

садитп.

И у саксијп се иврјапице врло лепо представњају.

Перјанице зактевају јаку, ђубревиту земљу и доста

воде.

Кад се иерјанице с дршком заједно одсеку и негде у

хладовиии брзо осуше, задржаће своју угледност за више
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година, па могу да служе, или саме за себе, или у кити

с другим сувим цвећем и украснпм травама, као дивотан

украс за столове итп.

Друга је врста:

Сеl(ша етМаНг Т.

Петлова креста МилиАевиИ; увор Радчб.

Пореклом је из Индије. Стабло је усправно, круто,

једноставно, дебело, глатко или ћошкасто, 50 и више сан-

Петлова крест а

тиметара високо; лишће је изменично, расуто, на дршке

насађеио, јајасто или копљаото-јајасто, понекад испупчено

и изверугано, јако жилаво и нежно зелено. Цвегови су

врло сићушни и збијени у дугуластим ил’ овалннм класо-

вима, па изгледају као петлова креста.
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Разлика између појединих одлика, састоји се у разним

бојама и у неправилном вијугању бора по ободу крести-

ном. Најобичнија је црвена боја.

Ооим ове високе сорте, имамо и ниску (уаг. папа),

која не порашћује више од 20 —25 сантиметара, а у 6

разнпх боја. -

Петлова креста, ниска.

Кресте су по 15 —2O сантпметара шпроке и по 10

сантиметара у горњој страни дебеле. Употребљује се

за опасивање већих леја.

Нега петлове крВсте, пста је, као и иерјанице.

ЦЕНТАУРЕА т.

СепГаигеа Суапиз В.

ЈРазличје ЛизиА; разлшчак Црногорац; шешшшљшка Вук ; сагафшље око Ду-

бровника; ШОДршра око Вараждина.

Ово је домаћа биљка. Биљка је спгавичаота, рлљава,

са разгранатим стаблом и пирамидалннм огранцима; расти

до 1 метра високо ; лишће је прп днј
г већпном перасто, и

на стаблици изменпчно, линеарно или копљасто, по ивици

цело, сигавичасто, што у смеси с осталим цвећем, које

има зелено лишће, врло лепо изгледа.

У дивљини га има само с плаветним цветом, а у баш-

тд,ма се гаји са отворено- и затворено-илаветним , белцм,

руменим, вишњевим, мрким, иуриурним и шареним, про-

стим п пуним цветом.
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Различје је врло лепо и благодарно цвеће, које дуго

траје и до саме јесени цвета, а успева, без велике неге,

у свакој зем.ви, која је довољно изложена сунцу.

Различје с аростим цветом.

Различје можемо сматрати и као једногодну и као

двогодну биљку. Једногодна је онда, кад семе месеца марта

посејемо, једанпут расад пикирамо, да буду биљке јаче и

Различје с ауним цветом.

жбунастмје, па у своје време око Ђурђева на место

расадимо; ове ће биљке .доцније цветати. А кад семе по-

сејемо месеца августа, ил’ у првој половини месеца сеп-
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тембра, било негде на леји ил’ у саксији, па кад биљке

за расађпвање дорасту, онда их треба одма на одређено

место расадити; у том је случају двогодна биљка и раније

ће с пролећа цветати. Расађује се на 15—2O сантиметара

раздалеко.

Различје можемо сејати одма и на место, али тек онда,

кад времо отопли, а где прегусто никне, онда ћемо га на

поменуто одстојање проредити, само што ће овај бити у

пораоту слабији, и цветови ће му бити ситнији. Често се

размножава и сам собом просутим семеном, и у тога су

самораста врло крупни цветови. Да самораста на сигурно

добијемо, треба кад одпочне семе да сазрева земљу

да рашчепркамо између струкова, па ће бити доста само-

раста, ког треба оамо проредпти.

Кад се различје по бојама лепо распоредп, могу врло

угледне гр}
г пе да се направе. За гредице, и поред путања

у повртњаку, најподесније је.

Друга је лепа сорта ;

Сепћшгеа Сак-Итара к. Логе аП)о Еогl.

Онолочен' ЛлзпК, Вук; синавшца ОКО Сиња; зечнјн брн У Далмациј

Околочеп.

Биљка је домаћа, која у дивљини има ц-рвен цвет, а

ми овде имамо у виду баштену одлику, с белим цветом.

У вечери деветоро биља:

милодуха, д& се милујемо;

калоаера,
да ме не отера;

љубичице ,
да ме свагда љуби ;

наранфила} да се не карамо;

чубра цвета, да ме добро чува.

босиока , да м' ие смеће с ока;

а невена да му срце вене;

самдоказа и ОКОЛОЧепа. ..

Нар. пр
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Биљка од земље расти разгранато, 50 —70 сантиметара ви-

соко; доње је лишће скупљено у розету и перасто је, исе-

чено на зупчасте и бодкаве кришке; на стаблу је седеће

и маљаво.

Цвет је или чисто бео, мирисан, или је модрикаст с

руменим преливом, а без мириса. Цветови дуго трају и кад

оу одсеченн, с тога се врло добро употребљују за ките,

јер се у смеси о другим цвећем, врло лепо представљају.

ЦИНИЈА А.

2Иппlа еlедапз Јасд.

Попадшја РадиЛ, турска ИЛШ жорска каднфа по сешма око Београда; царева

ршпшда РадиИ; краљш ВодолиЛ.

Пореклом је из Мексике. Име је добила по проФесору

медпцпне Јов. Готфр. Цинну из Гетингена.

Иоиадија с ауним цеетчм.

Стабло је круто, маљаво, гранато, рачваото, усправно,

60 —BO сантиметара високо; лишће је наспрамно, обухва-

тајуће, оштро, округласто-овално, понекад шилато, при дну
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срцасто; цвеће је врло круппо и лепо, до 10 сантиметара у

пречнику широко, на дугачкпм, крутим дршкама насађено,

просто или пуно, у разним, лепим и живим бојама, па или

је једнббојно, или двобојно. Већи део одлика, даје се сад

већ у својим бојама из семена стално и сигурпо изводити

Најлепше и најсталније су боје; бела, жута, пуриурна,,

скрлетна, вишњвв а и љубичаста. У истим овим бојама имамо

у једну ниску сорту уаг. пипа, само што се боје код ове

сорте не дају још сигурно из семена изводити.

Цвет у ариродиој круаноЛи.

Једна врло дивна одлпка је 2тша Вагмчш Н. е1 Bсћ.

т. ј. Дарвинова иоиадија, коју су вештпм мелезењем нзвели

ерФуртски баштовани Хааге и Шмит. У ове су одлике п

цветови већ по облику другчији но у других одлика; цветни

листићп су правилније поређани, а цветови клобучасто ис-

пупчени. II од ње имамо високих и ниских одлпка. Нпска

је маг. папа сотрасlа до 50 сантиметара само впсока, у

порасту јако збијена, од земље већ препуна лепим цвето-

вима. У једне су одлике цветови двобојнн, као што пх
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слика показује (уаг. иШаГа), т. ј. ирутасти, и од њих су

најлепши они, који су, на белој ил’ жутој осиови, вишње-

вим пругама опрутани. Цветовп у опште дуго трају.

Дарвиноеа одлика.

Цветови пуне циније или иоиадије, развијају се у то-

лико лепше и богатије, у колико је време топлије и сувље.

Поиадија добро успева у свакој добро урађеној баштен-

Прутаст цвет.

ској земљи, и њу треба врло мало заливати, шта више,

она напредује и онда, ако се и не залива, само ако је

земља у дубљини довољно влажна. Призпати морамо, да је
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Вилморин један од најчувенијих цветара у свету, и он вели;

»да је приметио, да су биљке лепше и цветови угледнији,

кад се и не навикну на залпвање, и кад се у опште на

њих и не обраћа велика пажња".* Поиадија. цвета од јуна

ил’ јула па докле ју год мразеви не сатру.

Сеје се, и изводи расад, као и од кадиФе.

Друга је отлична сорта:

7Л Iпиа КШгзск.

II онда је пореклом из Мексике. Стабло је више или

мање полегнуто, длакаво, црвенкасто, при дн}
г јако раз-

Хааге-ова од.шка.

гранато, са рачвастим огранцима, 30—4O сантиметара ви-

соко; лишће је наспрамно, седеће, длакаво, храпаво, јако

жилаво, доње је овално, дугачко-копљасто, а горње је уже.

Цвет је жут.

Оиет јс зато сигурније, кад се за време суше залива.
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Ова Хааге-овШ иоиадија много жбуиаото расти, много

жбуиастије но све остале сорте и одлике, а препуна је

цвећем. У колико је лето топлије, у толико се и биљке

снажније развијају, лншће жнвље бива и богатије цвета

од свнју других.

Поаадију најподеснпје унотребљујемо на гредицама, а

у већим баштама, можемо шњом и лепе груне правити.

Расађује се на 50 сантпметара раздалеко.

Поиадију можемо да расађујемо и у цвету о једног

места на друго, само ју треба добро и са довољно земље

извадити.
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ВИШЕГОДНО ЦВЕЂЕ.

ишегодно је оно цвеће, које се не сеје сваке

годпне, но једном посејано, траје више година, п сваког

пролећа поново из жила пзбпја и цвета. С тога што дуго

траје и лако се негује, садп се впшегодно цвеће у онпм

баштама, у којпма се не може да жртвује ни много вре-

мена, ни много рада на негу цвећа. Кад се једном посеје

ил’ усади, оно се целог свог трајања задовољава с оним,

што му земља п небо дарују, не тражећп свакодневну негу,

као што ју тражи п зактева једногодно цвеће. Тек после

извесног времена, после неколпко година, кад цветовп неке

бпљке одпочну да бивају ситнпји п неугледнпји, подсете

свога старатеља, да им је бокор ослабио, да је пзнемогао,

да не налази више довољно хране на месту где је, да га

треба подхранити, да га треба с тог места изместптп п

поделити на мање бокоре, на мање делове, па те делове

на друго место, сваки део за себе, пресадити.

Старије и велпке баште, имају сразмерно и највише

тога цвећа. Међу вишегодним цвећем, има које ранпје, а

има га, које опет доцнпје цвета, и то у најразноврснпјим

бојама и у најразновиднијим облицима цветова. Има га нис-

кот и впсоког, има га ванредно лепог. Неке врсте можемо,

због њпхове велпчанствености, п посамце да садпмо, али
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се већином саде на гредицама, украј путова и путања у

мешовитим баштама, а у перивојима (иарковима) саде се

обично ивицом испред група, заоађених дрвећем и шиб-

љем итп.

Вншегодно цвеће, већином, не бира ни место ни зем-

љиште. У свакој, иоле мало бољој баштенској земљи, у

хладовини, на сунцу свуд оно напредује. Врло је заним-

љиво пооматрати с пролећа, како оно из овојих бокора на

разне начине и у разним бојама избија.

Врсте, које повисоко расту, а немају довољно круто

стабло, треба привезати за прптке (тачке), а при том при-

везивању припазити, да се поједини деловп одвпше не

стежу, и тпме не снречава правплан тбк сокова. Притке не

треба никад да буду впше од самих биљака, относно цве-

това, јер кад притка изнад цвета извирује, т. ј. кад је притка

старија, не изгледа лепо, и онда биљка губи од свог доброг

и лепог утиска на посматрача.

Цветарска естетика изискује, да се сваки прецветани

цвет одма одсече, ако се иначе не мпсли за семе да остави.

Исто тако треба одма уклањати п суво лишће и суве огранке.

Вишегодно цвеће размножавамо семеном и делењем

старог бокора. Неко цвеће цвета ће још истог лета, ако

га рано о пролећа у саксије, топле леје итп. посејемо, у

своје време никирамо и расадимо, као да је једногодно ;

неко, посејано једне године, нпче тек друге, а цвета треће,

па чак и четврте године, као н. пр. божур и много друго

њему подобно вишегодно биље. Од неког цвећа, лежи семе

по две године у земљи док никне.

Семена, која споро ничу, не треба дирати кад се јед-

ном посеју, него их оставити у земљи на миру, све док

никну; једино што се може чинити да се ускори клијање,

то је, да се у земљи одржава непрестана влага. А да би

у земљи боље и непрестано одржавали влагу, треба, тако

с тврдим семеном засејане леје покрити мало сламом, а

саксије маховином, да се не би морало често заливати,

јер се чешћим заливањем узнемирује усејано семе, а то,

у интересу бржег клијања, не сме да буде.
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Кад се поједини бокори вишегодног цвећа тако ра-

ширу, да пређу одређене им границе, онда се морају ва-

дити, проређивати и делити. Овде мислим оне бокоре, који

код нас и преко зиме на пољу у земљи остају.
Вишегодно цвеће дели.мо и садимо или с пролећа, или

раиије с јесеии; најбоље и најсигурније одма пошто пре-

цвета. С пролећа сађено или пресађнвано, не цвета. тог

истог дета, јер се вађењем и пресађивањем поремети у

свом правилном порашћпвању; оно подуже болује ; па ако

би и цветало, цветови би били ситнпји по обпчно, били би

неугледни и неразвијени. С јесени пак засађено и преса-

ђпвано, цвета врло лепо идућег пролећа, и тим лепше и

пуније, ако се прве зиме нечим покрије, као н. пр. сувим

лишћем, сламом, итп. То се зато чини, што се понеко није

могло до зиме још добро и оигурно да ужили, па би му,

ако бп настала јача зима, врло лако могла и пашкодити.

Оне врсте, које раније цветају, треба раније и пресадити,

као што рекох, одма после цватње. Где буде нужно, да

се још и на по-се о томе напомене, напоменуће се код

дотичпог цвећа.

Има неко цвеће, које можемо преко целог лета пре-

сађпвати, изузимајући само оно време, кад је баш у пуном

цвету; и то ће се напоменути, где затреба.

При сађењу п пресађивању вишегодних биљака, треба

на то пазити, да се поједини бокори доста дубоко усаде.

Врсте с пуним цветовпма, које не рађају семе, или га

бар не рађају у пашим приликама, размножавамо искључно

кључицама, или положницама.

А

АдиПедЈа лги.lдагlз Г.

Ј-Са ндилка ПанчиЛ; кандшлшца у Банату; шопшша наишца МаринковнЛ; јацш&

око ГосаиЛа; срмвШШН Сабљар; ашшбшчар Павиб.

Домаћа биљка. Стабло је зељасто, усправно, слабо раз-

гранато, до једног метра високо; приземно лишће сачи-

њава леп жбунић, а оно на стабликама је пзменично, тројно-

перасто, са заокругљеним и ровашеним кришкама, на на-

лнчју сиње-зелепо. Цветови су прости пли пуни, на кратким
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петељкама иасађени, оборенн, у метлпчаотим гроздовима

груписани. Цвета у месецу мају и јуну. Расађује се на

40—50 сантиметара раздалеко.

Од ове, нашем народу добро познате биљке, има данас

до 50 сорти и одлика, које су, илп међусобним случајним,

или вештачким мелезењем постале, и које се по боји и

склопу цветова, као и по висини у порасту, једна од друге
разликују.

Кпта разних одликб. кандилке.

Кандилка. је у цвету бела, румена, љубичаста, илава,

па онда је пегава, ирутаста итд., и ове те боје бивајујош

више или мање отвореније или загаситије ; а кад је једна

- рецимо округла леја, само кандилком засађена, ми-

лина ју је погледати, парочито онда, кад се разне боје

лепо распореде, и кад се по ивици усаде оне' ниске, а

према срединм све више и више сорте, те изгледа као једна

дивна шарена купа. И као засебно усађени бокори у крај

путова и путања, или на гредицама, врло се лепо пред-

стављају.

Осим ове обичне кандилке, имамо их још и у другим

лепим сортама, од којих су најлепше следеће:
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BП)lгlса Поге х)lепо I>аот,

Смбнрска кандмлка, с пуншж цветош.

Као што се и из самога имена види, она је пореклом

из Сибирије. Стабло је много разгранато, круто, усправно,

жбунасто, до 40 сантиметара високо; лишће је исто као

и у домаће врсте, само што га на огранцима има мање.

Цветови су крупнн, пуни, увек усправљени, илаветни, изу-

Сибирска кандилка

зимајући оних спољних, мамузаотих листака, који су оби-

вичени белом нвицом, што их знатно улепшава. Цвета та-

кођер у месецу мају и јуну. Расађује се 35—40 санти-

метара раздалеко.

Адпllе&lа сапаЛепвхб Ђ.

Нанадска нанднлка.

Пореклом је из Канаде (Амернке). Стабло је разгра-

нато, 40—50 сантнметара внсоко; лишће је снтно, оиње-

зелено, са скоро затупастим, зупчастнм крншкама. Цветови

су увек прости, оборенн, до 3 сантиметра дугачки, са
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скрлетним мамузама, а капица је жута и зеленкаста. Цвета

меоеца маја и јуна. Врло дражесна п интересантна сорта.

Ианадсиа

кандилка.

Скинер-ова
кандилка.

Много је крупнији цвет у њене одлике Адшlе§lа сапасlепBlB

шајог Ногг. Расађује се на 30 —4O сантиметара раздалеко.

бкхппегх Ноок.

Стсннер-ова нанднлна.

Пореклом је из северо-западне Америке и Гватемале.

И у ње је стабло слабо разгранато, до 80 сантиметара вп-

соко; лишће је два пута тројно-перасто, са троперим и

неједнако усеченим крпшкама. Цветови су прости, крупни,

6 сантиметара дугачки, са скрлетним илп пурпурним маму-

зама, а капица је жута, п зеленкаста. Чашине оу листке

два пута дуже од листака круничиних капичиних. Раса-

ђује се 35 —40 сантиметара раздалеко.

Ова је кандилка најлепша од овију ооталих, а осим

тога, цвета за месец дана дуже од ооталих, а ако се пре-

цветале стаблике
одсеку, цветаће под јесен по други пут.

ЛсЈиПегпа сћгувапЉа Огау.

Златна нанднлна>

И она је из северо-западне Америке. Она је највиша

од свију; расти, у јако разгранатим жбуновима, преко једног

метра високо. Цветови су као дукат жути, у којих су ча-
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шпчинс .шстке такођер дуже од круничиних Крунпчнне су

листке скрњене, заокруглеие, са врло дугачким, више

правим, или врло мало повијеним мамузама, Цвета од јуна

до августа.

Ово је врло дивна тврда сорта, г:оја добро нанредује
и на суицу п у засенцима, а и земљу не бира, оамо несме

бпти скорашњим ђубретом ђубрена.

Златна кандилка.

Кандилку размножавамо из семена, или делењем ста-

рога бокора, било с јесени ил’ с пролећа, то је свеједно.

Семе треба посејати у сандучиће месеца апрпла, а мо-

жемо га посејати и одма.кад сазре. Кад биљке за раса-

ђивање порасту , треба их одмах расадити на одрсђено
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место. Јесенас посејано семе, ниче тек идућег пролећа. Из

семена добивамо врло лако и нове одлике.

Напоменуо сам, да се поиина каиицп врло лако ме-

ђусобно мелези; с тога трсба, ако хоћемо извесне боје и

даље да одржимо, једну одлику од друге подаље да садимо.

Нандилка и кад прецвета, остаје леп жбунић красног

сребрнастог лишћа, због кога ју у неким крајевима и зову

»срменик«. И то лишће лепо изгледа, па зато треба пре-

цветале стаблике одма посећи, јер голе, и онако не изгле-

дају лепо.

Тоипг.

АсопИиш ЈУареllиз В.

Налеи Вук; једш& ПакчиИ; волшша око Сиња.

Домаћа биљка. Стабло је преко једног метра високо,

круто, усправно, брснато; лишће је голо, светло и лепо

НЗлеа.

зелено, шакасто, подељено на 5 —7 перастих режњева;

ово лепо лишће, знатно биљку улепшава.

245



Цветови су угасито-илаветпи и лепо распоређени у по-

дужим гроздовима.

Налеиа имамо у више сорти и одлика са жутим, белим,

црвеним и отворено-илаветним цветовима, а све те сорте

и одлике лако се размножавају делењем старог бокора с

јесени, а још боље и сигурније с пролећа. Крупно лишће

и крупне цветове развија само у доброј, јакој, црничавој

земљи.

На гредицама и у мањим групама на рудинама, врло

се лепо представља. Цвета у месецу мају и јуну. Расађује

се на 35 —40 сантиметара раздалеко.

АхЛТЕА А

Л.Нћаеа гозеа Сау. Аlсеа гозеаI.

Тра&дофшљ' Вујичиб ; трНДОфшЛ Лазиб
; ђшЉ Водопиб.

Пореклом из Азије. У нашим је баштама трандоФиљ

вишегодна биљка и траје 3 4 године, а у Немачкој и

Француској гаје га као двогодну, јер веле, да су цветовп

после друге године неугледни; имају и право, јер су цве-

товп у другој години најлепши, најкрупнпји, а од пуних

сората и најпунији.

Трандофиљ расти 23 метра високо ; стабло је оштрим

маљама обрасло; лишће је на дугачкпм дршкама насађено,

петоперо, или седмонеро, ровашено, нарозано, при днј
г

најкрупније, а идући на више, све је ситније. Цветови су

прости или пуни, сложени у подуже класове, а у врло

разним бојама: бели, жути, црвени , вишњеви, румени , љу-

бичасти итд. Осим обичних, правилних цветова, има их и са

кудравим и ресастим цветним листовима, и те су одлике

врло дивне и угледне. Цвета од месеца маја, па до под

оаму јесен, вдто зависи од места где је усађен; у заклону

цветаће дуже.

*
За горицом село иомалено,

иомалено ал' је окићено
у

крозаубга се ироћи немогаше,

од момака и од девојака,

и од оног цвећа свакојака :

од селена и од калоиера,

од босиљка иод трандофиља. . . Нар. п.
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Размножава се семеном и делењем старог корена. Семе

треба узети од најкрупнијих, односно најпунијих и у боји

најчпстијих цветова. Семе треба посејати после Ђурђев-

дана на особену и добро приуготовљену леју; и четири

године старо семе, можемо још узети за сејање. Кад бпљке

2—3 листића развију, треба их на друго меото, а у расто-

јање од 20 —25 сантиметара раздалеко пикирати. Ту их

оставити и неговати до идућег пролећа, па их онда раса-

дити на одређена места, у растојање од 1 метра.

Из семена није нам могуће, да на сигурно баш изве-

демо ону боју, као што је била боја оног цвета, од ког

смо узели семе ; с тога је, у том погледу, сигурније раз-

множавање делењем корена.

Трандофиљ воле здраву, дубоку и добру земљу, па

онда отворен, оунцу довољно изложен положај, нарочито

још, ако је од севера заклоњен. У хладовини се не развија

добро.
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Тра.пдофиљ је дивотно цвеће како са стаситог пораста,

тако и са крупног, пуног п разнобојног цвећа. Он се лепо

представља и посамце на рудини, и у групи, п на гредп-

цама; но како му стабло врло лако од оздо огбле, то ће

бптп врло умесно, да се око њега посеје неко цвеће, које

ће оно гбло стабло прикрити, н. пр. неку повијушу.

АСТЕР т.

аlрlпив Ј^.

Домаћа биљка. Биљка мала, али заслужује да се у

свакој баштици гаји.

Расти 15—2O сантиметара високо ; лишће је изменично,

длакаво, приземно је дугуласто-лопатичасто, у розетама по-

ређано, на стаблу је копљасто, по ивнци цело.

Цвет је на дугачкој дршци насађен, илавичаст с љу-

бпчастим преливом; средина је с почетка жута, па после,

већ при самом прецветавању, пурпурна. Цвета месеца јуна

августа.

Из семена се изводи као и остале вишегодне биљке,

а кад ју једном већ имамо у бокору, онда ју је најлакше

размножавати делењем корена сваке треће, четврте ил’

пете године, било с јесени ил’ с пролећа, то је све једно.

Најлепше се представља по ивпцм, вишим цвећем за-

сађенпх гредпца, које су од подневне препеке заклоњене,

јер као све планпнске бпљке, хоће п ова, мало више хла-

довине. Она се даје пресађпвати и кад је у цвету; нпшта

јој то не смета, само кад се са земљом добро извади и

пресади, и то најбоље с вечерп, или кад је облачно. Ра-

сађује се 20 —-30 сантиметара раздалеко.

Друга је позната, опет домаћа врста:
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Абlег АшеПиз

Зижска, ружа Црногорац; звездице, звездан Сабљар; октожбра у Шаацу; дн-

вижљица ОКО Луброеника.

Расти 60 —100 сантиметара впсоко; стабло је уоправ-

љено, при врху разгранато; лишће је изменично, мало ко-

жасто, јајасто-копљасто, при дну с’ужено, цело или рец-

каото.

Цветови су крупнп, у главне врсте љубичасти са жутом

средином, алп ју ми имамо и у разним одликама с белим,

жутим, руменим итд. цвеговима. Одпочне да цвета тек

под саму зиму.

Зимске руже у разним од.шкама.

Успева у свакој баштенској земљи без разлике, а воле

мало отворенији положај. Размножава се семеном и де-

лењем корена с јесени ил’ с пролећа, сваке друге ил’ треће

године. Она може и више година остати на том истом

месту, али је боље, кад се у реченом времену расађује,

јер су тада цветови лепши и угледнији. И с тога је лакше

размножавати делењем корена, што звездице слабо семена

рађају. Из семена се изводе на овај начин; Семе се посеје

месеца априла, маја ил’ јуна. Порасле биљке треба најпре
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пикирати, па их онда под јесен расадити на одређена места,

а у растојање од 40 —50 сантиметара.

Bрг.

А.зlегосерћаlиз саисазlсиз Зрг. BсаЂlоза саисазхса Вхппи.

Пореклом је с Кавказа. Расти 60 —100 сантиметара ви-

соко; стабло је маљаво, мало разгранато, прп врху голо;

лишће је наспрамно, прпземно је цело, дршкаво, јајасто-

копљасто; на стаблу је перасто илп просто зупчасто, при

дну длакаво.

Цветови су отворено-љубичасти, на 90 —3O сантиметара

дугачким дршкама насађени; снољни су крупнији, до 6

сантиметара у пречнику шпроки, а унутрашњи су ситнији.

Цвета целог лета, све до под саму јесен.

Најлакше ое размножава изданцима с јесени, или врло

рано с пролећа, а расађује се у одстојање од 40—5O 'сан-

тпметара. Врло је подесна биљка за гредице п за веће

леје у већим баштама.

Астероцефалус.

Можемо га пзводити и из семена, али то много спо-

рије иде. У том случају треба семе посејати месеца апрпла

ил’ маја; порасле биљке треба најпре пикиратп на осо-

бене леје, а под јесен пх а може пс пролећа пре-

садитп на одређена места.
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Б.

ВеШз регеппlз I. ?Iоге рlепо Ноп.

ЂСрасу'ЉВ.ЈК ПанчиЛ; белиа МаринковиЛ; катаршнчица у Кпрловцу; латшшка у

ГосаиЛу; мшлшца у Нстри; ОВЧШца ВодоииИ.

Домаћа бпљка, без отаблике. Цветови јој расту на 10

оантиметара впсоким дршкама ; биљка је длакава; лишће

је пзврнуто-јајасто илп лонатичасто, затупасто, по ободу
цело илп нешто ровашено, при дн}> је у дршку с’ужено и

скупљено у розету.

Брижљивом негом произведене су многе одлике с про-

стпм и пуним цветом, које се по крупноћп цветова п по

Красуљак, цуноцеетан.

боји истих, једна од друге разлнкују. У баштама имамо

красуљка, с црвеним, руменим и белим цветом, а имамо

га и двобојног. Најлепша, најкрупнија и најпунија је од-

лика „Bсћпеебаl1 сс
т. ј. „груда снега С( . Осим ове, препору-

чујем још и одлике: Ргтсе о! ЛУаlез шах!та, НирНаИз,

ОоИаШ, ОсиИт уепз и

Све те одлике најсигурније се размножавају делењем

бокора, и ако се то не чини сваке године редовно, онда

ће се изродити. Деле се и пресађују с пролећа.

Красуљак се најподесније употребљава за опасивање

леја, а и за попуњавање читавих мањих леја. Најбоље ус-
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пева у мало влажнијој баштенској земљи, а у великој влази

пропада. За красуљак је најсигурннје, да се нред зиму из

земље извади, у сандучиће пресади и негде презими; али

ће се моћп и на пољу одржати, кад се пред зиму покрије

сламом.

Одлика: а груда снега
>} .

Најпуније сорте и одлике не рађају увек пуног, кли-

цавог оемена, па и што бп га бпло, не даје онакав цвет,

као што је бпо онај, од ког је семе узето.

Просте сорте, и сорте с полупунпм цветовима, дају

често сасвим пуне цветове, кад се младе биљке, у младостн,

впше пута пресађују. Свакп бокор даје онолико новпх оад-

ница, колико на њему има здравих пупова, само треба лепо

одвојити сваки пуп са својим прираслим жилама.

Из семена се пзводи овако: Семе треба посејатп ме-

сеца јула ил’ авгуота; поникле бнљке треба ппкпрати у

сандучпће, тако их пикиране негде презимити, а на про-

леће их на одређена места расадити на растојање од 8 до

10 сантнметара.

ВЕРАТРУМ Т.

"УегаГгиш шдгиш I.

Црна чемернка ПанчиЛт

Домаћа биљка. Расти до једног метра високо; стабло

је право, једноставно, круто и маљаво; лишће је крупно,
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изменично, седеће, јајасто, при врху шилато, наббрито, 20

до 25 оантпметара дугачко, 10—15 сантиметара широко.

Цвеће је угасито-иурпурно у гроздовима правилно по-

ређано. Цела се биљка одликује својим величаиственим по-

растом, н о тога је врло подесна за рудине као и за гре-

дице. Зактева мало хладовито место и глинасту земљу.

Црна чемерика..

Цвета месеца јуна, јула и августа.

Семе треба посејати у сакбије месеца априла, маја ил’

јуна. Младе биљке треба у своје време пикирати у санду-

чиће, а кад дорасту за расађивање, онда их треба на од-

ређена места, а у раотојање од 50 —6O сантиметара раса-

дити. Размножава се и делењем корена с јесени.

Семе врло тешко ниче, понекад тек друге године, и

онда доста дуго траје, док се из семена изведене биљке

до цвета развију.

ВЕРБАСЦУМ Моепсћ.

рћоепјсеиш I-

Маршјночњак ј Зсиорју.

Пореклом је из јужне Европе. Стабло је ћошкасто,

ираво, мало разгранато, један метар високо. Придаиачно

је лишће дршкаво, јајасто, копљасто, мало изубано, с лица
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длакаво, у повећу, раширену розету прикупљено; а оно

лишће на стаблу је изменично и седеће.

Цветови су доста крупни, у подужем грозду поређани,

љубичасто-илави, на жутој основи љубичасто опрутани.

Ова биљка, са својим одликама, цвета од месеца маја

до августа; у доброј земљи хоће и да се разграњава, у

ком је случају главно стабло увек највише, Иначе не бира

земљу; растп у свакој баштенској, нарочито лакој земљи,

која је довољно изложена сунцу.

Маршји очњак.

Сеје се од месеца априла до јуна на опремљену леју,

одакле се биљке једаннут пикирају, па пли тако пикиране

оставе да презиме, и онда с пролећа на одређено место

пресађују, или се пак те псте јесени у растојање од 50

до 60 сантиметара на место, обично на гредице, пресађују.

Бпљка ова може на иотом месту остати и B—lo8 —10 го-

дина, а може се и делењем корена сваке 3. ил’ 4. годпне

на друга места пресађивати; најбоље је, кад се сваке го-

дине изнова из семена подиже; цветови бивају на тај начпн

лепши и угледнији.

Најлепше су одлике с белим, љубичасто-белим, модрим,

црвенкастим, жућкастим, лосостим, као цигла црвеним, ме-

денастим итд., али се све ове одлике тешко дају из семена

у истим бојама изводити; сигурније иде делењем корена.

254



А

ЛГјпса тјпог Ц. ЈРеглгlпса шгпог Iмт.

Зшшзелеш ПанчиЛ, ЛазиИ.

Домаћа бпљка. Јадовнх стаблнка има много, и оне су

дугачке, опружене н пуштају жиле, јако су брстате, а

цветне су стаблике праве, 15 —50 сантиметара внсоке;

лишће је наспрамно, кожасто, загаоито-зелено, трајуће,

елпптпчно- илн јајасто-копљаото. Цветне дршке су дуже

и од лпшћа п од цветова. Цвет је илавеган, алп има од-

лпка и са белпм, љубичастим, црвеиим, иурицриим, па и

с пунпм цветом. Врло је дивна одлпка са шареним лпстом;

ово шареннло нарочнто нзбпја у толико живље, кад се та

одлпка усадп у добру земљу п сунцу изложен положај.

3имзелен.

Зимзелен одпочне врло рано с пролећа да цвета, па

цвета све до месеца јуна, Употребљује се поглавито за

пвичење, а лепо се представља и у саксијп на прозору.

Размножава се делењем корена, или пзданцима, који

врло лако пуштају жиле и лако се примају. Ако време

дозволи, може се и целе зиме размножавати, иначе с је-

сени и с пролећа. Подељене бокоре треба 40—5O санти-

метара раздалеко расађивати, а поједине изданке, у поло-

вину ближе.
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ВИЈОо4А

VI оЈа осlогаГа I.

ЈБубичшца’ ЛазиЛ; љубшца ] ВодоииИ.

Домаћа биљка. Има пузеће, члановито стабло, из којих

чланова избијају жиле; лиилће је јајасто, затупасто, при

дну дубоко срцасто, по стаблу је бубрежасто; залистци

су јајасто-копљасти, ројтасти. Цветови су љубичасти и врло

мирисни. Семе рађају онп зеленкасти цветови, који су у

лишћу скривени, и који нису подпуно неразвијени, а на

кратким петељкама насађени.

Проста љубичица.

По баштама се садп љубичица у оним устрањеним ку-

товима и крајевима, на које се п не погледа преко целе

године, док неодпочне љубичица да цвета. У то доба свп

домаћи јуре на та заборављена мсста; онда су ти крајевп

највише посјећени; жељно се иде тамо, да се убере којп

цветак „крпвоврате
I', „малене

к

,
али прељупко мирисне љу-

бичице. Никог нема, ком љубичица не би била мила; ни-

ког нема, коме њен мирис не би годио, и

*
Бевојчице ситна љубичице,
љубио б’те, али си малена,

9 Љуб'ме, драги, бићу и голсма,

малено је зрно бисерово,

ал’ се поси на госиодском грлу;

малена јс тица ластавица,

ал' хумори коња и јунака*... Нар. п.

*

1 Љубица је сама рскла,

да је ирви цвјет с пролећа;

ако и јест крпва врата,

али лијеа мирис д&ва.. Нар. П.
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»Кад би знале ђевојчице,

што је мирис од љубице,
све би цвјеће потргале,

љубицу би пољевале 11
.

II љубичице имамо у разним одликама, како с цогле-

дом на боју, тако и с погледом на крупноћу цветова.

Одлпка: »цар*.

Имамо је с простим и пуним, белим, руменим, илавим и

љубичастим цветовима. Међу њима свима, заузима, по ле-

поти цвета и јачини мириса, прво место талијанска (Парма)

љубичица*; она и више пута преко године цвета, са чега

је п добила научнп придев: ЗешрегНогепз, што значп, да

увек, неирестано цвета. И руска љубичица »цар“ Тће

Сгаг, много је крупнија од наше обичне љубичице, угасита

је, чисто црно-плаветна и јако мирисна. Одлика Ктд о(

УгоШз (краљица љубичица) има крупне, сасвим пуне цве-

тове, а у одлика с белим, руменпм и црвеним цветовима,

цветови су и прости и пуни, али су већином без мириса.

* Ова љубичица цвета тек од друге половине месеца августа, а с пролећа по

друш пут; ова пролетња цватња продужава се по више недеља, н у томе се раз-

ликује од осталих.
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Љубичица успева у свакој земљи и на сваком месту

ГД® ЈУ уоадимо; на сунцу исто као и у хладовини, али где

год бнло, свуд тражи умерену влагу; њој су најприрод-

нија и најпријатнија места они окрајци по ситногорицама

и нод жбунићима, који су слободни на равницама, или на

обронцима.

Љубичица се даје врло лако размножавати делењем

старог бокора, или оним изданцима, сваке друге или треће

године с пролећа, ил’ с јесени; с јесени је боље, јер ће

Одлика : »Лар.иа*.

онда идућег пролећа и да цвета. Из семена се у домаћим

баштама никад не изводи, изузимајући само случајеве, где

се оама просутим семеном размножава; у том случају мо-

жемо те саморасте за сађење на друга места употребити.

Уlоlа согшг!а I/.

Расти на Пиренејима, на Атлас-планини у Швајцар-

кој итд. Лишће је дугуласто-копљасто, ровашено-тестерасто,

на дршкама насађено, оа широким, дубоко-тестерастим па-

лишћем. Цввт је мало крупнији од обичне љубичице; цветни

листићи су мало пспупчени; мамузица је дугачка, права,

о обе стране сплоштена; боје је слезасте.

Од ове врсте имамо и више лепих одлика, у којих је

лишће много гушће на земљу пало, из ког цветови гоми-

лице избијају. Ова љубичпца цвета одма после Ђурђев-дана,

и траје до Петров-дана.
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Относно неге и размножавања важи исто оно, што је

н за обичну љубичицу речено, а врло се подесно унотреб-

Рожаста љубичица.

љује за сагарпце и за опаоивање већих и мањих, неким

ниским, црвеним ил’ жутим цвећем, засађених леја.

ГЕНЦИЈАНА Тоигп.

Од овога рода биља, имамо впше врсти и одлика, које,

са њиховог лепог цвета, по баштама негујемо, од којих

ћу следеће да наведем:

бепИапа асаиИб Г.

Горскш цвет Сабљар.

Горски цвет.

Бусаста биљка, са наопрамним, угасито-зеленим, јаја-

стим, шилатим и кожастим лишћем. Цветови су посебице
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на 6 сантиметара дугачким, са по два мада наспрамна ли-

стпћа снабдевеним стаблпчицама насађени; они су левка-

сти, ванредно лепи, илаветни, а према величини целе биљке,

доста су и крупни; цвета од месеца анрила до јула.

Успева у доброј, лакој земљи, најбоље у шумској цр-

ници, а употребљује се, понајпогодније, за опасивање већих

и за попуњавање мањих, од подневног оунца заклоњених

леја. Размножава се делењем корена одма после цватње,

или рано с пролећа. Из семена пак изводи се овако: Сак-

спју, а још боље плиће сандуче, треба напунити сасвим

лаком земљом, па семе оређе посејати месеца марта; а

како је семе врло ситно, то га треба нечим само земљп

приљубити, а не покривати га земљом, но ситно исецканом

маховином, да се влага у довољној мери сдржава. Кад

биљке почну да избијају, треба маховину врло пажљиво

уклонити, а кад за пикирање дорасту, треба их никирати

опет у сандучиће, или с добром дренажом снабдевене оак-

сије; после се раоађују на место, у међусобно растојање

од 20 сантиметара.

РепИапа аBс!ерlа(Теа X.

Све&шца Панчиб.

Домаћа, врло лепа биљка. Сгаблике су усправљене,

до 30 сантиметара високе, једноставне и лиснате. .1 ишће

СвеИица.

је наспрамно, скоро седеће, јајасто-копљасто, зашплено,

при основн заокруглено, п скоро срцасто усечено, са пет
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подебљих жила. Цввт је илаветан, достакрупан ; цвета целог

лета до у саму јесен. Свећица је доста осетљива биљка,

ио и онет зато добро напредује у мало влажнијој земљи.

Подесна је за украшавање хладозитих места, природног и

вештачког стења, итп. Врло је добро, да се око сваког

бокора метне по мало маховине.

Размножава се као и горскн цвет.

(хепИапа сгисlа(а X.

Прострео, сарп-штара ПанчиА; мачје очн у Истри

Такођер је домаћа биљка. Стабло је уоправно, при

дну рачвасто, од прилике 20 —25 сантиметара впсоко. Лишће

је наспрамно, јајасто-копљасто, тупо, по ивици мало хра-

паво. Цвеће је с поља сигаво-илаво, а изнутра сасвим ила-

Прострео.

ветно, поређано у пршљене, у пазуху горњег лишћа, и

краће је од њега; цвета у месецу јуну, јулу и августу.

Што се употребе и размножавањатиче, важи све оно,

што је код горског цвета речено, само морам напоменути

то, да размножавање семеном врло тешко нде, па је с

тога боље, да га размножавамо искључно делењем корепа

месеца августа, или рано с пролећа.

И у малим саксијама, све три врсте, врло се лепо

представљају, нарочито кад се на прозору испред већих

построје.
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ГЕРАНИЈУМ х.

Оегашиш шасгоггШгиш /-.

Здравац * ПанчиК.

Домаћа биљка. Стабло је при дну нешто дрвенасто,

горе рачвасто, до 40 сантиметара високо ; лишће је изме-

нично или наспрамно, шакасто усечено, често је посуто

хрђастим негама, обично са 5, при врху зупчастих режњева.

Здравац.

Строго узевши, здравац нема баш тако леп цвет, али

се и не гаји толико цвета ради, колико радп мирисног

листа, којим ое наше девојке и невесте радо ките, и у

листу једна другој поруке и договоре шаљу.

Цвет је ситан п румен, а цвета од априла до јуна.

Здравац воле добру земљу, и од подневног сунца за-

клоњен положај. Са свог густог лишћа, подесан је за гре-

дице и за украшавање вештачког стења.

Размножава се делењем корена, али тек сваке пете

године с пролећа, а расађује 40—5O сантиметара раздалеко.

Ситан камен до камена,

зелсн здравац до колена;

мене шаљу да га берем,

ја га немам каде брати,
пит' га имам коме дати. . . Нар, п.
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ГЕРАРДИЈА Вде.

СгегагсИа ресИсиlагlа В§е. Лектпапша ре(Исиlагlа иШсћ.

Пореклом је из Китаја. Стабло се још од земље раз-

грањава, усправно је, маљаво и 50 —6O сантиметара вп-

соко ; лишпе је перасто, заточасто, тамно-зелено, наспрамно.

Цвет је тамно-црвен, али врло леп и много га има; жбунић

Герардија.

изгледа као једна везана кита цвећа. Цвета од месеца јуна,

а по околноотима и раније, па траје до августа. И ако је

герардија из топлијих крајева китајоких, опет зато може

нашу зиму да издржи, кад се сламом, ил’ дугачким ђубре-

том мало покрије.

Герардија зактева заклоњен положај и сувљу земљу.

Она је подесна и за сакоије, у ком јој случају треба дати

песковиту иловачу, са нешто мало шумске црнице. Целе

зиме ју треба држати на прозору, да што више светлости

добије, а на пролеће ју можемо опет у башту пресадити.
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Размножава се с пролећа изданцима, којих увек има

доста.

ДЕЛФИНИЈУМ Тоигп.

Међу једногодним цвећем, ми смо упознали две нај-

лепше врсте тога рода цвећа, али ми имамо од њега и

много лепих вишегодних врсти, одлика и мелеза, од којих

ћу, како с погледом на пораст, тако и по лепоти цветова,

п од њих две најлепше сорте да прикажем. Тако је

ВеlрМшшп ћуђгМши Нлгl.

један мелез, који спада у наше најлепше вишегодно цвеће.

Расти до 60 сантиметара високо. У њега је стабло, као

и у једногодног челебијиног перчина, једноставно, а поне-

кад при врху разгранато; лишће је крупно, петоперо, на

многе, од чести дубоко, а од чести плиће усечене кришке

подељено и зелено.

Цваст је пирамидално-гроздаста, препуна крушшх, про-

стих, са кратком мамузицом снабдевепих цветова, а у нај-

разноврснијим бојама; цвета од месеца маја до саме је-

сени, С тога, што истог лета цвета, кад се рано с пролећа

посеје, може се и као једногодна би.кка неговати. У том

случају треба ју посејати у саксије ил’ сандучиће месеца

Фебруара, а најдуже до половине месеца марта, па кад

биљке порасту и време дозволп, треба их на одређена

места расадити.

Као вишегодну бпљку, као што ју овде и узимам,

треба ју посејати месеца јула ил’ августа на добро спрем-

љену леју, на кад биљке за пикирање дорасту, онда их

на другу, склонитију леју пикпрати на одстојање од 5 —7

сантиметара; ту ће тако презимити, а на пролеће расади-

ћемо их на одређена места посамце на 50 сантиметара

раздалеко, или у групице по 3 (Д), 4 Г ј, или 5 [■) стру-

кова. На овај начин добпћемо врло снажне биљке, које ће

идуће године тек, али зато много лепше и раније цветати

од оних, које тек с пролећа будемо сејали. Даље се нај-

лакше размиожава нзданцима с јесени ил’ с пролећа, а

стари се бокори све дотле остављају на месту, док лепо
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и пуно цветају, а кад цватњи попусте, онда их треба

заменутп новима. Иајбоље се употребљује за гредице у крај

путова посамце, или у мањим групама.

Вештачким мелезењем разних сорти и одлика, постале

су од преднаведене просте сорте, разни мелези с вшпе

мање пуним цветовима, у најразноврснијим бојама и шарама.

Од свију осталих, одваја ое китајска сорта:

Ј)сlрllтшт сћхпеизе ТЧзсћ.

У другнх су цветови збијени у дужим или краћнм гроз-

довима, или гроздастим класовима, а у ове су цвасти рас-

тресите и тако пуне цветова, да поједини бокори изгледају

Китајски жаворњак.

као повеће, лабаво везане ките. Расти до 60 сантиме-

тара високо; стабло је усправно и разгранато; лишће је

изменично, шакасто, на линеарне кришке исечено, горе

живо зелено, а доле је блеђе.

Цветови су врло крупни, лазур-илаветни, најлепше и

најживлзв плаветнило што га има; доњи су листови пови-

јени, а на врху је сваки листак обрастао жутим длачицама;

горњи су право положени, затуиасто-копљасти, при дну
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бели, а на врху плаветни. Осим тога је и одлика с белим

цветом, врло дивна; остале пак боје, много су обичније.

Добро успева у лакој, пропустљпвој земљи, а сваке

сигурности ради, треба ову биљку преко зиме покрити сла-

мом, премда је код мене три зиме презимила, без икаквог

покривача. Ову биљку можемо сејати од месеца јуна,

до прве половине месеца августа, на неку добро спрем-

љену леју, или у саксије с добром дренажом. Кад биљке

за ппкирање порасту, треба их негде на заклоњену леју

пикирати, а после 34 недеље на одређено место преса-

дити, или их пикиране презимити, па тек с пролећа пре-

садити у одстојање од 30 —40 сантиметара; ниже одлике

блнже, а впше даље. И ранпје с пролећа изведене биљке,

могу већ истог лета да цветају.

Одлике с простим цветом размножавамо семеном, а

оне с пуним цветом, које слабо рађају семена, или делењем

корена, или изданцима; делењем корена пораније с про-

лећа, илп одма после цватње, у другој половини месеца

авгуота.

ДИЈАНТУС I

ОЈапГћиз СагуорћуИиз /-.

КаранфИЛ’ Љзиб; каранфмље 1 Вук; гарофан 1 ВујичиИ; натшер 1Ј Босни.

Пореклом је из јужних европских крајева.

Каранфил је од вајкада био, па је и до данас остао

украс наших башта, а каранфил, ког у разним бојама и

шарама имамо, постао је, ваљаном и вештом негом, као

*
Љубичице, ја бих тебе бра.га,

иемам, драга, коме бих те дала;

ако бих те Али-Бегу дала,

он не носи цвјеЛе свакојако,

осим једну ружу и каранфил. Нар. п.

#

1 Врло мпри цвеће каранфи/ђе,
а још већма замириса коса,

чини ми се мог милог Омера. Нар. П.

#

2 Ђевојка се сватовима нада,

ио аољу је босиље сијала ..

ио врх иоља р&на гарофана. Нар. п.
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п добрим избором приплодних цветова, од обичиог, простог

каранФпла. Некада су писане читаве књиге о каранфилу,

а разновидност у бојама, и разноликост у склопу цветова,

дадоше повода стручњацпма, те направише шире подсле

по бојама и по склопу цветова; данас се све то слило у

само 3'главне поделе:

1. Обичан баштени каранфил ГМапШпз СагуорћуИпз 0.

2. Патуљаст наранфил ВЈапШпз СагуорћуИпз паппв

Ногl., и

3. Месечар-каранфил ВЈапГћпз СагуорћуИпз зетрег-

Погепз Ногl.

Описивати данас каранфил ио боји, то је ствар немо-

гућа; јер и ако га има у мноштву разновидних чистих боја:

од чисто беле, до најугаситије црвене, има га у разном

шаренилу у тој мери, да би запста требало наппсати чи-

таву књигу само о разним шарама. Али шта се од једпог

„леиог
“ каранфила зактева, па био он какве му драго

боје, то је:

да су стаб.шке довољно круте, и да увек арћво носе

цвет, као челенку;

цвет треба да је увек круиан, онругао, а цветни ли-

стови да су ио целој ивици цели;

да је боја у цвета чиста и јасна, и на сваком листу

јвднака ;

да је склои цвета иравилан, или илоснат, или мало

само исиуичен, а пре свега

да је цвет увек иун, али и опвт да није иреиун, да

узмора чашица ире времена, и већином једнострано, да

иукне, што не изгледа лепо.

За њубитеље цвећа биће најуспешније и најлакше, да

изводе каранфил из семена. Семе треба купити од поузда-

ног продавца, или га узети од најлепших и најпунијих сво-

јих цветова, па га посејати месеца јуна у саксије, али по-

ретко, како би могли добити чвршће и јаче младице. Што

се прича, да је старије семе боље, да се од њега лепши

и пунији цветови добивају, то је заиста само „прича“, и

нема никаквог стварног основа.
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Кад младице добију 6 —B листића, кад дакле 3 —5 сан-

тиметара порасту, што обично после 46 недеља бива,

онда пх треба расадити на добро приуготовљену, сасвим

сагорелим ђубретом нађубрену леју, 30 —4O сантиметара

раздалеко. Овде их треба сад пажљиво неговати; окопа-

вати и чисто држати, па ће се лепо и снажно развити; а

ако би случајно настала ова прва зима сува, треба, сваке

сигурности ради, покрити ове младице плевом, пли сламом,

али не одвише, да се младице под дебелим покривачем

не угуше; ада овај покривач неби однео ветар, треба

преко њега бацити мало земље.

Кад се пдућег пролећа укажу цветне стаблике, одма

их треба за лепе п чисто садељане притчице привезати,

да их ветар неби поломио. Месеца маја одпочеће да цве-

тају. Сад ће моћи сваки себп, нарочито ако је посејао ме-

шовито семе, по вољи одабратп боје и бокоре с пуним

цветовима, а остало ће повадити и бацитп. Одабране бокоре

и даље ће задржатп и од њпх положнице правпти, као

што је па свом месту речено, и сликама објашњено. За

прављење положница, најбоље је време друга половпна ме-

сеца јуна. Кад се положннце ужнле, треба их од главног
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бокора одоећи, па их у умерено велике саксије усадити, и

негде у похладној соби презпмити, а преко зиме их само

толико залмватп, да ое не саоуше.

За ове карапфиле, иајбоља је ова земља: један део

црне земље с утрине, једап део добре баштеиске земље,

Патуљаст каранфил.

један део ситно изтрљане суве кравље балеге, и мало чнстог,

добро испраног крупног, ако је могуће, речног песка.

Ове положнице можемо оставити и у саксијама, да ту

и даље расту и цветају, а можемо их с пролећа из саксија

изручити, и на одређена места у башту усадити.
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Патуљасти каранфил иото се тако подиже и гаји, а

месечар мало другчије. Месечаре обнчно остављамо да нам

цветају преко зиме; с тога их треба преко лета у цветању

спречавати, да се за зимњу цватњу довољно спреме п

оснаже. Што се тиче сејања и неге, остаје све исто, што

је за обични баштени каранФил речено, само ое овде још

п нешто друго учпнити мора као што рекох, спреча-

вање у цветању. Кад се дакле, идуће године по сејању,

пупољци у толико развију, да већ по крупноћи њиховој

можемо познати: који ће од њих дати „дупли
а

цвет, онда

ћемо те обележити притчицама, а пупољке ћемо

шњих непрестано сећи, кад год се укажу. Те ћемо бокоре

оставити за зиму.

Кључице
без расцеаа и с расцеиом.

У другој половини месеца августа, извадићемо из земље

све те обележене бокоре, пресадићемо их у саксије, пс

почетка сместити негде у хладовпну, да се опораве п урасту,

а пред саму зиму, ми ћемо их унети у собу и држатп преко

зиме на прозору, где ће и цветати. И оне пупољке, на

којима прпметимо, да ће цвет једнострано да испадне, треба

посећи, јер оу такови цветови неугледни; то се познаје,

чим пупољак почне једнострано да пуца.

Ове, на овај начин одабране месечаре, можемо сад

размножаватп кључпцама. С тим послом треба одпочети

или при крају месеца јануара, или .месеца јуна. Пре свега

треба спремити саксије и напунпти их лаком, сасвим пе-
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сковитом земљом. Сад треба посећи оне гранчице које су

јалове, т. ј. које немају пупољака, па их лепо позабадати

у оне спремљене саксије и покрити повећом чашом. Овако

засађене саксије треба држати на топло, али не сунцу из-

ложено меото, и врло их умерено заливати. За 4—6 не-

деља, ове ће се кључице ужилити, а за то их време треба,

ио некад само, по мало одкривати, да добију мало опољ-

њег ваздуха, а после тога времена, треба их саовим на-

викавати на спољни ваздух ; по Ђурђову можемо их већ

усадити у башту, па шњима исто онако поступати, као

и с ошнма, које смо извели из семена.

Некп прецепе мало доњи крај, па га разјапе једшш

дрвенцетом, и веле, да се на тај начин и пре и боље ужиле.

Ја сам то пробао, па ниоам нашао велике разлике код

ужилавања целе и прецепљене кључице.

При пресађивању старих бокора, било из баште
у

саксију, или из сакоије у саксију, треба жиле увек у не-

колико скратити, и стару звхмљу мало отрести, да остане

довољно места за нову земљу, без да се морадну веће

саксије узимати, јер превелике саксије не одговарају цељи,

а не изгледају ни лепо.

Неки, који хоће да добију врло крупне цветове, ки-

дају све огранке на којима се укажу пупољци, па оставе

само по један или два, да би се ови остављени могли што

боље развити и дати крупније цветове. То је погрешно.

Они могу и више крупнијих цветова имати на овај начин:

Кад се већ почну пупољци указивати, онда треба неко-

лико пута да залију своје каран Филе разхмућеном говеђом

балегом; то морају врло смотрено чинити, и то кад је

време облачно. Ту воду треба да спреме на 8 дана пре,

но-што ће заливати, да вода најпре преври, и онда да ју

употребе, јер би скоро размућена и употребљена балега,

више шкодила, но-што би кориотила.

Још ћу да поменем овде две лепе сорте каран Фила,

и то :
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1)Гаи11и18 Ј)lитагЈиB 2^.

IГбрмшит-Јсарамфнл Црномрац.

У I±>ега је сгабло много разгранато у густе жбуннће,
а при дну је с почетка прилегнуто, а доцније сасвим ус-

прављено, до 30 сантиметара високо, већпном само једно-

цветно, али се нађу отаблике и са два и трц цвета; лишће

је дебело, спгаво-зелено, заоштрено-копљасто.

Ибришим-каранфил.

Цвеће је слабијег, али много пријатнијег мириса, од ми-

риса обичног караиФила, просто или пуно са ибришим-ли-

стовима, т. ј. врло сптно, у дугачке кончиће пзресано,

разнобојно, па или у бојп чисто, или с друпш бојама пра-

вилно пл’ неправилно прошарано.

Размножава се издаицпма и положницама, јер многе

од.шке и не рађају семена.
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ПЈаиИшб 1»аг1)а1118 Г

Топ-каранфнл РадчИ.

II код њега је стабло с почетка мало положено, чво-

расто, 30 —6O сантиметара високо; јалова су стабла јако

брсната, лисната. Лишће је глатко, угасито-зелено или цр-

венкасто, коп.васто; приземно је у дршкама с’ужено, а на

Тоа-каранфил.

стаблу је обухватајуће. Цветови су у B—-12 сантиметара

широким китама сложени; сваки је цвет састављен из 5,

по горњој ивици изубанпх листића, а у разним бојама и

шарама.

ДИГИТАхЛИС Г.

ЈЛдНаИз ригригеа I.

ЈЈустшкара МаринковиЛ ; црвенш шаирсташ Пециб ; дебелш тров Црншорац

Домаћа, зељаста, длакава биљка; стабло је 80 130

сантиметара високо, просто, право ; приземно је лишће коп-

љасто-јајасто или дугуласто, ровашено и зупчасто ; на стаблу

је изменично, скоро седеће.

Цветови су на кратким дршкама насађени, внсећи, цр-

вени, у подужем грозду једнострано поређани.

У баштама се гаји оног лепог, крупног цвета ради.

Осим ове главне врсте, имамо пустикару и у разним одли-

кама с крупнијим, руменим, иуриурним, белим, жутим и

илавичастим цветовима , у којих је унутрашњост увек осута

пегицама, које су увек друге боје, но-што је сам цвет, што

273



га бан! у велнко и краси. Ове одлике продају се под именом

П1§11;аИ8 §lохlшасГlога Ногl. т. ј. с цветом, налик на цвет

од глоксиније.

Пт/стикара у опште воле хладовитија места, и лаку, шумску

земљу, али зато повољно успева и на сваком другом месту,

где ју год усадимо. Она је једна од најугледнијих биљака,

које се сади на гредицама н у крај нутова по баштп ; а

11устика}>а.

кад се лепо по бојама распореди, може и за групе врло

добро да послужи. Цвета од месеца маја све до августа.

Посејана, пикирана и расађена на одређена места, траје

више година. Најбоље се размножава из семена, а расађује

на 50 сантиметара раздалеко. Она се и сама размножава

нросутпм семеном, у ком ју случају треба разредптп на по-

менуто одстојање, а повађене биљке расаднтп на друга места.

У сорте В. дгаисШога Аll. најкрупнији су жути цветови.
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ДИЈЕЛИТРА ВС.

I}lеlу~кга, зресГађШз ВС. ЈРитагlа С.

Срце
,

ђжнђуваце РадиК.

Пореклом је пз Китаја. Стабло је шупље, разгранато,

црвенкасто п сигаво-зелено, до једног метра високо ; лишће

је изменично, на дугачке дршке насађено, впше пута тро-

перо, горе сиво-зелено, доле белпчасто, налик лишћу од

божура.

Цветови су нанизанп у подужим, лепо повијеним гроз-

довима, па или су сасвим румени, илп су бледи, срцасти;

Ђинђувице.

у једне је одлике још и лишће шарено. Цвета од друге

половпне месеца апрпла, па до јуна; а кад се, после ове

прве цватње, покидају врховп на огранцима, онда ће, ако

само погоднпје време наотупи, под јесен цветатп п по други

пут. И у саксији се врло лепо представља, а иначе је ова

прекрасна биљка погодна и за гредице, п за груне, а и

посамице на рудини итп.

Она врло добро напредује у свакој лакој земљи, у којој

пма п мало црнице. Слабо рађа семена, па п што родп, и

то врло тешко нпче, те се с тога најсигурнпје размножава

делењем корена, и пзданцима с пролећа. За време суше по-

требује довољно заливање.
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Т.

Т)о<lесаНlеоп ЈаГГгеуапиш Ноп.

Иореклом је из северне Америке. Расти 60 —75 санти-

метара високо; стабло је право, једноставно; лишће је у

ове одлике другчије но у осталнх; усправљено је, дугачко,

25 —3O сантшчетара шнроко, угасито-зелено, са дебелом,

пурпурном жплом по средннн, што у оном лепом, угаситом

зеленилу, врло лепо изгледа. Цветови су налик на цветове

од скржа, иуриурно-црвени, а има одлика и с белим
, љу-

бичастим н руменим цветовима, у којих је лишће сасвим

кратко н приземно.

Додекатеон.

II ову дивну бпљку размножавамо делењем корена, п

то на овај начин:

У другој половпни месецајула, треба повадптп корење

п од зем.ве га добро очпстптп, да остане сасвпм чпсто. Кад

овако очпшћено корење добро посмотрпмо, впдићемо, на

врху сваке појаче жпле, по два мала окца. Дотпчну жилу

треба сад тако одсећп оштрпм ножем од главног корена,

да и она два окца на њој остану. Овако посечене жиле,
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треба сад одма редимице пресадпти у једно сандуче, п тако

пх негде у хладној соби презимнти, а преко зиме врло уме-

рено залпвати. Ово је пстпна врло шшав посао, који се мора

с велпком пажњом свршавати, али ће вештак моћи од једног

старог, развпјеног корена, да исече 40—SO онаковпх одсе-

чака, којп, наступајућег пролећа на стално место усађени,

већ друге године цветају.

Додекатеон можемо п из семена изводити, али му је

семе у клијању врло ћудљпво, па ко нема све удобностп

за тај посао, тај ће се слабо вајдити.

Тоигп.

ЈПпгппЈг.ит саисазlсиш ВгеВ.

ЈВражја трава Дуранте.

Домаћа бпљка. Стабло је слабо разгранато, ћошкасто,

до 30 сантиметара впсоко; поданачно је лишће насађено

на дугачке дршке, округласто-јајасто, по пвнцн ровашено,

Вражја трава.

зелено; на стаблу је изменично, седеће и дуже.

Цветови су привршни, крупни, до 4 сантиметра широки

жути. Ово је врло тврда биљка, која још, ирема времену,

месеца марта одпочне да цвета, па цвета ове до маја. Врло

је подесна за попуњавање читавих мањих леја. Кад ое на

леји лепо измеша с красуљком, онда врло лепо изгледа, и
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тим је од веће вредности, што у то доба слабо и имамо

другог цветаног цвећа у башти, а кад оба ова цвета пре-

цветају, онда се с леје поваде, а на њихово место друго

цвеће расади.

Дороникум успева у свакој баштенској земљи и у сваком

положају. Размножава се сваке, или сваке друге годпне де-

лењем корена, и то најбоље одма после цватње. Подељено

корење не треба одма расадити на стално место, него

најпре негде на засебну леју, а на одређено место тек ме-

сеца октобра ил’ новембра, или Фебруара, па га са земљом

заједно изва.дити п на 40—50 сантиметара раздалеко раса-

дити. Размножавање из семена много је спорије и заметније.

ДРИЈАС Р.

Т>гуаз осГоре!аlа I

Срмешира РадиЛ.

Домаћа биљка. Стабло је нолегнуто, дрвенасто, до 5

сантнметара само рнсоко ; лишће је увек зелено, изменично,

дугуласто-јајасто, по ободу ровашено, одоздо је руновито,

са линеарним залистцима. Цветови су бели, слични цвету

дивље руже; цвета од месеца маја до августа. Најбоље

Срменица.

успева у хладовини и у шумској црницп. За опасивање у

присенку лежећих леја, за украшавање стења итп. врлоје

подесна и красна биљка.

Сеје се месеца априла ил’ маја у сакспју, па се у своје

време пикира, а после се на стално место расађује исте

јесени, у растојање од 15—2O сантиметара. Прве зиме ју
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треба покритп мало сламом, а кад се она идуће године

добро убокорп, не треба јој покрпвач, и онда се може

размножавати и делењем корена с јесенп, пДп одма после

цватње, пли рано с пролећа.

ЕПИМЕДИЈУМ I.

ЕрппесИит аlр!пит I*.

Бискупова тсаппца_око ПрилтаКа, у Хрватско/.

Налази се на планинама у Приморју, у Хрватској, а и

у Србији у Левчу, Гружи и др. Биљка ова има пузећи

корен, из ког пзбијају двојно-троиери, на дугачким дрш-

кама насађени, стреласто-срцасти, зупчасти листови ; цветне

су стаблике врло танке, до 50 сантиметара дугачке.

Цветови су о поља пуригЈрни, а изнутра жути, што

врло лепо изгледа. Има још и других одлика са белим,

модрим , руменим и црвеним цветовима. Цвета од месеца

априла до јуна.

Бискуаова кааица.

Од свпју сорти и одлика овога рода, ова је наша нај-

чвршћа на зими, а успева у заклонима, како од сунца, тако

и од јаких ветрова. Све су врло уресне биљке, не само са

лепог лишћа, но и са особеног облика њихових цветова

» бискупове капице.
с<

Она је најподеснија за опасивање оних леја, које су

дрвима довољно засењене, или за украшавање стења.

Размножава се изданцима, које 30 —4O сантиметара

раздалеко садити треба.
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ИБЕРИС С.

Љегlз зешрег\гlгепз В

Снмјег Водоииб.

Пореклом је са острова Крита. Стабло је при дну др-

венасто, прутасто, јако разгранато п врло жбунасто, до 30

сантиметара високо; лишће је изменично, ситно, увек зе-

лено, мало подебело, линеарно, зашиљсно.

Цветови су врло лепи, пуни, бели, који се на сунцу

као онег блпотају. Цвета од месеца априла до јуна.

Биљка је врло тврда, п може врло добро да се упо-

треби како за попуњавање мањих, тако и за опасивање

већих леја, које су другпм, плаветним, црвеннм нли жутим

цвећем засађене; онда тај первас врло красно пзгледа.

Снијег.

Снијег можемо оставпти и впше година на једном истом

месту; иначе се најлакше размножава делењем старог ко-

рена, а можемо га размножавати и кључпцама, које се врло

лако прнмају, нарочпто онда, кад се то учини одма после

цватње. II за саксију је ова биљка врло подесна.

ЈУКА Е.

"Уисса ШашепГоза В

Пореклом је из Виргиније п Каролпне у Америцп. Жила

је у ове бпљке сасвнм црна, дрвенаста, скоро сасвнм под-
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земна; приданачни су листови усправни, мало оборени ил
1

повијени, дугачки, узани, са глатким ивицама, на којима

подебели кончићи висе. Ово лишће сачињава леп, густ

жбунић, из ког порашћују 80 сантиметара високе стаблике,

Кончаста јука.

на којима је читав грозд препун жућкасто-белих цветова.

Ова, виргпнска јука, цвета п код нас месеца јуна и јула,

а по околностпма п раније.

Друга је лепа сорта:

Тпсса ароггова Т.

Гшздава јука.

И она је пореклом из северне Америке, а расти до

једног метра високо, са лепо Формисаним стаблом; лишће

је збијено у лепу розету, круто, усправно, копљасто, по

пвицп глатко, са црнкастим, тврдим, врло оштрпм врхом.

Из средине те розете пзбија цветно стабло, на ком пма по

150 до 200 с поља пурпурно-пругастпх, а изнутра белих,

звонастих цветова.. Цвета од месеца јуна до септембра.

Ове се бпљке достојанствено представљају, како по-

самце на рудгшама, тако п по средини већпх п мањих

округлих леја, а кад цветају, господски изгледају.

Ју ка успева свуд и у свакој иоле доброј, али пропуст-

љивој земљи ина отвореном положају; оне издрже нашу

зиму на пољу, ако се сламом покрију, а у заклоњеном по-

ложају их и не треба покривати.
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Ванредно лепо изгледа јука и у саксији као собни украс.

Најлакше их је размножавати пзданцима, а виргинску

и делењем старог бокора с пролећа. Са сваким изданком

треба одсећи п мало од старог корена, па га онда усадити

у саксију, тако га сместити негде у хладовину где не до-

пире сунце, ипо мало га залпвати. Тако ће се до пролећа

довољно ужилити, па га онда можемо, или на одређено

место у башту усадити, или га, за кућни украс, оставити

у сакснји.

IУАМПАНУМА А

Од овог рода бшва, гајимо по баштама више врсти и

одлика, од којих су најлепше, и по порасту и ио цвећу,

следеће;

Сатраппlа IигМпаlа ЗсћоИ.

Пореклом је из Ердеља. Биљка је жбунаста, са танким,

усправним, само 8 —lO сантиметара високим стабликама,

од којих свака по један крупан, 34 сантиметара широк,

и.шветан цвет носи. Аишће је скоро све поданачно, три-

угласто и зупчасто.

С погледом на жбунаст пораст, правилно разграња-

вање и оби.шо цветање, спада ова биљка у најбоље више-

годне биљке у цветарству. Цвета од месеца јуна, па све
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непрестано до под саму зиму. Прве годгше се врло споро

развпја, а доцније је све лепша и угледнија. Употребљује

се за опасивање већих и мањих леја, као и за украшавање

вештачког стења; подесна је и за ивичење гредица, за

попуњавање чптавих леја и за мање сакспје. Добро напре-

дује п на засењеним, као и на сунцу изложеним местима.

Кад јој се после прве цватње одма покпдају цветовп, онда

се биљка јаче разграњава и боље цвета.

Чиграсти звопчић.

Семе треба посејати месеца априла у саксије, па кад

се биљке довољно развију, треба их одма на стално место,

а у растојање од 40 сантиметара расадити.

СатрашПа вгоббеМ! Кеиs.

До-маћа биљка. Расти 60 —80 сантиметара високо, од

земље разгранато, а свака стаблика носи читав грозд кру-

пннх, чивит-илаветних, звонастих цветов а. Лишће је већи-

ном поданачно, на дршкама насађено, зашилено-копљасто,

при дну срцасто, по ободу ровашено, врло живо зелено.

Успева у свакој добро спремљеној баштенској земљи

са мало заклоњеним положајем, а напредује исто тако и

на сасвим отвореном, сунцу изложеном месту, у ком се

случају мора довољно заливати. Цвета скоро целог лета.
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Да би ботсори били јачи, треба стаблике одма иосећи,
чим на њима цвеће прецвета, ако не мислимо изводити

семе, на коју цељ треба ону средњу стаблику с најкруп-

нијим цветовима да оставпмо, а све остале да посечемо;

цветови од тог стабла, даће најбоље семе.

Кад се стари бокор, после две, трп године у пздан-

цима размножп, онда треба те изданке са стране од корена

сасећи, па, пли пх.бацити, или пх на друга места у башти

пресадити. На овај се начин најлакше размножава, што

Гросекијев звончић
.

бива с пролећа, пл’ с јесени. Овде је у цвету велпка раз-

лика; јер, у онпх бпљака, које су сађене с јесени, много

су крупнији цветови. С јесени сађене младице, треба по-

дубље усадити и преко зиме сламом покрити. Из семена

изведене биљке, цветају тек друге године.
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СатраппlаргlтиlаеГоИа ЂС.

Пореклом је мз Португалске. Стабло је усправно, 60

до 80 сантпметара впсоко, меснато, од земље разгранато,

ћошкасто и длакаво. Лишће је прп земљп дугуласто, нлп

шпроко-копљасто, ровашено-тестерасто, седеће, а на стаблу

је на кратким дршкама насађено.

Јагличаст звончић.

Цветови су врло крупни, звонцасто-точрсасти
?

иуриурно-

илаветни и стоје посамце, или по троје и четворо гомолпце,

на кратким, маљавим дршкама.

Ова сорта воле хладовнну и влагу, а цвета од јуна до

августа.

Размножава се из семена, кључпцама, или делењем ко-

рена сваке 3. ил’ 4. године.

Сатрапчlа ТгасћеИши X.

Чекнњавш звончиЦ Црногорац.

Домаћа биљка, са једноставним, преко 60 сантиметара

високим, длакавим стаблом; лиилће је двојно-тестерасто,
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храпаво, доње је на дугачкпм дршкама насађено, срцасто,

а горње дугуласто, седеће.

Цветови су доста крупни, груписани, по двоје и по

троје, на 30 до 40 сантиметара дугачким гроздовима. Има

одлика с пуним, па онда с простим и пуним белим цвето-

вима. Најбоље напредује у доброј, црничавој земљп и малом

засенку.

Чекињави звопчић

Пз семена се овако изводп; Од месеца априла, па све

до половпне месеца јуна, можемо га сејати на добру, са-

свим ситно спрем.вену леју. Како је семе врло ситно, то

ћемо га само овлаш земљом покрити; поникле биљке пи-

кираћемо у сандучиће, па их тако у соби презимити, а с

пролећа на одређена места, а у растојање од 40—5O сан-

тиметара расадити.

Кад после 2 до 3 године добијемо на овај начин бо-

кориће, онда нам није нужно више да из семена изводимо,

него ћемо размножавати делењем бокора сваке друге ил’

треће године, и то, или под јееен, или одма после цватње,

али ће код ове сорте подесније бити, да се то учини с

пролећа.

Најиодесније се употребљава за гредице и за мање

групе.
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СатраппЈа риисlаlа Ђат.

Пореклом је из Сибирије. Расти само 30—40 сантиме-

тара високо; стабло је од земље још разгранато; лишће је

приземљи срцасто, ровашено, храпаво, дрнжаво, а на стаблу

је дугуласто-јајасто, зуичаото.

Ппкмасти звончиН.

Цветови су насађени на кратке дршке, оборени су,

крупни, жути, пзнутра мрким тачкама испрскани, пикмасти.

Ова красна сорта воле сунцу впше изложену, добру

земљу,' и не нодноси велику влагу.

•За гредице и за групе, врло је подесна биљка, а раз-

множава се као н иреднаведена.

IУАТАНАНХЕ С.

Саl:апапсће соегиlеа ћ.

Тросак КузмиИ; самдОКаЗ В/ЈК

Пореклом је пз Лангедока. Стабло је маљаво, танко,

крупно, до 60 сантиметара високо; лишће је скоро сво при-

земно и прикупљено у розету, копљасто, по ободу цело

или ресасто, рунаво.
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Цветови су илаветни, на дугачким, танким дршкама на-

сађени; цвета од месеца јуна до августа. У баштама гајпмо

и једну одлику с белим, у средпни модрим ил’ руменпм

цветом.

Ова биљка не подноси влагу, и воле отворен, сунцу

изложен положај. Она је истина вишегодна биљка, али ју
већином гаје као двогодну само, пошто се старији бокори

Тросак.

много разреде п бивају тада неугледнп. На гредпцама врло

се лепо представља.

Семе треба посејати месеца маја у сакспје; кад биљке

за ппкирање порасту, треба пх ппкиратп у сандучиће' п

тако их негде сигурно презпмптп. а пдућег пролећа пх ра-

садити на одређена места, 50 сантпметара раздалеко.

А

Соп\гаиагlа тајаИв

Ђурђаца Вук; ђурђеван ПчнчиЛ; бокармК Ламбл; пребеллка у Крижгицу.

Домаћа биљка. Корен је слаб, крт и пузећ. Стаблика

је гола и носи само цветове; свега има два листа при дну

стаблике, и та су копљаста, на оба краја с’ужена и на

дршку насађена.

Цветови су бели, јако и пријатно миришљави, поређанп

у једностран грозд. Осим ове врсте с простпм белпм цветом,

која по шумама дивља растп п по баштама се негује, пмамо
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још и одлика с пуним белим, па онда с простим и пуним

руменим цветом.

Ђурђевак најбоље успева у шумској црници, а у ба-

штама у песковитој иловачи, којој треба иридодати мало

струлог лишћа шушња. Хладовина је такођер потребна

за бујнији пораст ђурђевка.

Ђурђевак.

Ђурђевак се врло лако размножава делењем корена с

јесени, сваке друге ил’ треће године. При делењу корена,

треба пазити на она привршна окца, да се не повреде. У

добром положају, и доброј, доста црничавој земљи, кад се

појединп бокорићи држе у растојању од 20 —25 сантиме-

тара, дакле не прегусто, као што се обично чини и оставља

да подивља, можемо на једној стаблици имати по 18—2O

добро развијених, крупних цветова, а што је стаблика пу-

нија цветова, тим је ђурђевак угледнији и више вреди.

Према времену, одпочне да цвета или пре, или одма по

Ђурђеву.

Одлика ргоИјгсапб, има крупније, ЦЈОвеннасто-беле цве-

тове, од којих повише из једног пазуха израшћују.
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хЛАВАНДУхЛА А

IЈалгапсlиlа зр!са ВееапЛ.

Деспшк око Сиња; лавендла ИециЛ; лефендл у Банату (по нешачком).

Пореклом је из Америке, али по баштама давно већ

распрострањена биљка. Стабло је 60—BO сантиметара ви-

соко; лишће је узано, копљасто, сигавим маљама обрасло.

Цвеће је ситно, алаветно, у дугачким гроздовима сло-

жено, врло миришљаво. Употребљује се за гредице,

украј путова, и за опасивање. Лишће и цвет употребљују

се као лек и као средство против мољаца у хаљинама.

Аесиик.

Успева у свакој, па и у најкаменитијој земљи, само

ако је место довољно изложено сунцу. Прве године изводи

се биљка, као обично, из семена, а доцније се, сваке че-

тврте ил’ пете године, размножава делењем старог бокора,

а сади у растојање од 30 —40 сантпметара. Сваке године

треба бокоре с пролећа подкресати, да се подмлађују, и

иођубривати, да боље и снажније порашћују.

Нега се састоји једино у томе, да се, одма с нролећа,

око бокора земља раскопка и чисто одржава.
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За употребу треба цвеће с.ећи пре, но-што се сасвпм

развпје; онда је најпунпје мпрпоа, а не треба га сушпти

на сунцу, него у хладовинн.

г.

ХЈГдизИсиш IЈелгlзИсит /-.

Селен" ЛазиЛ; љубчац Вук: велестннаКузмиб; ј Славонији.

Јужно-европска бпљка. Стабло је шупље, браздасто,

по врху разгранато, преко 1 */
8

метра високо ; лишће је из-

менпчно, крупно, жпво-зелено, тројно-перасто, са копљастим,

неправилно пзубанпм кришкама.

Селен.

Цвет је неугледан, сптан, жућкасто-бео, у правплним,

округластпм гроњама, алп ми п не гајимо селен цвета ради,

но ради оног лепог, кругшог п мирисног лишћа, ког наше

* Ратарева мајко!
Ако ти је жао,

твог сина ратара,

а ти га загради :

од села селеном,

од мене боси.нком ;

на воду Ну иНи,

босиљак ћу брати,

ратар>а љубити. Нар. п.

*

1 У вечери девсторо биља :

милодуха, да се милујемо,

калоаера, да ме не отера,

љубичице, да ме свагда љуби .... Нар. П.
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девојке и иевесте у извесшш приликама и за извесне цељи

употребљују.

Одлика са шареним листом, много је лепша и углед-

нија. Сади се обично на гредицама, или украј путања.

Селвн у опште волпје влажан положај, и с тога га

треба садити у хладовита места, да би се лист што буј-

нпје развио, јер што је живљи и бујнији лист, биће и сама

биљка угледнија.

Најлакше се размножава делењем корена с пролећа.

,ЛИНАРИЈА Тоигп.

Од овога рода, узећемо овде једну врло лепу врсту,

која се, у неким крајевима Немачке и Француске, врло

радо по баштама негује, и то:

Iлпагlа аlрша 1)С.

Алпска биљка. Стабло јој је пузеће и једва 10 санти-

метара високо; ласаће је сигаво-зелено, танко, по 4 у ир-

шљеновима сложено.

А.шска лпнЗрија

ЦвеНе је ирилично крупно и збијено, илаветио, у грлу

жуто, прло угледно и нежно. Најбоље усиева на лакој,

иесковитој, црничавој и ироиустљивој земљи. Кад се леје

као што је на свом месту речено опашу камењем,

онда треба између тога камења садити ову биљку, што
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врло дражесно изгледа. И иначе је биљка сама по себи

врло дивна, кад се усади у мале саксије, јер јој стабла

низа страну падају и целу сакспју прпкрију. Цвета јуна п

јула, а често п доцније.

Можемо ју размножавати из семена и делењем корена,

кад ју пред јесен из земље извадимо, у саксије ил’ санду-

чиће пресадимо и негде у соби презимимо, с пролећа бо-

коре поделимо и на одређена места пресадимо.

хЛИХНИС

Л,усћпlз аlр!па /-. 'Угзсагја аlрlпа Рг'иs.

Алпска биљка. Расти само 12 сантиметара високо, има

само цветне стаблике, а лишће је поданачно, сложено

у розетама око сваке цветне стаблике; оно је узано,

заоштрено-копљасто, а на стаблу је наспрамно, седеће,

отворено-зелено. Има врло ситне цветове, који су оложенп

у мале гроње, по 59 њпх у једно; врло су лепп и нежни,

румени.

Лихнис.

Ова гиздава, мада биљка, врло се лако даје изводити

пз семена, које треба посејати месеца априла у саксије.

Земља треба да је лака и пропустљива; најбоља је иза

ову, као и за све остале алпске биљке: шумска црница с

чистим речним песком. Поникле биљке треба што раније

пикирати у сандучиће, и тако их негде презимити, а на

пролеће их расадити на своја одређена места. Кад једном

добијемо бокоре, онда ју је врло лако размножавати де-

лењем корена.

Ова се биљка врло подесно употребљава за украша-

вање вештачког стења по баштама и перивојима, и то с
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оне стране, на коју најмање допире сунце, а где највише

хладовине има; но и поред свију тих услова, треба увек до-

вољно заливати, али тако, да се лишће много не укваси.

На овај начин може више година на пољу да траје. И у

малим саксијама се врло лепо представља.

ЛУПИНУС Тоигп.

Л,ирlпиз роlурћуllиз Вои%l.

Пореклом је из северне Америке Колумбије. Жбунаста

бн.вка, са преко 150 сантиметара*високим стаблнкама, које

су од оздо лнснате; лишће је нзменнчно, прстасто, већнном

Многолисти вучак.

поданачно, на дугачкнм дршкама насађено, са 11 —l5 ко-

пљастих, по лицу светлнх, а по наличју маљавнх лпстића.

Цветови су у 50 сантнметара дугачкнм гроздовнма збн-

јенн, као небо илаветни. Цвета од месеца маја до јула. У

групама врло лепо изгледа.

Успева у доброј н сунцу нзложеној зем.ви, а нодносн

н мало засенка.

Почевшн од месеца априла, па све до месеца јула,

можемо га сејатн на место, где ће за ндућу годину остатн.

II носамце на рудинама, врло лепо нзгледа.
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МЕхЛИСА А

МеИзза оШсЈпаПз Т.

Матшчњаш ПанчиК; лгада Вук

Домаћа биљка. Расти до 60 сантиметара високо, а има

од дна разгранато стабло; лишће је јако миришљаво, ја-

јасто, крупно рецкасто, доње је при основп срцасто; цввће

је ситно, бело, неугледно, сложенр у половним, на једну

страну наведеним пршљеновима.

По баштама опасујемо леје с матичњаком, јер се даје

врло добро стрићп, а садп се радп мирисног и пријатно-
зеленог лишћа.

Матичњак успева у свакој земљи, која је довољно из-

ложена сунцу, а размножава се делењем старог бокора, с

плолећа ил’ с јесенп, то је све једно, и то тек сваке 5.

или 6. године, а расађује се 30 сантиметара раздалеко.

МИЈОСОТИС I.

МуозоИз аlрезГг!з BсктШ.

Поженатс ПециЛ; жачје очш Тушгк; мајшшше очш Фрајер.

Европска биљка; цела је чекпњасто-длакава, разгра-

ната, лепо жбунаста, до 30 сантиметара висок а. Лишће је

изменично, седеће, јајасто-копљасто.
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Цвет је ситан, али врло леп, нлавеган, са жутом звез-

дицом у грлу, из које су избгци (5 10) бели зраци. С по-

четка су цветови љубичасто-црвенкасти, па тек кад се

подпуно развију, онда поплаветну.

То је један од првих цветова у нашим баштама, а

може да се употреби за попуњавање читавих леја, за опа-

сивање, за гредице, за стење и за саксије. Цвета од априла

Д° јуна.

Врло се лако размножава из семена. Семе треба по-

сејати на једну, од сунчане препег:е заклоњену леју, па кад

бињке за пикирање порасту, онда их треба опет на закло-

Помбнак,

њену леју пикирати, а под јесен их на одређено место ра-

садити у растојање од 25 —30 сантиметара. Кад се тако

учини, онда ће цветати у првој половини месеца априла.

Могло би се сејати и с пролећа, али ће онда бити би.вке у

свему слабије. II делењем корена можемо после размно-

жавати, и то одма после цватње. У том случају треба биљке

почупати чим прецветају, па их усадитп негде на резервну

леју, и ту их само понекад заливати, да се не осуше, а с

јесени их повадити и пресадитп на одређена места, па ћемо

на тај начин имати сваке године рано с пролећа цветаног

иоменка. ; а кад он прецвета и повади се, онда се на његово

место засади друго летње цвеће, које ће до јесени да пре-
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цвета, до времена дакле, кад треба иоменак поново раоа-

ђмвати за доидућу пролетњу цватњу.

Од ове биљке имамо и врло дивних одлика, од којих

су најлепше:

Муо»оШ аl|)еЦгЦ гоl)пвlа §тап(lШога НоН.

Једна врло снажна одлика, са много крупнијим цвето-

вима, у којих је и боја много жив.ва; нарочито јако избија

Одлпка: круаиоцветна.

оно жуто око у средини. На средњој стаблици, наћи ћемо

и више пуних цветова. Има је и с белим цветом.

ЖуовоШ а!ре81г18 ~Тlсlогlа“ воић.

Њу је вештачким мелезењем произвео цветар Готхолд

у Арнштату. Она не порашћује више од 12 до 15 санти-

метара, а један бокор обухвата рфуг од 40—5O сантиме-

тара. У једном бокору има по 20 —3O збијених стаблика,

препуних дивним илаветним цветовима, и с тога се врло

добро може да употреби за пролетње сагарице, за опаси-

вање леја и за саксије.

ЖуобоИз сиИга Нат.

Ова одлика расти врло ниско и разгранато, а разли-

кује се од осталих у томе, што има у средини цвета бело

око. Она је, са својим раширеним огранцима, подеснија за
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стење и за мале саксије. Цела биљка не порашћује више

од 10 сантиметара, али је, са своје богате цватње, ванредно

Одлпка ; Викториј а.

лепа. Она волије мало влажнија места, п не успева онде,

где сунце по ваздан пече.

Оллика ; белоока.

МуоBоlхB агогхса ТУаЛз.

Ово је јако разграната, длакава одлика, са ванредно

дивним, загасито-илаветним цветовима. Пореклом је са азор-
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ских острова. И она воле хладовита, ваажнија места; из-

водп се најпре из семена, а доцније се размножава делењем

старог корена, као и остале.

Одлика: азорска.

ПЕНТАСТЕМУМ Шг.

Репlаз±етиш Со&аеа Nllll.

Пореклом је из Аркансаса. Стабло је круто, мало раз-

гранато, до 80 сантиметара високо ; лишће је мало кожасто

Пентастемум.

и тестерасто, поданачно је дршкаво, дугуласто, у једној
розети сложено; на стаблу је обухватајуће, јајасто и ко-

швасто.
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Цветови су бели, покрупни, у грлу црвени и жутилом

испрскани, сложени у метлаоте гроздове, по 35 гоми-

лице, на кратким дршкама. Цвета од јуна до августа.

Размножава се из семена на следећи начнн: Семе треба

посејатн месеца апрпла у саксију, па кад биљке 23 сан-

тиметра порасту, онда их треба у сандучиће пикирати и

тако их негде презимити. На пролеће, чим време дозволи,

треба тај расад расадити на одређена места, а на расто-

јање од 50 сантиметара. На једном истом месту остаје више

година. II нзданцима, који из жила избијају, можемо их

размножавати. II ову вишегодну врсту, треба преко лета

добро заливати, јер не подноси сушу. Од ове биљке имамо

и множину вештачтш произведених мелеза, у којих су цве-

тови и крупнији и лепши. Ови се мелези размножавају кљу-

чицама, јер врло мало семена рађају.

ПИРЕТРУМ ПС.

Јру-геНггиш гозеиш ПпИ.

Бухаршца у Ирној Гори.

Пореклом је с Кавкаса, а има је много и у Прној Гори,

нарочито око Јовановића у Бјелопавлићима. Стабло је раз-

Бухарица.

гранато, усправно, до 60 сантиметара виооко; лишће је

изменично, двојно-перасто; пма врло диван ру.иен цвет, са

жутим праишицима. Има и других одлика ове врсте с чисто

300



белим, крваво-црвеним, иутенастим и иуриурним цвето-

вима, који су више или мање пуни, алп је од сврђу тих

одлика, ова с руменим пуним цветом коју слпка пока-

зује најлепша.

Пуне одлике дају, у опште, врло мало семена, а често

се догађа, да баш најкрупнији и најлепши цветови, ни једно

зрно не заметну, па с тога нх морамо размножавати издан-

цима, што можемо чинити и с пролећа и о јеоени.

Код ове одлике најглавније је то, што већ у меоецу

мају одпочне да цвета. Прецветале цветове треба одма по-

сећи и биљку умерено заливати, па ће под јесен поново

цветати.

Бухарица је тврда биљка, лепога је пораста и врло

подесна за гредице и за мање групе.

Ко хоће да ју изведе из семена, тај мора овако по-

ступити: Семе, ако га не купи, мора узети од својих нај-

пунијих цветова; но ако га ови не буду нмали, онда од

оних полупуних, који су најсклонитији на то, да дају се-

мена, које ће дати пуне цветове. Семе треба посејати месеца

априла, а у врло лаку и добру земљу у саксије ; кад се младе

биљке у толико развију, да их можемо пикирати, онда ћемо

их у сандучиће пикирати, и то пред јесен, па их тако негде

презимити, а с пролећа их на одређена места, у растојање

од 40 сантиметара, расадити.

ПМУМБАГО Тоигп.

ЈРlишl)а,до SШI.

Модра чежин Новак.

Пореклом је из Китаја. Стабло је гранато, слабо, ус-

правно, жбунасто, 30 —35 сантиметара високо, модро оиру-

тано ;из жила му избијају изданци; - лишће је изменично,

отворено-зелено, изверугано, јајасто, правилно обивичено

и зупчасто.

Цвеће је илавегно, доцније љубичасто, поређано у при-

вршним киткама. Цвета тек при крају лета. Успева у свакој

земљи без разлике, а најбоље у песковитој иловачи и сун-

чаном положају. Врло подесна биљка за гредице, пристранке,
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стење, као п за опаспвање већпх група у прпсенцпма. Врло

се лако размножава делењем корена, плп пзданцпма, с

пролећа.

Ако желимо да нам жбунићи буду лепши, онда их треба

тек друге или треће године размножавати; још је боље,

Модри чемин.

да се с пролећа само огранцп посеку, бокор рашчпсти п

добром, ђубревптом земљом поспе. II за сакспје је врло

подесна биљка.

ПОЛЕМОНИЈУМ Ц

РоТетошит I

Пореклом је пз северне Амерпке. Стабло је 15—2O

сантпметара впсоко, са оборенпм плп усправнпм стаблп-

кама, пз којпх местпмпце избпјају жиле; лишће је ситно,

сложено из више пари јајастих листића.

Цвет је љубичаст, прп дну бео, врло леп; цвета од

месеца маја до јула. Употребљује се врло добро за она-

спвање леја. II посамце између стења п камења, прекрасно

изгледа. Волпје мало хладовитији положај.
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Размножава се врло лако изданцима, било с јесени,

било с пролећа, јер семена врдо мало рађа.

Полемонијум

ПРИМУтЛА Ц-

ЈРгlшиlа еlаНог I. е± асаиИз I.

Јаглжк.а Панчиб; јагорчевшжа Вук; јагорчтса Сабљар; ЦВжВац око Скадрина ,

у Далмацији.

Домаћа биљка. Има само цветне стаблике, које су 10

и више сантиметара високе, а на врху носе у гроњу са-

купљено и на једну страну нагнуто цвеће. Лишће је сво

приземно и избпја непосредно из саме жиле, у виду ро-

зете; оно је дугуљасто-јајасто, изверугано, по ивици рова-

шено, у зупчасте дршке с’ужено, наборано, по наличју

маљаво.

Јћглика, коју по баштама у врло разним одликама га-

јимо, постала је вештачкпм мелезењем и ванредном негом

од наше пољске и шумске јаглике, а пма је с простим и

пунпм цветом.

II баштенска је јћглика, као и дпвља, врло тврда биљка,

и добро успева у свакој урађеној земљи, која је умерено

влажна; исто тако добро напредује и у сваком положају,

али јој је свакојако милије доста хладовито место, где сунце

по ваздан не доппре.
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Јаглика је најнодеснија за ивичење гредица и за опа-

сивање леја, али ое врло лепо представља и у пуним ле-

јама, као и у саксијама.

Јћглика.

Јћглике имамо у врло разним бојама, а главне су: жућ-

касто-бела, жута у разним осснама, црвена и љубичаста;

остале боје пропзведене су од ових боја, вештачкпм меле-

зењем. Најновији производ тога мелезења, без сумње је

одлика, коју приложена слика показује, у које је свакн

црвен цветнп листак обнвпчен беличастом ил’ жутом ивицом,

што цветове ванредно краси. У осталом, у сваке је одлике

средина у цвету жута, па ма цвет које му драго боје био.

У најлепше одлике спадају још и следеће:

Ргlтиlа уегl* BиауеоlеиB ВегМ.,

са особпто мпрпсипм цветовпма. У ње је лишће јајасто,

плп готово срцасто, оздо бело пл’ руњаво, с’ужено у крп-
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лату дргаку. Цвеће је жуто, у амреле скупљенб и на кратке

дршке насађено.

Ргlтпlа тегl§ еlаllог таг. саlусаи!ћа Ногl

Ово је чудновата одлика. У ње је чашица проширена и

чудновато развнјена, у виду набране и изверугане огрлице,

као што слика јасно иоказује; ова је огрлица увек исте

боје као п круница, па се с тога броји у пуне одлике, а

иначе је цвет ирост.

Ргlшиlа тегха еlа!lог таг. (Iирlех Ногг.

У ове се одлике није чашица нроменула, алн су се

цветовн у том внду развилн, да су но две, трн, на често
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и четнрп крунице једна у другу, а у извесном одстојању,

урастле, као што се на слпци, са две урашћене крунице, видп.

Јаглнку је врло лако размножавати; обично се раз-

множава делењем бокора сваке треће ил’ четврте године,

почевшп од месеца јула, па све до сеитембра. Ко хоће

своју збирку јаглика да умножи, или нове одлике да про-

пзведе, тај ју мора нзводити из семена, само што је тај

посао, за невештог раднпка, врло несигуран. Но ако бп

неко тражио п налазио задовољства у тој производњи, он

нека покуша; пре свега нека набавп себи добро семе, п

нека га посеје до месеца декембра у сакоије, напуњене

добром шумском црнпцом, помешаном с крупним, чистим,

Јречним песком; а кад биљке понпкну, он нека их пикира

п даље у свему поступп онако, као што је о томе, на свом

месту, у општем делу речено.

Друга је главна врста

РгпшПа АипсоЈа Ц.

Цвет лепе госпође Саб.мр горна љубав ј Боци Которској.

Има је свуд по планинама на балканском полуострову.

II ова врста нма само цветно стабло; оно је круто п

носи на врху киту од 8— 20 н више цветова, којн су у

днвље бп.вке жути, мирнснн, на кратким дршкама наса-

ђенп; лишће је нзменично, кратко, мало подебело, у розету

скупљено, нолегло или усправно, дугуласто илн објајасто,

понекад увијено, по ободу цело пл’ зупчасто, глатко, по-

кадкад пепељком посуто.

Цветови ове биљке могу бити :

а) Обични
, једнобојнн, са белим колутом у средини ; нај-

ленше су од њпх јћарен-црвене боје; оне се и најдуже држе.

б) Шарени (Ишкег), на којима се по две или внше боја

налазе, п свака се једна од друге јасно разпознају. Онп

могу битп п једнобојни, алп та једна боја мора бптн прп

дну око колута загасптнја, а према ободу отворенпја.

в) Напрашени. Биљке ове одлнке нзгледају, као да су

крупним прашком разних боја посутп, нарочпто стаблика,

цветне дршке, грло, на п сам цвет. Цветовп су у ове од-
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лпке обпчно ирутасти, ретко кад да су расгтлављенп ; у њпх

је око петокрако, увек бело, али је неправилније но код

преднаведених одлика, а. пружа се више или мање преко

саме пвпце, која је пстом бојом пспрутана, које је боје и

сам цвет, а често је п трећом уоч.впвом бојом обпвнчена.

Грло је жуто, обручано белим прстеном, који је и сам онет

обивичен танком нвнцом друге неке боје. Одма после пвпце,

наступа зелсн широк колут, који се скоро до самог обода

шири, а обод је опет обнвичен белом ивицом. И тако су

Шарена одлика. Наарашена одлика.

ови цветови иегобојни, и оматрају се као нешто најсавр-

шеније у свом роду.

Ова је одлика врло нежна и осетљива, исто као и оне

с иуним цветовима што су, те су о тога подесније за сак-

сије, да се у соби гаје; али се на довољно заклоњеном

месту, или иначе заклоњеним баштама, и на пољу с успехом

могу гајити.

Ова биљка зактева истина добру, али не баш Јаку,

пропустљиву земљу, и северу ил’ истоку нагнут, отворен

положај; само ју треба чувати од подневног сунца. Поје-

дине бокоре треба садити 15—20 сантиметара раздалеко,

кад се на лејама саде.

Размножава се делењем корена сваке треће године,

или изданцима, који се, или сами ужиле, или их ми у жи-
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лењу подномажемо тим, кад их мало нагрнемо добром ситном

зем.вом; нарочито пуне одлике морамо тако размножавати,

јер оне не рађају семена. Изданци се узимају под јесен, и

што раније, тим боље, како ће се, на место усађени, до

зиме боље ужилити н ојачати. Пзданке треба одсећи оштрпм

ножем, а никако их не треба од бокора силом кидати, па

их онда одма на одређено место и усадити.

Кад се изводе из семена, онда можемо кад хоћемо се-

јати, иочев од месеца марта, на све до јула, у сакснје или

у сандучиће, а семе не треба земљом покрнтн, но га само

у земљу притнснутн, као што је и код другог подобног

ситног семена речено. Боље је, да се под засејану саксију

подметне чиннјнца, па у ту чинијпцу да се сипа вода, да

се земља од оздо напаја, да се заливањем од озго, не по-

ремети усејано семе. Кад биљчице поннкну н добију 56

листића, онда нх треба пнкирати, на кад довољно ојачају,

онда нх лепо и пажљиво са земљом заједно нзвадити, н на

своја одређена места нресадити.

РгпшПа согЦlBoкlеB Ц.

Она је пореклом пз Сибирије. II она има само цветну

стаб.шку, која је 15—25 сантпметара висока, а на врху

носи киту од 5—l2 ситних, румених цветова. Лишће је

бусасто, длакаво, дршкаво, вшне илн мање усправљено,

кругласто-јајасто н ровашено.

Од ње имамо више одлика, са внше или мање руме-

чшм, љубичастим нли белии цветом.

Успева у трошној, црннчавој зем.ви и на сунцу, али

бо.ве у малом засенку, а из нскуства се зна, да су оне

бињке много лепше и снажнпје, које од просутог семена

као самораст иорасту. Цвета од Ђурђева до месеца јуна,

а понекад још н по другн пут иод јесен, кад се нрви,

нрсцветани цветови, одма носеку.

Најлакше се размножава одма носле цватње, илн с

нролећа, нзданцима, али јо свакојако бо.ве и сигурније, да

се изводи из семена. Семе треба иосејатн месеца априла

у добро дрениране, црннцом напуњене саксије, поникле
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бпљке у своје време пикирати, а доцнпје их на одређена

места расадптп. Згодно се употребљује за опасивање леја,

за пвичење гредица и за украшавање стења.

Сибирска јћглика.

Ргшшlа сlllпепBlB јСгпсИ.

Китајска јаглика.
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Пореклом је из Китаја и Јапана. То је у новпје доба

врло омиљено впгаегодно цвеће, али се обично као једно-

годно негује.

Сорте и одлике ове врсте, делимо најпре по лишћу:

с округлим, целпм п рецкавим лишћем; затим по цвећу:

на цветове с читавом, п на оне с ресастом круницом; с

иростим п пунпм цветом; па онда по бојама: од којих прво

место заузима бела, за тим црвена у разнпм осенама, и на

послетку на прутаоте и мраморисане.

Све сорте п одлике с простим цветом, имају у средини

цвета жуту, зеленкасту, или мрку звездицу.

Успева у лакој, песковитој црници.

Размножава се, или из семена, ког и пуне сорте у

прнличној количинп рађају, или изданцпма. Сеје се и негује

као и домаћа јаглнка, само ју треба више пута пикиратрт,

док се на место, ил’ у саксије на становање пресади, да

рано с пролећа у собп цвета.

Ргшшlа ођсошса ТеНТг.

И ова је сорта донешена пз Кптаја 1883. годпне. По

порасту и лишћу, много је слпчна сибирској јаглици, а

Друга сорта китајсие ј&глике

цветови су п по боји п по крупноћп много слабијп од

преднаведене китајске врсте, само што у саксији преко
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зиме много цвета, кад је иначе у цветаном цвећу највећа

оскудица.

Даје се врло лако и спгурно изводити из семена. Сеје

се као п јаглика. Првп расад (од оиог у марту апрпла

посејаног семена) треба после ппкирања расадити у башту

на заклоњено, засељено место, где ће од месеца јула до

под саму јесен цветати. Зиму врло добро издржи на пољу.

-Доцнији расад (мај јуни) сади се у саксије и спреми

за зпмно становање у соби. При доброј нези, држи се вшне

година.

Ргlпшlа тlпlта Ћогl

Сушашпе* У да.lМатпнскбм ириморју, РадиИ

Алпска биљка, али је има и по планинама у далма-

тинском приморју.

Расти 8—lO сантиметара високо; лишће је такасто,

ровашено, али се од силног цвета и не види. Цвег је жут,

Сунпшце.

с белим оком и мрком звездпцом, п врло је крупан. Једна

врло дивотна биљчица за украшавање стења и каменом

Сунашце је цвало,

у баштици малој ;

а ја сам га брала
и драгом га дала,

да се драги ионоси,

ка' на небу супце. Нар. п.
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опасаних леја. Относно сејања и неге, важи све оно,

што је речено и за лихнис. И у малим саксијама, врло се

лепо представља, само се несме држати на оном прозору,

где сунце по ваздан бије.

ПУ I,оШ.

]РиlзаИllа тгиlдаг!з ЛоМ. А.пешопе ЈРиlзаИllа I-

Саса' Вук; сеса Саб.мр.

Домаћа бп.вка. Стабло је маљаво, до 25 сантиметара

високо, на ком се у пзвесној висини налази један чуперак

ситних, лпнеарнпх, целих, нли исцепаних, с доње стране

маљавих лнстића. Лишће је прпземно, тројно-перасто, са

длакавпчастим, раштрканпм рогљевима.

С&с а.

Цвеће је звонолико, с почетка усправно, доцнпје обо-

рено, љубичасто-илаветнб, према светлости се види отворе-

није; прапшици су жути, што цвет улепшава; плодннци су

по врху љубпчастп, с почетка ситнп, шпластн, а доцнпје

се опруже кад цвет прецвета, п на послетку се претворе

у перасту ћубицу.

Саса је од првпх пролетњпх цветова, п најрадпје растп

на кречном земљпшту, које је пзложено ветровима п про-

мајп; алп она врло добро успева п у обичној баштенској

земљи, ако ова само није подводна.

Брала би сасу , љубила би Васу:

дико, Васо, у дики те нема,

што си дичан, то те име дичи. Нар. п.
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Семе врло тешко ниче; сеје се од пролећа па до Ие-

тровдана: или на неку засењену леју, или у пошире а плитке

сакснје са довољном дренажом. Поникле биљке треба у

своје време у исте такове сакснје пикирати, па их негде

у кући близу прозора презимити, а с пролећа их на одре-

ђено место, 20 сантиметара раздалеко, пресадити. Даље се

размножава рано с пролећа делењем старог бокора и из-

данцима, а употребљује се за украшавање гредица.

РАМОНДИЈА Шсћ.

ИашопсИа зегћша ПанчпИ.

Сриска рамондија,

Домаћа биљка. Расти 8 —l5 сантиметара високо; лигиће

је при дну стабла скупљено у јрозету, објајасто или дугу-
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ласто, при основи је с’ужено у пошире дршке и ровашено

је; на доњој страни, и по крајевима дршкова, обрасло је

подужим риђпм длакама, а на горњој страни беличастим,

краћим маљама. Стлбло је такођер маљаво и носи по 25

љубичасто-бледих цветова; у грлу сваког цвета, а пред сва-

ким прашником, има по један чуперак неранџастпх длачица.

Цвета у априлу и мају.

Друга је домаћа одлика:

КатошИа КаlћаНае Рапс. еГ РеГго^гс.

И она не расти више од B—ls сантиметара; лишће

Рамондија B Наталија.*

је, као и у преднаведене, скупљено при дну стабла у ро-

зету, алп је у краћу дршку с’ужено, на врху заокружено,
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по ободу правилно зупчасто и белим ил’ жућкастим дла-

кама обрастло; озго је обрасло сасвим кратким, полегну-

тим, оштрпјим, а оздо риђим, меканпм и дугачким длакама.

Цветови су ситнмји п у боји затворенији, са оним чупер-

Цlма пспред сваког прашника. Цвета такођер у априлу

п мају.

ЕатопсИа ругеиалса Виlг.

Пореклом је из Шпаније. Међу цветарима је само ова и

позната. Она је у свему подобна српској рамондији, само

што јој је у основи лист угаситији, а цвет ситнији и пур-

иурно-љубичасте боје.

Пиренејска рамондија.

Употребљује се и негује као и сунашце.

У дивљини расти рамондија на влажнгш и маховином

обрастлим местима по стењу.

Овб је дивно цвеће, које се п у мањим саксијама врло

лепо представња, само треба земљу добро удесити. Треба

узети:
3

/
5

добре шумске, просејане црнице, '/
5

песковнте

баштенске земље, или само чистог речног иеска и
1/. сту-

цаног дрвеног угља; најглавнпје је, да саксија има добру

дренажу.

Рамондију треба тако усадити, да лишће на земљу

прилегне, а саксију треба увек држатп на довољној свет-
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лости, ал’ не на сунцу, н свакн дан редовно заливати, а

при заливању, колико Је могуће, на то припазитп, да се

лишће не уквасп.

Рамондију можемо равмножавати изданцпма, иочев од

месеца маја, па све до јула. Можемо ју пзводитп и из се-

мена, ал’ ко нема за то све удобности, тепжо да ће ју

моћи с успехом пзвести и подићи. Изданцима је и брже и

сигурније.

САЛВИЈА ћ.

Bаl\гlа оШсхпаНз Г. лгаг. гг!соlог Ноп.

Жалфнја Вхјк ; надуља ВодопиА; пелннј Лрној Горх

Биљка наших г:рајева, но овде имам у виду тробојну

одлику, која има цветарске вредности, и у гсоје је лишће

с почетка зелено п белпчасто-жуто, а доцније још и ру-

мено ил’ црвено. Биљка је маљава, мприсна, са при дн}г

дрвенастим, јако разгранатпм, 30 —5O сантпметара впсоршм

стаблом; лишће је дршкаво, дугуласто, јајасто, прн днј
г

сабрано н заогфуглено, пепељасто, мрежасто н тробојно.

Жалфија.

Цветови су неугледни, оитни, илавичасто-румени, пршље-

насто служенн у простнм гроздовпма.
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Ова тробојна, жалфија. употребљује се за опасивање

леја, јер подносп стрижу, и даје се по потребп кресати п

одржавати у одмереној висини. Добро напредује у свакој

зем.вп.

Размножава се врло лако изданцима и кључицама,

које треба правпти с пролећа. После 34 годнне оголи,

губн се, ако ју оставнмо н даље на нстом месту; с тога

ју треба после тога времена обновнти. Расађује се на ра-

стојање од 40—5O сантиметара.

Друга је лепа сорта:

BаГпа ћуаи* (ћушаlаlса) Воуlе е( Вепllг.

Хималајспа жалфија.
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Пореклом је са хималајских планина. Цела је биљка

маљава. Расти 60 —BO сантиметара високо. Стабло је са-

свим круто, право, са унакрсним огранцима. Лиихће је око

стабла груписано, шилато-срцасто, врло крупно, зелено, по

ободу цело.

Цветови су иршљенасто сложени у подужим класо-

вима, а у сваком пршљену има их по 6; крупни су и као

небо плави.

Пз семена изведене биљке, већ друге године цветају

целог лета. Једна врло угледна биљка за гредице, а није

лоша ни за саксиЈе. Размножава се и кључицама иреко

целог лета, а расађује иа 45—5O сантиметара раздалеко.

СОЛДАНЕЛА Е.

ЗоМапеИа аlр!па I.

ЈРесмица Саб.мр; чупеизмца Фрајср; китица Вукасовиб.

Алпска биљка, а има је п по планпнама хрватског

прпморја. Стабло је усправно, 6 —l2 сантиметара впсоко,

риђасто, маљаво; лишће је дршкаво, кожасто-меснато, за-

окружено, светло-зелено.

Ресница.

Свака стаблпка носи на врху по један до шест врло

дивних, оборених, угасито-илаветних цветова. Цвета од јуна

до јула, свега 30 —4O дана.

Размножава се најлакше делењем корена с пролећа,

или мало пораније с јесени, а расађује на међусобно о'д-
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стојање од 10 —ls сантиметара. Пз семена ју је врло тешко

размножавати, јер семе, у више прилика, неће ни после

годпне дана да никне.

Относно неге н употребе, важп све оно, што је и за

рамондију речено.

статице тиа.

31:аНсе еlаГа Ргзск. О-опхоИпит еlаГит Воlн. пехиоза Везs

Пореклом је пз јужне Русије. Стабло је 50 —7O сан-

тнметар г високо, јако разгранато, тако, да сва стаблајед-

ног бокора укупно, до 75 сантпметара у пречнику заузи-

мају. Ову би.вку не гајимо цвета ради, који је врло ситан

п неугледан, него ју гајимо радн цвасти, коју у ките везу-

јемо, нли ове подвезујемо, што кпту врло краси и уздиже.

Статице.

Огранци су маљави, триугласти, у подужим гроздовима

склопљени. Лишће је већином приземно, 30 —40 сантиме-

тара дугачко, 15 —2O сантиметара широко, па-јајасто, за-

тупасто, при врху с кратком бодљиком снабдевено и далеко

у дршци с’ужено, пвицом изверугано, а средином повијено.

Цветови су плаветни, или алавичасто-љубичтсти, врло

ситни, ал’ у оној множини, лепо се представљају.
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Овај рбд има много вјзсти и од.нша, гсоје се већином

на поменуту цењ употребљују, и најрадије гаје на гредп-

цама, али се лепо представљају на округлнм лејама, кад

се ове опашу лобелијом, црвеном Телантером итп. Кад

се стабла у пуном цвету одсеку, и на промајн у хладовини

осуше, онда се и цветићи на њима дуго држе.

Све врсте и одлике расту у сваком урађеном земљишту,

а најбоље у свежој пескушн, која је изложена пуном сунцу.

Семе треба ире сејања истрлати и очистпти, па га

онда, месеца марта до маја, у саксије ил’ сандучиће у

цесковиту земљу пооејати, умерено заливати, биљчице је-

данпут ил’ два пута пикирати, па их, или те јесени на од-

ређено место пресадити, или их пикиране презимити, па

одма с пролећа пресадити. Заливати треба умерено. Ове су

бнљке најлепше у другој, па до четврте године, после тога

времена треба их обновитн.

СТЕВИЈА Саи.

ЗГе\гlа, о&огаГа, Ват.

Пореклом је из Мексике. Стевија. је врло красна бпљка

у свпма њеним одликама, а ова мирисна, коју научно име

обележава и слика показује најкраснија је. Цела је

би.вка маљава, 60 —BO сантиметара висока, са тананим,

гранатим стабликама; лишће је изменично, дугуласто, ко-

п.васто, при врху зупчасто, при днј
г

глатко, зелено.

Цветови су бели, збијени у повеће амреле.

Сади се најрадије на гредицама и као једногодна би.вка,

кад се месеца марта посеје, у априлу пикнра, а у мају ра-

сади на одређена места, у растојање од 50 —6O сантиме-

тара. Ту ће одма истог лета и цветати. Цвета од јула до

саме јесенн. Даље се размножава делењем корена с

пролећа.

За добро успевање зактева лаку, али добру, и сунцу

изложену зем.ку и отворено место.

За сваку сигурност, треба ју пред зиму покрити сла-

мом, илн дугачкнм ђубретом, или ју изваднтн из земл.е, па
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ју у саксије негде сигурно презшгати, а на пролеће оиет

изнети и одређена места усадити.

Стевија заслужује сву ову пажњу и негу, која се са-

стоји једино у заливању иреко лета, и то само онда, кад

Стевија.

би наступило сушно време. У топлу собу смештена, цвета

још за неко време п преко зпме.

СФЕРАхЛДЕА 81. Шl.

Bрћаегаlсеа гlтгиlагlB Тогг.

Пореклом је из Утаха. Пз дрвенасте жиле, избијају,

рано с пролећа, многи изданци у растресите красне жбу-

ниће, који до једног метра високо порашћују. Уlишће је

сигаво-зелено, троперо или петоперо, и сасвим личи лишћу

впнове лозе. Из њихових пазуха избпјају појединце, илн

повише, крупнп, слезовом цвету слични љубичасти цветови,

који целог лета, па и до самих мразева цветају.
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Ова уресна биљка лепо се представља и кад је само-

самцпта, исто ?:ао и у групама, или на гредпцама, или у

перпвојима пспред дрва. Она загггева топал положај, до-

вољно влаге и тешку, али добру земљу.

Сфералцеа.

Врло се лако размножава пз семена, кључицама пс

пролећа делењем старога корена.

ТРИТОМА Кег.

ТгИоша ТЈ\гагlа Саи>l. ТЈ\гагlа I. ТгИошапГће ТЈлгагlа Л. ЛЈеИ-

ћеГшЈа ТЈ\гагlа ЈУИМ.

Пореклом је пз јужне Африке. Расти преко једног

метра впсоко. Лишће је поданачно, усправно, дугачко,

жљебасто, цевпчасто, плоснато, сабљасто, по пвицама п

цевчпци ситно пзубано, скупљено у лспе густе жбуниће,
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из којих порашћују цветне стаблике, са 15 сантиметара

дугачким цветнпм гроздовима. Цветови су с почетка усправ-

љени п као крв црвени, доцније се оборе и буду неран-

џасти, а на послетку оу зеленнасто-жути, нарочито при

врху.

Тритома.

Једна' величанствена биљка, која се како у групама,

тако исто п посамце, па и у саксији, врло лепо представља.

Тритома, са њенпм одлпкама, -успева у доброј, јакој,

пропустљивој п сунцу изложеној земљп. Преко лета треба

ју увек добро заливати и изјутра и с вечерп.

Она се врло лако размножава изданцима, којих врло

много издаје. Чим се који изданак укаже, треба га одма

од главног бокора одсећи и пресадити, тим пре, што ће

онда и цветови боље да се развијају. До саме јесени, треба

непрестано изданке оДузимати и садити. Но да ови, наро-

чито доцније усађени, сигурније презиме, треба их пред

зиму покрити сламом, а у добром заклону од севера, нпје

пх нужно ни покривати. Тај покривач треба с пролећа што

раније уклонити.

Неки ју као и ђурђину нзваде пред зиму са

земљом заједно п негде презиме; то нпје нужно; ко се

боји да ће му прозепстп, нека ју добро покрнје, па ће

бити сигуран.
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Цвета од месеца августа, па непрестано до иод саму

зиму, док ју не спржи мраз.

ФОРМИЈУМ Е'оег&l.

ЈРћогтЈигп Гепах Гоет.

Пореклом је пз Аустралије. Расти I \/
г

до 2 метра вп-

соко. Лишће је лепо, угаоито-зелено, кожасто, сабљасто,

усправно, а по неко мало и повпјено, у два супротна реда

поређано. Из средгше тога лпшћа избију цветне стаблпке,

као оно у иерунине. које носе по 3 п впше жугих цввтовИ.

Формијјм.

Оддпка са шареним листом, врло је красна, угледна

бп.вка. У ње је лишће по средпнп зелено, а ио ивицп мрко

обпвичено; још се и кроз средину пружа танка бела пруга.

Ову дивну биљку садимо преко лета по трп струка

у триугао на рудинама, или по средпни мањих п већих

округлих леја, а пред зпму впдпмо ју пз земље, пресађујемо

у повеће сакспје пл’ чабрпце, па ју смештамо у собе, плп

стаклом затворбне ходнпке. II ту се преко зпме дивно иред-

ставља; а на пролеће ју опет пресађујемо у башту.

Разможава се делењем корена с пролећа, пли под је-

сен, Свакп младар треба засебно усадпти у сакспје, па га
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негде у заклону држати док се не ужили, после га унети

у собу да презими, а на пролеће га усадити у башту на

одређено место.

Формијум нпјс избнрач у зсмл.п, али тражп преко лета

довољно водс и онда му је лшпће жпвље и пунпје, а због

лишћа га баш и негујемо.

дг

Нарlоса.грћа ХјСгсћШп! В™™.

Пореклом је пз јужне Африке. Расти до 60 сантиме-

тара впсоко. ./Iишће је лирасто-перасто, живо зелено, по

ивици ровашено. Цвеће је крупно, жуто с пурпурним пре-

ливом, до 6 сантиметара у пречнику широко и много светло;

чисто се стакли.

Хаалокарфа.

Размножава се из семена или делењем корена с пролећа.

Зактева добру земљу и отворен, сунцу изложен поло-

жај. С јесенп морамо ову биљку из земље извадитн, пре-

садити у сакспју одговарајуће величине, па ју тако прези-
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мити негде у хладну собу, ил’ у подруму, јер не може да

издржи нагау јаку зиму на пољу; с пролећа пак, опет ју

усадитп на одређено место; најбоље на гредице, а у расто-

јање од 60 сантиметара.

ХЕДИСАРУМ I.

Нв&узагит согопагштI.

Чељустнна око Лубровника н у Боци.

Пореклом је пз јужних европских крајева. Стабло је

до једног метра внсоко, усправно пли развучено, понекад

при дну у 3 или 4 главна стабла подељено, који скупа

сачпњавају угледне жбуниће. Лишће је безпарно, перасто,

из 57 пари листића сложено; прпземно је у розету ра-

гаирено, а на стаблу је нзменично, са по 3б пари лис-

тића; оно прпвршно, безпарно лншће, увек је крупније, а

сво је објајасто, пакругло, модро-зелено и длакаво.

Чељустика.

Цвеће је збијено у кратке класове, светло-иуриурно

и мприсно. Имамо п једну одлпку с белим цветом. Цвета

од месеца маја до јула, а по околностима и дуже. Са свог

гиздавог лишћа и многог цвета, врло је подесна за гредице.

Најбоље успева у доброј и здравој земљи, која је до-

вољно изложена сунцу п промајп. За сваки случај, треба

ову биљку преко зиме покрити сламом.
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Сеје се у месецу априлу, доцније се пикира, па онда

под јесен на своје место пресађује, где ће остати 34

године, а расађује се на одстоја!® од 50 сантиметара.

а

НешегосаШз ?иlлга I. НешегосаШз сгосеаНоп.

ЈЕзНЉан’ ПанчиИ.

Пореклом је пз Китаја и Јапана. Рости преко једног ме-

тра високо. Лишће је дворедо, широко, убрано и цевасто.

Цветову су доста крупни, неранџасто-црвени; цвета у

јуну и јулу, а по околностима и раније.

Љпљан је једна од оних старих, лепих, вишегодних

биљака, која се од пређе налазаше мало не у свакој башти,

али ју у новпје доба пстпснуше друге, новпје »модерне"

бпљке. У томе је овој красној биљци учињена велика не-

правда, јер је љпљан биљка, која се на сваком месту лепо

представља. Има га пс пуним цветом.

Јапанска одлпка Кхгапзо Bгеђ., одликује се својим много

крупнијпм цветовима, у којих је свакп цветни листак по

срединп обележен и украшен једном сребрнастом пругом.

* Љиљан воро љиљ&пова,

дер иодигни љпљан листак,

да ја арођем и ироведем,

дпвно коло ђевојакЗ,
ђевојакЗ. и момакЗ. Нар. п.

327



Љпљан можемо садити посамце, а и у групама на ру-

динама, на гредицама, украј путова и путања итд. Он успева

у сваком урађеном земљишту, а најбоље онде, где има до-

вољно црнпце; ту се врло дивно развија. На местима, која

су по ваздан изложена сунцу, красно се развија, али му

добро угађају н мало засенита места.

Одлнка: Квансо.

Размножава се делењем. корена сваке треће пл’ чет-

врте године, и то, или с јесени г:ад му се лишће сасуши,

или с пролећа кад почне да избија.

НетегосаШл IШаBlтт 1.

Хемерокалис,
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Домаћа. је биљка у Швајцарској, горњој Италији и

Француској. Стабло је једноставно, право, браздасто, до

30 сантпметара впсоко, на врху окићено са 8 —lO звона-

стих, бвлих, мприснпх цвегова. У сваког је цветног лпстића

врх зелен.

Најподеснпје се садп на гредпцама, које су довољно

засењене, п у мало влажнијој земљи. Пз оног лепог зеле-

ног и густог лишћа, врло се лепо пстпчу онп силни цветовп.

Размножава се изданцпма, плп делењем корена с је-

сенп пл
1

с пролећа, а расађује 20 —25 сантпметара раз-

далеко.

НетегосаШз ТапсШИа ТlЛд.

РипЈаа Bргеп<т. ?оl. лгаг. Ногl.

Пореклом је из Јапана. Стабло је лиснато, 20 —3O сан-

тиметара дугачко, са једнострано нагнутим гроздом белих

или пл&вичастих цветова. Лишће је приданачно, у густу

ружнцу групнсано, дршкаво, изверугано, јајасто-стреласто,

светло-зелено, при врху заоштрено, прн дну с’ужено ил’

срцасто, по ободу белом ивнцом обивнчено, што целој

биљци диван изглед даје. За опасивање већих леја, врло

је подесна биљка.

Фупкија.

Успева свуд и у свакој лакој, песковитој земљи, наро-

чито у присенцима. Подесна је и за саксије. Цвета јуна,

јула и августа. На пољу ју треба преко зиме покрити сла-

мом. Можемо ју и са земљом заједно пзвадитн п у подруму

презимитп, па на пролеће опет иа старо место усадитп.
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Размножава се сваке треће ил’ четврте године, деле-

њем корена с јесени, ако ћемо ју на пољу оставити да

презпми, иначе с пролећа, кад, у подруму презимиле бокоре,

будемо поново садили.

Из семена изведене биљке, тек треће годпне цветају,

а тепшо ггх је из семена и изводити.

ЦИНОГхЛОСУМ г.

СуподlоBвиш Ошрћаlосlез I. ОшрћаlосlеB уегла Моепск.

Модршца у северинској околини.

Пореклом је из Португалске и Крањске. Стабло је прп

врху рачвасто, 30 —35 сантиметара високо; лишће је горе

угасито-зелено п гбло, а доње је блеђе и мало изверугано;

прпземно је јајасто-срцасто, на дугачкпм дршкама наса-

ђено, а на стаблу је скоро седеће.

Модрица.

Цветови су угасито-плаветни, у грлу бели, сасвим слични

цвету иоменка, само су крупнији. Цвета од месеца марта

па до маја.

Пз бокора избија мноштво изданака. Успева у глина-

стој и влажној земљи, и воле уопште хладовину. За опаси-

вање леја, врло се добро употребљује, а и за попуњавање

оних леја, које ће се попунитп другим летњпм цвећем, кад

се модрица после цватње повади п на особену леју гоми-

лпце усади, где остаје до месеца августа; тада се повади

п пресадп на леју, где ће с пролећа цветатп.
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Модрицу можемо имати у соби у цвету и месеца ја-

нуара и Фебруара, кад ју с јесени у саксије усадимо, па

до св. Николе у некој хладној собн држимо; после тога

времена, треба ју унети у топлу собу и држати на прозору.

За тај посао морамо узети оне младе биљке, које су про-

шле године добивене поделом корена.

Размножава се делељем корена и изданцима с пролећа,
ил’ с јесени.

Још је лепша одлика с иуним :

Ошрћаlосlез Погез рlепо, па онда она с чисто белим цветом:

Супо§lоззит Отрћаlосlез Поге аШо. И само од ова два

цвета, може да се направи лена леја. Средина да се по-

пуни белом, а овенча плаветном одликом.
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ПОВИЈУШЕ, ХВАТАЛИЦЕ (ПЕЊАЛИЦЕ) И СТРМОГЛЕДИЦЕ.

овијуше су биљке с витким стаблом, >:оје

имају ту особину, да се око неког нредмета саме повијају;

а хва.талице или пењалице оне су, које се помоћу наро-

читих својпх органа, као што су нм „розгве
(< нл’ „раш-

љпке,
(< за облнже нредмете хватају и пењу на више.

Ми те биљке употребљујемо за разне украсне н ко-

рисне цели. С њима застнремо зидове; заодевамо гола

стабла, чардаке, хладњаке, наслоне, доксате н ограде на

ходницима н басамацима; заклањамо предмете којн не треба

да се виде; правимо сунцобране над клупама итп. Укусно

п на сходним местнма употребљене ове биљке, знатно улеп-

шавају башту н собне прозоре, а н друга места у собп,

па и врло пријатно уплнвпшу на свакога.

Употреба ових биљака, подлежн нзвесннм правнлама

цветарске естетике. У природи овнх биљака лежи, да мо-

рају иматн ослонца уз којн ће да се повнјају, или да се

уз њега пењу. Овај ослонац може бити разновидан; он се

управља по цељи којој треба да послужи, а и према мо-

гућностп домаћнновој, да једну или другу ствар на ту цељ

набави. Ограда, у разним вндовнма укрштене летве, разно

исплетено н утврђено пруће, жпца, канап итп., служе за
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ослонац, а сви тм ослонци опет, морају се употребити и

уирав.пати према природи дотичне биљке. Где су, на при-

мер, ослонци од витког прућа, канапа итп., онде морамо

изабрати оне повијуше, које имају тање стабло; аза ограде,

уковане летве итп., треба узети оне с дебљим стаблом и

крупнијим лпстом. Ти предмети, који за повнјање ил’ пс-

њање слуЈке, зовемо „ одренице .«
Многе повијуше и хваталице имају, поред уресног

лпшћа, још и врло дивне крупнс цветове у разним бојама;

под њпма је човек, нс само у хладовини, заштићен од сун-

чане препеке, него јс п у цвећу ц у зслоиилу.

Кад хоћемо да заклонимо неки зид, онда га морамо

најпре снабдети с одреницама (ослонци.ма), или одоздо па

до извесне висине, н. пр. до стреје, разапети у пзвесном

одстојању жицу ил’ подебљн канап, да се дотпчне биљке

уз те предмете могу да повијају или пењу, а где је по-

требно, онде их веће сигурностп ради треба за одре-

нпце и привезати. Канап се може употребпти само за

једногодне повијуше, а за вишегодне новијуше, треба одре-

нице да су сталније.

Вишегодне повијуше п пењалице, треба поступно прп-

везивати ликом за одреннце, и дати им на тај начин правац;

даље врше бнљке и саме свој носао, повијајући се по датом

им правцу, а ми с наше стране имамо само још да при-

иазимо, да неби било празних места, и где би се год праз-

нпне указале, тамо треба спроводптп споредне огранке, и

шњима иразнине попуњавати, јер празна места ружно из-

гледају.
Кад је зид, чардак, хладњак итп. с неком вишегодном

повијушом обрастао, онда у следећнм годинама немамо

никаква друга посла око ње, до само да посечемо суве

огранке, а живим огранцима да нспуњавамо празна места,

која се с пролећа могу најбоље видити и попунити.

У чардацима и хладњацима, треба оставити по неки

млад огранак да од озго виси; то даје целој унутрашњости

природнији и пријатнији утисак.

Стрмогледице, као што их у јужним српоким крајевима

зову, оне су биљке, које се својим витким стаблом не по-
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вијају на више, него падају на ниже, и о тога нам служе

за собни украс на прозорима, цветним столовима, итп. II

за њпхову употребу постоје извесна правнла, ако хоћемо

да водимо рачуна о лепотп и естетици цветарској. Та су

правила оледећа; За наведене цељи одређене биљке, треба

оком испитати, да-ли ће намењеној цељи моћи подпуно да

одговоре; сваку биљку треба с места уклонити, кад изгуби

пристојну лепоту; те биљке морају имати увек довољно и

јаке светлости, ал’ не морају имати непосредног сунца; мо-

рају се свакн дан заливатн и чистити од сувог лишћа;

бнљке, чија стабла не падају лако ни-за страну, не треба

за ову цељ употребити.
Ја ћу овде да наведем само најбоље, најлепше и нај-

угледније, које се уједно и најлакше дају неговати, било

на пољу у башти, било у соби у саксији.

I. вОВИЈУШЕ.

ИПОМЕА I.

Јрошоеа соссгпеаI Соп\гоlттlиB соссихеиз sгр.

Добро јутро ВодоииК.

Пореклом је из јужне Америке п Антила. Једногодна.

биљка. Расти 35 метара високо. Лшиће је изменично,

Добро јутро.

обично је зашплено-срцасто, а понекад и зашплено-јајасто,

нлн је нри дну ћошкасто.



Цветови су мирисни, имају пошири црвен обод, који

се прелије у бело грло, а цвета од месеца јуна до под саму

зпму. Сеје се око Ђурђева одма на место. Цветови бпвају

крупни и угледни само у доброј земљи, и на подневном

сунцу изложеним странама.

Грошоеа ригрпгеа Ђат.

Пореклом је из јужне Америке. Једпогодни биљка. У

нас се ова биљка зове: ладолеж. Расти 4 и више метара

високо. Лишће је изменично, дршкаво, по ободу цело, ср-

цасто, зашилено, маљаво. Стабло је од оздо разгранато,

са горе усправљеним длакама обрастло.

Ладолеж.

Цветови су левкасти и разнобојни, а најлепши су;

чисто 'бели, нарочито с ауним цветом, с поља белрх а

изнутра румени, крваво-црвени, угасито љубичасти и

тробојни (бели, љубичасти п црвенп). Сеје се као и добро

јутро, а може за сваку цељ да се употреби.

Још је лепша одлика Iротое а зеГоз а пз Бразилије, која

12—14 метара у висину расти. Такођер је једногодна биљка,

са врло крупиим, до 36 сантиметара у пречнику широким

лишћем. Цветови су врло крупни п руменп, а цела је биљка

осута светлпм, црвенкастим длакама. Семе се мора раније
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посејати у мале саксцјо, по два до три зрна у једну сак

сију, па порасле биљке после Ђурђевдана из сакспје пс

Одлика с иуним белим цветом

трестп п са земљом заједно на одређено, алп добро сунцу

нзложено место пресадптп п преко лета добро залпватп.

Тоигп.

Соссlпеа ГпсИса Ноп.

Пореклом је из источне Индије, а од скораје у Европу

донешена. Једногодн а биљка. Расти 45 метара високо ;

лишће је троперо, при дну срцасто, 10 сантиметара ду-

гачко, светло-зелено.

Цвет је звонолик п бео, крупан. Ова је би.вка најин-

тересантнија и најугледнија онда, кад и плодови почну

да сазревају. Плодови су живо-црвенп и дивотно се пред-
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став.вају пзмеђу оршг зеленог лишћа и белих цветова. У

другој половини месеца марта, треба семе посејати у по-

шпре сакспје, па тако засејане саксије поставптп на видно

п топло место. Кад биљке 4—5 сантпметара порасту, онда

нх треба пз тих сакснја у мање, а сваки струк посебце,

Кипццнеа.

пресадити; уз сваку биљку треба забости ио једну танку

прптчицу, да се може биљка
према порашћивању приве-

зпвати, да не пада нпз саксију. II њих треба тако на

видно, топло место сместитп, п ту врло умерено заливати.

Кад време већ добро отопли, од прилике у другој поло-

впни месеца маја, онда треба изабратн слободна, сунчана

места и ту их, пошто их најпре с трубом заједно пз сак-

сије истресемо, усадити. Добро је, да на местима, где их

мислимо усадпти, најпре ископамо рупе, ове испунимо до-

бром, ђубревптом земљом, и онда биљке усадимо.

За време пораста треба само довољно, ал’ умерено

залпвати, т. ј. да земља нпкад не пресуши, но да је увек

умерено влажна.
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хЛОАСА А(lагп,B.

Х/оаза ЛЛГаШв! Норк. Сајорћога ЛЛГаШв! Ргсsl.

Пореклом јс из Чили. Једногодна биљка. Цела је би.вка

обрасла жарама. Она је једна од најбољих повијуша. Расти

преко 3 метра внсоко; лишће је перасто, до 25 сантиме-

тара дугачко, са неједнако зупчастим кришкама; горње је

лишће при дну често срцасто, јајасто и тестерасто.

Цвеће је крупно, бело
, у средпни црвено. Цвета од ме-

сеца јула, па све до саме јесени. Аоаса брзо порашћује и

хмного цвета.

Семе треба посејати месеца марта, плп у почетку априла

у саксије; кад биљке за пикирање порасту, онда треба

свакп струк засебно у мале саксије •пнкирати, а око Ђур-

Лоаса.

ђева пх, са земљом заједно, из тих саксијица истрести и

на одређена места усадити.

Можемо ју однеговати и као двогодну би.вку, кад ју

месеца јула на добро спрем.вену леју иосејемо, па одатле

по два струка у саксије пикирамо, и тако их негде пре-

зимимо, а с иролећа на одређена места усадимо. На овај

ће начин за месец дана нре одпочети да цвета.
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Лоаса зактева добру земљу, а т.акову јој можемо дати

на сваком месту, кад ископамо 50 сантиметара дубоке рупе,

у њих наспемо добру зем.ву и лоасу усадимо. Преко лета

треба ју добро заливати.

ЛОФОСПЕРМУМ Ооп.

Јиорћозрегшиш зсап&епз Воп. ЛЈорћозрегтит егићезсепз 2исс

Пореклом је из Мексике. Једногодна биљк а. Расти 3

до 4 метра високо; цела је биљка жљездовпта п маљава.

Лишће јс изменично, мекано, срцасто, скоро триугласто и

неправилио ровашено.

Цветови су скоро 4 сантиметра дугачки, цевасти, с

иоља маљави, румени, често и бели, или су жућкасто-пљо-

скави. Употребљује се врло добро за све цељи, на које се

једна добра повијуша употребити може.

Сеје се, пикира п расађује као и лоаса, а псто' тако

Јофосаермум.

може и као двогодна бн.вка да се однегује, да с пролећа

раније цвета.

Одлика Ооаза Апбегзопи Ногl. има живље цветове у

руменој, мало пурпурној боји, са белпм пругама и уздужним

пљоскама, а у грлу има два живца крутих, жутих длачица,

које се, с обе стране средњег лиотка доље уснице, до самог

дна у грлу пружају.
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МАУРАНДИЈА ОН.

МаигапсИа ЈВагсlауапа IШI.

Пореклом је из Мексике. Једногодна биљк а. Цела је биљка

глатка, 34 метра висока; лишће је изменично, стетло-

зелено, триугласто, широко, срцасто, а понекад и копљасто.

Цвет је, према одлици, угасито-љубичаст, чисто бео, румен

или плаветап. Цвета од месеца јуна до под саму зиму.

Маурандија.

Маурандија, са свима својим одликама, врло је дивна

повијуша, која свуд и у свакој мало лакшој зем.ви успева;

исто тако не бира ни иоложај, али бујније порашћује и

богатије цвета на истоиним, јужним и западним странама.

Сеје се, сади и негује као и лоаса.

МИНА Иааие е1 Аел'.

Мша IоћаГа IШI. o,иашосШ Мпха I)о>/

Пореклом је из Мексике. Једногодна биљка. Расти врло

брзо и до 6 метара високо; лишће је троперо, срцасто и

дубоко ровашено.

Цветови су једнострано поређани на рачвастим гроз-

довима, а на сваком има до 40 и више цветова, који су у

иупо.вку црвени, ире ио-што се развију неранџасти, а кад

се сасвим развију, онда су жути, и тако их на сваком
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грозду има у свима тим бојама, што се ванредно лено

узноси.

Чудновато је код ове биљке још и то, што се први

гроздовп одржавају за цело време цватње, јер се, до саме

зпме непрестано, све новп п новп пупољцп на врху разви-

јају, п тако је бпљка у непрестаној цвастп. Док је најдоњп

расцветани цвет 2 сантиметра у дужину порастао, дотле је

пупољак на врху тек ‘|
4

сантнметра дугачак, п тако то све

поступно иде.

Мпна.

Чудновато је и то, да се мпна опет на ново после 40

година у цветарству појављује, н као нешто ново, тако

рећи, обожава. Она ја пре 50 годнна у Европу донешена,

п први је пут у краљевој башти
у Лондону цветала. Одатле

се она кроз неколико година даље распростирала, па је

онда на једанпут ишчезла пз европских башта, као да је

никад није ни било, а данас ју опет на све стране препо-

ручују и хвале; али је, заиста у подпуном смислу, и сваке

хвале достојна биљка!

Семе треба посејати око половине месеца Фебруара у

сасвпм мале саксије, по 3 зрна у једну саксију, па их сме-
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стити у топлу собу на прозор, ади подаље од пећи. После

B—-108 —-10 дана, нићиће свако добро семе. После 3 недеље треба

их из тих саксија истрести, и у друге, мало веће преса-

дити; до месеца маја треба их још два пута тако преса-

ђивати, и свакп пут у мало веће саксије. Кад на пољу

време сасвим отоплп, онда ћемо их са земљом заједно из

саксија истрести п на одређена места пресадити, која треба

да су по ваздан пзложена сунцу, а земља да је лака, про-

пустљпва, ал’ добра. Преко лета треба ју довољно заливати.

РОДОХИТОН 2исс.

ЈКћо&осћЛоп \гоlићИе 2исс.

Пореклом је из Мексике. Вишегодна биљка. Расти до 4

метра впсоко; лишће је заоштрено-срцасто, по ободу цсло,

угасито-зелено. Цветови су на дугачкпм дршкама насађени,

крупнп, иураурно-црвени; цвета од месеца јуна до јесенп.

Родохитон.

Најбоље успева иа јужним п југо-западшш странама,

а не подносп много заливање.

Сеје се и садп као п лофосаермум, а пред зпму га

треба пз земље пзвадитп и негде презпмптп, па на пролеће

опет на одређено место усадптп. Прп сађењу треба му

жиле мало скратптп.
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ТРОПЕОЛУМ I.

Чптаоц је на свом месту упознао писки драгољуб;
алп пма драгољубЈ п у другнм разннм одлнкама, које се

доста впсоко повијају, н по томе у ово оделеље спајају.

Све те одлпке, како с простим, тако пс пунпм цветом,

врло красно, н до саме јесенп цветају, само је код њих

једпна незгода та, што нм јс стабло врло крто, пс тога

га ветар лако ломн; зато га треба, према порасту, за одре-

нпце поступно прпвезнватп. Од њпх су најлепше одлике;

Тгораеоlтп ТоћМапши Рахl

Лоб-ов драгољуб.

Пореклом је пз Колумбпје. Једногодна. биљка. Расти,

према одлпцп, 3—5 метара впсоко; лишће је штптасто,
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са округлом, сасвим равном листином, осуто врло финим

маљама.

Цвеће је на дугачким дршкама насађено, црвено, са

ресастим цветним листићима, и са дугачком, кукастом, на

врху зеленкастом мамузом.

Има одлика, које врло мало семена рађају, и њнх ћемо

морати н кључицама размножавати, које можемо преко

целог лета у соби под стаклом правцти.

Тгораеокпп регедгшшп Јаец.

Пореклом је из Мексике. Једногодна биљка. Стабло је

слабо, преко 4 метра високо; лишће је сасвим другчије но

Пноврстан драгољуб.

у осталпх драгољуба; оно јо шакасто, петоперо, прп врху

га има п троперог, врло нежно-зелено.
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Цветови су сптни, отворено-о/сути, са повијеном маму-

зом; цветнп су лпотићи реоасти и ројтаоти, нарочито она

два горња, којн су много већи, повијени и раширени као

птпчија крила. II ова одлпка цвета целог лета до самих

мразева. Доцнији су цветовп све загасптији. Овај драгољуб
спада у најлепше повијуше што пх имамо.

Сеје се одма на место, чпм с пролећа време дозволп.

ХАБхДИЦИЈА Вsгзг.

НађШ2lа ГашпоМез Вlп/.

Пореклом је с Кавказа. Вишегодна биљка. Расти по

више метара врло орзо и бујно. Корен је репаст, а лшиће

Хаб.Јпцијп.

срцасто, заоштрено, на подужим дршкама насађено и уга-
спто-зелено.

Цветићи су по себп неугледнп, 'зеленкасти, сложенп у

подужпм гроздовпма. Размножава се врло лако из семена

као и лоаса, а још много лакше пзданцпма с пролећа.

хумулус и

Митиlиз јарошсиз 81е1>. '§исс.

Јаианснн хтељ.

Пореклом је са острова источне Азије. Једногодн а биљнп.

Ја држим, да ни једна повијуша не расти тако брзо,
као овај хмељ. По сиољњем пзгледу, не разликује се баш
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НИ у чему од нашег дивљег хмеља, само што је од овога

много гушћп у порасту.

Одлика са шареним лишћем, Ншхшкгз јарошсиз {оШ

уапедаИб, која је од скоро донешена (1893.), много је лепша

Јаиански хмељ.

н угледннја, алн је п мало”осетљпвнја. Иа зелено-мраморн-

саној основп, осуто је лншће срмастпм н жутнм пљоскама

Јаиански хмељ са шареним листом .

Цела је биљка длакава, а на лншћу п дршкама су ове

длакс круће п повнјсне. Лишће је птакасто, поделено на
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57 дубоко урезаних, јајастих ил’ округластнх, по нвнцн

зупчастих режњева. Цвеће је ситно, зеленка.сто-жуто, поре-

ђано у гроздове.

Подпже се врло лако. Семе треба одма с пролећа по-

сејатп на одређено место, па у густо понпкне бплже про-

реднти на 30 сантпметара одстојања. Да брже и бујнпје

порашћује, треба га само оагореним ђубретом нађубрптп н

добро залпватп.

11. ХВАТАЛИЦЕ - ПЕЊАЛИЦЕ

Пии. еС Раи.

Ессгешосагриз зсаЂег Кт\. СаlашреИз зсаЂга Воп

Пореклом је из Чили. Вишегодна биљк а. Расти до 5

метара високо; лишће је перасто, састављено из пет јајас-

тпх ил’ срцастих, назубљенпх листића, пз којих порашћују

„хваталице.«

Цвет је трбушаст, неранџасте боје, прн врху с малом,

петопером круницом; цвета од месеца јуна до под саму знму.

Екремокариус,

Екремокариус је, право рећи, шиб, али се код нас и

као двогодна биљка може врло лако неговаттп Ево како.

Семе треба посејати месеца јуна, у добром шумском црни-

цом напуњену саксију; понпкле билже треба пикирати у

мале саксије и тако их негде презпмнти, најбоље у уме.рено
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топлој соби. С пролећа, а наиме месеца априла, треба биљке

са земљом заједно из саксија истрссти и на место преса-

дптп, које је већим делом изложено сунцу. Пред зиму мо-

жемб га покритп сламом ил’ дугачким ђубретом, да на пољу

сигурније презими; иначе се вади из земље, у повеће сак-

спје усађује, негде на сигурно место презими и с пролећа

опет у башту пресади, ако нећемо сваке године да га из

семена изводимо.

Т.

СlешаИз сгlзра В.

Павшт Вук; строшут ПанчиЛ; лож Црногорац.

Пореклом је из Каролине. Вишегодна. биљка (шиб).

Расти до 3 метра високо; лишће је просто п тројно; прво

т:ао п лпстпћп другога, јајасти су п копљасти, целп пл’

тропери, јако заоштрени.

Од свију одлпка п мелеза, којп се од иаеита у баштп

гаје, а којпх данас врло много пма, као што кита од њих

показује, без сумње је најлешпа ова „кубрава« = спзра,

коју п научно пме тачно обележава; она је п по цвету

најпнтересантнпја.

Цвет је звонолпк, мпрпсан, 34 сантпметра дугачак,

а 45 сантпметара шпрок, илаветан; сваки је цветнп лпс-

так на впше повпјен, п пма по срединп по једну белу пругу;

цвета од месеца јуна, па до саме зпме.

Ова дивна одлпка, врло је тврда бпљка, брзо растп п

много цвета. Са свагог гледишта заслужује, да се у свакој

баштп, па у ма којој употребп гајп, а најбоље јој угађају

по ваздан сунцу пзложена места, само се преко лета мора

добро залпватп.

Најлакше се размножава положнпцама, а иначе се пз

семена нзводп п негује као и лоаса.

Хоћу још п да напоменем, да од иавита пмамо п не-

колико сорти, које се п делењем корена размножавају, а

при том нпско расту, те се за гредпце врло добро упо-

требити могу; од њих су најлепше; СlетаИs ШеугЦоИа,

СЧетаИз ОаоиИапа п СlетаНз IиЂиlоба. Све трп расту до
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60 сантиметара високо; у прве је цвет с иоља беличаст,

а изнутра угасито-алаветак, а цвета од месеца јуна до ав-

гуота. У друге јс сорте цвет отворено-љубичаст, врло

Кудрави иавит.

леп и крупан, а цвета нод јесен; у треће је сорте цвет

љубичасто-плаветан, каднФаст, с по.ва пустенаст, обивичен

белом нвицом; цвета месеца августа септембра.

А,

СШогlа ТегпаГеа I-

Пореклом је из Пндије. Вишегодна биљка, али се и

као једноГддна може неговати. Расти 3 —4 метра внсоко;

лишће јс иетоисро, а листићи су јајасти ил’ дугуласти и

затуиаетИ; овце и козс врло га радо брсте; залистци су

шиласти.

Цветови су врло дивни, чивит-плаветни и крупни; Пн-

дијанци боје шњима своја јела, а лишће и семе употреб-

љују за бљување.
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Семе треба иосејати месеца марта у мале саксије, а у

сваку саксију по 23 зрна. Кад биљке мало норасту, онда

их трсба из тих саксија у друге, всће пресадити, и тако

их до мессца маја 23 иута иресађивати из једних саксија

у друге, и увек у мало веће саксије, а у другој ноловини

месеца маја, треба их прееадити на заклоњено место у

башту.

Клиторија.

У заклону издрже подпуно нашу згшу на пољу; но

за сваку сигурност, можемо поједине струкове покрити

сламом ил’ дугачким ђубретом. o’пролећа треба стара стабла

посећи, да нова избију. У свом отачеству се високо уз

дрва иење, и таг:о се снажно око њих обвија, да се у кору

упије.

Има одлика о белим и љубичастим цветовима.

КОБЕА Рагз.

СоЂаеа зсапсlепз Сау.

Пореклонјеиз Мексике. Једногоднаббиља;к а; у стакленпм

кућама вишегодна; и у соби бива вишегодна. Расти 78 ме-

тара високо; лигаће је измеиично, перасто, састављено из

'г 6 наспрамних, дршкавих, јајастих, ири дну проширених

листића.

Цветови су врло крупни, звонолнки, с почетка зелени,

а доцније илавичасто-љубичасти; они избијају на дугачким
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дршкама пзмеђу два залпстка. Цвета од месеца јуна до у

саму јесен.

Кобеа врло брзо расти, пза кратко време закрили

доста велике прооторе, ако ое негде у-за зид посеје. Упо-

требљује се за одевање хладњака, чардака, доксата итп., а

може п у собп на прозорпма да се гајп, где п преко зпме

цвета.

Семе треба посејатп мессца марта пл’ апрпла у сак-

спј.е; понпкле бпљке треба посебпце у мало сакспје ппки-

Кобеа.

рати, п одма поред њих забостп малу притчицу, да се по-

расле би.вке могу одма и привезатп. Тако пх треба држатп

у собп, пл’ заклоњенпм ходппцима, до прве половпне ме-

сеца маја, а онда пх са земљом заједно из сакспја пзру-

чптп п на одређена места усадптп. Ако се негде упоредо

саде, опда пх треба пресадптп у одстојање од I—2 метра,

према потребп. Кобеа зактева добру, лаку, пропустљпву

зем.ву, а преко лета дово.вно залпвање.

Размножава се и кључпцама, које се узпмају од ста-

рпјпх огранака, кад се кобеа као впшегодна биљка гајп.
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хЛАГЕНЛРИЈА Bег.

ХЈадепагlа лгеггисоза sег,

ТиКБМЦа МпринковиЛ.

Пореклом је са полуострова Малаке. Једногодн а биљн а.

Стабло је разгранато и розгаво, а лишће је изменично,

дршкаво, шнроко, срцаото-јајаото и изверугано.

Цветови су бели, звонолики, на дугачким дршкама на-

сађени. Тинвице су плоснате брадавичаоте, врло интере-

сантне.

Као п све остале тикве, пмају и ове јак мирис, и с

тога се не могу употребпти за ладњаке, или друга места,

у којима се седи, али за одевање голих стабала, зидина и

предмета којп не треба да се виде, не може бити погод-

нпје бпљке. Да се поједпнп струковн добро развију н што

бујннје порашћују, треба их посејати у ђубревпту земљу.

Брадавичаста тиквица.

Сеје се, кад и остале тикве у нас око Ђурђевдана,

а на свако место треба посејати 2 —3 зрна, па ако сва
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три ннкну, онда треба само једну биљку на место оста-

вити, а остале почупати, па, или их бацити, или их на друго

место иресадити и одма добро залити.

Овс, тако зване „украсне тиквице", имамо и у другим

врло разним одликама, које се све без разлике за наве-

дене цељн употребљују. Плодове од њих уиотребљујемо
неке за јело, неке као посуђе, а неке сушимо и остављамо

за украс.

врћаегхса Bег.

Кугласта тиквица.

Кад хоћемо „тиквице" за украс да оставимо, онда их

морамо што дуже на врежи оставити, да што подпуније

сазру, да се доцније не смежурају и од свог облика из-

губе, а кад их са вреже скинемо, морамо их оставити негде

на иромају, али никако не на сунце, да сасвим дозру и

нодпуно се осуше; оида ће и своју лепу боју задржати,

јер су неки љихови илодови једнобојни, неки двобојни, а

неки су и тробојни.
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Кугла&га тиквица разликује се од преднаведене и у

лишћу и у тиквицама. ЛчшКе је петоперо и ровашено, на

подужим дршкама насађено, а плод је брадавичаста, ја-

јаста тиквица, у величини пбкруинијег иојевог јајета.

УIАТИРУС Т.

Мшршшљавш граор.

Пореклом је из мале Азије и јужне Европе. Једногодна

биљка. Би.вка је маљава. Расти 1
1

/
2

2 метра високо;

лишће је двојно-перасто, са по два пара шплато-јајастих,

горе глаткпх листпћа.

Цвет је крупан, а цвета у разнпм бојама; тако га пма

с бвлим, руменим, вишњевим, љубичастим, илаветним п

двобојним цветом, којп врло лепо п пријатно мириши. Граор

успева у свакој земљи без икакве нарочите неге, само хоће

сунцу изложена места.

Миришљави граор.

При сејању можемо разне боје одвајати, а можемо их

и смешане сејати. Врло се подесно може да сеје око ни-

жих дрва, високих ружа, око трндоФиља птп., ако хоћемо

да им прикријемо -гб.lа стабла. Због пријатног мириса, сеје

се радо п око хладњака поред других повијуша и хваталица.
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Сејс се, месеца марта ил’ априла, одма на место, а на

растојање од B—lo8 —10 сантиметара зрно од зрна, и онда цвета

од месеца јуна до августа, а ио околностима и дуже.

МЕГАРИЗА МГBB.

Медаггћјга саШогплса ДГт.

Пореклом је пз КалиФорније. Једногодна биљк а. Расти

3 —4 метра високо; лишће је изменично, перасто, прпјатно

зелено.

Мегариза.

У смеси с другим повијушама и пењалицама, врло лепо

пзгледа, нарочпто с јесени, кад јој се заметну они јежасти

плодови. Зактева добру земљу, сунцу изложена места, и

довољно заливање преко лета. Цваот је гроздаота, цвет

сптан, неугледан, али му је лишће и лепо п крупно. Сеје

се одма на место као и лагенарија.

ПАСИФИОРА ЈнBB.

ЈРаззШога соеги!еа I.

Госиодинова нруннца Пизели

Пореклом је из Бразилије. Вишегодна биљка. Од свију

одлика, ова је најтврђа. Расти 8 —lO метара високо; лишће
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је глатко, перасто, кришке су дугуласте, по ивици целе;

залистцп су бубрежасти, заоштрени п ровашени.

Цветови су бели; по средини цветова налази се један

кончаст венац, који је краћи од чашице, при дну је пур-

пуран, у средини је отворено-алаветан, а по врховима је

Плаветн а госаодинова
круница.

то плаветнило и затвореније и светлије. Са тога плаветног

венца, добила је ова одлика име „плаветна
<(

,
ма да је кру-

ница бела. Цвета од месеца јуна до јесени.

РабзШога соесхпеа Иитр/'.

Пореклом је из северне Америке. Вишегодна биљка.

Разликује се од пређашње поглавито у томе, што има

црвен, снрлетан цвет.

Пасифлора може код нас само у соби, или у сувом,

видном подруму да презими, а преко лета само да се на

пољу усади, и за застирање зидова, наслона на ходницима,

доксата итп. да се употреби. Код нас се обичио гаји у
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саксијама. Разуме се, да на пољу бољо цвета, и да су цве-

товн много крупнији него у саксији.

Пасифлора. зактева врло добру шумску црницу са до-

вољно песка, а мора се, кад се у саксији гаји, сваког про-

лећа пресађпвати пз једне саксије у другу, а при преса-

ђивању треба добро назити на жиле, да се не повреде.

Скрлетна господинова круница.

Пасифлору можемо преко лета на пољу врло лако раз-

множавати положнпцама, као што је п за каранФпл речено,

а исто ју тако можемо размножаватп и кључицама, за које

се краткп леторастп узимају. С јесени треба ону дугачку

лозу скратпти, да пдућег пролећа новп леторастп јаче из-

бпјају.

111. СТРМОГ/IЕДИЦЕ,

АСПАРАГУС С.

Лљрагадиз Зргепдегl К§l.

Внлмма метла ВукасовиЛ.

Пореклом је пз јужне Африке. Вишегодна. биљка. Врло

кптњаста стрмогледица, са фпнпм, танкпм, пгластпм лиш-

ћем. Цвет је врло сптан и мпрпсан, а п плодовп су по

себп пнтересантнп, јајастп, са повпјенпм врхом; п цветовп

и плодовп врло се лспо представљају у оном ситном, пе-

растом лпшћу. Ис тражп јаке светлостп, и с тога ју мо-

жемо сместити да на сред собе впсп.
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Врло се лако размножава кључицама, које се.од мла-

дпх изданака могу правитн у свако доба прско годпне, а

најбоље с пролећа. Исто се тако може размножаватп п

делењем корена.

Вилина метла.

Земља треба да је добра- шумска црница, а да буде

пропустљивпја, требајој додатп
Ј/

4 крупног песка. Залпватп

ју треба умерено, али никад не треба оставнтп, да земља

сасвпм сасуши.

ЕШИНАНТУС Вргепд.

АезсћупапГћиз риlсћег Л. ВС.

Пореклом је са острова источне Индије, а највише га

има по шумама на острову Ј.гви. Вишегодпа. биљк а.

По свему је дивотна биљка; сваки јој је део леп и

угледан. Лишће је стреласто ил’ јајасто, заоштрено, на

г:ратке дршке насађено, меснато и светло.
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Цветови, којн на врху старијих гранчица избијају, не-

ранџасти су н црвени, на вигае повнјенн, што их ванредно

и поносито уздиже.

Ешинантус зактева што внше светлостн н довољно

тонлоте. Земља мора бнтн као и за асаарагус.

Преко лета треба ову бнљку сваки дан залнватн усто-

јаном водом, на ју уједно н орошаватн, а од промаје ју

добро чуватн.

Размножава се кључнцама.

Ешинантус.

У саксију, у коју ћемо ешинантус да садимо, треба

метнути добру дренажу, а на дренажу ситне комадиће др-

веног угља, на угаљ са једно два сантнметра внсоко ма-

ховнне, па онда долазн земља. За еихинантус је то нај-

боља спрема.

Ешинантус је бнљка внше за стаклену кућу, алн са

мало внше пажње, успева н у собн.
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Т.

СасГиз падеШГогпиз Р. Сегеиз падеШТогтаз SСШ.

Маркова реиова РадиА; змшја ВујичиЛ.

Пореклом је из јужне Америке. Вишегодна биљка.

Ограпци су сочнп и бодљикави. Цветови су иуриурни,

или илавичасто-румени, 5—7 сантиметара широки, а скоро

су толико и дугачки.

Мачкови реиови врло добро напредују у соби, без ве-

лике неге, само ако је земља добра у којој су усађенп,

а земља треба да је састављена из '/
3

добре баштеноке

земље (иловаче),
1

/
3 шумске земље иУ

3 крупног песг:а или

сптног шљунка. Преко зиме треба ову билжу врло мало

заливати, само толико, да се земља не осугаи, а не треба

ју нп често премештати с једног места на друго. Као свп

кактуси, тако и овај, зактева сунцу изложено место.

Мачкови репови.

Размножава се оним огранцима. Кад се огранак за

размножавање одсече, треба га одма метнути на сунце,

да се најпре онај пресек сасупга, па га тек онда у малу

саксију усадити и врло умерено заливати; за овај „пелцер
сс

мора земља бити песковита. П из семена се лако размно-

жава, само треба прибавити добро, подпуно зрело семе.

Засејане саксије треба држати у топлоти од -(- 16 20° Р.,

јер је толика топлота нужна да семе никне.
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/уАМПАНУМ А А

Сашрапиlа дагдашса Теп

Постењак ВодоииА.

Пореклом је из Шпаније. Вишегодна биљна.

С ногледом на цваст, ми немамо у цвету богатије стр-

могледице од иостењна. Стабло је разгранато, обрасло сил-

ним ситним, округласто-бубрежастпм, зубчастпм листпћима.

Цветови су пстпна ситнп, алп пх толпко пма на онпм

вптнм огранцпма, да је - што-но реч више цвета него

лишћа. Цветовн су отворено-алаветни.

Постбњак.

При справљању саксије за сађење иостењка, треба пре

свега на то пазптп, да пма довољно одлпва, да пма дакле

добру дренажу, па онда насутп добре, лаке црнпце. Преко

зпме га треба врло мало залпвати, п држатп впше у хладној

собп, а преко лета опет, мора се добро залнватп.

Најлакше се размножава пзданцнма с пролећа, пл’ с

јесенп; пролетњн су снгурнпји.

МИСИМАХИЈА С.

Пузгтасћја МиттиlагјаI.

ШвТШЉ Ианчиб, Висијани; ГГрОТНВСис Црногорац.

Домаћа, вишегодна биљна. Расти до једног метра у

дужину; лишће је наспрамно, на кратким дршкама наса-

ђено, округло, затупасто, по ободу цело.
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Цветови пзбијају из пазухица, а жути су као дукат;

цвета у месецу мају
; јуну п јулу. У доброј, алп лакој пес-

ковптој пловачп, најбоље успева.

Метиљ.

Врло се лако размножава пзданцнма с пролећа, нл’ с

јесенп.

Код нас га можемо наћн на влажнпм н подводнпм лп-

вадама, а негован пма много лепгпе п крупније, жуто, са

зеленпм жнлама проткано лишће.

хДОТУС Н. е( Bсћт

Тоlиз реИогћупсћив Н. п ЗЉп. Ре<Тгозlа ВегЉвlоИ 11. С. X.

Лбтус.
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Пореклом је са канарских острова. Вишегодна биљк а.

Ова је биљка од скоро донешена у Европу, па ју још

слабо ко у цветарству п познаје; и ја сам ју тек 1887.

године први пут видио код цветара Хааге и Шмита у

Ерфурту.

Абтус је за своје цељп врло дражесна биљка, са си-

гаво-зеленим, у внше прилпка п срменастпм, сптним, конча-

стим и пршљенастим лишћем, а крупним, неранџастим

цветом, који се по врховима старијпх гранчица налазп.

Врло се лако размножава кључпцама, који се узпмају

од младих огранака, што се преко целе годгше чпнптп

може. Летошње кључпце, у велпко се до пролећа развпју.

Свс остало относно неге, важп оно псто, што је п за

вилину метлу речено.

МЕЗЕМБРИЈАНТЕМУМ Т.

сгузГаШпиш

Леденнк, леденнка Вујичиб.

Пореклом је из јулше Африке и с канарских острова.

Једпогодна биљка. Цела је биљка месната, препуна ситних,

стакластих, провидних бешикица, које изгледају као слеђене

Леденика.

капљице. Стабло је раагранато, са до некле опруженпм, па

онда огранцима. Лишће је понекад наспрамно,

изменпчно, шпроко-јајасто, коврчасто, у дршку с’ужено и
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окоро обухватајуће. Цввтови седе у пазухама, већином су

бели, а и понешто зарумењени.

Аеденика није баш тако лепа, али је веома интере-

сантна биљка. Цвета од месеца маја, па до јула, а према

околностнма и дуже, а цветови се развијају онда, кад сунце

припече. Врло се добро представља с јужне стране на веш-

тачком стењу, али се обично гаји у саксијама на прозорима

којп су окренути југу, југо-истоку, или југо-западу, или на

слободно стојећим стубовима, како ће огранци на све стране

преко саксије падатп. Садп се и у великим саксијама око

злољесине (леандра), шпака. (помограма) итп.

Семе треба посејати месеца марта у сакспје, нли топлу

леју; понпкле биљчице треба у своје време пикирати, а

доцније, после 34 недеље, у саксију, или на место где ће

остати, пресадити. Заливати треба умерено, али пазити, да

се тр}
г ба никад не сасуши.

ОТОНАТ

ОГћоппа сгаззћГоИа Нпгу.

Огона.
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Пореклом јс из јужне Африке. Вишегодна биљка.

Отдна је као стрмогледица величанствена биљка. Стабло

је у целом иорасту рачвасто; лишће јс меснато, обло. Цве-

тови су жути, снтнн, сложенн у раштрканим малим кн-

тицама.

Отдна се у собн врло добро држн н лако презимује,

само мора нматн довољно светлости, алп не много сунца;

нначе неосетно издржава н подносн нроменљнву собну

темнературу.

Отдпа зактева врло добру земљу, јер јој за оно силно

меснато лншће треба и много хране, а заливати се мора

врло умерено. Сакснје не треба да су велнке.

Размножава се кључнцама од нролећа до јесенп.

Ц-

ЈРашсиш Vа.гlеда.Гит Вај

Пореклом је из АФрике. Вишегодна биљка.

Паникум.

Врло леиа стрмогледица, са зеленнм и бело нрутастим,

заоштрено-конљастим, изменнчним лишћем ; понекад се
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укаже на лншћу и донека румена пруга, 'те је онда лишће

тробојно, што га знатно улепшава.

Да бујно порашћује, треба му датн добру шумску зе-

м.ву, или црннцу с утрине, иа га уз то и умерено заливати.

Размножава се из семена, или нзданцмма и кључнцама

с пролећа.

ПЕЛАРГОНИЈУМ НвгИ.

Ј=>еlагдопlит АI/. Р>еlагдопшт Iа*егlрез Непl.

Стржогледз смрдљевак РчдиИ.

Пореклом је нз јужне Афрпке, од куда је 1793. године

у Европу донешен. Вшиегодна. биљка. Стабло је жбунасто,

разгранато, меснато, вито н крто, члановито, до једног

метра дугачко; лишће је као у бршљана светло, меснато,

нзменично, дршкаво, штнтасто ; доње је мало бубрежасто,

а горње је петоперо-перасто.

Пеларгонијум.

Цветови су прости или пуни, бледо-румени нл’ црвени, по

више њих у грбњу слонгени. И од овога иеларгонијума има

више одлика, од којих је најлепша она с двобојним лишћем.
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Има га још и с љубичасто-црвеним и белим цветом. Отнооно

земље није избирач; усиева у свакој земљи, а најбоље у

несковнтој црницн, нрн умереном заливању, али тражи увек

довољно светлости.

Размножава се кључнцама.

Г.

BахИгада В. ЗахИгада зГоlопИега

Гоза Вогкч.

Опланица Црнторац; иаменика Орфс.тн; корење св. Петра Саб.мр.

Пореклом је из Китаја и Јапана. Вишегодна, бнљка.

Цела је бнљка маљава. Од преко 30 сорти и одлика, ова

је у цветарству најпознатија. Њени дугачки, кончасти, цр-

вени нзданци, носе мале „живиће" ружице —,
са неко-

лнко листића. Лишће је с лица сигаво-зелено, длакаво, с

белим жилицама испреплетано, а с налнчја је пурпурно.

Цветови су бели, сложенн у подужим метлицама.

Оаланица.

је пстина тврда биљка, која добро подносн

н сув собнн ваздух, али ју опет треба добро чуватп од

знме. Шумска земља, са мало опраног, крупног речног

песка, најбоља је за њу; у њој се најбоље развија и на-

нредује. Главно је то, да земља буде довољно пропустљива,

п да с тога у саксији буде добра дренажа.
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Размножава се врло лако, и у свако доба, оним жи-

вићима • ружицама или изданцима, који на лози висе,

а може да се размножава и делењем старог бокора с про-

лећа. При сађењу овјгх живића, треба пазити, да се жилице

по земљи лепо и подједнако рашире. Иајбоље је, да се на

средпни сакспје направп од земље мала умчпца (Д), да се

жпвић на умчпцу метне, и да се онда жплпце на све стране

по умчпцп распореде, п земљом полагано насипају.

Друга је дивна одлика

Bах!Ггаа-а јарошса Bгеl>. таг. Iгlсоlог Жогl.

Тробојна опланица.

И ова је пореклом из Јапана. Она је у свему слична

преднаведеној, само се од ње у лишћу разликује. У ње је

лист тробојан: зелен, румен и бео. II листне дршке су

Тробојна оаланица.

угасито-црвене и дугачким длакама обраоле. Ванредно уресна

биљка за собни украс.

Код ове, као и код преднаведене, главнп је услов за

добро напредовање, да се не пренашају често с једног

места на друго, сем кад се мора, јер им то пренашање

много шкоди, нарочито кад се пренашају из топлијег у

хладније место.

369



СЕНЕЦИЈО и

Bепесlо сгаззхрез Р

Пореклом је из јужне Америке. Вишегодна, биљка.

Разликује се од отбче у крупнијем лишћу и мало загасн-

тијпм цветовима.

II за ову биљку треба узетн добру земљу, дати јој

увек довољно светлости, али ју никад не излагати жесто-

Сенецијо.

ком сунцу, а при том ју умерено заливати, па ће увек

бујна н весела бнти.

Размножава се кључицама.

X,

ТгасГезсапИа Iгlсоlог Ноп.

Лозшца Радиб.

Пореклом је из северне Бразилпје. Вишегодна биљка.

Расти по 2 п више метара у дужину. Лишће је копљасто,
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седеће нл’ обухватајуће, о лица је или чиото зелено, млм

зелено и бело, илп зелено, бело и румено, а с наличја је

.нубичасто и угасито-црвено.

Лозица. врло брзо расти и лако се размножава; одоеци

једно 15 оангиметара дугачку гранчицу и забоди ју у земљу,

па је ствар готова; само треба да је земља увек умерено

Лозица.

влажна. У сваку сакоију ова треба да је мала треба

забости 34 гранчице. Земља мора бити добра, са саго-

релим ђубретом помешана, а најбоља је шумска црница,

са мало крупнога песка. Она је иначе по све задовољна

биљка, само ако се довољно залпва, па животари још и

онде, где нема баш много видела.

фиц;ус д,.

ТПсив зсапд.епз Iаш. ЈПсиз ТЊ%.

Пореклом је из Китаја и Јапана. Вишегодн а биљк а.

Стабло је врло танко, витко, које испод сваког листка жп-

лице пушта, којима се, као и бршљан, по зидовима и дру-

гим предметима пужа, с којима у додпр дође. У стакленим

кућама се читави зидови шњим заодевају, а ми га у соби
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као стрмогледицу негујемо. Уlишће је изменично, дворедо,

на врло кратким дршкама насађено, криво-срцасто, тупо;

залистци су наспрамни и мрки.

Усаева и онде, где не допире по ваздан сунце, али

хоће добру земљу; најбоља је шумска црница са мало

круиног песка. Овај фикус морамо сваке године у месецу

мају ил’ јуну пресађиватн, али не зато, да му дамо већу

Фикус.

саксију, него зато, да му дамо нову земљу, а саксија може

по више годпна остати иста. II лети и зими треба га за-

ливати млаком водом, али добро пазитп, да вода има до-

вољног одлива, јер у сувишној влази жиле труну, а лишће

жутн и опада.

Размножава се врло лако кључицама, које већ по себи

имају жиле.

ФУХСИЈА Н.

Ј?исћзlа ргосишђепз Сокп.

Пореклом је нз Иове Холандије. Вишегодна. биљка.

Стабло је витко, врло дугачко и јако разгранато; лишће

је округласто-срцасто, тупо, зупчасто, 1'/
2

сантиметар ду-

гачко, на подужим, кончасттш дршкама насађено, горе

бледо-зелено, а доле је беличасто.
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Цветови су према биљци доста крупнп, жути п виш-

гшкасти.

Врло се добро држп п добро порашћује у
собп с

осредњом топлотом, а прп том је врло тврда бпљка.

Размножава се кључпцама, а може п из семена, само

што то пде много спорпје. У сваку саксију треба забостн

Фухсија,

34 кључпце, да огранци на све стране пуније падају.

Земља треба да је добра, алп лака и пропустљпва.

Осим цвета, красе ју јопт и плодовп црвене бобице,

које у оном лишћу врло лепо пзгледају.

ХДIOРOФИТУМ Кег.

аегпЂегдШпиш 51епЛ. СШогорћуГиш сошозиш Јпс%.

Паунмка РадиК.

Право јој се порекло незна. Вишегодна биљка. Стаблп

порашћује до једног метра у дужину, а из њега порашћују

живићи, исто као п код оиланице, којп се употребљују за

размножавање. Из оног густог дугачког лишћа, избијају п

цветне стаблике, на којпма су поређани врло неугледнп,

зелепкасто-бели цветови.

Пауника је врло тврда бпљка, која у сваку меру под-

носп онај променљив собни ваздух. Зактева лаку, али добру
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земљу. За иаунику треба да су саксије широке, а плитке.

Живићи се врло лако примају, само ?:ад се пажљпво и

онако усаде, као што је код оиланице речено.

Пауника.

Осим ове, нма и једна много лепша одлнка са шаре-

ннм, жутим и зеленим лишћем Сћlогорћуlиш сошозиш

уаг. аигео-тагдтаlиш, само је ова мало осетљивнја, а на-

рочито промају не подноси.
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КРТОЛАСТО И ЛУЧАСТО ЦВЕЋЕ.

и имамо много и врло лепог кртоластог и

лумастог цвећа, т. ј. цвећа, у ког је подземно стабло илп

кртола, или идданак, или чаиоњак, или лук. Оно је више-

годно, јер му та подземна стабла внше година трају н

служе за даље размножавање, само надземно стабло из-

умре, пошто цвет прецвета н плод семе сазре.

Ситне кртоле, које се око главне кртоле изроде, зо-

вемо у цветарству Ђ
пилићи (<

,
н ови нам олуже за даље

размножавање. Свако пнле мора имати на себи здраво окце,

из г:ог ће избити надземно стабло ; без окца је пиле „слепо
11

,

и не може се употребити за размножавање.

Неке врсте кртоластог цвећа вадимо пред зиму из

земље, јер им кртоле ил’ корење (поданци и чапоњцп) не

може на пољу да поднесе наше јаче зиме, па га негде на

сувом месту презимљујемо, а с пролећа га делимо и на од-

ређена места поново усађујемо. Како и кад то бива, каза-

ћемо где год буде потребно.

Лукови лучастог цвећа, рађају опет „к који се

од главне главице одвајају и за размножавање употребљују.

Лучастог цвећа имамо много и ванредно лепог. У њега

је лишће већином неугледно, али му је зато цвеће у цвету
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величанствено, у бојама нежно и светло, а у пријатном

мирису надмашује свако друго баштенско цвеће. Поми-

слите оамо мирис у зумбула, крпна итп.!

И кртоласта н лучаста биља можемо размножаватп и

семеном, само што то врло споро иде, и дуго траје док се

дође до цвета, код неких и по више година. Но љуби-

тељи цвећа неће на то нн помишљати, да кртоласта и лу-

часта биља из семена размножавају; то ће чинити стручни

цветари, којих је то и посао, а љубитељи цвећа треба и

морају за себе да изаберу лакши начин размножавања, којим

ће пре доћи до цвета, а тај је: аилићима и козлићима.

Неко од лучастог цвећа, које може нашу зиму у сло-

боди да издржи, да би лепше цветало, треба сваке године

после цватње из земље извадити, од козлића га очистити,

па га месеца августа ил’ септембра поново на одређена

места усадити, као што је н. пр. зумбул, лала, итд.; а неко

се опет по више година несме с једног места кретати, као

што је лпјер, крпн идр., јер оно много днвније цвета, кад

се више година на једном истом месту на миру остави, па

тек сваке четврте ил’ пете године са старога места вади,

дели, и на друга меота усађује, и ту опет 45 година на

миру остави.

Што се дубљине тиче, у коју треба кртоле и лукове

садити, то ће зависити од њихове крупноће и од земље.

Крупније кртоле и лукове треба дубље, а ситније плиће

садити; у чвршћој земљи плиће, а у лакшој, песковитој

дубље, али се као средња дубљина може одредити 68

сантиметара, ако не би иначе ностојало неко друго пра-

вило, које ће се, где устреба, навсстп.

Кад лукове из земље извадимо, морамо им жиле до

самога венца сасећи, а стабло до саме главице. Овако ћемо

нх оставити на неко суво, ветровито место, све до времена,

кад их хтеднемо поново да садимо.

Што још буде нужно да се каже за посебну негу

кртоластог и лучастог цвећа, казаћу код оваког појединог

на по-се.

Држим да је потребно н на свом месту, да баш овде

кажем нешто о куповању лукова.
За кртоле, ноданке и
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чапбњке је лако; њих је лако познати по свежини и је-

дрини да-ли су здрави; а код лукова је то теже.

Ја замигаљам, да су лукови купљенп, јер нико не може

сам тако добре и здраве лукове произвеСти, као што то

могу да учине цветари, који се нарочито тиме баве. И оам

сам то покушавао, али никад нисам могао од мојпх лукова

да добијем онако лепе и угледне цветове, као од оних,

које сам купио из Харлема, јединог признатог, и у том

погледу историјског места у Европи, где се, од свеколиког

лучастог цвећа, најбољи лукови производе, п где се „во

времја оно (< 1639. годпне продавао по један лук од

лале ид’ зумбула, за 15 20.000 Форината!

Сад, било да купимо шта хоћемо и где хоћемо, треба

да се при куповини придржавамо неких извесних правила,

ако желимо, да се с куповином задовољимо, да постиг-

немо цељ.

Пре свега треба се обратити на поузданог продавца

или преиродавца, пошто се, за л.>убав неколпцине лукова,

не може сваки обраћати правце у Харлем, где се сви про-

давци снабдевају, јер је том „артиклу« тамо право врело.

Кад се већ купи, онда треба п видпти, да-ли су луковп

здрави, а относно праве сорте од онога што смо тражили

нека је грех на душп продавчевој, ако нам није послао

оно што смо тражили.

Здрав лук. Незбрав лук.

Здрав лук, несме бити ни мало иовређен, пи нагњечен,

ни убијен, јер би на тако повређеним местима одпочео у
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земљи да труне; даље несме бити на луку трагова од пле-

сни буђе, нарочито несме тога бити на дну лука. Слика

јасно показује лук са здравим и нездравим дном.

IIа и на круииоћу лукова треба, пазити. Од дотичне

сорте цвећа, треба увек биратн најкрупније; они су истина

скупљи, али су н бољп. Са крупноћом мора да иде упо-

редо п чврстоћа. Мекани луковп, па ма онп били и нај-

крупнијп, ништа не вреде, јер никад не могу дати добар

цвет.

Сваки добар лук мора имати здраво, меснато и чврсто

днд, са здравим
„ венцем

и

,
а то је онај део на луку, пз ког

су прошле године пзбпјале жпле, а из ког ће опет п у

будуће, док траје, избијати.

Жиле морају бити здраве; у колико више здравих жпла

пз венца пзбију, у толпко ће п цвет бити лепшп, развпје-

нији п крупнији. Из нездравог венца, не могу битп ни жиле

здраве. Лук може пначе п најкрупннји бити, алп ако није

здрав венац, ако пз свпју пупова на венцу не избију здраве

жпле, ништа од цвета бптп неће!

II за сађење у башту за пролетњу цватњу, п за сађење

у саксијама за зимњу цватњу, треба лукове што ранпје на-

бављати, док се још нпсу боље сорте п здравпјп луковп

распродалп. Август месец, то је најбоље време за набавку

лукова, алп опет зато што ранпје, тпм боље.

АМАРИМИС 7,.

Л.шагуШз ВеИаб-Оппа

Пореклом је пз јужне АФрнке. Лучаста биљка, у које

су луковп као песнпца крупнн, крушкасти, са многпм, с

поља мрким, пзнутра павуљичастим љускама. Лишће је ду-

гачко, олучасто, врло глатко и краће од стабла. Стабла су

50 —7O сантиметара дугачка; свака стаблпка носн по 4

10 крупнпх, отворено-румених (уаг. гозеа регlесlа), илп пак

црвено-румених ,
с белим иругама прошараних цветова (уаг.

зреШађШз ћ!соlог) ; цветови су звонасто-левкасти и мирисни.

Цвета у месецу августу. Ова сорта може код нас на пољу

да издржи зиму, ако се усади на сасвим оцедно место,
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јер амарилкси у опште подносе боље зиму, него влагу.

Месеца августа треба усадитм лукове у лаку, пропустљиву,

Румени амарилис.

Двобојни амарилис.

али добру земљу, 25 —3O сантиметара дубоко; тек после

5 до 6 година, могу се пресађивати и размиожавати.
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И у саксијама можемо их неговати, само што у том

случају имају мање и ситнијих цветова. За време пораста

добро ће бити, да се по некп пут залију размућеном крав-

љом балегом.

Размножава се козлићима, као што мало пре рекосмо,

п тп козлићи тек 3. ил’ 4. године цветају.

АшагуШк I'огшоBlBBЈ'ша X.

У ове су сорте лукови црнкасти, опрутани црвеним пру-

гама. Лишће је плоснато, збијено, скоро линеарно, глатко.

Стабло је цевасто, 50 —3O сантиметара високо, а на врху

Дивотни амарилис.

његовом избије по један, ретко г:ад два црвена, кадифаста

цвега. Кад прсстану хладне ноћп, по.сле Ђурђевдана, треба

лукове 20 сантпм. дубоко усадитп на посве сунцу нзло-

жено, од хладнпх ветрова заклоњено место. Прсд зпму

треба лукове, са земл.ом заједно, пзваднтп п негде пх у

хладну собу сместптн (пл’ у подрум), док се лпшће сасвпм

не осупш. Кад се лпшћс осушп, онда га треба посећи, лук

од земље очпстптп п у добру га, лаку земљу у сакспју уса-

дпти, па га тако држати у истој хладној собн до ноловпне

месеца јануара, алп га никако не заливатн. половинп

месеца јануара, треба засађену сакспју унетп у топлу собу,

сместптп ју на прозор п умерено заливатп, па ће онда у

једно нсто време пзбити п лишће п цвет.
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Ашагушз »аппопбЈб

ЈУегЈпе загшепвГз Негl. ЈОШиш загшепзе Т)оиаl.

Пореклом је из Јапана и јужне АФрике. Лучаста биљка.

Лук је црнкаст, на горњем крају заокруглеи. Лишће је

плоснато, глатко, олучасто и загасито-зелено. Стабло је до

50 сантиметара високо, које на врху носи 8—lO, у грбњу

скупљеннх, вишњевих цветов а.

Месеца августа треба лукове, до грла само, усадити у

оаксије, а у лаку, песковиту, земљу. Овако засађене сак-

Амарилис са острова Сиегпзеу.

сије треба унети у собу и одма сместити на прозор, па

умерено заливати. Кад ирецвета, онда треба са заливањем

поступно попустити и на поолетку престати, да се лншће

еасуши. Кад се лпшће сасуши, онда можемо саксију с

прозора уклонити и сместити у тамну собу, и ту до месеца

августа не заливати. Месеца августа треба поново одпочети

са заливањем, па онда даље поступати као и пре. Преса-

ђивати треба тек друге године.
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АтагуШв гозео сх- 18ра Кег

Ова сорта нма најситније лукове од свију у роду.

Аишће је узано, кајшасто, блсдо-зелено, и миого га

више има, но у других. Стабло је 30 сантиметара високо.

Румени, кудраеи амарилис.

Цветови су с повијеним црвеним листовима скупљенн у

грбњу. Негује се н размножава као прво наведена сорта.

АМОРФОФАМУС Вlит.

А.тогрћорћаllиз Штгхег! СаиЈ.

Пореклом је са индијских острова, а наиме са Јаве,

Борнеа, Цејлона идр. Кртоласта биљк а.

У отачеству свом расти до 5 метара високо; лишће

је врло крупно, двојно- и тројно-перасто, зелено. Цвет се

састоји из 50 сантиметара дугачког, толико и шпроког,

мрко-црвеног тулуза; у средини се налази клип, који на

врху има једно дебело, спужвасто, мрко-црвено тело, које

личи на неки голем смрчак. Кртоле су такођер врло крупне,
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које се под јесен, кад почне биљка да се суши, морају из

земље нзваднтп, и па неком сувом месту презимити.

Тек после Ђурђевдана, кад се земља довољно загреје,

можемо кртоле посамце садити као и од Ђурђппе, а у

добру п добро спремљену земљу. За цело време пораста,

треба непрестано добро заливати, а недељно по једанпут

н размућеном крављом балегом.

При сађењу треба пазити, да се за аморфофалус иза-

бере од горњака, и у опште од ветрова заклоњено место,

јер му је стабло врло крто, па га ветар лако лбми.

Размножава се пилићима.

АНЕМОНЕ А

Апешопе согопагГа В

јтптгтгтћ тг Водоаи^.

Пореклом је са обала средиземног мора. Кртоласга

биљка. Расти 25 —-35 сантиметара високо, а према окол-

ностима и више. Лишће је сво приземно, дршкаво, шакасто-
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перасто, са више или мање раздељеним кришкама, отворено

зелено. Стабло је вунасто, а кртоле су плоснате, црнкасте.

Цветови су прости или пуни, бели, илаветни или цр-

венкасги; цвета рано с пролећа; што је место заклонитије,

тим ће раније одпочети да цвета.

Калошићи успевају у свакој доброј, лакој, умерено-

влажној баштенској земљи, где не допире баш посведневно

сунце, али су цветови много лепши, живљи и крупнији,

Калошићи с иростим цветом.

кад се земља нарочпто за калошиће приуготови. Ево како.

Одређена меота треба иреконати 30 сантнметара дубоко;

ову земљу треба помешатн добро сагорелим ђубретом и

крунним песком; ко можс да дода и мало шумске црнице,

тим боље. У овако сиремљену п добро уснтњену земљу,

треба кртоле, врло иажљиво јер су врло крте и лако
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се ломе 6 оантиметара дубоко, и 15 сантпметара раз-

далеко усадити. То се чини рано с пролећа; од прилике

после Благовести. Ми можемо и с јесени оадити, само ћемо

V том случају морати покритп засађена места, или леје,

сламом, да кртоле не промрзну.

Пре сађења, треба кртоле метнути у устојану воду, и

у рвој их држати једно 56 сати, да се мало освеже. При

самом сађењу, треба на то пазпти, да горњи део, на ком

Калошгти с иуним цветом.

ј| и окце, дође горе. Ако би после сађења наступила суша,

онда треба умерено заливати.

Кад калошићи прецветају, и стабло и лпшће увене,

треба кртоле врло смотрено из земље повадити, у хладо-

вину их разредити, од онпх ситних жнла очистити, и у неку,
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са стране избушену кутнју, ил’ ланену кесицу оставити и

до употребе, т. ј. до пролећа, чувати.

С калошићима. можемо да попуњавамо гредице, да

оиасујемо друге веће леје, или да по бојама засадимо чи-

таве леје. Исто су тако подесни и за саксије.

Апешопе I'иl§-елB вау.

Пореклом је из јужне Француске. Кртоласта. биљ ка.

Расти 20 —-30 сантиметара високо; и у ове је сорте лишће

двојно- и тројно-перасто, зелено; цвет је живо-црвене боје,

прост п пун. Цвета у месецима априлу, мају и јуну.

Пламтећи калошићи.

Добро се развија само у доброј, песковитој земљи,

која јо по ваздан изложена сунцу. Врло је подесна и за

саксије.
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За попуњавањс чнтавпх леја, ова је сорта врло днвна,

н лепбту с њом засађене леје, нмје могуће огшоати, то треба

видпти, нарочито кад ју огреје сунце.

Кртоле су доста крупне, црнкасте, и мало су непра-

вилног облика. Шпх треба на одређена меота садити ме-

сеца септембра, па их мало покритн сламом, нл’ дугачким

ђубретом. Можемо пх саднтн н одма с пролећа, али ће онда

доцније цветати. Поједине кртоле треба садити 8 оантиме-

тара дубоко и 15—20 сантнметара раздалеко.

Кад лишће увене, онда треба кртоле из земље нзва-

днтн п одма пилиће одвојити, којп се у оувом песку ил’

плеви, а негде на оувом месту смештени, по годнну дана

могу очувати.

АРУМ Р.

По рудинп, п међу већим п поређим дрвећем у пери-

војима, п ова биљка има своје извесне лепоте у особеном

лпшћу н цвоту. Од арума су најинтересантније ове сорте;

Агтхт I)гапипспlпB I/.

Л)гапипсиlиs 5Љи.

Козлац Црнторац; зжшјшмо звље Вчспјани; таркањ Ламбл; качљак Саблар.

Домаћа, впшегодна биљка, са внше кртоластим, плос-

натпм и доота крупннм чаноњцнма. Стабло је зељасто, обло,

Нозлац.

састављено из листних тулаца, до једног метра високо,

бело, осуто црним шарама, те изгледа као трбух у неких
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змија. Лишће је шакасто, више пута перасто, угасито-

зелено, п прошарано белпм жилама ил’ пљбскама.

Цвет је чиграст, при дну увијен и нешто мало иопуп-

чен, са проширеним ободом; с поља је бледо-зелен , а из-

нутра је оловаст и угасито-пурпурно-љубичаст. Док је цвет

још у развићу, онда пздаје од себе несносан мирис. Из

његове средине порашћује цветни клас исте боје, као што

је цвет и изнутра, само је још загаситији. Цвета у месецу

јуну, а према околностпма и раније.
3' целокупној својој појави, ова је бпљка

врло угледна,

са свог лепог лпшћа п поносног цвета.

Најрадпје расти у засенцима међу дрвпма, алп доста

добро напредује и на отворешш, сунцу изложенпм местима,

па онда као што рекох на рудинама, где се врло

лепо представља.

Размножава се пс Јесенп и с пролећа делењем чапо-

њака (корена), а садп 10—12 сантпметара раздалеко. С

пролећа је сигурнпје, јер чапоњцп до зиме ојачају, а онп

су пначе врло осетљиви. Јесенас сађене чапоњке, треба

преко зиме покрити сламом.

Агшп шаспШши таг. (11о8СОг1(1е8 Ват.

Козлнк Сабљар; змнјнш чешаљ у Истри ; кшегш& ЉубиЛ ; шуковачшша Саб-

љар; натрагуља СладовиК; теле&а нога Вујиниб.

Коз.шВ.

Домаћа, вишегодна биљка у нашим јужним крајевима,
са дугачким, нртбластим чапбњцима.
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Лишће је сво поданачно, које, на дугачким дршкама,

врло рано с пролећа избија; оно је угасито-зелено, понекад

с црним пљбскама осуто, при дну срцасто-стреласто, по

ободу изверугано, с кратким, мало усправљеним крилцама.

Цвет је чиграст, с поља маслинаст, а изнутра је осут

угасиго-ауриурџим иљдскама; клпа је врло мало повијен,

иураурно-љубичаст.

Размножава се као и козлац, само је од овога издрж-

љивији, тврђи на зими.

Аташ сгиШиш ЛН.

АЈгит'шизсlЛгогит Ц. јИ. Јo)гапипсиlиз сгтИиз 5Љи.

Лоиар ВинковиЛ.

Такођер вишегодна бил.ка из јужне Европе.

Расти 30—35 сантиметара високо. Лишће је ша-

касто, а поједине листке су кошвасте, по ивици целе.

Стабло Је, као и код осталих сората, састављено из лист-

них тулаца, мраморасто ил’ швоскаво.

Лоипр.

Цвет је или румен, или оловасто-крваво-црвен, 20 —25

сантпметара дугачак, при дну испупчен, за тим с’ужен, па.

се онда проширује у кос, ил’ положен ~лопар,(
( који је

изнутра обрастао положенгш, на ниже окренутпм, љубп-
частим длакама. Клпи је 15—20 сантпметара дугачак,

обрастао дугачким, уоправљеним, накострешеним длакама.
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Размножава се као и козлац, само је од овога осет-

љивији, и с тога ће много. боље бити, да се пред зиму из

земље извади, негде у сувоти презими, а с пролећа, што

раније, на одређено место усади.

Агшп СOГBIСШП ЈјОХП.

Попов ПЈВШШр Вујнчиб ; велпlСН тсозлап; КузмиИ

Попов
шешир

Порешим! је с острова Корсике. Вишегодна, кртоли-

часта биљка. Ова је биљка у толико интересантнија, што
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јој цветови избијају с јесени, а лишће с пролећа. Лишће

је стреласто, угасито-зелено, по дршци педичаво, а цвет је

од осталих сората сасвим другчији зеленкасто-жут и

цеваст; од половине се шири у каиак шешир —,
па се

онда с’ужава у заоштрен, повијен шиљак; из средине се

помаља плодник у впду језичића, што цвету још интере-

сантнији изглед даје.

Размножава се, као п остали, с пролећа.

Агшп Bапсl)иш Ват.

А.гиш раlаезИпиш запсГиш Вош.

Црна начунна Тушек.

Црна канунка.

Пореклом је пз Палестине. Вишегодна, кртоличаста

биљка.
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Ова је биљка вшие подобна за саксије, али се преко

лета и у
башти врло лепо представља, и воле мало влаж-

нију, песковиту, али јаку земљу.

Лишће је стреласто, са повијеним крилцама, по ободу

је јако пзверугано, живо зелено и светло. Из' средине ових

дивних листова порашћује при дну обмотан, па онда коп-

љасто продужен, а од половине уврћен, 30 сантиметара

дугачаг: и 20 сантиметара широк цвет; он је с наличја

беличаст, а с лица црно-иуриуран и кадифаст. Клпп је

исте пурпурне боје.

Размножава се делењем корена с пролећа.

Кад би ову прекрасну биљку неговали у саксији, онда

треба узети добре, песковите земље и 12—l5 сантиметара

шпроку саксију. Кртолу треба само 4 сантиметра високо

покрити земљом. Саксију треба увек држатп на прозору.

И на пољу воле отворен, видан положај, ал’ не воле жес-

токо подневно сунце. За време пораста зактева, и у сак-

сијп п у пољу, много воде.

ГЛАДИЈОЛУС Гоигп.

0-Iа<Иоlиз сотшишз I-.

Сабљнчшца ЛазиА, ПанчиК; чепрљнна око Сиња.

Сабљичица.
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Домаћа бпљка. .Iук је чврст, сплоштен пли дугуласт,

у некој пређи обмотан; расти 40 до 50 сантиметара вн-

соко, са двореднм, линеарно-копљастим, пшластим лишћем,

и бели.м, руменим, ру мено-љубичастим, или отворено-иур-

иурним цветовими.

Ио баштама се негују већином мелези рааних сората

и одлика, од којих сваке годинс по неку нову добијамо;

најдивнпја је одлика Сетогпег, у које су цветови врло

крупни и у разним бојама, а много су налик цветовима

неког крупног тропског каћуна. Леју, засађену разноврсном

сабљичицом, мнлина је погледати.

Одлика. Оетогпег.

Нега је врло проста. Сабљичица успева у свакој зе-

м.би, која је добро урађена п уситњена, а ако је слаба,

онда ју морамо нађубрити сасвим сагорелпм крављим ђу-

бретом. Лукове треба усадити месеца марта ил’ априла. Ко

хоће да има сабљичиду у непрестаном цвету, тај може до

половнне месеца маја, сваке 23 недеље, садитн нове

лукове.

Према крупноћи лукова, саде се појединн лукови на

растојање од 20—25 сантиметара, а у дубљину од 6, нај-
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lO сантиметара, а то већ морају бити крупни лу-

кови. Лети треба добро заливати.

Кад сви цветови на једном стаблу прецветају, што бива

поступно, онда треба стабла до земље одсећи, -а да лишће

неповређено остане. Тако се остави до месеца октобра. У

октобру се поваде лукови, а за то треба изабрати леп,

ведар и сув дан. Козлиће треба одма од лукова одвојити

и са старим луковима заједно оставити негде на суво, про-

мајно место, и ту их дотле чувати, док не приспе време,

да се поново саде.

Неке сорте рађају врло мало козлића, а к-од неких

има их читава гомила. Козлиће треба на засебну леју са-

дити, да се ту за годину дана развију, па ће онда тек до-

идуће године цветати.

Кад сабљичице за половину своје висине порасту, треба

уз-а сваки струк побости прутиће и за ове их привезати,

јер су цветовн врло тешки, па би се својом сопственом те-

жином, н без ветра, на земљу оборнле, кад се не бн при-

везале.

ГРИФИНИЈА Кег.

СггlШпlа ћуагlпГћЈпа Кег.

Пореклом је пз Бразилије. Лучаста биљк а. Лишће је

на дршке насађено, дугуласто-јајасто, дебсло, глатко, за-

гаснто-зелено, повијено; стабло је 45 сантнметара високо,

са једном гроњом дивннх љубичасто-илаветних, мирисннх

цветов а.

На добро заклоњеном месту од ветрова, добро успева

грифинија и у башти, иначе се већином негује у сакснјама.

II у једном и у другом случају зактева јако песковиту, алн

добру, сиажну баштенску зем.ву, којој, ако је могуће, треба

додати и мало шумске црнице. II на пољу и у саксији

треба преко лета довољно заливати. Лукови су доста ситни

п треба их плитко садити; саде се и пресађују с пролећа,

или после цватње. Засађене саксије, у које треба према

величини усадити три четири (П) или пет (.*.) лу-

кова, треба сместити на пуну светлост на прозор, и с по-

четка само умерено заливати, а доцније јаче, па пошто
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прецвета, онда оцет слабије, као што је то на више места

речено, да се јбиљка осушп, и до пролећа у сувоти остане.

Размножава се козлићима, којих повише рађа.

Грифииија.

У баштп сађену грифинију треба, кад се биљка сасуши,

из земље нзвадпти, луковс очнстнтн и негде их на суво

место до сађења чувати.

СсlBB.

ЈОаћИа лгагlаћШз Веф Г>аћИа зирегпиа АН. О-еогдЈпа лгагlаћШз ЈУШГ

'Вурђшшџ ЛазиЛ ; боћка БрлаковиИ.

Пореклом је из Мексике. Кртоласта биљка. Расти 2

метра високо, а у добрим приликама и више, изузимајућн

патуљасхе сорте, које 60 —BO сантиметара само порашћују,

тако зване „лилииут.
(С Сгабло је на доњем крају дрвенасто,
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шупље, разгранато и .жбунасто. Лишће је наспрамно, не-

правилно перасто, са шиластпм, јајастим, зубастим и низ-

ходећим листкама. Цветови су на дугачке дршке насађени,

крупни и пуни. У првобитне бнљке цветовп су ситни, са

једним сведенпм жутим котуром и једннм јединнм венцем

к&дШџстих, скрлетних листића. Извођењем из семена, ме-

лезењем и другнм вештачењем, произведено је силество

П-рвобитна., скрлетна ђурђина

разних одлика с простпм и пуним цветовпма. Кад би хтели

да описујемо ђурђину по боји п разноликостп цветова, ту

би требало много простора и не бн пмало цељи, јер сваке

године добивамо по неколико нових одлика, а од старијих

се опет многе губе. У произвађању нових одлика, надмећу

се Француски, енглески и немачки баштовани. Ја мислнм да

нема боје, у којој небп ђурђина цветала; а осим чнстих

боја, ту ти пма тушта и тма разнога шаренила. Па и на јед-

ном истом струку, налазпмо и једнобојних н шарених цве-

това, а то је шаренпло врло непостојано, што је и дало

повода научном презимену „уапађШз" = променљпво. Код

неког је цвета шаренило правилно подељено, код другог

је једна половпна једне, а друга друге боје, или се на

цвету чисте неке боје, нађе по један или два листка само

друге боје. Сорте и одлике с чистим бојама, па ма које

боје биле, без сумње су најлепше. И међу одликама с прос-
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тим цветом, има врло дивнпх, жпвих боја; те одлике и

много више цветају.

Баштенска ђурђина.

У новије доба уведена је у коло ђурђина и „кактус-

ђурђина« са цветом, који много личи цвету неког кактуса.



У ЊС су цвстнп лпстпћп сасвим коиљасто-заоштрени, илп

су уврнутп, или пак зулувасти гшврчаотп. У цветарству

предстојп овој ђурђипи вс.шка будућност.
Ипске сорте врло су подесне за мање баште и за она-

сивање вншим сортама засађених леја.

Ћурђтш цвета од мсссца маја, на до самих мразева,

алп су доцнпјн цвстовн увеl: ситиији.

Ироста ђурђина

За гредице, поред путова и посамце на рудинама,

ђцрђина. је једпнствено цвеће у нашим баштама. Иајниже

сорте негујемо и у саксијама.

Ђурђипу размножавамо делењем корена, кључицама и

семеном. Најобичнији, а уједно и најлакши начин, без сумње

је: делењем бокора корена. II ја ћу с тога прп том на-

чину остати, јер она друга два начина потребују стаклене

куће, или бар топле леје, а тога је у нас ретко.

Стари корен или бокор, можемо у толико комада по-

делити, колико год има одвојених комада, само што на

сваком комаду, относно на свакој кртоли, треба да има

један комадић од врата, јер ће из њега избити младар.

Сваки се од ових комада тако усадп, ,т,а му врат у неко-

лпко пз зем.ве вири, па ое одма и залпје. Ако би избило

више младара, треба оставити 23, а остале покидати.

Доцније пак, кад се види, да ова 2—3 младара здраво и
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вессло порашћују, треба изабратп опај најјачи п оставптп,

а опе друге покидати. На овај ћо начпн онај један снаж-

ппје норашћпватн, боље ће се разгранати п лепше, крупнпје

цвстове рађатп.

Прп сађењу кртола, треба у-за сваку забости п тачку,

за коју ћемо поступно прпвезпватп отабло, да га не бп

ветар преломпо. Око уоађенс кртоле треба направпти »та-

њпр
с(

,
да се вода може боље да задржава, а јбш ће боље

бптп, да се у тај тањпрић метне мало кравље балеге.

Некп усађују целе бокоре, онако како су пх јесенас

нз земље пзвадилп. То нпје добро, јер у том случају по-

растн читава шума од стабала, којп рађају неугледпс, спт-

нпје цветове.

Бокоре не треба из земље вадити пре, но-што два, трп

мраза стабло не унпште. Тек око Мптровдана треба кртоле

вадптп. Најпре треба отабла на 15—2O сантиметара од земље

одсећи; тако се оставп 45 дана, па се онда кртоле ваде.

За вађење треба уграбпти леп, ведар дан. При вађењу

треба пазптп, да се ни једна кртола не повреди, па зато

треба ашовом, мотпком ил’ будаком поиздаље хватати. По-

вађене кртоле треба оставити у целини, од земље их очп-

стптп п неколпко их сати оставити на сунцу да се просуше,

па пх онда унети у подрум, или друго неко од мраза си-

гурно место, и ту их презимитн. Кад сијне пролеће, онда

се прпступа делењу и сађењу, као што је напред речено.

ЕРИТРОНИЈУМ I.

ЕгуНlГОпlиш б.епз сашз IЕгуГћгошиш шасиlа!иш Iлип.

Кошутовшна ПавиИ; Јсутсавшца око Госпи&л у Хрватско/.

Домаћа, лучаста биљка. Луковп диче псећим зубпма;

онп расту гомилице п белп су. ЛишИе је приземно, дршкаво,

шпроко-јајаото, зашилено, зелено, осуто црнкасто-пурпур-

ним пегама. Цветови су појединце насађени на 12—15 сан-

тиметара дугачким дршкама, врло су угледни, а по одлпкама

су румено-иуриурни, љубичасти, бели, чисто румени, или

иутенасти; цветне листке су на више повпјене. Врло но-

десна биљка за опасивање зумбулом, лалом итп. засађе-
них леја.
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Кошутовина цвета меоеца марта и априла, а према

околностима још и доцније. Лукове треба садити гомилице,

5 сантиметара дубоко. Ова биљка воле добру, песковиту,

са шумском црницом помешану баштеноку земљу п сунцу

Кошутовипа.

пзложена места. II у саксији се лепо представља. Сади се

месеца августа ил’ септембра, а размножава сваке друге

годпне козлпћпма.

ЕУХАРИС Иапоћ.

ЕисКагГз ашагоплсаКпИ.

Пореклом је из Бразилије. Лучаста биљка. Лукови су

крупни као кокошије јаје, с мрком љуском. Лишће је

крупно, пакругло, запшлено, дебело, загасито-зелено, дрш-

каво. Стабло је округло, које на врху носи 35 цветова.

Цветови су бели, крупни, до 12 сантиметара у пречнику

шпроки и врло јако и пријатно мирисни.

У баштп треба изабрати неко сасвим сунцу изложено

место, па ту иокопати 25 сантиметара дубоке и 15 санти-

метара широке рупе, па их попунити смесом од баштенске

и шумске земље и крупног песка. То треба учинити после

Ђурђевдана, кад време сасвим отопли. У те рупе треба

усадити по један лук, 68 сантиметара дубоко. Преко лета

треба добро заливати. Кад прецвета, треба поступно са

залпвањем престати, да се биљка сасушн, па ју онда из

земље извадити и као пс другим луковима те вроте по-

ступити.

Но ова је биљка врло подесна п за саксије, да нам

преко зиме цвета. За то ју треба у сакснју усадити месеца
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ссптембра нл’ октобра, а у онакову земљу, као што је и

за башту речено. Засађењу саксију треба сместити на иро-

зор, саевим на видело. Ту ће цветати у мссецу Фебруару

ил’ марту, а по околностима и раиије, само треба умерено

заливати.

Еухарис.

Размножава се козлићпма, алп је боље да готове лу-

кове куппмо; ови лепше цветају.

ЗЕФИРАНТЕС Негђ.

Пореклом је из средње и јужне Америке. Све су без

разлпке ниске, убаве биљке, са левкастим цветовима и уза-

ним зеленим лишћем
,

које тек после цватње порашћује.

Зефирантес стоји у блиском сродству с амарилисом,

па се неке сорте зеФирантеса н амарилиса међусобно тешко

могу и распознати. Аукови су ситни и мрки.
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Стаблике су 10 до 30 сантиметара виооке, које само

ио један цвет иосе. Према сорти, цвета зефирантес од мо-

сеца августа до октобра. За вре.ме пораста треба добро

Андерсон-ов зефирантес.

заливати, а земља мора бити лака, али добра и пропуст-

љива. Лукове треба садпти после Ђурђевдана, а изабрати
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сасвим сунцу изложена места. После цватње треба лукове

из земље извадити, на промаји осушнти, од земље очистити,

жиле до венца сасећи и у неком сандучету, а у сувом

песку, до пролећа чувати.

Жути уефирантес.

Најлепше су сорте: ХерћугалШез Апсlегзопl /Јаш., са

бронзастим цветовима; 2ерћугапl;ћеB сћппа Погl., са жутим

п ХерћуганШез §гапсћћога Валп. са руменим цветовима.

ИРИС с

У ове је биљке разно подземно стабло; оно је крто-

ласто, иодапачно и коренасто, или лучасто. У цветарству

се сматрају следеће сорте као најлепше и за неговање

највредније :

Хгхб Б.

Перуника' ЛазнА, ПанчиА.; бОГНШа Вук; око Лубровника; мачнћ Вук, А.пиинир.

Перуника јо још п данас једна од најмилпјих биљака

у нашим баштама. Са њене лепоте, уплетена је она и у

* Ој дунаве, тија водо, Уз пут трава,

што ти тако мутна течеш ? низ пут перуника,

Нит’ ме јелен рогом мути, сеи сватови перунику беру,

Нит’ Мирчета војевода, само Ранко на њу и не гледи. Нар. П.

већ ђевојке ђаволице, *

свако јутро долазећи, Ој девојко, илава перунико !

перунику тргајући. Нар. п. јесил’ мога коња напојила ? Нар. п.
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народним песмама. У наше је аерунике корен поданачан,

пузећ, меснат и чворновит. Лишће је дворедо, сабљасто,

сигаво-зелено, није дуже од стабла, које је обло, горе раз-

гранато, са крупним, неправилним, мирисним цветовима, у

којих су спољни листови угасито-љубичасти, а унутарњи

љубичасто-илаветни. Цвета од половине месеца априла до

јуна. У неких је одлика цвет жут, чисто љубичаст или бео.

Неке расту само 10—2O сантиметара, (Iпз гнШешса

Аи. IгlB рптПа П. IпB писИсаићз Папг. Iгlз сћатаеЈпз ВегШ.

IгЈB Iћегlса) и употребљују се за опасивање леја, за иви-

Плава аеруника.

чоњо гредица итд., а остале расту и преко једног мОтра,

а употребљују се за веће илп мање гр57 пе, нарочито се

лепо представљају на рудини, украј потока, језера итд.

Пврутта у опште воле влажнију земљу п заклон од

подневног сунца, јер су онда цветови живље боје.

Размножава се врло брзо и лако поданцпма с јесени,

као и с пролећа.

IГIB BХIBIIШа Ђ.

Без сумње најгосподственија од свију! Пореклом је из

Сусијане, Једне персијске провинције, од куда је годинс

1573. преко Цариграда у Европу, наиме у Холандију до-

нешена, а одатле даље распрострањена.
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Стабло јој је 50 сантиметара виооко, свако са једним

само цветом. Лишће је узано, заоштрено-копљасто, сигаво-

зедено.

Цветови су крупни, најкрупнији у роду, 15 до 18 сан-

тиметара високи иlO —l2 сантиметара широки ; горњи су

листови сгсгави, црнкасто-пураурпо иегави, или иуриурно-

љубичастим жилицама провучени, а доњи су модро-љуби-

части. Цвета кад и домаћа перуника.

Сусијанска иеруника.

Ова је перуника мало већа избирачица у земљи, и само

се лепо развија у лакој, пропустљивој, али јакој и доброј

земљи, и у заклону од хладних ветрова.

Размножава се делењем корена с јесени. Сваке си-

гурности ради, треба ју преко зиме покритн сувом сламом

ил’ шушњем, а још боље поклопити старом корпом ил’

асуром, а преко тога нанети сламе. Пре 45 година но

треба ју с места кретати.

IгlB аl;горш’рпгеа Ђатп.

Пореклом је из Сирије. Лучаста биљка. Лишће је де-

бело, олучасто, зелено, копљасто, повпјено. Стабло је 50

до 60 сантиметара дугачко, на сваком по један доста т:ру-
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пан цввт, у ког су и спољнк и унутарњи листови црно

иуриурни, црно-мрки или црни.

Угасито-ауриурна перуника.

Размножава се с јесени козлићима, а сади 35 до 50 сан-

тиметара раздалеко; у групама блнже, ана гредицама даље

ХгlB ВlBшагекlаиа Лагп.

Бисмаркова иеруника.
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Разлпкује се од преднаведене само у боји цветова, у

којих су горњи листови као небо илавегни, а доњи иеие-

љасти и црни.

IгlB а!аГа Љат.

Пореклом је из Алгира, а у Европу донешена 1801.

године. Лучаста биљка. Аишће је другчије но у осталих

лучаетпх сората Iвенога рода; оно је много шире, при дн)
г

је преко 6 сантиметара широко, копљасто и жгтво зелено.

Крилага аеруника.

Цветови избијају из средине лукова, по један на сваком

стаблу, које 50 —6O сантиметара внсоко порашћује. Цветови

су илаветно-модри , љубичасто-илаветни или чисто бели.

Једна врло дивна сорта.

Размножава се с јесенп ил’ с пролећа сваке 4. до 5. го-

дине козлићима.

ћТИНУМ Т

Крпнови су у опште врло лепе лучасте биљке, које

сс одликују живим чистим бојама, ванредно пријатним п
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јаким мирисом. Они су пореклом из тропских крајева Азије,

АФрнке, Америке и Аустралије. Међу њима се одлпкује

Сгшшп ађуBBlпlсдт Ват.

Пореклом је из Абисиније (АФрике). Једна од најлепших

и најиздржљивијих сората, коју треба сваки љубитељ лепог

и мирпсног цвећа да негује. Лукови су округлп и леже

Абисински крпн.

дубоко у земљи, и опет зато не могу да пздрже нашу зпму

на пољу, него 'се морају под јесен пз земље пзвадитп п

негде на спгурно, суво место презпмптп, а на пролеће опет

поново у башту пресадптп п за то изабрати посве сунцу

пзложено место.

У крпна. је лишпе усправно, 50 —7O сантпметара ду-

гачко, заоштрено-копљасто, мало пзверугано, плаво-зелено.

Цветови су врло крупнп, као атлас бели п светлп, а

цветају преко целог лета; 5—9 пх пма у једној гроњп.

Цела се нега састојп у умереном само залпвању преко

лета. Кад се негује у сакспјама, онда треба узетп уже, а

више сакспје, п држатп пх преко зпме блпзу прозора. Сваке
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друге године треба мх пресађпвати у другу оаксију и нову

земљу. При пресађивању треба им п жиле подобро окра-

тити, али не сасвим баш до венца.

Размножава се козлнћима, који ое прп пресађивању на

старом луку нађу.

Тоигп.

Сгосиз \гегпиз Аll.

ЈБрндуша Маринковиб; брнђуша Црногорац.

Домаћа лучаста биЉка. Брндуша је један од првих про-

летњих цветова; цвета у разним бојама; пма је с велим,

илаветним, љубичастим, црвеним, жутим и двобојним цве-

том, од којпх су жутп с љубичаотпм пругама најлепшп.

Брндуша.

Брндуша успева у свакој песковптој земљи, само да

није ђубрена скорашњим ђубретом, јер у скорашњем ђу-

брету лукови труну.

Ко хоће да рачуна на лепе и крупне цветове, тај мора

лукове још с јесени садити, почевши од друге половине

месеца августа; што раније, тим боље. Садити треба лук

од лука 8 —lO сантиметра раздалеко, а толнко и дубоко. Ко

хоће да има сваке годпне леппх цветова, тај мора и лу-

кове сваке године из земље вадити, и то онда, кад им
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увене лишће. Повађене лукове треба од сувих жила и ко-

злића очпститм, па негде на сувом месту до новог сађења

чувати.

.ЛАХЕИАЛИЈА Јасд.

Све су лахеналије лучасте биљке. Пореклом су из јужне

АФрике, а не расту впше од 25 —35 сантиметара. За зим-

ску цватњу су од велике вреднооти. Њих имамо у врло

многим сортама и одликама, које се, ипо листу и по облику

цвета, врло мало једна од друге разликују; положај н боја

цветова нх међусобно разликује.

Иајлепше су сорте :

ЈласћепаИа огсЈпоиТе* Т)ат.

Накунаста лахеналнја.

Расти 25 до 30 сантпметара впсоко. Пз сваког лука

пзбијају по два лпста; лишће је с лица угасито-зелено и

Каћунаста лахеналија.

пЖбскама осуто, а с налпчја је спгаво-зелено, шпроко-

копљасто, повпјено п затупасто. Пз средпне тпх лпстова

избија меснато, сптним пегпцама осуто стабло, које носп
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до I 5 цевастих, у грозду поређаних, маслинастих, више или

мање усправних г^ветова.

ХЈасћеппИа Ве§еИапа Ват.

ЈРегел-ова лахеналнја.

Ова еорта расти 30 —-35 сантиметара високо. II у ње

избијају по два копљаста, зелена, са ситнијим црним пљбс-

кицама осута листа.

Регел-ова лахеналијл.

Цветови су више или мање у правцу од стабла поло-

женп и као лимуп жути, у подужим гроздовнма сложени;

на једном грозду може бнти до 25 цветова.

КасћепаИа апгеа Ват.

Златна лахеналија-

Ово је, без сумње, једиа од најлепших у свом роду.

Расти 20 —22 сантиметра високо, а лишће је с мало хр-

ђастим пегама осуто.

Стабло је у ове сорте најправије, а у свију осталпх

је више мање повијено или извитоперено. И стабло је осуто

псто тако хрђастим иегама као и лишће, што је у осталом
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својствено свима сортама, само су у неких сората ове пеге

црне, у неких хрђасте, а у неких пурпурне. Сорте с пур-

пурним пегицама, врло се лепо представљају.

Златна лахеналија.

Цветови су оборени и као зла.то жути, а према свет-

лостп се светлуцају као да су воском преливени.

БасћепаИа рел«lпlа АН.

Висе&а лахеналија.

Ова је сорта најбогатија у одликама; има је у преко

30 одлика, које се међусобно у боји цветова и шаренилу

лишћа разликују. У главне сорте, коју приложена слика

показује, лишће је пурпурним, врло ситним, једва примет-

ним пегицама осуто, врло широко, доста заоштрено. Цве-

тови су на ниже оборени, висећи, тробојни: угасито-црвени,

жути и зелени.

Ни у једне сорте нису тако крупни цветови као у ове,

и ни једна их сорта нема тако много, као ова. Милина је

погледати ову биљку кад је у пуном цвету, а бива, да се

у појединим гроздовима по 30 цветова нађу.
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У једну саксију треба од ове сорте само по 3 лука

усадитп, п онда ће порастити много дужн гроздови, са

крупнијим, углсдннјц.м цветовима.

ВисеКа лахеналија.

Најдоњи су цветови и најдужи, а према врху су све

сптнији и у бојама блеђи.

ЦасћепаИа раШДа АИ.

Бледа лахеналнја.

Ова сорта расти до 30 сантиметара високо.

Стабло је увек изверугано; лишће је с лица бледо-

зелено и силним пљоскама осуто, на оку врло угледно.

Од ове сорте имамо две одлике: једна има с почетка

бледо-плаветне, а доцннје бледо-аурпурпе цветове, а у друге

су цветови с иочетка илавичасти, а доцннје, при самом

прецветавању већ, нешто мало Љубичасти.
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У Другој половини месеца септембра, треба 4 —-6 лу-

кова усадити у 10 сантиметра широку саксију, а у добру

п лаку земљу, као иза .пумбул Усађене лукове треба по-

крити два сантиметра високо земљом. Тако засађене сак-

сије треба ставптп на прозоре у умерено топлу собу, јер

им велика топлота шкоди; не развијају ое добро. С почетка

треба мало залпвати, п тек кад се цветовп већ укажу, мо-

жемо мало више заливати. На тај начпн неговане, цветаће

у месецу Фебруару, марту п апрплу.

Бледа лахеналија.

Кад прецветају п лпшће почне да се сушп, треба оста-

вптп, да земља п у њој лукови поступно сасуше. Кад п

то буде, онда треба лукове пз земље пзваДптп, лпшће до

главице, а жиле до венца сасећп п оставптп на хладно

суво место, до времена, кад ће сс опет поново садпти.

ЛЕУКОЈУМ п.

И.еисојиш лгегпиш I.

Дремовац Вук; дрелг Иршнорац

Домаћа лгучаста биљка. Расти 10 до “20 сантиметара

впсоко; лишће је плоснато, затунасто, зелено пли спгавп-
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часто. На врху стабла виси по један звонаст, бео, принер-

ком подбочен цвет; понекад га и по два има; према врху

поједпних цветних листака, расплављено је лепо зеленило,

а на самом врху налазп се чисто зелена пљоскпца. Цвета

у Фебруару и марту. - Кад се на рудини, или између

шибља по перивоју местимице усади, врло лепо изгледа.

Дремовац

За сађење је најбоље време месец јули, август и сеп-

тембар. Дрем воле лаку, добру земљу и мало засењена

меота.

И у саксији се врло лепо представља. Кад се месеца

септембра у повећу саксију по 5 6 лукова усаде, на прозор

сместе п умерено заливају, цветаће месеца јануара п Фе-

бруара. Кад прецвета п лишће ое сасушп, онда треба лу-

кове из саксије пстрести и негде их на сувом месту до

новог сађења чувати.

хЛИЛИЈУМ I.

Ово је један од најомиљенијих родова лучастог цвећа,

од ког многе сорте и одлике по средњој и северној Европи,

и северној •Америци расту, и ја држим, да ни једног српског

села нема, у ком небп по неки струк једне или другс сорте

ил’ одлике овога цвећа нашао. Најпознатија је сорта;
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МНит саисИЛшп Iј.

Лијер' ВсдолиА; белш кршн Сабљар; занбак ВујичиК; алшлуја БрлакотЛ; бого-

родпчшно цвеБе Вук; лшлшја Белостенец.

У Европу је донешен лпјер са Пстока преко Цари-
града.

Лукови избију још с јесени и тако презиме, п тек с

пролећа избпје оно крупно лпшће и стабло. Расти преко

I'/., метра високо. Лишће је линеарно-копљасто, доње је

расуто, а горње наспрамно, на доњој трећинп стабла нај-

гушће и најдуже.

Бели лпјер.

Цветови су бели, светли и јако мирисни; цвета, према

иоложају, од друге половине месеца маја, до месеца јула.

Једна стаблика носп по 2 до 20, у метличастом грозду

изменично поређаних цветова. II лпјера. имамо у разним

одликама, па и са шареним лишћем.

Ј пјер, са свпма одликама, не бпра земљу; ако није

одвише влажна п ако је добро изложена сунцу, њему је

иово.кна.

*

Порастао лијер момче младо, Снахо моја од злата јабуко !

счоред њега ружа цватијаше; Јел’ ти какво добро у род било,

Лпјер момче ружи говораше : те си тако одвише лијеиа ?

»О за Бога, румена ружице, Су чим ли си лице умивала ?

кад си расла, на што си гледала ?*■ Су што ли си млада утирала ?

Ал говори Јпумена ружица : I »Мој ђевере од злата ирстене!

»Нисам расла на бор гледајући, Ја сам лице ђулсом умивала,

већ на тебе лпјср момче младо*. Нар. п. отирала лијером цвијећем*. Нар. п.
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Размножава се врло лако козлићима, оамо што га с

једног места не треба дирати 4 до 5 година. За размно-

жавање је најбоље време око св. Илије, кад се стабло

ночне да суши; оно може и доцније, ал’ тек што ра-

ннје, тим боље. Како се бокор ископа и од козлића раз-

двоји, треба одма и старе лукове и козлнће на одређена

места усадити, а на растојање од 40—5O сантиметара.

За групе, за рудине, за гредице лпјер је прекрасна

биљка.

Даље су изврсне сорте:

IЛКиш ]аисlГоКиш Ногl.

Л.Шит зирегћит Г%. Л,Шит зресЈозит Г%.

Пренраснн лнјер.

Пореклом је из Јапана. Расти преко једног метра ви-

соко. Лишће је раштркано пли изменпчно, положено или

повпјено, светло, јајасто или дугуласто, зашиљено, а ири

Јаиански, ирекрасни лпјер.

дн}
г

заокруглено и у кратку дргаку о’ужено. Према круи-

ноћи лукова, носи свака стаблика по 6—l2, 10 —l5 санти-

метара широких, врло мирисних цветова, који су румени-

касго-бели, обасуги нао крв црвеним иегама, гато заиста

дражесно изгледа. Цвета под саму јесен, а често и раније,

кад је у доброј земљи и на присоју уоађен.
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II овај лпјвр, са свима одликама, врло добро издржава

нашу зиму, ако се оамо мало покрије сламом.

Размножава се, као и преднаведени, козлићима.

Iлlшш ГвађеШгшш Кипге.

ХјШшп IШI. ЈКШит схсе!зит Ноп. К,Шит регесргШит Ноп.

Лавасти лијер

Пореклом је из Јапана. Расти до -2 метра високо; и

у ове биљке избијају лукови још с јесени; лунови су крупни,

више округли; стибло је право, обло, при дну смеђе. Лишће

је светло, мало изверугано, по ободу маљаво; доње је ко-

пљасто, а горње јо линеарно-копљасто, мало уздпгнуто и

на стаблу скоро приљубљено.

Кавкасни лпјер..Јавасти лпјер.

На сваком стаблу има ио Гдо 15 жутих цветова. ,
а

цвета у месецу јуну и јулу.

Размножава се, као обично, козлићима.
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ЕШиш еаис&бхасиш ХјпИ

јЕјШипl Ноп. Ц,Шит топаНеlрllит Шеlп/

НСавнастси лнјер

Пореклом је из Кавкаса. Стабло је право, јако, 1'/
2

метар виооко; лиихИе је раштркано по целом стаблу, лине-

арно-кошвасто, па и при дн}' и ирема врху постуино с’

ужено, чврсто и дебело, по ободу извсругано. Свако стабло

носи ио један до 30 жућкастих, ирема средини црвених

цветова. Цватња одпочне око Ђурђевдана и траје до иоло-

вине месеца јуна.

Преко зиме морају се бокори нечим иокрити, јер су

слаби на зими, а с пролећа треба покривач тек онда ски-

нути, кад кроз љега иробије лишће.

Иначе све као и код лпјера што је речено.

ЈлИши Iоп§тИогшп ТМ>д. таг. НагНвзИ ТТогХ.

Дугоцветжи лвјер.

Дугоцветни лпјср.
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Пореклом је са острова Формозе. Расти 70 —BO сан-

тпметара високо и носи на сваг:ом стаблу по неколико,

14—lB сантиметара дугачких, изнутра белих, с иоља за-

румењених цветова; цвета месеца јуна и јула.

Пега и остало као и код преднаведених.

Врло се лепо представља и држи и у саксијама.

ТлИши ачгаТшп ИпШ.

Златан лшјер-

Пореклом је мз Јапана и Кореје. Лукови су крупни,

са жућкасто-белом, или љубичастом љуском. Стабло је

доста танко, ббло, до Iметар високо. Лишће је узано,

заонггрено, јајасто-коп.васто, кратко насађено, при дн)
г

стабла краће ал’ гушће.

Цветови су врло крупни, у неколнко неправилни, јако

мирисни, од стабла положено одстојећп, мало нагнути, зво-

насти, бели, по целој унутарњој страни са иуриурпо-мрким,

или пурлтурно-љубичастим брадавицама, пегама, пли тач-

кама осутп, са по једном уздужном, као злато жутом иругом по

средини сваког цветног листа. Цвета од месеца маја до јула.

Ова „лплиј а
а

зактева добру, сагоре.шм говеђим ђу-

бретом нађубрену земљу. С једног места не треба ју бар
4 године кретати; лепше ће цветати.

Размножава се с јесени, 4. ил 5. године, кад се буде

с једног места на друго премештала.

Од ове сорте имамо већ и разних одлика, у којих су

цветови више мање осути црвенилом, а место оне жуте

пруге, у ових је цветова пруга румено-кестенаста КШиш

аигаЈиш маг. гићгиш.

У многим страним списима наћићемо, да овај лијер

ретко кад више од 5 цветова на једној стаблпци рађа;

али то не стоји, јер приложена слика је по ФОтограФСКп

снимљеном цвету израђена, а у ботаничкој башти у Гану,

био је године 1889. један комад 237 сантиметара висок,

са 42 подпуно развијена цвета. Множина и крупноћа цве-

това зависи најпре од крупноће лукова, па онда од земље,

њеног положаја п неге. Што су дакле лукови крупнији,

што су у бољој земљи усађени, што је земља више изло-

жена сунцу, тим ће бити п впше и круннијих цветова.
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Иајинтересантнпје су још п ове одлике;

ИШшп аигаШт уаг. боћгоЈеисит ВиИ., у које су цве-

тови бели, нзнутра осутн угасито-жутим пљбскама, а она

средња пруга је чисто као злато спсута., а у одлике

Здатак лпјер.

Iлlшт аигакпп уаг. гићго-уИккит Виll. пруга је цр

вена, а пљбсг:е су много веће и крваво-црвене.
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Iдlшт сгосеши Сћмх.

Врндушаст лнјер.

Пореклом је из Италије и Француоке. Расти по 60 сан-

тиметара високо, а понекад и више. Лишће је расуто, по-

ложено или повијено, ретко кад усправљено, копљасто.

Свако стабло носи по 35 неранџастих, при дну пурпур-

ним пегицама осутих цветова.

Брндушаст лпјер.

Ово је једна од најтврђих лплија; успева у свакој

земљи и у оваком иоложају, па и у хладовини под дрвећем.

Размножава ое као и све преднаведене козлнћима.

II ова је лплија. много лепша, кад се 4—5 година с једног

места не креће. Цвета у месецу јуну и јулу.

Лукови су доста крупни, иа их с тога треба садити на

4(1 сантиметара раздалеко и 15 до ‘2(Ј сантиметара дуооко.

Врло се лепо представ.ва и лако гаји и у саксијама.

IЛПши Могг.

БИшш тгепизГиш Ноп. Вег.

Тунбергов лнјер

Пореклом је пз Јапана. Расти 50 —6O сантиметара

високо. Лишће стојп оређе распоређено по целом стаблу

подједнако, до испод сампх цветова.
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Цветови се не разликују много од цветова преднаве

дене сорте; цвета у месецу јулу.

ТунбергШв лпјер.

Размножава се т;ао и остали, али га бар четири го-

дине не треба са старог места кретати.

МОНТБРЕЦИЈА Ноок. Ваћ.

МопЊгеИа сгосозшјаепога Теш.

Пореклом је нз јужне Африке. Аучаста биљка. Расти

до 70 сантиметара внсоко. Монтбреција сасвим личп на

Монтбреција.

глкдијолус. Лишће је оабл.асто, 3 сантиметра широко, плос-

нато и загасито-зелено. На свакој стаблпцп избију 3 до 5
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цветних класова, а сваки од њих носи по 12 до 20 цве-

това, који се постулно развијају. Цветови су живе неран-

џасте боје и 34 сантиметра су широки; цвета од месеца

јула до под саму јесен.

Размножава се на следећи начин: Кад већ прецвета,

онда ју треба оставити да се сасуши. Пред саму зиму

треба стари бокор извадити и од њега козлиће одвојити,

па пх 68 сантиметара дубоко засебно усадити, и то на

неку од севера заклоњену и сунцу изложену леју. ТТТто

буде земља боља, у коју ће се козлићи садити, у толико

ће бити и успех бољи. Леје, или меота, где ће се луковп

садити, треба ископати 30 —40 сантиметара дубоко, а то-

лико и широко, па ту прекопану, относно ископану земљу,

треба добро измешати шумском црницом, или земљом из

топле леје, или сасвим сагорелим ђубретом п крупним песком.

Кад би настала суша, треба моптбрецију чешће зали-

вати, али сасвим устојаном водом.

Монтбреција може 34 године на једном пстом месту

остати; после тога времена треба ју делити и расађивати,

а увек после цватње.

НАРЦИСУС с.

Од овога рода имамо много сорти и одлика, од којих

ћу да наведем следеће, по облику цветова и по порасту

различне сорте:

Nlll*olBBllB РзеИ (lo->аГ(‘18811К Iј.

Зелена када’ = зелен-мада Вук, МлриикмиК ; баључна ВујичиК, Счбљар.

Пореклом је из Азије. Лучаста биљк а. Расти 30 —40

сантиметара високо; лишће је сасвим узано, као и стабло

дугачгсо, загасито-зелено. Цвег је жут, пун и мирисан.

Свако стабло носи само по један цвет.

Два су цвјета у бостану расла,

плави зумбул и зелена када ;

илави зумбул оде на Дољане,

оста кнда у бостану сама. Нар. П.
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Зелен-када. је врло леп цвет, који се нарочито у групи

на рудини врло дивно представља, а пначе је подесна и

за гредице, као и за саксије.

Зелен-кпда ,

0 некој особеној нези, нема код зеленкаде ни помена;

ништа лакше ни простпје од њене неге. Звлен-када, као п

све остале бп.вке љенога рода, тврде су, п успевају у сва-

кој сувљој баштенској земљи без разлике. Врло се лако и

размножава одвојеним козлићима, што се чини од месеца

августа до октобра.

Бокоре, на које је ред да видпмо и да их делимо и

размножавамо, треба вадити у месецу јулу и августу, па

пх оставити на неко промајно место да се ооуше, и онда

их тек после месец дана треба садити. Зелен-каду и њој

сродне биљке, можемо да не вадимо с места по 45 го-

дина. За лоједине лукове, кад се оаде ил’ пресађују, треба

узети одстојање од 20 до 25 сантиметара.

КагсlBBиB роеИспб X.

СунОВрат Сабљар, ВодоииИ, Пеци{, ; ОВЧМНа Вук ; лужања Висијани ; бокалмкм

1Ј Истри.

Донешен је из мале Азије. Лучаста биљка. Расти 30

до 40 сантиметара високо. Свака је стаблика повијена и

носи само по један, приперком подбочен бео у ког

је сваки листак обивичен црвеном ивицом, а у средини

нвета налази се жуто, такођер обивичено око.
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Има и Једна врло лепа одлпка с пуним цветом.

Иега и све остало, као и код зеленкаде.

Суноврат.

ХаГСIBBПB BуГIаСПB Ваш.

Смрснм суноврат.

Пореклом је из Сирије. Лучаста биљка. Много је слична

преднаведеној, само много ниже растн, 20 —25 сантнметара.

Спрски суноврат.

Лишће је пшре, копљасто, заоштрено, обухватајуће,

зелено. Свака стаблика носи по 25 чисто белих цвегова ,

са жутом круницом у средини.

Месеца августа треба лукове гомплице садити, по 50

лукова заједно у малим размацнма. Иодесан је и за сакснје.
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КагсlBбllб пхтаИб Ват.

Снежнш суноврат.

Пореклом је из Португалије и јужне Француоке. Лу-

чпста биљка.. Аукови су врло ситни, као покрупни лешњици.

Лишће је као у сите, мало сплоштено, 15—20 сантиметара

дугачко; стабло је много краће од лишћа, а свако носи по

један цвет; цветови су као злато жути, на 2—3 сантиметра

дугачким дршкама насађени, једноперасти, левкасти, по

Снежни
суноврат.

ободу равни, до 5 сантиметра дугачкп. Цвета у месецу

априлу.

Зактева сасвим топал п заклоњен положај и меку,

трошну, песковиту, алп добру зем.ву. Преко зиме ју треба

покрпти сламом пл’ шушњем.

Размножава се и негује као п зелен-кида.

>т агсl«Bи« шопорћуПин Виг.

Једноттерн суноврат.

Пореклом јр из Алгира. Лучаста биљк а. Расти 25 до

35 сантиметара високо, има врло узаио, линеарно, зелено

лишће.

Цветови су левкасти, једнопери, дугачки, чисто бели,

по ободу изверуганп.
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Размножава се и негује као и остале, али је врло по

десна биљка н за саконје.

Једноаери суноврат.

ОРНИТОГА<ЛУМ /.

ОгпИћодаlиш ругашМаlе /-. уаг. Iас*еиш Вчш.

ЈВрамлА лум Мншк Вл.кчаи-

Вишегодна лучаста биљка из средње Европе. ,Iук ]е

прилично крупан, бео, кругласто-крушкаст и мало снлоштен.

Расти 50 —6O сантпметара внсоко; лишће је плбснато,

копљасто, прнземно, положено и отворено-зелено.

Цвеће је бело, с налпчја зелено опрутано, сложено у

20 сантпметара дугачке гроздове; цвета месеца јуна. У

самом цвету губн ова бнљка од свога угледа с тога, што

јој лишће баш онда одпочне да вене и да се суши, кад

цвет почне да се развија. Сади се, најбоље гомилице, у

растојање од 25 сантиметара на засењеним гредицама; иначе

успева у засенцима између оређе усађеног дрвећа.

Размножава се козлићима, сваке 3. пл’ 4. године с

јесени.

Ова се биљка и у саксијама лепо представља, кад се

у сваку сакспју по 56 лукова усаде. Зато, што се иреко
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зиме у саксији врло лако негује и вољно цвета, а другога

цвећа у цвету немамо, биће, за извесие цељи, добар и

вранин лук.

Вранин лук.

ПАНЦТАЦИЈУМ I.

ЈРапсгаИиш зресгозиш sаИsl>. НушепосаШз зресгоза Ксгl>

Пореклом је из средње Америке. Лучастп биљк а. Сгиоло

је 45 сантиметара високо; лишће је на дршке насађено,

тшпљасто-јајасто, до једног метра високо и 8 —lO санти-

метара широко. Цветови су на подужим дршкама насађени,

на стаблу у гроњу сложени, као снег бели н ммрисни.

Цвета преко лета.

Лукови оу у ове биљке врло крупни, као гушчије јаје,

округли. Зактева добру баштенску земљу и носве сунцу

изложен, заклоњен положај. Сади се с нролећа, а кад пре-
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цвета, онда се из земље вади и с луковима те врсте по

стуиа, као што је и код других речено.

Панкрацијум.

Да преко зиме у соби двета, треба лукове месеца сеп

тембра у саксије усадити; у сваку сакснју но један.

ПЕОНИЈА Тоигп

ЈРаеоша оШстлаИз Кец. ЈРаеопlа /оешпа I.

Божур' ■ ТазиИ . Двветан Ј Нстри ; нурјак Ј ПриморЈЈ

Домаћа биљка. Корење је дебело, меснато, које често

као нека кртола одебља. Расти до 80 сантиметара високо;

стабло је једноставно; лишће је изменично, крупно, два-

иута на троје перасто иодељсно; иоједине листке су ја-

јасто-копљасте, гбле, с обс стране зелене; средња им је

листка широка, усечена.

Иод ружом је божур цвет,

аа говори божур цвет :

»Ој ти ружо румена,

да је мени мирис твој,
на много 6и досиео :

јунацима за на.шак,

девојкама за косу,

невестама у недра. Нар. п.
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Цвегови су без мириса, крупни, прости или пуни, 10 и

вигае сантиметра у пречнику широки, нрва.во-црвени и стоје

посамце на врху стаблике; цвета у месецу мају.

Но осим ове сорте, имамо у баштама божура још и у

другим разним одлнкама, од којих су китајсне данас нај-

лепше; у њих су цветови још крупнији, бели, жути, или

беличасто-румени и мириони.

Божур је један од најстаријих, а уједно и најкрасни-

јих цветова у нашим баштама.

Божур успева у свакој земљи и сваком положају без

разлике; нит’ му уди влага, нит’ сунчана препека, њему је

Божур.

баш све једно. У присенку су цветови много загаситији,

а на сунцу блеђи.

Божур је биљка, која ое врло лако и негује и раз-

множава. Једном у бољу земљу усађен, не тражи даљс

ннкакве неге, оспм да се понекад залије, кад би баш на-

ступила јака суша; а још г:ад се при указивању пупољака

једном само залпје размућеном крављом балегом, биће цве-

тови много краснији.

Размножава се изданцима, пилићимај, или делењем

старог бокора, сваке четврте ид’ пете године. Ире га не

треба са старог места покретати. За размножавање је нај-

погодније време месец август, јер ћемо у том случају имати

од новога сада идуће године већ, цветаног божура; а доц-

није, или с пролећа сађен, цвета тек друге године.
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Т.

ЈРоlуапН2еB Гиђегоза I-

Пореклом је из Пндије. Лучаста биљка. II у Пндији ју

негују у баштама мириса ради. У Евроггу је донешена ире

200 година. Стабло је руменкасто, 1 до 1 '/
2

метар вирОко;

лишће је дугачко, глатко, приземно је дуже и прикупљено

у ружицу, копљасто и олучасто.

Цветови су бели, по врховима поједпних листака ру-

меии, нрости или пуни и величанствено мирисни.

По.шјантес тубероза.

У јужној Француокој у велпко се гаји она одлика с

простпм цветом, радп Фабрикације мириса парФима, а у

баштама се опет радије негује одлика с пунпм цвећем, који

су по врху
стабла у класу нзменично поређани.

„ Туберозу <с као што ју у оиште зовемо, треба са-

дити у лаку, алп добру земљу, па било да ју на пољу у

башти, или у саксији негујемо, где се такођер лепо иред-

ставља.

Лукове треба, до Ђурђевдана најдаље, већ набавитп.



Пооле Ђурђевдана, кад већ мразеви и хладније ноћи

престану, треба у башти ископати 25 до 30 саитиметара

дубоке, и 10 до 15 сантиметара широке рупе, па их по-

пунитп добром, ђубревитом земљом, и тако оставитп 23

дана, да се ова земља добро слегне. После тога времена,

треба лепо и пажљиво сваки лук усадити B—lo8 —10 сантиме-

тара дубоко, па га ’с почетка само умерено заливати, али

никад не напустити, да земља сасуши. Тубероза ће ту по-

рашћпвати и цветати. Поред лука, треба одма забости и

лепу притку, да можемо стабло уз њу прнвезиватп.

Но да би туберозгЈ имали раније у цвету, морамо ју

још месеца марта усадити у 20 —25 сантиметара широке

саксије, па их сместити у још топлу собу на прозор. Ту

ће остати, док на пољу наотупи топлије време. Дотле ће

већ и лишће избити. Кад се укаже стабло, треба биљку из

те саксије, с трубом заједно, иотрести и у другу, већу уса-

дпти, али пазпти, да се жиле не повреде. Тако пресађену

треба сад изнети на поље, и са саксијом заједно на одре-

ђено место у земљу укопати. На тај ~ће начин за 4 до 5

недеља раније цветати.

Лук само за једну годину траје, п морају се новп лу-

кови сваке године набављати, јер се код нас не могу да

размножавају.

За време порашћпвања и цватње, треба у 8 дана по

једанпут и размућеном крављом балегом залити; биће цве-

тови крупнпји.

I.

Напипсиlиз азlаИсиз I. Иапипсиlиз ћогlепзlз Регs.

Искрнца око Вараждина; грЗНШКула ВодопиИ, Сабљар; НОВЧИВ ЛазнИ.

Пореклом је с Истока, а наиме из мале Азије. Корен

шапоњак| се састојп из кратких, меснатих, вретенастих, с

поља плавичастих или смеђих кртолица, на којима се налазе

протенаста, перушаста окца. —■ Лишће је од чести раши-

рено, од чести усправљено, глатко, понекад белим шарама

мраморисано, у разним облпцима; прпземно је на дршке

насађено, већином кругласто или јајаото-копљасто, усечено-

зубасто, кадкад дубоко подељено; на стаблу га мало има,
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и оно је скоро седеће, двојно- или тројно-перасто. Стабло

је длакаво, вунасто, нарочито на врху, право, једноставно

и.ш мало разгранато, до 30 сантиметара високо.

Цветови су широки, пуни, крупни, а у разним војама.
Пма га у преко 400 одлика.

Цветарска естетика зактева од леиог новчића ове осо-

бине: да има право и јако стабло и да је цвет

лепо и правилно насађен; цвет да је што крупнији и што

пунији; да су на њему боје чисте и јасно обележене и да

је што правилније заокруглен и склопљен.

Новчић зактева мало влажнију, трошну, добро нађу-

брену и добро урађену земљу. Кртолице чапбњке

НовчиК.

садимо и с пролећа и с јесени, 34 сантиметра дубоко.

С јесени сађен новчиИ, много раније и лепше цвета.

Кад после цватње одпочне биљка да вене, да се суши,

треба чапоњке из земље извадити, од земље их очиститп,

на сунцу осушити п до идућег сађења, било јесењег ил’

пролетњег, на сувом месту чувати.

Осим ове, препоручујем још и следеће сорте, које се

све без разлике у групама и на гредицама дивно пред-

стављају;

КапипсиГиз а[гГсапиз Ногl
.,

са крупним, божурастим,

црвеним или жутим цветовима, који рано с пролећа цве-

тају, ако се с јесени раније усаде. Они су чапоњци за
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размножавање бољи, који су једну годину негде у сувоти

чувани, на тек друге године сађени.

Напипстиз асопНг('оЦиз Н. са 50 сантиметара иисоким

стаблом, шакастим лишћем и дивним, пунпм бвлим цвето-

вима,. Ова сорта нашу зиму добро издржава и не мора се

3 —4 године с једног истог места кретати.

НапипсиГив ЈзиЊозиз Н. оаг\ (I. рl. са лучастим коре-

ном, браздастнм стаблом, троперим лншћем п пунпм, жутим

цввтовима. Убава биљка, која не расти више од 35 сан-

тиметара.

САНДЕРСОНИЈА Ноок.

Заи&егбопја аигапИаса Ноок.

Врло лепа биљка оа ситним кртолицама, из којих по

једно уснравно, нросто стабло порашћује; лишће је изме-

нично, седеће, копљасто-заоштрено. Пз пазуха ових лис-

Неранџаста сандерсонија.

това, избијају на дугачким дршкама насађени, суноврати,

округласто-звонасти, једнопери цветови, који су тако светли,
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као да су воском преливени, нерапџасти, по ободу отво-

рвно-жути.

Сандврсонија зактева лаку, пропустљиву, алп доста

добру земљу, сунцу изложено, топло место и мало воде, а

после цватње не треба ју заливати, него оставити да са-

суши, па ју онда ископати, очистити и негде у сувоти до

сађења чувати. Кад се месеца марта усади, цветаће ујулу.

Размножава се пилићима.

СТЕНОГАСТРА Ноок.

ЗГепоуаз!га сопсlппа Ноок.

Пореклом је из Индије. Кртоласта биљка. Расти 30 до

35 сантиметара високо; лишће јо доста ситно, јајасто ил’

пакругло, на дршке насађено, зелено.

Стеногастра..

Цветови су врло |епи, на дугачкпм дршкама насађени,

у правцу положени, правилни, иола. бели, а иола. љубичасти

Стеногастра. воле добру, шумску црницу и доста засе-

шено место. На једном месту у башти, или у једну плићу

а ширу саксију, треба усаднти 10—12 кртолица, да буде

што већи бокор, јер онда лепше изгледа. Пред јесен почне

биљка полагано да се суши, и онда ју треба из земље из-

вадити, кртолице од земље добро очистити, у сув песак у
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једно сандуче сложити м тако оставити да презими. С про-

лећа, кад се земља доврљно загреје, треба опет, онако као

што је речено, садити и довољно заливати.

СДИхЛА с.

ЗсШа сегпиа КМ. ћеl&lсиз Ноп
. Нуасш+ћиз сегпииз

Домаћа биљка. ,/Јук је бео, прилично крупан, круш-

каот, сплоштен, или је дугуласто-јајаст. Лишће је узано,

дуже од стаблике, глатко, загасито-зелено.

Цветови су на кратким дршкама насађени, доста крупни,

илв.ветни. Има одлигса са белим и руменим цветовима;

цвета у месецу марту и априлу.

Повијена сцпла.

Ову биљку можемо врло иодесно да употребимо за

опасивање оних леја, које су засађене зумбуломили лалом.

Добро успева у свакој земљи, у хладовини као и на сунцу.

Размножава се козлићима; на једном месту треба да

остане 4 до 5 година; сади се 15 до 20 сантиметара раз-

далеко и до 15 сантиметара дубоко.

Друга је лепа сорта:

BсШа топорћуПа Ват

Ово је лучаста биљка из јужне Европе. Она се од

осталих сората и одлика разликује поглавито у томе, што
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уз цветно стабло само по један усправљен, олучаст, коп-

љасто-заоштрен, угасито-зелен лист избија.

Цвеће је као небо илаво, сложено по 10 —2O у једном

грозду; цвета рано с пролећа.

Једно.шста сци.га.

Успева у свакој доброј баштенској земљи, а најволије

ону, у којој има повише песка, а која је довољно изло-

жена сунцу.

Размножава се козлићима сваке 2. ил' 3. године, а

негује као н зумбул. Врло се лепо представља и у саксији;

у једну попшру саксију треба усадитн 8 —lO лукова, а у

подједнаком растојању један од другога, да порасле
биљке

правилније, а на тај начпн и лепше пзгледају.
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ТУИИПА I

Лала' ЛазиЛ, МаринковиК; тулниан ПавчА

Цвет најскуаље л&ле: »Зетрег АидивШ.«

Лала је уресно цвеће, које су Турци пз Туркестана,

своје бивше поотојбине, у Европу донели. Године 1559.

Лало, лЗло, ја бих тебе брала,
али незнам коме бих те дала ?

Ти си лЗло дпена и ирекрасна,
ал мириса ни за лијек немаш! Нар. П.
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приспела је лала у Италију. Аустријоки посланик у Цари-

граду, Бусбек, видио је прву лалу између Цариграда и Је-

дрене, од куда ју је понео собом у Зл. Праг. Највећа тр-

говина с лалама водила се у Холанду, а и данас јој је ту

оотало средиште, нарочито у вароши Хаарлему. С почетка

је то била страшна трговина! За један једпни комад лале

од одлике „Зешрег АидибШз, 11 плаћало се је с’ почетка

13.000 Форпната, а најлошији лук од те одлике, имао је

утврђену цену од 5500 Форината! Одлика „УЈсе НоС про-

давана је за 6700 Форината, а одлици „Асћшга! ман Епк-

ћшгеп® беше утврђена цена од 1 1.500 Форината! Купујући

овако скупе лале, многи су богаташи осиромашили, те је

с тога оноземаљска влада издала 27. априла 1637. закон,

којим се је тој страшној и варљивој трговини стало на пут.

Алн још и у почетку XIX. века, продаваше по један лук од

лале за 100 Форината.

Најглавније сорте, које се већином по баштама негују,

ове су:

ТпПра ОеBпегlапа И.

Проста баштенска лбла.

То је обична баштенска лала. У ње је лук осредан,

дугуласт или крушкаст, при днј
г округласт, при врху ши-
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ласт, одевен разнобојном, с поља. глаткОм и светлом, а

изнутра длакавом љуском. Стабло је круто, ббло, 20 —3O

сантиметара високо, обрастло с глатким, седећпм, сигаво-

зеленпм лишћвм, које је по облику широко-јајасто, заши-

лено, равно или изверугано; на стаблу је уже. Свако стабло

поносито носи по један покрупнији, звонаст цвет.

Цветови су врло разне боје: бели, жути, румени, цр-

вепи, снрлетни, вишгвеви
, иуриурпи, љубичасти итд., или

су по две од овпх боја међусобно у разним шарама поме-

шане. Само чисто илаветне лале нема.

Некада је била лала „помодно цвеће", а у новпје доба

морала је и она уступпти своје место другом, „модерпијем"

Пуна баштенска лала.

цвећу, али опет зато остаје она и данас један од најглав-

нијих пролетњих цветова; а заиста је дивно и погледати с

укусом засађену леју разнобојне лале. Од свеколиког лу-

частог цвећа, лале и зумбула имамо у највише одлика.

Лала. имамо раних и позних, високих и ниских, простих

и пуних, једнобојних и двобојних.

Лала је тврде природе, и успева скоро у свакој баш-

тенској земљи без икакве особене неге. II заиста ништа

није простије од њене неге, ако ништа друго од ?ве не-

ћемо, до само цвет. Па ипак, ако хоћемо нешто боље да

изведемо, ако хоћемо да нам цветови буду крупнији и у
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боји светлији, морамо се и при нези лале придржавати

следећих правила:

За добро успевање лале, погодан је свакп положај,

ако је само отворен и изложен сунцу. Ми ћемо међутим
наћи неке сорте, где у сасвим противним приликама расту,

па их има и између жбуња скривених, где цветају и при-

лично се добро држе; разуме се, да је између једних и

других велика разлика.

Земља треба п за трпељиву лалу да је добра, здрава

п пропустљпва; влажније леје треба мало узвисити да буду

сувље, јер у превеликој влази труну луковп. За лалу треба

ђубрити само у највећој нужди, на и онда само с тако

сагорелим говеђим ђубретом, које изгледа већ као црна

земља. Иезрело ђубре внше би шкодило, но-што бп ко-

ристило.

Ире сађења треба земљу добро прекопатп п уситпити.

Неки хоће п сувнше добро да учине, на сваке године ђубре;

то нпје добро, јер ое лала у одвише јакој земљи „измеће <(

,

и повремено изгубрг своју праву боју.

Лукове треба садити у месецу августу и септембру, а

на одстојање од 12 —25 сантиметара, што ће завнснти од

њнхове крупноће; и дубљнна, у коју их треба садити, за-

внсп ће такођер од крупноће, а у средњу руку узевши, треба

их садити 10—12 сантиметара дубоко. У том погледу биће

од утицаја још и земља; у тежу, чвршћу земљу, садпћемо

пх плиће, а у лакшу дубље. Ако мпслпмо да попуњавамо

чптаве леје с лалама, онда треба на то да пазимо, да впше

сорте дођу у средпну, а ниже према крају од леје. При

одбирању лала за једну исту леју, треба одабрати сорте,

које у једно исто време цветају, јер не изгледа лепо, кад

су једне већ прецветале, а друге још цветају или тек пупе;

то је на леји „крезуба баба к . Пред зиму треба преко за-

сађене леје посути суве сламе и метнути на њу коју груду

земље, а још боље цнглпце или црепиће, да ју ветар не

одува. Чим сине пролеће и лукови почну да избијају, треба

овај покривач уклонити.

Лепо нзгледа, кад се једна леја засади лалом, а опаше

крбкусом.
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Кад лукови избију, оида треба. између њих земљу пре-

копкати и уситнити, и тиме је довршен сав рад око лала

до цватње. Кад лале прецветају, онда им треба одсећи

стабло до првог листа, а то с тога, да лукови боље сазру

и боље се развију. Кад лишће пожути, настаје време да

се лукови ваде, па ма лишће и не било сасвим суво. За

вађење лукова треба изабрати оуво време, али не кад је

најжешће сунце. Повађене лукове треба од старе, лањске

љуске очистити и сасећи жиле до венца, али пазити, да се

венац не повреди; нсто их тако треба очиститн и од лишћа

и од козлића. Овако очишћене лукове треба сад оставити

на суво, промајно место, да се добро просуше, али их не

бацити на гомилу, но поређати редимице лук до лука; кад

се овде сасвим осуше, онда их можемо сместити и на го-

милице, али пазити, да се међусобно не оштете. Козлиће

треба засебно чувати,
засебно их и садити, док се у то-

лико неразвију да цветају, што 2 до 4 годнне траје. Сваке

годнне треба лукове вадпти и сваке их године поново са-

дпти; тако ће боље и лепше цветати.

ТпПра Цгеl§т ВдЈ.

Греиг-ова л&ла.

Размножава се козлићима и семеном. Козлићи, на ре-

чени начин неговани, цветају често већ друге године, а из

семена изведени, тек пете године. Пека лалу из семена

размножавају специјалисте, који се тим послом баве, а ми

ћемо ју размножавати козлићима.
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II Греиг- ова је пореклом из Туркестана. Стабло је 20 сан-

тиметара високо, обло, дебело, рунасто; цриземни су Листови

јајасти, или широко јајасто-копљасти, заоштрени, а горњи

су ужи; и једни и други су дебелим нервима провученп,

изверугани и смеђим пљбскама прошарани.

Цветови су крупни, широки, са јајастим или ббјајастим,

кратко заоштренпм, при дну једном црном пљбском обе-

леженим листовима; скрлвтне, вишњеве и жуте боје.

ТиИра тоиТапа Ипсп.

Пореклом је из Персије. Врло ниска сорта, са 10 —12

сантиметара високим стаблом.

Планинска лала.

Цветови су иуриујони, или као злато жути, доста крупни.

За опасивање лалом ил’ зумбулом засађених леја, ванредно

је подесна сорта.

ТиИра Iигсlса ВOНI.

Пореклом је из мале Азије. Расти 20—25 сантиметара

високо ; лишће је широко, јајасто, јако изверугано, снгаво-

зелено. У ове су сорте цветови врло крупни; цветнп листовп

су јако раширенн, неједнаки и неправнлни, вгнпе пли мање

изверугани, B—l28 —12 сантиметара дугачки, подебели, понекад

на неједнаке кајше исечени, а понекад опет по ободу ис-

кидани или ресасти.
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У боји су цветови разни; црвенило је ту заузело пре-

вагу у разним осенама, а исто јс тако и жута боја за-

стуиљена; двобојне су одзике најлепше.

Турска лвла.

ФРИТИхДАРИЈА Т

ЈЕГгНШатIшрегlаИз Р- ЈРННиш Iшрегlаlе Регs.

Пашини тугови АлшиковиЛ; царска вруна по немичко.

Пореклом је из мале Азије и Персије. Расти до једног

метра високо. Лукови су жућкасти, са врло заносним, теш-

Пашини
тугови,

ким мирисом. Стабло је понекад мало сплоштено, ћош-

касто, меснато; лишће је заоштрено-јајасто, при дну јако

раширено, густо, скоро пршљенасто и светло-зелено. Из-
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међу горњих лпстова п цветова отабло је голо, а на врху

носи ио један чуперак заоштрено-конљастнх листова, из

којих избија неодређен број цветова; ови су некад отво-

реније, а некад затвореније црвени, звонасти, на дршке

насађегУи, високи, прости нли пуни. Пашиних тугова имамо

ио баштама у разним одликама, са жутим , простим и пуним

цветовима, као и са шареним листом.

II но цвету, и ио листу и иорасту, разлнкује се од

свнју осталих сората, сорта

ГгШПагЈа Меlеа^гlB

Она је пореклом с цилициског Тауруса. Стабло је 30

до 40 сантиметара високо; свако стабло носи но један

нли два суноврата цвета. Лишће је копљасто, заоштрено,

наспрамно пли изменично, живо зелено и светло. Цве-

тови су звонасти, иуриурни осути смеђим пљоскицама;

врло су лепи, а има их и у другим бојама.

Пур хурни иашини тугови.

Све сорте и одлике ове з&ктеввју отворен,

сунцу изложен положај и лаку, али добру земљу.

Иа рудини, у среднни већих и мањих округлих леја,

као п на гредицама, представљају се впше сорте нашиних

тугова, врло дивно.
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Размножавају се козлићима месеца јула и августа оваке

треће ил’ четврте године. Кад се стабло
осуиш, онда се

бокор извади, лукови од земље очисте, козлићи од маторих

лукова одвоје, и одма усаде на одређена места, 25 —-30

сантиметара дубоко, а у толико и раздалеко.

Ко хоће на старо место поново да сади, он мора стару

земљу избацити, новом је заменути и онда садити. То је

баш и главни услов за цватшу у идућој години, а

особене неге нема никакве.

ХИЈАЦИНТУС Тоигп.

НуасЈпГћиз огхепГаИз В.

Зумбул' Вук, Сабљар, ЛазиИ; царев ЦВ6Т Вјк; белођулија У Перасту.

Пореклом је са Истока. Лукови су округли, одевени

разнобојном .вуском. ЛишНе је линеарно-копљасто, плос-

нато, олучасто, загасито-зелено. Стабло је право, једно-

Зумбул.

ставно, меснато, 20 до 30 сантиметара високо. Цветови су

сложени у гушћим или ређим гроздовима; онп су дпвно

Двоје су се заволели млади,

Омер момче с Мејримом ђевојком,
у иролеће кад-но цвета цвеће,

цвета цвеће, зумбул и каранфил. . .
Нар. п.

*

У зумбула три тулума :

један дадох мајци,

други дадох снајци,
а треКи ђевојци. .. Нар. п.
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мирисни, а у најразноврснијим бојама; насађени су на крат-

кнм дршкама, које избијају из пазуха снтних, кожастих

приперака. Цветови су пуни или прости.

Леа зЈмбул мора имати следеће особине: број листова

мора одговарати дебљини и величини стабла и цвастн;

лншће несме бити приљубљено стаблу, него мора од њега

косо одстојати. Цваст треба да нма што више цветова,

који не смеду висити, а још мање омеду бити оуновратн,

него морају бити у страну лепо положени и тако густи,

да један другог подупиру. Цваст треба да је нрн дну нај-

шира, а према врху мало ужа, да има вид купе, алн су

још лепше оне цвасти, које су сасвим обле, као што слика

показује, т. ј. у којих су цветови једне дужине н при дну

и при врху.

Прости зумбулп имају обнчно крупније и лепше цве-

тове; пма одлика, у којих су цветови 4б сантиметара

дугачки, што код пуних нећемо никад наћи; и цваст се

код простих сората лепше држи и представља, а осим тога

су по прнроди тврђе и раннје цветају.

Остала правила, којих се имамр придржавати при нз-

бору лукова итд., објашњена су у почетку овога одељка.

У башти је зумбул, у својој велпкој разнолпкостн, цар

свега баштеноког цвећа. Разним зумбулима засађена леја,

нарочито кад су поједнне сорте по бојама лепо распоре-

ђене величанствена је! Па још п онај божанствени

мирис!

Земљу, ако иначе није добра, треба помешати са мало

сасвим сагорелим ђубретом и песком. Прн копању треба све

ово добро измешати, па оставити 2 до 3 дана да се слегне.

За зумбуле треба направити округлу леју, а по средини ју

узвисити, да дође купаста; лепше изгледа.

Од месеца августа почевши, па све док време допусти,

можемо лукове садитп; што пре, тим боље. Сваки лук

треба усадитп 10—Р2 сантпметара дубоко, а у то.шко п

раздалеко један од другога. П.шће уђасени луковн, слабнје

и неугледније цветове рађају.

У осталом, што је речено за лалу, вреди све и за

зумбул.
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Од веће је важности неговање зумбула у саксијама, да

пх преко зиме имамо у цвету. Још се на ту цељ негују и

у нарочито направљеннм стакленим боцама и у маховини.

Неговање у саксијама, најобичнији је и најсигурнији

начин, јер ту не треба ништа друго до добра земља и по-

десна саксија. Иеговање у боцама и у маховини, више је

играчка и ствар укуса, а цветови на овај начин гајених

зумбуда, ретко, врло ретко кад, да испадну тако лепи, као

оннх у оакоијама гајенпх.

Ми ћемо с тога, имајући праву цељ на уму, остати

при нези у саксијама.

Пре свега треба се постарати за добре, здраве п за

овај пачин пеговања нарочито однеговане лукове, јер сваки

лук није добар за неговање у саксији.

Ко хоће да има цветаних зумбула у месојеђама, тај

треба да усади лукове у сакоије у почетку месеца септем-

бра; а за доцнију цватњу, месеца октобра.

Не треба све лукове у једно време садити, јер би нам

онда сви, у малим размацима, у једно исто време и цве-

тали; него, да би од Божића па до Благовести имали не-

престано по неки комад цветаног зумбула, треба по неко-

лпко лукова сваких 14 дана садити, и то почев од месеца

августа ил’ септембра, па све до краја месеца октобра, па

п до половине месеца новембра.

Пре свега се треба као што рекох постарати

за добре лукове, па онда за подесну земљу; од ње много

зависи добар успех. За зумбуле најбоља је ова смеса: треба

узети
2

/
3

до
3

/
4

добре баштенске, ђубревпте земље, просе-

јати ју и помешати са '/
3 ,

относно једном четвртином,

чпстог речног, или иначе другог опраног песка. Ако је

земља чвршћа, треба узети '/
3,

а ако је лакша, онда /
4

песка. Ова земља несме бити одвише ђубревита, јер би
у

њој иштркљала стабла п лишће, а цвет би остао неразвијен

и неугледан.

За поједине лукове, не треба да буду саксије преве-

лике. За неговање зумбула праве се нарочите саксије, које

су до 20 сантиметара високе, а 10—l2 сантиметара ши-
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роке. За више лукова, за 35, треба узети и сразмерно

веће сакоије.

Саксије треба сад до обода напунити оном земљом, у

средину с прстима нздубити рупу и у њу лепо положити,

усадитп лук, али тако, да врх лука вири из земље. Око

лука треба земљу мало притиснути, али само око лука,

иначе ју у саксији не треба сабијати.

Земља несме никад бити сува, али не сме бити ни од-

више влажна; влага мора непрестано бити
умерена; с тога

ће битп добро, да се на дно саксије метне једна мала дро-

нажа, од једно 23 сантиметра високо наслаганих кома-

дића дрвеног угља, који ће влагу регулисати.

Сад треба узети један, од прилике 35 —40 сантиме-

тара дубок сандук, и у њега послагати ове засађене сак-

сије једну до друге, па пзмеђу њих нагурати влажног песка,

а и поврх њих да дође 10 —l2 сантиметара високо тога

песка. На овај начин ће се ускорити јаче образовање жила,

а што год се жиле боље развију, биће лепши и крупнији

цветови.

Овај сандук треба сместити негде у подрум, трап, пли

нско друго од мраза сигурно место. Кад се горњп песак

осуши, онда га треба устојаном водом покропити, што ћс

обично сваких 10—l4 дана бити нужно.

После 46 недеља, луковн ће се ужилити, н онда

треба саксије из сандука извадити и метнути пх негде на

тамно место у топлу собу, али подаље од Фуруне н. пр.

под кревет п покрити неким лаким сандучетом, или већом

саксијом, да не допире до њих светлоот. Кад се површина

земље у саксији осуши, треба ју устојаном водом оола-

жити. Овде иод креветом, или негде у орману, остаће ове

саксије B—lo дана. У том ће времену и зумбули већ нз-

бити. Сад је време да сс оданде уклоне и омеоте на неко

тоилије, али оиет тамно место. Да не би тражили тамно

место, ми их можемо сместити баш и на прозор, али сваку

саксију морамо покрпти неком мањом саксијом, или од де-

беле хартије направљеном шкарницлом (Д), да се тако још

за неколико дана од светлости очувају, а ништа зато, што
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је изданак остао жут у тамнини ; позелениће он доцније.

Кад зумбули већ лепо повиооко избију, онда им ое онај

покривач скине, да добију сад пуну светлост. Тако се сад

оставе на прозору да ое даље развијају и цветају.

Многи у томе греше, што засађене саксије одма с по-

четка, и непрестано на светлости држе; то је и узрок, да

им цветови кратки и неразвијени остану, и у том случају

бацају кривицу на продавца од кога су купили лукове ;

„преварио ме је враг да га воси ! (<

рећи ће се онда;-

а ту нема преваре, него је неуспеху криво незнање у нези.

Кад зумбули одпочну да цветају, онда их треба на

оним прозорима држати, који су најудаљенијп од пећи (Фу-

руне), јер ће на тај начин цветови дуже трајати.

х, Париски*, бели зумбул.

Ако би се приметило, да се један или други лук добро

не развија, то је одма сигуран знак, да му се жиле нису

довољно још развиле. У том случају треба дотичну саксију

у онај сандук иовратити, да тамо још 10—l5 дана постоји.

Оспм умереног залпвања, треба цветове посведневно

и орошавати ; па и једно и друго треба чинити уотојаном

водом.

Ко овако са својим зумбулими , лалажа, крбкусима, итд.

поотупао буде, може слободно рачунатп на лепе и добро

развијене цветове.
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Још ћу напоменути и то, да су зумбули с иростим

цветовима подеснији за неговање у сакоијама; осим тога

п много су ранији, а најранији су тако звани аариски бели

зумбули, из чијих лукова по два и три цвета избијају. Они

су много ситнији од других.

Особена је врста

НуасћШшв сашИсаин Ртl>.

Белмчасти зумбул.

Пореклом је из јужне Африке. Р&сти до једнбг и по

метра високо ; лишће је олучасто-кошвасто п дугачко.

Беличасти зумбул.

Цветови су звонцастн, чиото бели и крупни; на једној

стаблици има их по 20 —30; цвета месеца јуна и јула, а

према околностима чак и до августа.

Лукове треба садити врло рано с пролећа, или посамце

на гредицама, или у грs'паЈlа п0 рудини, или на засебним

лејама.

Размножава се козлићпма.
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Во гBB.

СШопо&оха ЈОисШае Вопs.

Пореклом је из мале Азије. Лучаста биљка. Лукови су

ситни као лешњпцп, крушкасти. Лишће је зелено, глатко,

мало олучасто, као п стабло дугачко; сгабло је 12 до 15

сантиметара дугачко, право, круто, глатко, црвенкасто на-

дахнуто, с по једним привршнпм класом, којп носи по впше,

1'/
г

сантиметар широких цветова; цветови су при дну бели,

а при врху алаветни, које се плаветнпло у оној белој основп

иоступно расплавило. Цвета врло рано с пролећа; кад и

сцила.

Хијонодокса.

Хијонодокса је врло тврда биљка п подесна за мале

лејице, или за опасивање већих леја ; и у малим саксијама

лепо се представља. Од ње имамо и више одлика, од којих

једну са чисто белим цветом.

Размножава се козлићима, садп у месецу августу ил’

септембру, не креће се с једног места 45 година, а не-

гује као и сцила.
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КРУПНОЛИСТКЕ.

еђу биљкама, које гајимо цвета ради, гајимо

по баштама и такове, које се“ одлпкују крупноћом и ле-

иотом свога лишћа. У неких је од тих биљака цвет врло

неугледан и сасвим је споредна ствар, а код неких опет

и он доприноси величанственијем изгледу целокупне биљке,

као што је, па пример, случај код кћне.

Због њиховог бујног иораста и угледне впсине, садимо

круанолистке или посамце на рудинама, или у лепо удеше-

ним групама, које треба да су округле или пакрукле, или

их стављамо у средину округле, другим, ниским цветаним

цвећем засејане ил’ засађене леје.

Круинолисте биљке са превеликим и кртим лишћем,

које ветар лако ломи и цепа, као што је случај код мусе,

треба изабрати заклонитија места; у осталом, положај до-

тичног места, најбоље ће нам и сам казати: где ћемо гата

од ових биљака садити.

Неке су од тих биљака једногодне, те се сваке године

морају из семена изводити, као што је крља; неке су више-

годне и остају на једном месту впше година, као што је

равед; а неке су опет тропске, које се код нас из семена

изводе, иа кад се довољно развију, онда се на одређена
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места у башту саде, а пред зиму одатле изваде и у кућу

пренесу да презиме, па на пролеће опет у башту изнесу,

као што је, н. пр. муса; илп пм се пред зиму кртоле по-

ваде,|ша сигурном месту презиме, а с пролећа поново усаде,

као на пр. од кћне птд.

За што подпуније развијће, потребују круанолистке

много хране, довољно влаге и топлоте, и то не само ваз-

душне, но и земне топлоте, па онда и довољно проотора,

да своје крупно и лепо лишће, у пуној мери развију. С

тога је нужно, да се места, где ће круанолистке доћи, пре

свега добро спреме, добром п снажном земљом пспуне п

добро нађубре. Кад се та земља добро слегне, онда тек

треба приступити сађењу.

Бпљке, које ћу овде препоручити, а које не можемо

пзводити сами, као што је н. пр. вигандија, пли муса, мо-

раћемо добавитп од другога, којп се извођењем тих п слич-

них биљака нарочито бавп.

При сађењу група, морамо на то пазпти, да оне нај-

више у средину дођу. Кад их већ усадимо, онда их мора.мо,

сваку понаособ, најпре у корен залитп, па ћемо онда на

залпвачу натаћи решетку, п од озго цео сад политп. Даља

нега, састојп се преко целог лета у томе, да ое п групе

п посамце усађене круанолистке чпсто држе и довољно

заливају. Неће бити излпшно, да се, бар у месец дана је-

данпут, залију круинолистке и размућеном, Фрпшком т;рав-

љом балегом. Псто тако јако упливише на бујније пораш-

ћпвање и снажнији развитак лишћа, кад се биљке свакп

дан с вечера покропе устојаном водом.

Добро неговане, услед тога и добро развпјене крупно-

листе биљке, заиста су велики украс за мале п за. велпке

баште, а исто тако могу и у кућама да послуже за украс.

Тоигп.

АсанИхиа IаШоИиз Ноп. lизИапlсиз Ноп.

Матруна Панчиб; Прнмог КгјЗмиИ.

Пореклом је из јужне Европе. Вишегодна биљка. По-

даначно је лишће врло крупно, перасто, исечено на крупне
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кришке, које су по ивицама зупчасте; насађено је на ду-

гачке дршке, 50 —6O оантиметара је дугачко, а 30 —4O

сантиметара широко, у лепу, до једног метра широку ро-

зету прпкупљено. Из тога дивнога лишћа избијају по 2

метра висока цветна стабла, на којима су по два и два

угледна' и крупна, бела, црвена и љубичаста цвета, у по-

дужем класју поређана.

Матруна.

Посамце усађена матруна, било на руднни, бнло на

малој округлој леји, ?;ад се опаше венцем од лобелије,

алгернатере, или другог ког ниског цвећа ирекрасно

изгледа!

Да јој лншће крупније и у боји живље порасти, треба

ископати иодубл.е руне, па их напунитп добром и ђубре-

витом земљом, уту земљу матруну усадпти, а преко лета

ју добро заливати.
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Размножава се из семена, а још лакше нзданцнма и

делењем старог бокора, сва треће године, с јесеии ил’ с

пролећа.

Кад се пред знму из земље нзвади, у иовеће саксије

чабрнце усади и у кућу унесе, задржн своје лепо

зелено лишће и преко знме, те с тога може у то време

да послужн н у кућн као украс. С пролећа ју треба поново

на одређено место у башту пресадпти.

ВИГАНДИЈА Н. В. К.

ЛЛПдапсМа сагасазапа Н. а КЊ. Ну6.гоlеа шоШз К- а ЗЉ.

Пореклом је из Каракаса, где као жбун растп.

С погледом на величанствен п поносан пораст и круп-

ноћу лишћа, вигандија је једна од најгосподственнјпх троп-

ских биљака за једногодну негу.

Семе треба посејатп месеца Фебруара ил’ марта, па

засејану сакспју покрити стакленом плочом, н држатн ју

у добро топлој соби близу прозора све дотле, док биљчнце

не поникну. Чнм довољно порасту за пнкирање, треба нх

одма у другу саксију пикирати, н што год се до друге

половине месеца маја чешће пикирају, тнм боље; биће много

јаче. У другој половинп месеца маја можемо нх већ на

одређена места посамце расадпти. За једно лето може ви-

гандија преко 2 метра внсоко да порастп.

Лишће је у вигандије тамно-зелено, пакругло, заокруг-

лено, двојно-зупчасто, с лица с кратким, пустенатнм, а по

наличју са врло меканим, беличастим длакама обрастло, 70

до 100 сантиметара дугачко п 50 —6O сантиметара широко;

при врху је лишће, разуме се, много ситније.

Цветови су љубичасто-илаветни и крунни. Прве годинс

не цвета, али би
друге године избио цвет, кад би виган-

дију пред јесен са земљом заједно извадили, у повећу сак-

сију усадпли н у топлој соби презимиЛи, па идућег лета

опет поново у башту пресадили.

Ко би имао топлу леју, тај би могао од презимеле ви-

гандије правити кључице. Ове се много боље развијају п
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крупније лишће рађају од опих, из семена изведених би-

љака.

У башти треба за вшандију ископати рупу, као кад

би садили воћку, па ту рупу попунити добром, ђубревитом

земљом. За вигандију треба изабрати сасвим отворено и

по ваздан сунцу изложено место. Једина се нега састоји

у добром залнвању.

Визандија.

Ја сам једне године оставио био вигаидију и преко

зиме на пољу, али сам около ње направио читаву дебелу

колибу од сламе, да ју од зиме очувам. Кад сам 1. маја

растурио колибу, око струка земљу раскопкао и нађубрио,

порасла ми је вигандија тога лета преко 5 метара; беше

читав грм са многим гроздовима прекрасног цвећа. Због

висине, нисам ју могао даље чувати, и чим су наступили

мразеви, одма је и она пропала.
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I

Саппа IпсНса I.

Пореклом је из Индије. По свом корену је вишегоднл

биљка. Све у овај рбд спадајуће врсте и одлике, а нма их

преко 30, имају за украс велику вредност и посамце и у

групама.

Кане расту I—31 —3 метра високо, имају крупно, јајасто-

копљасто, доста заоштрсно, обухватајуће, светло-зелено,

црвенкасто, или двобојно лишће. Стабло је једноставно, и

Индијска пкна.

носи на врху по више клаеића разнобојног цвећа. Па п

цвет јој није за одбацнвање, јер је у неких одлнка крупан

п угледан. Цеетови су већпном црвени нди жути, плн су

двобојни. Цвета од месеца јуна, па до сампх мразева.
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Канн је за наше прилике полутврда, јер за јсдно лето

пзбије из корена, расти, цвета п семе рађа, кад јој се

корен пред зиму из земље пзвади, негде на сигурном месту

презими, па с пролећа поново уСади. У порашћивању су

све нане једнаке, само се у лишћу и цвећу једна од друге

разликују.

Кад се у групи садп, треба пазити на то, да највеће

сорте дођу у средину, а ниже да дођу у венац око овпх

виших. Па п на боју лпгаћа треба пазпти : у средпну треба

да дођу сорте са зеленпм, а у венац оне с црвенпм пл'

шареним лишћем. Или, у средпну да дођу сорте с црвенпм

лишћем, а у венац да дођу нпске сорте, од којих је нај-

подеснпја Сапа ПассШа ОШеп.. која не растп впше од 80

сантиметара, а пма врло леп, крупан, жут цвет (видп сликуц

Клемаава кана.

И за кћну треба ископати рупе и онаковом пх земљом

пспунитп, као што је речено п код вигандије, ако желимо

да имамо што крупније лпшће, нарочито ако треба негде

посамце на рудпни да стојп. II она ће се боље рапгаритп
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и бујније порастпти, ако се бар једном месечно залије

размућеном Фришком крављом
балегом.

Кћну можемо и у саксији неговати и у кући држати;

и ту ће моћи она који буџачић или стб да украои.

Кад би хтели из семена да изводимо кћну, што је,

разуме се, и најјеФтиније, онда треба семе с пролећа да

натошшо у млакој води; семе је врло тврдо и треба 8 —lO

дана да постоји у млакој води, и тек после тога времена

можемо га посејати у саксије. Кад порасти, онда ћемо

сваку биљку за себе у мале саксије пикиратп и тако их

те године у соби презимити. Пдућег пролећа, ми ћемо их

из тих сакспја пстрести са земљом заједно и на одређено

место усадитп, преко лета добро заливати, да се што буј-

нпје развију и боље цветају.

Кад првп мраз опали лишће, онда треба стабла посећи,

биљке из корена повадпти и негде их у хладном, ал’ сувом

месту презимитп, н. пр-. у еувом подруму, трапу итп. Кад

спјне пролеће, онда треба корење на впше делова поде-

литп, као што је у општем делу речено, па сваки за себе

на одређена места усадитп, и даље неговати као и прве

године.

КАРДУУС I.

Сагсlииз ЈМагlапиз /-■ ЗИуЂит Магlапит ОаеПп.

Шарена сшкавица ВинковиЛ; отебаљ Сабљар; бјелш стршчак, Сабљар; ма-

гаре&а солата Луранте; трш свете Маршје у Сињу.

Домаћа биљка. Једногодна или двогодна. Стабло је по-

дебело, разгранато, бодљикаво, до једног метра високо.

Лишће је нзменпчно, крупно, бодљикаво, лирасто, изверу-

гано п перасто, жпво-зелеио, светло п белим пегама осуто,

што га и краси, због чега се и гаји.

Семе треба посејати одма с пролећа, чим се посејати

може, плп одма како сазре, у ком ће случају у брзо и

нићи, тако ће презимити, пс пролећа ће већ пораститп у

угледне жбуниће. Доцније се и сама ова биљка размножава

просутим семеном, и овај самораст даје много јаче биљке

од оних с пролећа посејаних. Од тих оамониклица можемо

одма с јесени неколико струкова и у саксије пресадитп,
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па негде у хладну одају презимитп, а с пролсћа на одре-

ђена места пресадити.

Бпљкама, од којпх нећемо да пзведемо семена, треба
отабла одма да|посечемо, чим се укажу, да сва снага оде

у проширење листова.

Шарена сикавица.

Употребљује се врло подесно посамце, плп у малим

групама (по три струка #

*

Ј на рудпнама, илп по средини

узвишених, округлих леја.

МЕЛИЈАНТУС X.

МеИапГћив тајог I

Пореклом је из јужне АФрике. Вишегодна биљка. Расти

I — Ч
1

/
2 метра впсоко и жбунасто ; лишће је врло крупно

н гпздаво, прп дну јако наушпто, лпјо-перасто, зупчасто,

спгаво-зелено п рашпрено, 30 —40 сантпметара дугачко, а

20 —3O шпроко; кад се међу прсте трља, онда је мпрпш-

љаво. Иа врху стабла п огранака, нзбпја, у доста збпјенпм

прпвршнпм гроздовпма, неугледан црвен цвет, којп је овде

и споредна ствар, п треба га кпдатп чпм се укаже, да се

лишће боље развије.

Семе не може код нас да сазре, п мора се набавптп

од неког поузданог семенара. Набав.вено семе треба посе-

јати месеца Фебруара ил’ марта у саксију, а понпле биљке

ппкпратп, сваку за себе, у мале саксије, п тек кад време
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добро отопли, онда их из саксија са земљом заједио изру-

чити и на одређена места усадити.

Мелијантус је господока биљка
у башти, заиста нешто

„пз преко мора", што наш народ вели. Пред зиму ое мора

извадити из земље, иа, као и кћну, негде у сувоти прези-

Мелијангус.

мити, ал’ у саксијама. С пролећа се размножава делењем

старог бокора. Ове деонице треба с године на годину преко

зпме у сакспјама причуватп, па с пролећа пресађивати.

Мелијантус треба садити у добру, сунцу довољно изло-

жену земљу, па било то посамце на рудини, где се ван-

редно лепо представља, нарочито кад се једним венцем

нискога цвећа оиаше, било
у групи, било на гредицама

то је све једно, свуд се он лепо представља.

Преко лета мора се и довољно заливати, понекад, као

и вигапдију, с размућеном крављом балегом, да се бујније

развија.

МОНТАНОА Иаи. е1 Iех.

ћегасlеИоИа Вгоп%п.

Пореклом је пз Мексике. Вишегодна биљк а. Расти до

2 метра високо; лигиће је врло красно, наспрамно н у на-
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крсно, по лицу храпаво, по налпчју пустенато, у младости

белпм маљама обрастло, с дршкама заједно 70 сантиметара

дугачко, пзверугано, нерасто, п на велпке, правплне крпшке

псечено. Цвета само у стакленим кућама, а ми ју овде цвета

ради п не гајимо.

Монтаноа заслужује, с погледом на свс њене тропске

особпне н лепоте, њеног достојанственог пораста и издрж-

Монтаноа.

л.ивостп противу ветра п осталнх непогода, као крупно-

лвгста бпљка, нашу највећу пажњу, тпм внше, што се лако

п размножава. Њу морамо пред зпму пзвадптп пз зем.ке п

пегде ју у тонлој собн презнмнтп, па тек месеца маја на

ноље изнети и на одређено место најбоље посамце

усадптп, где ће бптп довољно изложена сунцу. Она хоће

лаку, песковнту, али снажну земљу.

Најпростпјп начпн размножавања, бпо бп пз семена;

ио како се семе врло тешко добива, то ју морамо доцније,
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кадвећједан бокор имамо, кључицама размножавати. Стабло

је истина једноставно, кад се остави да но овојој природи

порашћује, али се лако разграњава, кад му се у извесној

висини одсече врх. Те младе огранке, који ће сад по страни

да избију, треба одсећи, у лаку, песковиту земљу забости,

стаклом покрити, па ће се они ту брзо ужилити. Кад се

ужпле, онда ћемо нх, сваку за себе, у мале сакоије пики-

рати, а доцније на поље нресаднти. У сваком случају ваља

умерено заливати.

МОРИНА Тоигп.

Могша IопдИоИа ЈГаИ.

Пореклом је из Азије. Вишвгодна биљка. Стибло је

једноставно, до 60 сантиметара високо; лишће је перасто,

изверугано, у дршкама с’ужено; приземно је лишће жбу-

насто, а на стаблу јс наспрамно, или је у иршљеновима од

34 лнста сложено, по ивици бодљикаво. Цветови су о

почетка бели, доцније порумене, на послетку поцрвене, и

стоје пршљенасто на стаблу, а у пазухама нри врху зуи-

частих дистића; цвета од месеца јуна па до јесени.

Морина.

Морина је лепа и подесна биљка за украшавање гре-

дица и за групе, само је мало осетљива па влазп, и с тога

ју треба садити у лаку, пропустљиву земљу.

465



Размножава се обпчно нз семена; семе треба купити,

јср оно што код нас сазре, није увек добро, не може иод-

пуно да сазре, па не може ни да клија. Иабављеио семе

треба одма с пролећа посејати у саксије, а у лаку, песко-

впту земљу, са добром дренажом. Кад би.вке за пнкирање

довољно порасту, треба нх посамице пикирати у мале са?:-

сије, па нх тако негде у заклоиу неговатп до пред саму

зиму; пред зиму их унети у кућу и ту пх презимити. Пдућег

пролећа, пресадићемо нх на
- одређена места у башту. Ирн

иресађивању треба добро пазпти, да се жиле не новреде.

Ја сам пробао да ју на пољу презимим н добро сам ју

иокрио, па ми је ипак прозебла и пропала, алп сам се при

пскопавању уверио, да јој срце није толико повређено било,
колико су јој биле жиле од зимње влаге иструле.

МУЗА I.

Миза ЕпзеГе Вгис

Муза.

Пореклом је из Афрпке Абисннпје. Вишегодна биљка

у свом отачеству, а код нас траје, кад се увек пред зиму
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из зем.ве извади, у саксију усади и у топлој кући ирезими,

34 године. Од свију врсти, а има их које у свом отачеству

и добре, слатке илодове рађају, ова је, које научно име

обележава и слика иоказује, за наше це,вн најподеонија.

То је једна дивотна тронска круинолиста би.вка, која

наше лето на по.ву врло добро нздржава, само ју морамо

саднтн у заклоне од ветрова, н. пр. нза каквнх жбунова

нтп., иначе ће јој јаки ветрови сво лншће рашчешљати, и

онда губи од своје угледностн.

Њено лишће порашћује и код нас, у добром ноложају

н добро спрем.веној зем.ви, до 5 мстара у дужину, а до I

метра у ширнну. Њсн нораст сасвнм верно нредставља

приложена слика.

Пајбоље је купитн готову младу бнљку, па ју на нољу

усаднтн, нлн негдс на руднну носамце, нли у средину неке

округле, цветаним цвећем засађене леје. Она ће се ту за

једно лето врло јако развнти, а пред знму треба ју што

раннје тнм боље нз земље изваднтн, у саксију усадитн н

у кућу унетн да презнми; с пролећа ју опет на своје место

пресаднти н добро залнватн. Муз а зактева нсту нриуготову

земљншта н негу, као н вигандија.

Ргапсћеl опнсује у „ЈагсИн-у” једну нову музу из Ки-

таја, која је према опнсу најмања од свију данас познатих,

а то је Миза ћгзгосагра, која не растн више од 60 санти-

метара.

Тоигп.

ЈУlсоИапа шасгорћуПа sргеп%.

Дуван
* ЛазиЛ ; тутуж Пизели ; духан Вук.

Пореклом је из јужнпх крајева северне Америке. Овај

се дуван разликује од обичног дувана много снажнијим

порастом и крупнијим лпшћем, па п крупнијим, руменим

цветовима, и због тога се употребљује за украшавање по-

јединих места на ру|инама, а садн се п по средпни већпх,

Кад ја будем иаша сарајевски,

чудан ћу ти адет иоставити :

цванцик момак, ио дукат ђевојка,

удовице ио лулу дувана . . . Нар. п
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округлих леја. Кад се отрукови овога дувана у добрим при-

ликама, а поред добре неге, снажно развију, неуступају на

пзгледу ни једној крупнолиотки, а поглавито сорта брази-

лијанска, од које сам имао струкова са 90 сантиметара

дугачким п 60 сантиметара широким лишћем, а у најновије

доба добисмо сорту МlСоћ'апа соlоBBеа са лишћем црвен-

Дуван.

кастих ребара, па онда псту сорту са зеленим и белим

лишћем.

Како овдс сматрамо дуван за украсну бпљку, коју ве-

ћнном посамце негујемо, то ћемо добро учннитп, да на

оном месту, где мпслпмо дуван усадптп, нскопамо повећу

рупу, да ју понунпмо добром ђубревптом земљом, а усађен

струк добро залпвамо, да нам што бујннје порашћује.

II од њега ћемо мало семена посејати у једну поширу

сакспју, па од понпклпх бпљака 53 најснажнпја стручка

оставптп, а друге повадптп. Кад време дозволп да се могу
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расадити, треба их одма и расадити; гпто раније тим боље,

јер што је расад од дувана старији, све се теже прима,

т. ј. дуже болује.

Ако желпмо да имамо жбунастпје струкове, онда нм

нећемо датн да цветају, него ћемо цветове, чпм се укажу,

носећи.

РЕУМ I

Нћеит Воп.

.Равед КузмиЛ; Т*евент Црношрац

Пореклом је из средње Азије. Вишегоднаббиља,к а, која

н код нас врло добро нздржава знму. Расти од прилике

Јужни ревент.

1‘/
2 метар високо; стабло је у младости црвенкасто, а доц-

није пожути. Лишће је изменично, на дугачким, дебелим,

риђастим дршкама насађено, срцасто-јајасто, 40—-60 санти-

метара широко, пзверугано, по ободу нешто мало наборано,

а оно на стаблу је много ситније.

Ова сорта код нас врло ретко замеће семена, зато ју

доцније размножавамо делењем старог корена. Ако хоћемо

да имамо крупније лишће, које се посамце на рудини врло

лепо представља, онда треба цветне стаблике, одма чим се

укажу, да иосечемо.

Но ако би ову круанолистку хтели да усадимо у сре-

дпну неке у.звишене округле леје, онда ће лепгае бити, да

и стаблике оставимо.
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Друга је прекрасна сорта Кћешп СоИЈпЈапшн Рггск.,

која до 2'|
г

метра високо расти и од пређашње се у много

уресннјем н перастом лишћу разликује.

Колин-ов ревент.

II раввд, као украсна биљка, зактева добру п добро

спремљену земљу, н доста воде преко лета; у томе се је-

дино н састојн сва његова нега.

РИЦИНУС 1..

НШпиз сошшишз I. Шсшиз аМсапиз Ноп. ЈЕИсшиз јишсепзгз Веsј

Крља Црнспорац ; 17ИЛИШв ВК8 Сабљар ; подлан ВујнчиП.

Пореклом је из Пндпје и Африке. Једногодна биљка.

По месту и земљи која јој се одреди, као и по начину

како се буде неговала, расти крља I—31 —3 метра високо; она

је једна од највећих наших једногодних биљака, у разним

сортама н одликама, које се, све без разлнке, из семена

постојано размножавају. Поједине одлике разликују се ме-

ђусобно у начину пораста, по боји стабла и лишћа, а не-

које и по боји цветова, као и по шаренилу семена.

Стабло је цевасто, птупље, с почетка једноставно, па

онда више мање разгранато; цела је би.вка осута белим
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пепељком. Лишће је крупно, на дугачким дршкама наса-

ђено, штитасто, шакасто, више мање зубчасто, подељено

Црвена. крља.

на 5—7 9 неједнаких крнжака. ЦввМе је неугледно н збн-

јено у гроздовнма по врховима отабала и огранака.

Овична крља

Одлика РасЈпиз гаигхђагГепзхз Н. е1 Bсћ. одвојила је

крупноћом свога лпшћа од свпју других; лишћв је сасвим
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отвррено-зелено, 70 —BO сантиметара широко, а ребра су

бела; п семе је у шаренилу ванредно лепо.

Сансибарсна одлика.

Шсишз сашћосl§’епßlß Н. с1 Bсћ. растп до 2 метра ви-

соко, са врло уресним, црно-мрким ,
металично-светлпм

лпшћем и стаблом.

II крљу употреб.вујемо за, украшавање напшх башта

плп посамице, плп у групама, а од крље можемо врло

дивне повеће групе да правимо, јер се п по виспнп, и по

порасту, п по лпшћу може врло лепо да групшпе.

У отачеству свом, она је впшегодна бпљка, где до 10

метара впсоко порашћује, али је, што год је старпја, све
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неугледнпја, јер се лпшће све већма разређује, и губп од

свога угледа у оној велпчпнп чптавог грма.

Ми сејемо крљу одма с пролећа на место где ће п

остати, по једно, два, или три зрна, а можемо ју сејатп п

Камбогеска одлика

с јесенп, јер семе код нас добро у земљп презими, и у том

случају раније нпкне с- пролећа, па се п бо.пе развпје.

II крљу треба преко лета добро залпвати, понекад п

размућеном балегом, а то је п једпнп посао п нега, коју

целога лета од нас зактева.

Кад бп на место, где мислимо посејатп крљу, пскопалп

I метар дубоку и 50 сантиметара шпроку рупу, па ју до

половпне нспуннлп са у половпну сагорелпм коњскпм ђу-

бретом, а допунилп добром, сасвпм сагорелим ђубретом из-

мегааном земљом, и ту посејалп крљу ,
а преко лета ју по-

некад залплп, не само размућеном крављом балегом, него

н млаком водом, онда би се крља у тој мери у свпма де-

ловпма развпла, да бп ју бпло чудо видптп! Ово нарочито

треба чпнитп код посамце у рудпнп стојеће крље.

Посамце стојећу крљу, треба опасати неким нпскпм

цветаним цвећем, или телантером.
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соланум и

Зоlапиш гоТоизГиш ТГг епН.

Пореклом је из Бразилије, где као вишегодна биљка

растп, а ми ју гајимо као једногодну и као такова је нај-

лепша, јер се старија прореди и губп доње, најлепше ли-

стове. Од овога рода биља имамо повише врсти, али је ова,

с обзиром на крупноћу лишћа, најугледнија.

Соланум.

Расти преко једног метра впсоко; стабло је дебело,

јако разгранато, обрастло јаким, при дн}
г широкпм, чврстим

и јако оштрим бодл.икама; иначе је цела биљка осута хр-

ђастим, лепкавим длакама. Јишпе је врло крупно, јајасто-

пакругло, по ребрима бодл.икаво, заоштрено, изверугано-

перасто, са 8— 9 пакруглих, шилатих крижака, од којих је

горње трпугласто, а сви су длакави, с доње стране сигави;

младари и младо лишће кадиФасти су и црвенкасти.

Цветови су ситни, бели
,

а плод је кестенаста вишњица.
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Посамце на рудини, дивно се представља, само треба

изабратн место, које је по ваздан изложено сунцу н до-

вољно залпватн.

Месеца марта треба семе у сакспју посејати, па док

је расад још сасвим млад, треба га поједннце у мале оак-

сије"пнкирати, а после Ђурђевдана са земљом заједно нз

сакенје истрестн и на одређено место усадптп.

475



ПАПРАТ-БУЈАД.

апратп су ванредно лепе и уресне бпљке,

које нам п у башти п у кућп, п зими и летп, служе за

украшавање извеснпх места. Складно смештена иапрат, у

смесп с осталим цветаним цвећем, изванредно се представља

на сваком месту, а од ситнијих, фпнијих сората, праве п

величанствене венце невестама.

Паират нема ни лпшћа, ни цвета, ни семена бар не

у оном виду, у ком смо навикли, да све то код другпх бп-

љака налазимо. Што код иаарати зовемо лишћем, то је некп

вид лишћу сличних гранчпца, које су пре подпуног раз-

витка, као пуж савијене. Ми пх у цветарству зовемо хвбје.

На наличју тога хвоја а понекад и на одвојеном кла-

састом хвоју поређанп су разнолики органи за оплођа-

вање тога рода биља, у виду брадавнчпца или чахурпца,

које се научно „спорангпје« зову, а органп сами за себе,

зову се ),спбре. с' То је ситан, код неких сората мрк плн

црн, а код неких опет жут, неранџаст или црвен прашак,

и то је семв.

.Бубитељ цвећа, којп, нити пма све потребностп, а ни

знања ни вештине у томе, неће бити у стању да размно-

жава иапрат из тог семена. Па и нашто би му био тај
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узалудан труд и мука без невоље, кад му је много лакше

и сигурније размножавати изданцима и делењем старог

корена?
Паирате је врло лако неговати. Они најбоље успевају

на више хладовитим, засењеним местима. И на сунцу из-

ложеним местима добро напредују и бивају лепи и угледни,

кад се само добро пазе и негују. Добро Је, и погодно за

боље успевање иаирати, кад се око сваког бокора обложи

по мало ситне маховине. У саксијама нсговану иаират још

и краси ово облагање маховином; изгледа нешто природ-

није, лепше, величанственије.

Све врсте подједнако се негују, а сва се нега састоји

у доброј земљи и одржавању потребне влаге, па онда ре-

довном орошавању хвбја, што се два, три пута преко дана

може да чини; у толпко ће хвбје бити живље и светлије.

Најгоре је за иаират, кад се напусти и занемари за-

ливање; и ако се једном само труба сасуши, онда ће, ако

баш и не пропадне цела биљка, увенути оно младо хвбје,

које се, и ако оживи, никад више неће угледно развпти.

За сваку сигурност, треба под саксију метнути чинијицу п

у њу насути воде, да се жиле п од оздо насите водом.

Само на тај начин може хвбје угледно да се развије. И

повремено заливање с размућеном крављом балегом, под-

помаже бујнији развитак хвбја.

Песковита
шумска црнпца, то је најбоља земља за

иаират. Паират не воле извештачену земљу; она зактева

природну, песковиту шумску црницу, или ону горњу црну

земљу с утрине. Ту земљу с утрине треба довољно поме-

шати с испраним крупним песком, и то је онда најбоља

земља за иаират, нарочито онда, кад јој се дода и по неки

комадић тресета, где га има, а где га нема, може и без

њега да буде, или га може да замене неки комадпћ др-

веног угља, или добро иоушена и на комадиће исечена

барска маховина (барска стеља); нарочито је ово добро за

Финије, ситније сорте.

После свега, ваздух је најглавнији и битни
услов за

добро развијће хвбја. У соби гајеној иаиратини, треба сва-

ком могућом ириликом припуштати ваздуха, али пазити, да
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не буде прп том промаје, ни нренагле промене у темпера-

турп; п о тога, кад се зпмп отварају прозорп, треба па-

ират дачКе од прозора уклонити.

II топлота је врло важан услов за што нодпунпје раз-

виће хвбја. II тропске паиратине, кад су усађене у добру

зем.ву, кад се добро п редовно залнвају п орошавају, пре-

красно се развпјају у собној топлотн од 10 —степенп;

сунчана топлота може бптп п јача за оне сорте, које се на

но.пу у баштп негују.

Исто је тако пужпо п повремено понав.пање зем.ке;

алп, кад то треба да буде, то се неда у опште одредптп,

то завпсп од сорте, јер разне сорте, пмају п разну вегета-

цпју. Младо хвоје, најбо.ке ће на>l казатн, кад треба зем.ку

да обновпмо; чпм младо хвоје одпочне слабнје да пзбпја,

време је, да се зем.ка обновп. Прп обнав.каљу зе.м.ке треба

п на то пазнтн, да се не узнма одма п већа сакспја; стару

сакспју треба добро нспратн, као што је на свом месту о

сакспјама речено, жплс од старе зем.ке очпстптп, па бп.кку

у псту сакспју, с новом зем.ком само, усадптп.

За размножавање н пресађивагке, најбоље је време, или

што ранпје с пролећа, плп месеца јулп, август п септембар.

Осушено хвбје на пољу, не треба с места уклањати;

оно треба да покрије бокор н да га од знме боље очува,

јер га је за то п сама прпрода одредпла.

АДИЈАНТУМ BтИћ.

Једна врста папрата пз јужнпх крајева Европе, од ког

пмамо впше сорти п одлпка, које се међу осталпм бпљкама,

као п засебно, врло дпвно одлпкују, а нарочито се у ки-

тама букетпма прекрасно представљају. Најпознатпја је

Л(Шшlшп сарШпв Уепегхб X.

ЈЗмлннв власн Матиоли

Од ове сам одлпке највеће п најлепше жбунпће нашао

у једној пештернци, на старом путу с Цетшва Рпјеци пдућп,

впше Добрнског села, у Црној Горн.
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У ове је одлпке хвдјв иасађено на врло танким дрш-

кама, које изгледају, као да су нанрав,венс од танких>

црних, илн омеђих жица. Поједини листићи, од којих је

хвоје саставл.сио, илавичаото су зелени п такођер су на

танким дршкама насађени.

Вилине вл&си.

(Јва биљка може код нас, а у добром заклону, п на пољу

зиму да издржи; но ппак неће шкодити, ако се мало сламом

покрије. За вештачко стење, пештере итп., врло се добро

употребљава, као и за саксије.

Вилине власи зактевају врло лаку, шумску црницу,

доста влаге и од жестоког сунца засењен положај.

Најлакше се размножава с пролећа, делењем старог

бокора.

Bм\

А.сгозИсћиш сћгузорћуИиш 5-ш. О-ушподгашшесћгузорћуПа КаШ/. Се-

горГегГз сћгузорћуПа I*к.

Стелшца Медвед.

Пореклом је с Антилских острова (АмврикЛ Више-

годна. биљка.

Хвдје је 20 —3O сантиметара дугачко, повијено, с лица

зелено, светло, а с наличја као злато жутим пепељком

посуто.
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Лнростихум је подесан само за негу у сакспјама у

соби, јер не нодносн спољни оштрији ваздух. При нези ове

Стелица.

бп.вке, најглавнпјп је посао тај, да се два, трп пута преко

дана прска млаком водом.

Ово је врло лепа п пнтересантна бп.вка, за коју је

вредно, да сс око љснс неге п мало впше труда уложп.

АСПИДИЈУМ В. Вг.

Л.зрlсИит таз sи\ РоlуросИит ЈРШх таз I. БазГгаеа РШж таз

Ргепш ЈРоlузИсћит IРШх таз КоЛ.

Бујадна Вук , навалаПанниб; папрат ЉзиЛ; ггашпунка СладовиЛ.

Вишегодна домаћа биљна.

Пз жила избија 60 —lOO сантиметара дугачко, двојно пе-

расто хвбје, са изменичним н дубоко усеченпм, кругластим илп

дугуластпм, неједнако ровашеним плп зупчастпм лпстићпма-

Илодници су дебелп, кругласти, и на свакој лпстпнп

у два успоредна, збпјена реда поређани.

Најбоље успсва у шумској црнпцп, а п у свакој другој

доброј, сагорелпм ђубретом помешаној зем.ки.

Одлпка ЛврЈсИиш КШх шаз уаг. опвкаПип НоН., пма

збпјенпје листпће, којп се од оздо поступно шпре, а од

половпне с’ужавају, па се онда прп врху папрасно опет про-

шпре п у виду увбра (петлове кресте) раздвоје. Врло пн-

тересантна бп.вка и у разнпм облпцима у хвоју.
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АтриИиш BрlииlоBит Bго.

Псто тако домаћа впшегодна биљка, са тројно-перас-

тпм, до 50 сантпметара дугачкпм хвојем. Листне су кришке,

Бујадка

илп листићп, дугуласти, затупаоти, или завршкаотп, по ободу

зупчасти.

АврхЛхпш асиlсаlиш 81».

Бодљикава бујадка.
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У ове сорте пзбија до једног метра виооко хвдје, које

је дугуласто, на оба краја с’ужено, двојно-перасто. Листићи

су изменични, међусобно гус-ти, при дну клисасти, ушасти,

по ободу зупчасти, а на врху заоштрени.

Бујадка је диван украс и посамце на рудини, п за

стење, вештачке пештере п за саксије у собп. За њу је

ногодна свака добра баштенска земља. Она успева и на

ошш местима, која су по ваздан пзложена сунцу, само кад

се доволшо залива; алп, п поред најбољег залпвања, тако

изложена сунцу, неће иматп тако крупно п дугачко хвбје,

као кад расти негде у присенку.

Размножава се делсњем корена и изданцпма с пролећа.

АТИРИЈУМ ОС.

ЛЛ&угшт ЈРШх Гоешша КоО:. Л.зрlсИит ЈРШх Гоетгпа. s:. ЈРоЈуросИит
ЈРШх Јоегтпа уаг. ЋЛллгогИоИ Иоп.

Расти до 1 метра внсоко, са двојно-перастпм, дугу-

ласто-коиљастим хвбјвм ; кришке су такођер дугуласто-коп-

љасте, са ровашено-зупчастим ободом. Ова одлика, коју

ботаничко име са уаг. ЕРуогШи означава, има по врховима

Атиријум.

појединих крижака лепезовите израсте, што ју много улеп-

шава. Сво хвоје укупно, сачињава врло угледне жбуниће
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Употребљује се као и преднаведена бујадка., а размно-

жава делељем корена, сваке треће ил’ четврте годпне, с

пролећа.

блехнум тш.

ЈВЈесћпит писЈиш IУША.

Пореклом је пз Вирђиније. Вишегодна биљк а.

Ово је врло угледна папрат, са 60 —BO и више санти-

метара дугачким, а до 30 сантиметара широким хвбјем,

Блехпум.

које више личи на хвбје неке палме. За неговање у соби,

блехиум је врло красна биљка, за коју ће сваки пре рећи

да је палма, јер старије биљке имају и доста високо стабло.

Хвбје је угасито-зелено, светло, кожасто и величан-

ствено; дршке су црвене, маљаве, при диј
7

перушасте.

Размножава се изданцима с пролећа.

ВУДВАРДИЈА Bт.

ЛАХосхЈмљатсИа. гасћсапз s™.

Налази се у свима 5 частима света. Једна господствена

вишегодн а биљка, са 80 —100 сантиметара дугачким, врло
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депо обореним, отворено-зеленим хвбјем, које је при дну

до 30 сантиметара шнроко, пераото, са зупчастпм кришкама.

Вудвардија.

За украшавање стења, као и за гајење у соби, врло

подесна биљка.

Размножава се изданцима с иролећа.

ЛОМАРИЈА тисl

Бошапа дЉђа. IVИИ.

Пореклом је из Ауетралије. Вишегодпа биљка.

Ова папрат порашћује као ниско стабло са лиснатом

крунпцом, н сродна је блехнуму. Хвдје је 50 и више сан-

Лимарија.
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тиметара дугачко, перасто, отворепо-зелено, кржасто и

светло.

Преко лета можемо ју гајити и на пољу, а преко зиме

у соби, у којој мора бпти бар 68 степени топло. Зактева

умерено заливање.

Размножава се пзданцима с пролећа.

НЕФРОДИЈУМ Рге*l.

ЈУерћгосИит К. Вг.

Пореклом је из Аустралије. Увек зелена, вишегодна

биљк а. Хвбје је жљездичаво, по налнчју маљаво, 40—5O

Нефродијум.

сантиметара дугачко, светло и отворено зелено, двојно-

перасто, у усирављену метлицу сложено, у чему се од

осталих папрати знатно разликује; кришке су сабљичасто-

кошвасте. Дршке су у младости риђасте, са појединим,

тамо-амо расутим крљуштама. Ова је папрат подеснпја за

неговање у соби, но на пољу.

Размножава се с пролећа изданцима.

OНOI{\ЛЕА А

Опосlеа зепЉШз I.

Пореклом је из северне Америке. Вишегодна биљна.

Хвдје је 50 сантиметара дугачко, перасто, са роваше-

ним кришкама, од којих су доњи дужи.



Оноклеа је једна од пајкраснијих папрати. Врло је по-

десна за украшавање стења, водопада, обала вештачкпх

језера п потока. Најбоље успева у лаком тресету и у влаж-

ном земљишту, јер је она, скоро рећи, баруша, и кад се

(Јноклаа.

онде, где нема довољно влаге, побоље залива, порастиће

јој хвоје п до 70 сантпметара у дужпну. II за саксије је

подесна.

Врло се лако размножава изданцима с пролећа.

ОСМУНДА I.

Озшипсlа тедаИз 1-

ДомаКа, вишегодна биљка.

Хвдје је п преко једног -метра виеоко, двојно-перасто;

кришке су скоро наспрамне, са дугуласто-коп.кастнм, кратко

насађенпм, нејасно пзубанпм крнгачпцама; све ју то од

другпх папратпна у лепоти п одваја, алп ју највпше красе

повеће метлице, које по врху хвоја порашћују п у којима

се налазе органп за расплођавање. Од месеца маја, па све

до јесенп, у најлепшем је свом руву.

Са крупног хвоја п господског пораста, осмунда је за

украс, од свију њенпх сроднпца, најлепша. Ако хоћемо да

ју пмамо у пуној красотп, онда јој морамо пзабратп п дати
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подесно, њеној природи одговарајуће место, ато је: вдажно

зем.внште, дово.вно светлости, али опет зато да не буде
по ваздан нзложена суицу, но да је већииом у хладовини.

Добро ће бити, да около бокора метнемо маховине, која

еће јој очувати иотребну влагу.

Осмунда.

Из корена пзбијају многи изданци и гањима се с про

лећа размножава.

ПОЛИПОДИЈУМ Ђ.

ЈРоlуро<Ииш \гиlдаге I.

Сладшч МаринковиИ; ослад ВукасовиИ; слатка ттапрат Црногорац; лезшбаба

Слабич.

Домаћа вишегодна. биљка. Хвдје је 20 —4O сантнметара

дугачко, перасто, са изменичним, шиласто-јајастим или ду-
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гуластпм, нејасно зупчастим кришкама. Има га у више

сортп п одлпка.

Растп по старпм зидинама, на обалама шумскпх потока

п око старих растовпх пањева. С тога, што је ова папрат

врло сптна, може најподеснпје да се употребп за украша-,

вање стења, па п у малим сакспјама усађена, врло се лено

представља, кад сс пзмеђу другог цвећа уметне.

Сла.дич подноси и сасвпм отворен, сувљп положај, алп

је много напреднпјп у хладовпнп, где му хвоје много лепше

п бујнпје порашћује.

Размножава се врло лако делењем корена с пролећа.
Много је лепша, п за саксије много подеснпја одлпка

Роlуро(lиllп аигеши X.

Златин Ноеак

Пореклом је пз средње Амерпке. Хвоје је сигаво-зелено,

чисто јс модро, дупоко урезано, 30 —6O н впше сантпме-

Златин

тара дугачко, гтовијено, на врло танкнм дрнткама насађено.

Плодннце сс налазе на налнчју хвбја, у внду ситних, не-

ранџастнх брадавнчнца. Врло лепа би.вка, која се у групи

међу осталим цветаннм цвећем, врло дпвно представ.ва, и
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прп мало пажње, под обичним околиостима, врло добро

држп, само ју треба прпчувати од подневног сунца.

Размножава се делењем корена.

Величанствена је сорта и

Роlуро(lшш шогћШозпш ТШнј.,

у које је хвдјв 50 —7O сантпметара дугачко, перасто, у

венцу крунасто ноређано, што јој ванредно леп пзглед даје.

Мора се у собп на топлом месту држати, од промаје чу-

ватп п свакн дан по два пута млаком водом орошавати.

Вваип. е1 Зрегпд.

ЗеlадЈпеllа ШагГепзи ТПП,I. е{ Зрг.

Пореклом је из Америке. Вишегодиа биљк а.

То је ниска папрат, од које се неке одлике и по земљи

шире као маховице. Приложена слика показује једну одлику

с управљеним, 20 —25 сантиметара високим хвдјем, и која

је врло подесна за неговање у соби.

Селагинелс имамо у неких 40 одлика, које се већином

у боји и начину пораста једна од друге разлпкују. Већина

их је у леиом и веселом зеленилу, а има и одлика с пре-
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красним металним преливом; ове су, нарочито за саксије,

најпристојннје.

Кад се сади у обпчне саксије, онда треба направпти

повишу дренажу, јер селагинела врло плитко врежи са сво-

јим жилама.

Селагинела.

Размножава сс пзданцнма или кључицама; и јсдно н

друго можемо предузнмати преко целе године, кад год

хоћемб.

СКОЛОПЕНДРИЈУМ Зт.

Зсоlорепсlгшт оЈпсЈпагит Вм. Л.зрlепlит Зсоlорепсlтшт I.

Јелењак Вук, ВујичиХ; јеленснш језнн ЛазиК; језнчац Сабљар; увнс око Счња

језнчнна ВодоииИ.

Домаћа, вишегодна биљк а.

Хвдје је усправљено, 20 —4O сантиметара дугачко, ко-

жасто, по ободу цело, прн дну мало срцасто, с лнца уга-

спто-зелено, с налнчја нешто мало блеђе; дршке су црне,

перушасте.

Јелењак расти код нас на влажнпјпм п хладовитпјим мес-

тима по шумама, а даје се врло лепо употребптп по стењу,

као п у соби међу осталим цвећем у саксијама. Хвбје ис-
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траје од једне дб друге године и порашћује у угледним,

густим жбуиићима.

Размиожава се врло лако изданцима с пролећа.

Јелењак.

Од обичног Јелењака, мног.о су угледнпје одлпке гшг.

ипЈиШит' спзрит п тасгоирогигп, са изверуганим, убра-

ним, или пазубљеним хвбјем.
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САГАРИЦЕ.

агарице су симетрично направљене леје, у

разним правилним и неправилним облицима, а засађене ил’

засејане разним, сасвим ниско растећим биљкама. Праве

сагарице, нису никад нопуњене само цветаним биљкама —■

„цвећем", него на изменце: цвећем и биљкама, које имају

разнобојно лишће; кад се то према извесној мустри пра-

вилно распоредн и изврши, онда те леје изгледају као дивно

извезене ил’ откане „саге
((

(ћилимовн), што им је у цветар-

ству и име „сага дало.

За ирављење и поиуњавање сагарица, треба, иоред

урођеног укуса, још и знања и вештине, доброг иознавања

за сагарице прикладне Флоре, и много стрпљења. За

уредно и иравилно одржавање сагарица, што се у главноме

састоји; да поједине сорте биљака не прелазе оне, лењиром,

шестаром и садиљком тачно обележен‘е границе, •- морају

цветару маказе бити неирестано у руци.

Сагарице су још у XV. веку прављене по цветњацима

велике госпоштине; доцније су напуштане, а у новије доба

опет су дошле у „моду
<(

.

II заиста, од лепо, укусно и пра-

вилно изведене сагарице, ништа дивнијег немамо у цветар-

ству; јер кад погледамо приложену слику једне сагарице,

која је била пред двором краља Лудвига XIV., морамо и
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данас да се дивимо њеној изради, и ко није видио такових

и сличних сагарица, тај мора иосумњати, да је ову сагу,

овај ћилим, могла тако дивно, тако правилно откати баш-

тованова рука,
без разбоја и ђерђева, без нита и мрђела,

без свиле и вунице до само садиљком и биљем!

Сагарица из баште Лудвига XIV.

Разуме се, да о таквим слгарицима, овде, у овом делу,

не може бити говора; ја се у тој „већој вештини« у цве-

тарству, морам овде ограничити, али ћу опет навести не-

колико простијих примера, по којима ћемо и ми моћи да

направимо по неку сагарицу, да и ми имамо нешто лепше

у гомили осталих, цветаним цвећем засађених и засејаних,

на обичан начин пзведеннх п окнћених леја.

Сагарице се у опште најлепше представљају онда, кад

се налазе у зеленилу, у рудини; али леп изглед сагарице

није иокључен ни онда, кад је сагарица направљена и на



голој земљи, у маленој баштици, ако се само дотпчна леја

опаше неким зеленилом, као н. пр. простим бусењем, густим,

ниско одржанпм шимширом итп.

Сагарице зактевају, да би гледаоца што већма при-

својиле и очарале, разнобојно лишће и цвеће у тачном

међусобном ограничењу; у цветаног биља да је подједнак

пораст, јер се оно не може стрићи п маказама одржавати

у извесној впспнп као лишће, а све мора бити тако густо

посађено, да у порасту свом сасвим закриле земљу, да се

пзмеђу њпх нпкакве празнпне не впде, јер празнпне у са-

гприцама значиле би то исто, што и продераи ћплим; праз-

нпне се морају одл;а истпм бпљкама попунити ћплпм се

Једна аартија с разповидним сагарицама.

одма мора закрпити. Лпонате би.кке, које бп неједнако по-

рашћпвале, одржавају се непрестано у једнакој внспнн

маказама.

Стазпце, које деле поједпне сагарице у једној пстој

групп, треба посутп сптно истуцаном, добро печенодг цр-
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веном циглом, што целини много леиши изглед даје, као

што ћу даље примером објаонити.

Фигуре, које ћемо попуњавати биљкама, морамо најпре

нацртати ио земљи дрвенпм шиљком, па по тпм цртама

заоађиватп. Разуме се, да површина мора бити сасвим усит-

њена п поравЕвена. Но да би се цртеж
боље и јасније видио,

треба леје посути мало сувим пеоком, па онда цртати.

Преко лета треба сагарице , у најстрожијем смислу

речи: чисто одржаватп и заливати, а биљке у појединим

Фигурама стрижењем одржавати у једнакој висини, и не

дозвољаватп, да се граничне линије, међусобним упадањем

погранпчних бпљака, гњаре; зато су ту —■ као што рекох

маказе. Често ће бити целиоходније, а и за око лепше,

да се биљке у појединим Фигурама, а нарочито по ивицама,

с оба краја ниже, а према средини више одржавају, т. ј.

у полукругу: па их треба тако одма с почетка још,

прп првом кресању и дотеривати.

За сагарице употребљујемо, поред оних, које смо у

предњим одељцима напоменули „да се и за сагарице упо-

требпти могу«, поглавито следеће бпљке:

ИРЕСИНЕ Ц-

Једиогодна, двогодна или вишегодна биљка, што зависи

од начина неге. Узима се листа ради.

Пресина је једна од оних биљака за сагарице, која има

најживље црвено лишће. Расти до 30 сантиметара високо,

али ее стрижом даје и много ниже одржавати. Од ње шамо

више.одлика, од којих су најлепше ове :

IгеBше НегђбШ НооТс.

Она долази и под именом АсћугапШез УегзсћаћеШ!

Ает. Пореклом је из Бразилије. У ње је, као и код осталих,

лишће округласто, у дршку с’ужено, али је баш

као крв, са дивним металним преливом.

IгеBЈие I'оШз аигео-геЦсиlаllB Ногl.

врло је лепа одлика од преднаведене оорте, са црвенсм

стаблом и црвеним лиотним дршкама, а лишће је зелепо,

проткано жутим жилицама.

495



IгеBТе ЕЈlкlеиl Уапћ.

Пореклом је из Екуадора (јуж. Америке). И у ове је

лишће црвено, али је проткано румепим жилицама; по об-

лику је дугуласто-стрелаото и заоштрено. Она порашћује

мало више, јаче се и разграњава и с тога китњастије из-

гледа.

Јгезше ЛУаШвЈ В.

још је збнјенијег пораста, са округластим, с горње стране

мрко-црвеним, а с доње угасито-крваво-црвеним лишћем.

Да иресина. будо у норасту што збијенија, јер код са-

гарица баш то и вреди, треба јој одкндати врхове с огра-

нака, што нарочито треба чинити код Хербст-ове иресине.

Са иресинама. попуњене сагарице врло лепо изгледају

изјутра и с вечери, кад их сунце косо обасја и кад се оно

преливање боја светлуца, као да је посуто леденицом.

Пресину морамо пред зиму из земље извадити, у сан-

дучиће ил’ саксије усадити (ал’ погушће) и у кући прези-

мити. Њу можемо врло лако размножавати преко целе го-

дине кључицама, а најбоље с пролећа. За неговање у саксији

треба узети добру, лаку, песковиту, црничаву земљу, а на

пољу напредује у свакој доброј и добро урађеној земљи

без разлике.

При попуњавању сагарица иресином, можемо ју н по-

лагати на земљу и претиснутн дрвеним кукнцама, па ће из

залистака нзбити иови изданци.

Сош-.

Соlеиз ЛГегзсћаЈТеНИ ВепЉ.

Пореклом је из источне Пндије. Једногодна, жбунаста

биљка.

Лишће је изверугано, у многих одлика дубоко усечено

п ресасто, кадиФасто или свиласто, скрлегко, измешано с

рујном, пураурном и љубичастом бојом у најразновиднпјим

осенама, оперважено белим, жутим ил’ зеленим первасом.

Те су боје тако разновидно измешане, да се то шаренпло

неда у опште ни оппсати, н сваке године добивамо по неку
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одлику у сасвпм новом шаренилу. Наша слика представља

одлику С. агдугозВдта, у које је обод као сребром оби-

вичен, а у ком је својству ова одлика доста постојана. Даље

је ванредно красна п у шаренилу јединствена одлпка: Се

Ргодгев; даље Сlага Ртапће, Г6lоИе сlи Bисl итд.

Пз семена с пролећа изведене биљке, можемо те исте

јесенп размножавати кључицама. За тај посао треба узети

повећу, али плитку саксију, па ју напунити лаком, али

Колеус.

добром песковитом земљом, па повише кључпца у њу за-

бости. и на топлом их месту држати; оие ће ое брзо ужи-

лити. С пролећа пх треба, сваку засебно, у мале саксије

пресадити. Зато баш, што се на тај начин врло лако и

брзо размножава, треба увек по неколико годишњих би-

љака за размножавање оставити, јер старије биљке нису

угледне.

Вешта рука може само од колеуса да направи дивну

сагарицу.

хЛОБЕтЛИЈА Б,

Пореклом је из јужне АФрике. Једногодна биљка., а у

саксијп вишегодна. биљка. Од ње имамо разннх сорти и

одлика :
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IоћеИа Еп'пиб И,

Биљка је зељастЦ гбла пли је маљава. Стабло је јако

разгранато, танко, раширено, жбунасто, до 15 сантиметара

високо. Лшаће је изменично, ситно, зелено, јајасто-коп

љасто, зупчасто, горње је линеарно.

Најнижа лобблија.

За сагарпце ју узимамо цвета ради. Цвеће је лепти-

расто, отворено-плаветно
,

са две беле музге у грлу. Од ове
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главне врсте, много је збпјенија и цветом пунија одлнка

шнШДога УИт., са мало ситнијим цветом и белим

грлом, које је испрскано угаспто-илаветним тачкицама.

Мало је нешто виша од ове, одлика: ћеШгорћуИа тајог;

у ње је цвет много загаситије боје. Осим аллветних
лобе-

лија, које имамо у најотворенијем и најзагаситијем илавет-

нилу, имамо ју нс белим, љувичасто-руменим, црвеним и

мраморастим цв ето м.

Семе од лобелије врло је ситно и с тога га треба само

зем.вн приљубити, као што је на свом месту речено. Ло-

белијом засејану саксију треба покрити стакленом плочом,

да спољни ваздух земљу не исушује. Кад биљке добро

никну, треба их у сандучиће пикирати, и тек кад развију

неколико лпстића, онда их треба на одређена места раса-

дити у растојање од 10—l2 сантиметара.

После Ђурђевдана можемо лобелију н на место сејати,

па ју после у наведено одстојање проредити. Први је на-

чин бољи. - У саксији се такођер врло лепо представља

п траје више година, кад се правилно креше и негује. Па

лејн расађене лобелије можемо пред зиму из земље пова-

дитн, у сандучнће погушће пресадити, умерено топло пре-

зимити, па с пролећа поново на одређена места расадити.

ПИРЕТРУМ ВС.

ЈРугеНпгиш (МаГгlсагlа) ЈРагНхешиш Регs. уаг. аигеиш Ноп.

Пиретрум.

Ово је једна одлика од матрикарије, о којој је била

реч међу једногодним биљкама, самош то има жут лист и

њега се ради негује.
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Употребљује се за опасивање леја, за обележавање

граница између биљака једнаке боје, и за прављење разних

Фигура.

За ову биљку треба да су маказе непрестано у руци,

јер бујио иорашћује, ал’ између две плаветне лобелије

величанствено изгледа.

САЛВИЈА I

Заl\гја оШсЈпаНз аигеа Т)ат

Пореклом је из Италије. Вишегоднаббиљ а, али ју ми

негујемо као једногодну, јер нам је од ње потребан само лист.

Ова одлика наше баштене жалфије, расти врло ниско

и збијено, има као злато жуто лишће, даје се врло добро

сећи и с тога се за сагарице у сваком виду употребљује

Лхуто-.шста жалфија.

као и ииретрум. Што је већма изложена сунцу, тим јој је

лишће живље и светлије. Ово је најлепша жута биљка за

сагарице, коју данас имамо.

Жалфију треба посејати месеца марта у сандучиће,

доцније, кад порасти за пикирање, треба ју иикирати негде

на заклоњену леју, а после Ђурђевдана пресадити онамо,

где и како буде по плану одређена. Расађује се у одсто-

јање од 10—l2 сантиметара.
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ТЕхЛАНТЕРА В. Пг.

Iли : А.лтернантера Ноп.

При прављењу сагарпца, ова биљка заузима прво место.

II само од њеннх одлика, можемо да направимо и „изве-

земо“ дивне сагарпце, јер је има у разним бојама. Њу не

морамо баш ни стрићп, до само поједино лишће закндати,

које би преко одређене границе прешло, а осим заливања

и плевлења, не треба никакве неге.

Ко не располаже с топлом лејом, да може сам изво-

дити телантеру, тај ће најбоље учинити, да купи себи с

пролећа нужну количину кључица, па да их одма и усади,

што обично око половине месеца маја бива.

За телантеру треба да је земља лака, песковита, ђу-

бревита, а да је ђубре као земља сагорело.

Пре мразева треба телаптеру из земље извадити и

погушће усадити у сандучиће, па их негде у умерено топлој

соби, а близу прозора, презимити. Месеца Фебруара треба

ове маторке сећи и правитп од њих кључице, које ће се

до месеца маја довољно развити и ужилити, да их можемо

на одређена места садити.

Телантере су биљке топлијих земаља старог и новог

света, а најлепше су одлике, које само лишћа ради узи-

мамо, ове:

ТеХаиДћега (АИегпаиЛћега) ашаћШз НоН, Вепг.

Пореклом је из Бразилије. Вишегодна биљк а. Расти

8 —l2 сантиметара високо. Она се јако шири у страну и

с тога ју треба маказама одржавати у одређеним грани-

цама. Изврсна биљка за сагарице. Лигипе је по ободу

читаво, изверугано, као и у свију осталих што је, лопати-

часто, у дршку с’ужено; боје је мургасте, прошарано цр-

веним, жутим, а понекад и бакрастим тракама.

ТеЈагЦћега (АИегпагЦћега) атоепа Вдl.

Такођер је пореклом из Бразилије и вишегодпа биљна.

Расти 56 сантиметара високо. У бојама је слична пред-

501



наведеној, само што овде преотимље живље црвенило. За

извођење разних Фигура у сагарицама, нема јој равне.

Теlапlћега (АИегпапlћега) аlгорпгрпгеа Ногl.

И ова је из Бразилије. Вишегодна. биљка. Слична је

преднаведеној, само је лишће чисто и у подпуном смислу

иуриуЈЈНо ; на понеком само листу укаже се кад-и-кад по

једна отворенија пругица.

Таlапlћега (Аllегмапlћега) апгеа ШП.

Пореклом је са острова Цејлона. Вишегодна биљка

Лишће је зелено и жуто као злато.

ТелантРра.

Теlап(ћега ])агопусlпо!(lеB 81. НШ.

II она је са острова Дејлона. Вишегодна биљка. Расти

ниско и врло збијено. Лишће је с почетка зеленкасто-цр-

вено, а доцније постане сасвим вишгоево.

Теlапlћега (АИегпагИћега) веввШб В. Вг.

Пореклом је са острова Јаве. Вишегодна биљка. Расти

B—lo сантиметара високо. Лишће је у боји врло промен-

љиво: зелено је, црвено је и румено; с тога ју с обзиром
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на боју треба с резервом употребљавати, јер она све три

боје преко лета промене.

Теlапlћега (АИегпапћћега) тегвхсоХог НоН.

Пореклом је из Бразилије. Вишегодна биљка. Расти

до 15 сантиметара високо и подесна је за веће Фигуре.

Лишће је крупније но у осталих, с почетка мрко зелено,

доцније црвено, испрутано руменим и белим иругама.

ХЕхЛИХРИСУМ вс.

Неисћгузшп апсгизНГоИит Ват.

Пореклом је из Америке. Вишегодна и једногодна

биљна. Ова одлика смпља врло ниско н збијено растп, а

даје се маказама добро одржавати у нзвесним гранпцама.

Усколисто смпље.

Цвет је неугледан, али нам он овде није ни нуждан, шта

више, ми га морамо одма, чим се укаже, посећи, да нам

лишће боље у густину расти. Лишће је врло узано, коп-

љасто-заоштрено, беличасто. Употребљује се и сеје као и

жалфија.

Да би мојим драгим читаоцима у неколико помогао при

прављењу сагарпца, ево ћу навести неколико примера:
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Крајњи венац: ешеверија.

Други
„ : телантера с црвеним листом (атоепа).

'Грећи
„

:
„ са жутим „ (аигеа).

У средини : нека иалма.; или иеларгонија.; илн ковиље;

или нека круинолистка; или агаве ; или јука.

1. Лобелија (алаветн&).

2. Телантера —ма која сорта, илп пнретрум.

1. Лобелија алаветна..

2. Телантера црвена.

3.
„ жута, пли жута жалФија.
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1. Палма, или нека крупнолистка.

2. Телантера црвен а атоепа, или а!,го-

рпгрпгеа.

3. Лобелија илаветна..

4. Телантера жута.

б. х\гератум.

Пвице 6,7, и 8, да се опашу ешеверијом,

а између појединих Фигура да се поспе

туцаном црвеном циглом. У рудини се

врло дивно представл.а !

1. Портулака (пркос) у разнпм бојама.

2. Санвиталија, петунија, флокс, вербена п

конволвулус на изменце.

3. Матрикарпја.

1. У средини једна крупнолистка, или палма,

а около пеларгонија, којом да се испуни

онај круг.

2. Иресине, или телантера (црвена), а звезда

а да се попунп жутом телантером, пире-

трумом, или жуто-листом жалФијом.

3. Лобелија с црвеним цветом.

4. Венац од ешеверије.

Према овим примерима, а по могућству н средствнма,

може сваки себи комбиновати сагарице, по свом укусу,

како хоће.
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УРЕСНЕ ТРАВЕ.

у самој природп, одликују се разне траве,

својим лаким и уресним порастом, па онда п својпм разно-

впдним класјем, од осталога биља по ливадама. Неке од

њих гајпмо као украс у разнпм приликама, а уједно кра-

симо и улепшавамо шњима и цветне ките. Леиа кпта цвећа

(букет), не да се данас ни замислптп без некоје уресне

траве. Уресне траве завршују у њој савршеност, повпша-

вају углед и лепоту, и ако у кити цвећа нема уресних

трава, та кита није онда још довршена, још јој нешто

Фали, нешто јој још недостаје, па да се тек у лепоти п

угледу довршп, да се подпуно украсп; а то што јој недо-

стаје то су уресне траве. Уресна трава у кнти цвећа

исто је, што и бисер на беломе грлу.

Данас праве чптаве ките од само-самцптпх уреснпх

трава; те оу кпте много скупње од кита најдрагоценпјег

цвећа, и оне данас украшавају и злаћене зидове п столове

најгосподственпјих домова.

Цветар, којп данас веже киту цвећа без уресних трава,

тај је у свом послу заостао пза других својпх напреднпјпх

другара са бољим укусом у вештијом руком.

Веће сорте уресних трава, служе нам посамце као

украс на рудпнама, а са мањим п сптнијим, можемо да
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опасујемо цвећем засејане н засађене леје, што врло лепо

изгледа. Њихово, у страну величанотвено оборено класје и

лишће, њпхов цео пораст у опште, тако је леп, да се добро

уређена башта, без неколико сорти уресних трава, неда

данас ни замислити.

Тропске сорте, које се данао и у нашим баштама гаје,

и које својим поноснпм порастом често надмашају све остале

уресне биљке у башти, одомаћене су већ у толико, да иод

лакнм покривачем и најстрожију нашу зиму на пољу из-

држе, као што је на пример аамиас-трава, шианска трска

нтд. Поред њих, даје нам и наша домаћа Флора неколпцину

красних сората, које с препоруком ниже наводим.

Једногодне врсте размножавамо семеном, а вшпегодне

и семеном и делењем корена.

Најлепше су ове:

АРУНДИНАРИЈА Шсћ.

АЈгип<Ипагlа ?аlсаlа Мее*. ЈВашЂиза ?аlса*а Ноп.

Пореклом је пз Непала (Азије). Вишвгодна, биљка.

В.шће је дрвенасто, 23 метра високо, повијено, глатко,

жућкасто-зелено или жуто н члановпто; на сваком члану

има по један чуперак малих, члановитих, повијених гран-

чица. Лишће је изменично, дворедо, токасто, пантликасто,

кратко насађено, лннеарно-копљасто, заоштрено, нежно-зе-

лено н 10—15 сантиметара дугачко. Много личи трстики.

Ова се бил.ка врло лепо представ.ва на већнм руди-

нама. Преко лета ју треба добро заливати. Пред зиму мо-

рамо ју добро нагрнути земљом, исто онако, као кад ку-

куруз добро и високо огрнемо ; а још је боље, кад ју најпре

при дну обложимо сувом сламом, па ју онда нагрнемо

земљом.

Добро успева у песковитој, ал’ јакој земљи, н на месту,

које је по ваздан изложено сунцу. Пеки ју и у великим

саксијама негују, па ју у кући презимљују, а с пролећа

опет на поље износе.

Величанствена биљка у свом роду, која подпуно испу-

њава н краси оно место које заузима.
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Размножава се изданцима с јесени, и то тако, да се

изданцп у саксије усаде и негде у топлоти презиме, па на

пролеће на поље у земљу усаде; иначе с пролећа.

Арундинарија.

АРУНДО Ц.

Л.гипсlо ЈОопах I.

ТрСКОвача МаринковиА.

Пореклом је из јужне Европе. Вишегодни биљка.

Расти жбунасто, 3-—4 метра високо; при дну су трске

по 46 сантиметара дебеле, дрвенасте, обрашћене изме-

ничним, пантликастим, дивно повијеним, плоснатим, сигаво-

зеленим лишћем.

Посамце, или у групи на рудини, или близу неког језера,

рибњака, водоскока итп., прекрасно се представља, а ту
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јој је баш и природно место. У доброј, јакој, ђубревптој

земљи, а при довољном заливању, много се бујније и раз-

вија. Да на ма ком месту бујно и угледно порастп, треба

ископати рупу, као кад би хтели воћку да садимо; ту рупу

треба испунити добром, ђубревитом земљом, корен у ту

земљу усадитп, п онда само добро заливати.

Што је биљка старија, тим је и угледнија, а сваког

пролећа треба стару трску пооећи, да нова боље пзбија.

За сваку сигурност, треба бокор преко зиме покрити сла-

мом, дугачким ђубретом, или га нагрнути земљом.

Трсковача.

Размножава се делењем корена с пролећа.

Одлпка с оелим и звленим лишКем уаг.

врло је угледпа, ал’ и много осетљивпја, па ју с тога

треба, преко зиме боље и покрити.

Кад се зелени и ова гаарена одлика на изменце саде,

врло красно изгледају.
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БАМБУСА Bсћгеl>.

ЈЗатћиза аигеа Ноп.

Морска трска ЛазиА.

Пореклом јо из Китаја, али је има и по морским оба-

лама у Шпаиији и северној АФрици.

Расти 2 4 метра високо; трска је у младости сасвим

зелена, доцније жућкасто-зелена, а на послетку жута. Раз-

грањава се одма из корена у уснравне или одвојене танке

и повијене гранчице. Лишћа. има повише, нарочито по вр-

ховима; оно је дршкаво, положено или мало нагнуто, за-

Морска трска.

оштрено-копљасто, 10—15 сантиметара дугачко и 1 санти

метар широко, на лицу зелено, на наличју блеђе, сигаво
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плавичасто. Са тих противности у бојама између лишћа,

класја и огранака, врло се лепо представља.

Морска трск а може код нас без покривача да пздржп

зпму, али је боље и спгурннје, да се обложи
сувом сламом

п нагрне земљом. Врло је подесна за украшавање рудина,

а п по средини већих округлих леја, врло се добро пред-

ставља.

Добро напредује у доброј, јакој земљи, а размножава

се с пролећа изданцима. Ири одкпдашу ових изданака,

треба припазити, да се за размножавање само онп изданци

узму, којп пмају подоста развијених већ жила, јер без до-

вољно жила, тешко се примају.

Осушене гранчпце, употребљују се за везивање кита,

аод гранчпца очишћена трска, за разпе ствари: столице,

корпе птп.

БРИЗА А

Вгlга шахГта Ј. Вгlга тесИит I. еГ Вгlга пипог Т.

Треслаца ПлмчиЛ; бнсерн ВодопиА; сузе жајке ЈБожаје у Њтри.

Све три сорте, које су означене научним именом, упо-

требљују се подједнако за украшавање кита, а разликују

се једна од друге поглавито у крупноћи класића, који су

сложени у усправним, ил’ повијенпм класкама.

Треслица

Расти 25 —4O сантиметара високо и врло бусасто ;

лишће је плоснато, линеарно-копљасто, храпаво, са коп-
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љастим задистцима ; класићи су срцасто-јајасти, или само

срцасти, при дну ироширсии, надути, светли, с иочетка зе-

лени, а у зрелости жућкаото-бели, на дугачке, танке дршке

насађени.

Треслицу треба сејати по ивицама цветаним цвећем

засејаних ил’ засађеиих леја. Пре но-што класпћи на клас-

кама подпуно сазру, треба их до земље посећи, у свежниће

повезати и тако их негде на тамно, проветриво место обе-

сити, и до употребе чувати.

Сеје се одма с пролећа чим време дозволи, али не

нрегусто, да се може добро убокорити, па с тога, где би

у густо никла, треба ју проредити на 25 сантиметара раз-

далеко, да добијемо јачи бокор - бус и крупније класиће.

Иеки ју сеју и с јесени, али је то много заметније,

јср се мора пикиратн и негде у кући презимити, па тек

с пролећа на одређено место пресадити, у тој цељи, да се

добију круприји ~бисери (<
; а ко би тај замет чинпо још и

с травом? Кад се у добру земљу и што раније посеје, и

онда ће „бисери« бити доста крупни.

БРОМУС С

Вгошив ћгlга.еГогшls У. е* С\Сеу.

Треслнчаста власуља>

Тресличаста власуља.

Пореклом је с Кавказа. Једногодна, и вишегодна биљк а

Ио класју је много слична треслици.
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II тресличаста власуља је једна од најлеппшх трава за

ките. Класићи оу као и они код треслице, само су круп-

нији, а бус је много већи п пунијп класака, који су дивно

и лако у страну повијени.

Као једногодну би.вку, сејемо ју на следећи начин :

меоеца Фебруара треба семе пооејати у сандучиће, па кад

време доцније дозволп, ми ћемо поникле биљке пикирати

одма на одређено место, најбоље око леја као и треслицу,

али 30 сантиметара раздалеко. Ја сам впдио читаве леје

попуњене овом власуљом, а опасане плаветном лобелијом,

и то врло дивно пзгледа.

ГИНЕРИЈУМ Ншпћ. е! Вопрl.

Сгупегшш агдепГеиш Аг
г<м

Пореклом је из јужне Америке (Парагуај). Вишегодна

биљка.

За украшавање рудина, кад поједино бусје посамце

стоји, ми немамо величанственије биљке. Бус је препун

узаног, по ободу ситно изубаног, иреко једног метра ду-

гачког, сигаво-зеленог лишћа, из ког 23 метра виооко

влаће избија, које поносито носи по 50 и више сантиме-

тара дугачке, свилене метлице перјанице, које се при

најмањем ветрићу таласају п као сребро преливају. Многи

се жале, да им ове перјанице нпсу онако дугачке, лепе и

постојане, као што су оне, које се са стране доносе и

продају. Томе је узрок неподесан поступак шњима. Ако

хоћемо веће п растресптпје перјанице, онда их морамо

оставити на стаблу до јесени, да се на њему сасвим раз-

вију, али онда губе своју лепоту, светлост и постојаност.

Класје, метлице или перјанице, како хоћемо да их назо-

вемо, треба одма одсећи, чим неколико сантиметара из

тулца избију, а већп се део још у листу скривен налази,

па се тако, са подужим стаблом одсечене, опусте у воду, и

за неколико сати изложе сунцу. у скоро ћс се овако сасвим

развити; но ако би се тешко развијале, онда треба тулац

оштрим ножем уздуж запарати. Оваково класје остаје круће,

у боји чиотије и оветлије од оних класова, који се оставе,
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да се на стаблу сасвим развију; у том се случају и лакше

иеруша и одпада.

Гинеријум-а. имамо у више одлика, које се једино у

боји перјанпца међусобно разликују, а нарочито је вели-

чанствена одлика Оупегшш гозеиш, у које се нерјанице

румено преливају и светлуцају.

Гинбријум.

Гинеријум воле сувљу и песковиту земљу, али сам ја

имао врло красних бусова и у обичној баштенској земљи.

Главно је то, да место буде посве изложено сунцу, и да

се за време суше подесно залива.
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Размножава се изданцима, или поделом дво- или тро-

годишњег буса с пролећа. Код нас може да издржи обичну

зиму и на иољу, али је свакојако боље, да се пред зиму

сламом обмота и да се до иролећа не сасеца, као што неки

чине. Још је боље, да се сво
лишће скупи и при врху у

купицу свеже, а доле обложи сламом, па тек с пролећа на

једно 10 сантиметара од земље сасече. Ко ое боји, да ће

му бус прозепсти, нека га пред зиму у неколпко сасече,

са земљом заједно извади и негде добро презими.

После 23 године, почне бу.с из средине да се губи;

то је и време да га треба делпти п размножавати, јер бп

се, п даље' на иотом месту остављен, сасвим изгубио.

За размножавање треба узети крајеве од буса; они су

јачп п спгурније се примају.

ЕУУIАЛIИЈА Шћ.

ЕиlаИа јаропlса \гаг. геђгхпа ТУш

ЕулЗлија.

Као што и само научно име показује, донешена нам

је ова дивна трава из Јаиана. Она је вишегодпа.
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Расти 100 —150 сантиметара високо, има врло лепо,

шарено лишће, због ког се и гаји. У разних одлика, и ово

је шаренило разно, а најинтересантније је у одлике, коју

наша слнка показује, а научно име обележава. У ње је

лишће 20 —-22 милнметра широко, 75 —B5 сантиметара ду-

гачко, по ивици ситно назубљено, лепо повијено, живо-

зелено, са аоаречним беличасто-жутим тракама ишарано;

с иочетка је лишће сасвим зелено, а траке се тег: доцније

укажу. За наше око, ово је шареннло заиста ванредно.

Цввт избија у виду метлице, које се такођер употрс-

бљују за везивање кита.

Еулалија код нас врло добро издржава зиму на пољу.

аза сваку сигурност, треба ју пред зиму обложити сувом

сламом кли шушњем.

Поједпни бокори на рудпнама, или по средини округлнх

леја, величанствено изгледају.

Најсигурније и најлакше се размножава с пролећа, по-

делом корена.

Еулалија. хоће добру црницу и довољно залпвање преко

лета, а по ваздан сунцу изложен положај.

ЛАГУРУС I.

Шадигиз

Зечшјн рвпнћ Ламбл

Зечији реипћ.
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Европска биљка. Једногодна, и двогодна.

Расти у малим бусовима 30 сантиметара високо. Свакп

влат носи по један мекан, кадиФаст, јајаст клас; лишће је

беличасто и маљаво.

Кад се месеца августа ил’ септембра у сандучиће по-

сеје, онда се у своје време у друге сандучиће пикира п

ставп негде близу прозора да презимп. Месеца Фебруара

се одатле појединце пикира у мале саксијице, а месеца

априла пресади на одређена места. У том случају је дво-

годна биљка, п онда су класови крупнији, а бус бусатпји.
У пролеће на место посејана, доцнпје се развија и ситније

класје рађа.

Употребљује се за опасивање леја, а сирово п суво

класје за ките.

ГТАНИРуУМ I.

Рашсит зресјаћПе Опт.

Пореклом је пз АФрике. Једнбгоднк биљка.

ПИникум.
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Прекрасна трава, која се код нас даје врло лако не-

говати и за разне цељи употребити. За кратко време, а у

доброј земљи п нези, порашћује до 2 метра впсоко. Још

се из земље јако буса. Лишће је дугачко, зелено и бело,

лепо повпјено; мет.шце су препуне пурпурног цвета. Кад

се метлице, пре но-што прецветају, одсеку п у хладовини

осуше, дуго се у својој лепоти одржавају и за ките упо-

требљују, где се врло лепо представљају.

Сеје се око Ђурђевдана на место, или се још месеца

марта посеје у мале саксије; кад никне, онда се у сваку

сакспју оставе по 3 бпљке, које се око Ђурђевдана, са

земљом заједно, пз саксија истресу и на одређена места

пресаде. Кад се преко зиме мало покрије сламом, траје п

впше годпна, само треба с пролећа старо влаће посећп.

ПЕНИСЕТУМ Веаих).

РепlзеГиш IопдЈзГуlит НосШ. ЈРешзеГит тШозит Ноп. РепЈзеГит ап-

дизШоИит Веаио.

Пореклом је пз Абпспније. Једногоднл биљк а.

Пз буса порашћује 50 —75 саптиметара високо влаће;

лишће је повијено, линеарно-копљасто, са мало храпавим

Пенисетум.

пвицама, са длакавпм залпстницама и глаткпм тулцем. Клаоје

је повијено, пуно дугачког бсја; Осје је доста дугачко, тре-

павпчасто, прп дну оелпчасто, а у младостп по врховпма

румено. .......
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Ово је издржљива и најгосподственија међу ниским

травама. Врло је подесна за мање групе на рудинама, али

се већнном негује за љубав оног лепог класја за кнте.

У лакој, али доброј земљи, врло добро напредује. Кад

настане топло и суво време, треба добро заливати. Око

Ђурђевдана можемо ју и раннје посејати у сандучнће, па

ју одатле где треба расадити у растојање од 40 —5O сан-

тиметара; овако ће бусје битн јаче, а класје крупније.

СТИПА Уаћl.

ЗИра Ј

ЂСов&ље' Вук,~Ппнчп6.

Домаћа вишегодна биљка. Из бусастог лишћа пораш-

ћује 40—5O сантиметара високо влаће, које носи у танке

метлице сложене класиће; дсје је врло дугачко, члановнто,

према среднни своје дужине усукано, а дотле је рожасто

н глатко. Од места докле је усукано, па до врха, у дужмнн

од 30 —4O сантиметара, обрасло је са два рода густих,

свиластих длака; ово паперасто осје је обично новијено и

врло лако.

Ковиље,

Класјем се ките момци и девојке, младоЈкење п не-

весте, а праве се од њега самог, или у смеси с другим

*
Леаа. Јана у ковиљу сиава,

њој се Раде кроз ковиље краде . . . Нар. п.

*

Ковиубо и рИно босиље,

што си зелено тако иолегло! ? Нар. П.
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травама и цвећем, врло дивне ките. Да се рсласје не би

псперутало, јер голо ништа не вредп, треба га раније по-

сећи п у хладовпнп осушити.

Ковиље се употребљује за опаспвање већих леја, или

за групе у зеленим рудпнама, али онда треба те групе, да

би лепше пзгледале, опасати црвеном алтернантером, пла-

ветном лобблијом итп.

Ковиље успева само у лакој, песковитој, сувој земљп,

п хоће по ваздан сунцу изложено место. Семе врло споро

нпче, п кад се месеца априла јуна сеје, ниче тек пду-

ћег пролећа, п за то га време не треба дпратп, па нп за-

ливатп.

ХОРДЕУМ ц.

Ног&еиш јићаГиш /-

I'ривастн јечаш.

Пореклом је пз северне Амерпке. Јвдногодна биљка.

Расти бусасто, усправно, до 50 сантпметара впсоко;

влаће је до врха мекпм лишћем обрасло, са по једнпм, до

Гривасти јенам.

12 сантиметара дугачким класјем, који су погодно повпјени,

и из два реда, с дугачким бсјем снабдевенпм класићима са-

стављенп. Осје је при дну зелено, а при врху руменикасто,

што целокупну биљку много красп. Услед тога, што је

класје повијено, накострешено му је горње осје, као под-

стрижена коњска грпва.
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Ову лепу траву треба сејати одма с пролећа; што пре,

тпм боље, јер ће се онда болш убокоритп и крупније ће

класје рађати. Где прегусто поникне, тамо Ју треба у то-

лпко проредптп, да бокор од бокора на 30 сантиметара

раздалеко дође. Употребљује се п суптп као п треслица.

5 21



ЦВЕЋЕ ЗА САКСИЈЕ.

егу цвећа у башти, морамо разликовати од

неге оних биљака, относно оног цвећа, које се у кући у

саксијама негује, а по околностима само се у саксијама и

неговати мора. Али и то у саксијама неговано цвеће, треба

преко лета за неко време ослободити зимског затвора, као

што је и у „оишгем делу“ већ напоменуто, треба га из-

нети на поље, да се насити свежег, чистог и здравог ваз-

духа, да се освежи оживљавајућом рбсом и напоји благо-

творном кишом.
. . . !

Ја сам овде учинио леп избор; ја сам изабрао оно

лепше од лепшега цвећа, које се и зими у умерено топлим

собама држати и очувати може, а с обзиром на оне окол-

ности, које сам навео говорећи „о набавци цвећа ((

,
не ра-

чунајући овде на цветаре, који имају довољно топлих п

млаких леја, стаклених кућа итп., у којпма се неограничено

може сваковрсно тропско цвеће с успехом да негује.

II у преднаведеним одељцима има много биљака

цвећа, које се у оаксијама на прозору лепо представља, и

с незнатном негом одржава. То сам ја, где је требало да

буде, и напоменуо. А овамо следује само оно цвеће, које

се с успехом само у саксији и у кући неговати мора, и
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које нас и преко зиме увесељава, било китњастим цветом,

било уресним и шареним лишћем.

За неговање цвећа у кући, први је и најглавнији услов:

довољна, светлост. А где је у нашим кућама највећа свет-

лост? Једино на прозорима; дакле то је и једино згодно

место, где се, с релативним успехом, може цвеће да негује.

Да цвеће на прозору, као највиднијем месту у соби,

најбоље успева, то је сваком познато; али треба знати, и

не губити из вида још и то, да није ни сваки прозор за

неговање цвећа подесан. Где је, на пример, прозор окренут

југу, на њему ћемо, под благодетним упливом сунчане то-

плоте, моћи врло лако и с најповољнијим успехом да не-

гујемо разно цвеће ирвко зиме; а на против, преко лета,

шкодила би цвећу та јака јужна топлота, па чак и оном,

које и по самој својој природи већу топлоту подноси. С

тога треба цвеће, које је на југу окренутим прозорима

смештено, од подневног сунца нечпм заклонити.

За лето су најподеснији они прозори, који су окренути

истоку. Више мање заиаду окренути прозори, нису најпо-

деснији; исто су тако неподесни за успешно неговање цвећа

и они прозори, који су окренути северу, и који су од сунца

сасвим заклоњени зградама, виооким зидовима ити.

Ту ни у сред лета неће моћи цвеће да напредује; оно ће

да чезне за виделом, које не може у довољној мери да

добије, па ће у том напору за виделом и да пропадне.

С тога је дакле за повољно успевање цвећа најважније,

да се при избору цвећа, које ћемо у соби да негујемо, пре

свега обазремо на положај прозора, на место где га ми-

слимо да сместимо, па према томе, да не уносимо у собу

које му драго цвеће, него само оно, које ће на дотичном

месту, односно прозору, моћи добро да успева и да на-

предује.
На северу окренутим прозорима можемо, по нужди,

неговати асиидистру, бршљап, ибришим-траву, аукубу и

њима подобне тврде биљке.

Кад год приметимо, да за неко цвеће нисмо погодили

подесно место, онда треба да му одма нотражимо друго,

подесније, које у кући можемо да нађемо ; па.ако дотично
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цвеће и на том новом месту неће да напредује, онда га

треба баталити и изабрати на његово место друго, које не

мора бити баш много лепо, али да не буде ни осетљиво,

да можемо шњим испунити бар неке празнине.

Ко бн хтео више цвећа да негује, а прозори би му

били малени, тај ће морати даску испред прозора ироши-

рити, или ће морати до прозора поставити једно асталче,

или поличицу, где ће моћн своје цвеће да поређа и тако

построји, да оно цвеће, које цвета, и зактева више свет-

лости, дође ближе прозору; уресне пак биљке, које негу-

јемо само ради лепог лишћа, могу доћи и даље по зади.

Но свакојако треба на то добро пазити, да цвеће на

прозору, било цветом, било то лишћем, пикако пе ирилегне

на стакло, нарочито ако су прозори с присоја, т. ј. ако су

окренути сунчаној странн, јер га у том случају сунце спари

н препече, а на свом је месту речено, да треба испред

саксија, које су најближе прозору, метнутп даску, или их

обложитн маховином, да не би сунце једнострано само пре-

гревало саксије.

Даље од прозора, н. пр. на сто у срединн собе, могу

да се сместе тврђе биљке, које подносе внше тамннне, као

што су неке драц§пе и њима подобне биљке.

Цветано цвеће, може се само повремено смештати на

удаљенија места од прозора, па кад тамо своју задаћу ис-

пунн, на пример, при извесним домаћим свечаностима, по-

сетама итп., онда га треба опет повратити на своје месго,

на јачу светлост, где је н пре било.

Тоилота је такођер један врло важан услов за напредно

успевање цвећа у соби; она треба да одговара прнроди

дотичног цвећа. Али ми изгледа, да се при нези цвећа у

соби, слабо пази на тај битни услов, па се мислп, да је

оном цвећу у соби све једно, било у соби иретоило ил’

ирехладно, само кад је под кровом. Многи мисле, да је бнљ-

кама у свакој прилици нужна топлота, и да ју биљке у

свакој прилици подједнако подносити могу. А то није тако.

Иеке биљке волију већу, а неке мању топлоту; то завпси

од њихове природе. С тога сам ја пзабрао овде цвеће, које

у опште умерсну топлоту воле, и у њој најбоље успева.
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Даљн јс услов за добро успевање цвећа у соби

чист н добар ваздух. Собнн ваздух није увек онакав, ка-

квог га цвеће потребује. Може бити, да на прозору

смештено цвеће непрестано, ал’ по мало свежег ваздуха

добива; то није довољно; с тога треба да цвеће, сваки дан,

што впше свежег ваздуха добнја, било да се на ту цељ

врата, ил’ нрозори у нзвесно време отварају, само несме

бнтн нромаје, јер промају не подносм ни једно нежннје

цвеће; промаја га, нросто, убнја. Па с тога, као што сам

напред једном приликом рекао, треба отворитн: или само

врата, или само прозоре.

Сув ваздух и прашина, врло су зли непријатељи цвећу

у опште, а оном у
соби на по-се; али се то врло лако

може одклонити као што је на свом месту речено —,

кад се цвеће сваки дан устојаном ил’ смлаченом водом

орошава и пере.

Све остало, на што се има пазитн прн нези цвећа у

саксијн, као на земљу, пресађивање, залнвање, орошавање

итд., речено је у општем делу.

Следеће су бпљке баш праве „грастницеЦ као што нх

у цветарству зовемо, т. ј. праве биљке за саксије:

АБУТИхДОН ЈчBB.

АЉиШоп зlгlаlигп Ноп. BМа р!сlа Ноок.

Пореклом је из Бразилије.' Вишегодна. биљка шиб.

Висина му се не може одредити, јер она завиои од воље

одгајиочеве; неки га гаје високо, пирамидално, неки ниоко,

жбунасто; Лишће је срцасто, подељено на 3 зунчасте кришке.

Цвета преко целе годпне; цветови су крупни, 56 санти-

метара дугачки, звонолики, жути, проткани црвеним жнли-

цама, н висе на дугачким, танкнм дршкама.

Абутилона имамо у разним одликама, које су већнном

постале мелезењем, а ти се мелези не разлнкују само у

облику и боји цвета један од другога, него и у лишћу.

Био абутилон у цвету, или не, он остаје увек врло

украсна бнљка за ообу, кад се као што треба негује. Но

ми ћемо у нас ретко наћи абутилон, с којим би могли бити
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задовољни. Кржљав иораст, дугачки гбли огранци, мало

лишћа, а још мање цвотова то је обично стање, у ком

сс код наших одгајилаца абутилон налази.

А од куда долази то? Понајпре од неподесне земље.

Абутилоп хоће тешку земљу и умерену топлоту; велика

топлота исто му тако шкоди, као и зима; B—lo°8 —10° К. то је

за њега најподеснија топлота. Близу прозора му је и нај-

подесније место, нарочито зими. Лети га можемо н мало

Абугилоп.

даље од прозора оместитп, али је свакојако боље, да и

лети буде на већој светлости, само га треба у оно доба

нечим засенити, кад на прозор ударп најжешће сунце. Лети

га можемо и на поље изнети. Кад га негде у заклон за-

једно са саксијом укопамо, ту ће добро напредовати и обп-

лато цветатп, али га треба одатле за раније с јесени из-

вадити и у собу унети, јер ако га хладноћа дуже времена

на пољу нађе, застаће у порасту, и тешко га је онда по-

вратити.
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Преко зиме ће абутилон сиабо у собп цветатп; он то

чпни у стакленим кућама; с тога га можемо иа зимовање

сместпти плп у хладнпју собу, плп у видан подрум. Абутилон

нпје дакле бпљка нп за хладну, нп за топлу собу; то је

бпљка, која подносп у својмм гранпцама п једно и друго,

само ако је у подесној земљп усађена; то је главно.

Абутилоп размножавамо махом само кључицама. Њсга,

истпна, изводимо и подижемо и пз семена, али то иде и

врло споро и врло тешко, док међутим нпсмо ни сигурнп,

шта ћемо из семена добити, јер из семена изведене биљке,

не дају увек псти цвет.

Кључице се праве с пролећа, месеца марта, априла и

маја. Младари за кључпце морају бити здрави, а узимају

се само врхови са 3 —4 листа. Њих можемо повише у једну

сакспју забости п стаклом покрпти. За 34 недеље, кљу-

чице ће ое ужилити. Ако би кључице с почетка мало и

увеле, то ништа не мари.

Ужплене кључпце пресађују се посамце у засебне мале

сакспје, па кад се п ту још боље ужиле, онда се пзнесу

на поље и изложе мало сунцу. А да од тих младпца до-

бијсмо лепше жбунпће, као што такав један наша слпка

показује, морамо с почетка почешће кпдатп врхове, и, бар

2—3 пута пресађпватп из једне саксије у другу. Иа овај

начин неће биљка одма у почетку цветати, али ће зато

доцније цветати много обилатије.

Док аоутилон живо порашћује, дотле га треба и добро

заливати, а добро ће бити, да га понекад залијемо и раз-

мућеном крављом балегом; зпми га треба мање залпвати,

пзузпмајући оне биљке, које у топлој соби стоје п слу-

чајно цветају. У хладној пак соби, једва ће нужно битп,

да се сваких 56 дана једпом залије и да се очиотп од

сувог лишћа и гранчица.

Абутилон треба с пролећа пресађивати. За тај посао

не треба узети превелике саксије; при пресађивању треба

п жиле и огранке у неколико скресати, као што је о томе

на свом месту речено.
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АРЛЛИЈА

ЛгаИа јаропlса ТЊ%. ЛгаИа 31е1)о1сИ Ноп. 1?аГ81а јарошса Оеsпе

Пореклом је из Јапана. Вишегодна биљка, шиб. Њу

негујемо због оног лепог п угледног крупног лчшћа, које

може да буде до 40 сантиметара широко, а иасађено на

30 —5O сантиметара дугачким дршкама; оно је округласто,

прп дну срцасто, седмоперо пл’ дсветоперо; пера су дугу-

ласто-јајаста, шиласта, по горљој трећини тестераста, из-

всругана. Младо лишће је пустенато-маљаво, доцније глатко,

светло и живо зелено.

АрЗлија.

Често се аралија у соби тако леио развија, да човек

не може боље пожелити, а понекад неће нпкако напред.

Шта је томе узрок. није нам познато; али, кад у аралије

почне лишће да жутп, кад биљка почне да болује, сигурно

је, да су те невоље настуииле услед хрђавог заливања п

неиодесног места где је смештена. Овако оболеле биљке,

тешко је у соби излечити. Све, што се може учинити, то

је, да се изнесе на поље у башту, и негде и хладовину

укопа и чешће орошава, а врло ретко залива. Ко може

да се послужп стакленом кућом, тај ће већ моћи сигурно
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да излечи оболелу биљку; ту ће јој моћп дати новог жи-

вота; у собп то не иде. На доксату, ил’ на прозору о поља,

пре ће се ова биљка поболети, него што би се могла да

опорави, јер је ту увек промаја. Здраву аралију, не треба

на та места ни смештати. У више хладној соби, не на про-

маји, а ни на сасвим сунцу изложеном месту, —■ најпогод-

није је за аралију.

Аралију, која бујно порашћује и своје красно лишће

развија, треба довољно заливати, и иреко године ју два

пута иресађивати: у пролеће и пред јесен; прп пресађнвању

не треба никад узетп иревелике саксије.

Добра, црничава баштенска земља, добра је и за аралију.

Њу размножавамо из семена. Кључпце не расту добро

у обичним собним приликама. Семе врло лако клија, кад

се у лаку, иесковиту земљу посеје и на топлом месту држп.

Сеје се рано с пролећа. Кад биљчице после 45 месеци

добију неколико лпстића, онда се пикирају на добро спрем-

љену леју у башти, а пред саму јесен поваде се из земље

п пресаде у саксије. Младе биљке на тај начин врло добро

порашћују. Семе треба куппти.

Аралија тек онда цвета, кад велика порасти ; цвет је

зеленкаст, сам по себп неугледан.

Кад старије бпљке на доњем делу оголу, онда ружно

изгледају и треба их саовпм ниско скресати, па ће од оздо

избптп новп пзданцп, али и онда не вредп ништа ; њу

треба држати док је млада ; кад почне да голи, треба ју

бацпти.

Преко зиме можемо аралију сместити и у хладнију п

у топлију собу, само ћемо ју у хладнијој соби мање зали-

вати; у мало хладнијој соби боље се одржава, а не морамо

ју баш нп на прозор метнути ; она је задовољна, кад и

мало подаље од прозора стојп.

АНТУРИЈУМ ЗсћоЧ.

А-пНтгшт. сагШадгпеиш Н. еГ Зскт.

Пореклом је из топлих појасева јужне Америке, али

се при довољном п уредном орошавању с млаком водом,
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п у соби врло добро одржава. У ове биљке није толико

угледан цвет, као што јој је прекрасно крупно лишће, у

ког су жнлице увек друге боје, но-што је листина, а има

је у скоро 200 разннх одлика, од којпх је ова, коју овде

описујем и у слици приказујем, понајиодеснија за неговање

у соби; све остале су осетљивије и зактевају више мање

топал влажан ваздух, што им се само у стакленим кућама
може дати.

Антуријум.

Ова се сорта одлпкује својим прекрасним угасито-зе-

леним, кожастим, дубоко урезаним, заоштрено - срцастим

лишћем, које до 30 сантиметара дугачко порасти.

Антуријум зактева добру шумску црницу, коју треба

измешатп са ситним комадићима дрвеног угља. Одлике, које

из главе избијају више жила, треба при пресађпвању мало

дубље усадитп, да се жиле сасвим покрију земљом. Оро-

шавати их треба млаком водом сваки дан по 23 пута, а

осим тога и умерено заливати; јер, п ако оне у свом

отачеству на више влажним местима расту, ми се ппак мо-

рамо ограничити на умереније заливање, али зато предузети

обиљније орошавање.

.Бубитељ цвећа, који је ограничен само на своју собу,

не може се упуштати у размножавање ове биљке, него ју

мора од цветара купити и даље неговати.
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АСПИДИСТРА Кбг.

А.Bрlсизlга еlаИог Вапе. ЈРlесГодупе е!аИог Ипк.

Пореклом је пз Јапана. Вашегодш биљк а. Она вредп

само као ,>шумарпца
(С

,
али за собни украс, ми немамо из-

држ.ћпвпје п задовољнпје биљке; метнп ју где хоћеш, њој

је добро; она се у сваком кутићу зелени и расти, кад се

само довољно залпва. Њено је лтаће крупно, дршкаво, при

дн}
7 је токасто, дугачко-копљасто, угасито-зелено и светло.

>

Асаидистра.

Одлпка с белим и зелвним лишћем, много је угледнија,

само што се то шареннло није показало да је постојано,

јер често избија из корена по читав жбун чисто зелених

листова, па на једанпут се укаже један шарен лист; то

шарено лишће много је осетљивије, п у сваком погледу

нежније.
Као што рекох, асаидисгра. је биљка баш за наш ћеф.

Она подносп све: и хладну п топлу собу, и светлост и
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таму, и ветар и заветрину, и прашину —-■ једном речи: по-

све издржљива и угледна биљка, којом се све празнине, и

иа отолу и на ирозору исиунити могу. Разуме се, да ће

она бити много напреднија онде, где јој услови буду боље

одговарали, и ту ће нспрестано избијати из корена нови лис-

тови, који могу по 60 —BO сантиметара у дужину да по-

расту.

Да бујиије напредује, треба ју усадити у добру баш-

тенску земљу; треба ју ионекад залити и размућеном крав-

Одлика са шареним листом.

.бом балегом; то, и редовно умерено заливање, упливисаће
на много бујнији пораст. Ја наглашавам на редовно зали-

вање, јер смо ми навикли, да тако издржљиве би.вке забо-

рављамо више но-што би требало. II ако асиидистра може

да поднесе, да ју по неколико дана не залијемо, она ће у

том случају да животари, али неће напредовати. Она расти

и с врло мало земље у најмањој саксији, у коју се само

њен дебео корен сместити може.

Размножава се врло лако делењем корена с пролећа.

Сваки лист, кад се са мало корена одкине, даје нову биљку,
али ју не треба често размножавати; сваке треће ил’ че-

тврте године, а при том не треба никад узимати превелике

саксије.
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Цвет је у ове биљке врло интересантан; он се налази

на самом корену у виду зракасте крунице, као што га за-

себна слика код шарене одлике показује.

ТМд.

Аисића јаропlса I

Пореклом је из Јапана, где као шиб преко једног метра

високо расти. Аукуба се јако разграњава и увек зелена

остаје.

Лукубу негујемо ради њеног лепог, шареног лишћа,

које је доста крупно, по ободу или цело, или раздалеко

тестерасто, јајасто, светло, па, или је чисто зелено, или је

осуто неправилним жутим пљоскама, пли је испрскано жу-

тим пегпцама. У месецу априлу укажу се ситни, мрки,

сасвим неугледни цветови. Аукуба је дводома биљка; она

Разно лишће од аунубе.

са чисто зеленим лишћем, мушког је рбда, а она са ша-

реним је женског. Обе цветају, али само женска биљка

рађа лепе, смтне, црвене плодове, кад се с мушким цветом

довољно оплоди.

Относно неге, нема се шта много рећи; нега је врло

проста, јер је аукуба. једна од оних биљака, која се на

све могуће околности привикава, и као да је у томе ро-
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ђена сестра асаидистре. Саксије у опште не треба да су

велпке; земља треба да је лака п хранљива; треба да се

редовно залива; треба да се на онпм местпма држп, која

нпсу посве изложена сунцу, а преко зиме да се смести у

хладну собу, само где се неће смрзнути, или у подрум,

ако је жбун већ повећн, да му у собп не би моглп наћи

згоднога места. У повољнпм прилпкама, у заклону, могла

би и на пољу презпмитп, кад бп ју обмоталп дугачком сла-

мом, а око стабла посулп сламног, шталског ђубрета.
У смесп с осталпм цвећем у саксијама, аукС/ба се врло

лепо представља, оамо што ју у собн нападају црвци, на-

рочпто онда, кад ју топлота од пећи непосредно бије, плн

ако је у собп пначе одвпше топло. Подаље од пећи, где

нпје топлпје од 10° 1»., за аукубу је најподеснпје меето.

Преко лета треба ју пзнети у башту п укопатп негде у

засенак у земљу. II овде може врло добро послужптп за

пспуњавање неких празнпна у мањим и већим групама.

Аукубу можемо врло лако размножавати кључпцама,

п то преко целе годнне, а док се кључпце добро нераз-

вију, дотле ће им бити нужна мало боља нега. Да до-

бпјемо пунмје, гушће жбунпће, треба аукубу кресати као

п фухсију
,

а понекад ју залитп размућеном крављом бале-

гом, пли разблаженом говеђом крвљу; од крвп бпва лпшће

живље и светлије.

АЦАЛЕА Ц.

А.гаlеа пкИса I. Њћо&осlепсlгоп сШпепзе

Пореклом је пз Индпје, Кптаја и Јапана. Вишегодна.

биљка шпб. Расти до 2 метра впсоко; лишће је дугу-

ласто-копљасто, зашиљено, впше или мање маљаво, изве-

ругано, прп дну и при врху с’ужено, на кратке дршке на-

сађено; огранци су као и дршке маљаве.

Мп немамо у цвету лепшу нп благодарннју биљку за

зпмску и пролетњу цватњу, од ацалее. Она пстпна нпје

баш права собна биљка, јер тешко пздржава собнп сув

ваздух, алп ју опет зато можемо по 2,3, п 4 годпне, а

по околностпма п дуже одржатп, кад на њу прппазпмо п

добру јој негу дамо. Ја сам једну неговао у собп 1 1 годпна.
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Од ње, имамо сијасет одлика о проотим и пуиим, чисто

белим, у разним видовима црвеним и двобојним, дуготрај-

ним, величанственим цветом. Неке одлике имају више цвета

но лишћа. Ацалеа обично цвета. од месеца априла, али ју

можемо имати у цвету н преко целе године, и лети н зими,

кад ју већом топлотом натерамо на цветање н онда, кад

јој није.право време, алн је онда краћег века.

Ацалеа-

У више хладној но топлој соби, може најбоље да пре-

зимп, а у таковој се соби и иначе најбоље негује; 2-—3°

К. топлоте, довољно је за ацалеу.,

Нега се ограничава на правилно, умерено заливање,

припуштање свежег ваздуха кад је на пољу блажије време,

и уклањање пожутелог лишћа. За правилно заливање и

одржавање умерене влаге код ацалее ,
треба мало впше

искуства. Недовољно заливање исто тако шкоди, као п кад

се преко мере залива. Добро чпни, кад сваких осам дана

по једанпут залијемо ацалеу размућеном, Фришком говеђом

балегом.

Ацалву никад не треба дуго држати у соби која се

много греје; у кратко пре но-што ће да цвета, треба ју у

собу унети, па и онда ју поставити на најудаљеније место

од загрејане пећи; ту ће и боље и дуже цветати. Ко хоће
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да му ацалеа раније цвета, он ју мора сместити на нај-

топлије и највидније место, али би ја то кад немам на

расположењу стаклену кућу само онда чинио, л:ад би

ми ранији цвет био милији од целог стругса, јер у великој

сувој собној топлоти, мора струк да пропадне. Лишће почне

не само да жути, него и зелено да опада. А да се у том

случају оно спасе, што се још спасти може, треба биљку

често орошавати, што ју чува и од разнпх инсеката. Кад

се 2, 3 пута преко дана орошава, то није много.

Кад прецвета, треба ју сваке године, из једне саксије

у другу пресађивати, ал’ ова нова саксија несме бити много

већа од старе, и онда ће у скоро почети нови младари да

порашћују. Ацалее добро успевају у шумској црнпци и у

земљп из топле леје; у обичној баштенској земљи, па ма

она и најбоља била, неће да напредују. При пресађивању

треба земљу добро набити, нарочито крајем до саксије,

тако, да кад усађен струк узмемо за стабло, па га издиг-

немо, не испадне из саксије.

Кад ацалеу на овај начин прееадимо и добро залијемо,

онда треба у башти да изаберемо једно сунцу добро пзло-

жено место, и да ју ту, са саксијом заједно, до обода у

земљу укопамо. Могли би ју и у собп на прозору држати,

но у том би случају морали саксију добро обмотатп махо-

впном, која би морала да буде увек умерено влажна. Али

је соба за летње становање ацалее врло опасно стано-

виште. Пупољци за наступајућу цватњу могу се образовати

само онда, кад се ацалеа на поменути начин укопа у земљу

п изложи сунцу; без тога ће да избијају јалови младари,

без пупољака.

За време, кад почну младари да избнјају, треба ацалву

довољно заливати, а доцније мало мање; много ће напред-

нија бити, ако се понекад залије добро водом разблаженом

крвљу; разуме се, да у саксији треба да буде добра дре-

нажа. Жуто лишће увек је знак, да се ацалеа одвише

залива.

Ацалеу размножавамо кључицама; али, ко нема све

згоде за тај посао, нека то на обичан начин и не поку-
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шава; неће му испасти за руком; боље ће учинити, да го-

тове биљке купи и да их даље онако негује, као што је

напред речено. Но ако би ипак неко хтео сам да размно-

жава ацалеу, он то нека учини с пролећа одма после

цватње, или с јесени да посече оне младаре, који немају

цветног пупољка. У једну саксију може више кључица за-

бости, али их одма и великом чашом поклопити, на топло,

али не сасвим сунцу изложено место држати и умерено

заливати. На овај начин дуго траје, док кључице избију

жиле; с тога и опет кажем, да је боље готове их ку-

пити, тим пре, што су данас и ацалее врло јеФтине.

БЕГОНИЈА Г.

Нису сви представници ове велике Фамилије подесне

за неговање у соби; али они који су, заиста су дивне

биљке и по лпсту и по цвету. У цветарству их делимо у

две главне групе:

а) ка жбунасте с кртоластим корепом, и

б) на оне с круиним, вишебојним листом.

Нега је у главноме и код једних и код других једнака,

и то; много воде и много хране преко лета, а врло мало

воде преко зиме. Али у појединостима има и опет неке

разлике у незп ; с тога је потребно, да негу појединих и

оппшем.

Лишће је у главном код свију више мање једног об-

лика; наеро-срцасто, па онда заоштрено или заокруглено,

мање или више зупчасто, ровашено или шакасто.

Ве§оша НогИа (тсотрагаМШ) Иогl.

То је мелез, који је подесан и за саксије, као и за

попуњавање мањих леја, а може врло добро да послужи и

при прављењу већих сагарица, јер расти у врло густим малим

жбунићима, а никад више од 30 сантим. Преко целог је

лета ова бегонија препуна лепих белих, доста крупних, ру-

менилом иреливених цветова. Лишће је на подужим дрш-

кама насађено, наеро-срцасто, 4 сантиметра дугачко и 3
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сантиметра шпроко, врло ситно назубљено, спгаво-зелено,

маљаво, на доњој страни црвено. Свака цветна стаблика

носн 10—1 “2 цветова, од којих су мушки на 4 (две веће

Мпогоцветна одлика. ТЗцлијаста одлика.

округласте ц две мање дугуласте), а женски на 5 једнаких

кришчица подељени.

Ве&оша шаи Iсаl а lIоН.

Суабло је у ове одлике положено, дебело, 30 —4O сан-

тиметара впсоко, глатко; лишће је обло-зупчасто, меснато,

глатко, на доњој страни има по жилама лпснате мрко-

црвене пзрасте; такових израста има ина лпстнпм дрш-

кама у виду прстенова, са чега је ова одлпка и добпла

ботанпчки придев ташсаЦ = тацлпјаста. Отворено-румени

цввтови поређанп су у растрешеннм метлицама. Кад се у

соби негује, зашто је ова одлика врло подесна, онда цвета

у месецу јануару и Фебруару. Преко лета може п у башти

на засењеним местпма да се употреби.

Ве§оша ТеИсћИ Јоз. Ноок.

Пореклом је пз јужне Амерпке (Перу). Зељаста биљка.

Од свију бегонија с кртоластим кореном, ова је без сумње

најлепша. Расти 15—2O сантпметара впсоко; сво се лишће
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налази на стаблу; оно Је дршкаво, до 12 сантпметара ши-

роко, зелено, скоро округло, мало ровашено. Цветна стабла

су неранџаста, гбла. Пзмеђу два залистка исте боје, избију

Фејчи-ова одлика. Шарф-ова одлика.

по 23, скоро 5 сантиметра широка, пуна, као крв цр-

вена цвета. Воле сунце, ал’ и добро заливање.

Размножава се кључпцама, које треба преко лета, кад

се добро ужпле, чешће пресађпвати.

Ве§:оша бсћагШапа Н. е1 Bсћ.

II она је пореклом из Перу. Она је обпчно
препуна

бледо-црвених цветов а.; лишће је кожасто, круто, угасито-

зелено, као некпм белпм пепељком посуто. Врло дивна,

жбунаста сорта.

МагИапа Л. еХ Bсћ.

Пореклом је пз Боливије. ЛишИе је на краткпм дргн-

кама насађено, дугуласто-стреласто, чекинасто-двојно-зуп-

часто, зелено, до 10 сантиметара дугачко. На свакој цветној

стаблици налазе се по 2 поникла, крупна, сасвпм скрлетна,

до 5 сантпметра дугачка мушка цвета; женски су мањп,

ситнији.
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Често се по збиркама још виђа и старија сорта Ведопш

[аГсгроНа, и то је једна од најлепших сорти, са српастим,

на дугачко заоштреним лишћем
,

које је с доње стране

Март-ова одлика.

пурауЈЈНО-љубичасто, а с горње је зеленкасто прелпвено

осуто тамно-сребрнастим иегицама, које доцније поцрвене

Ворт-ова одлика.

Цвета врло обплато, а цветови су као ружа румени, и на

лазе се по шест, осам или десет њих гомилице заједно.
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Ве§'оша ЛТогИИапа НоН.

врло је диван мелез од преднаведене оорте, са врло уза-

ним, снтно назубљеним, жутим, црвеним жилицама про-

тканим лмшћем. Цвет је живе румене бојв.

Бегоније с кртоластим кореном нреспавају зиму. Пре

но-што би наступили мразевн, треба ове бегонијв, ако су

на пољу у башти усађене, повадитп из земље, стаблике

им и лишће до корена сасећи, па оставити тако за неко-

лико сати на сунцу да се просуше. После тога треба их

сложити у сув песак и тако их негде на сигурно место

презимити. Месеца марта, ил’ априла, треба сад то корење

усадити у омање оаксије н у добру земљу, па их сместити

у топлију собу на прозор. С почетка их треба врло мало

заливати, а доцније, кад потерају, треба им дати више воде.

Кад мразеви престану и топлије време наступи, онда

их треба са земљом заједно из сакоија изручити и на од-

ређена места у башту пресадити.

Оне пак, које ћемо у соби неговати, оставићемо и даље

на прозору, н само се треба побринути да добију довољно

ваздуха, и да не буду посве изложене сунцу, јер у саксији

неговане, не подноое сунчану препеку.

Ко би имао много овнх бегонија, он их не мора изво-

дити у саксијама, па да их из саксија у башту пресађује ;

он ће моћп, чим топлпје време наступи, одма кртоле у

земљу затрпатп, само би
му у том случају доцније цветале.

II ове бегоније можемо у свако доба, па и кад оу у

најбољем цвету, из землие извадити и с једног места на

друго пресађивати, само морамо припазити, да не повре-

димо кртоле. И ако за то пресађивање уграбимо мутно

време, па после пресађивања још и добро залијемо, нећемо

на пресађеној биљци ни приметити, да је с једног места

на друго премештана.

Оне бегоније ове врсте, које смо у соби неговали, по-

пустиће пред јесен у цватњи. Њих треба сад и мање за-

ливати, докле год не отпочне лишће да се суши, и онда

треба са заливањем сасвим престати. Кад лишће пожути и

осуши се, или опадне, онда треба стаблике до земље са-
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сећи и тако у оаксији оставити, да у сувој земљи негде

сигурно у тамнини презиме. С пролећа их треба на ирозор

поређати и исто онако шњима поступати, као што је ре-

чено да треба поступати и с оним кртолама, које су из земље

извађене и у саксије усађене.

Одлике с пуним цветом, нису подесне за на поље; оне

су лепше у -сакоијама, где и боље напредују.

Све се ове бегоније дају врло лако изводити из семена

и кључицама. Из семеиа иде истина спорије, али лакше и

сигурније. Семе ниче за ?3 недеље. Младе би.ике, да би

доцнпје богатије цветале, треба ?, 3, па и 4 пута преса-

ђивати; то је истина трудно, ал’ за љубав свога миља чини

се све, да што лепше буде.
Једна особита сорта је:

Увск цвегајуЛа сорта.

Вилморин, чувени париски цветар, наиравио је од ње

и њених одлика засебну гр}шу. За саксију је дивна сорта.

Зими, кад треба да цвета, треба ју метнути на светлост

близу прозора; а лети, можемо ју сместити где хоћемо.
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На прозору, на доксату (балкону), у башти, у засенку, као

п на сасвим сунчаном месту, у саксији ил’ на пољу свуд

она успева и непрестано вољно цвета, са чега јој је и бо-

танички придев бетрегДогепз дат. У засенку бивају цветови

бели, а на сунцу румени

Из саксија у земљу пресађене бегоније ове сорте, с

којпма је нека леја попуњена, или је шњпма нека леја опа-

сана, што врло лепо изгледа, можемо врло лако из земље

извадити и опет у саксије пресадити, где ће оасвим мирно

и вољно даље порашћиватп и цветати.

Ова сорта даје се такођер врло лако из семена и кљу-

чицама размножавати; ништа лакше но то. Од 53 струка,

можемо пмати за обичну потребу довољно кључица; а за

50 до 60 пара набављено семе, даје стотинама биљака, које

се лепше развијају и напредују од старих биљака, а исто

тако лепо, као п оне од кључнца изведене. Кључице, проото

у земљу забодене, брзо се ужиле. Семе не треба ни земљом

ни песком покривати; проото га треба на уравњену повр-

шину оређе посејатп, па саксију стакленом плочом покритп.

Сеје се месеца Фебруара ил’ марта. Семе врло брзо ниче,

кад се земља од оздо влагом засићава, а поникле биљке

треба посамце, најпре у врло мале, па онда у веће саксије

пресадпти.

Бегоније с нруиним, вишебојним листом, заиста оу ве-

личанствене појаве, алп су и много осетљивпје од предна-

ведених. Све бегоније ове врсте, већином су мелези, а

главна је

Ве§'оша Еех IЧга.,

од које су постале остале одлике, па зато их врло мало и

има, и:оје су обележене нарочитим научним именом.

Ова је бегонија из топлог Асама (Азнје), пс тога воле,

као и све њене посестриме, већу топлоту. Преко лета мо-

жемо пх сместити и у башту, негде у засенак; али на пољу,

где је свакојако изложена и повољнпм и неповољним при-

ликама, губп лишће свој сјај; а на протпв у собп, кад се

на прозору држи и од сунчане препеке засенп, одржава

лишће свој подпун сјај и много се боље развија.
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Ведопш Вех
,

са свима својпм одликама, од којих си-

јасет имамо, и сваке их године нове добивамо, вишегодпа.

Краљевска бегопија.

Једна одлика краљевске бегоније.

је биљка; лишће је, као и у осталих, наеро-срцасто, за-

оштрено, са зупчастим, изверуганим ободом, и више пли

мање обрашћено вунастим четинидама. Она нема стабла.
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Лепота њеног лишћа неда се описати; оно је угасито- и

отворено-зелено, сребрнасто, црвено с металним преливом

(уаг. шеШШоа НоН.) нтд., а у најразновиднијмм шарама;

једно јој лишће изумире, а ново јој иорашћује ито тако

пде непрестано с године на годину.

Једна од најинтересантнијих одлика је:

Ве§olПа Еех таг. СошТевве БхчТбЛу Шт.,

у које је десно крило.листа дуже и пужасто увијено, а у

бојама је, просто, дпвотна!

Семе од краљевске бегоније треба посејати месеца Фе-

бруара ил’ марта и плитке саксије, на кад биљке порасту,

Одлика : »Грофица Ердеди

онда пх треба, сваку за-се, пикирати у мале саксије. И за

пресађивање старијих биљака, треба увек узети мање саксије,

и добру, али лаку и пропустљиву земљу; у саксије треба

метнути добру дренажу, јер бегоније не подносе сувишну

влагу.

За пресађивање старијих биљака, најподеснпје је про-

леће. У осталом можемо бегонију без штете пресађпвати

преко целе године, кад год за нужно нађемо, т. ј. кад при

бујном порашћивању жиле испуне целу саксију, онда их
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нарочито треба у мало веће саксије пресадити и више им

нове земље дати. А ако би преко зиме лишће опало, онда

треба на оголелу биљку мало више припазити.

Кад су младе биљке у већ пуном листу, онда их треба

изјутра и с вечери орошавати; то им врло добро чини.

У праксн се показало, да се лишће много бујније раз-

вија, и да су боје много светлије, кад бегонију понекад

залијемо размућеном говеђом балегом, или у млакој води

разблаженом говеђом крвљу; ово последње је боље.

Зима је за ову бегонију врло хрђаво и опасно време.

Зими се морају држати увек на прозору, а пазити треба,

да нмају увек 12—l4° К. топлоте, аи са заливањем морамо

врло штедљиви бити. Још је то код њих добра страна, да

из оголелог корена, ако је само жив, зелен, поново избије
лишће.

Нма један особени начин, на који се ова врста бего-

није размножава. Овде не игра главну улогу оеме, а ни

кључица, него само лист. На овај начин можемо најбоље

размножавати у топлој соби под стаклом, и то у месецима

марту, априлу и мају; а како ина којн начин то бива,

речено је на свом месту у општем делу.

ВРИЕСИЈА ОаисИсћ.

Т^г/еб!а рзШасша IШI. ТШап&зха рзШасша Ва. Ма%.

Пореклом је из Бразилије. Вишегодна. биљка. Негује

се оног дивотног лишћа ради. Лишће је 20 сантпметара

дугачко, 45 сантиметра широко, језичасто, правилно и

врло лепо повијено, плавичаото-зелено, са сребрнастим,

светлим пепељком посуто, по пречке с белим тракама тра-

касто, по ивици цело, поређано у виду ружице, из које

избија 30 сантиметара високо цветно стабло.

Цвеће је крупно, жуто, по врху зелено, по 56 у

једном грозду поређано, које се по више месеци држи.

Шкриљке су црвене и жуте, исто тако дугачке као и цветови.

У обичним приликама не може се размножавати; за

то су нужне нарочите потребе, а ми ћемо ју купитп готову

и даже неговати. Најбоље успева и добро се држи у про-
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пуотљпвој шумској црници, у којој има још подоста нес-

трулог лпшћа. Треба ју умерено залпватп, понекад нс разму-

Вриесиј а.

ћеном крављом балегом, али ју зато треба више орошавати

чистом, али млаком водом. Нарочито ју треба чувати од

промаје.

ГЛОћТЖНИЈА НегИ

Сгlожlпlа ћућгМа Ноп.

Глоксиније.

Разне одлике, које данас од ове биљке имамо, и које

су у модерном цветарству под општим именом глоксиније
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познате, постале су мелезењем од СПохЈша зресшза К&г. и

СИохЈша шасиlаl;а НегИ.

Глоксинија има само 10 —l2 сантиметара виоока цветна

стабла, која носе ио један, према одлици крупнији ил’ сит-

нији, усправан, положен, ил’ оборен цвет; лишће је дрш-

каво, јајасто, маљаво, зупчасто, више или мање изверугано.

Цвет иедичаве одлике, у ириродној величини.

Глоксинија, са својим силним одликама, једна је од

најлепших биљака за неговање у соби. У новије доба, то-

лико је, и тако ирекраснпх мелеза произведено, да им се

заиста дивити морамо.

Глоксинију размножавамо кртолама и семеном. Поје-

дине кртоле треба усадити у сасвим мале саксије, и то

месеца Фебруара ил’ марта. За глоксиније ова је земља нај-

боља: 2 дела шумске црнице и 1 део добре земље с утрине,

па додати још мало крупног песка. Кртоле треба тако уса-
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дпти, да грбица, из које ће биљка порастпти, изван земље

стоји. С почетка их треба врло мало заливати, а у колико

биљка буде већма порашћивала, у толико ју треба и више

заливати. Од пораслих младица, треба на свакој кртолици

само једну најразвијенију оставити, а оне друге посећи.

Кад жиле ону саксију испуне, треба биљку из ње ис-

трести п у већу пресадитп, а доцније ће требати још једном

пресађивати у још мало већу саксију.

За време пораста, треба глоксинају понекад залити

размућеном крављом балегом, али пазити, да се шшом не

окаља лишће.

Глоксинџја воле влажну топлоту, и с тога ју треба

орошаватп млаком, или добро устојаном водом. Она хоће

и довољно светлости, али неће да буде изложеиа жестоком

сунцу. Кад удари жестоко сунце на прозор, где је глокси-

нија. смештена, онда ју треба нечим засенити, иначе ће

добити по лишћу Флеке, а то јој квари углед. Кад пре-

цвета, онда ју треба и врло мало заливати, а кад одпочне

лишће да се суши, онда треба са заливањем сасвим пре-

стати, да земља сасушп. Сад треба кртоле повадити из сак-

сије, па их сместити у једно сувим песком напуњено сан-

дуче, и ту их држати до месеца Фебруара, кад настаје

поново сађење. Пре сађења треба сваку кртолицу лепо

очистити од старих жила, па онда усадити.

Пз семена иде много спорије; пз семена изведене

биљке тек друге године цветају. Кртоле су данас врло

јеФтине, и свакп ће боље учпнпти, да готове кртоле купи,

него да са семеном петља; из семена изведене биљке неће

га задовољити.

Глоксипије треба преко целог лета да отоје у соби, и

то на оном прозору, који се не мора често отваратп, а на

прозоре треба, до половине, прилепити оне танке зелене

хартије, да се оунчана светлоот ублажи.

2исс.

ЈЈазуИгГоп ХопдгСоИит ТРан.

Пореклом је из Максике. Вишегодна биљка. Гајимо ју

због оног величанствено посувраћеног лишћа, као што то
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приложена слика врло лепо показује. Заиота је за собни

украс дивотна биљка.

Лишће је узано као у трске, до 1 ‘/
2

метра дугачко,

угасито-плавнчасто-зелено и светло. Код одлпка ВазуЊпоп

дlаисит и НаауИггоп асгоlггсћит, лишће је по ободу бод-

љикаво.

Дасилиријон.

Дасилиријон треба држатп на јакој светлости близу

прозора, а преко лета може му се одредитп негде п на

по.ву згодно место. Најлепше пзгледа, кад засебно на не-

ком стубу, постољу, повише стоји, да се лпшће слободно

на све стране повијати може.

Дасилпријон добро успева у мало збијенпјој пловачастој

црници. Земља са утрине, најбоља је. Прп доброј дренажп,

треба умерено заливати.

Тек после неколпко година, пзбије из средине као рука

дебело, 3 4 метра високо стабло, на ком нма хиљадама
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ситних, у гроздастој цвасти збијених, зеленкастих цветова,

а кад ови прецветају, онда и цела биљка изумре.

Размножава се изданцима, који из корена избијају; те

изданке треба одсећи и просто у саксију усадити; при са-

ђењу треба пазити, да се жпле лепо рашире п усаде онако,

као што је то у општем делу објашњено.

ДРАЦЕНА УапА.

У овај рбд биља спада мноштво лепих врсти и одлика,

а ја ћу овде да узмем четнрп главна представннка но лишћу,

због ког драцену и негујемо.

Бгасепа тЛпчза Поок.

Драцеиа с иростим стаблом.

Пореклом је из Новог Сееланда. ./Iишће је бледо-зе-

лено, доста збнјено, узано, до 60 сантиметара дугачко,

кожасто, прн дну 23 сантиметра широко, прн врху коп-

љасто, с’ужено, а по ободу цело.
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Ову дра.цену треба преко зиме у хладнијој со6рх држати,

где је највише 10° К. топлоте. Она ту, истина, неће по-

рашћивати, алн ће задржати своје лишће, ако се метне на

довољну светлост и врло умерено залива.

Размножава се из семена, које се врло јеФтпно купити

може. Добро семе врло лако ниче, а сеје се месеца Фе-

бруара ил’ марта као обнчно.

Поникле биљчице треба појединце у мале саксије пи-

кирати, а доцније у веће пресадпти, где ће, на умерено

топлрм месту, и при умереном заливању, лепо порашћивати,

и друге годпне већ 50 —80 сантиметара внсоко пораститн.

II у
баштн на пољу, можемо ју употребитп по средини ма-

њих и већих округлих леја; у том случају боље је, да се

са саксијом заједно усадн.

Вгасепа тсИсгза Ђгипео-Ипеаlа, има пшре лшпће, које

се до дна добро одржава, док код преднаведене, лшпће од

оздо опада; на тај се начин образује временом повпше

голо стабло, што такођер има својих особина.

Бгасепа КоИпапа Н. е1 Bсћ.

Рот-ова драцена.
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Расти по островима великог океана, као дрво. Лишће

је обухватајуће, коиљасто, заоштрено, ио ивици цело, из-

веругано, сигаво-зелено, до 50 сантиметара дугачко и 68

сантиметара пшроко. У соби се врло лако негује, само кад

се сместн где има довољно и јаке светлости, и кад се често

млаком водом пере и орошава.

Г)гаоопа (жоХсИеапа Ђог,

Голд-ова драцена.

Растп на јужнгш азијатским островпма и на западним

странама АФрнке. Ово је, као и многе њене друге, осет-

љивија биљка, на коју треба при гајењу мало боље припа-

зити, али ју је вредно држати и неговатп због њеног лепог

лпшћа. .1 ишће је на кратке дршке насађено, 15—2O сан-

тпметара дугачко, &—l2 сантиметара широко, с горње

стране кадиФасто, угасито-зелено, са сребрнасто-зеленкастпм

попречним тракама прошарано; доња је страна р}"јава. С

погледом на лпшће, ово је једна од најпнтересантнијих п

најлепших драцена. што их имамо за собну негу. Најглав-

није је, да се умерено залива, да се држи на пуној свет-

лости, али нечим и засени, да ју не бију баш непосреднп

сунчани зрацп. Често орошавање врло је нужно.

Ове две последње врсте драцвна, врло је тешко раз-

множаватп; боље их је купити готове од цветара, који

имају за тај посао све удобности и који су у томе вештп.
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Пореклом је пз Новог-Сееланда, где као дрво расти.

Стабло нпје разгранато, него је увек једноставно. Лишће је

седеће, врло лепо повмјено, заоштрено, до 80 п више сан-

тиметара дугачко, а B—lo8 —10 сантиметара шпроко, отворено-

зелено; сво лшпће укупно, сачпњава днвотну круницу.

Вгасепа IтрегlаКз Тlогl

Краљевска драцена.

Ова врло красна и издржљива драцепа, воле преко

лета више засењено место, а преко зиме хоће да је на

прозору похладније собе
;

где сунце у довољној мерп допире.

Кад драцбпе престану да порашћују, т. ј. кад се опазп

да не развијају ново лишће, онда је најглавније, да се врло

ма.lo заливају, толико само, да се одрже у жнвоту. А чпм

се опет поново почне лишће да развпја, треба поступно

повише заливатп, и то водом, у коју треба размутитн мало

кравље балеге. У којој мери треба заливатп, то се не може

овако у опште казатн; то ће зависити од бујнијег развитка

поједпннх биљака, као п од местнпх околности у којпма

се налазе. У топлој собн треба ће више, у хладнијој мање
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заливати; што су биљке бујнијег пораста, треба ће их и

више залпвати.

У то доба, кад настане код драцбна нов живот, треба

их и пресађиватп. То је пролеће. На дно саксије треба

метнути добру дренажу, а земља да је састављена овако:

У
3 шумске црнице, ‘/

3

земље с утрине и мало крупног, ако

је могуће речног песка. Ири пресађивању треба оне дуже

жпле скратити, и сву стару земљу између жила очистити

дрвенпм шиљком, као што је то на свом месту и сликом

објашњено.

Не треба само више пута преко дана орошавати, него

треба лншће и пратн млаком водом и меканом крпицом,

или финим, меким сунђером; на тај ћемо начин драцбне у

соби боље одржати, и очувати их од њихових ситних не-

иријатеља, разних пнсеката, нарочито „крваве« вашице,

која врло радо на драцене напада. II од промаје морамо

драцене нарочито чувати; промаја их на сигурно убија.

Добро је, да се саксије чешће окрећу, како ће свака

страна добптн подједнако светлости; то је за ове билже,

нарочито за оне са широким лишћем, врло потребно.

Драцене, које имају и мало стабла, а нарочито оне,

које стоје усамљене, треба доле око стабла обложити ма-

ховином. То им одржава умерену влагу и даје лепши изглед.

/■АхЛАДИЈУМ УеШ.

СаlасИиш агдугорћуllит; СаlасИит шагтога±ит; СаlасИит р!сГи-

га±ит; СаlасИит ћаета+озИдта Ноп,

Све те сорте, или су донешене у Бвропу из жарке

Америке, или су произведене вештачким мелезењем.

Ни једну биљку немамо у тако разновидном шаренилу

на лишћу, као што су наладије. Ту ти је белп, румепа, нао

крв црвена, зелвна и жута боја, сад затворенија, сад блеђа,

а у најразновиднијим цртежима и облицима. Приложена

слика представља листове од 10 разних одлика, које се

одликују у најживљим бојама и најлепшим цртама. Једна

тако малена збирка довољна је, да се човек сит лепоте

нагледа.
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Лишће је срцасто, шире или уже, заоштрено или за-

округлено, по ободу цело, изверугано, на дугачке дршке

насађено.

Каладијум је управо биљка за топлија сместишта, у

којима је и ваздух и топал и влажан, али се ири мало

више пажње даје и у соби на прозору неговати као п

глоксипија.

Каладијум се врло лако изводи из семена, али где има

за то удобности. За нас је боље да купимо готове кртоле.

Ове кртоле треба месеца марта усадити у мале саксије.

Земља треба да буде смешана из половине шумске црнице

и половине добре баштенске земље, и са толико крупног,

чистог песка, да буде довољно пропустљива.

Десет одликп каладијума.

С почетка ћемо врло умерено залнвати. У брзо ће кр-

толице пустити жиле и избити лишће. Сад их треба у другу,

мало већу саксију пресадпти, али се свакојако треба чу-

ватн од превеликих саксија. Увек је боље узети мање сак-
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опје, па заливати размућеном крављом балсгом. Сад }ш

биљке одпочети лепо да порашћују.

Ка.ладијум волпје впше хладовпну, но велпку свстлост;

у хладовпни се и оне жпве боје боље пстпчуј; много су

светлије и живље. За време порашћивања треба пх мало

боље заливатп и орошавати; за орошавање треба узети

чисту, уотојану воду, јер мутна вода убрља лпшће, те ово

губп од своје угледности.

Кад под јесен почне лишће да вене, треба поступно

мање заливати, а кад се лишће осуши, онда треба са за-

ливањем сасвим престати. То настаје обично месеца ок-

тобра. Сад се кртоле из сакспје пстресу, од зомл>е добро

очнсте и сложе у велпку саксију, или неко мало сандуче,

у сув песак. Тако их сад оставити негде на суво и умерено

топло место да презпме. Преко зиме треба их понекад и

прегледати; па ако се нађе која кварна кртола, треба одма

кваран део одсећи; или, ако су се сасушиле и увеле, треба

их мало овлажити.

Тако се држе до месеца марта, кад се опет на горњи

начин усађују и негују. Прп усађивању треба старс жпле

с кртола оштрим ножем оаоећи.

ЦАчIЦЕОхЛАРИЈА I.

Саlсеоlагlа ћућгМа Ноп. Саlсеоlагlа ћегћасеа Ноп.

Калцеоларија.

Пореклом је из јужне Америке (Чили). Двогодн а биљк а.

Расти до 50 сантиметара високо; стабло је разгранато;
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лишће је при земљи сложено у ружицу, оно је дршкаво,

ббјајасто, длакаво и изверугано. Мало имамо биљака, које

су ио облику цвета тако интересантне, а по боји тако дивне,

као што су цветови калцеоларије. Дивота је иогледати један

бокор калцеоларије, иа ма цветови и у најпростијим бо-

јама били.

Калцеоларија. није баш тако осет.вива биљка, као што

се у ошите ммоли. (Јна воле влагу, а не иодноси јако сунце.

Док је у цвету, можемо ју у соби на ма ком месту држати,

само где не допире сунце; она одпочне да цвета око Ђур-

ђевдана, иа цвета све до Иетровдана.

Две од.шке калцео.шрије.

Према томе, кад хоћемо да нам цвета, сејемо калцео-

ларију од месеца јуна до сентембра. За сејање треба узетн

подубље чиннјнце, плн ношнре ннске сакснје, па метнутн

један слој снтннх черпнћа малу дренажу; на ову насутн

толнко непросејане, гр5т

дасте, алн добре баштенске земље,

да до обода остане још мало празшше; ову празннну треба

попуннтп ситном, просејаном земљом, па површину нечим

поравннти п утапкати, добро ју наквасити, па онда, кад се

површпна мало просушн, треба оно сптно семе сувим песком

измешати н што једначије посејати. Врло мало га треба
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иокрити сасвнм ситном земљом. Тако засејану оаксију треба

иокрити стакленом илочом. Кад год би се површииа осу-

шила, увек ју треба фино и пажљиво оросити.

Овако засејаиу сакоију треба држатп негде у засени;

нпкад ју не треба излагати сунцу, а кад семе почне да

ниче, онда треба оне плоче иовремено и скидати, да биљ-

чице добију ваздуха и да се на њога иостуино иривикну.

Цвет најкруаније одлике.

Кад биљке 3—4 лиотпћа добнју, онда треба од њих

изабрати оне најјаче, иа их по 3 у триугао ђ
*

Ј пикирати

у друге саксије. И овде треба узети добру баштеноку, пе-

сковиту земљу; добро ће бити, да се помеша и у прах

стученог дрвеног угља.

С јесени, кад биљке већ порасту, треба их из тпх сак-

сија повадити, па овакн струк засебно
у мале саксије пре-

садити. Овако пресађене треба их у топлу собу на прозор

поређати да ту презиме. Преко зиме треба их поново 2

3 пута из једних саксија у друге пресађивати. Тим преса-

ђивањем учинићемо то, да ће нам биљке бити јаче и боље

ће цветати.

При самом пресађивању треба на то пазити, да се не

пресађују одма у велике саксије, него најпре у сасвим мале,

па онда постуино у све мало веће.
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При заливању морамо се управљатп према величини и

старости бпљака, као п према топлотп оног простора, у ком

се бпљко налазе; у онште треба умерено заливатн, а прн

залпвању прппазитн, да се неокваси лишће.

На калцеоларије, као п у опште на све биљке о ма-

љавим н лепкавнм лишћем, падају разне вашпце, којих се

врло лако можемо курталпсатп, кад пх дуванскпм димом

накадимо.

Тако неговане биљке, одпочеће с пролећа да нас ве-

селе својпм дпвотннм цветовима.

а.

СатеИа јарошса I.

Пореклом је из Јапана п Китаја, где као шпб 34

метра виооко расти. Лишће је у камелије јајасто, више или

мање зашилено, кожасто, угасито-зелено, светло, по пвпцп

сптно нзубано н увек жпво. Цветови су красне појаве у

разновидном црвенилу п шаренилу од црвене п беле боје;

чпсто беле су најнежнпје.

Код цветара важц камелија као краљпца собног цвећа,

ма да је, у обичним собннм приликама, тешко камелију

одржати п до цвета довести, али се опет зато даје све то

учинптп, кад се на негу камелије мало боље припазн. Ка-

мелија је врло ћудљпва бпљка. У главном зактева каме-

лија увек једномерну температуру од 6, 7 до 8° Н., и мало

влажнији, али чист ваздух; видно, али не сасвим сунцу из-

ложено мнрно место, н што је најглавније, врло опрезно

н уредно залпвање. Њу је најтеже одржати преко зиме.

Да камелија, под овакпм условима, не може прп обпч-

нпм околностима у нашнм собама изврсно баш успеватн,

то је сасвпм поњатно. Алн кад ка нелију одвојпмо од оста-

лог цвећа, које негујемо у оннм собама где п станујемо,

у ону собу, коју само повремено употребљујемо, т. ј. онамо,

где ће она бптп мпрнпја од пренашања с једног места на

друго, где ће битн поштеђена од нрашнне н од промаје

при свакпдашњем проветравању соба птд., онда можемо

рачунати на повољније успехе. Разуме се, да п у тој собп
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несме бити одвише хладно. „Хдадна* соба до загрејане,

још ако је и довољно впдпа, бнће за камелију најбоља.

Испод -ј- "2
0

К. топлоте несме бити у соби.

За камелију је без сумње најподесније место у ообп

на прозору, а по нужди може и мало подаље од прозора

бити смештена, кад је н. пр. на пољу јака зима.

Кад камелиј а прецвета, онда треба оне биљке, које

већ три, четири године у истој оакоији стоје, пресадити,

што бива обично месеца јуна. Пије добро, као што неки

Камелија.

чпне, да се сваке године пресађује, јер се свакогодишњим

пресађпвањем натерују, пстина, новп изданци, а на штету

пупољака; пупољци се онда слабо замећу. Довољно је, да

се сваке треће године пресађују. При самом пресађпвању

треба на жиле добро припазпти, кад се од старе земље

буду прочишћавале ; само оне треба одсећи и уклонити,

које су повређене или труле, а остале оставити све на
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миру, јер их камелија потребује. При пресађивању не треба

узети много већу саксију.

Камвлија успева у свакој скоро земљи, и ја бих за

собну негу увек узео добру, чиоту баштенску земљу. Ра-

зуме се, да је шумска црница са мало крупног песка најбоља.

У већнм варошима продају нарочито спремљену „земљу

за камелије".

Старијим биљкама можемо при пресађивању, без штете,

и огранке мало сасећи, јер и из старијег дрвета лако по-

рашћују нови огранци.

У порашћивању зактева камвлија. много воде, а како

престану младице да расту, одма треба и мање заливати,

шта више, у то доба можемо оставити, да младице за неко

време мало и увену; у толпко ће се пупољци боље за-

метати.

Камелија је биљка, која зактева непрестану негу. Пре

свега се морамо побринути да добијемо пупољака, па кад

их срећно добијемо, онда треба све могуће да чинимо да

их одржимо и до цватње очувамо. У колико се ситни пу-

пољци буду с почетка бујније развијали, у толико су

што је баш п најгоре осетљивији ; осетљивијп су на

влази, осетљивији на суши, осетљивији су и према непра-

вилној температурп оног простора у ком се налазе. Пре

свега треба правилно заливати. У хладној соби није нужно

заливати свакп дан. Најбоље је само онда, кад почне од

озго земља да се суши. И орошавање млаком устојаном

водом, учвршћује пупољке да не одпадају. У то доба,

кад се пупољци развијају, несмемо биљку сваки час пре-

мештати с једног места на друго. Где камелија може негде

на одређеном месту да остане, без да се премешта, ту ју

треба сместити, ту је за њу најбоље.

За камелију је врло добро, и за заметање пупољака

врло пробитачно, кад се преко лета на поље у башту из-

несе, п негде на заклоњено место, са саксијом заједно, у

земљу укопа. Ту јој је најбоље место преко лета; она је

у томе посестрпма ацалеји; а да неби глиоте и црвп кроз

ону доњу рупу у саксију улазпли, треба под саксију под-

метнути цреп.
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Камелија подлежи једној великој немоћи, а та је, што

јој лишће врло лако жути, и онда ружно изгледа. То до-

лази већином отуда, кад камелију преко мере заливамо.

Да би се ово жутило за у будуће сиречило, треба каме-

лију да пресадимо у другу саксију и да ју у будуће иаж-

.вивије заливамо. Иожутело лишће треба посећи, јер се оно

неће више повратити ни опоравити.

Тако оболело лишће осуто је често и неком црном

превлаком, која се с почетка само местимице укаже, а доц-

није цео лист обузме, и то је болест
л чађика а

. Ту помаже

само млака вода ; њом морамо тако оболело лишће опрати

п биљку с оиог места уклонити, где је ту
болест добила,

па ју на друго место преместити, где ће имати више и

чистијег ваздуха.

Камелије размножавамо кључицама или калемлењем

(спајањем); али ни једно ни друго није могуће у собп из-

вршити с успехом; за то су потребне сасвим друге удоб-

ностп.
С тога се морамо ограничити на то. да готов струк

камелије купимо, а даље га сами негујемо.

Ц)УФЕА Јасд.

Од овога рода биља имамо много сорти и одлика, од

којих оу најлепше :

Сирћеа 81г1§и1о8а Н. е! Кlћ.

Чуаава нуфеа.
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Иореклом је из Мексике. Вишегодпа биљка. Стабло ]е

дрвенасто, разгранато, до 30 сантиметара високо ; лишће

је изменично или је наспрамно, јајасто, или је дугуласто

заоштрено-јајасто и маљаво, или длакаво.

Цвеће је изменично и сложено у гроздове; чашица је

лепкава, при дну црвенкаста, а горе је зеленкасто-жута и

мало зупчаста ; круница је цеваота, љубичасто-црвена, по

ободу зеленкасто обивичена. Цвета од јуна па до октобра;

цвета и зими, ако су јој за то подесне прилике у дотич-

ном сместишту.

Спрћеа рlаllсеиlга ВепЊ.

И ова је одлика из Мексике, одакле је 1845. године

у Европу иренешена. Вишегодна биљка. Расти 30 —5O сан-

тиметара високо, јако жбунасто; стабло је при дну дрве-

насто, разгранато и збијено; лишће је изменично или на-

спрамно, глатко, светло, зашилено-јајасто.

Куфеа с ароширеном чашом.

Цветови оу црвени, а по ободу су обивпчени белом

ивицом, испод које се налази црн гајтанчпћ, што врло лепо

пзгледа. Ово је једна од најлепших одлика, у које се цве-

тови тек онда у својој лепоти могу да виде, кад им се

сасвим приближимо.

Од ове одлике имамо и једну са шареним лишћем,

које је жутим пругама испрутано, или мраморисано Си-
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рћеа рlаlусепlга оаггедаГа —, у ком се шаренилу они црвени

цветовн врло дивно представљају.

Куфее се дају врло лако неговати, па п у мало не-

повољнијим приликама цветају вољно и напредују. Оне успе-

вају у свакој доброј земљи без разлике. Зими подносе и

хладнију собу, само ако добију довољно светлости.

Куфеу размножавамо из семена и кључицама. Кључиие

се врло лако примају; њих можемо правити и с пролећа и

с јесени, а семе треба посејати око половине месеца ав-

густа. Кад биљке ннкну и за пикирање дорасту, онда пх

треба пикирати по више њих у једну већу саксију, и тако

их негде сигурно презимити, а на пролеће их у засебне

саксијице нресадити. Ту ће у брзо и одночети да цветају.

Довољно светлости и умерено заливаље, то је сва нега.

тЛАНТАНА Т

Л.апГапа ћућгlсlа Ногl.

Разне одлике овога рода, које у башти и саксијама у

соби негујемо, све су мелези од Рапl;апа Сатага С., Раишпа

шуеа Уепl. Рапlапа огосеа Јасд. итд., и све имају ту исту

особину, да им се боја цветова према старости љиховој

мења. Цветовп, који су у иочетку жуги, бивају доцнпје

као ватра црвени, љубичасти
, румвни итд. Све се одлике

одлпкују својим ниским рачвастим норастом. Лишће им је

јајасто, ровашено, храпаво, а кад се међу нрсте трља, оно

јако, ал’ непријатно мириши.

У саксији гајена лантана, расти, према одлицп, 30

60 сантиметара високо, и кад им се једанпут или двапут

покидају врхови кад се, као што цветари веле, „скрнеЦ

онда цветају преко целог лета.

Лантану треба усадити у добру земљу (баштенску) н

18 сантиметара широке саксије. Овако их треба, са сакси-

јама заједно, негде на заклоњено место у башту укопати,

па било сваку посамце, или њих више у једну групу. Да

овака група лепше изгледа, треба ју опасати неким ниоким

цвећем, н. пр. лобелијом итп.
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С јесени губи лантана своје лишће, и онда ју треба

унети у собу, у којој нема више од -|- 68° К. топлоте;

на макар та соба и не била баш тако видна. Ту ју треба

самр толико залнвати, да јој се одржи душа, да се не са-

суши. Кад с пролећа поново одпочне да избија, онда ју

треба пресадити и том приликом добро подкресати, па на

Аантана.

видније и топлије место сместити. Одсечене огранке треба

употребитп за кључице, које ће се у соби под стаклом

врло брзо ужилпти. Ко је рад да има јаких струкова са

много цветова, мораће преко лета заливати размућеном

крављом балегом.

ШИСИЈАНТУС Ноок.

Л,l3lапГћиз НиззеИапиз Ноок-

Пореклом је из Мекснке. Вишегодна, врло дивна биљка

за саксију. Сгаоло је ниско, рачвасто, голо; лишће је ја-
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јасто-зашилено, по ободу цело, седеће, сигаво-зелеио и

светло. Цветови су љубичасги 56 сантиметара широки.

Месеца јуна треба семе, мало оређе, посејати у ши-

роке, плитке саксије. Ове саксије треба да имају добру

дренажу, бар до половнне саксије, а другу половину треба

напунити лаком, песковитом земљом. Усејано семе треба

земљи само приљубити, а не покривати га земљом. Овако

засејану саксију треба покрити стакленом плочом, ставити

ју на неко топло место, а земљу одржавати у непрестаној,

умереној влази.

Лисијантус.

Кад поникле биљке добију четвртп лист, онда их треба

пикирати у плитке сандучиће, а у одстојање од 2 2‘/
2

сантиметра. После 3 —-4 недеље, можемо их већ у мале

саксије посебно усадити. Овако пресађене биљке треба сад

сместити на прозоре, али их засењавањем причувати од

сунчане препеке. При даљем порашћивању, не треба пу-

стити, да огранци у дужину много порашћују, него их треба

»скрнити«, па ће жбунастије порашћивати и друге године

већ цветати. Кад наступе хладнији дани, онда их морамо

врло мало заливати.

За две, три године, може да порасти врло угледан

жбунић, ког је, у пуном цвету, величанствено видитп.

567



ПАНДАНУС А

РапсЈапиз иШlа Вогу

Пореклом је с аФриканског острова Мадагаскара, где

по више метара високо расте. Негујемо га листа ради.

Лишће је узано и до 1 метра дугачко, у порасту завојито,

по пвици и средпном је јако бодљикаво; бодљпке су у ове

сорте црвене у чему се од других, сродних јој сората,

одлпкује.

Папданус.

Панданус је добра собна бнљка, а врло је и лепа, али

зактева брижљиву негу, која се поглавито саотоји у томе,

да се довољно залива и орошава, јер и ако иначе у сувом

собном ваздуху, поред тог заливања и орошавања, добро

напредује, ипак не може тако лако да заборавља ону влажну

топлоту стаклене куће, од гсуда је донешена, јер уиуштати

се у тај посао, да ју ми у собп из семена ил’ кључицама

изводимо, не могу ником прецоручити; с тога је боље, да

куиимо младу биљку и да ју даље ми сами негујемо.

Све сорте волу лаку, песковпту шумску црницу. Један

од главних услова је и тај, да се што више чува од про-

маје и сунчане препеке. Пресађује се сваге Друге годпне.
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ПЕЛАРГОНИЈУМ ШгП

Све врсте иеларгоније добмли смо из јужне АФрике;

оне су вишегодне биљке.

Кад неко хоће себи да изабере благодарно п за собу

подесно цвеће, тај никако несме заборавитп на иеларгонију;

она је као створена за наш сув собни ваздух, и у соби на

прозору, бо.ке напредује и цвета зими, но и у самој ста-

кленој кући.

Од свију сората, најраспрострањенија је :

Реlаг§olпиш АИ.

Смрдљевак у Србијп.

Стабло је дебело, меснато; лишћв је округло-бубре-

жасто, мало усечено, ровашено, пустенасто и лепкасто.

Цветови су живо-скрлетни, на дугачким дршкама насађени

и у амрел сложени. Осим те главне сорте, има сијасет од-

лика у најразновиднијим бојама, са простим и пуним цве-

товима.

Смрдљевак.

Пеларгонијум је цвеће где га усадиш, ту успева,

ту обилато цвета, и брзо се на оне прилике навикне, у

којима се баш нађе. Успева у свакој земљн без разлике,

а у тежој иловачи најбоље онда, кад је биљка довољно
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изложена сунцу. Но кад неби имали сунцу довољно изло-

жених прозора за смештај иеларгонијума
, онда га треба

усадити у лакшу земљу, песковиту, да га на тај начин при-

силимо, да и у хладовини боље цвета.

Пресађује се с пролећа. При пресађивању треба жиле

подобро скратити, не треба их жалити; а да поједгши стру-

кови жбунаотије порасту, треба и огранке добро скресати,

као што је на свом месту и сликом -довољно објашњено.

Само се зими несме на овој би.вци ништа сећи ни сасе-

цати, јер је зими врло осетљива и на најмањој повредн;

одма жути и труне; а с пролећа, можемо сасецати како

хоћемо. Што се краће сасече, тим ће боље да растн и

легшш да буде, ако му се само при дну оставе неколико

живих и здравнх окаца; 4 до 5 окаца, кад се на свакој

сасеченој грани оставе, то је довољно. Све гране и ограшге,

које би квариле леп облик целокупној биљци, треба без

икаквог милосрђа и предомишљавања одсећи.

С пролећа треба ово цвеће одмах на поље изнети, чим

време довољно отопли, да се од зимске тамнице мало опо-

рави. Цветови се најбоље развијају, или другим реч’ма да

кажем, најобилатије и најлепше цветају на сувом, видном

месту, као на прозору, на доксату и другим сличним про-

сторијама.

Кад би иеларгонијум усадили у врло јаку, масну баш-

тенску земљу, избујао би у читав метар дугачко грање,

али би на том грању било врло мало, па и то мало, врло

неугледних цветова, а то нам је и једна озбиљна опомена,

да пеларгонијум никад не усађујемо у земљу без саксије.

Кад је у
багпти земља јака и место хладовито, онда треба

аеларгопијум увек са саксијом усађивати; па и онда, чим

би се приметило, да и тако почне бујно да порашћује, а да

не замеће довољно цветова, треба га из земље извадити и

сместити негде на сувље место; одма ће ,у порашћивању

поиустити, а боље ће цветати.

Добро ће бити, да и њега понекад залнјемо размуће-

ном крављом балегом.

Пелпргонијум можемо презимити у соби на прозору,

у којој станујемо и коју загревамо, а можемо га сместити
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и у хладну собу, ако је само толико топла, да се биљка

не смрзне, а само у крајњој нужди, можемо га презимити

у сувом, видном подруму. У умерено загрејаној соби, расти

иеларгопијум и цвета непрестано; у неподесним приликама

радо труне и несме се заливати; па и у том случају жути

и опада лишће један за другим, те по некад остану огранци

голи као прст. С пролећа потера иста биљка поново, само

ако је иначе остала жива и здрава.

У неколико су осетљивије, али су врло лепе сорте са

шареним листом :

гопаlе ТУгШ.

Њмх не смемо никако смештати преко зиме у подрум.

За њихово зи.мовање је нужна топлота у најмању руку од

Њ 3б° Н.

Сорта с тробојним листом

Ову сорту не гајимо цвета ради, но ради оног дивног

шареног лишћа. Цвет је врло неугледан, према цветовима

преднаведене сорте, а лишће је округласто, прп дн}
г

ср-

цасто, са неправилним, ровашеним кришкама, са по два,

три п четпри разнобојна венчића. Венчнћи могу бити: бели

и зелени; мрко-црвени и жути; или зелени, мрко-црвени,

жути п бели. Разуме се, да је ова одлика са четири вен-

чића, најлепша.
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Ова сорта, са свима одликама, никад не порашћује тако

бујно, као остале сорте, и кад би одпочеле да порашћују

бујније, онда је одма свршено с њиховом лепотом, јер у

бујном порасту изгуби се оно шаренило, и лпшће буде са-

свим чисто зелено, као и у других сората.

У најновије доба добисмо из Енглеске једну одлику

ове сорте, у које је лишће угасито-иурицрпо, скоро као у

иериле, што се у групи врло лепо представља, а они живо-

црвенп цветови, велпчанотвено се из оног пурпурног лишћа

уздижу. Ову су одлику назвали РеЛатдопшт гопа/е уаг.

Шаск Уезиишз.

Иега је иста као и у преднаведене.

Сасвим су другчпје епглеске сорте ;

ОсИег ЗоН.

И под именом
„ крупноцветне

“ иеллргоније долазе оне

у трговннп. Оне пмају много крупнпје п лепше, шарене

цветове; имају и другчпје, чвршће, коврчасто лишће. Оне

су од осталих сората и нежнпје, осетљпвпје; док остале

сорте прве године већ у собп цветају, дотле ове тек друге

ил’ треће године одпочну да цветају; а кад су у пуном

цвету, онда их је заиста дивота погледати.

Енглеске сорте не подносе јако кресање; нарочпто не

у соби при обичним приликама. Оне бе најбоље онда раз-

вијају, кад се што мање крешу п кад су непрестано изло-

жене сунцу, али им опет зато добро чини, кад се око подна

нечим засене, да пх подневно сунце не бије.

Кад би баш морали мало да сгфешемо ове енглеске

сорте, онда то несмемо чинити с пролећа, него прег:о лета,

кад једном прође главна цватња; онда ће још порастетп

нови младари, који ће следеће године китњасто цветатп.

А оне биљке, које би кресали с пролећа, ретко да бп још

кад процветале.

Ове сорте треба понекад п орошаватп, а исто их тагсо

треба понекад залити размућеном крављом балегом.
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Пеларгонијум у опште не треба садити у превелике

саксије; у великим саксијама хрђаво напредују, јер су врло

осет.виве, кад имају у зомл.и много влаге.

На неподесном, хладном и влажиом месту, одма од-

почне лпшће да жути; само топлота, а уједно и мало за-

сењено меето, могу овако обелео иеларгонијум да поврате,

да излече.

Енглеске сорте.

У Енглеској и Француској највпше негују ову сорту,

п они су у нези овога цвета тако далеко дотерали, да

имају безброј одлика у разним бојама, шаренилу и ванред-

ној крупноћи.

Четврта је сорта:
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овогаМвзтшп АИ.,

са дугачко-дршкавим, на лимун миришљавим, округласто-

срцастим, кудраво-ровашеним, меким и отворено-зеленим

лашћем; стабло је с огранцима кратко, меснато; цветне

стаблике су дугачке, зељасте, мекане и положене. Цветови

су ситни, бели, по њих пет на заједничкој стаблици.

II код наших сељанака наћићемо ову сорту иеларго-

нијума врло често у нези, а под именом „розегл". Осим

тог миришљавог листа, нема никакве друге цветарске

вредности.

Све сорте иеларгонијума, дају се врло лако и из се-

мена изводити, а још лакше и брже кључицама. Семе треба

посејати месеца јула ил’ августа у лаку, песковиту земљу.

Поникле младице треба презимити на неком видном месту,

најбоље на прозору, али где није одвише топло. II кљу-

чице можемо правити у исто доба, без икаквих особених

припрема, и на пољу и у соби. Одсеци гранчицу, забодп у

земљу и свршена ствар. Оне ће се за кратко време

ужилптм. У једну саксију можемо и више кључица забости,

као што је раније на свом месту и сликом објашњено ;

кад се кључице ужиле, што врло брзо бива, онда их треба

иосебице, сваку у своју саксију, пресадити. С младих би-

љака можемо већ пдућег пролећа сећп кључпце, кад хо-

ћемо на брзу руку да их размножимо, само што с пролећа

морамо на кључице мало боље припазити, јер се теже ужиле.

С пролећа прављене кључице морамо на сваки начин

држати у соби. Од енглеских сората морамо правити кљу-

чпце само с јесени; то је време за њих најсигурније, па и

то само у соби, јер на пољу труну п пропадају.

II у башти у већим и мањим групама, иеларгонијум

се врло лепо представља. II аеларгонијум можемо у гр}
г-

пама по бојама постројпти, а грушу, Оила она већа или

мања, можемо опасати с оним сортама са шаренпм лпстом,

које су у порасту п много ниже од осталих. У групама

никад не изгледа лепо иеларгонијум, кад боје нпсу пра-

вплно сређене, него су свесебпце пспретуране. Још је нај-

лепше, кад су групе једном бојом попуњене, а другом само

опасане.
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РОСМАРИНУС X

ЈНозтагптз о/ПсЈпаНз I.

/Лузжарнн' МаринковиЛ ; рузман ] Вук ; Знморад Ллнило
; Цвнпрњак Ваљсблц

рабазнња Ћубрановиб. (?).

Пореклом је са обала средиземног мора, где у нај-

сувљој земљи, по кршевима, п сунцу најжешће изложеним

местима расти.

Рузмарин.

Од њега имамо две одлике: са о/суго-шареним, и бело-

шареним листом. У заклону могу обе одлике и код нас да

нздрже зиму на нољу, иначе се само у саксијама негују.

Рузмарин је и у нас Срба, као и у других народа,

сватовско знамење.

*
Млад младожењо, ружо румена !

Предадосмо ти струк рузмарина ;

ако увене струк рузмарина,

твоја срамота, наша грехота :
Често заливај струк рузмарина,

Да не увене струк рузмарипа ...
Нар. п.

*

Царица се с царем разговара :

»Чим Вемо се царе закитити,

кад нам сутра иохођани дођу ?*

(( Рузмарином и руменом ружом «. . . . Нар. п.

*

1 Зовни те нам Кузмана

нек донесе рузмана . . . Нар. п.
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И ако рузмарии у дивљини и по кршевима расти, опет

зато најбоље усиева у иловачи; ту је најбујнпји, ту се нај-

боље разграњава и најдебље, најкрупније лишће развија.
Размножава се врло лако кључицама, које се од го-

дишњих ил’ двогодишњих огранака секу и врло лако ужиле,

нарочито кад се покрију чашом, да им до ужнлења не

смета спољни ваздух.

Умерено заливање једина је нега, али тражи подпуну

светлост. Често иресађнвање из једне саксије у другу, или

с једног места на друго, не подноси баш најбоље; а нај-

теже му је, и врло тешко пребољева, кад се с јесени из

слободне земље извади и у саксију пресађује. Оно је сва-

којако боље, да је преко лета у земљи; но да се не би

пресађивао, треба га са саксијом заједно укопати у земљу;

тако ће се много боље развијати, а пред зиму га треба

пз земље извадити и у кућу унети.

Пре но-што ћемо га идућег пролећа опет на поље из-

нети, треба му стару, површну земљу, до жила скинути,

па насутн нове, а преко лета га два пута залити разму-

ћеном крављом балегом.

Пресађпвати га треба сваке треће године, у мало већу

саксију.

СПАРМАНИЈА Тћдђ.

ЗрагшаппГа а?г!сапа I

Пореклом је из АФрике, одакле ју је донео шведски

природњак Сиарман, те ју по њему и назваше, а научно

јој је име: Роlуапсlгlа Моподииа, али нод овим именом,

слабо је ком цветару и позната.

Саармапија расти као шиб 23 метра високо. Лишће

је изменнчно, дршкаво, срцасто-јајасто, понеко је криш-

касто, зупчасто, на обе стране пустенасто.

С почетка сам се и предомнш.вао, да-ли и сиарманију

овамо у собне биљке да уврстим, јер ми први покушај

шњом нпје добро нспао. Али сам се доцније уверио, да је

сиарманија пзврсна биљка за собну негу.

Са њеним крупним лишћем, њеним белим цвеговима,

она је украо н на ирозору и на столу.
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Сиарманаја брзо порашћује. Она зато и воле сраз-

мерно веће саксије и јаку, чвршћу зелг.иу. Баштенска земља,

зем.ва из топлих леја, сагорело буњиште, земља с утрине

Саармаипја.

све њој гбди, чим ое једном навикне на прилике у којима

ое нађе. Тек набављене биљке неће одмах у новом стану

да се прнлагоде новим приликама; хоће с почетка и лишће

да им жути и опада, али то ништа не мари, оне ће се

опоравити и у будуће во.вно порашћивати.

Саарма.нпју можемо целог лета у соби на прозору

држати, али ју можемо и на пољу са саксијом заједно у

земљу укопати, где ће од подневног сунца бити заклоњена.

Може и на дбксату да стоји, само ако није одвише изло-

жена ветровима. Опет зато је она у
соби најлепша; у собп

је мирнија и има више времена, да своје лепо лишће и цве-
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тове развија. Због тог њеног природног бујног пораота,

зактева и иреко лета и преко зиме довољно воде, а преко

лета и понекад размућене кравље балеге. Преко зиме мо-

жемо ју и у хладнију собу сместити, у којој нема више од

23° К. топлоте, са.мо ју у таквој соби треба мање зали-

вати, јер ће иначе лишће да јој жути,

Цветови су јој врло дивни; њих има у једној гроњи

много; као пупољци висе на подужшг дршкама, па се онда

у даљем развитку поступио уздижу, а кад се већ подпуно

развпју, онда стоје сасвим усиравно. Цветови су до 2 1/,

сантиметра широки, као што рекох, бели, а ио средини

румени. Цвета од месеца марта до јуна.

Размножава се кључпцама и из семена на сасвим

обичан начин, месеца марта пл’ априла. Напомињем, да из

семена врло спбро иде.

СПАТИФИРIУМ Вго^п.

&раlћlрћуllиш ћеИсопlае?оИиш Ноп.

Саатифилум.

Пореклом је ггз Колумбије (Америке). Лишће је на ду-

гачким дршкама насађено, 30 —45 сантиметара дугачко,

кожасто и жнво-зелено, заоштрено-јајасто; цвет је бео.

Биљке, које нс зактевају кепрестану негу и пажњу,

најрадије се у соби и на прозору држе; међу тима је и

сиатифилум, са својим величанственим лишћем.
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За време пораста, зактева ова биљка много воде; не

можемо ју за то време дово.бно да напојимо. За залпвање

треба узети устојане воде п попекад размућене крав.ве ба-

леге. За време пораста треба ову биљку сместити на видно,

-(-8 —lo° К. топло место. Алп кад прецвета, онда ју не

треба приспљаватн на даље Јалово порашћивање; и она

хоће неко извесно време да преспава, па с тога треба по-

лагано п престати са залпвањем; треба ју полагано успав-

љивати.

После цватње дакле, треба сиатифилум изнети на поље

пз собе, п сместитп га на видно, мало п сунцу пзложено

место, па га ту оставптп, да се после једног ил’ два ме-

сеца, скоро без и мало заливања успава. За доцнију

цватњу, овај је одмор оасвпм нуждан. Без тог одмора,

тешко би у будуће цветао, а преко зиме баш, не би могао

нп да цвета, а он преко зпме и треба да цвета.

Трубу, која се на поменути начин осушила, треба из

сакспје пстрестп, од земље и хрђавнх жила очистити, па

ју пресадитп у добру, Фришку земљу и мало већу саксију,

но-што је она пре била. Овако пресађену биљку треба на

пољу оставитп до самих мразева, а онда ју унети у хладну

собу и врло мало заливати. При крају месеца новембра,

треба ју унети у топлију собу и сместити на прозор. Али

претопло несме бити
у тој соби, јер би биљка у том слу-

чају пребујно порашћивала у лишће, које би постало су-

више водњикаво, не би се мргло самостално држати и лако

би се ломило; оно би се могло у том случају привезати

за прптчпцу, али то не изгледа лепо.

Слабије биљке дају ретко кад више од једног цвета,

а јаче дају и по више. Чим цветови прецветају и лишће

почне да жути, онда настаје онај одмор.

Размножава се врло лако делењем старог корена с

јесени, при оном пресађивању.

Што је овде речено за спатифилум, то све важи и за

опште познату калу Саllа аеШуортса Б.
—, коју и наше

домаћице врло радо гаје, те се често на прозорима виђа,

ал’ већином с хрђавим лишћем.
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ТЕТРАНЕМА ВеШћ.

шех!сапа ВепСп.

Мексикански ботаничар проФ. Галеоти, нашао је ову

биљку године 1838. у околгши Вера-круче.

Од тетранеме немамо ниже бнљке за саксију. Она не

растн впше до једва 5 сантиметра; .шшЛвје сво приземно,

Тетранема.

скупљено у ружицу, копљаото, по ивицп цело, мало ковр-

часто, зелено. Пз средине овог лишћа порашћују више

рачвастих цветних стаблика, које су препуне, у грбњу

скупљених, љубичастих цветова,. Тетранема, не цвета само

преко зиме, него преко целе године непрестанце.

Она успева добро у собн само онда, кад се држи на

подпуној светлости, кад се умерено залива, а често млаком

водом кропи. Најволије шумску црницу и малу саксију.

Размнонтва се из семена, које треба посејатп месеца

марта ил’ анрила; биљчице треба најпре пикирати, па онда

стално, сваку за себе, у мале саксије усадитп. За постав-

љање испред већих саксија на прозору, немамо убавије
биљчице.

ТИДЕА Вспе.

Од ње пмамо внше сортп и одлика, од којпх су сле-

деће две најлепше:
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ТусТаеа геl!еиlаl;а ТјгпЛ.

Пореклом је из Мексике. Расти 80 —ЈOO сантиметара

високо; лишће је јајасто, заоштреио, ио ивици тестерасто,

с лица зелено, с наличја црвено, на црвеним дршкама на-

сађено; стабло је једноставно.

Мрежаста тпдеа.

Цветови избијају појединце из листних пазухица, на

подужпм дршкама; цветоврх су бели, осути црним цртама

и танкама., а грло им је жуто, као и у одлике ТусКаеа

рагсИпа.

ТуЗаеа ћуђгЈДа Л.

Мелез-т пдеа.
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Овај мелез сасвим ниско расти, али има крупније цве-

тове. Цвета од јуна до октобра. Цветоеи су жути , бели-

части, иураурни и као ватра црвени, а увек су прошарани

цртама ц тачкама неке друге боје, али највише црне. Лпшће

је према одлицн у зеленилу разно, али увек кадиФасто.

Размножава се семеном, али је за нас много боље да

кушшо готове кртолице, па да их усадпмо н негујемо као

и глоксинију. За зимњу цватњу треба кртоле усадити ме-

сеца августа, а за летњу месеца марта.

ФИЦУС х.

ЈРlсиз е!азИса Кох}>.

Пореклом је из источне Индије. Вишегодна биљка.

Међу свима биљкама које у саксији гајимо, немамо нп

једну, која бп имала лепше, угледније и величанственпје

Фпкус.

лишће, но-што га има фикус. Оно је 30—40 сантиметара

дугачко иlO —l5 сантиметара шнроко, пакругло, дебело,

кожасто, по лицу светло, као воском преливено и глатко,

угаснто-зелено, у младости црвенкасто; оно се развија на
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врху стабла пз једне црвене чауре, која одпадне, кад се

лпст одмота.

Фпкус најбоље успева у шумској црницн, којој треба

додатп мало блатавог лепа од старнх, простнх зндова.

Према велнчинн биљке, треба удешаватн п саксију, да не

буде превелнка, а сваке годнне треба га у месецу мају

пресађиватп. За добро успевање ф'Хкуса,, потребно је, да

се иишће чешће псре млаком водом с обе стране; то му

одржава чнсто лнце н ону светлост. Бнљка је лепша н

угледннја, кад је стабло право н једноставно; с тога треба

све огранке са стабла сећи, и то одма чим се укажу. Те

огранке треба само у том случају оставити да расту, кад

хоћемо да их употребимо као кључпце за размножавање;

онда их треба пустнти да развнју 4—Т листова, па их онда

с пролећа одсећн до самог стабла и турнти у во-

дом напуњену меднцннску бочнцу, као што се н са зло-

љесином (олеандром) ради, и као што је то у ошптем делу

н сликом објашњено. После неколико недеља избиће нз

оног пререза ситне беле жилице. Кад се тако добро ужили,

онда треба »пелцер
с( пажљиво извадити из бочнце, ако уз-

могну жиле без повреде да прођу кроз онај узани грлић,

а ако не могну, онда морамо бочнцу разбпти. При усађп-

вању у сакснју, морамо на жиле врло добро пазити, да пх

не поломнмо, јер су врло крте. И младе н старнје бнљке

треба увек смештатн на онакова места, која су по ваздан

изложена сунцу.

Ко има топлу леју, тај може и сваки лист, са мало'

дрвета, употребити за размножавање. Лиот треба привезати

за једну притчицу, као што је на свом месту сликом по-

казано, па забости у земљу.

Сакснја мора увек бити снабдевена с добром дрена-

жом, јер ако вода нема довољног одлива, лишће ће одма

од оздо да ночне један за другим да жутн н да опада, н

биљка ће да изгубн сву своју лепоту. Боље је, кад се фпкус

залива млаком водом, а сваке недеље и једанпут с разму-

ћеном крављом балегом, нлн говеђом крвљу.

Преко зиме не треба држати фпкус у сасвнм топлу

собу; њему је довољна топлота до -|- 8° Е., да не „тера
(( .
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И поред свега чувања, опет ће фпкус зимус потерати; али

с тога, што зимп нема доволлто светлости, остаће зимус

развијени лиотови мали.

Мраз хпкоди фпкусу; зато га треба преко зиме сваке

вечери од прозора уклањати; јер ако га кроз прозор ухвати

хладноћа, онда је пропао.

Од фпкуса имамо још и некпх одлика, од којих је

Псиз аизГгаИз попајподеснпјп за собу. У њега је много сит-

није лишће, а стабло је разгранато у врло лепим жбуни-

ћима. Ова одлика врло је угледна, п нпје тако осетљпва

као ПсиB еЈазИса.

ФИсЛОДЕНДРОН BсћоИ.

РћПосlепсlгоп регГизит А',ч. ШопзГега ЈОГппеа С. КоЉ. Шопзlега сlеЛс!оза

IАе\>т.

Пореклом је пз Гватемале. Вишегодна. биљк а шпб.

Ово је једна од најугледнпјих собних биљака, у које

је лишће с ночетка срцасто, сасвим неугледно н по пвп-

Прорешетан филодендрон.

цама цело, једва 30 сантиметара дугачко, без икаквих љука

и уреза, а доцније бива све крупније и угледније, интере-

сантније, по ивици сасвим на кришке изрецкано, полупе-

расто, срцасто-јајасто, а по самој листини је љукасто и
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прострељено, до 90 сантиметара дугачко, 40—50 сантиме-

тара широко, пријатно зелено и светло.

Филодендрон не зактева никакву оообеиу негу, наро-

чито док је још млад. Треба га усадити у шумску црницу,

ИЛИ добру земљу из топле леје, или, ако неби имали ни

једну ни другу, онда ће бпти добра и баштенска земља,

само треба свакој, па ма која била, додати мало крупног

песка. Треба га држати на пуној светлости, али не на ја-
ком сунцу, добро га залнватп п свакп дан орошаватм, јер

он нпкако не подноси сушу.

Ову дивну биљку можемо држати у собп п зими п

лети, а добро јој годп, кад лишће бар једаред преко не-

деље и оперемо.

Размножава се из семена, изданцима и кључицама, али

је за онога, који хоће да има један п.Т два комада само,

много боље, да готову биљку купи.

Пресађује се сваке године с пролећа. II код млађих
п код старпјпх биљака, висе ваздушне жилице над земљом,

ИЛИ су на земљу прилегле. Ако је саксија доста велика,

онда ћемо п те жиле моћи да покријемо земљом, па ће из

тпх жила избити ситне жилице, које ће биљци више нове

хране довлачити, а старе ваздушне жиле служе биљци као

подуппрачи, зашто су и створене. Код ове је биљке чуд-

новато то, што са сваким листом избије п одговарајућа на-

спрамна жила.

Друга је угледна сорта

РМ]о(lеп(lгоп Bеllошп С. Коск.

Пореклом је из Бразилије, а исто тако вишегадн а

биљк а шпб.

У њега је лишће као и у преднаведеног, дебело, ко-

жасто, светло, угаоито-зелено, до 60 сантиметара широко,

дугуласто-јајасто, на 100 сантиметара дугачким дршкама

насађено, пераото, а доње су кришке двојно-иерасте. Дршке

су на горњем крају олучасте, нри дну задебљане.

Ова је сорта исто тако угледна, и подноси слабије

заливање, али тим јаче и чешће орошавање млаком водом.
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Размножава се из семена и одсеченим врховима од

стабла, који се у земљу забоду. Кад се тај врх одсече,

Селло-ов филодендрон.

онда биљка истера из листних пазуха други изданак, у за-

мену оног одсеченог, само се за то време, док тај нови

изданак не избије, несме биљка много залпватп.

ФУХСИЈА I.

ћуЈог!сlа Ноп.

Шннђуше РлдиИ.

Прву је фухсију донео пз Амерпке Францискан отац

Карло Плумије године 1696. Од тога доба изведено је веш-

тачким начином силество мелеза, од којих данас на сто-

тине бројимо, и сваке године по неколико нових добивамо.

Препоручивати овде ову или ону фухсију,' не би имало

смисла, јер док се нове стварају, дотле се старије напуш-

тају, и данас немамо више оних фухсија, које смо имали

пре 10 година, јер су их заменуле нове.

Тп мелезп посталп су од разних сората, које су по-

времено пз Америке доношене, као Рисћзха Iусlоlсlез АпЛг.

пз КалиФорније год. 1820., Р. ехсогКсаћа П. /11. из Новог

Селанда 1851., Р. агћогезсеиз BЈта. 1824., и Р. ацасШз

Пгпсll. 1825. из Мексике, Р. зћоћоза Iапсll. 1828. из Фло-

риде итд.
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Стабло је у свију мелеза више или маље разгранато ;

лишћч је дугуласто-срцасто, заоштрено или заокруглено,

по ивици зупчасто, на дуже или краће дршке насађено, с

лица увек живље зелено, с белим ил’ црвеним жилицама

проткано и наспрамно. Цветови су прости или пуни и

увек двобојни, звонасти, впсећи.

Минђуше.

Фухсије напредују скоро свуд и на сваком месту. Оне

успевају и у соби у саксији, и на пољу у земљи пресађене,

у засенку као и на сунцу, где им је и лишће и цвеће

живље, само што огранцп у соби дужп порашћују, но

на пољу.

Преко знме не зактевају фухсије много неге. Можемо

их презимити и у сувим подрумима, као и злољесину (ле-

андер) и само их толико залнвати, да се не осуше. Свако-

јако је боље, да их презимнмо у мало хладнијој соби; нај-

боље до собе која се греје; то им је најбоље место, јер

у топлој соби избијају врло слабе, витке гранчице, које,

нити су у стању да се одрже, нити да се употребе за раз-

множавање.

С пролећа, пре но-што ћемо их пресађивати, морамо

их више или мање скресати, да више и јачих огранака

избију и да на доњем делу не оголу; а то морамо наро-

587



чито онда чинити, ако их желимо одржавати ниско, у ле-

пим жбунићима. При том кресању не треба да страхујемо;

сваки стари огранак можемо до на 68 сантиметара скра-

тити, а оне прошлогодишње огранке, који су у густо по-

растели, можемо, и треба баш сасвим да уклонпмо, јер

прегусти жбунићи нпкад немају подпуно развијеног и лепог

цвета. II доцније ће потребно бити, да и младе, нове из-

данке скратимо. Ко жели да има гушће жбуниће, нека од

појединих огранака одкине врхове, нека их скрни, па ће

нз залистака избити нови огранцп. Овако се, истпна, мало

уназађава цватња, али ће зато доцније бити и више и лешпих

цветова.

Фухсије добро напредују у свакој доброј баштенској

земљп, ако не бп случајно било боље земље из топле леје;

у овој успевају и напредују, разуме се, и много боље. Да

у порасту појачају, треба их после 34 недеље, пошто их

пресадпмо, залити размућеном крављом балегом, или крвљу,

п то треба у будуће повторавати сваке недеље.

Фухсије можемо да размножавамо преко целог лета

кључпцама, т. ј. оним младим огранцима, који су при дну

мало дрвенасти; кад их покријемо чашом, пре ће се ужп-

лити. С пролећа добивене младице можемо п као жбуње п

као висока стабла однеговатп; ови „пелцерп« могу до је-

сени до једног метра високо да порасту.

Да их као висока стабла однегујемо, треба да су се

кључице до меоеца марта већ ужилиле, п да су свака по-

себице у саксије усађене; најпре у мање, па кад жиле

испуне те мале саксије, онда их треба у веће пресадити п

одма им забости притчицу; за ову притчицу треба их само

лабаво прпвезати. Све огранке треба кратптп до на два

ока само; доцније, кад стабло довољно одебља, треба све

те огранке до самог стабла одсећи, да стабло чпстпје

порашћује, да буде лепше.

У месецу марту, априлу и мају, треба младе фухсије

држати на сасвим видном, сунцу пзложеном месту, а доц-

није, кад биљке повише пораоту, не треба их толпко изла-

гати сунцу. На сунцу одпочну, истина, с почетка боље да

цветају, али зато попусте у порашћивању; а да би снаж-
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није порашћпвали, треба их изнети у башту и сместити

негде- у засенак; то се исто и у соби може да учини. То

је нужно нарочито за оне, које хоћемо високо да однегу-

јемо. Кад стабло на тај начин до једног метра високо по-

расти, онда му морамо покидати врхове са свпју огранака,

да у круну пуније порасти.

Фухсије врло лако и семе рађају, кад прецветале цветове

не одкннемо. У том случају добићемо семена за оејање, али

све дотле мање нових цветова, док семе не сазре и не

одпадне. Из добро сазрелог оемена, дају се врло лако младе

бпљке изводити, само треба да оставимо, да оно месо око

семена сатрулп, да се семе боље издвоји; на овај начин

добивено семе, треба на пропиоани начин да посејемо. И

то је неко задовољство и лепа забава, кад неко хоће из

семена да изводи фухсије.

Оне сорте с простим цветом, подесније оу за гајење

у ооби, и оне цветају без престанка преко целог лета, ако

шњима будемо онако поступали, као што је напред ре-

чено, и ако пм понекад врхове од огранака одкинемо.

Сорте с пуним цветом, не цветају у
соби тако обилато,

као оне с простим.

ХАБРОТАМУС ЕпсИ.

ашиз еlедапз Вгоп%п

ХаВротамус.
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Пореклом је из Мексике, где као шпб расти. Грање

је оборено и маљаво; лиихпе је дугуласто-копљасто, по

ивици цело, заоштрено, с лица сгсоро сасвим глатко, а с

наличја је длакаво, нарочито по нервима.

Цветови су цевасти, црвени, скупљени по врховима од

грана у лабавим, висећим, метластим китама.

Хабротамус и у соби вољно цвета, и не тражи велике

неге. За њега треба узети лаку, трошну, али добру земљу ;

преко лета треба га добро заливати, понекад и размућеном

крављом балегом, а преко зиме треба га држати у ону

собу, у којој није топлије од -(- 46° 11.

Врло ће добро бити, да га преко лета изнесемо у

башту и да га са саксијом заједно у земљу укопамо, негде,

где ће бити довољно изложен сунцу; на кад га и ту по-

некад залијемо размућеном крављом балегом, цветаће у тој

мери, да ће га бити милина погледати. Можемо и без сак-

сије да га у гблу земљу усадимо, а пред јесен ионово из

земље извадимо и у саксију пресадимо, али је за невештог

цветара много боље и сигурније, да га са саксијом заједно

укопа; лакше ће га извадити и без штете у собу пренетњ

Хабротамус размножавамо исто као и Фухсију кљу-

чицама, које се врло лако примају.

Да боље цвета, треба мало боље припазити на кресање

огранака. II ту, као и код Фухсије, не треба да страхујемо

при кресању, али опет зато треба да припазимо, да одр-

жимо биљци леп облик. Пначе можемо на исти начин, као

и Фухсију, да га изводимо и у виду жбунића, и као високо

стабло.

ХЕЛИОТРОПИЈУМ х,

МеиоГгорЈит регилгlапит В-

ЈВа.нилм?а ЛазиЛ ; ввјнмља ВодоииА.

Пореклом је из Перу (Америка!. У башти једногодна,

у саксији вишегодна биљка..

Расти 60 —180 сантиметара високо и има јако раз-

гранато стабло; лишће је изменично, кратко насађено, коп-

.касто-јајасто, набрано, длакаво, на лицу зелено, на наличју

бледо, руњаво.
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Цветови су скупљени у гроњу, па или оу отворено-ила-

ветни или љубичасти у разним осенама, са врло пријатним

на
„ ванилу« сличним мириоом. У једног новог мелеза су

цветови зеленкасто-бели
,

са много јачим мирисом.

Размножава се из семеиа или кључицама. Пз семена

изведене биљке често су другчије но-што је она била, од

које је узето семе. Да би дакле неку одлику сигурно у

њеним особпнама одржали, морамо ју размножавати кљу-

чицама; нарочито се цене одлике с угаситијим цветовима.

Ванилија.

Хвлиотропијум је биљка, која има и својих ћуди; а

да нам лепо цвета, треба ју смеотити на највидније место,

где није ни много хладно, а ни одвише топло; 8 до

10° К. то је за њу најподеснија топлота. У тамнини, или

на претоплом месту буја нагло, и онда, ннти лепо изгледа,

нити хоће да цвета. Поред погодног места, хоће и добру

земљу; и њој добро прија, по неки пут, размућена говеђа

балега. Хелиотроиијум се и на леји у башти добро пред-

ставља; ту му је и право место, па било то да га из сак-

сије истресемо и у земљу усадимо, било да га са саксијом

заједно у земљу укопамо.

Струкове, које мислимо за зиму оставитм и даље у

саксији неговати, треба пред јесен са земљом заједно изва-

дити и поново у сакснју усадмти, подобро их скресати, у собу
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унети и на прозор сместити. Преко лета треба и ванилију

добро заливати, а зими, као и остало собно цвеће, слабије.

Кључицама врло се лако размножава и лако ужили,

кад се то учини у месецу јуну ијулу; само треба у земљу

забодене кључице покрити чашом; тако ће се боље и ире

ужилити; ужилиће се за 34 недеље. За кључице треба

узети мало зрелије, али не баш дрвенасте гранчице, које

ие треба да су дуже од 58 сантиметара. У осталом,

много је и лакше и боље изводити младице из семена;

оне и бујније џорашћују и богатије цветају.

Старије ванилије иеговати, није баш тако ни лака ствар.

Треће године огблу већ жбунићи на доњем крају, и онда

су врло неугледни. Боље да их у том добу бацимо и нове

изведемо, кад их можемо врло лако изводити ма на који
начин ; млађе бпљке лепше и пуније цветају, цветови су

им онда угаситије боје, а то је баш и лепше.

ХОЈА ћ. Вг.

Моуа сагпозаК. Вг. А.зсlерlаз сагпоза I.

Восак ВодопчИ; воска Шјму: воштак РодиА.

Пореклом је из псточне Индије. Вишегодна. биљка.

Расти 28 метара виооко, кад ое уз неки предмет пење,

а ми ју можемо, уз разновидно наирав.иене лествице, да

повијамо како нам је воља. Лишће је јајасто, зашилено,

врло дебело и меснато, углађено, по лицу светло, као да

је воском преливено.

Цветови су 6ледо-руме.пи са црвеном звездицом, тако-

ђер светли, као да су направ.вени од иорцелана, или воска,

сабрани у гроњу и мирисни. Цвета од пролећа до јесени.

Хоја је врло подесна биљка за прозоре, који нису од-

више изложени сунцу, ма да иначе воле топлоту. Лака, али

добра песковита земља, за њу је најбоља. Xоју треба уме-

рено заливати, али зато чешће орошавати, лети устојаном,

а зими млаком водом, а богме понекад треба и свеколико

лишће опрати. Врло ће јој добро годити, да се, бар сваких

14 дана по једанпут, залије размућеном крављом балегом.
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Хоја је врло ћудљива биљка; негде цвета и одвише,

а негде неће да цвета никако; таква јој је нарав. Понекад

чаме младе кључице по годину и две дана, па тек онда

одпочну на једанпут да расту, као да су се из сна пробу-

диле. Док се младе биљке отргну, ту треба добра порцпја

стрпљења; нестрпељивог цветара, научила би хоја стрпљењу.

Хоја.

Размножава се кључицама, које треба узети од мало

старијих оЕранака; у једну саксију можемо их ипо више

забости и стакленим звоном покрити. Кључице можемо нај-

боље правити месеца љебруара, али није доцкан још и ме-

сеца јуна; но као што рекох, оно мало подуже траје, док

се кључице ужиле и иокажу живота. Пресађује се с про-
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лећа и то врло рано ; пре цвета. Младе још биљке, можемо

п два пута преко годпне у нову земљу пресађпвати.

Овде имам да приметим још п то, да цвеће, пошто

прецвета, не треба сећп, јер ће до- идуће годпне те исте

батрлице донетп нове цветове; псто се тако несм е хоја,

кад је у цвету, пренашатп с једног места на друго, јер ће

цветови да се пооуше.

ХОРТЕНСИЈА ОаеПп

ШусГгапдеа НоШепвса sкк НШгапдеа ћоНепвсв 5т

Пореклом је пз Китаја и Јапана, где као жбунпћ до

1 метра и више порашћује, а у Европу је донешена при

крају прошлог столећа. ЛишЛе јој је крупно, јајасто, те-

стерасто, прпјатно зелено. Цвет јој је бео или румен, пл’

илаветан, збијен у читаве гроздове.

Бпљка истпна без мириса, али лепотом и множином

цветова, задобпла је међу нама много прпјатеља. Лако и

во.бно цвета хортенсија п без многог прпспљавања; брзо

се она навикне на најразноврсније п најсуровије прилике,

а добро покрпвена, може п зиму на пољу да пздржп.

Успева у доброј, лакој, са мало чистог песка помеша-

ној баштснској земљи, исто тако на пољу на сунцу, као и

у соби у хладовпнп, а разуме се, да не напредује свуд

подједнако. Видни прнсенци у башти, најбоље јој годе, и

кад би ју хтели на друго место премештати, онда ју треба

оставитп, да најпре ту у прпсенку заметне пупољке, па ју

тек онда преместпти на другу страну где хоћемо. У цвету

подносп она све лакше, него пре цвета, а што је најглав-

није, аг:о би јој се у цвету што неповољно п десило, лакше

ће отрпити, неће јој толпко шкодитп, као што бп јој шко-

дило пре цвета.

Кад цветови прецветају, треба пх одсећп, да се биљка

опорави и да ојача. Међутим ће се образовати, по врхо-

вима старијих огранака, нови пупољцп. С пролећа, п то

поранпје, треба ју из Једне у другу сакспју пресадптп, добро

залити и сместитп негде на сунцу изложено место.
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Хоргепсију не смемо кресати онако без рачуна, јер би

могли с гранчицом одсећи и заметнут двет. При преоађи-

вању се и крегие, и онда треба припазити, да не учинимо

више штете, но кориоти. Само оне витке и нејаке гранчице,

треба сваке године да покрешемо. Да не би у томе гре-

шили, бол.е ће бнтн, нарочнто за невештог, да не креше

баш при самом преоађивању, него тек 56 недеља.доцније,

кад се на тим танчицама већ развију 34 пара листова,

на кад те танчице оа мало старог дрвета одсечемо, онда

Хо'ртенсија.

их можемо и за кључице употребити. Чашом покривене

кључице, ужилиће се за 34 недеље; тог истог лета по-

растиће већ као угледне биљке, а идућег пролећа ће и

цветати.

Преко зиме их треба држати у хладној соби, сувом

подруму, или предсобљу где не мрзне, и заливати оамо то-

лико, да се не сасуше.

Да румвне цветове иретворимо у илаветне, препоручују

се разна средотва. Тако н. пр. да се залива растопљеном
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стипсом, талогом од скуване каФе итп., али је најбоље

узетп од бравара ситних гроздених пилотина, па помешати

V тих пилотина, са
3
/

4
добре земље, па уту земљу уса-

днти хортенсију ; или у место пилотина, да се дода једна

шака стученбг дрвеног угља. Па и опет, не може увек да

се постигне жељена цељ, природа је у многим случа-

јевима врло упорна, па чинп своје, и неће увек да подлегне

људској сили.

ЦИЦМАМЕН Ц

Сусlашеп еигораеиш I.

Скрж ПанчиЛ; боаалчиК Фрајер; ЈКЛОбучаи, Висијани; лаВунШ око Врбника;

лула М- ФабковиИе&а; шшхОЉНПа ВодопиА
; шшхојлмца око Задра ; јабучац

Ламбл.

Домаћа биљка. Из плоснате, округле кртоле, избијају

дршкавн, јајасто-бубрежасти, зупчасти, с лица угасито-зе-

лени, с наличја црвенкастп листови, ана 10—l5 сантиме-

тара дугачким дршкама по један повијен, љубичасто-румен,

мирпсан цвет. II лншће и цветови избијају у једно нсто

време. Цвета под јесен.

Евроиски скрж.

У Далмацији има и једна чисто бела одлпка, коју сам

нашао на Вису; много цвета, али су цветови ситнији, а

лишће је више при дн}
г

срцасто.

Друга је домаћа сорта

СуНашеи ћеДегаеРоНчт ЖпШ.

У ове је кртола крупнпја и црња. Лишће је по облику

разно: н.ш је јајасто п просто, ситно зупчасто; или је пз-

веругано са затупастим крајевима, и слично бршљановом
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лиоту; или је орцасто, пли триугласто и стреласто, а у

сваком случају је с лица зелено и прошарано илн мрамори-

сано белпм пљоскама, а с наличја је црвенкасто. Цве-

Сорта с бршљанастим лиилпем.

тови су крупнији, румени, у грлу иураурни, са 10 рожа-

стих зубаца; цвета такођер под јесен.

СусЈашеп аМсапши Вогзв.

Африканска сорта.

Пореклом је из Алгира (Африка); такођер вишегодна

биљка, коју у Европи врло радо у саксијама негују. Лишћв
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је срцасто, зашилено или затупасто, тестерасто, с лица

угасито-зелепо, белпм пасом опасано и мраморисано, по-

чешће изверугано, врло крупио. Цвеће_ је доста крупно,

румено, у грлу вишњиквсто испрскано; цвета с пролећа.

Алп је за саксију од свију најдивнија персијска сорта

Сусlатеп регахсшд МШ.

Од ње пмамо п више одлика. Лишће је крупно, уга-

сито-, или сигаво-зслено, срцасто-бубрежасто, тестерасто

Персијска сорта.

или ровашено, често је пзверугано. Цветови су у разних ме-

леза 56 сантиметара дугачки, бели, у грлу црвени; или

су румени па црвеним тачкама испрскани, а у грлу виш-

њеви, мирисни; цвета или с јесени, или рано с пролећа,

или преко лета, што завпси од начина како се негује.

Размножава се семеном, које треба посејати с јесени.

После неколпко недеља пићиће семе. Чим биљке прве лис-
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тпће довољно развпју, треба пх одма у засебне саксијпце

пикГгратп, па их тако неговатп и у умерено топлој соби на

прозору презимитп. До месеца марта порастпће већ 4 —6

лпстпћа, а месеца апрпла треба пх пресадпти у веће, 10

сантпметара пшроке сакспје, п ту пх сад умерено залпватп.

Пдуће годпне, у месецу јулу, већ ће цветати, па онда ће

бптп у лпсту све жбунастпје, а у цвету богатпје. Понекп

старијп бокор избпје до 60 цветова, а обично пх пма по

"20 3O. Но поред свега тога, потешко је пзводптп скрж

пз семена; споро пде; зато ће бо.ве бити, да купимо го-

тове годпшње кртоле, па да пх мп даље негујемо; пре

ћемо доћп до цвета.

За скрж је најбоља ова земља: треба узети половину

добре црне земље с утрине, одма пспод буса, и половину

шумске земље; то треба добро- измешати п додатп мало

крупног песка, а кад се још и дода, мало, добро сувог пс-

трљацог лпшћа од ма ког дрвета, п мало старог „малтера",

онда ће бпљке много боље успеватп п цветатп.

Рекао сам, да је перспјска сорта за сакспје најподсс-

нпја, јер цвета врло рано с пролећа, дакле онда, кад смо

у цветаном цвећу најоскуднији. Кад бокор прецвета, онда

га треба мало мање заливати, па тако поступно све мање

п мање, да лпшће увене, па онда п престати, да се лишће

сасушп. Овако мора остати кртола у сувој земљи једно 4

до 5 месецп, а после тога треба ју пресадитп у нову земљу,

а у псту сакспју; не треба узиматп већу сакспју, само

треба ову стару саксију добро испрати. Овако засађену

саксију треба укопатп негде у засенак у башту, да ту неко

време постојп; пре, но-што наотупе хладнпје ноћи, треба

ју унети у собу и сместити на прозор. С почетка треба

умерено заливати, а доцнпје више. При пресађпвању треба

на то пазити, да се кртола исто онако усади, као што је

н пре лежала, а све оштећене суве жилице треба сасећп.

Усађена кртола неће баш тако ускоро одпочетп да

избија; проћпће мало вмше времена, док први листићи из-

бију. За то време треба, као што рекох, врло умерено за-

лпватп, а у колико се буде биљка већма развпјала, у то-
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лпко треба и по мало више заливати. На тај начин можемо

скрж и више година у
соби држати. Ја сам пмао једну

кртолу 8 годпна на прозору. Повремено заливање разму-

ћеном крављом балегом, пли говеђом крвљу, а врло често

орошавање млаком водом, чинп врло добре услуге на боље

п бујнпје порашћивање.

Прп сађењу кртола треба још п на то припазпти, да-

лп су жиле распоређене по целој доњој страни кртоле, пли

их само има на једном крају. Кртолу, која има на целој

доњој странп жпла, треба целу покрптп земљом до 2‘/
2

сантпметра високо, а ону, на којој су жиле избпле само

једнострано, треба само онај ужиленп крај покрити земљом,

а други крај да остане пзван земље, алп га треба обло-

жптп маховином, да не буде го

ЦИНЕРАРИЈА [.еаз.

Сlпегагlа сгиепГа Неп'.'. СЈпегагГа ћућгМа ЈГИМ.

Пореклом је с канарских острова (Африка). Двогодна,

п вишегодна биљка. Зељаста је и сва је маљава. Стабло

је усправно, 50 —6O сантпметара впсоко; лишће је изме-

нпчно, срцасто, зупчасто, впше пли мање длакаво ил’ ру-

њаво, с налпчја обпчно црвенкасто, са прошпренпм, прп

дну крилатпм дршкама.

Цветови су бели, и у разним осенама црвени, љуби-

части, модри, п алаветни, плп су двобојни, понеки и кади-

фасти, простл или пунп. Вештпм мелезењем пзведенп су,

п непрестано се пзводе дпвотнп мелези.

Један од најновпјпх пропзвода је иирдмидална цине-

рарија |Сшегатlа ругаппбаИз). Цветовп су крупнп, псто тако

у разним бојама и осенама, као што је и главна врста, од

које је пронзведена.

Семе треба посејатп месеца маја, јуна ил’ јула у по-

плиће саксије. Ако се непрестано одржава умерена влага
?

нпћиће семе и у собп, после неколико дана. Понпкле биљке

врло брзо порашћују; њпх треба ппкиратп у неко сандуче,

па кад се п овде у толпко развпју, да једна другој сме-

тају, онда пх посамце треба расадпти у мале сакспјпце.
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Овако расађене не треба пх држатн на сунцЦ алн опет

зато на довољној оветлости. Главно је да добнјемо н крупно

лишће, које такођер упливише на лепоту целокупне биљке,

а на сунцу се не може да развнје крупно лишће. До је-

сенн их треба довољно заливати, а понекад и размућеном

крављом балегом.

Мслез-цг.нсрарија с ауним цветом

На овај начпн добро развијене биљке, треба презимити

у хладној соби, где ће нмати довољно светлости, дакле нај-

боље одма до прозора, али тако, да им не може нахудити

спољна зима, јер су на знми врло осетљиве. Никад не треба

пустити, да у соби, где су цинерарије смештене, буде то-

лика студен, да се може вода смрзнути.
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Кад се сад месеца Фебруара ил’ марта укажу цветна

стабла с пупољцима, онда ћемо саксије унети у топлу собу,

где ће се цветови у брзо развити.

Цветана цинерарија већ није тако осетљива, као док

је још у порашћивању. За време цватње треба цинерарију

довОљно заливати.

Ако бп хтелп сами да пзведемо семена, онда треба да

одаберемо бпљке с најкрупнијим цветовпма, да их оставимо

да добро прецветају, и доброг, здравог семена донесу; зато

их непрестано треба добро неговати, докле год семе под-

пуно не сазре.

Пирамидална цинерарија.

За време цватње, не треба биљке орошавати, јер бп

то худпло цвећу. После цватње, ако нећемо семена, треба

стабла посећи, бпљку пз сакспје изручитп, корен на впше

здравпх комада поделпти, свакп за себе у сакспје усадптп,

па даље као п са сваком другом кључицом поступптп.
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ПАЛМЕ

еђу украсним бпљкама, заузгшају иалме, без

сумње, прво место.

Као год што је лав краљ међу животињама, тако је

палма краљица међу биљкама. То су јој признали п славни

природњаци ,Iин4, Хумболт н други. Оне нам долаће већн-

ном нз тропскнх земаља. Неке од њих можемо да негујемо

само у тоилим стакленим кућама, а пма их међу њима сп-

лество, које можемо и под обичним условнма у собама, са

мало само пажње, с успехом да негујемо; њих ћу овде

поглавпто и нмати у виду. Неке од њих можемо преко лета,

са саксијом заједно, п у башту укопатп. Ту ће се боље раз-

вити; а кад наступе хладнпје ноћи, опет ћемо их у кућу
на зимовање унетп.

Палме красн њихово разноврсно, широко, перасто, ре-

састо хвдјв. У свом отачеству оне су врло корисне биљке.

Иеке од њих дају становницима врло добро дрво за грађу,

јер расту право као у нас јеле „небу под облаке«, а ве-

ћином без икаквих огранака; даље дају лику, раљију, лишће

за покривање домова, за разно плетиво, за асуре; матери-

јал за хартију; неке опет дају познати саго, восак, вино,
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шећер, уље, урму итд., а ми се задовољавамо само са не-

колико њихових лепо развијених и уресних листова.

За аалме треба да су саксије према обичним оак-

сијама сразмерно уже и дубље, а земља треба да је

лака, али добра и пропустљива, састављена: из У
3 шумске

црнице, ‘/
3

добре баштенске земље п У
3

добре црне земље

с утрине; овој смеси треба додати тфупног, чпстог, нај-

боље речног песка и мало стуцаног дрвеног угља. У сак-

сију треба метнути и добру дренажу. За иа.ше, које се у

соби негују, несме бити земља тешка, која воду задржава.

Палме размножавамо само из семена, које се непо-

средно мора добављати из њиховог отачества, а то је посао

оних цветара, којп за тај рад имају и вештине и све

удобности, а ми ћемо од њих да купимо готове, по више

година старе биљке, које већ имају по неколико каракте-

ристичног хвбја, које је у младости просто, сасвим не-

угледно.

Зеленило хвоја може бити светло, као да је воском

преливено, а може бити и тамније; може бити сасвим за-

гасито зелено, а може бити и отворенпје, па онда жућ-

касто, плавнчасто, или сигаво. У некпх је сората и горња

и доња страна једне исте боје, а у неких је горња страна

зелена и светла, а доња тамнија, илн се светлуца као да

је сребром посута.

Више но све остале особине, доприноси угледу једне

иалме и сам правац и нагиб хвоја. Врло разно упливише

на посматрача хвбје, које се онако лако у страну повило,

или се поносно усправнло, или се као амрел ' у извесном

правцу раширило; незна човек, ком ће положају вшие да

седпви! То баш и јесте она особина, која нас примамљује,

да иалме, као најлепшп жив украс у особама гајимо. Где

год их сместимо, било на столу, било негде у ћошку

свуд су поносне, одма је оно место пунпје и красније.

Млађе биљке треба пресађивати сваке годпне о про-

лећа, а старије могу остати но 3 до 4 године у једној

истој оаксији, само треба сваког пролећа ону старију земљу

од озго до жила рашчепркати и скинути, па добре, нове

насутп.
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При иресађивању ие смемо жиле сасецаги, изузима-

јућп оне само, које су натруле или ииаче оштећене и по-

вређене; па и њих смемо само донде одсећн, докле су

оштећене, н то оштрим ножем, да се тупим не нагњече.

Жиле, које су сплетене, треба расплести, па сваку празиину

између њих, стресањем саксије, земљом испунити и одма

залпти. Сад их треба оместити негде у хладовину, да за

неколнко дана ово пресађивање преболу, а после тога до-

лазе одмах на одређена места.

Ако ћемо их смештати на прозоре, онда се имамо нри-

државатн следећих правила. Где су прозорн окренутн југу,

н где немамо никаквнх згода, да иалме од препеке по-

дневнога сунца заклонимо, као н. пр. завесама, онде ћемо

их морати преко лета с прозора уклањати, кад сунце пре-

нече, н то од 9 сатн пре, до 5 сатн после подне, а после

тога времена, опет ћемо их сместити где су и биле. У

сваком случају морамо пазити, да хвбје никад не прплегне

на стакло од прозора, јер га лети опали оунце и добије

Флеке, које ни мало лепо не подносе на хвоју, а зими их

оштети мраз, кад пх за стакло прнлепи.

Ја ћу овде узети од лепих најлепше сорте, које се у

собп могу с успехом да негују, и при обичној нези више

година да трају. Па и шњима морамо брижљиво поступати.

Место, где их мислимо да сместнмо, несме ни у оред

зиме бити, ни ноћу ни дању, хладније од -ј- 6 до 8° Н.; у

хладнијој соби не могу иалме да се држе, него пронадају.

Промају не подноси ни једна тропска биљка, па ни иалма.

Исто тако треба и лети и зими, према околностима, врло

умерено заливати, али опет зато не смемо ни напустити,

да се труба сасушн. Недовољно, као и прекомерно зали-

вање, познаје се одмах на сушењу врхова на хвоју. То ће

нсто да буде н онда, кад иалм.е близу вреле пећи (фуруне)

стоје, нарочито ако је пећ гвоздена. Суви врхови на хвбју

не изгледају лепо, и морају се одмах оштрпм маказама

одсећи.

11 на чистоту морамо добро пазитн. Са хвбја треба

сваки дан брисати прашину меком крпом, а недељно један-
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пут га и опрати млаком водом
?

алп добро, да се не паправи

по олуцима на хвоју блато. Такова' чпстота одржаваће му

веселост, п сачуваће га од разних ситних штеточина.

Кад нека иалма, почне у соби да куња, да болује,

треба ју одмах датн негде у стаклену кућу (ако је буде у

близини било) на лечење; ту ће се она под вештијом ру-

ком баштовановом, п подеснијим удобностпма, брзо опора-

вити и повратити.

II сад ћу да пређем на оппс неколицине, за собу нај-

подеонијпх п најугледнијнх вротп.

I.

Л.геса ЈЗаиегl Ноок. ИћораlоsГуllз Ваиегl ТУсllа.

Бауер-оваЈарека.

Пореклом је са острова Порфолка, где до 6 метара

впсоко растп. Својпм поносним порастом, величанствена
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палма, са 3 метра дугачким хвбјем, које је у младости зе-

лено, а доцније спгасто, и које се достојанствено на страну

повија; дршке су гбле, без бодљика.

Ова права драгоценост међу палмама, доста је тврда

и нздржљпва, и даје се, при мало само пажње, читав низ

годпна у
соби држати. Она зактева врло умерену топлоту,

али зато пуну светлост и довољно свежег ваздуха, а преко

зпме врло умерено заливање. Никад, а нарочито зими, не

треба остављати ареку на промаји, јер ако би ју промаја

за само циглих 5 минута ухватпла, никад се после не би

могла опоравити.

У топлим стакленим кућама, може и код нас у Европи

да цвета, али тек после више годпна. Осим ове, подноси

неговање у собп још н њена сродница: Агеса аЉа, са бур-

Бела арека.

бонских острова, где 15 —2O метара високо раоти; хвбје

јој је 100—l2O сантиметара дугачко, а лиотићи су доста

дугачки, узани, копљастп и на дугачко заоштрени.

геонома иш.

О-еопоша, дгасШз НпЈ. АпАг.

Пореклом је пз Бразилнје, где врло ниско расти. Све

одлике ове врсте, ма да су из најтоплијих крајева јужне
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Америке, врло добро подносе собне прилике, јер не траже

влажан ваздух. Стабло је глатко, без бодљика, танко и

ниско, са лепом круницом перастог и китњаотог хвбја. Све

се сорте лепо и господски носе, а нарочито Сеопота. дга-

сИГß, коју приложена слика у свом поноситом држању пред-

Геонома.

ставља. Хвбје је пуно зелених, танких, дугачких, линеар-

них, шилатих, дивно повијених лиотића. - II њу, као и

ареку, треба чувати од промаје и пренаглс промене ваздуха.

Још су јој дивие сроднпце: Сеопогпа ратсиИдега, 0. Сог-

сlег>. О. СlпеЉгесћт, С. ргЈпсерз, С. ЗсћоШапа, С. ртсћеИа.

С. гпахгта итд.

ДЕМОНОРОПС НоП.

ГУаетопогорз ЈРаЈешпоатсиз И
г

. Саlатиз IРаlетђагпсиз Вl.

Пореклом је с острова Јаве, где по рптовима и ба-

руштпнама, као и код нас трска расти.

II ова врста иалме има овојих лепих осоопна, са којих

се за неговање у
соби препоручује.

Пре овега јој је цео пораст врло угледан, а кад се

сво лишће на хвоју иодпуно развнје, онда хвоје добије

триуглаоти облик, као што се на оном подпуно развијеном

хвоју иа слици врло јасно видн. Лишће је изменнчно, ко-
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пљасто-заоштрено, у младости смеђе, доцније живо-зелено.

Дршке су препунс посувраћенпх бодљика.

Преко лета морамо ову палму, као барску биљ.ку, добро

заливати, а преко зиме доота топло држати. Зато, што је

Демонороис.

барска биљка, морамо јој и другчију земљу дати, но-што

је наведсно за остале палме. Треба узети: 1 део шумске

црнице, 1 део добре баштенске земље, 1 део речног песка

п 1 део ритоке земље.

ЈУБЕА Н. В. К.

ЈиЈоаеа зресЈаЈоШз Н. В. К.

Пореклом је из Чиле (Америка), где као дрво 12 —ls

метара високо расти; стабло је голо. Ово је и најјужнија

американска палма. Хвоје је до 4 метра дугачко, са 20

40 сантиметара дугачким, линеарним, јако заоштреним, с

обе стране зеленим лишћем.

Ова дражесна палма врло је тврда, и успева врло до-

бро у промењљивој собној температури. Да добро презими,
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довољно јој је -(- 6доB° Н. Преко лета можемо ју са

саксијом заједно укопати иегде у засена?: у башти, али

изабрати место, које није изложено јаким ветровима.

Јубеа.

д;ентија в\.

КепНа СапГетЂигуапа Виll е( Р. г. МпИ.

Пореклом је са Лорд-Хове-овпх острова, где као дрво

до 10 метара впсоко расти.

Кантербери-ова Кентија.

Врло гооподска палма, са крупнпм, раширеним, перас-

тим хвбјем, које је оастав.пено пз седам парп коп.вастпх,
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до 20 сантиметара дугачких, с обе стране дршке внсећнх,

угасито-зелених, светлпх лнстића, поређаних на округлим,

благо повпјешш, црвенкастпм дршкама. Једна од најлепших

наших собнпх палма.

Балморе-ова кентија.

Још су врло лепе одлпке: КепlЈа апзЈтаИз МпИ., са

ма.lo ужпм лпстовпма; К. Ваlтогеапа Мпll., са дужим п

већма повпјенпм, светло-зеленим хвојем; једна од највелп-

чанотвенијих палма. Даље су још за неговање у соби врло

лепе одлпке: К. ГлпДепп Ногl. са мрким младим хвбјем и

мрким дршкама; К. зарlсlа, Магl., која је много налпк на

ареку.

КОКОС I.

Кокос-иалме пма у врло много одлика, од којпх неке,

које су из најтоплијих предела жаркпх појасева, не могу

код нас да успевају без превелпке топлоте и влаге у на-
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рочито за њих направљеним стакленим кућама, а неке се

онет дају врло лако и у собама гајити, под сасвим обичним

околностнма. Оне се све одлнкују врло дивним хвбјем, од

којнх су, за ообно неговање најлепше и најскромније, сле-

деће две одлике :

Сосоз ТУеЛДеШапа ЈТгт.

Ова је одлика срсоро донешена у Европу, а нредставља

једну од најгосподственијих палма. Она, ма да је донешена

из жарке Бразилпје, врло добро успева у собама, кад се

довољно залива, а више млаком водом орошава.

Ведел-ов кокос.

Стабло је у ове палме доста такко, обрасло мрким

чешујама, што јој врло лепо долпкује, и много ју краси.

Хвоје је горе зелено, а доле сигаво, што ју баш п одли-

кује од осталих њених сроднпца, у којпх је лпшће на хвоју

и горе и доле аелено, код некпх блеђе, код некпх опет

затвореније.

Младе би.-вке, са 3 до" 4 развијених, карактерпстичких

хвоја, врло се јеФтино могу данас да добију. II конос-аалму

треба поред остале пажње, поглавито чуватп од промаје.
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СосоB ЕотацжоМапа Сћат.

Ова одлика растп у већ умеренијпм појасевима Бра-

зплпје. ГБу су давно пронашлп, алп су п њу тек од окора

пренелп у Европу п уврстилп у ред осталих украснпх бп-

љака за украшавање нашпх станова. II она спада у ред

иајуросппјпх њенога рода, са пуним, дпвно п благо повп-

Романцов кокос.

јеним зеленпм хвбјем. Подпуно видно место, умерена влага

и топлота, за њу су најглавнпји услови, да се у соби у

најздравпјем порасту дуго одржати може.

»ЛИВИСТОНИЈА Е. В,\

Ливистоније се одликују лепотом целокупног облика, а

поглавпто својпм гиздавим, прекраснпм хвбјем. Оне су, осим

свега тога, још п врло трајашне, лако се негују, а као собне

бпљке, заслужују особиту пажњу.

Међу њима су најлепше;
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ЕlтlBlопlа Ћ. Ђг.

или Согурћа ашГгаИв Е. Вг. из Аустралије, где до 10 ме-

тара високо расти. Хвбје је врло широко, до 2 метра у

пречнику, које се обично суши и лепезе од њега праве.

То је једна од најлепших и најпогоднијих палма за собу,

да на ма ком месту посамце отоји, па и негде у буџаку,

у засеш:у. Хвбје је скоро округло, шакасто, угаспто-зелено

п светло; дршке су до половине бодљшкаве.

Ова се палма задовољава са свима собним непогодама,

и у тим прпликама, од свпју осталих палмт, најдуже траје.

Аустралска ливистонија.

Она може све да поднесе: и прашину, и сувоту, и хлад-

ноћу, али само не промају.

При пресађивању пз једне саксије у другу, треба ју у

новој саксији увер: маро дубље усадити, но-што је у пре-

ђашњој била.

IдтlBl;ота сћlпепBlB Магl.

или ВаГапга ђогћопгса Ват. Пореклом је из Китаја, где до

10 метара впсоко растн, са 7 до 8 метара у пречнпку ши-

роком круном.
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Ово је једна од најобичнијих п најнознатијнх палма.

II љој треба датн доста пространу п високу саксију, са

повишом дрснажом.

Китајска. ливистонија.

Хвбје је широко, скоро у полукруг оведено, при дну

убрано, зелено, дубоко усечено, са лепо повнјеним врхо-

вима, што биљци ванредан облнк даје; оно је насађено на

подужим, прп дну бодљикавим дршкама.

Преко лета треба довољно заливати, а и преко зиме

не треба оставнти, да тр5г ба сасвим сасушн. Пресађиватн

ју треба сваке 2—3 годпне, а при пресађивању треба и

њу мало дубље усадити, но-што је пре тога у старој сак-

сији стајала.

ЈЛтlBlо)иа Оеl>амц'а Магl

Пореклом је из Азије, а наиме оа малајских острова,

где као дрво до 20 метара високо и 2'/
2

до 3 метра у

дебљину порашћује.
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Хвбје је, као и у преднаведене, крупно, округдо, при

дну срцасто, на дугачке, дебеле и бодљикаве дршке наса-

Аивистонија »гебанга

ђено, сасвим загасито зелено. Малајци га носе као сунцо-

бран и покривају шњим колебе своје. Врло добро подноси

собне прилике, али ју добро треба чувати од промаје.

11т181оп1а оПтаеГогат МагГ.

И ова се палма одликује гиздавошћу свога хвоја, које

је скоро иолукругло, убрано, светло-зелено, на дугачке ли-

неарне кришке исечено, које су, од половине већ, вели-

чанствено повијене. Дршке су дугачке, витке, од дна до

више половине бодљикаве, при дну скоро обухватајуће,

према хвбју уже и полуокрутле, те с тога риљасто изгле-

дају. Ова је одлика донешена са острова Јаве, где такођер

као дрво растп, и једна је од најомиљенијих палма тамош-
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њем становништву. Код неких тамошњих племена, важи

ова палма и као свето дрво, од ког се хвбје оамо за из-

весне свечанооти сме сећи.

Маслинкаста ливистонија.

ИтШоша го(шиИГо)Ја МаН.

или Сотурћа гоlипдл[оlГа. Е. Једна од најлепших овога рода

у Индији п на индијским островпма. Хвдје је дубоко уре-

зано, округло, на дугачким, оа шпрокпм бодљикама снаб-

девешш дршкама насађено, светло-зелено. Ова одлика воле

истина повећу топлоту, али не подноси, да ју сунце непо-

средно бије, а нарочпто ју не треба излагати жестинп по-

дневнога сунца.

Друге су још лепе одлпке: аШззнпа 2оИ., И.

Јепкшзи Отг[. и к. Bићдlоћиза Магћ

Ливистоније се у опште дају врло лако и из семена

подизати, кад је семе добро, и кад су све удобностп на

месту; али младе биљке не пзгледају баш тако лепо, јер

су саовим просте и неугледне. С тога је много боље, да

купимо већ однеговане бпљке, са 2 до 3 развијена карак-

теристична листа, па да их по пропису даље сами негујемо.

Данас су већ добро развијене биљке врло јеФтине, наро-

чито код оних цветара, који се извођењем и подизањем

тих биљака нарочито баве. Па већ и с тога, што семе од

ове палме врло тешко ниче, често и после године дана

тек, неће бити за нас никакво задовољство, да их ми сами

617



ИЗ семеиа пзводимо; а друга би неприлика за нас била и

та, кад би добили старо семе, које у обичним приликама

не би ни никло, па би нам узалудо и година пропала, ишче-

Круглолиста ливистонија.

кивајући да семе никне. Свакојако је боље, да готове биљке

купимо п на њих сву пажњу обратпмо, да нам се што

дуже у соби одрже.

Ншпђ. е1 Кlћ. ШИ(I.

ОЈЈводокса. је палма пз јужне Америке, где је заузела

читаве планпне, и где 25 до 30 метара високо растп. Оне

ое у опште одликују витим порастом и вршкастим крунама.

Све одлике врло су подесне за гајење у соби, јер се врло

лако негују, и сразмерно осталима, дуго трају. Међу нај-

лепшима је
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Огео(lоха Bапсћопа ЛитЈ>.

или: Оепосагриз Оапсћопа Bрг., Оепосагриз Bапс иега Ногl.

Еиl:егре Bапсопа Ногl. Стабло је глатко, гбло, без бод-

љика, беличасто-зелено, са господственом привршном кру-

ном. Хвбје је дугачко, са дугачким, узаним, копљастим,

заоштренпм, мало гргурастим п изверуганим, горе зеленнм,

доле блеђим листовима величанствено и правилно повпјено.

II ореодокса, као и све иалме пз жарких појасева, може

пре да поднесе у затвореној соби и јачу хладноћу, него

промају, од које ју треба чуватп.

Ореодокса.

Преко лета ју можемо и на пољу држати на неком

заклоњеном месту, али се и у соби претго целе године не-

престанце добро држи, само мора бити смештена близу

прозора. II на пољу п у
соби треба ју преко лета добро

заливати.

Друга је одлика ОгеоЛоха гедга. Кlћ. У ње стабло

према средини одебља, па из те дебљине израсти батво с

с хвојем, које је у свему једнако као и код преднаведене,

само је по боји зеленије.
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ПРИЧАРДИЈА Шlсl Bеет.

I*гНсћагсИа Шатепјоза ЈУШ. Мап. ЈРгНсћагсИа ШНега Н. ЈУепИ. ћ'тсll.

Пореклом је из Аустралије.* Њу је не давно отуда у

Европу послао хришћански проповедник Причард, по коме

је и име добила.

се одликује од осталих сродних јој палма,

особином свога хвОја. ХвОје је иначе слично хвОју ливи-

Влакнаста иричардија. Збијена иричардија.

стоније ђогћошса), само су кришке дуб.ке усечене,

а са ивпца им се одснивају танки, дугачки, бели, непра-

вилно извијени и уковрчени кончићи, што биљци изван-

редну слику даје. Сваки усек има и своју одговарајућу

бору, које су се прп дну листа концентрпсале у сасвим

бодљикаву дршку. Млађе је хвоје усправљено, а старије

повијено.

У збијене иричардије хвбје је више пспупчено и зби-

јено, па с тога и мање места заузима.

* Неки цветарп погрешпо паводе, да је ова палмаиз КалпФорппје, п да је опа

најсеверпија американска палма. У севериој Амерпцп, п то у државама Георгпјп, Фло-

рпдп, Каролпнп п Лујсијанп, има само 4
сорте сабал-па.гме и једна сорта ха.мероиса,

а од иричардије нема у сев. Амерпци, а нарочито у КалпФорнпјп ни спомена. Исто

је тако погрешно, што некп веле да је пз Чпле (Јужна Амерпка); у Чпли има само

једна домаћа палма, п то : МЈсгососоз сћИепзЈз Н.
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ААапз.

Све одлике ове врсте палме, расту на обалама река и

потока по средњој Амерпцп ; по порасту и хвбју, много су

слнчне ливистонији. Најлепше су:

BаИкгl итђгаспШега Маг(

Пореклом је с антилских острова, где до 28 метара

високо расти. Хвбје је сигаво-зелено, округло-шакасто, у

Леиезовит сабал.

лепезу оабрано, преко једног и по метра широко, насађено

на 2 метра дугачким дршкама. Преко зиме треба сабал

сместити у собу, у којој је бар B—lo°8 —10° Е. топло; без те то-

плоте не траје дуго. Антилци покривају с хвојем своје куће

BаК)аl АДапзош (хиег.

Врло красна и тврда одлика, која у Георгији, Каро-

лини и Флорпди (сев. Америка) по планинама расти. Преко

зиме не тражи већу топлоту од -|- 6 до 8° К. И ово је

палма без бодљика, са често врло широким хвојем.

Друге су још за собу лепе одлике: 8. дга.тГпгј'оИит

ГосЈсl., 8. раГтеИо Аосlсl. и 8. таигШаерогтгз (Јгчзеђ.

Све сорте и одлике овога рода немају по дршкама

бодљика, а неке су и много тврђе и од саме лпвистоиије,

па с тога и способније за собну негу. Нарочито је лвае-

зовит сабал једна биљка, којој по лепоти равне нема.
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Bаћаl РоЛгпеИо је најсевернија палма у Флориди и Ка-

ролини, где до 2 метра високо расти. Она добро напредује

н у топлотн од Јсамој4 —6° К. Лишће даје врло добар и

Адансон-ов сабал.

леп материјал за плетиво шешира; а у 8. таигШзг[огтГB

је најкрупнпје, најшире лншће, често је н по 3'|
2

метра у

пречнику широко.

ТРИНАКС Т. /гl.

Са свог умереног и лепог пораста, као н са лепо по-

де.веног хвоја, препоручује се ова врста, са свпма својим

одликама, за неговање у соби. Иајлепгаа је од њпх

Тћгхпах ЋоЛЛ.

Пореклом је с антилскпх острова, где до 6 метара

високо расти. У соби може при обичној нези да порасти

до једног метра високо ; има 60—9O сантиметара широко,

скоро сасвим округло, врло угледно, на више крижака до

дна урезано, горе зелено, а на налпчју сребрнасто хвоје,

којим се од осталих својпх сроднпца знатно одликује.

У сакспји гајена ова палма, не подносп јако сунце,

с тога ју треба држатп на дово.бној светлости, али впше
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у хладовини. Лети ју треба довољно заливати и свежег јој

ваздуха ирипуштати.

Сребрнасти трпнакс.

Трпиакс изгледа врло дивно, не само кад их је више

у гомили, него и кад је на столу самосам.

и.

Међу палмама ове врсте, имамо неколико врло дивних

и за собу подесних одлнка, које преко зиме у мало хлад-

нију собу сместити треба, а преко лета их што више из-

ложити слободном ваздуху. Одлике с раширеним хвојем,

треба да стоје посамце, а оне са више прикупљеним хвб-

јем, могу да дођу у смесу с другим биљкама, где се онда

врло лепо представљају.

Највеличанственије су међу њима следеће;

Гћоешх ЛасИИГега И.

Уржа ЛазиЛ, Вук.

Пореклом је из Африке, а има је и у малој Азији. Ја

сам ју нашао и на далматинском острову Впс-у, пуну рода,
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којп не може ту да сазре. У соби не може да развије

стабло, али је пуна лепог и достојанствено повијеног хвоја.
У отачеству овом расти као угледно дрво до 18 метара

високо, а у соби може да пстера по 100—l2O сантиметара

Плодоносна урма.

дугачко хвоје, ког су листићи крути, линеарно-копљасти,

нешто набрани, јако заоштрени, сигаво-зелени п светли.

Ко је вољан, може ју с јесени, кад зреле урме к нама до-

лазе, и из семена извести, али треба по више година, док

развије карактеристично хвбје, па је зато боље и њу да

купимо већ одраслу, па даље сами негујемо.
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Рћоешх Јшју,. е1 МаН.

Пореклом је пз најјужнпјих крајева АФрике. II она у

соби не порашћује у стабло, али развија Iдо 1‘/
2

метар

Повијена урма.

дугачко хвбје, које је већином усправно и од половине по-

вијено; листићп су окоро у двојним редовима поређани;

предњи су расути, а стражњи су више збијенп, линеарни,

на дугачко заоштрени, набрани, жућкасто-зелени, до 30

сантиметара дугачки, Г/2 до 2'/
г

оантнметра шпроки, а са

ивица им се одснпвају танкп кончићи, али ни близу не у
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оној мери, као у аричардија. Врло тврда и лепа палма,

коју можемо преко лета и у башту изнети и са саксијом

заједно укопати, али негде у 'заклону, где ју не могу да

шибају јаки ветрови.

Рћоетх BуlубB<:гаB Вохl>.

Пореклом је из Индије. Има доста дугачко, у кругу

одстојеће хвоје, које се у соби лако развија, што је за

наше цељи од врло значајне вредности. С тога, што се

Шумава урма.

јако у страну шири, може само посамце да се намешта.

Врло је тврда палма.

Лишће је на хвбју круто, линеарно, као и код осталпх,

на дуганко заоштрено н отворено-зелено, од ког се тако-

ђер конци одснивају. II она подноои, да се преко лета у

башту усади.
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Р]lоепlх ]сшиB Когl.

Пореклом је са подножја Сиким-Хималаја. Хвбје је

100—150 сантпметарл дугачко, више успраино, врло благо

повијено, али много збијеније но код преднаведених одлика.

Впта ур.иа.

Лишће је као п у преднаведених, само је уже, са кра-

ћим кончпћнма.

Све одлике ове врсте, треба, и у соби и на пољу, чу-

вати од подневног сунца, и преко лета их довољно зали-

вати. А зими, кад год је лепо време, треба им око подна

припуштатп свежег ваздуха, што их много оживљава, а

иначе су задовољне са сви.ма собним неприликама, па ма

негде н у буџаку смештене биле.

ХАМЕДОРЕА XV.

Као собне биљке, хамедорее су, норед осталих палма,

давно познате. Оне су врло гиздаве у порасту, брзо п лако

порашћују и дуго трају у иалшм одвише промењљивим соб-
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ним прплнкама. Од њих имамо у трговпнама повшпе сората,

а ја сам пзабрао само јсдиу од љпх, коју познајом као нај-

лепшу, а уједно п као најподсснпју за собну негу, а то је

СћатаеДогеа еЈедаг.* Магl.

Пореклом је нз Мексике, гл,е 900 метара над, мороком

повриднном у шумама растп, на се о тога и даје врло лако

неговатп у умсреној собпој топлотп. Стабло је врло вптко,

Хамсдореа.

нпје дебље од подеблљ трске, а високо је до 6 метара ;

поједнне су одлнке у облпцпма хвбја, врло разне. Кад их

човек до јсдно 30 разнпх одлика у групн види, не бн ре-

као, да је то један исти род, јер пм је хвоје сасвим раз-

лнчнто, што је н дало повода ншекулатпвнпм продавцпма,

да им, ради боље продаје, најразличнија имена придевају.

Јсдна група самих хамедареа, преставља групу разноврсних

палма. Док је у једне хвбје широко и мало га на стаблу

има, дотле је оно, н. пр. у наше овде, до 130 сантиметара

дугачко, на ком су лпстпћп 15 до 25 сантпметара дугачкп

п до 2'/, сантпметра ннгроки, с обе стране заоштренп, уга-

епто-зеленн п скетлп. Најлепша је док је млађа. Негује се

псто онако, као п све остале тврђе палме;
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XАМЕРОПС С

Кад је о овој падми реч, оида част и поштовшве!
г
Ј’о

је најтврђа, а уједно јс и јсдиа од најлепших палма за

собу. Као неко сироче метни ју овде она живи, гурни

ју у буџак, она животари; расти на виделу, порашћује у

тамнини; једном речи, за наше цељи као створена!

Неке су од п.их из Азије, а неке из Афрпке, само

јсдна једина расти дивља у Европи на обалама средиземног

мора, II то јс

Сћлтаегорв ћптШ* п

Гдс гомилице расти, не поратћујс високо, а посамце

п у повољиим ириликамЉ. може и по вшпе метара високо

Ииски хамероис.

да порасти. Она је врло подесна за украшавање хладнијих

одаја, јер чим је у соби тоилије од -(- 10° К., одма цела

биљка оклемпави и не изгледа лепо.
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Хвдје је округласто, на врло танке, до дна скоро уре-

зане и заоштрене кришке подељено, а на 60 —9O санти-

метара дугачким, бодљикавим дршкама насађено, угасито-

зелено и кожасто.

Од ове је много лепша и угледнија одлика

Сћатаегорв ехсеlба ТћипЂд.

Пореклом је из Кнтаја. Све одлнке хамероиса имају

сигаво-зелено, на гблим п бод.викавим дршкама насађено,

прстасто, на много крижака до дна скоро исечено хв<3је.

Све су без разлике тврде палме, које можемо преко лета

без бриге у башту усадити. Па и преко знме у соби не

Високи хамероис.

подносе већу топлоту од -|- 56° К. У већој топлоти

клбне хвбје, па онда се мора више да залива, ато их уоија.

У соби их треба сместити на најудаљеније место од пећи,

па ма оно и мало тамније било —то ништа не чини; боље

тамније, него претопло. Но тиме нисам хтео да кажем, да
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она не воле светлост; светлост воле, ал’ не воле претоплу,

затворену собу.

У Кнтају расти као дрво до 10 метара високо, а код

нас у собама порасти до 2 метра. Као год што ова палма

није избирачица у погледу топлоте и светлости, исто тако

не бира ни земљу; у добро. урађеној баштенској земљи, са

мало песка, врло добро успева.

Преко зиме не треба ју много залпватп, и у толпко

мање, у колпко је соба хладнија.

Мп ју можемо изводити из семена, које је врло јеФтино,

али су данас и изведене младе биљке тако јеФтине, да се

нпје вредно заноспти са извођењем из семена. Младој биљци

треба додатп мало шумске црнице, а старпја успева, као

што рекох, у свакој иначе доброј земљи.

ХИЈОФОРБЕ СаеПп.

Хијофорбе.

Ово је ареци сродна врста, од које нма врло дивних

сората, које се у
соби лако негују, кад се преко зиме у
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довољно топлу собу сместе, а лети се од подневног сунца

заклањају.

Иајугледнија је од њих

Нгорћогће УегзсћаСеМ Н. ТУепт.

Пореклом је са азијског острова Мауриција. Стабло је

при дну дебело, триугласто. Већ и код млађих биљака бпва

хвоје 2—3 метра дугачко, са обореним, 45—60 сантиме-

тара дугачким и I'/
;

5 сантиметра широким лишћем,

према старости дотичних биљака. Дршке су кратке, а вре-

тено жуто, што биљку улспгаава. Лишће је круто, угасито-

зелено, копљасто.

У целокупном погледу је величанствена биљка, као и

арека, а исто се тако и негује.
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КАЋУНИ

ивљег и већег шаренила и ванреднијих
облика

у цвећу, немамо међу васколиким биљкама у вели-

ком царству биља, као што га имамо међу каћунима. Код

њих је све нешто ванредно; ванредаи облик цветова, из-

ванредно гааренило у бојама, особени начин порашћиваља

кажем, све је ту нешто особито.

Каћуна. има до 10.000 сорти и одлика, од којих до

400 спада на Европу; ове европске сорте далеко су зао-

стале, и у шаренилу и у лепоти цветова од оних троаских

каћуна у Америци, Азији, АФрици и Аустралији.

Кпћуни су врло дивотне биљке; за ботаничара су врло

значајне, а за нас цветаре врло су занимљчве. Сорте, које

у Евроии дивље расту, нису тако лепе; истина, и оне имају

на себи у целини неке особине, али онда само, кад их у

дивљини међу осталим биљкама угледамо, а саме за себе

у саксији, немају за око никакве дражи. У јужнијим европ-

ским крајевима, има их мало лепших, ал’ н они зактевају

исту негу као и оне дивотне тропске врсте, од којих се

многе, при мало више иажње, н у соби дају одржати и

довести до цвета, па је онда за нас боље, да се шњима

упознамо.
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Од пређе је то била велика ретр;ост код европских

цветара, да смо могли наћи по неку усамљену сорту ка-

/хука, данас пак, води ое шњима у велико знатна трговина,

а код неких цветара има големих стаклених кућа, поди-

гнутих нскључно само за каћуне.

Сви су ка ћуни вишегодне биљке са бутуричастим жи-

лама, које се понекад развију у кртолице илп у пузеће

корење. Неки пмају стабло, а неки га немају. Лишће им

је без разлике просто, обпчно је дугуласто; код некпх је

дебело, меснато, а код неких опет тврдо, кожаото. Често

бива, да лпшће при дну једно с другим срасти, те се на-

чини нека месната кила, која и онда заостане, кад дотично

лишће одпадне, што ће се нпже на сликама јасно видити.

Код неких каћуна. стоје цветови посамце на свом про-

стом стаблу, а код већпне су поређанп у гроздовпма п

класовима.

Неки од троиских ка/гуна расту у маховини на дрвећу,

као привидне наметнице, али се онп не хране соком из

дрвета, као н. пр. наш бршљан, него се хране храном п

поје водом пз ваздуха, што у тропским приликама може

да буде, а оне, које се налазе у људској нези, морамо

вепггачки и хранитп и појитп. Другп опет расту прп земљп.

Нрвих има највпше у тропсгшм шумама у Амерпци, у Нн-

дијп, на афрпканском острову Мадагаскару, на островњма

ве.шког океана и на Сунда-островпма, где поред довољно

шумске влаге, пмају и довољно заклона од жестпне троп-

ског сунца; а друге сорте распоређене су ниже према јуж-

ном, п више према северном полу.

Од користи за људску домаћу употребу, само је један

једини гроиски каћун, и то је ванила са њеним одлпкама,

која расти у јужној Америци и на Антплима (средња Аме-

рика); њене мехунке дају познату ванилу за мирпсање је-

стива. Неки опет приземнп европски и азијатски каћуни,

имају у својим жилама брашнаву п слузну матерпју, због

које се збирају и као познати салеи. продају.

За нас цветаре, каћуни су значајнп због њпховог ди-

вотног цвета. Нма цветара (видпо сам у Гану [ОепД, који

634



до ‘2OOO разних троаских каћСјна гаје, и од њпх велике

добити имају. Троискв каћлјне лакше је у кућама неговати

и одржавлти, него евроиске у баштама; тешко је за њих

пронаћи згодног места у баштн, нарочито ако нема шума-

рака, а још их је теже неговати н до цвета довести.

Ово дело није намењено оним цветарима, који имају
стаклене куће са непрестаном великом и влажном топлотом,

у којима могу да гаје све тропске сорте каћуна, које тамо

У свом жарком отачеству и по дрвима расту, и које би, у

земљи и саксији гајене, пропале. Дело је ово намењено

љубитељима цвећа, који хоће, поред осталога, и неки струк

троиског каћуна да пмају, ког ће моћи, и који се даје у
соби неговатп и до цвета довести.

До скора се још држало, да је код нас немогуће не-

говати идо цвета довести троиске каћуне; алп као што

све напредује, напредује и цветарство, па се и томе ухва-
тпло начина, како ће се, неке бар сорте горских и ири-

земних троиских каћуна, п у соби моћи да однегују.

Каћуни се размножавају из семена и делењем корена.

За онога, који већ има старије бокоре, лакше је размно-

жавати делењем корена. Из семена размножавају они, који

имају за то вештине и све згоде и удобности, а мп на то

не можемо ни помишљати, ми морамо купити готове биљке.

Пз семена подићи каћун, и довести га до цвета, треба 6

до 10 година.

Кореном се овако размножава: Кад каћун прецвета,

онда треба бокор, корен, на толико делова исећи танким

и оштрим ножем, колико буде пмало здравих и с окцама

снабдевених привидних кртолпца. За размножавање треба

узети само јаке, млађе бокоре, јер старији могу услед де-

лења да пропадну.

„Тешко је њих одржавати, неговати и до цвета до-

вести (С рећиће ми неко, ко је, може бити, и покушавао

да гаји каћуне, па му није испало за руком. Заиста је

тешко, ја то не одрпчем; али опет велим и да није тешко,

кад се добро припази и учини све што треба. Стрпљење,
велико је стрпљење овде нужно, њега мора имати цветар

у пуној мери, и онда ће бити успеха и великог задовољства.
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У главном је собна нега једнака н код горских (т. ј.

што на дрвима, на „гори®, расту) и код ирпзсми пх ка-

ћСјНа.; ми их не можемо једне од других одвајати, али ћу

м од једних и од других изабрати оне сорте, којс ће и у

собним ириликама, при смотреној нези, моћи да успевају

и да цветају.

Пре свега морамо умети да их усадимо; горски се

усађују на један, а ариземпи на други начин.

Тако морамо за горске каИуне да исплетемо котарчице

(крошњице) у виду саксија, било од прућа илп од жице,

или да направимо „кбвпце“ од дрвене коре (што је кора

храпавија, тим је лепша и орнгиналнија), или од танких

обличица, које не треба љуштити, као што се то види на

слици код усађеног онцидијума на страни 645. или мо-

жемо узети и саксију, па ју и од оздо и са стране добро

избушити, јер горски ка ћуни хоће да им ваздух и на жиле

придолази са свпју страна. Кбрпе и ковице су лепше. —■

Приземни се саде у обичне саксије, које треба да су

шире а плиће, и да имају врло добру дренажу

Сад долази главно земљи. Она мора бити посве про-

иустллша. За горскв каћуне треба узети: 1 део ираве рптске

земље, у којој има још доста несатрулих ншла, п њу треба

исећи на ситне комадиће; 1 део барске маховине (оне зе-

лене стеље што раоти ио барама и рптовима), коју треба

кључалом водом прелити, испратп, добро осушити и на

ситне комадиће исецкатп; обоје треба измешати и додати

мало трулог дрветаод старе тополе, врбе, ллпе, храста или

јавора, и неколико комадића дрвеиог угља. Или: направити

једну смесу од шумске земље, у којој има још несатрулих

комадића од дрвета, гранчица и лишћа, па јој додати исец-

кане маховине, ритске земље и дрвеног угља.

Сад треба оне котарчице ил’ ковице оасвим обложити

оном ритском маховином, да не може земља да пропада.

Иа днб ових обложених котарчица ил’ ковица, треба на-

сутн оне земље, па онда узети каћун и лепо му жиле по

оној, мало у средини узвишеној (Д) земљи раширити и на-

грнути земљом до грла, али тако, да грло од жила буде
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старије од обода ковице или котарчице, т. ј. да буде више

од обода, а земљу треба опет покрити оиом маховином.

Пошто каћун на овај начгга усадимо, треба да узмо.мо

један пошири и подубљи оуд с млаком водом, и у њу да

сиустимо засађену котарчицу ил’ кбвицу, да се водом на-

пије; после неколико тренутака треба котарчицу извадити,

да се сувишиа вода оцеди; затим ју треба опет спустити

у воду, извадити, и тако 3—4 пута повторавати. После

тога их треба унети у мало тамнију затворену собу, да за

неко време престоје, док жиле земљи ирирасту, а за то их

време треба сваки дан са свију страна орошавати, да се

одржи потребна влага.

Горске кпћуне треба ће овако пресађивати оваке 4.

ил’ 5. године, и то увек месеца Фебруара ил’ марта. При

пресађивању треба добро прпиазити на жиле, да се не ио-

вреде, и само оштећене треба одсећи. Ако би жиле кроз

ону маховину прорастле, и за ковицу се обавиле, треба их

врло пажљиво одвити, да се не прегњече, или иначе не

повреде, а ако их не би могли одвити, онда морамо онај

комад дрвета одсећи, око ког су се жиле обавиле, па шњим

заједно пресадити. Силом их не смемо ни од ког предмета

кидати; па кад би жиле и за саксију прирастле, треба сак-

спју разбити и онај прирастли део на жили оставити и шњим

га заједно пресадити.

Приземне каћуне треба исто тако усадити, т. ј. да

грло од жила буде отарије од обода од саксије, а земља

може бити иста као и за гор>ске каћуне, само морамо у

сваком олучају додати мало добре земље с утрине и круп-

ног песка. Па днб сакспје треба избушити више рупа и

ставитп добру дренажу, да буде одлив добро осигуран.

После сађења треба исто тако поступпти, као што је и за

горске каћуне речено.

Заливати треба врло смотрено. За време порашћивања

треба добро и заливати и орошавати, нарочито преко лета.

Код горских каћуна треба ону спољну маховину дотле оро-

шавати, да се и земља добро накваси, а код ириземних

треба воду полагано сипати поред обода од саксије, да
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влага поступно жилама придолази, или, кад буде време за-

ливању, онда да се саксија спусти до обода у млаку воду,

да се земља од оздо водом напоји. Преко зиме можемо

тек сваке 23 недеље заливати, али орошавати морамо

сваки дан по једанпут, два или три пута, што ће зависити

од собне топлоте; у топлијој соби чешће, у хладнијој ређе,

а у сваком случају млаком водом. И чешће прање лишћа,

добро чини.

Относно тоилоте, имам рећи то, да ниже наведене

сорте, које сам овде одабрао, подносе умерену топлоту,

као што се обично собе греју; тоилије није нужно, само

што преко ноћи несме бити хладније од -)- 6 до 1" 11. и

несме бити промаје.

Што се тиче места, каћуне треба прег:о лета сместити

на иуно видело, али не баш на сунце, а иначе преко целе

године треба их излагати што већој светлости, јер их то

крепи.

У промењљивом собном ваздуху, дају се слсдећи ка-

пуни, на речени начин, с успехом неговати;

ЕПИДЕНДРУМ Ш6Х.

Ово је врло велика Фамилија јужно-американских ка-

ћуна, који на дрвима по шумама расту, са белим или жу-

тим цветовима; међу њима има и дивних одлика, од којпх

многе п мирншу. Лако се негују.

ЕрИепДгшп тИеШпшп ЈТгпсИ.

Ова одлика растп на дрвима по мексиканским и ко-

лумбијским шумама, до 3000 метара над морском површи-

ном. Она је у роду своме најлепша. Цвета врло много, а

цветови су доста и крупни, нвранџасто-жути, до 5 санти-

метара дугачки; по 15 их има на једном отаблу. Лишће је

сигаво-зелено.

Еаидендрум треба увек држати у пуној светлости до

ирозора; најбоље кад се ту негде обеси.

Добро однеговане старије би.вке могу да имају 20 до

30 стабала, а на сваком по 10 до 15 цветова, који добро

чувани и неговани ио 46 недеља трају.
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Цветови се особито лепо представљају својом живом,

светлом бојом, а нарочито пх краси онај отворенији доњи

језичић, којн је и мало крући од осталих цветних лмстова.

Жути еаидендрум.

У овог се каћуна већ лепо види, како је лишће једно

с другим при дну срастло у меснате киле, што биљци ван-

редан изглед даје.

lЛпт.

Једна од највеличанственијпх Фамилија међу каћунима;

неке одлике имају цветове од 15 до 20 сантиметара у преч-

нику, који су црвени, иуриурпи, или као злато жути. Код

неких су одлика све три боје прекрасно спојене, док оу

код других опет ове боје помешане на белој основи. Кат-

леје, ма да су горски каћуни, успевају добро и у сакси-

јама ; ја сам их у саксијама само и гојио. Њпма треба добро

орошавање и врло умерена топлота. Неке од њих што

ниско расту, као СаШеуа Асlапсlгае, СаШеуа сИггпа и њима

подобне, боље успевају у корпама ил’ ковицама, али их је

и врло тешко у собп одржавати, јер су врло ћудљиве. Ја

препоручујем ове две врло дивне и скромне одлике :

ОаШеуа Л/гпдЛ.

Једна Бразилијанка, са ванредно лепим, 10 —l2 санти-

метара у пречнику широким цветовима. Цветови су у основи
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бели, са љубичастим или модрим ирвливом и ауриурним

ил’ цреепим шарама. Пма одлика са спсви.и црвеним, са-

свим жутим, или сасвим цветивпмл, са угаси-

тијим шарама исте или друге које боје итд. Иеке су од

њих тако лепе, да им се човек не може довољно да на-

диви; стао бих код њих, па би их но ваздан гледао !

Ова одлика цвета, према околностима, од месеца де-

цембра до марта, баш онда, кад је слабо која биллта у соби

у цвету. Све катлеје добро напредују у топлоти од -)- 10

Модра катлОја.

- 12
П

К., а кад се почну да указују цветови, онда подносе,

н нужна им је баш всћа топлота. Ова одлика носи обично

по 3 цвета на сваком стаблу.

СаШеуа ЖоввЈае ШооШ.

Расти на дрвећу по шумама у Венецуели. Бп.вка, која

се, по лепоти цвета, може да такмачп са ма којом у про-

страном царству биља. На једном бокору може да буде

10 до 30 цветова, који су 15 —lB сантиметара широки;

латице и лапице су румениасто-љубичастс или отворено-

црвепе, са 10 сантпметара дугачком и 0 сантиметара ши-

роком усницом, која је при врху жута, иурџурним тачкама

640



исарскана, а средином је једном пругом исте боје опрутана

Цвета од Фебруара до марта и априла.

Моси-ова катлеја.

Још су ванредно лепе одлике: СаШеуа еlедаш Могг.,

са врло крупним, руменим цветом, п као крв црвеном усни-

цом; СаШеуа IаИаlа Ишсll., са 20 сантиметара крупним, нежно

руменим цветом, и кудравом, 10 сантпметара дугачком

пурпурном усницом.

Ппт.

Дивотна Фамплија међу мексиканским н бразилијанским

каКунима; они су у сродству с катлејама и имају врло

крунне светле цветове. Успевају врло добро у умереној

топлоти, а неки су од њих у толико драгоцснији, што у

зиму цветају. И ако су горски каћуни, опет их има, који

у саксијама боље успевају, него у кбвицама ил’ корпама.

За собу су као створенн ;

Баеllа стпађагта IАпсп

У горама бразилпјанским, врло обична биљка; има их

које сасвим при дну отабла на дрвећу раоту. Авлија је пре-

красна биљка кад је у цвету. Лишће јој је 10 —ls санти-

метара дугачко, копљасто-заоштрено; стабло је усправно,

или повијено, 30 до 40 сантиметара дугачко, а свако носи

по 37 перанџасто-скрлетних цветова, са набраном и ку-

куљастом усницом. Цвета обично месеца Фебруара и марта,
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а цветови трају по 6 недеља. Врло се лако негује и до

цвета доводи.

Црвенкасга лелија.

За зпмску цватњу нека су препоручене још: ЈлеИи

аЊШа. Ваl., с белим цветом и црвено-жутом усницом; Вае-

Иа, аиГитпаИз Iлпсll, с пураурпим цветом и белом
усни-

цом; Вае/ла ћагрорћуИа. Кећђ., с неранџастим цветом и

усницом.

IаеПа шајаИ* Ипсll.,

Ђурђевска лелија.

растм у Мексицп, и она је Мекоиканцима исто то, што ]е

нама ђурђевак, а уједно је и једна од најлепших одлика
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у свом роду, ма да не цвета баш тако много, као њене

сродннце.

Ова одлика врло ннско и збпјено расти, а оне пакр-

толе над земљом, доста су крупне; бнвају и као голу-

бије јаје.

Цвегови су круннн 10 до 12 сантиметара широки,

светли; латице су сребрнисто љубичасте, усна је црвеним

аљбскицпма обасута и руменом ивицом обнвичена; средина

је бела. У соби се даје врло добро неговати, само треба

да је преко целе године близу прозора на пуној светлости,

н да је нзложена сунцу. Цвета у месецу мају и дуго се

држн.

ОДОНТОГхДОСУМ Кг. е1 Ра.и.

У овој Фамилији каћуна, нема ваљда ни једне одлике,

коју не бн било вредно неговатп. Све су лепе; имада су

то биљке из топле Мексике, опет се зато оне и врло ви-

соко у плашшскнм шумама на дрвима налазе. Најбоље

успевају на местима, која су заклоњена од жестоког сунца.

За време пораста морају се довољно орошаватп; то им је

најпотребнпје; без тога би брзо пропале. Следеће две од-

лике, и врло су лепе и добро се у соби држе:

lоBBШll шешђгашгсешп

Танкокожи одонгоглбсум.
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ПакјУголице су плоснате; лишће свако за себе посамце

растп; оно је копљаото-заоштрено, при дну с’ужено, уга-

спто-зелено, светло. Стабла су до 30 сантиметара висока,

од којих свако иоси по 2 до 5 цветова; цветови су до 5

сантиметра гпироки, са ру.ивно-љубичастим латицама и

бело.ч ил’ љубичастом усном. Цвета и месецу марту и

априлу, а траје 4 —-5 недеља.

Друга је прекрасна одлика :

О(lопlо§']оB»ит Ков«]! РгпсЛ

Расти у Мексици високо у планини на храстовима.

Свако стабло носи 3до 5 цветова, који су до 5 сантиме-

Роси-ов одонтоглдсум.

тра широки; латице су бвмр прн дну мрким иегамл оба-

суте; челенка је до 2 - 5 сантиметра дугачка, копљаста, зе-

лена, с мрким пегама осута; усна је бела, по ивпци слабим

жутилом надахнута. Цвета месеца јануара и Фебруара; цве-

тови трају 34 недеље.

ОНЦИДИЈУМ Зкагlг.

Изузимајући еиидендрум, ова је Фамилија у одликама

најбогатпја, а многе су од љих врло подеснс за неговање
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у соби, међу којпма су иаЈиодесмијс ОпсШит тасгаптит,

једна од најлеиших одлика, иа онда Опс.иИигп сисиllа.lит.

Онцидијцми врло много цветају, а цветовм су жути као

злпто
,

или су румеии, више или мање осути мрким. Јил’

иуриурним пљбскнцама; врло се лако негују и одржавају

Оицидијум је горски каИун из иеруаноких шума, где до

4
1
200 метара високо на дрвима растп.

ОпсиИшп сиспИаИни ЈЈгпсИ.

Ово је једна ниска одлика, кбја на разним местима у

Америци расти, а на висини од 3700 Метара. Ову одлику

треба усадити у ковицу, као што се и на самој слици види,

Кукуљасти онцидијум.

па ЈУ држати на довољној светлости близу прозора, где ће

добро да напредује. Ја сам ју гајио и у саксији, па ни у

њој није лоше било. На 30 —35 сантиметара дугачком стаблу,

пораитћују у гроздовима до 10 цветова; стабло се од тежине

цветова повија, о тога трзба танку тачкнцу забости, па

стабло уз њу привезати ; цветови су румени с ауриурним

иегама, а усна је румено-иуриурна с угаситијим пегама.

Цветовп трају 45 недеља и врло су мирисни, нарочито

изјутра и с вечера; у то је доба мирис тако јак, да човека

чисто занесе.
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ОпсхДшт тагхсовххт IАппl.

Ово је одлика с узаним, I 4? до 15 сантиметара дугач-

ким пакртолама; лишће је угасито-зелено ; стабло је 50

150 сантиметара дугачко, препуно жутих ,
с црвеним ае

гам,'л осутих цветова, којп врло дуго трају.

Поред овпх, препоручујем још и

ОиспПпт тасгапПшт ТјГшП.

Велика, угледна, једна од најугледнијих одлпка, која

се п на хладнију температуру лако прпвпкне. Пакртоле су

12 до 18 сантиметара дугачке, свака са два копљаста, зе-

лена, светла листа, који су провучени жутим иругицама.

Стабла су 27 0 до 450 сантиметара дугачка, рецкавичаста

и разграната, са по 45 крупних цветова; лћиице су 2'5

сантиметра дугачке, мрке ; лћтице су шире и чисто жуте

као злато ; усна је стреласта, дивно ауриурна., са једнпм

меснатим, белим увором. Цветови су као воском преливени

идо 7 - 5 сантиметара широки. Тешко је наћи што лепше

од ове биљке. Цвета у месецу јулу и августу; цветови се

дуго држе.

СТАНХОПЕА Ваlепг.

Станхоиее су лепи каћуни
,

који се, не само лако гаје,

него се и одликују врло красним, пријатно мирисним и ша-
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ренпм цветовима. Да се биљка боље оснажи, треба ју преко

лета на пољу ооесптп негде у засеиак, алп се уједно п по-

орпнути, да пма довољно влаге. Стабла су прпданачна, вп-

сећа, па се с тога п ковпце морају тако направптп, да

стабла могу у страну впситп. Од њпх је најлепша, а уједно
п за гајење у собп најподесннја

ЗДапћореа И§тlпа Ваlет.

II она расти на грмовпма у мексиканскпм шумама. Има

сптне пакртоле, са по једнпм само заоштрено-јајастим круп-
нпм листом. Стабличице избпјају пз жпла, а свака од њих

носп по један до три цвета. Цвепе је крупно, 15 до 20

Тиграста станхопеа.

сантиметара шпроко. Спољне
су две латпце дуже и шпре,

а унутарње су уже п усправљене, бело-жуте, са мрко-црве-
ним крутним иегама осуте; псте је боје п челенка. Усница
је сасвпм оледа. п осута као крв црвеним, ситним пегпцама.

Цветови тако јако миришу, да их човек није у стању из-

ближе да поднесе.

Друге су лепе одлике : 81апћореа аигеа СосШ. са жутим
,

81апћореа ећигпеа Нооћ. с белим
цветовима, а 81апћореа

§га\ еоlепB Шпсп., много је слпчна тиграстој станхонеји, као

и 81апћореа дгапсИГЈога СгпсИ.
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ЦИГОПЕТАМУМ Ноок.

У овој Фамилији има две одлике, које зими цветају, а

то много значп. Има од прилике 12 до 15 одлика, које се

врло добро дају иеговати у соби, и то у хладнијој соби,

само кад имају довољно ваздуха и влаге за време пораста.

Без сумње је најлепша одлика

тахШаге НооТс.

Расти у Бразилији по долинама при земљи. У саксији

се даје у собн врло добро неговатн, а на слнцп се види

и то, како треба саксију избушити, да би могао ка ћун

боље да напредује.

Цигоиеталум.

У ове су одлике иакртоле дугуласто-јајасте, браздасте,

а лишће је 30 сантиметара дугачко, копљасто- заоштрено,

прн дну с’ужено. Стабло је до 23 сантнметра дугачко, са

гроздасто иоређаним цветовима. У цвету су и лапице и

латице зелене, са иовећим мрко-црввним пљоскама и пру-

гама снабдевене ; исто је такова и челенка, а.усна је или

сасвим чисто љубичаста, или је бела, при дну обасута са

ситним, крваво-црвеним пегицама. Добро однеговани бокори
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носе по 50 —IOO цветова у једно исто дбба, иначе их има

по 6 —ls на једној стаблици.

ЦИПРИПЕДИЈУМ Е.

Ово је велика и врло интересантна Фамилија ретких и

лепих бињака, које су распрострте по целом свету ; има

их чак и у Сибиру. Цветови су по склопу изванредни, јер

је у њих усна надувена као беишка, а личи папучици. По-

већи део ових биљака врло добро наиредује у хладнијој

соби, у којој преко зиме нема више од -(- 5 до 6° К.

топлоте.

Као што рекох, има овога рода биља по целом свету,

а по себи се разуме, да су оне из тропских земаља нај-

шареније и најлепше.

У место обпчне доње усне, која се код свију каћуна

налазп, надула се овде једна чудновата папучица, а доње

две латице, које из грла ове папучице порашћују, изгледају

као два дужа или краћа лопара.

И по боји је у ових каћуна велика разноликост. У

неких је цео цвет чисто зелен, а у неких је на особен на-

чин са више боја ишаран, као н. пр. у СурпресНит ђаг-

ђаКин-а, у ког је величанствено шаренидо од кествнасте,

беле, црвсне, црне, зелене и жуте боје. Ово је у целом овом

роду и најкраснија одлика, али се не може у соби да гаји.

За собу су најподесније ове одлике :

СурПреЈшт асапlе АИ.

Пореклом је из северне Америке. Ова одлика има ве-

ћином само по два, при дну
стабла седећа, широка, дугу-

ласто-јајаста, са јаким нервима снабдевена рунава листа.

Пз њихове средине порашћује мало само више стабло, а на

њему по један цвет.

Усна је у цвету до 5 сантиметра дугачка, као нека

бешика надувена, бледо-љцбичпсто-иуриурна , провучена за-

гаситијим жилицама. Лптице су много краће од усне, зе-

ленкасте, иуриурном бојом расплављене; цвета с пролећа.
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У малим саксијама усађен п при дну маховином, али

одабраном зеленом маховином обложен, врло се лепо пред-

ставља.

Куси циарииедијум.

Ова одлика нарочито зарггева, да се са земљом помеша

мало стученог дрвеног угља; то доприноси, да се цвет

боље развпја и светлпју боју добива.

СургхреДшт Саlсеоlп§ Хо

Госпцна ггаиучица.

Госиина иаиучица.

Домаћа биљка; расти по влажнпјим шумама.
Стабло

је длакаво, при дну чешујаво, усправно, 20 до 25 санти-
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метара високо ; лишће је обухватајуће, јајасто, на дугачко

заоштрено, длакаво, убрано. Свако стабло носи по један

до два дршкава цвета, који се састоје из 4 мрке латице и

једне надувене, нешто сплоштене жуте усне. Цвета с про-

лећа.

СургГреДшт тЦЦИи ш Bго.

Расти у северној Русији, Сибиру и северној Америци.

Много личи на СурггрешИит асаиlе , само што има чисто

Педичав циирииедијум.

беле, црвени.м аегама. осуте цветове. Усна је дужа од доњих

латпца, са плоснато-отвореним грдићем. Цела је биљка само

неколико сантиметара висока,

Стг.вло је увек само дволисто; лишће је јајасто-па-

кругло, провучено са 9 подебљих жила.

СургхреДшш Со \уј I Иећпђ.

Пореклом је с острова Борнеа, где у густим шумама

и на земљи и на дрвима расти, а код нас у саксији уса-

ђен, успева и у хладнијој 'соби. Лишће му је 30 —4O оан-

тиметара дугачко, угасито-зелено. Стабло је 60 до 120 сан-

тиметара дугачко, и свако носи по 2 до 5 цветова. Цве-
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тови су звленкасто-жути, прошарани пурпурним пегицама п

попречшш пругама. Цвета од месеца маја, па траје целог

Лови-ов циирипедијум.

лета. За време цватње мора се добро заливатп, само се

треба побринути, да у саксијп буде добра. дренажа.
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КАКТУСИ

од сваког љубптеља' цвећа, наћићемо п ио

некп струк кактуса, пли неке друге сбчнпце; па и право

је, јер разноврсност у цвећу изазива већу драж, а у ко-

лико је та разноврсност већа, у толпко је и веће задо-

вољство, у толико је занимљивијн рад око неге разноврсног

цвећа.

Кпктуси су у овоцш ботаничким знацима прилично

подједнакп; па и ако су по унутрашњем склопу подједнаки,

они оу по спољашности својој врло разнолики, као што

ћемо се о томе доцније, јасним и природи верним оликама

уверпти. Мало ћемо се где код бпља моћи о томе да осве-

дочпмо, како је природна сила велика и моћна, да сродне

твари у безконачност преиначава, да јој ни почетка ни

краја ухватити не можемо, нити се можемо том преина-

чавању довољно да начудимо.

У тој великој разноликости спољњег облика, баш и

лежи права примамљивост ових биљака. На.ктусе је природа

обдарила разновидним дужим и краћим бодљикама, да се

од крупних биљождера бране.

Сви кактуси без разлике, пореклом су из Америке;

већина од њих расти у жарким, тропским појасевима, и
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само се пеки мали део налази у умереним појасевима се-

верне и јужне Амернке. Сви су кпктуси вишегодна. биљњ,

која временом постају дрвенаста. Пма сората, које као дрва

високо расту и доста јако дрво за извесне цељи дају.

,јПределИ, у којима ови гороотасни кактуси расту, заиста

су права чудовншта за страног побмаТраиа <(
-=велн Хумболт.

У свом отачеству, кактуси су и корисне биљКе,- Наро-

чито се од њих праве живе ограде, кроз које, због оннх

снлних и јаких бодљика, „ни змија проћи не може
<(

—веле

урођеници оних крајева. У Мексици има читавих села, која

су ограђена кактусима. Бодљнке неких сората служе као

пера за писање и за чачкалице, од неких се сората праве

штапови. Сок од неких кпктуса употребљује се као лек

протнв реуматизма, а већина рађа плодове, који тамошњпм

урођеницима служе у меото воћа.

Цветовп оу у ка ктусб. врло разни и по боји, и по облику,

п но крупноћп. Исто је тако разно п трајање и време

цватње. Кактуси с белим цветовима, цветају обично у вече

н трају само једну ноћ; код некпх опет траје цвет по више

дана и више ноћи док се затвори; неки цветају у хладо-

вини, неки на најжешћем сунцу итп. Већпна цветова врло

пријатно мирпшн.

Кактусе размножавамо из семена, изданцима, кључи-

цама, а понекад и калвмлењем. Изводити кактусе из се-

мвна, врло је занпмљив посао, само што ту треба удоб-

ности и вештине. Кад добијемр добро развијено и подпуно

зрело семе, ми ћемо га посејати у поплиће саксије у добру

црннцу, па ћемо те засејане саксије држати у непрестаној

топлоти од -(- 16 до 18° Е., а стараћемо се, да увек одр-

жавамо умерену влагу. За 3 недеље од прилпке, пошто

биљчпце поннкну, ппкираћемо их појединце у сасвнм мале

саксијице. Земљу не смемо никад оставити да се сасуши;

она мора бити увек умерено влажна.

Много је обичније размножавање изданцима, који из-

бијају из жила, н који код некнх сората гомп.шце пораш-

ћују, нарочито код вхинокактуса п код мамиларија. Ти су

изданцп већ подпуно развијене бнљке, које треба само од

маторке одвојитн н за себе у сакспју усадити. За кљу-
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чице наћићемо на горњнм деловима маторке довољно спо-

собних младица, али се ове много теже примају од изданака.

Такав је случај и са још неотврдлим деловима оиунције;

а довољно развијен лист »језик сс
овога рода клктуса,

Овако се калеми.

Ехиноцереус, калемљен на цереусу.
Мачкови реиови, калемљени на цереусу.

можемо сасвим попреко пресећи, и горњу половину као

кључицу у земљу забости, али тако, да неколико брадавица

У земљу дођу.

За размножавање сађеницама или кључицама, најзгод-

није је време месец јуни.
Неки јвешти цветари и калеме ка ктусе с врло добрим

успехом, и то у процеа; они то понајвише зато чргае, да

калемлењем разних сората произведу нека чудовишта у

биљарству; то су дакле вигае играчке, али занимљиве

играчке, које се само у топло-влажним просторијама могу

с успехом да и.зврше. Нарочито лепо изгледа и врло је

интересантно, кад се ехиноцереус накалеми на цереус, или

кад се мачкови рвиови накалеме на цереус, као што то

приложене слике врло лепо и јасно показују.
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То калемлење извршује се на врло прост начин: под-

логу, т. ј. кактус на који ће се калемити, треба, као што

слика јасно показује, прецепити, а калем заклпситп, као

што се воћке у ( ,процеп
<l

калеме, па га у прецепљену

подлогу уметнути, жицом утврдптп п ликом илп танком

крпом
обмотати. Иа тај се начин дају све врсте калемити,

које су једнаке дебљине, а где је подлога тања, а калем

дебљи, ту већ троба, поред веће вештине и дужег искус-

тва, и остале све удобности, које условљавају подпуно

срашћивање.

Сагарица од какгусЗ.

Такове играчке, оаме по себп, немају никакве стварне

вредности, али нам, живим примерима сведоче, како и по

роду разне биљке, врло лако једна с другом срашћују.

У осталом, кактцси се дају врло лако неговати и одр-

жавати, а овај род биља тако је разновротан, да можемо

врло лако пзабрати неке сорте само, с којима ћемо се

подпуно задовољаватп; па, илп ћемо пзабрати себп сорте

с правплним облицима, или с дужим ил’ краћим бодљикама,

или с крупнијим цветовима итп. Иајдивније цветају фило-

кактцси, цереуси и мамиларијв; у некпх од њих таковп су

цветови, да човек не може довољно да пм се надивп.
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Највише цветају филокактуси; у цереуса су цветовн круп-

нији, а у мамиларија нису цветови тако крупни, али су

најлепши. У ехиноасиса су цветовн високн и величанствени.

За смештање кактуса, изузимајући оаунција, нноу по-

требнн велнки простори, јер се кактуси не разграњавају;

поређај и укусно распорсди сакоију до саксије према разним

сортама, па их смести тако на прозор, на стб ил’ где

хоћеш, да лепо н примамљиво изглсдају; а у новије доба

праве се и сагарице од самнх кактуса, што такођер врло

дивно изгледа, као што и нриложена слика јасно иоказује.

За свс кактусе без разлике, иајбоља је зем.ка:
2/

5

шумске црипце,
2

/. добре земље с утрине и '/. крупног,

опраног песка, ито треба овако учииити: иа дно оаксије

треба насути комадића од дрвершг угља, на ово долази ова

смешана земља, па онда песак, у који се какгус и усади,

као што се то из слике врло лепо и јасно види.

За кактусе је иреко лета најбоље место на пољу, где

ће бити довољно изложени сунцу, само треба пзмеђу сак-

сија натрпати маховиие, или их до обода укопати у песак.

Преко зиме можемо кактусе држати и у хладнијој соби,

само их морамо причувати да се не смрзну. У месецу но-

вембру, децембру п јануару, потребују клктуси врло мало

воде. Но ако су на знмовање смештени у топлим собама,

онда их морамо сваких осам дана прегледатн, да-ли им је

земља довољно влажна, јер у топлим собама треба пх н

преко зиме довољно залнватн. Да се може тачно баш одре-

дитп време, кад треба заливати, нужно је н мало дуже
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пскуство. Већ и по самом спољњем пзгледу биљкином мо-

жемо познати: да-ли ју треба залити, илп не. Ако биљка

пзгледа пуна, здрава и светла, онда ју неће требати зали-

ватп; но ако се и најмање укаже увелост п бабање, одма

ју треба залпти, и то у тој мерп, да вода кроз саксију

процурп.

Опомињем свакога, да се кактуси само с меком водом

морају заливатп, т. ј. илп речном, ил’ кишнпцом. Но ако

нема такове воде, него само бунарске, онда треба ову најпре

прокувати, па кад се охладп, онда се може п шњом зали-

ватп; Фрпшком бунарском водом не смемо никако залпвати

кактусе, јер ју кактуси не подносе.

Нактусе треба чешће и орошаватн; то их и чисто одр-

жава, п лепшп им, жпвљи пзглед даје Оне сорте, које

пмају глатко, шпроко лишће, треба повремено и прати.

Кад настану топлпјп дани, онда треба кактусе посведневно

орошаватп п јутром п вечером.

Кад ће требатп, да кактус пз једне саксије у другу

пресадимо, то ћемо најбоље сазнати, кад га из саксије ис-

тресемо; па ако су жпле сасвим испуниле саксију, онда га

треба пресадитп.

Месеци Фебруар п март, најподеснијп су за пресађп-

вање кактуса; али се без штете, а по потреби, може пре-

сађпвати целог лета. За пресађпвање треба узети другу,

мало већу сакспју. Кад се пресађује, несме бити земља ни

одвпше влажна, а нп тако пресува, да се у прашпну трошп;

па опет зато не шкодп толпко нп сувота, колико шкодп

влага. Кад бпљку за пресађпвање пз сакспје пстресемо,

треба већп део старе земље да стресемо, а све жпле, које

впдпмо да су труле и кварне, треба оштрим ножем да са-

сечемо. И кад дотпчну бпљку већ усадпмо, треба око ње

да наспемо једну шаку песка; то јој добро чпни.

Пма кактуса, којп могу п доста јаке мразеве да под-

несу, кад се на суво, заклоњено п узвпшено место усаде.

Нактуси, којп у оним крајевима у свом отачеству расту,

где термометар на - 6° Е. пада, п којп су п тамо снегом

покрпвени, могу п код нас онако у заклону на пољу

да нздрже обпчну зиму, а напме: МатШагга сћlогапlћа,
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Есћтосегеив ЕепсИегг, Сегеиз соћиђгтиз и др., па онда

оиунције.

Но има кактуса, који се морају одма уносити у кућу,

чим настану мало хладнпје ноћи, као што је н. пр. Апћа-

-Iопшт, МеГосасАш, РеГесурћога и РћуИосасГив, али и њима

треба преко зиме припуштати по мало свежег ваздуха, ал’

пто са стране, не непосредно; то их оживљава и крепи.

У другој половини меоеца маја, можемо и најосетљи-

вије кактусе изнети на поље, па их са саксијама заједно

укопати у песак. Треба донети, ма каквог песка, направити

од њега нзвесну леју, па у њу укопати саксију до саксије;

у средпну више, а према крају све ниже и ниже сорте, а

около их опасати ситним камењем. Место треба таково иза-

брати, где
ће бити заклоњени од подневног сунца. У соби

пм је место на прозору, или бар близу прозора.

Неке сорте кактуса врло су издржљиве биљке, наро-

чпто ЕсћгпосасГиз-и; њпх можемо целе зиме да не заливамо,

они ће опет на пролеће цветати.

И кактуси болују као и друге биљке, и у том случају

пх треба само нз једне саксије у другу, у нову земљу пре-

садити, па их не треба неко време заливати. Кактуси наиме

болују од жутице, трулежа, иљбсака —■ флека, али се све

ове болести могу сасвим да одклоне, кад се с кактусима

пажљпво поступа.

Њпховп су највећп непријатељи вашице ; од њих ћемо

кактусе очистити, кад направимо јаку сапуњавицу од обич-

ног црног сапуна, па четкицом сва места намажемо, где се

вашпце налазе ; од сапуњавице ће поцркати.

АНХАхЛОНИЈУМ А

А.пћаlопшш Кег.

Анхалоније имају сасвим други спољњи облик, но-што

га пмају ооталп кактуси. Све сорте расту у Мексици по

кршевима. Жила им је репљаста и јака. Стабло је чудно-

вато развпјено п има 20 —24 сантиметара у пречнику. Цвет

је крупан, беличасто-румен; цвета у месецу септембру и

октобру.
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Лнхалонијума има више сорти, а све се без разлике

врло тешко негују у соби. Ио ако би ипак неко хтео да

сс шњима заноси, због оног занста чудиоватог изгледа,

Анхалонијум.

онда нека земљи дода доста песка, ситних шљунака п неки

комадпћ креча, п нека пх чува од промаје.

Анхалонијум може чптаву годину дана да пздржп, а

да се не залива.

lћ. ес о.

Овај рбд нактуса већпном је округао и обрастао мно-

гим бодљикама. Од њега пмамо преко 200 одлпка. Иеке су

од њих, са лепоте п правилног облика, заиста врло дивне.

Цветови су крупнп п отворене боје, понајвише жути, иур-

иурни п румени, а у неких су опет чисто бели п остају

отворенп по више дана.

Неке су одлпке сасвпм правилно подељене на кришке,

што им врло диван облпк даје. У некпх су ове кришке

подељене на крупне брадавпце п грбе, а свака брадавпца,

плп грба, снабдевена је с једнпм чуперком правпх, или за-

коврчених, дужих пли краћпх бодљпка. II боја самога тела

разлпчна је; она је: бела, спгава, црвенкаста, жута, мрка,

па п црна.

Цветовп избијају увек на врховпма.
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Овај рбд кактуса, распрострањен је у Мексици и другим

крајевима јужне Америке. Неке одлике издржавају добро

и мраз и снег, без да им то много шкоди, па се с тога и

броје у п тврбе к кактусе.

Плод је у ових кактуса разне крупноће, већином је

маљав, ретко кад да је гладак гб. Урођеницп га кувају

у меду ил’ шећеру и као неку најФинију посластицу једу.

Ехинокактуси не подносе велику влагу, а на против

могу да издрже врло велику сушу За њих треба узети

сразмерно врло мале саксије, јер они, поред све величине

и крупноће свога тела, имају врло мале и ситне жилице.

Преко зиме их ретко кад треба залити, а кад су у цвету,

онда их треба мало залити и ставити на сунце.

Относно размножавања, имам да кажем ово; Врло је

мало одлика, у којпх избијају изданцп; с тога ће се ретко

и моћи размножавати с изданцпма. Али кад се, на ма који

начпн, горњп део једне бпљке оштети, да га морамо од-

сећи, онда ће у том случају пзбити при дну по неки из-

данак, који ћемо моћи употребити за размножавање. Иначе

се само семеном размножава, што вешти, и са свима по-

требама и удобностима снабдевени баштовани, с успехом

могу да чпне.

Најлепше су одлике ове:

Есlп]loсасlпB ђгетЈћатаЕпн ЈТепп.

Ово је један од најлепшпх ехинокактуса, којп се п врло

лако даје неговати. Средње је величпне, јако бодљпкав п

сасвпм угасито-зелен. На врхунцу, баш у средсреде, има

један чуперак бодљпка, пз ког избију цветови. Бодљике су

чпсто беле, прп дну мало обојене; од оних дужих, по једна

је заковрчена и плосната. Цветови су руменкасти п крупнп.

ЕсћшосасlпB Мсоlог воl.

Врло дивна одлика. Расти до 16 сантиметара високо,

са врло плиткпм браздама. Сваки чуперак на кришкама има

у венцу по 9 облих, а у срединп по 5 плоснатпх бодљика,
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које као дуга у бојама преливају; док су бодљике сасвим

младе, дотле су румене, што на оном зеленилу врло лепо

С краткпм бодљикама Двобојни

ехинокактус.

изгледа. Цветови су 46 сантиметра у пречнику широки,

опруженп, аураурни; добро и лако цвета.

ЕеМпосасГпв СасћеПаппк Хе7ип

ехинокактус.

Има крупне, жуте, при дну пуриурпе, по врховима

румене, прекрасне цветове, са затвореним грлом. Цвета врло

лако и преко целог лета.
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С почетка је тело округло, доцније сс опружи и буде

скоро обличасто, са 13 мало извијенпх крижака. Средља

је бодљика у чуперку увек кукаста.

ЕсМпосасlив Bћеегl Хе/гт.

Врло дивна мала одлика, са чудно лепим бодљикама,

које су сасвим правплно око оне средње бодљике поређане,

а ту средљу, црну бодљику, потиснс доцније цвет; околне

су бодљике беле. Цвет је зелен и само 2 до 3 сантиметра

дугачак.

ЕсћтосасlиB саргхсогшз Гепп.

Заиста величанствена сорта! IБе је било већ нестало

изгубио јој се био и траг, па су је пре неколико година

Козороги ехинокактус.

опет пронашлрг Она је препуна са чисто белим пегицама,

р:оје ју много красе. Цветови су крупни и жути, којих

биљка подоста издаје.

ЕсћlпосасlиB согш§-егlш ДатЈбрхппа Епдеlт.

Ову врло лепу сорту кактуса, налазимо врло ретко у

Европи код цветара, јер се и у Америци ретко виђа. Ја
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сам ову сорту добио 1868. године од А. Бланк-а. из Фи-

ладелФије, који ме је непосредно снабдевао с кактусима..

Ја сам у томе у своје време уживао и имао најлепшу

збирку кактуса.

Ова сорта нактуса. има нешто на себи, што други как-

туси немају, а то је: необично широке, плоснате, жуте,

Жутокљуни ехинокактус.

при крају повијене бодљике. То су најшире бодљике, што

их код ехинпкактуса ,
п у опште код кактуса, можемо наћп.

У једне су одлике овс бодљике сасвим црвене. Цветови су

крупни, пурпурни.

ЕсћlпосасlпB Јоћпбош ВЈ.

Жонсон-ов ехинокактус.
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Приложена слика представља ову сорту истина верно,

али је нехмогуће ову биљку, па ни приближно оамо, пред-

ставити у црном цртежу, без боја онаку каква је ; њу

видити кад ју обасја сунце, то је једно ванредно уживање,

то је неописана лепота! Поједине одлике врло су различне

и по боји и по густинп једно на друго испрекрштаних
бо-

дљика, јер су неке од њих беле, а неке опет жуте ил’ цр-

ввпе, у свима посредним бсенама тих боја.

Овај кпктус је пореклом нз Утаха у Мормонској областн.

Једну његову особину још морам напоменути, а та је, да

је сасвим „тврда
(С биљка.

ЕХИНОПСИС 7лlсс.

У ову врсту 'кактуса долазе нам онн нз Бразилије са

врло лепим, дугачкпм цветовима. Ова је врста сродна са

ехииокактусом, и разликује се од овога оним дугачким,

белим или руменим цветовима, који са стране избијају, а

не по врху, као у ехинокактуса. Цвета већином само ноћу,

а има одлика, у којих се цвет развије једног вечера, цвета

целу ноћ и следећег дана, па се онда другог вечера за-

творп. Ехиноисис се даје врло лако неговати и прилично

велики порасти. Треба само на то пазити, да се много не

залива, нарочито преко зиме.

Међусобно се много разликују и по облику, и по ве-

личинп и по боји, као и по бодљикама. При дн}', као и по

странама, избијају многе младице, које само треба одсећи

од главне биљке и турити у песак, па ће се брзо примити.

Следеће две одлике најугледнпје су:

Есћшорвхв Еугјеки 7исс.

Ово је једна од најпознатпјпх сорти кактуса, а иједна

од најугледнијих кад је у цвету.

Расти до 30 сантиметара високо; тело је сасвим пра-

вплно заокруглено и подељено на 12 до 16 ребара, која

су, као обично, обрасла ситним бодљикама и многим мла-

дицама, с којима се најлакше размножава. Цветови су
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чисто бели, левкасти, 12 до 18 сантиметара дугачки, 8 до

10 сантиметара широки, са лепо повијеним и правплно по-

ређаним листовима и врло пријатним мирисом.

Ејириеси-ов ехиноисис.

Цветови почну да нзбијају око Ђурђевдана, па изби-

јају н цветају све до Петровдана. Цветови, и оне младице

на изменце, врло дивно нзгледају.

ЕсћторзЈв Ми 11е)ч 2исс.

Мулер-ов ехиноисис.

Најлепша одлика ове сорте, која се не одликује само

својим брзим порастом, него и својим руменим, иуним
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цветовима. Ово је и једина одлика овога рода с пуним цвето-

вима, који 8 —lO дана оотају отворени, а врло прпјатно и

мирпшу. Младе бпљке, почну тек после две године да цветају.

Облик је овога кактуса као мала ваздушна лопта, а

бодљике су много дуже но у преднаведеног.

ЕХИНОЦЕРЕУС Iеш.

Пореклом оу из средње и северне Америке.

Ехиноцереуси одликују се нарочито правилним и ле-

ппм бодљикама. Они су већином обли, прилично високи,

са 5 до 20 правпх или увпјенпх ребара, на којима су бо-

дљике у простпм, илп у двојнпм редовима порастле; онс

су према сортп и одлицп разне боје. Све сорте одликују

се крупним, прекрасним п мпрпшљавим цветовами. Овп се

цветовп код поједпнпх сората п одликЦ и по крупноћи, п

по бојп, и по лепотп знатно једнп од другнх разликују;

јер, док некп нису ни пуна два сантпметра широкп, дотле

су другп и преко 10 сантпметара у шприну порастли. Неки

су цветовп по бојп зелени. некп опет отворено- ил’ загасито-

жути, румени ил’ црвени. Код ехипоцереуса цветови дуго

трају, којом се особином од других сродних кактуса знатно

п разлпкују. Једнп се отварају по 8 дана посведневно, а

код другпх опет траје цватња по 12 до 14 дана у нај-

жешћем сунцу; обично се отварају у подне или одма по

подне, а по заходу сунца се затварају.

Плодови су ситни и врло пријатни за јело.

Ехиноцереусе врло је лако неговати. Њих треба само

причувати од плаховитих киша и од сувишне влаге у зе-

мљи. Најбоље успевају на пољу кад је ваздух сув; а кад

је п земља довољно сува, онда могу да издржс п доста

јаку хладноћу на пољу.

Највидније су ове сорте:

ЕсМпосегепв саеврКобпв Епдеlт.

Пореклом је из Арканзаса.

0 овом кактусу вели Енгелмш ово: „По мом мшпљењу,

рекао бих, да је ово најлеаши од свију (?) кактуса, ; свако-
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јако има најлепше бодљине, а врло лепо и цвета. Тек што

3 до 4 сантиметра високо порастн, већ и цвета, а понеки

струк има по 3 до 4 дивна црвена цвета«.

Бусасти ехиноцереус.

Овај малени, бусасти кактус, даје се врло лако него-

вати, п може, на прпмер при шиљању на страну, врло дуго

да издржп без земље.

Ретко кад, да више од 10 сантиметара порасти, али

се може врло лако да накалеми на неку впшу врсту как-

туса, н. пр. на неки цереус, као што смо то раније впдилп.

ЕсМпосегеиб Ееп(llегl ЈЕпдеЈт.

Пореклом је из северне Америке, алп се спушта и

ниже у Мексику.

Ово је један од најтврђих кактуса. Он се од других

разликује и по бодљикама, од којпх је средња увек нај-

дужа, сасвим на више повијена и скоро сасвим црна, а

остале су у венчићу беле.

Овај кактус је лен и кад није у цвету. Цвет је црвен

и до 8 сантиметара у пречнпку широк, а отвара се кроз

осам и впше дана сваки дан, алк само 34 сата остаје

преко дана отворен.
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Фендлер-ов ехиноцереус.

Есћшосегеи« сииеасаиИтк ЕпдеГт.

Пореклом је из Мексике, где по кршевима расти.

Расти разгранато, до 16 сантиметара високо; поједини

су огранци 4до 5 сантиметра дебели. Има 7 —lO ребара,

Деветори ехиноцереус.

са врло правилно положеним, жутим бодљикама, од којих

увек по 9 у сваком венчићу има.
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Цветови су ауриурно-љубичасти, врло красни, 6 сан-

тиметра дугачки и до 10 сантиметара широки. Цвета у

меоецима мају, јуну, и јулу.

Есћшосегеиб сћlогапllшB Епуеlгп.

Овде приложена слика најверније показује, како ова

сорта кактуса са најлеишим бодљинама изгледа. Бпдљике

оу већином беле и црвепе, п врло су лепо на биљцп на-

моштене; доње, настране и средње су по врховима црвене,

а горње су сасвим црвене.

Зелено-цветни ехиноцереус.

Цветови су жућкасто-зелени и избијају ио средини тела

у венцу, што је само овом кактусу својствено.

ЕсМиосегепб ЛабуасапИшз ЕпдеГт.

Порекло ове бпљке ограничено је на врло мален про-

стор у Мскснци, па је с тога и ретка; тешко се с тога и

добавља. Расти 10 до 20 сантиметара високо, а у пречнику
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је од прилике 6 —-8 сантиметара дебео. Цветови оу дивотни,

врло крупии, до 10 оантиметара широки, зеленкасто-жути,

Рунасти ехиноцереус.

саједним редом чисто жутих листова. Бодљике су сцгаве ил’

црвенкасте, а свака је осута сићушним маљама.

ЕсћlиосетеиB Вегlаисllегl ЕпдеГгп.

Овај красни мали кактус, пореклом је из јужног Тек-

саса и из Мексике, где на песковитим и шљунковитим,

сувим, по ваздан оунцу изложеним прибрдицама расти. Он

сачињава мали жбунић кратких гранчица, које из кратких

стаблика порашћују.

Цветови оу мирисни, до 8 сантиметра широки, а са-

стоје се из једне чекинасте цветне цеви, и једног само реда

дугачких листака, са погустим чупер-

ком прашних кончића. Врло се лако у соби негује, а да
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сваке године довољно цвета, треба га увек на оном про

зору држати, где највише сунце бије.

Разможава се оним огранцима.

Берландијер-ов ехиноцереус.

МАМИтЛАРИЈА Нар

Мамиларије истина немају тако тсрупне цветове, али

што се тиче Фнноће, боје и облика, надмашују цветове

свнју познатих кактуса. Иеки од њих нзгледају, као да пх

је неки вештак с највећом пажњом и тачношћу градно.

Цветови су румепи, жути илн бели, а понеки су обасути

неким кристалним зведицама, као да су извезени. Па и кад

прецветају, развију се на место цветова плодови у виду

црвених јагода, које такођер, међу оним бодљнкама, ван-

редно лепо изгледају.

Мамиларије су п ванредно угледног облика у телу.

Оно је састављено пз самнх крупннјих нлп ситнијих брада-

вица, које су код неких сората и одлпка дугачким, а код

неких опет врло ситним бодљикама обрастле. Код неких

су бодљпке тако густе, дуже или краће и пспревијане п

замршене, да се од њих тело и не види. У младости су

брадавице маљаве, а кад наступп цватња, онда се оне праз-

нпне пзмеђу брадавпца пспуне неком фином вуном, што

биљкама такођер изванредан изглед даје.
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МамилариЈв не расту високо, али имају сразмерно

много дугачке жиле.

Мамилпријв цветају преко лета и отварају цвет одма

по излазу сунца, а затварају га чим сунце зађе.
Плодови су 2 до 4 сантиметра дугачки, опружени,

витки илн јајасти, који, као што рекох, прекрасно изгле-

дају, кад нз оне вуне израсту.

У собн неговане мамиларије напредују врло добро,

само им треба с пролећа, кад одпочну поново да крећу,

одредити топлије место, а у сваком је случају добро, да

су увек што внше изложене сунцу и да имају довољно

ваздуха.

Земљи за мамиларије, треба додати у ситне комадиће

нстуцане цигле.

II мамиларијв треба врло опрезно заливати и више

сувље држати, али их уједно и чувати да не сасуше.

Размножавају се врло лако изданцима, који при дну

из жила порашћују, или онима, који на самом телу са

стране избијају, а даље се поступа као што је и за остале

кактусе речено. Могу се и калемити на неку сорту цереуса,

са којим врло лако срашћују.

Следеће су три сорте најинтересантније: једна с нај-

круанијим брадавицама, друга с иресејаним бодљикама, а

трећа је с црвенкасто-жутим оштрим длакама.

МатШапа ћшпатта ЕпдеТт.,

или МашШапа еЈерћапШепб Бет., расти у парагуајскнм пла-

нинама. Одликује се од свију ооталих својим ванредно кру-

пним брадавицама. Бодљике су више или мање правилно

повијене и прилегнуте на брадавици, а на свакој брадавици

има их 9 до 10, према њиховој дужнни, ове су бодљике

необично дебеле и повијене на подобије слоновог зуба,

због чега је овај кактус, од проФесора ботанике
у Гану

Сћ. Бетагг-а, и добио научни придев еlерћапИсlепB; средњу

бодљику у звездици нема.

Цвет је до 8 сантиметара широк, румен, сасвим пра-

вилан, нарочито у поредку појединих цветних листова.
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Старије биљке необично депо и интереоантно пзгледају,

нарочито кад су у оној вунн више обрастле.

Круино-брадавичаста мамил&рија.

ЖашШагха сћlогавl:ћа Ђет.

Зелено-цветна мамилприја.
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Од свију мамиларија, ова се сорта разлнкује у пораоту,

и више личи неком ехипокактусу. Ирепуна је танких белих

бодљика, да се тело од њих ине види. Цветови су крупни,

беличасто-румени.

Зато, што је препуна тих густих бодљика, треба ју

чешће орошавати, да се не напуни прашине, јер онда губе

бодљике, а тиме и цела биљка, своју праву драж и лепоту.

ЛашШатпа BртоBlBBlта Ст.

Много-бодљикава мамиларија.

Има изглед једне округле кутијице. Тело није обрастло

оштрим бодљикама као у осталих сората њенога рода, него

је обрастло густим, црвенкасто-жутим, длакама., што биљци

врло интересантан пзглед даје. По ивици око леја, у сага-

рицама, или у смеси са зеленим кактусима, врло дивно из-

гледа. Цветови су врло лепи, жути.

ПС.

Овај как тус изгледа као нека добро развијена диља, у

које су повисоке кригаке. Интересантно је код овога как-

туса, то, што после неколнко година добије на врху

као неку вунасту круницу, из које избијају цветови и

плодови.

Тело је зелено, купасто, онабдевено са 6 до 18 правих

браздица, а толико и ребара. Цветови, којн из оне кру-
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иице избијају, ситни су и румени, а отварају се обданице

у свако доба, и држе само један дан. Плод је округао

или дугуласт, и румен као и цвет.

У Америци су ови кактуси јако развијенн; има их до

једног метра у пречнику, и за њих веле, да су више сто-

тина година стари. На местима, где гомилице расту, хране

се шњима мазге; оне најпре иокидају копитама оне бо-

дљике, па онда једу оно сочно и за њих врло пријатно месо.

Има нредела, где су читаве планине овим кактусом

обрастле.

Најпознатија је сорта :

31е1осас1и8 сотжишв 81:. еЛ ОШ

Мелокактус хоће за своје добро успевање мало више

топлоте од осталих кактуса., а и мало више песка у земљи.

Дињасти кактус.

Заливати се мора врло штедљиво, јер не подноси много

влаге. Како би се опазило да биљка болује, одма се мора

престати са заливањем, јер се је она услед сувпшне влаге

само и поболела.

Размножава се врло тешко, јер семе врло споро

ниче, а изданци се опет у обичним приликама у соби

врло тешко примају. Најбоље је купити готове младе

биљке, а од овога кактуса. пма до 20 разних одлика, од

којих је Меlосасlив соттипгз најлепши, ког п наша слика

верно представља. Даље су врло лепе одлике: МеlосасlиB

атоепш, Меlосасlиа аГгозапдтпеиз, Меlосасlиз тгсгосерћаГиз,

Меlосасlиз ругаттаНз и МеГосасГиз ТЈиссаггтг.
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ОПУНЦИЈА ОС.

Оаупције највише расту у Мексици и јужној Америци,

али их има и по јужној Европи, Азији и АФрици, као гр-

мови великих.

Оаунције имају, или као погача оплоштене, или обли-

чаоте огранке, без и једног листа, са оређе обраотлим, ду-

жим или краћим бодљикама. Но и код овог рода кактуса,

налазе се по неки изузетци, у којих су огранцн другчији.

Овај кактус има често јако разграната, велика и мала

стабла, која се састоје из многих одељених, плоснатих,

облих, ил’ кукастих зглобова. Код неких оу бодљике ду-

гачке и оштре, а код неких су краће и мекше, те изгле-

дају впше као неке чекиње.

Цветови се по облику не разлпкују много од цветова

осталих кактуса, само што су по биљци неправилно расути,

п што су много ситнији; већином су жути, перанџисти,

понекад и црвени, а најређе бели. Они се отварају при

излазу сунца, а затварају пошто сунце зађе; трају по не-

колико дана, па онда одпадну.

Плодови су слични омокви, слатки су, или су мало на-

кисели, а у једном и другом случају врло су пријатни за

јело. У јужним европским крајевима продају се као и смокве.

У Америци употребл 3 ују неке јако бодљикаве сорте за

живу ограду, као што је н. пр. ОрипГш Iипа.

Оаунције напредују у свакој сувљој, песковитој земљи,

па и онде, где никаква друга биљка не би могла да успева,

а осим тога врло св лако и размножавају. Треба само један

зглоб одсећи и забооти у песковиту земљу, па је ствар готова.

Младе изданке кувају с пролећа и једу; најпре их

очисте од бодљика, па их онда кувају као ми тиквице, или

их не куване зачињају сирћетом и зејтином (уљем), и једну

у место салате, као ми пресне краставце „таратор«, а

из плодова цеде и укувавају сок, па чпњим разне послас-

тице заслађују.

Ни један род кактуса нема толико врсти и одлика, као

оаунција; има их до 150 одлика, које се на плосната и

ббла тела деле.
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Најпознатије су ;

ОртапИа КаЛ повртпапа ЕпуеТт.

Пореклом је из сједињених амер. држава п Мексике.

Мала је разлика између ове и Орииlла уиl§апз МШ. или

СасПгз ОрипИа С. р:оју наш народ зове жаба..

У ње је стабло разгранато и полегнуто. Поједини су

зглобови (језици) зелени, понекад сигавим пепељком по-

сути, али нису тако дебели, меснати, као у неких другпх

одлика ; по средини су тањи но с крајева, опружени су и

имају сразмерно мало и кратких бодљик а. Цвета врло много,

почев од месеца маја, па све до августа; г\ветови су жућ-

касти, 6 до 8 Сантиметара широки. Плодови су дугачки и

танки, мало повијени, на врху пресечени, г^-рвенка.сти.

Ово је, са својим одликама, једина сорта оиунције, која

је тако тврда, да и код нас' може на пољу да издржи зиму;

али ће опет ја сам се уверио бити много сигурније,

да се направи над њом кровнпца (Д), било од дасака, било

Рафинеск-ова жаба.

од сувог грања, па да се обложи сувом сламом. Мали по-

сао, ал
:

сигурнија работа. Најглавније је то, да се усади

у пропустљиву земљу, да се испод биљке не би могла за-

државати влага. Најбоље напредује на отвореном, сунцу

добро изложеном месту; њој впше шкоди сувишна влага,

но и појачи мраз.

678



Врло лепо изгледа у стењу, кад се н. пр. једна гомнла

камења наслаже, па кад се оиунција, или на врху, или по

страни те гомиле усади; и кад је ниско у земљи усађена,

па се обложи камењем дивније изгледа.

Лако се размножава оним зглобовнма, као што је већ

напред речено. Пре усађивања било у саксију ил’ на

пољу у земљу, треба зглоб оставити, да који дан на сунцу

провене; тако ће се лакше и сигурније примити.

При опхођењу с овом биљком, треба се мало и при-

чувати, јер кад се човек убоде, наступе болови исто тако,

као кад би пчела убола.

ОрилМа тасгоггМга Мт.

Пореклом је пз јужне Америке. Ову сорту опунције

зове народ у неким крајевима (у Славонији) свекрвин језик,

што пма меснате зглобове језпке, снабдевене оштрим

бодљнкама, а кад се човек шњима убоде, јако боле и

отече оно место.

Свекрвин језик.

Врло тврда оиупција, која се на пољу брзо разгра-

њава. Преко лета је препуна доста крупних, жутих

цветова., а одликује се још и подужим, лепим, светлим бо-

дљикама.

Размножавање не може бити простије; јер кад један

зглбб одкинемо и иљоиттимице на земљу положимо, неким

дрвеним шиљчићем прибодемо, у брзо ће да пусти жиле.
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Нема ни једне сорте кактусаl, која се може у тој мери да

препоручи за неговање на пољу, као ова, јер јој у издрж-

љивости није ни једна равна.

ОршШа ћгасћуагШга Мт.

Кратко-члана жаВа.

Пореклом је из Мексике. Ова је сорта са њених облих

зглобова, врло чудновата биљка. Један зглбб порашћује из

другога, па у целнни изгледају као срашћени прсти. То је

врло тврда сорта, и с тога се може сасвим без бриге на

пољу неговатп. Она најлепше изгледа кад се нзмеђу ка-

мења усади, иначе су цветови сасвим неугледни.

Она се у Мекспци само код места Цуни налази, где у

јеловим шумама расти.

ЕћгепЂ.

Од ове врсте кактуса, само се једна једина сорта у

цветарству негује. Она је у блиском сродству с мамилари-

јом; има врло кратко, округло или обло тело, препуно врло

финих, ситних бодљика. Цело се тело састоји из самих пло-

снатих брадавица. На врху се налазе два реда рожастих

шкрља, које су, као цреповн на кућн, једна на другој

сложене.

Цветови пзбнјају из оних шкрља на врху; они су до

3 сантиметра широки, с поља бели или црвеникасти, а из-

нутра су румени ; без мириса су; држе се по више дана.

Плод је чисто претрпан у оној вуни, која се око цвета

при врху налази, па и кад сазре плод, не види се из оне

вуне.
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Порекло је ових кантуса. Мекоика, где на висоравнима

у заједници с апхалонијумом расгу.

Реlесурћога авбеШГогппв ЈЕћгепЂ.

То је та једина сорта, са једином одликом РеГесурћога

ресНпаГа, у које су само дуже и прилегнуте бодљпке, али

су и брадавице чудновате: по средпни су чункасто ужљеб-

љене и опасане зупчастим ресицама. Ово је један од нај-

пнтересантнијих кактуса.

Пелецџфбра.

Пелецифора зактева. за своје добро успевање сасвим

песковиту земљу и врио СЈМОтрено заливање; а пошто вр то

ретко избија изданке, то не остаје ништа друго, но да се

размножава семеном, које врло лако ниче и вољно порашћује

Рlит.

Сви се кактуси у својим облицима знатно разликују

од осталог биља, нарочито у погледу стабла. Код аерескије

пак наилазимо на једанпут на један нагао прелаз од как-

туса шибљу и дрвећу. Јер, као год што је шибље и др-

веће одевено разноликим лишћем, исто га тако имају и

разне иерескије. Зими опада то лишће, а с пролећа опет

порасти из нових пупова, на младим гранчицама. У пере-

скије је стабло изгубило вид как туса, ма да је још у не-

колико меснато и обрастло квргама и бодљикама, оно је

узело више облик шибља са правим и нормалним лишћем,
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које је провучено сасвим јасним жилама. Ово је лишНе у

неких одлика округло, у неких је дугуласто илп јајасто,

крупније ил’ ситније, меснато, изверугано, а код неких је

и пршљенаото. Па и они жућкасти, жути ил’ црвени цее-

тови, у многоме се разликују од цветова осталих кактуса,

а поглавито у томе, што се цветни листићи у иерескије

зракасто шире, а често и као ружице изгледају. Цветови

порашћују са својих 10—2O листића, или гомилице, или у

класовпма по страни, или поједпнце на врховима појединих

гранчпца.

Перескија.

Перескије расту у Америци на Антилима, у Мексици,

Бразилији и у западној Пндији.

Овај род кактуса добпо је своје име ио Француском

ботаничару Переск-у (Реlгезо). 4

У поменутпм земљама растп иерескија како по доли-

нама, тако и врло високо на плашшама, а становницп ју

саде као живу ограду око својих имања.

Од овога кактуса имамо до данас 13 познатих одлика,

које се често и као подлоге за калемљење других кактуса

употребљују.
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У иерескије је лишће: или дебело и нратко, илп је де-

бело, кожасто и дугачко, или дебело и илоснато, или је

ноиљасто, широко и круино; по тој разноликости у лишћу,

дели се у више група.

У нези зактевају иерескије доста топлоте и мало за-

сенка, а земљи, која треба да је као и за остале кактусе,

треба додатп мало старе црне глинуше

Најлепше су:

РеггеасГа IусћтсИ[lога Рlит., (наша слика), са више др-

венастим стаблом и огранцима, крупним, плоснатим лишћем ,
из чијпх пазуха израшћују дугачке, круте бодиљке. Листови

избијају на врховима младих гранчица, а жути су као

кајсија.

РеггезсГа гоlипсИ[оИа Рlит., у које је стабло сасвим

дрвенасто, ббло и много разгранато; лишће је ситно и

округло. Ова одлика има врло мало бодљика. Цветови из-

бијају по страни на кратким огранцима и као ватра су

црвени.

Реггезсга осиlеаlа Рlит., која има лишће као и неранџа,

и највише се употребљује као подлога за калемљење дру-

гих кактуса, нарочито еиифила.

РеГгеасга Мео Рlит. Ово је најлепша одлика у свом

роду, која врло много цвета; цвет је румен као ружа. И

она је добра за подлогу.

ПИхЛОЦЕРЕУС Еет.

Он се од осталих кантуса, а иарочито од цереуса,

поглавито у томе разликује, штр је обрастао са 10—15

сантиметара дугачким, белим власима. Ове су власи нај-

гушће на темену. Код неких су и бодљике према темену

дуже и дебље.

Из темена избијају цветови,

Пореклом је из Мексике, Гватемале, Колумбије и Бра-

зилије.

Твло је у неких од ових кактуса. једноставно, а у неких

је разгранато, ребрасто, обрастло бодљикама, чекињама,

или власима.
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Цветови су звонолики, ооредњи, већином црвени, и

само су преко једне ноћи отворени. Мирис им је несносан.

Младе биљке дају се најлакше однеговати под стаклом,

а изводе се из семена.

Плодови су црвенкасти, гбли или оу гакрљасти, са пуно

црнога семена.

Добру лаку земљу, то је све, што иилоцер>еус за своје

добро успевање зактева; добро је, да се земљп дода мало

лепа (малтера) од старих зидова.

Следећа сорта најинтересантнија је:

РИосегеиз аешИв Хет.

и Старчева глава
а је заиста једна од најчудноватијих

појава у биљарству. Изглед овога нактуса, као што га при-

ложена слика верно приказује, изненађује човека. Име своје

Старчева глава.

добио је отуда, што је обрастао силеством дугачким, сре-

брнастим власима, које горњи део тела покривају, а тиме

му дају изглед седе главе неког старца.

Ове власи бивају и доста дугачке, па с тога не стоје

положене као код осталих сродних сората, него висе на

ниже. Међутпм је цвет врло неугледан, црвен, али су зато

много угледннји они црвени илодови, кад из оног белог

власја провире.

684



lћ.

Са његовог крупног, скоро најкрупнијег цвета од овију

кактуса, и с тога, што се врло лако даје у соби неговати,

много га и наше женскнње негују. У свом отачеству, у

Бразилпји, Гватемалп, средњој Америци и Суринаму, расти

он на већим п старпјим грмовпма као код нас имела, а

пма га и прп земљи у чптавим жбуновима.

Цветови избпјају по врховима или по странама на ста-

блу, и врло су разне боје; пма их белих, румених и уга-

сито-црвених; има их и жутих ,
но овп су ређи. Први цве-

тови трају 3—4 дана, доцнпјп обично само један дан и

једну ноћ. Има п једна сорта, у које цвет траје 23 не-

деље, ако га негде у хладовпнп и заклону причувамо. Фи-

локактус цвета и лети п зими, а у нежним и дивотним бо-

јама, не може га нп једна врста кактуса да надмаши.

Плод је округао или јајаст, 3 до 6 сантиметара дуга-

чак, гладак и светао, са мало црвених ил жућкастих шкрља,

накислпм укусом и с многим семеном.

Да добро напредује и богато цвета, најглавнији је услов

подесна земља. Оној земљи, коју смо пропиоали за как-

тусе у опште, треба додаги мало суве говеђе балеге. Сак-

сија треба да је снабдевена с повишом дренажом, да не

буде никад одвише влаге. Кад биљке једном порасту и лепо

се развију, не треба их за више година из те саксије пре-

сађивати; довољно ће бити, да се сваког пролећа она горња

земља до жила скине и новом замене.

Размножава се врло лако кључпцама. Треба одкинути

огранак, забости га у песак, али га једно 8 —lO дана не

треба заливати, него га сваки дан само орошавати млаком

водом, па ће у брзо избитп жилпце. Кад се ужили, онда

га треба у прописану земљу усадпти.

Најлепша је сорта :

РћтИосасДиб РГегбЛогћ ТјТс.

У овога су кактуса цветови до 20 сантиметара у преч-

нику широки, пријатно миришљави; спољни цветни листови
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су с поља црвени, изнутра. жути, а унутарњи су широкп,

заоштрени, с иоља бели, изнутра жућкасти. Од њега

Пферсдорф-ов филокактус.

има и врло разних одлика, којп се само по крупноћп и

бојп цветова једна од друге разлпкују.

ЦЕРЕУС Нахо.

Цереус је по порасту врло разнолик. Има их дугачких

и кратких, бблих и ћошкаотих, усправљених и пузећпх;

исто су им тако разновпдне и бодљике : код некпх су со-

рата врло танке и кратке, а код неких су дебеле и до 10

сантиметара дугачке.

Овај кактус највише у виспну порашћује. У свом ота-

честву расти н. пр. Сегеиз дГда,пlеиз до 18 метара впсоко.

Иајвећи, ког сам ја код Хаге п Шмита у Ерфурту впдио,
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био је 583 сантиметра висок, а веле, да при вештачкој

нези у Европи, не може више од 6 метара да иорасти.

Цереус обично брзо раоти, изузимајући две, три сорте,

које за 10 до 12 година једва нешто у висину крену. Иеке

сорте расту на морским обалама
у жарким америкаиским

појасевима, неке тамо у живом песку, неке виооко по ила-

нинама, а неке опет на трулој кори прастарих дрва.

Поред оаунција, цвреуси су урођеницима оних крајева

гдс они расту, врло корисне биљкс. Осим што служе за

живу ограду, многе сорте рађају и алодовв, који, зачињеии

шећером, сирупом, коњаком ити., служе као најдрагоценија

посластица. Са илодовима Сегеив дгапсИ(l.огиß-а. води се

знатна трговина, као у Европи са смоквама.

Относно неге, нема шта особено да се напомене, но-

што је у опште речено и за остале кактусе, а размножа-

вање иде врло лако кључицама.

Следеће су сорте, како по облику тела, тако и по круп-
ноћи цветова најлепше ;

Сегеиз Мт.

Растн на Антилпма, а нарочито на острову Јамајици.

Урођеници зову овај кактус: „краљицом ноћи а
.

За-

иста је краљица ноћп! Цвета само од захода сунца до

јутра; дакле оамо преко ноћи. Цвет је с аоља. жут ,
а из-

нутра, бео, 16 до 20 сантиметара у пречнику широк и јако

миришљав. Још у почетку сам напоменуо, да многи кактуси

само ноћу цветају, и да оу у њих обично најкруинији цве-

тови, али их у леноти све надмашује „краљица ноћиЦ које

су му име дали сами урођеници.

Приложена слика представља двогодишњу биљку, која

је изведена од 4 сантиметра дугачке кључице, у 12 санти-

метара широкој саксији. Она дакле јасно показује, шта се

с овим дивним какгусом постићи може, кад се пажљиво

негује и бар у 8 дана једанпут с размућеном крављом ба-

легом залије. Иста ова бпљка имала је треће године 23

прекрасна цвета.
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Занимљиво је код ове биљке посматрати избијање пу-

пољака; скоро да човек то избијање и отварање прислуш-

кује! Најпре набубре извесни делови на огранку, па се ту

полагано отварају; затим се укаже павуљаст чуперчић, из

ког ће да избије пупољак, а може само и нов огранак,

што се одма у почетку не може знати; после неколико

дана тек, видиће се шта ће бити: дал’ огранак, дал’ пупољак.

Краљица ноћи.

Свакојако ће бити добро, да се сви нови огранци, који

би се за време цватње као такови указали, покидају, јер

ће онда цветови бити много крупнијп. Једном пупољку треба

по неки пут и читав месец дана да се подпуно развпје.

Цвет се почне да развија између 7 и 8 сати у вече, и врло

је занимљпво посматратп то развијање цвета. Слободнпм

оком гледамо, како се поједпнп цветнп листови један од

другог одвајају, а кад се сасвим развнју, онда из њпх по-

куља онај дивотни мирис! Како цвет изгледа кад се сасвим

развнје, не може се боље оппсати, но-што га прнложена

слнка показује.

Цветови могу бити с иољ а и румепи ил’ иуриурни, не

само жути; то зависи само од одлике, алн су изнутра сви

бели. У пуној својој красоти остаје цвет само 56 сати,

па се после поступно затвара и пред зору сасвим се за-

твори. Бпва да се цвет и дању развије, но и то само онда,

кад је време јако облачно. Кад се цвет пре, но-што се
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сасвим развије, одсече и метне у чашу воде, којој се мало

шпирпта дода, може п дуже да ое одржи.

Овај се кактус даје врло лако размпожавати огран-

цима леторастима. Треба само одсећи од летораста

једно 6до 10 сантпметара дугачак огранак, па га д

прпвезати за један прутић, онако као што прпло- Ш

жена слика лепо показује, само треба пазити, да ЕК

аресечен крај дођв го}ое. Саксија не треба да је већа чШЈ
од 68 сантиметара; најпре треба у љу насути |Вт

чпстог песка, ана песак добре, сптне баштенске ЦЖ
земље. Сад треба онако прпвезану кључпцу забостн Ш®

у земљу, али тако, да доњи крај само до песка до- Ш||:
пре, анеда се у песак и зарије. После две недеље 41;
ужилиће се већ ова младпца, а у брзо ће избпти на

њој и новн огранци. Сад можемо песак пстрести и добром

га земљом заменути. После 8 дана можемо изнети саксију

п на сунце, па ју на пољу држати и умерено заливатп све

дотле, док не наступе хладнпјп дани, па ју онда унети у собу,

сместптп на прозор загрејане собе, и ту преко зиме врло

умерено заливати. Месеца марта, кад младица почне да

креће, треба ју мало више залпватн и у већу саксију пре-

садити, у којој ће остати 3 до 4 године.

Сегепз соlпђгишB Жогг.

Једна од најдивнијих сората овога рода кактуса.. По-

реклом је са острова Кубе. Има врло лепе, беле, крупне

цветове, који се ноћу отварају. Плод је прнлично крупан,

скоро као нека осредња неранџа. Ако би врло бујно у ви-

сину порашћивао, можемо га одсећп, п тај одсечен комад

забости у песковпту земљу, где ће се брзо ужилити и као

самостална нова биљка порашћивати. Из заосталог струка

пзбпће нови изданцп, који се такођер могу да употребе за

размножавање. Ова је сорта врло подесна за подлогу, да

се друге сорте на њу калеме. При калемљењу поступа се

сасвим просто, као што је на свом месту објашњено.

Према дебљинп ових биљних стубова, браздице су јако

дубоке, а ребра су обрастла у малим чуперцима прикуп-

689



љсним, крутим м оштрим бодљикама. Стабла
су већином

јсдноставна, чиста од израста, и само цветови на њима

Змијасти цереус.

избијају. Пзданци избијају једггао пз жила, и ти су изданци

за размножавање најснгурнији, јер се најлакше ужиле,

само што од главног стабла одсечен и усађен врх, раније

цвета.

Ссгеив Мт.

Урођеници онпх крајева у Америци, где овај нактус

растп, зову га
„ ражњеви

а
.

Он нма у свом роду најдуже и

690



врло круте, широке бодљике, које се употребљују за чач-

калице. Слика показује једну већ старију биљку. Младе

биљке имају ћуласт облик; прп дну су врло танкс, па се

Ражњеви. Пуиасти цереус.

онда иостеиено на више шире. По збиркама га сматрају
као најлепшег међу цереусима, због тог врло интересант-

ног облика. И у њега је цвет бео, леп и крупан.

Размножава се изданцима.

Сегеиз делшиаПеч Наго.

Пореклом је из јужне Америке. У овога се кактуса

5—6 дебелих ребара при врху уједно сливају, од којих је

свако обрастло густим, ситним бодљикама.ЧЦветови су ис-

тина кратки, али врло лепи, жућкасто-зелени, до 16 сан-

тиметара у иречнику гаироки.

*■

* *

Пошто оам у преднаведеном одељку уиознао читаоце

с најлепшим и најинтересантниј им кактусима, хоћу овде да

придодам и неколико важнијих сочница, које у саксијама

и на пољу негујемо, и које је вредно неговати.

Ту долази на прво место

691



АГАВЕ I.

А§:ате ашегхсапа I/.

Лоиарина Саблар и у Боци которској.

Пореклом је из јужне Америке, али је има и у другим

тропским земљама, па је одомаћена и у јужној Европи.

Тако н. пр. има у далматинском приморју читавих брежу-

љука, обраслих лоиарином.

Зелена лоиарина.

Ово је биљка без стабла, са врло дебелим, у круг по-

ређашш меснатим лишћем. После пзвесног броја година,

избпје из средггае тога лпгаћа 68 метара впсоко цветно

стабло. Погрешно је мишљење, да ова биљка у 100година

једанпут цвета. У саксији негована, заиста споро пораш-

ћује, и треба јој читав низ година док цвета, али у ота-

честву свом цвета пооле 6—B година своје старости.

Лоиарипе има у преко 100 одлика, а у главном је има

у две сорте: једна има само на врху сваког листа по једну

јаку бодљу, коју Американци у место ексера употребљују,

за придевање извесних предмета један с другим, а друга

има крупније ил’ ситније бодљике по ивици, о обе стране

листа. Зеленило лигаћа код лоиарине врло је разно, а има

га да је обивичено жућкастом ивицом; неке су опет опру-

тане бледо-жутим иругама. Американци кувају оно месо од
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лпшћа и једу, плп праве од њега сапун; осушене кончпће

из лпшћа употребљују за ткиво, или за пуњење јастука,

јер су ти кончићп врло гппкп, а кад се искувају, меки

су као свпла.

Лоиарину је врло лако неговати у сразмерно малим

саксијама, а врло се лако и размножава изданцима, г:оји

Жутом ивицом обивичсна лопарина.

понекад гомплице пз жила избијају. II за лопарину троба

употребпти исту ону омесу земље, која је прописана и за

кактусе, јер и лоиарина не подноси велику влагу, и с тога

тражи пропустљиву земљу; па и осим тога, што троба сак-

сију онабдети с добром дренажом, треба п у саму земљу

помешати по неки ситнији шљунак.

Некп ју презимљују веће биљке у подруму. То

не ваља. Она тражи и преко зиме што већу светлост и

умерену топлоту; тако ће пре доћп до цвета.

АхДОЕ А

И то су омиљене биљке са африканског југа, са де-

белим, меснатим, код неких одлика и брадавнчастим, ле-

пим, шареним и угледним лишћем. Од неких се одлика

употребљује сок као лек.

Алое исто тако споро расти као и лоиарина., али га

је опет вредно неговати са његовог лепог облпка и ша-
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реног лишћа. Према одликама и цветови су разне боје; у

неких су жути, у неких црвени, неранџасти ил’ звлени.

Алое воле сунцу изложена места, али не мари много

ни кад је негде у присенку, и с тога може као украс

да се смести и онамо, где друга биљка не би могла

поднети.

Иза алое треба узети исту земљу, као иза лоиарину.

Преко зиме не треба га много заливати, а преко лета, кад

је у пуном порасту, подноси баш подоста воде.

Размножава се изданцима, који по некад гомилице из

жила избијају, као и у лоиарине.

Аlое агђогеасепз Мгп. е! Наго.

ЈБела сабљшца ВујичиЛ

Бела сабљица.

Расти разгранато, а из средине сваког огранка избија

гроздаста цваст, у којој оу збијени доста крупни и дугачки

црвени цвеЏрви. Цвета месеца Фебруара и марта.

Размножава се и негује као и лопарина.

Аlое Iоп§-IагlBlаlа Њт.

Кад се на негу мало боље припази, кад за време по-

рашћпвања добије довољно сунца, и кад се по некад за-

лије размућеном крављом балегом, онда ће се ова сорта

алоја у врло угледну биљку развити.
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Лгаиће је у ове биљке кратко, зелено, осуто белим

пегицама, усправљено, с обе ивнце бодљикаво, са врло

Алое с дугачким бодљикама.

оштром п дугачком привршном бодљиком. Биљка је овако

у лишћу лепа, а цветови су ситни, неугледни, црвени, це-

васти; цвета у јуну ил’ јулу.

Аlое X.

Шарени алое.

У ове је сорте лишће до 15 сантиметара дугачко, од-

стојеће, тробридо, олучасто, шилкасто, белим пљоскама

правилно прошарано, по ободу хрскавичасто ровашено.
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Цвеће је црвено, обивичено зеленом ивицом и у класу по-

ређано; цвета у јуну ил’ јулу.

Размножава се, као и све остале сорте, најлакше из-

данцима.

ГАСТЕРИЈА ПикаХ

И ово је једна сорта алоја, из јужне Африке. Од гас-

терпје нмамо преко 25 одлика, од којих су најлепше; Оаз-

/еп'а диНа.lа, Иаз/егГа оеггисоза
,

ОаBlегга ођ/гш/о/Га, ОпМегга

Гастерија.

»сађегпта итд., а све се, и по облику и по порасту, мало

једна од друге разликују.

Лишће је у њих већином језичасто, само је код неких

дуже, а код неких је краће; код некпх је у два, код не-

ких опет у три реда сложено, илп у ружицу згомилано,

глатко, пли оитним брадавичпцама обрастло, али је у свију

одлика ово лишће осуто белим тачкама, или ситним, ру-

меним пљоскицама, на затворенијој, ил’ отворенијој зеленој

основи.

Цвегови су врло красни и избијају зими. Иегује се као

и алоје, а исто је тако и тврда биљка.

ЕШЕВЕРИЈА ГС.

Ешеверије су пореклом из Мексике, а међу сочницама

су врло интересантне биљке, од којих има врло много

одлика. Оне се у новијс доба употребљују већином за са-

гарице, било са осталим цвећем, које је код сагарица озна-

чено, или са кактусима. Својим лишћем личе много чувар-
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кући. Оне су у стању да пздрже и најжешће сунце. Оа

младим ешеверијама опасана леја, врло красно изгледа.

Зимп пх морамо у кућу унети и шњима исто тако по-

ступати ,
као и с кактусима ,

а с пролећа их изнети

на поље.

За речене цељи, употребљују се слодеће три одликс:

Есћетегlа адатоШеа ВО.

(Лева слика)'

Ова се одлика сматра као најлепша у свом роду.

Лишће је меснато, на врху с меком бодљиком снабдевено,

рудом пвпцом обпвпчено, белим пепољком посуто, п у лепу?

правилну ружпцу поређано. Из те ружпцо порасти 20 —25

сантиметара впсока цветна стаблика, на којој су у класу

ЕшевИрије

на изменце порастли жути цветови. Али ми не гајпмо еше-

верију цвета ради, но само ради оних ружица, које на ре-

чени начпн употребљујемо, а цветнс стаблике одма сечемо,

чим се укажу.

Размножава се врло лако младицама које на странп

избијају, или још лакше: треба просто одкинути лист, па

га забости у песковиту земљу, ту ће се брзо ужилити и

образоваће се нова биљка.

Док из ове ешвверијв не избије још цветна стаблика,

дотле изгледа као мали, леп, тако звани „стогодишљи

алоје ((
,

и врло је уресна биљка и у саксијама и у сага-

рицама, где се, не само за опасиваље, него и посамце

употребљује.
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Есћетегlа тоlаlИса ЖиИ.

(Средња слика)

У ње је лишће ређе, шире, ббјајаото, мало заокруг-

лено, црвенкасто-бронзасто. Цветови су неранцасти или

црвени.

За сагарице употребљује се још и одлика Есћеиепа

зесипба иаг. дГаиса (десна слика), која је сасвим слична чу-

варкући.

Врло је красна сорта и Есћеоепа [тдепз, у које је

лишће у гушће ружице збијено и понекад црвеном ивицом

обивичено. Цветови су крупни, као ватра црвени.

МЕЗЕМБРИЈАНТЕМУМ Т.

И ова дивна и врло интересантна биљка, сродна је с

кактусима. И од ње има више сорти и одлггоа; п опет,

кад их међусобно сравнимо, изгледају неке, као да нису

биљке једног истог рода.

Као и кактуси, хоће и мезембријантемум лаку земљу,

само што њега треба у порашћивању више заливати и

сунцу излагати; а чим наступе хладније ноћи, одма га

треба унети у кућу, јер је на хладноћи врло осетљив. И

њега не треба преко зиме много заливати, само толико, да

се земља баш не сасуши. Пресађивати га треба сваке го-

дине о пролећа.

Размножава се најбоље семеном. ЈМесеца Фебруара треба

семе посејати у саксију, па ту засејану саксију метнути

негде на топло и видно меото, п покрити стаклом. Овако

из семена изведене биљке треба пикирати у сасвим мале

саксије, сваку за себе; тек идућег пролећа треба их пре-

садити у мало веће саксије, па ће тог лета и цветати.

Међу њима је, без сумње, не само најлепша, него и

најинтересантнија одлика :

Левстl|гшпlћсшит Iј§г!пит Наш.

Пореклом је из јужне Африке; вишегодна. биљк а. Она

ниско раоти, много цвета, а цвет јој је жут. Лишћеје де-

бело, меснато, коритасто; сваки лист изгледа као мала
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барка (чунчић), а по ивици је снабдевено с усправљеннм

бодљикама. Заиста неко чудовнште међу биљкама.

Мезембријантемум.

Цвет ое тек после подне развија. Од ове биљке имамо

до 100 разновиднпх одлпка.

РОХЕА вс.

Такођер врло лепа сочница, која се у саксијп дивно

представља. И од ње нмамо випш сорти и одлика, од којих

је најугледнија :

Еосћеа Гаlсаlа I)С.

Рохеа.
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Пореклом је из јужне АФрике. Вишегодна биљна.

Порашћује често и један метар високо. Пма врло де-

бело, меснато, у накрст наспрамно, доле повијено, српасто,

сигаво-зелено лишће.

Цветови су жућкасто-црвени, збијени у претројеним,

плоснатим киткама; цвета преко лета.

Ова дивна биљка, од које има и више одлика, успева

у доброј баштенској земљи, помешаној са мало шумсг:е

црнице и крупног песка. Преко зиме ју треба држати са-

свим до прозора у хладној собрр и ту врло умерено зали-

вати. Преко лета можемо ју сместити ма где.

Размножава се лети и с јесени кључицама, које се

врло лако ужиле.

СЕДУМ У

Међу сочницама заузима и овај род биља своје при-

стојно место, јер се и у саксији, и у соби и на пољу, како

у цвету, тако и у лишћу врло лепо представља, кад се

међу остало цвеће помеша; иначе расти по стењу, зидо-

вима и крововима.

Од многих сорти, навешћу овде две најлепше :

BеЛиш вригшт ЂгеЂгаl. таг. Bрlеп(lепB Bиlег

Светао седум.

Пореклом је пз Кавказа. Вишегодна. биљка, која се и

кптњастим цветом, н особеним листом одликује.
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Стабло је положено, разгранато, до 10 сантиметара

впсоко; лишће је изменпчно или наснрамно, плоонато, бб-

јајасто или округласто, неједнако назубљено, доле бледо

и мало длакаво, меснато.

Цвеће је ситно, у лепу грбњу збијено и румено.

Ову би.вку можемо да употребимо за украшавање гре-

дица, стења, или за опасивање мањих леја. Она је врло

тврда би.вка, и размножава се или семеном, или делењем

старог бокора. Семе је врло ситно и треба га посејати

овлаш у саксије. Земља треба да је ситна, просејана, добра

црница. Кад биљке у толико порасту, да их можемо ухва-

тити прстима. или ракљицама, као што је на свом меоту

речено, онда их треба пикирати, а доцније на своје одре-

ђено место, или у мале саксије усадити.

Делењем старога бокора, можемо ову биљку размно-

жавати с пролећа, или преко лета; било кад му драго, она

се лако прима.

Bе(lши 81еђоИИ Bго.

Спболд-ов седум.

Пореклом је из Јапана. Вишегодна биљка, коју можемо

врло добро употребити и као стрмогледицу, јер се стаблом

лако на ниже повија.

Стабло је једноставно, тамо-амо повијено, 15 до 20

сантиметара дугачко; лишЛе је пршљенасто, по 3 у једном
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пршљену, скоро округло, ровашено, сигаво-зелено, помало

руменилом надахнуто; цвет је ситан, звездаст, румен, у

гроњу збијен; цвета под јесен. И ову биљку врло добро

можемо да употребпмо за украшавање стења, а добро се

представља и у омањим саксијама испред већих сакоија.

II ако је ово доста тврда биљка, опет је сигурније, да се

од јаче зиме и мразева нричува, ако је у саксији, да се

пред зиму унесе у кућу, а ако је на пољу, да се нечим

покрије. У добрим заклонима, не треба ју ни покривати.

Размножава се као и преднаведена.

СТАПЕЛИЈА Т.

Стаиелије су биљке са меснатим сочним стабликама,

всћином из АФрике и Америке, изузимајући само једну

сорту, која у јужној Европи расти. Оне расту жбунасто,

а стабло им је меснато, усправно, мало разгранато, неко-

лико сантиметара високо, зелено или црвенкасто, четвр-

тасто, по ивицама зубчасто или голо, с прста дебело.

Цветови су већином без дршке, дебели, кожасти, точ-

касти или звездасти у виду петокраке звезде, у средини

угнути. Што овим биљкама нарочиту вредност даје, то су

ванредне боје на цвећу. Неки су цветови једнобојни, пр-

љаво-црвени или љубичасти, понекад на жутој, а понекад

на отворенијој основи, на најразновиднији начин опрутани,

негави или испрскани.

81ареИа 18отоеп818 Кпгс.

11])СтиI:п. вештмиа Водааи&.

Прстићи.
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Ова сорта има иуриурне и угасито-смеђе цветове; расти

ниско, а стаблике су као скушвени прсти једна уз другу

поређани. Размножава се овим прстима, који се као кљу-

чице у земљу забоду, а негује даље као и иеки кактус.

Осим ове, дивне су још и одлике :

81ареИ а дгапсИЏога Ипеаlа, са 10—-15 сантиметара ши-

роким, ванредно лепим, смеђим, жутам и иураурним цве-

товима, који су као у венцу при дну поређани.

Круаноцветни прстиНи.

Ова одлика старе сорте 81ареИа дгатИЏога, текјеове

године пуштена у трговину. Истина једна од најлепших,

али најсмрдљивијх одилика.

Хрђасти арстиАи.
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81ареИа ЗсгуИа, са доста крупним, угледним
,

црно-иур-

иурним, белим цртама иришарапим г^ветовима.

II ово је једна од новијпх одлика. И ову и преднаве-

дсну, пустио је у трговину чувени талијански цветар Даман

из Напља.

Длакави арстићи.

81ареИа, ћггзиЛа, са крупним, у основи црно-љубичастим,

пначе жутим цветовима, којп су још угасито-љубичастим

цртама ирецртани. Леп и угледан, али јако смрдљив цвет.

81ареИа тгхlа, са крупним, угасито-љубичастим, жутим

пругама исирутаним и црвеним брадавицама обрастлим

цветовима.

81ареИа штгедаlа, са жутим, смеђим иљбскама и цр-

тама проихараиим цветовима.
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БАРУШЕ.

екп може имати у■ својој башти мало је-

зерце, басен, барицу, или у соби акваријум, па ће бити

рад да п то оживп да жпвим биљкама улепша. С тога

мисдим, да и ове биљке не могу избставити, тим мање, што

и међу њима имамо врло лепих и интересантних.

Баруше, које сасвим под водом расту, т. ј. и стабло,

и лишће и цвет, немају вредности за наше цељи; нашим

цељима одговарају оне, у којих је стабло сасвим, или само

делимице у води, али им лишће и цветови изнад воде по-

рашћују, или на води пливају.

Домаће бћруше набавпћемо и сами пз наших бара и

ритова, а стране ћемо морати набавити од стручних цве-

тара, који се с производњом и тих биљака баве. За на-

бавку и сађење ових биљака, најпогодиији је месец април.

Језерца и баре лако је засадити: усади биљку у блато,

и ствар је свршена; а у басен треба најпре нанети 25 до

30 сантиметара блата шљама, најбоље »наносаД било то

из јендека, баре или рита, па у то блато усадити дотичну

биљку, и онда тек воду пустити преко засађеног блата.

Да буде вода увек чистија, треба преко блата насути 45

сантиметра крупног речног пеока, па га лепо поравнити.
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У таковим басенима можемо држати и рибице, што свему

већу живост даје, а иао више задовољава и весели.

II мале акваријуме, у којима у
соби држимо златне

рибице, можемо улепшати тим, кад их засадимо неком ле-

пом барушом; за то треба на дно акваријума насути 3

сантиметра барског блата, у ово блато усадити биљку,

рецимо ниску оштрицу, па онда то блато покрити с 'мало

крупним речним песком, или разнобојним ситним шљунком,

шкољкама и т. п., што много лепше изгледа, а и вода се

не мути пливањем и играњем рибица.

Најинтересантније п најлепше баруше за наше цељп,

ове оу:

АПОНОГЕТОН Тћђд.

А-роподеlоп РепезГга,lе Т/Лш. Оилгlгетсlга ТепезlгаИз Роlг. {!,)

Пореклом је са африканског острова Мадагаскара, где

по речннм нлптким прикрајцима расти.

Ааоногстон.

Необично, нешто ванредно је у ове биљке лишће,

које се пскључно нз нерава и ребара састоји; што је у

других биљака између тих органа испуњено, то је у ове

биљке празно, тако, да лнст пзгдеда као парче нређе или

паучнне. Кореи је кртоласт, а лншће је поданачно, дрш-
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каво, дугуласто-јајасто, плп је кусо. Стабло јс од оздо

према средпип надувено, а иа врху свом носп рашљасте

класове с руменим цвеговима.

Ову бпљку треба усадити у песковито блато из јеп-

дека, пли неке баре, а у мале саксије, па ју спустити у

воду, да ју вода бар 10 саптиметара прелива. На површину

овог блата у сакспјп, треба поређати један ред ситних шљу-

пака, да неби вода оно блато излокала.

II у
соби можемо ову интересантну биљку неговатп на

тај начпн, да ону засађену малу саксијицу спустимо у неки

други земљанп ил’ плехани, 15 сантиметара дубок и до-

вољно широк суд, у који треба до испод самога обода на-

сутп устојане воде, па га сместити негде на видело.

Сваки дан редовно, треба ову биљку у соби оросни-

цом, а на пољу ситном решетком орошавати, да се спере

прашпна и да се чисто одржава. У соби треба ону воду

повремено и мењати, да се не уквари, што би биљци шко-

дпло. Вода треба да је речна, или добро устојана бунарска.

Иреко зпме треба воду по мало одливати, да се биљка

мало сасупш, ал’ месеца Фебруара, или марта, треба опет

пун суд насути ; а из баште, ако је негде у басену уса-

ђена, треба ју пред зиму раније извадпти и у кућу унети

да презпмп, а на пролеће ју опет у басен
спустити. Раз-

множава се поданцима.

Друга је сорта

Л|)ОШl'гсlоп ТШд. (в.)

такођер пз јужне АФрике. У ње је лишћв пуно, дугуласто-

јајасто, на дугачке дршке насађено, које се и изван воде,

као и преднаведено, лепо представља. И у ње су класови

рачвасти, само су крупнији.

Негује се и размножава као и преднаведена.

ВИхЛАРСИЈА УеШ.

~УШагBlа НигпЂоШИапа Н. п sсlз. ЈОхшпаШћешиш пушрћоМез ћтк.

Домаћа биљка. Кад је вода дубока, онда лишће плива

на води као и у локвања; лишће је врло лепо, дебело,
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кожаото, горе отворено-зелено, доле бледо и брадавичасто,

срцасто, или штитасто, округло или округласто-јајасто, по

ивици цело, или нејасио изубл.ено.

ВилаЈосија.

Цветови су врло угледни, 56 сантиметара широки,

петокрако-звездастп, жути. У басенима и језерцама врло

лепо изгледа. Она се врло брзо развија п за кратко време

прекрнли повеће просторе. У дубоком блату најбоље ус-

пева; цвета преко лета.

Размножава се врло лако делењем корена с пролећа.

За размножавање одељено корење можемо, или одма у

блато забости, пли га усадпти у саксију, па га са саксијом

заједпо у воду спустнтн. У басеннма, којн су чиоти и не-

мају на дну блата, можемо под саксије подметнутн цигле,

па на тај начин држати бпљку у извесној дубљини, у којој

држимо, да ће за наше цељи најподесније бити.

ИСОЛЕПИС Е. Вг.

Iзоlерlз дтасШз Цтееs.

Ибриишж-трава Радиб.

Пореклом је из Индије. Прелепа баруша за неговање

у соби. ГБу не можемо довољнО водом наситити; онаје увек

жедна ирежедна. Но да би иосао око заливања уштедпли,
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ми ћемо саксије с ибришим-трпво м метнути у једну чинпју, па

ћемо у њу сппати устојаиу воду, кад год кидимо да је ова у

чинијп усанула, да биљку одоздо напајамо. Иеки отављају

саксију поврх неког попшрсг, водом напуњеног стакла, да

жиле кроз ону доњу рупу од сакоије у воду прорасту.

Често испуне ове жиле сасвим оно стакло. У том нам слу-

чају ибришим-грава и прави право задовољотво: нове гран-

чпце избијају из средине правцс у виоину, а старије се

нагпњу па страну, да младима места даду и на тај се начин

лепо заокругле, скривајућп своје кућиште —■ саксију, као

што то п приложена слика верно и леио представља.

Ибришим-трава-

Ппршиим-трава расти у „зеленим чупсрцима", као што

проФесор Браун вели, а „власи" тога чуперка, вите су,

врло нежне гранчице, које су 20 —3O сантиметара дугачке,

зслене и спљоштене с чекињастим лишћсм. На врховима

тих гранчпца, укажу се месеца јуна сптни ггласпћп.

Пиришим-трава хоће масну, ђубревпту зе%љ.у; што је

земља маснпја, тим ће ибриши.м-грава бптп ћубастпја. Кад

треба ђубрпти, и кад пресађивати, за то има одређено

време; одређује га сама природа. После годину или две

дана, иочну да изумиру најниже гранчице; оне пожуте,

из средине не порашћују иове, и то Је време, да се идри-

шим-трава подмлади. Ништа лакше но то. Треба ју из

саксије изручити, иа целу трубу на комаде раскомадати,
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и само оно здраво комађе из средине, које има најздравије

жиле, треба у другу саксију, сваки комад за себе, у добру

земљу пресадити. После сађења треба саксију у хладовини

држати, и у опште, ако хоћемо да имамо лепу ибришим-

тр>аву, не омемо ју никад излагати непосредно сунцу. Одма

после сађења, треба подметнутп н чпнпјпцу, или стакло, с

водом.

Што неки пишу, да ибришим-трава преко зиме мора

доћп под стакло, то не стоји. Ево код мене стоје на аква-

ријуму и зими и лети без пкаквог стакленог покривача, и

оне су увек здраве и веселе, кад су само у доброј земљи

усађене, кад не оскудевају у води, и кад се редовно, сваки

дан, орошавају устојаном водом.

НИМФЕА I.

ЈУутрћаеа аЊа I.

Белш лотсвањ \ЛазчК, МаринковиИ; лепењ ВујичиИ; ЈКОрДОН ПанчиИ; ОЖЛак око

Сиска у Славонији.

Домаћа биљка. Према дубљини воде у којој локвањ

расти, порашћује с пролећа поступно и лишће на краћпм

ил’ дужим дршкама; оно с краћим дршкама остаје под

Бе.ш локвапз.

водом п црвенкасто је, а оно с дужпм дршкама, које до

површине допре, дебело је, зелено и светло, срцасто, мало

шилкасто, или је скоро округло.

За басенс, п у опште за стојеће мпрне воде, које имају

прн днs' доста дебелога блата, локвањ је ррло подесна п

величанствена биљка.
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На дугачким, облим и крутим дршкама, избијају на

површину крупни, бели, 6 —12 сантиметара широки цветови,

који до саме јесени цветају.

Размножава се семеном, ил’ подељеним старим кореном,

с пролећа. Семе лако клија, кад се у саксију посеје и не-

престано у влази одржава, али је лакгие размножавати де-

лењем корена; корен трсба просто забости у блато, и

ствар је готова.

Но ако би неко налазио у томе задовољство, да из-

води лонвањ из семена, он треба да посеје семе у плиће

саксије, и да у земљп непреотану влагу одржава; најбоље

да подметне чинијицу с водом, да семе добије од оздо

нужну влагу. Кад биљке поникну, онда их треба пикирати

сваку за себе
у мале саксије, па их тако спустити у воду,

н. ир. у један шавољ, и ту их држати, али негде у кући,

где се вода неће смрзнути, до пролећа, кад ће се биљке

пз саксија истрести и у блато усадити, као што је у по-

четку још објашњено. Мора се признати, да је локвањ цар

међу барушама, било да је сам, било у заједници с другим

барушама.

Друге су дпвне сорте;

Кутрћаеа сашИЛа РгевЈ.

У главноме се не разликује од преднаведеног главног

представника, али је много лешпа и поноснија у цвету.

ЛишЦе је с преда заокруглено, док је у преднаведене одлике

Друга одлика белог локвања.

јасно зашилено н док су код преднаведене оба крила при

дну листине јако раздвојена, у ове су та крила сасвим зблп-
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жена, а ободи су само мало повијени. И пупољци су дебљи

и кругластпјп, а цвет, п ако је мало ситнији, изгледа као

да је пун, јер пма два реда цветннх лпстова.

За мање басене, ово је врло дивна и подесна биљка,

јер се пе шири тако као обични бели локва.њ.

Размножава се исто као и преднаведени.

Ова одлика одпочне мало доцнпје да пвета, п цвета

до у саму дубоку јесен.

Хушрћаеа о(lога!а АИ.

'Уаг. гозеа Рчп)}.

Овај лепо мирисни локвањ, донешен је из северне

Америке. У њега су цветови често крупнији од нашег лок-

вања и с иоља румени. Лишће је скоро сасвим округло и

Мирисни локвањ.

врло загаспто-зелено, по ивицп мрко-црвено, које је црве-

шгло много живл.е у још младпх, смотаннх лпстова. II код

нас на пољу издржи зиму.

Ова је одлика много подеснија за веће басене и веш-

тачка језера, а пз јутра пс вечера, врло прпјатан мпрпс

пздаје.

Хттрћаеа Iиlеа X.

ЈУирћаг Iиlеиш sт.

Жути локвањ ЛазиЛ, Панчиб.

Домаћа биљка. Аишће је јајасто-срцасто; поврпшо је

кожасто, загаспто-зелено, до дршке расцепљено, са зао-

кругленим крилима; оно под водом је крупније, заокруглено,

мекано, опнасто, отворено-зелено, прозрачно п пзверугано.

712



Цвеће је жуто, много еитније од цвета белог локвања,

са неким слабим мирисом. У заједници с белим локвањом,

врло красно нзгледа. У вароши Сннсусп постојн тако звано

Лхути локвањ.

»локвањско језеро I', у коме се све сорте н одлнке локвањп

негују, н човек не може да се надивн оној лепотм.

У одлпке] Хирћаг аблзвпит, која је донешсна из Аме-

рике, крупнији су и као злато жути цвегови ,
'са црвеним

праишици.ма, што их много више красп. И ова је одлнка

тврда као п наше домаће што су.

ПИСТИЈА I.

ЈРГзИа I.

Барска биљка, која у тропским појасевима свуд по

барама расти. То је једна чудновата
биљка. У ње је лишће

обрнуто-срцасто, усправљено, према средини мало пспуп-

Пистиј а.

чсно п дебело; внше такових листова сведенп су п при-

купљени у једну рушу, са чега ова биљка има врло чудно-
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ват изглед. Жиле су јој врло дугачке, а танке, из којих

пзбијају изданци,

Цвет је бео, ситан, врло неугледан, но он је код ове

биљке сасвим споредна ствар.

Пистија је подесна за стојеће, мртве воде сваке врсте.

Код нас издржи само преко лета врло добро на пољу, и с тога

се мора под јесен с поља извадити, у саксију усадити, пспод

сакспје чинију с водом подметнути и негде на умерено

топло место презимити. Кад с пролећа данп отопле, онда

се на своје старо место опет усадп.

ПОНТЕДЕРИЈА Т

ЈРопГе&егЈа сгаззјрез Мап. ЕЈсћћогпЈа сгаззЈрез Мап.

Пореклом је пз Бразилије. Лишће је румбасто, пспуп-

чено, са при дну мехурасто-одебљалом дршком. Биљка ова

плива на водп са жплама заједно п пзбпја многе изданке.

Жпле се пружају доле ка дну, да се блата дохвате, а

цваст избпја пзмеђу онпх лпстова, и састојп се пз 38

лепих, крупних, као небо илавих цветов а.

Кцкаста ионтедбрија.

Да се ова биљка снажно развије и да лепо цвета,

треба младице набавитп још с јесенп, па пх презимити у

топлој соби, а да под сакспјама увек буде чинијица с водом.

Месеца априла треба их преместити у веће, до 20 сантп-

метара широке саксије. Земља је најбоља: обична баштен-

714



ска иловача, песак и шумска црппца, од сваке подјсднако.
У другој половпни месеца маја треба биљке, са саксијама

заједноЈ спустпти у воду басен, да само лишће на води

плива, иа ће се биљка доцније и сама по води ширити.

За размножавање се узимају млади изданци, који са

стране избпјају. Њих ћемо одсећи и у сваку саксију по

више комада презимити, као што је напред наведено, а за

сађеше узећемо од њих оне, које се буду најбоље одржале.

Друга је лепа одлика

соеги!еа Bго.

Пореклом је с острова Јамаике. Лишће је овде лопа-

тичасто, на дуже дршке насађено. У ноловини ових дрш-

Плава аонтедбрија.

кова избијају цветни класови, са врло дивним илавим цве-

товима.

II од ове се одлике узимају млади, годишњи изданцн

за разможавање, који такођер са стране у велико избпјају.

При сечи ових изданака треба на то пазити, да се за раз-

множавање само они секу, који су при дну мало тврђи, мало

старпјп, јер се такови много сигурније ужиле.

Цвстовн су у ове одлике мало ситнији, али је она пла-

ветна боја много живља и светлија.
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САГИТАРИЈА Г.

ЗадШагха задИИГоИа I

Стрелица ЛазиА.

Домаћа биљка. Приданак је као орах крупан и меснат.

Лишће је заоштрено-копљасто, или стреласто, са заоштре-

ним крилцама ил’ ушкама. Цвегови су при врху стабла у

грбње сложени, бе.ш, мало зарумењени.

Размножава се или делењем корена, или семеном. Од-

лика с пуним цветом и не рађа семена, и с тога се мора

Стрелица.

увек размножавати делењем корена о пролећа; па и ону

с простим цветом, размчожавамо најрадије делењем корена,

јер лакше и брже иде.

Bа§Ш;апа јарошса Воl., ед§апl;еа Ногl. За§И-

-Iагlа согсШоИа ћ,а))г., такођер су врло угледне одлпке, и лепо

се представљају и поеамце, и у смеси с другим барушама.

ХЕРПЕСТИС С.

НегрезИз геПеха Ш.

Пореклом је из јужне Европе. Хераестис је врло лепа,

ситна баруша, која са жилама заједно на водп плпва, п не

тражи земље за свој опстанак и порашћпвање; с тога је
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подесна, и може да се употрсби и за најмање собне аква-

ријуме. Стабло је чворасто и шири се на води, а из сваког

чвора избијају жилице, које пдивају у води; лишће је ситно,

сложено, пршљенасто и перасто.

Хераестис.

Цвеће је такођер пршљенасто и налази се на горњем

Делу гранчпца, које се завршују чуперком од лишћа, као

што горња, увећана слика показује.
Размножава се делењем ужилених стабала, која се

наоавити морају, јер нз семена нзводити ову биљку у обич-

нпм приликама није могуће, јер ту треба и трајне влажне

топлоте и остале удобности.

ЦИПЕРУС П

Сурегив аИегпНоииз X

Пореклом је с аФричког острова Мадагаскара. Расти

до 75 сантпметара високо, а на врху стабла порашћује чи-

тава ћ}г ба
узаних, линеарно-копљастих, на дугачко заоштре-

них, 15 до 25 сантиметара дугачких листова, што биљци

неки ванредан, тропски изглед даје, па се с тога и врло

РаД° негУЈе у собама, зашто је врло угледна и подесна, а

врло се лако и држи, кад се под саксију подметне чини-

јица с водом, да има увек довољно влаге. Преко лета можс

се на пољу негде у засенак усадити, и само довољно за-

ливати.
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И за њу, као и за њену одлику са белим и зеленим

лишћем, уаг. ћоШз Логћ, најбоља је земља из

бара, која има у себи доста иструлих, биљних остатака.

За наше цељи може врло добро да се употреби и у

соби да негује :

Сурегиз Гаругив Ц.

Пореклом је из Мисира. У саксији се врло добро држи

и не порашћује више од једног метра, док у свом отачеству

до 3 метра високо раоти. И у њега, као и у преднаводе-

Циаерус.

нога, расти на врху повећа и гушћа ћуба узаног лишћа.

Ова је биљка и исторична, јер су старп Египћани од ње

правнли своју хартију. Од пређе је ова биљка у велико

растла у доњем Мисиру, док се данас налази само још на

обалама горњег Нила, у Нубпји и Абисинији, а у Европи

је одомаћена у Сицилији.

Најлакше се размножава делењем корена, али је много

занимљивије размножавање оном ћ}гбом, оним чуперком.
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Чуперак трсба од стабла одсећи и метнути га у устојану

воду. коју треба од врсмена на време мсњатп, да се не

укварп. Вода мора бптп речиа. Послс неколико недеља по-

растпће пз средпне млада бпљка, коју треба одвојптп п у

сасебне сакспје усадпти.

Оддпка с белпм п зеленпм лпстом, коју напрсд напо-

менух, истина је врло угледна биљка, али није постојана

у овом шареннлу, пс тога је најспгурније, да се једино

делењем корена размножава, јер је на тај начпн вероват-

нпје, да се оно шаренило одржи.
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РУЖА.

ссо&с
Сја ггл/га лј с&ојој- оаштаи

лсиггх ргрЈса, шај ггх лгора

ггосггтгг; огг ггх лгора -нсггрестагго

1ј- сргјггггг с&ојој &олсиггг; он нс слгс

с 1-м.гх ока
скгг<Јагигг;

огг лгора

иа -нзггх лгггслггтигг
м

,

Холе.

еђу шибљем, које је човек прегао да гаји

ради свога задовољства, најотличније место заузима ружа'

(Еова Е.) или ђул
1 . Шена историја тесно је скопчана

са историјом цивнлизације, п стоструко је уплетена у исто-

рији људства и људског живота.

Да ја знадем моје бјело лице,

да ће тебе млад војно љубити,

ја бих ишла у зелену башчу,

сву би ружу ио башчи аобрала,

из руже би воду извијала,

те би тебе лице умивала,

кад млад љуби, нека му мириши.

*

Млад је војно ружа наауиила,

вјетар дува, ружа се развија,

а од кише бива вссслија,
сунце сија, она руменија.

*

Данас ми је Сиасов-данак,

све ђевојке ружу беру,

ружу беру вјеицс вију,

а ја јадна, млада, луда,

нити берем, пити вијем.
*

Ружа сам ружа,

док ја немам мужа,

кад узимам мужа,

одааде ми ружа.
*

1
Ђул-ђевојка аод ђулом засаала,

ђул се круни те ђевојку буди.
*

Ђул мирише моја мила мајко,

ђул мирише око нашег двора,

чини ми се Омерова душа. Нар. П.
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Природа је поделпла ружу, у разним дивљим обли-

цмма, по целој северној полутцп наше земл>е. Ружа расти

но голом алпском стењу, као и по дивљим дубравама ии-

дијским; она се пење по планинама све до гранпце вечи-

тога снега, а налазимо ју н по зеленим ивицама жарке

пустнњс Сахаре, са врло красним белим цветом. Иаша

дивља ружл, расти нсто тако по Азији и Африци, као и

код нас. Сви велики народи имађаше своју особену врсту

ружв, коју су неговали н свуд ју у-за-се носили. И у ста-

ром завету спомиње се ружа на више места, само се нигде

не спомиње код старих Јевреја, и с тога историчари мисле,

да је ружа тек после Христа пренесена из Сирије свога

отачества у Иалестину.

Пз Азије је нагла цивилизација, а шњом и нега руже

у јужну Европу. Стари Римљани и Грци, неговали су вшие

сорти и одлика руже. Још у најстарије доба беше у рим-

ској царевини, са својих дивотних ружа, најпознатпје место

- Посиддиију.ч. П Римљани су плели ружу у својим на-

родним песмама нсто тако, као што је то и наш народ

чннио и данас чини. Римљани су у свом благом поднебију

разлпковали лвтњу и зимњу ружу, што римски песник

Вирђилије у својим песмама и иомиње : „Еоза РаезП ћЈз

Погеп8<(

,
то јест, ружа иестијанска која два аута

с пролећа и с јесени. Данас се у тим класичним крајевима

изгубила ргужа; она се је преселила, са целим својим вели-

чанством, у средњу Европу, где се у такој лепоти и кра-

соти развија, да је се човек не може довољно да нагледа,

да јој се не може дивоти да надиви!

II стари народи правили су од руже мирисе, а најста-

рији производ у том погледу,
била је ђул-вода, коју су с

почетка употребљавали као лек. Доцније су производили

и уље од руже, али не на овај начин, као што се то чини

данас. Стари народи метали су од ружз лист у маслпново

уље, па га после неког времена цедпли; тако су више

пута повторавали, мећући увек ново лишће, док уље није

увукло у себе довољно мирпса. Оваковог уља од руже

било је још и за време тројанског рата. У Европи су, са
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производње уља од руже, данас чувени крајеви јужне Фран-

цуске, а на балканоком полуострову је место Казанлик.

Овде се за производњу уља употребљују две сорте руже;

једна је бела, а друга је румена. Ту се годишње произ-

води 500 до 1000 килограма тога уља, алп га је опет

тешко добити чистог, јер га мешају о другим, које доби-

вају од неке траве. По поред свега тога, Финоћа ружичног

уља из Казанлика недостнжна је.

Свеколике руже, које данас у баштама негујемо, де-

лимо у две главне класе: на оне, које само једанпут преко

године цветају летње руже ,
п на оне, које једанпут са

овнма заједно цветају, а после тога цветају целог лета на

изменце, до саме јесени јесење руо)се. У прве спада,

међу осталима, и наша обична црвена (румена) и бела баш-

тенска ружп,
коју народ у песмама и спомиње, а у друге

спадају све остале, по облику, боји и мирису разноврсне

руже, које су стручњаци у разне класе поделили.

0 зомљи, sу6рен.у и са^еау.

Сваком је познато, да дивља. ружа у свакој земљи

успева; ми ју налазимо у смољнгши, црној и белој уми, у

иловачи, у пескуши, као и стењу по планпнама, а на дивљу

ружу калемпмо питоме.

За ружу је у опште најбоље шталско ђубре, а наиме

говеђе, па онда пелео, чађ из оџака, сапуњавица итп., коју

треба нарочито онда употребити, кад на ружи одпочну да

избијају пупољци.

За сађење ружа, треба још пред саму зиму ископати

рупе, да преко зпме земља добро измрзне, да се што дубље

напоји влагом и ваздухом.

За само сађење и пресађивање ружа, најподесније је

време пролеће; према околностима можемо садити и с је-

сени, али само оне тврђе и издржљивије сорте.

Кад руже са стране набавимо, па нам прпспу суве,

што се врло лако може да позна на збабураној кори, онда
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их морамо ставити једно 23 дана у уетојану воду. После

тога времена укопаћемо их иолошке [/] у једну рупу и

покрити влажном земљом, да тако 6 до 8 дана престоје.

Ако још у њима буде заостало мало живота, оне ће се на

овај начин »повратити«.

Ако је на путу допр’о мраз до жпла, онда упаковане

руже не треба одвијати, него их сместити негде на хладно,

ал’ од смрзли сигурно место, најбоље у подрум, да се ту

полагано одкраве, па их онда можемо садити.

Румена. ружа: »Ра Кегпе*.

Ко би хтео своје руже с једног места на друго да

пресади, мора их са највећом пажњом ископавати. Ашовом,

ил’ будаком, треба, подаље од стабла, унаоколо и подубље

ударити у земљу, како би жиле што мање повредили и
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што дуже их ископали, па их онда треба лспо подкопати

и издигнути; стару земљу треба дрвеним шиљком између

жила очистити; новређенс, и нри ископавању нагњечене

жиле, треба до повређеног места оштрим ножем сасећи,

а натруле п кварне, треба сасвим до грла одсећп. Код ка-

лемљених ружа треба и све изданке на жилама, ако бп пх

било, до дна посећп.

Кад с пролећа садимо или пресађујемо, онда треба и

огранке на 26 окаца да скратимо; а оне огранке, који

бп сметали лепом нзгледу руже, треба сасвим одсећи. При

јесењем пресађпвању пак, не смемо на огранцпма нпшта

сећи, но све оставптп онакве каквп су, до пролећа.

Рупе, у које ћемо руже да садимо, морају бити тако

простране, да се жпле лепо раширити могу, да их не мо-

рамо савијати. Руже не треба дубље пресађивати, но оно-

лико, колико су и пре у земљи стајале. Кад их усадимо,

онда треба око њих да направимо тепсију (, Д у коју

ће се вода боље сливати, а одма за тим треба и добро

залити.

При сађењу и пресађпвању високих ружа, треба пре

усађивања забооти прптку, па у крај ње, усадити ружу,

јер, кад би притку после сађења заболп, могли би лако

повредити жпле. Одма треба стабло за притку и привезати,

али не одвпше стезати, да се не бп спречавао правилан

ток сокова.

0 кресаву руже.

Кресање је најважнији, а у једно и најтежрт посао при

нези ружа.. Руже крешемо, према околностима, и с про-

лећа и с јесени. За невештога и почетника је боље да

креше с пролећа. Кресањем постижемо три цељи :

1. Одржавамо руже у иуној једрини и снази. Кад не

би ружу две-три године кресали, она бп у порасту осла-

била, врхови од летошњих летораста осушили би јој се,

па бн идуће године било мање пупољака; цветови би с

годпне на годпну бпвали све неугледнији, док их на по-

слетку не би могли нп познатн, да су од ове ил’ оне пле-
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менпте сорте. У опште, цела би биљка одпочела да слабн;

а да се све то предупредп и пзбегне, да ружл остаие у

пуној једрини и снази, п да што крупнпје цветове рађа,

једино је средство иравилно кресање.

2. Дајемо ружи известан облик у иорасту, који ће да

иам гдди, па ма то у ком му драго облпку било. А да бп

мо.глп да дамо леп облик, морамо ружу још у младости

правплно подкресивати, п онда ћемо врло лако доћи до

цељп. Кад бп ру.жа с невештог кресања неугледно порастла,

Оеако треба ружу кресати

ирве године.

Овако треКе и следеЛих

других годипЗ.

О.вако друге.

онда ју је тешко поправити; ту треба, не само вештине,

него и стрпљења. Така поправка траје внше пута по 2 до

3 године.

Пре него што хоћемо да крешемо, треба одмах у по-

четку да смо на чисто; какав облик жели.ио да дамо ружи.

Високо-стабластим руо/сама. дајемо обично округао облик,

а ниским дајемо купаст пирамидалан.

3. Добијамо више и лесииих цветова. Руже, т:оје

бујно расту, треба што више у грању разређивати; а
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огранке, које оставимо као најснажније, не треба одвише

кратити. Код оних сората, у којих су леторастп кратки,

рађају доња ог:ца најлепше цветове; код оних пак, које

Овако треба кресати ириземне руже.

бујнпје порашћују, најлепше цветове рађају средња окца

на леторастима, а често бпва то и код оннх окаца при

самом врху, ако су леторастп добро развпјенп п сазрсли.

Месечарка ружа.

Све руже избијају преко године по два летораста;

један с пролећа, а други преко лета, одма пошто први
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пут прецветају. У много више прплика биће потребно, да

прве леторасте сасвим скратимо, а друге само у толlшо, да

ружп одржимо и очувамо леп облик.

II кидање сувишних пупољака, много упливише на буј-

нији пораст руже.

Ово се не чини само с пролећа и с јесени, него преко

целе године, кад је код потребно. Све неугледне пуполже

треба одкинути, јер они, не само да нам неће развити лепе

цветове, него нам узалудо слабе и саму ружу.

Нсто тако треба скресати и све слабије огранке, који

јачим и добро развијеним већ огранцима само сметају, и на

њихову штету расту. У густо порастло и неправилно ис-

прекрштано грање, треба проредити и увек до корена од-

сећп, да остало добије више сунца и ваздуха. У опште да

кажем: све оно грање треба скресати, које би кварило леп

облик целокупној биљци, па била она однегована високо,

пирамидално или жбунасто то је све једно, јер у сваком

случају треба да је облик правилан, јер је онда и лепши.

0 размножаваау руже.

Ружу размножавамо на шест начина: семено.ч, кљу-

чицама, очењем, сиајањем, иоложницама и изданцима.

Први начин није за сваког одгајивача, јер у обичшш

пршикама врло дуго траје, и не одговара нашим цељима;

то је за оне, који у велико изводе руже, и који су томе

вешти.

Кључицама можемо размножавати целог лета. За тај

посао треба узети јаке летораоте, пре но-што процветају.

На тим кључицама треба да има 2до 3 окца; лишће не

треба с њих уклањати, јер је оно нужно за увлачење хране.

Овако посечене кључице треба забости у влажан песак

(најбоље нанос), добро залити, па онда покрити стакленом

плочом. Но ако хоћемо да изведемо само 2 до 3 кључице,

онда ћемо их покрити чашом. После 14 дана, ове ће кљу-

чице показати већ живота, а после 3 недеље моћићемо их

већ пресадити посамце у засебне саксије. Кад их преса-

димо, морамо их неколико дана причувати од сунца, а
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доцниЈе их поступно привикавати и на сунце и на оштрији

ваздух.

Како се и кад размножавају руже очењем
,

то је на

свом месту речено у оиштем делу, и то је најбољи, пај-

леиши и пајарпктичпији иачин, ког једино пајтоилије и

иреиоручујем за размножавање ружс.

Сиајањем се размножава исто тако као и воћке, ал’

се тај начин код руже ретко употребљује.

Положницама размножавамо само ниске, жбунасте,

приземне руже, и то на овај начин: Око жбуна треба зе-

мљу на једно 50 сантиметара у округ, а до 20 сантиме-

тара дубоко прекопати. За тим треба у жбуну изабрати

неколико најбољих младара, па их за онолико, колико ће

у земљу доћи, очистити од лишћа, и онда их онако поло-

жити, као што је код размножавања бнља у опште речено.

За размножавање ружа положницама, најбоље је време

месец јуни, јули и август; а ако би у том времену бпла

суша, треба положнице залити. Кад се ове положнице

ужиле, онда их треба од главног бокора одсећи и у сак-

сије пресадити, па негде сигурно ирезимити, а на пролеће

их на одређена места усаднти, илн их у саксијама и даље

оставити п неговати.

Пзданке, који из жила избијају, одвајамо од главног

стабла и уиотребљујемо као подлоге за „очењс", ако тим

одвајањем не би оштетили главно стабло, пошто се при

одвајању изданака и добар дсо жила одвојити мора.

0 нези руже у башти и саксији,

Чим сијне пролеће, треба земљу око ружп. раскопати,

па их онда од приземних изданака очистити, ако их нс би

хтели оставити за подлоге за калемлење.

Месеца априла и маја треба на руже добро припазити,

јер их у том времену нападају гуевнице, које треба паж-

љиво требити п погазити; то је најсигурније средство. II

вашице се у то доба гомилице указују; њих ћемо најбоље

поништити, кад нх уварком од љутог дувана попрскамо.
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С јесени, док још руже цветају, треба нрецветале

цветове одма посећи, јер се у то доба влага у њима дуже

задржава, а та влага }
ГД И пупољцима и још непрецветалпм

цветовпма, који се у близнни налазе.

Пред саму зиму, пре но-што ћемо да покривамо ружв,

треба да премажемо стабла внсоко-стабластих рлужИ, смесом

Високостабласта ружа.

од: 2 дела житке говеђе балеге, 2 дела чађи из оџака и

једног дела креча. Овим премазивањем уншптпћемо сву

жгадију, која се је у корине пукотине увукла да презимн.

Од те смесе бпће доцније и кора светлија и једрија.

У колико нам се више приближује зима, у толико ћемо

озбиљније мислмти на начпн, на који ћемо најбоље да спре-

мимо рул/се за зпму. Овде је место, да о томе мало више

проговоримо.

У оним крајевима, гдс се виноградп преко зиме загр-

тати норају, оиде сс морају и рулсв иреко зиме заштптпти.

То заштићавање извршује се на разне начине; на једном

се месту један, на другом други начин ноказао као повољ-
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нији, бољи и кориснији. То зависи од места и од пораста

ружиног.

Први је услов за добар успех: да се руже не замота-

ва.ју ни претриавају одвише рћно. Посве је нужно, да дрво

на ружама довољно отврдне, да сазре пре, но-што ће се

замотати ил’ претрпати; да лишће већином само опадне, и

да сокови престану радити. Овде се треба прпдржавати

оног старог и опробаног правила : да се ружв не иокривају

ире, док их неколико јачих мразева. не оиале.

Најдрагоценији, најбољи, а при том и најјеФтинији ма-

теријал за покривање ружа, без сумње је земља; она

нам стоји на расположењу свуд и у свако доба. Земљом

се покривају све племенитије руже тврђе природе, и оне,

које су летос на мртво око калемљене. То покривање зе-

мљом, сасвимје просто: Треба измерити висину стабла, па

Пирамидална ружа.

видити, где ће од прилике допретикруна на земљу, кад се

буде превила, па онда треба на том месту земљу мало

рашчиститп. На ту страну треба стабло пресавитп, али врло

смотрено, да се не преломије, или да кора не попуца. Где

је нужно, треба стабло п дрвеним кукама земљи прику-

чити; испод саме круне, бпће то најпотребније. Иа круну

треба сад нагрнути суве, ако је икако могуће песковите

земље. Земља несме бити смрзнута.

730



Ако би наступила л.ута, сува зима без снега, оида

треба преко земље нанети суве сламе, а на ову опет мало

земље, да ју не би ветар однео.

Врло је погрешно, да ое за полагање круне, копају

читаве рупе; довољно је, кад се оно место, где ће при-

лећи круна, мало само саструже, да не буде траве, да буде

чиста земља, јер би трава под круном трунула и штетила

круну, а у рупу
би се сливала влага, што би за круну та-

кођер штетно било.

Ако би икако било могуће, треба и превијено стабло

земљом покрити. Кад се на овај начин ружа, покрије, онда

ћемо ју с пролећа, кад ју будемо одкрилп, наћи подпуно

здраву и добро очувану. Ако се не може и стабло да за-

грне, онда га треба, овлаш само, сламом обмотати, што је

свакојако боље, но да голо презими. Неки обвијају стабла

сламним плетеницама; то није нужно. Впђао сам, где неки

старим крпама обмотавају стабло; то је врло погрешно, јер

се под крпама стабло упари, па онда лако прозебе и попуца.

Има случајева, да не можемо на овај начин покрити

ружу, н. пр. кад је стабло одвише слабо, или је испуцано,

да га без оштете не би могли савити; исто тако не мо-

жемо савијати нп дебела стара, или кратка стабла итд. У

свима тима, и подобним случајевима, треба ружв оставити

у свом правом положају, па их довољно обмотати сламом.

Па и на тај начин није нужно, да целу ружу, од корена

до врха, обмотавамо сламом; то би бпла претерана предо-

храна. Усправно стојеће стабло, неће тако лако да про-

зебе, као оно превијено.

Кад тако гбло стабло премажемо кречом ил’ житком

крављом балегом, то је за њега довољна заштита, и онда

морамо само круну обмотати сламом; а за сваки случај,

можемо преко сламе обмотати и неку стару, продрту асуру.

Али пазите! Тај завој не смете тако стегнути, да се гране

као метла збију; с тога треба између грана сасвим лабаво

угурати дугачке сламе, да се међусобно што мање дотичу.

Ниско, до земље калемљене руже, које у групама или

посамце негујемо, довољно је, да се само земљом загрну,
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као што се обично чокот загрће. Они ограици, који изван

земље остану не загрнути, могу п да промрзну, ништа нс

мари, пошто их с пролећа и онако морамо скратпти, оре-

зати, као што је напред показато.

Приземна ружа.

С пролећа не треба одвпше рано бткривати руже ;

боље мало доцније; а кад их одкријемо, онда/ћемо.им одма

датп и притку, и кресаћемо их. Гранчице, које впдимо да

су најздравпје, скратићемо на 26 окаца, па ито само

оне, које мислимо у круни задржати, а остале ћемо све до

корена посећи и уклонити.

Неговање ружа, у саксијама, није баш тако тежак по-

сао, као што неки мисле, само кад човек на свој рад при-

пази и прописаних се правила придржава.

Ко би желео, да неку ружу пз баште у саксију пре-

сади, тај мора изабрати и подесну сорту, јер нису све сорте

подесне за неговање у саксијама. Побрајати овде сорте за

саксије, неби имало цељи, пошто се сваке године нове сорте

продају, а старијпх сората нестаје, али опет зато могу пре-

поручити следеће: Лl(гесl СсЛоггп) (као ватра црвена), Ва-

гоппе пе ЕсЛћбсћИЛ (нежно румена), Ватоппе сlе МаупагсЈ.

(чисто бела), СоуиеИе сlез Мапсћез (чисто бела), Вис пе \Меl-

- (загасито-црвена, с црнкастим преливом), СЈпееп о!

(изврсно румена) пт. д.
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За обпчну негу, у башти, најпрнкладннје су следеће

сорте, које су се до данас у трговинама стално одржале:

Вегпе ХаИшИе сlе BегИе (срискп краљица Паталија —крунна,

сасвнм пуна, нежно румена, изнутра жућкасто-бела), Ва.

Вгапсе (румена), Ва Еегпе (румена), Регlе сlе Вуоп (жута),

Матесћа! Xхеl (жута), боииетег сlе Маlтагзоп (беличасто-

црвена), Вlапсће сlе Меги (бел а), Мопlе Сћггзlд (црно-цр-.

вена), Магге иап Ноиllе (отворено-жута, с поља бела), Bооетг

сlе Раиl Хеугоп (отворено-жута с руменим преливом) н т. д.

За саксију треба узети ружу, која није старпја од две

годпне, која је подпуцце здрава, па ју с јесени лено пз-

вадптн нз зем.ве са свпма жилама. Прп вађењу треба добро

прппазптн да се жпле не повреде, нарочито оне танке

„власнице®, које су најнужније, да ружа у саксији добро

„прпрастн
к

, т., ј.'да се прими. У псто доба треба се по-

бринути и за подесну земљу. Свака добра баштенска земља,

кад јој се дода мало добро сагорелог говеђег ђубрета,

добра је за ружу \ још треба додати и мало крупног песка

н пепела. Пепео не треба просејавати; боље је кад у њему

нма и по неки комадпћ угљена.

Ружу треба у сакспју пресађивати с пролећа; најбоље

у другој половнни месеца марта. Може и с јеоени у месецу

октобру. Саксије треба да су толико велике, да се жиле

могу лепо сместитп, н увек је боље да су уже а више,

него да су шнре а ниже. И за руже треба метнути добру

дренажу.

Пре, или одма после сађења, треба ружу скресати. У

пролеће пресађену, треба скресати на 2 —3 ока од земље;

а с јесени пресађену, не омемо тако кратко кресати, и у

том ћемо случају на свакој гранчпци, коју мислнмо да за-

држимо, оставити 56 окаца.

После сађења треба ружу одма и залити. Затим ју

треба сместити негде на тамно, затворено место, да добро

„прпрасти«, и за сво то време треба ју орошавати млаком

водом, сваки дан изјутра. Кад ргужа покаже новог живота,

кад почну да избијају новп изданци, знак је да је прирастла,

да се је примила, и онда ју треба по мало износити на

свеж ваздух и јачу светлост.
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Ако је то сађење извршено с пролећа, онда треба

руокуу са саксијом заједно до обода укопати у земљу. Да не

бн жиле кроз ону доњу рупу нрорастле, треба испод сак-

сије подметнути комад црепа.

Ружа у саксији.

Ружу у саксији не ваља излагати најжешћем сунцу, с

тога ју треба на таково место укопати, где ће бити заш-

тићена од подневног сунца.

С јесени засађене -руже остају у соби; ту им треба

дати места на прозору.

У једној истој саксији, може ружа остати 23 го-

дине. После тога времена треба ју прегледатп, па ако су

жиле сасвим пспуниле саксију, онда ју треба у другу, мало

већу пресадпти. Алп је свакојако боље, да ју сваке године
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пресађујемо, па бпло с пролећа, било с јесени, то је све

једно; сваке године пресађиване, боље ће и онажније по-

рашћивати. За бујнпје пак руже, боље је, да се с јесени

пресађују, јер се онда налазе у извесној почивци, па могу

боље да поднесу сасецање жила.

И при гајењу руже у саксији, такођер је најважнији

посао кресање; од тога завпси свакп даљи успех. Нарочита

правила не могу се овде прописати, али у опште важи ово :

Руже снажнијег пораста, треба скресати на 23, а оне

слабијег пораста на 34 ока. Да се у оамој ствари ово

мора и другчпје извршити код извесннх сората, по себи се

разуме, али то »другчије®, мора се искуством научити; из

књиге се то не може научитп; сваки ће то код извесних

сората впдити како, п у колнко треба да креше.

На добар успех уплпвише много и правилно заливање.

Оно се управља по времену кад руже порашћују, пли кад

почпвају. Зпми, кад руже почпвају, треба их само толико

заливати, да им се труба не сасуши; а кад с пролећа почну

да крећу, онда их треба поступно све више и више зали-

ватп. Кад одпочну пупољци да се указују, онда треба сва-

ких осам дана по једанпут залити размућеном крављом

балегом, а после цватње треба са заливањем поступно по-

пуштати.

Кад се већ приближи зима, онда треба помишљати и

на зимовник; али, докле се год може, треба руже оставити

на пољу. Па и мало мраза не шкоди руа/си у саксији, само

несме промрзнути цела труба. ■— Простран, видан и сув

подрум, врло је подесан за зимовање ружа, ал’ и овде

смеду руже само дотле остати, док су у почивци. Чим од-

почну да »терају«, треба их из подрума изнети и у неку

видну, сунцу изложену собу унети, и одма близу прозора

сместити; кад год би се указало блажије време, треба

прозоре отварати, да руже добију што више свежег ваз-

духа, јер светлост и свеж ваздух, то су им сад два нај-

главнија услова за добро и напредно успевање, порашћи-

вање и цветање.
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Један од најжешћих иепријатеља ружиних, за цело је

илесап буђа. Она на виделу изгледа као неки ситан бео

прашак, који је у стању, да и лишће и цветове за 10—l4

дана унншти. Лншће се смотава, младари поцрне, пупољцп

пожуте и опадну. Ово је болест, која се мора одма лечити

чпм се укаже, и то на овај начин: сво грање мора се

скратити на 23 окца; п то је ове што се може учп-

ннти, пошто сва друга средотва нусу ни у ком случају
помагала.

Друга је оолест хрђа,. У овој болеоти добије лишће

црне пеге; она се само на лишћу показује и с тога није

тако опасна пупољке и цветове. Средства против ове

болестн немамЦ до одсецање сасвим нагрђених листова.
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ОБЈАШЊЕЊЕ

научних придева.

Свака бпљка има своје „научно
<(

име по Фамилији којој

прппада; то је пме састав.вено пз класичнпх језика: латин-

ског пли грчког. Та се нмена Фамплпје не мењају. Ио да би

се разне врсте, сорте и одлике (варијететиј у једној Фамилијп,

једном таковом сродству, једна од друге тачније обележиле,

то је уз Фамплијарно име додат и по један ирпдев (код некпх

бп. има п впше таковпх придевај, којп члана, или срод-

нпка једне псте Фамплпје, тачније обележава.

Тако н. пр. да узмемо одма први наш цвет: А/ЖСум.

„ Алисум (< је пме Фамилије. Али та Фамилија има више чла-

нова, впше сроднпка, којтг ое међусобно, било по аорасту,

бпло по лишћу, било по облику и боји цветова, један од

другог разлпкују, а та је разлпка за нао цветаре од врло

ве. важностн при пзбору п употреби разнога цвећа, а

нарочито разнпх одлика. једне исте Фамилије. Од те дакле

Фамилпје Алисум-а, имамо наведене три одлике, које су обе-

лежене са придевима; Bахаlлlе, и сотрасШт.
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фамилија: ирпдев :

АЈуззига захаШе

А1уззит уаг1еда1ит
оа једним придевом

АЈуззит сотрас!ит

11.1И Г

ВЈапкћив сћјпепбјз 1шрег1аИб

ВЈапШиз Поге р1еп° , оа два придева.

В1ап1ћиз оћтепзЈб ТаохшаШз ;



Ево дакле објашњења, шта ти придеви значе:

Аћћ геугаШб, скраћен, кус.

аћпоггшз, необично нешто; ванредно.

аћогИупз, онакажен; неразвијен.

аћгирШз, преломљен; испрекидан.

аћуззтшиб, абисински; из Абисиније.

асаиИб, асаи!е, без дршке.

асоотобаШз, подесан; приљубљен.

ассгевоепб, шхо непрестано расти.

асерћаШз, безглаван.

аоег, асгlз, аоге, љут.

асегозиб, иглаот ; крут.

асеШбив, кисео.

асlсиlагlB, игласт.

асШШиз, накисео.

асшаоИопша, сабљаст као диот у пе-

рунпке.

аоошШоИпб, с лишћем као што је лиот

у једића.

аогосагрив, са шилатим плодом.

аогореl:аlиB, на врху ћубаот; капораст.

аоШеаШз, бодљнкав.

абепорћуИиз, о брадавичастнм листом.

усправљен.

абиll:егlпиB, неистинит, Фалишан.

абуегваИб, наспрамно.

аШмв, одичан.

аМсапиз, аФрпкански; из Африке.

аЈЈауоШез, слично агави.

аlаlа, крилат.

аlћеllиз, белпчаст.

аlћlоаиllB, с белим стаблом.

аЊо-ошоШз, белим опасан, обивичен.

с белим окрајком.

аlћит, бео.

аlеигll:еB, брашнав.

аllорlесl:иB, обвијен ; обмотан.

аlреBlгlв, што расти на ниским Алпима.

аlршиб, што раотн на високим А.шима.

аИегпИоИиз, с изменичним лишћем.

аШBBlтиB, врло висок.

атаћШз, љубак ; мио.

атагеИиз, нагрк; што мало гбрчи.

атагошоиз, амазонски.

атегlоапиб, американоки ; из Америке.

атоепив, пријатан ; допадљив.

атогрћив, без Форме ; наказан.

апlгаоl:иоBиB, повијен.

узан.

аппШапз, протенаст.

апппиз, једногодан.

арегlиз, отворен ; развијен.

арћуИиз, без дишћа ; гб.

ар!сиlаl:иB, фино заоштрен; кратко за-

оштрен.

ациаИсиз, биљка која у, и.ш на води

расти.

агћогезсепз, отабласт.

агепагшз, што на песку расти.

аг§епl:еиB, сребрнаст.

са оребрнаотим лиотом.

агМсиШиз, чланковит.

азеепбепз, што се пење ; вијуга.

азоlерlа(lеиB, свилаот.

азгаИоиз, азијатски; из Азије.

азрегИоИиз, о храпавим листом.

аззеШогтlз, бабураот.

аШтагшз, ситно испрскан.

аlгоригригеаз, угасито-пурпуран.

аигеиз, аигеа, као злато жут.

аигатШасиз, неранџаст.

аигlооlиз, уваот.

аипсоШиз, мало уваст.

из Аустралије.

аиШтпаИз, јесењи.

агигеиз, као небо плаветан

Вагћаћиз, брадат.

ћеl§lсиз, из Белгије.

ћеПиз, леп.

ћ!а1а(;и8, двокрилан.

ћ!ооlог, двобојан.

ћгсогшв, ћгсогпиШз, двороги.

ћИаггиз, двореди.

ћШбиз, прецепљен; на двоје подељен.

ћШогиз, двоцветни.

ћИоИиз, двопер, дволист.

ћхршпаШв, двојно-пераст.

ћггасИаћив, двозрачан.

ћШпбиз, дрбжесан.

ћоћгуИз, гроздаст.

ћгаоћуреl:аlиB, с кратким цветнгш лиш-

ћем.

ћгаоШаћиб, с дебелим листом.

ћгеуИоИие, с кратким листом.

ћгсуlћатаlиз, с краткпм кукицама; о

кратким кукаотим бодљикама.

ћгеујз, кратак.

ћгуогбез, оличан маховини.

ћиЊозиз, кртолаот; некад значи и лу-

част.
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ћиИаШз, надувен.

ћугапИсиз, цариградоки; из Цариграда.

Саезриозиз, побусан.

саlсага(:из, мамузаст.

оаlсагеиз, што на кречној земљн расти.

саШогшсиз, из КалиФорније.

саИозиз, жуљав; дебело-кор.

саlорћуllиB, деполист.

саlусап(:ћиB, мирисан.

сатреB(:гlB, пољоко; што у пољу расти.

сапа(lепBlB, из Канаде.

сапИвЈаћгит, олично полијелеју; више-

крако.

сапсИоапб, беличаст.

оапШИит, чиото бео.

сапиз, пепељаст; сив; сигав.

с танким влаоима.

сарШиз, као коса; као власи.

оаргlоогпlB, рожаст.

оагаоазапа, из Каракаоа.

сапћаеиз, из Карибее (јуж. Америка).

сагшаШз, чунаот; чункаст.

сагпеиз, као меоо црвен; путенаст.

сагпозиз, меснат.

хрскавичаот.

саисазтиз, из Кавказа.

саиИаЕиб, репаст; с репом.

сепШоИиз, многолиотан.

серћаlо(:ез, гдавичаст.

сегаЕорћуИиз, с рожастим, воскаотим

лишћем.

сегеиз, воскаот.

сегтиз, жут као восак.

оегпииз, сегпиа, повијен; савијен.

сегуlриlа(:иB, гушаст.

сћlпепBlB, из Китаја; из Хине.

сћlогап(;иB, са зеленим цветом.

сћlогоlеисиз, зеденкаото-бео.

оћгузасапШиз, са, као злато жутим бод-

љикама.

сћгубапШиз, жут као злато.

сћгуворћуИиз, оа, као злато жутим ли-

шћем.

СIСOПШB, с дугачким кљуном.

отсШв, опаоан; сумњпв.

ојпегеиз, пепељаот.

оиИга, белоока.

стстаИв, пужаот; умотан; увучен.

оЈггћовиз, чапаст ; о чапама (хвата-
лицама) снабдевен.

оИгтив, као лимун жут.

сlапсlеB(;тиB, о прикрипеним, скрипеним

цветом.

оЈауаШз, ћЈлаот.

оlауllогтlB, кдинаст.

оИпорћуПив, о повијеним, обореним ли-

шћем.

сосотеиз, окрлетан; црвен.

оосћlеагlз, кашпкаст.

ооеlезl(пиB, оое1в8(:18, као небо плав.

ооепПезоепб, плавичаот.

соегиlеиз, плав.

ооlоћ!сиB, из Колхиоа на црном мору.

соlога(:из, обојен.

соlићгlпиз, змијаот.

ооштипlB, нешто обично; опште.

сотозиз, ћубаст; капораот.

сотрИсаЈив. наббран; сложен.

сотргеззиз, збијен; плоонат.

оопоlппа, уресна; украсна.

соп§’lоћа(:иB, чвораст; гукаст.

соипа(:иB, орашћен.

оопбоИПа, чврот.

соп(;огl;иB, увијен.

согсlаl;иB, согбгЕопшз, срцаст.

оопШоИиз, оа орцастмм лиотом.

ооггасеиз, кожаот.

оогпlсиlа(:из, рожаот.

оогшдегшз, рожаст; као рбг пзвијен,

согпШиз, рожаот.

оогопагшз, венчаот ; крунзст.

оогопаЕиз, венцем овенчан.

согзшиз, са острова Корсике.

согЕибоМез, из Кортузе.

оогизоапз, светлуцаот.

согутћШогиз, са штитаетим цветом.

созШиз, ребраст.

огаббШогиз, с дебелим цветом.

сгазбИоИиб, с дебелим лиотом.

сгаазЕрез, о дебелом дршком; дебе.шм

стаблом.

сгавзиз, дебео.

огепаШз, ровашен.

сгспИиз, длакав ; о дугачкнм длакама.

огјзриз, кудрав; коврчаст.

спзШиз, увораст; као петлова креста.

сгосеиз, жут као шафран.

сгиоЈаШб, укрштен; иопретуран.

сгуаЕаШиив, криоталан.

сиоиШиз, капуљаст.

сиоишегИоИив, с лиотом као у крас-

тавца.

сипеаЈив, клинаот.

сигуаШз, повијен; оавијен.
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сиврШаШв, на дугачко, или чекињасто

заоштрен.

суапиз, суапеиз, угасито-пдав.

сусlорз, кругласт.

I)атабсепа, из Дамаска,

базуаоапПшз, с вунаотим гранама.

ДабурћуИпз, о вунаотпм лишћем.

(IесареlаlиB, од деоет лиоти састављен.

ДеоИпаШб, доде оборен; повијеи.

Иеоигаћепв, подожен.

ДеИсаlиз, прекрасан.

<lеllоlсlвB, триугласт.

бепИбвпз, низак.

ДепбаШб, зупчаст.

ДепИгоШвб, грмаот ; жбунаот.

Депз оапlз, као псећи зуби.

ДепзШогпз, са збијеним цветом.

Иепllсиlаlпз, ситно зупчаст.

ДерепДепз, стрмогледан.

бергеззиз, оплоштен.

(Иасапlћиз, с две бодљике.

сИарћаппз, провидан; прозрачан.

сИоћоlотиз, рачваот; ракљаст.

сИсћгоаоапЉиз , о разноврсним бод-

љикама.

(Ибутпз, двострук.

сИlоттlB, неједнак.

сШЈпбив, проширен.

<ИlаlаlпB, раширен; распрострт.

сИтшпlиз, ома.lен; смањен.

сИтогрћиз, дводпчан.

сИобСопДез, вијугав.

сИрlегпB, двокридан.

сИбсИопшз, котураст.

(Изрегзиз, расут; раштркан.

сИззесШз, ситно усечен; испресецан.

двокдасан.

(ИBlогlпB, увпјен.

сllтагlоаlиB, разапет.

(ИуегбИоИиз, разно.шст.

сИуlзиB, подељен ; испрекидан.

ДотебПопз, домаћи.

Иптозпз, жбунаст.

Дирlех, двострук.

Иигиз, тврд.

ЕсћlпаlиB, бодљикав.

есћшоlогтlB, јежаст.

еlаlпB, висок.

еlазllоиB, растегљив.

еlа!lог, виши.

еlе§апз, укусан; одабран.

еlоп§аlиB, опружен.

етшепз, отличан; угледан.

еппеаоапШиа, оа 9 шиљака, бодљика

еппеарћуПиз, оа 9 .шотова, деветолиот

епзаШз, сабљаот.

ерћетегиз, једнодневни.

ерјдаеиз, надземни.

есЈиПапз, јашећи.

егеоШз, уоправљен; прав.

егlапШив, о вунастим цветом.

егшасеив, јежаот.

егозиз, оглодан; изеден.

егићезсепб, црвенкаот; бледо-румен.

егу4ћгlпиB, црвен као мерџан.

егуЈћгорћуПиз, с црвеним листом.

еиоМогив, пријатно зелен.

ехаПаШз, у порасту висок.

ехоеШиз, виши.

ехјшшз, изврстан.

ехогШШз, гб; без љуске; без коре.

ехјдиив, неугдедан.

ехрапзиз, проширен.

ехрlапа!иB, јасан, раширен.

ехдшзПив, одабран.

ехзсагриз, без дршке.

ехBег{из, напред отојећи; предотојећи

ехзибапз, изнојен.

ГаЉаШз, српаст.

Iаllах, варљив; сумњив.

Латшз, редан, (у сложеним редовима

ћПагшз, дворедан ; Iгl-Iагlиз , тро-

редан итд.).

Iазоlаl;иB, тракаот.

Iазсlоиlагlз, китњаст.

I‘абllдlаlиB, привршан.

IаBlиозиB, уресан; красан.

{аПИз, пдодоносан.

IепезlгаllB, провидан.

ИlатепlозиB, кончаст; вдакнаст.

ИИсИоИиз, о перастим дишћем.

Итћгlаlиб, ресаст.

Иззиз, прецепљен.

ИбlиlоBиз, цеваст; шуиаљ.

ПаћеШЕоИиз, с депезовитим дишћем.

Паомбиз, млитав; увео; кдемпав.

ПадеlШогтlз, живичаст; розгваст; би

част.

Пауезоепз, жућкаст; бдедо-жут.

Па\чзршиB, оа жутпм бодљикама, ку

кицама.

Паупз, жут.

Патоујгепз, жуто-зеден.
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ПехШз, витак.

ИехЈзршиз, с повијеним бодљикама.

Пехиозиз, тамо-амо извијен.

Иоге аlћо, с белим цветом.

Иоге рlепо, о пуним цветом.

Поићипбиз, биљка која много цвета.

ОогШиз, с пуним цветом.

ПиИапз, с пловећим, пливајућим листом.

ПцугаИб, биљка, која у текућој води

расти.

IоесИШB, смрдљив.

Iоllасеиз, листолик.

(оИаЈиз, лионат.

IоШ с променљивим, шаре-

ним листом.

(опЈапиз, на извору растећи.

IогтоBlBBlпшB, дивотан ; красан ; нај-

лепши.

Јогтозиз, леп ; угледан.

Iга§;ШB, крт.

I‘га§тапз, пријатно мирисан.

ШошЈозиз, диснат; брснат.

ШисШег, ћиоШлсапз, родан.

I'ти(еBоепB, поду-грмаст.

(гиИоапз, Шићсозиа, грмаст.

Iиl§епз, сјајан.

1и1а;1(1и8, оветлуцаот.

Iиlуиз, жуто-омеђ.

ШгоаШз, рачваот.

ШзсаШз, смеђаст.

Шзсиз, угаоито-смеђ.

ШзИогшхз, вретенаот.

ГтаЈеаШз, налик на шлем.

“■агЈЈашсиз, са гарганоких планина.

§'етшаШB, двоотрук; такаот.

аетшШогиз, с два цвета.

геттИоИиз, дволиот; двопер.

§епсlапоlсlеB, олично линцури.

§епlсиlа(:иB, згдобаот; члановит.

§егтапlоиз, из Немачке.

§lаћег, гладак ; ћелав ; гб.

§lа(Иаl;иB, сабљаст.

§lапсlиlоBиB, жљездаст.

§lаиоиз, плаво-зелен.

§lаиоеBоепB, бледо-плавичасто-зеден.

§lегlсиlаШB, налик на шешир.

§lоћа(:иB, клупчаот.

§lоћозиз, куглаот; кругласт.

ЈНотегаШз, у клупче смотан.

§lогlоBПB, прекрасан.

§ШlшоBиB, лепкав.

§lусlрћуllиB. слатко.шст.

јЈгаоШз, танак; внтак.

сличан трави,

§гагшш{оlшз, с травастнм лишћем.

с крупним цветом.

пријатан,

§гауео!епз, јако мирисан.

§тlзеиз, сигав; пепељаст.

иопрокан.

§;утпосlасlиз, с голим огранцима.

прстенаст; колутаст.

НаешаШрћуИиз, с црвеним дистом.

ћаетаЈозИарпиз, црвен.

ћатаШз, кукаст; повијен ; извијен.

ћазlа(;иB, ражњаст.

ћазШlз, стреласт.

ћећеоЈасЈиз, кус; окраћен.

ћећегасеиз, сличан бршљану.

ћеllап(;ћоlсlеB, сличан оунцокрету.

ћеИозсоршз, биљка која се по сунцу

обрће.

ћеlте(lсиB, из Швајцарске.

ћетlBрћаег!сиз, полукругласт.

ћераЛоиз, јетренаст.

ћер4арћуllиз, са седам листи.

ћегаоlеllоllиз, о листом као у (,медве-

ђе шапе” (биљка).

ћегћаоеиз, зељаст.

ћегтарћгосШиз, једнодома биљка.

ће(егорћуllиз, с разноликим листом.

ћехарћуИиз, шеотолист; шестопер.

ћШегпиз, озим; зимоки.

ћсетаИб, озим; зимоки.

МрроогерИопшз, слично коњској под-

ковици.

МгзиШз, о гуотим длакама обрастао.

ћиЧеИиз, с кратким чекињама.

ћхгШз, с крутим длакама.

Мзрашсиз, из Шпаније.

ћЈзрјбиШз, с кратким и дебелим дла-

кама.

ћсзрШиз, о кукастим чекињама.

ћоlобегlсеиз, са кадифасгпм, свилеиим,

длакама.

ћоlоз(еиз, као кост тврд.

ћогЈгопЈаИз, раван; положен.

ћог(епBlB, биљка која се у баштп нс-

гује, гаји.

ћитИизиз, опружен.

ћитШз, низак.

ћиттатиз, о крупним брадавицама,

израстима, иди гукама обрастао.

741



ћуасшШПогпз , о цветом налик на

цвет зумбулов.

ћуасшШЈпив, плав као зумбул.

ћуаИпиз, као вода, или као стакло про-

зрачан.

ћуапз, зевкаст.

ћућгМпз, мелез.

ћуетаИз, зимоки.

ћу§горћуllиз, биљка која воле воду или

влагу.

ћутаШсиз, са хималајских иланипа.

ћутепорћуИиз, с кожаогим листом.

ћурегћогеиз, ћогеаИз, оа севера.

ћуроога(егИоИиB, с листом налик на

послужавник.

ћуро§аеив, подземни.

ћуро§lоBBиз, с језичаотим диотом.

ћуз(МB, с бодљикавим чекињама.

ЈћепсШоИиз, с дистом као у „'снијега. 8

Иаттеиз, као ватра црвен.

шлћпоаШз, сложен као цреп на крову

(н. пр. лишће у цвету од ђурђине

итп.).

Iттасиlа(иB, чиот ; без пега ил’ пљо-

сака.

ишпегзиз, утопљен; понорен.

(треиаИз, царски.

IтрlехчB, обвијен.

шаедиаИз, неједнак.

IпаедиПа(егаИB, о неједнакпм сгранама.

шсапив, сигаво-пустенаот.

шсагпаШ«, бледо-пУтеа, отворено месне

боје.

шоЈзиа, усечен; раснорен; поцепан.

шоИпаШв, унутра нагнут.

(псШзиа, затворен.

ЈпсотрагаћИЈз, нема му равног (у ле-

ПОТИ).

(псопBрlоииB, неугледан.

тсигуиз, унутра повијен.

IпсИсиB, из Индије.

(псИуЈзиз, једноставан ; с простим ста-

блом.

IпегтЈB, го; без бодљикб.; безоружан.

ш!ее(огшB, нешто што бојадише.

ш('еB(апB, 1п!е8(и8, опасан; шкодљив;

оружан.

ш!1а(п8, надувен.

Iп!гас(иB, као кодено превијен.

Iп!ишИћиШогтЈB, девкаст.

Јппа(иB, срашћен; урашћен.

шобогиз, без мириса.

шдшпапз, прљав; убрљан; пљоскав.

таегШз, умехнут.

извротан; а понекад значи и

обележен.

шlе§ег, нераздвојен ; цео.

Iпl;е§еггlтиB, с целим ободом ; по ободу

раван.

ш(;е§:гИоlшB, с гладким, дедим листом.

т!егтесllиB, у срединн стојећи.

т(:еггир(:иB, прекинут; раздвојен.

1п(;ег(;ех1и8, взвезен ; проткан.

1п(;ог(;и8, унутра оавијен.

ш(г(оа(;иB, јако замршен.

Iпип(lаlиB, биљка која на поплављеним,

подводним местима раоти.

IауегBиB, наопачке окренут.

туоlисга(иB, умотан ; увијен.

туоlи(иа, инутра савијен.

IпуоlуепB, умотан; увиЈен.

1г1(1е8оеп8, у бојама као у дуге.

тоШез, слично перуници.

Iгге§иlагlз, неправилан.

Iггl§ииB, у води раотећи.

гваћеИпив, лаваст; жут као дав.

Iзоре(аlиB, с једнаким цветним кру-

ницама.

180рћу11и8, с једнакии дшпћем.

КаИсиз, из Италије.

Јап(ћ!пиB, љубичаст.

јаропlсиа, из Јапана.

јића(иB, гриваст; накоотрешен.

јиШег, биљка која рађа ресе, као на

пр. леока.

јипсИогтЈз, налик на сигу.

Кегтезшиз, црвен као гроздбоја.

IЈаћеllа(иB, с мадим усницама.

Iаћlа(иB, IаћlоBИB, уснат.

IасШег, смоласт.

Iасега(иB, поцепан.

Iасlпlа(из, ресаст; изрецкан.

Iао(езсепB, млечан.

Iао(еиB, бео као млеко.

1ас118(г18, биљка која у језерима растп.

Iае(еу(гепB, живо-зелен.
•

Iав(из, весео; жив.

Iаеуl§:а(иB, м^згаст; некад зиачп и у-

гдађен.

Iапа(иB, вунаст ; рунаст.

Iапоеоlа(иB, копљаст.

IапсИоlшв, с копљастим листом.
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Iапи§lпозиB, маљав ; на кратко рунаст.

1а81ап(;и8, чуиав.

IаlегlреB, устрањен.

Iа(егШиB, као цпгла црвен.

IаШоlшB, са широким листом.

IаПBBlтиB, врло широк.

IаlиB, широк.

IаигПоlшB, с диотом као у ловорике.

ШхШогиа, о лабавам цветом.

Iахиз, лабав.

IетпасеиB, сличан сочивици.

1еп(:1ои1аг18, о.шчан сочиву.

IепП§шоBиB, пегав.

Iеораг(lшиB, шарен као леопард.

1ер1с1о(:и8, крљуштав.

IерlсlиB, налик на рогоз, на трску.

IергоBиз, издрт; раоцепљен.

Iер(орћуllиB, танкодист.

Iеиоап(:lшB, бело-цвет.

IеисопеигиB, о бедим жилама проткан.

Iеисорћуllиз, бело-дист.

дрвенаст.

Нзиlа(:иB, тракаст.

Шасеиз, љубичаот.

НИасеиз, налпк на лијер.

НшћаШз, порубљен; обивнчен.

Нтовиз, бнљка која у брљузи (блату)

расти.

Цтпоћшз, биљка која у барп раоти.

НпеагНоНив, с .шнеарним дистом.

Ипеагса, .шнеарно.

Ипеа(;иB, исцртан.

lш§иlа(;иB, језичаст.

ИпНоНиз, с листом као у лана.

ШогаНз, биљка која најрадије на оба-

лама расти.

Iшl<lиB, оловаст.

Iоћа(:иB, пераст.

Iоћиlа(;иB, оитно-пераст ; ситно иоецкан.

IосиlагlB,lосиlа(ив, IосиlозиB, лепезовит.

с дугачким осјем; о ду-

гачкпм бодљикама.

Iоп§lоизрlB, на дугачко заоштрен.

IопдШогиB, о дугачким цветом.

Iоп§ШоlшB, с дугачким листом.

на дугачко кљунаст, по-

вијен.

Iоп;ЈlBсагриB, с дугачким стаблом.

Iоп§lBрlпиB, с дугачким бодљикама.

Iорћап(ћиз, у облику шлема.

Iогlоа(иB, оклопљен.

IотНогтlB, кајшаст.

IисlсlиB. јако сјајан.

Јисогиа, биљка која у дубрави, у гају

радо раоти.

Iипаlиа, у обдику меоеца.

КтиШиз, у облику полумесеца.

Iириlтиз, олично хмељу.

IизllапlсиB, из Португалије.

Iиlеоlиз, жућкаот.

Iиl;еиз, жут.

МаогасапШиз, с великим, дебедим бод-

љикама.

таогапПшз, с крупним дветом.

таогорћуПиз, с крупним лисгом.

таогорlегеиз, о ведиким крилима.

с великим, дебелим ко-

реном.

таогоBlаоћуB, с кругшим, ведиким кла-

сом.

тасиШиз, пљоокав; Флекав.

та§'пШсиB, прекрасан; врло леп.

тајаИз, мајски; што цвета у месецу

мају.

тајог, већи.

таlасорћуllиB, с меканпм листом.

таШоггшз, јабучаст.

татllагlз, брадавичаст.

ташсаШз, тац.шјаот.

бисераст.

окрајњи; на крају стојећп,

тагШшиз, приморскп.

тагтогаШз, мрамораст.

таl;иПпиз, биљка која у подне цвета-

таигll;апlсиB, мароканскп.

тахlтиб, највећи.

тесНстаИз, лековит.

тесНоспз, осредан.

тесНиз, средан.

тебиИагса, сржаот.

с крупним бодљикама.

те§;аб(асћуз, с крупним класом.

теlаlеиоиб, теlапоlеисиз, црно-бео.

шарен као морока кокош.

теНеиз, као мед жут.

тетћгапасеиз, станкомкожом,љуском.

тегШЈапиз, после подневни,

тегШшпаНз, подневни.

теШНоиз, о металним сјајом.

техшапиз, из Мекоике.

т!сапз, светлуцаст.

тlсгапlћиз, с малим цветом.

тШгобазув, са ситним бодљикама.
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гшсгорћуИиз, са ситним листом.

тШеШИиз, с многим лишћем.

тштшз, најмањи.

ттог, мањи.

тlпц(иB, врло мали.

ппгаћШз, чудноват.

тоШз, тоИизсиа, мекан.

топабеХрћиз, једнородан; сродан; у

једно срашћен.

топапШнб, једноцветан.

тошШогт(B, као низ бисера.

топоре(аlив, с једноперим цветом.

топорћуИнв, једнопер ; једнолист.

топз(гоBиB, наказан.

топ(апиB, планинскн.

тог!о, црно-мрк.

тисознз, бадав; слузан; пдеснив; буђав.

пшсгопа(нB, о меканим врхом.

тнКЈсапИз, јако разгранат.

тиl(lсоlог, многобојан; вншебојан.

тиКШИиз, на много делова подељен.

тиКШогиз, с много цвехова.

тиКlрlех, многострук.

тиКlгасИа(из, многозракаст.

тигаИз, на зидовима растећи.

тигlса(ив, с меким , кратким бодљи-

кама.

тигозиз, на зндовнма растећи.

пшзсоИез, слнчан маховини,

тизсозиз, маховином обрастао.

пш(аћШа, пременљив.

тсКЈспз, без бодљнка; безоружан.

тугlаоап(lша, с многим бодљикама.

тугЈорћуЦин, с многим лишћем.

тупозКјЈпшб, с многпм усецима; на

више делова исецкан.

низак ; патуљаст.

папкплепзЈв, из Нанкинга.

пагсоКснз, заношљив; опијајући.

паBи(пз, кљунаст.

па(апз, пливајући.

паушнЈапз, чункаст.

пећШовиз, магловит.

пета(ос!еB, кончаст.

пета(орћуllнB, с кончастим лпстом,

петорћуИнз, биљка која у шуми, у

гају расти.

петогаИз, биљка која растп у бело-

горици, у лиснатој шуми.

пешогознз, шумовит ; гует у огранцима.

пегуаШз, пегуовнз, жиловпт.

шсШапз, гњездаст.

шЈЈег, црн.

пl§гезсепB, ш§гlсапз, дрнкаст.

шјјгнз, црн.

пИепз, светдуцајући; светдећи; бли-

стајући.

пШсlиlиB, мало светлуцајући.

пlуаllB, на високим планинама, близу

снежне границе растећи.

шуеиз, бео као снег,

шуозиз, снежан.

поћШа, племенит.

посШЈогив, пооШгпиз, ноћу цветајућп.

побозиз, чвораст.

погтаИз, правилан.

по(;а(;и8, обележен.

пШабиз, скоро гб.

пиШсаиИз, с голим стаблом.

пибШогиз, с голим цветом.

пибиз, гб.

питтиlагlиB, као новац округао (из-

ражава се за лишће).

пи(апB, отрмоглед; висећп.

пушрћаеоШез, слично локвању.

oћсопlсиз, обрнуто-купаст.

оћсогбаШз, обрнуто-срцаст.

оћИио(:иB, превучен.

оћезиз, отечен ; надувен.

оћlа(из, на широко округао.

оћИцииз, крив.

дугулает.

оћоуаГиз, обрнуто-јајаст; објајаст.

оћзсигиз, нејасан; таман.

оћ(иBа(из, затупаст.

оћЈизИоИиз, с кукастим листом.

оћГизИоћиз, с кукастим листом.

оћlизиз, кус; затубаст.

оћтоlи(:иB, увијен.

осс((lеп(аИB, са запада.

оосиНиз, скривен.

осћтоlеисиB, жућкасто-бео.

осlоре(:аlиB, цвет с осам листића.

осиlеа(из, осиlа(из, окает.

осlога(из, обога(а , пријатно мприсан.

обогиз, мирисан.

оШсlпаllB, лековпт.

оИИиз, смрдљив.

с мало бодљпка.

оИ(огшB, посејан; негован.

оИуаеГогпиз, сличан маслпнцп.

орасиз, таман; неугледан.
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оррозlШоllиз, с наопрамним лншћем.

орШепШз, богат.

отћlсиlагlз, округао.

огсћlоlс!еß, оличан каћуну.

огеасlез, на планпни растећи.

огlвпlаllß, оа Истока.

огпаШв, украшен; лепо одевен.

огlћасап!lшß, с правим бодљикама.

оШез, уваот.

ОУаСиз, оуоМеиз, јајаст.

охурћуИиз, са шиластим, заоштреним

лишћем.

РасћуИегтхз, дебелокор.

раећурћуИиз, деболиог.

раlеасеиß, плеваст.

раИезсепб, блед.

раШсСиз, блед.

раlшапß, као шака широк.

раlшаlШсlиз, шакасто подељен.

раlтаlиз, шакаст.

раlизlгlß, што по барама п блату растп.

рапlсиlаlиз, метласт.

раппеиз, вунаот.

раппИоИиз, с вунастим лпшћем.

раппозиз, исцепан.

рарШопасеив, лептираст.

рарШозпб, брадавичаст.

рариШогшЈб, рарШозив, оспичав; б}гбу-

љичав.

ратасИзСасиз, рајскп.

рагабохиз, редак; ванредап.

рагазШеиз, наметнут.

рагсИпиз, као пантер гаарен.

рагlеllпиз, што за зид прирашћује.

рагlрlппаlпß, по двоје перасто,

рагШпз, подељен.

рагуШогиз, са ситннм цветом.

рагтИоИпз, оа ситним лишћем.

рагуШпз, врло мали; ситан.

рапшз, мали.

раlепб, раширен; одстојећи.

раlпlпß, раширен.

рауошсиз, паунаст.

ресllпаlиз, увораст ; као иетлова кре-

ста.

реИаl,иß, ресШогтхе, сличан нози.

рссllсеllаlиз, дршкав ; на дршци на-

сађен.

ресllсиlагlиз, дршкав; на дршци на-

сађен.

ресlипсиlагlз, ре<lипсиlа(из, дршкав.

реИиоШиз, прозрачан.

реИа(,из, штитаот.

репЛиШз, висећи.

решоШаШз, четкаст ; као кичицн.

реапаИш, пераст.

реп(;арћ}г llиз, петопер.

регеСЈГшиз нешто страно; са стране

донешено; необичпо.

регеппапб, вишегодан.

ретепшз, вишегодан ; трајући.

ретЕоИаШз, с прорашћеним лишћем.

регlога(;иß, прободен ; пробијен; љукаст.

регШззиз, пробушен ; рупчаст.

регШиз, биоераот.

регрепсllсиlагlß, оком; окомит.

регреШиз. непрестано трајући ; вечити.

регризШиз, врло мален.

регзЈсИоИиз, с бреоквастим лишћем.

регзоlиlиз, врло лабав.

регзрlсииз, уочан.

регЧизиз, прорешетан,

реШоМез, сличан цветном лиотку.

реИоШиз, дршкав.

реlгаеиз, реlгорћуllиз, биљка која на

стени радо раоти.

рћаеиз, мрко-црвен.

рћоеп!оеиз, црвен; јапрен ; из Фенпције.

рћуИапИгогбез, сличан цветном листу.

рћузоИез, надувен; напућен.

ршеиз, црн као катран.

рео(;ига(:иß, насликан.

ргоШз, обојен; ишаран.

рШсаШз, рИоИогтЈз, налик на шешир.

рИозшбоШиз, маљав; ситно пустенаот.

рИозив, длакав с меким длакама.

рш§шз, дебео; претио.

рсппаШШиб, у пола пераст.

ршпаШз, пераст.

рlапШогиß, с плоснатим цветом.

рlптагlпß, перасг.

р!итћеиз, оловаото-сигав.

рlптозиß, пераот.

рlилчаllß, предсказивајући кишу.

роеИопз, песнички.

роШиз, углађен ; углачан.

роЈуасапШив, с маогим бодљикама.

роlуап(;ћетиß, ро!уап(;ћиß, мпогоцветан.

роlурћуllиß, многолистан.

ротегхсИапив, поподневни.

рогрћугасагШшв, с пурпурним бодљп-

кама.

рогрћугапИшз, с пурпурним цветом.
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роггесlиз, испружен ; опружен.

роlаторћуlив, што воде воду.

ре!аlогшß, заношљив ; огшјајући.

ргаеаИиз, врдо виоок.

ргаесох, врдо рани.

ргазтиз, као трава зеден.

ргаlепзlз, на дивадама раотећи.

ргlпшlаеlоlшß, с листо.м као у јаг.шке.

рггпсерз, књажевски.

ргоћозогбеиа, ридаст ; губичаст.

ргосег, ргооеиз, дугачак.

ргоситћепз, положен, растегнут.

ргоШтсапз, о израстима ; с коздиђима

иди пидићима.

ргошгпеиз, стршаот.

сродан.

ргозlгаlиз, опружен; раширен.

ргоlепзиß, раотегнут.

ргоlгасlиз, продужен.

рзИорћуИиз, с годим лишћем.

рбШаогпив, шарен као папагај.

рићевсепз, маљав.

ри§lпlо{егиß, бодљикав.

риlсћеllиз, смањен.

риlсћег, деп.

рШсћеггшшз, врдо деп.

риИиз, црно-мрк.

риlроßиß, сочан, житак.

ситно напрашен.

риlутаlиз, постављен; јастучаст.

ритПиз, низак, патуљаст.

рипсlаlиз, тачкаст.

рипоlиlаlиз, испрскан ситним тачки-

цама.

рцц§епß, бодљикав.

рипшеиз, црвен као шипак; као нар.

ризШиз, омален.

ригригеиз, пурпуран.

ригиз, чиот.

ризlиlаlиз, оспичаст; обраотао ситннм

оспицама, бубуљицама.

ругасапИшз, с црвеним бодљикама.

ругаштбаИз, шиљаст ; пиљаст; пирами-

дадан.

ругепаlсиз, са Пиренеја.

руггћорћуИиз, о црвеним лишћем.

(ЈиасћчаШиз, са четири крила.

диабгПагтиз, четворед.

диаћгШбиз, на четири деда подељен.

диабгКоИив, са четири диста.

диасИдјидиз, са четири пара.

диабгИоћиз, са четири рбјте.

диасlпlооиlапB, на четири дела пре-

грађен.

диадпртпаШз, четворно пераот.

диасlгlуаlуlB, оа четири клбпца.

диегоИоИив, с диотом као у храста.

дшпдиап§;иlагlB, петонугдичаст.

дшпдиеЈоИиа, петодист; петопер.

цшпдиеlоћиB, оа пет кдопаца.

дитдиерагШиз, на пег дедова иодељен.

дитдиеуиlпегиз, са пет пљосака, Фдека.

ИаоетШогиз, с гроздаетим цветом.

гаоетозиз, гроздаст.

гасИаИз, зракаст.

гасИаШз, са зракастим дветом.

гасИсапб, би.љка која ниже спушта

корен.

гатКег, гат!§ег, разгранат; гранат.

гатШогиз, двоцветан.

гатозгзвгшиз, са много грана.

гатозиз, гранат.

гатШозиз, с мадим гранама.

гараоеиз, репљаот.

гееИпаШз, оборен; повијен: у страну

или доле посувраћен.

гео(:иB, прав ; усправљен.

гесигуаШз, савијен; нскривљен.

гесигуИоШгв, оа савијеним дишћем.

гесигуиз, на ннже повпјен; доде по-

вијен.

ге(llуlуиз, трајан ; подмдађен.

геПехиб, пооувраћен.

зрбке одбпјајућп.

краљевски.

правндан.

гепгЕопшз, бубрежаст.

герапбиз, заотрањен; устрањен.

герЈапз, пузећи.

гевтозиз, омоласт; лепкав.

гезиршаШз, превијен.

геllсиlаl;из, мрожаот.

геlог[из, сузвијен.

геlго{lехиз, тамо-амо извијен.

геlгогзиз, погнут.

геlизиз, подсечен; подрубљен.

геуоlиlиз, обвијен; коврљаот.

гМгорћуИиз, с иоданачним дистом.

гћобооапИшз, с црвенпм подљикама.

гћобапНшз, с црвеним цветом.

гдјШцз, крут; укочен.

зевајући.

гграгшз, на рвчним обалама растећи.

гlуиlагlз, на мадим потоцима растећи.
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тоћизШб, јак; голем; чврот.

гозасеиз, ружичаст.

тозеиз, румен као ружа.

гозlгаlиB, кљунаст.

ТoBиlагlB, у виду ружице оложен.

гоlаlиз, точкаст.

гоlшкШоlшB, с округлим листом.

гоlип(lаlиз, кругласт.

гоlшкlиз, округао.

гићеПиШ с црвсним бдесом ; с црвсвим

иреливом.

гићепз, црведкаст.

гићезоепз, зарумсњен.

гићег, црвен.

тићЈсипћиз, јако црвен.

гићl§тозиз, вишњев.

гићгlсаиllB, с црвеним огранцима.

гићгИоИиз, с црвенпм лишћем.

гшПз, неуглађен.

гиlеBсепз, црвенкасг.

гШиз, риђ; а,lатаст.

ти§'oBиB, убран; смежуран.

ги§иlозиB, оитно убран ; ситно наборен.

1-иреBlгlB, биљка која радо на стењу

расти.

гирlсоlиз, значи то исто.

гизПсиз, селски ; сељачкп ; паорски,

гиШапз, жућкасто-црвен.

гиШив, црвено-жут.

гуИЈорћуИиз, избушен; рупичаст.

BассаlиB, налик на врећу; на торбу.

засћага! ИB, шећеран
.

Bа§lllаllз, стреласт.

|а§ПШоlшз, са отреластим лишћем.

заИсишз, налик на врбу.

запсШз, свет.

Bап§итаllз, као крв црвен.

зап§шпеиB, значн то исто.

варШиз, пријатан.

вагасепЈсиз, са Истока ; иоточни.

Bагтепlасеи&, биљка која се пење, иди

која има врежу.

загтепlоBиз, биљка са жиловитом вре-

жом.

BагпlепзlB, биљка с једног норманског

острова.

ксаћег, љут ; јак ; храпав.

зсаћетгИппз, јако љут, оштар; много

храпав.

захаИШ, биљка која воле стење, камен.

BсаћlоBаеlоlшз, с диотом налик на лист

од удовице.

зсаћгеПиз, зоаћгЈПиз, иооштро; похра-

паво.

зоаћгшзсгПиа, нешго мало храпаво;

мадо оштро.

Bсап(Јез, биљка повијуша; пењадица.

BсагЈoBпB, шушњав.

BсагlаНппз, скрлетан.

8с111горе(:а1и8, оа расцепљеним цветним

листићима.

зсlасlорћуllиз, о амреластим лишћем.

80138118, расцепљен.

оличан лисичијем репу.

бсорагша, мегласт.

BСогрlоl(lеB, зглавкаст.

Bсгlрlиs, описан.

зсШаћиз, штптаст.

зесШз, иопрекидан.

зесшкППогиз, с једнострано растећим

цветом.

зеоипПиз, други ; следећи ; једностран.

Bе§еlаllз, Bе§:еlиB, биљка која по усе-

внма раоти.

Bе§те§'аlпB, издвојен ; одвојен.

BетlарегlиB, полу-отворен.

BешlоlгсиlапB, полу-округао.

BетlсогсlаlиB, полу-срцаст.

BешlегесlиB, у половини издигнут.

ЗетПипетиз, полумесечни.

BетlрlепиB, у половини пун.

зетрегПогепз, биљка која непреотано

цвета.

BетрегуlуепB, биљка, која је увек зе-

лена, у које лишће не опада.

BетрегуlуиB, друготрајна биљка, која

непрестано живп.

зепШз, сед.

зепзШуиз, осетљпв.

зепИсозиз, бодљикав.

зершт, ограђен.

| зегћссив, српокн, из Србије.

зегшепв, свиловдаси; овилокоси.

зегоИпиз, бнљка, која доцније доспева.

Bегрепlагшз, аегрепИпиз, змијаст.

Bеггиlаlиз, ситно тестераот.

зезаЈШоИиз, са седећпм лишћем.

веззШз, оедећи (лиот); без дршке.

зебзШПогиз, са седећим цветом.

BеlасеиB, зеШвиз, чекнњаст.

зеШег, са оитним чекињама.

зеlиlоBЦB, значи то исто.

Bехапсиlагlз, шеотокрак.

81ћ1т1сиз, из Сибира.

зЈссиз, сув.
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81ои1и8, из Сицилије.

81§па(и8, обележен.

зИуаСсиз, биљка која у шуми расти.

BЈIУвB{ГIB, шумав.

81ШШ8, оличан.

81тр1ех, прост.

81тр11с11оии8, с простим листом.

81пеп818, из Китаја.

бlпиа(иB, изверуган.

зтиоаиб, јако нзверуган.

воћоШег, биљка која из жила избија.

зоИбиз, )ак; чврст.

80И(апи8, усамљен.

зошпИегив, успављујући, н. пр. као мак.

зогШбив, прљав; убрљан.

зрагзШогиз, с раштрканим цвећем.

зрагзиз, раштркан; усамљен.

Bра(ћасеиB, токаст.

Bра(ћиШогтlB, Bра(ћиlа{иB, лопатичаст.

BресшBlBBЈтиs, у одлици најлепши.

BресlоBиB, леп ; убав,

зрес{аћШз, угледан.

зресиШз, као огледало овегао.

Bрћаегlсиз, кругласт.

врlса, класаст.

Bрlса(иB, класат.

BртOBlBBШШB, са врло много бодљнка.

зртовив, бодљикав.

BрlпиlоBиB, са ситним бодљикама.

зрЈгаИз, завојаст; на завојке пзвијен.

зрlгап{еB, завојаст.

BрlешlепB, оветао.

бритозпз, пенаст.

бригјиз, сумњив; немстинит.

здиаlепB, здиаИбиз, прљав.

Bдиата(иB, здиатобиб, .иуск.гв.

бциатИег, BдиатИогтlB, означава то

псто.

с малим љускама; шкр-

љама.

здиагговиз, отрцан.

здиаггиШвиз, мало отрцан.

B(асћуиB, класаст.

8(ап8, крут, усправљен.

8(е11аг18, 8(е11а(и8, звездаст.

звездонооац, т. ј. биљка, која

има звездасте дветове.

B(епосlасlиB, с танким, витим гранама.

B{епоре{аlиз, с узашш цветним лпшћем.

B(епорћуllиB, означава то исто.

B(егШб, неплодан.

з{lсћпB, редан, у редовима сложен.

8(10(08, тачкаст; с тачкама бсут.

бИриШиб, дршкав.

Bириlасеиß, B{lриlапß, B{lриlозиß, па-

диснат, т. ј. обрастао с па.шшћем.

811ри1а, падист.

B{оlошl’егиß, биљка која рађа изданке,

живиће.

B{оlопШогиß, биљка која цвета на из-

данцима.

B(таттеиß, жут као слама.

утегнут; наббран; нанп-

зан.

81га(:1о1е8, воден; на води растећи.

B{гја(;иß, тракаст; пантдикаот.

зШоШз, крут.

B{п§oßиß, рутав; рунав.

81г1§и1о8и8, са ситним рутама.

B{гоћИаоеиß, на.шк на борову шишарку.

B{готћиШег, кудрав.

B{гитагша, B{гитовиб, гушаот.

B{гирИоИиß, с језичаотим лишћем.

Bиауеоlепß, мприсан ; пријатно мирисан.

зиауЈб, пријатан, љубак.

зићаlртиß, биљка која расти на нп-

жим Алпима.

зићегозиз, плутаот.

вићтагтиз, биљка која у мору прп

днл г

раоти.

зићтегзиз, биљка која није покривена

водом (означаванекеизвесне баруше).

зић{Шз, фино ; нежно.

зићШб, с доње стране.

Bићиlа(иß, шпласт.

аиссјзиз, одоечен; одгрижен.

Bиооиlеп{иß, меснат; сочан.

Bиlса{из, браздаст.

зШрћигеиз, жут као суммор.

зирегћиз, поносит; горд.

зирегНсЈаИз, површан.

зиретПииз, обилан; препун.

Bирег(ех{иß, иопрепредан ; проткан.

зиртиз, лежећи; положен.

Bпгсиlоßпß, изданачан.

Bиггео(иб, усправљен.

Bибlапиß, из персијске варошп Сусе.

бибрепзиз, обешен; виоећ.

зупаоиз, пз Сирије.

ТаћиlаеlогтЈß, раван као астал.

(агбШогиз, биљка која доцније цвета.

{агШуиз, биљка која сиоро расти.

{аНапсиз, пз Тартарије.

{а{амсиß, из Угарске.

(аипсиз, из Таурије (у јужн. Русијн).
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(ес(огиß, биљка која на крову раоти.

(ес(иß, иокривен.

(етиlеп(иß, заношљнв; мирио којп при-

чињава неовеот.

(впастаЈтив, јако чврст; јако жидав.

(епах, чврст ; жилав.

(епеИиз, врло нежан.

(епет, нежан; мекан.

(епиШогиз, о нежним, финнм цветом.

(еииИоИиз, о танким листом.

(епиlз, танак ; витак.

(епшззшшз, врло танак.

зеге(lсаиlЈß, с облим, округлим огран-

цима.

(егеШоИиз, круглб-лист.

(еге(шзсиlиз, кругласт.

(егтхпаИз, привршан ; површан.

(егпа(еиß, с једног оотрова нз великог

океана.

(егтГоИиз, трбпер; трблиот.

(еггез(lЧß, на земљи положен.

(еззеИаШз, коцкаот.

(ез(асеиз, с дебелом кором, и.ш љуском.

(ебИсШапз, каћунаот.

(е(га§оииß, коцкаот; чотворо-угласт.

(е(гаре(аlиß, цвет од четпри лиота.

(е(гарћуllиß, четворо-лист.

(ех(Шб, проткан.

(ћугбШогиз, китњаст.

(Iћlсlииß, луласт.

(I§тшиб, шарен као тигар.

(Iпо(огшß, биљка којом се бојадише.

(шсШз, обојен.

(отеп(еllиs, фино пустенаот.

(отепШзиз, пустенаст.

(оизиз, ошишан; острижен.

(отпаШв, оструган.

(огциа(иs, чданковит.

(огШоИив, с увијеним лишћем.

(ог(Шз, као уже увијен; уврћен.

(огиХозиз, надувен.

(о(из, цео.

(гаоћеИив, огрличаот.

(гапзШсеиз, прозрачан.

(гапзуегзиз, попречан.

(тапвПуаИсиз, из Ердеља.

(гетШапз, (герхћиз, дрктајући; трепе-

рећи.

(гlасап(ћиß, с три бодљике.

(гlап§иlагlß, триугласт.

(гlоерз, троглав.

(псћосагриз, с длакавим плодом.

(поћобев, власаот; вдакнаот.

(гхоћорћуИиз, о плакнастим дишћем.

(хмсћобапИшб, о влакнастим цветом.

(т’(сћо(ошиB, па три дела подељен.

(гхсћосеиз, о три зрна.

(.г Iсо 1ог, трббојан.

(ПOOГПIB, ТрбрОГ.

(гхсиBрј(lа(иB, остваст; трббодљикаот

(г(сlас(уИ4еB, тропрст.

(г((lеп(а(из, трозуб.

(гИагтиз, троред.

Iг(Исlиа, на троје иоде.вен.

(гШогиз, трбцвет.

(гИоИиз, (гИоИа(иB, трблиот; трбпер

(гИигса(из, трброг.

Шшегиз, трбчлан.

(г(раг(((иB, трбделан ; растројеи.

ШреШиз, трблистан цвет.

(г(рћуllиB, трблист.

(пртпа(из, тројно-пераот.

(г(8((оћи8, трбред.

(г(8((8, оборен; жалостан; стрмоглед,

(г((и8, брашнав.

(г(ишрћапB, победоносан; означава цве-

ће, које је ванредно лепо.

(гИмаИз, обично ; познато.

(гор(сиз, из тропских зсмал.а.

(гипса(из, стаблаот.

(ићегои!а(иB, кртоласт; квргаст ; чвор-

новит.

(ићегссИозиб, пун кврга.

(ићегозиб, кртоласт; квргаст.

(ићШогиз, с цевастим цветом.

(ићиlозиB, цеваст; шупаљ.

(итхбиз, надувен; отечен.

(ишса(иB, кожаст; љускаст.

(ишсепBlB, из Туниоа (Африке).
(ш’ћта(иB, набран; коврчаст.

(игојсиз, из Турске.

(иг§:lсlиB, надувен ; отечен.

(игтКиз, купаст.

IЈи§lпоBиB, биљка која у блату и ба-

рама радо раоти.

итћеИа(иB, штитаст.

итћгасиШег, шгитоноони.

итћгасиШогпнз, штитаст.

ишћгозиа, биљка која у хладовини нај-

радије раоти.

ипсаШз, ипсшаИз, ипсlпа(иB, кукаст.

иш!а(иB, иш!иlа(иB, изверуган ; тала-

саст.

ипИШаШоИив, с талаоастим, изверуга-

ним лиотом.
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ип§иlаl:из, чапоњаст.

ишсоlот, једнобојан.

ипшиз, јединствен у свом роду.

ипШогиз, једноцветан.

ипПогтlз, једнак ; једнолик.

ипПаШгаНз, једноотран.

ишlосиlапB, с једном преградом.

ипlBегlаllB, једноред.

ишуегзаИз, општи.

игепз, горећи; жежећи (као коприва).

игооагриз, репаст.

ивПаНззЈтиб. врло кориотан.

иЦНв, користан : употребљив.

иуагшз, гроздаст.

Та§;апB, рашгркан.

уа§;lпаНз, уа§lпапб, токаот;

каничаст.

уаНПиз, јак; снажан.

уапаћШз, уаггапз, уагlиб, промењљив.

уагlе§аШB, шарен; разнобојан.

уеlаl:иB, покривен; прикривен ; скривен.

уеШНпиб, кадиФаот.

уеповиа, жидав.

уепМоозиа, трбушаот ; надувен.

уепизШб, пријатан, љубак; дражесан.

уепз, биљка која с продећа цвета.

уегтlсиlагlB, црваст.

уегпиз, продетњи.

уеггиоозиб, брадавичаст.

уеггисиlаlиB, пун ситних брадавиц&.

уегбаННб, впсећ; помичан.

уегвхсоХог, разнобојан,

уегвШогиз, о разнобојним цветом.

уегЦсаИз, бком ; окомит.

уегиз, прави ; истинити.

уезјсагшз, надувен.

уез!сиlапB, пун ситвих, бешикица,

уезlсиlозиз, значи то иото.

уезрегИпив, биљка која у вече цвета.

уеаШш, одевен; заодевен.

уехЈПапз, уехПаШз, као заотава.

уlтlпаНз, лчттеиз, као прут, као шиб

танак, иди витак.

уlоlаоеиз, љубичаст.

тlгепB, зеден.

уlгеBсепB, зеденкаот.

УlГ§-аlиз, шибаот.

уlг§lпаНз, девојачки.

утПШогиз, са зеденим цвегом.

ушсНз, зеден.

у1г1(Н881ти8, јако зеден ; загасиго-зеден.

лчзоагшз, .шпкав.

уЦеШпиз, као жуманце жуг.

уШШНиз, одичан виновом дисту.

уПгеиз, стакдаот ; провидан.

уШаШз, тракаот ; прутаст.

уоШћШз, вијугав.

уиl§апб, општи ; опште познати.

уШдаШа, обичан.

2ећгlпиB, цебраст ; као цебра шарен.

гопаНз, гопаШб, опасан ; венчасх.

гу§орћуllиB, сулистан.
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ИАЈСИГУРНИЈИ ИЗВОРИ

за набавку семења, одрастлих биава^а,

|ј у;+;а и т. д.

НААСдЕ ЕТ SСНМIOТ

ЕгГпгl (БеиГзсШапс!).

Највећи избор семења од: поврКа, иољстх усева,

цвеКа, иалма. украсног и шумског дрвеКа,

Велики избор биља и цвеКа за саксије , каКуна и

иаирати.

Најразноврснијег лучастог и кртоластог цвеКа; ама-

рилиса, оегонија, каладија.

Изврстан избор у једногодном цвеКу сваке врсте, свако-

врстне баругие.

Саецијалитета увек у најновијим сортама ; даље : гла-

дијолуса, кактуса, агаве, хрисантемума и (уурђпна.

Илустроване ценовнике на немачком и француском је-

зику, шаљу бесплатно на зактев.
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За лучасто и кртоласто цвеБе, за палме и за новине од

и украснии 6ил>ака у опште, препоручујем чувеке про-

извођаче

САШШАИ ЕТ СОШР.
Зап Охоуаппх а ТесЈиссхо

УепреЈ.

Или њихов Филијал : ЕТ СОМР.

Ценовнике своје, на немачком и францусном језику
, шаљу на

зиктев бсзалатно.

Нарочито за кантусе. иреиоручујем ироизвођача

РШВВШСН АВOIР НААКЕ ЈНН.

тусс

ЕгћпЕ

Он има и у Лмерици своје нарочите људе, који му как-

збирају. Ценовнике на немачком језику, шаље безилагно.

ЕOМIЈШ МАIЈТМЕК
23. Апагаззу-Зогавзе 23.

Марвl.
Има богато снабдевено стовариште семења од

као и живих биљака аа баштени и собни украс.

Ценовнике шаље бевплатно.
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ТОДОР МРАОВИЂ

у Јоеотраду^

има увец добар избор семења од разнога цвсћа, исто тако и

ру;ца, четинара, уцрасиог шибава, воћ&Ц.а итд.

Ценовнпк шаље на зактев сваком безплатно.

Семенарска и вртарска радња

ВОЈИНА ЈОВАНОВИЋА

препоручује разноврсно пољопривредно, баштено и воЂно се-

мење двлом свој сопствени ироизвод најбоље каквоће, с

подпуном гарантпјом за ваљаност и клицавост. Исто тако финих

племенитих воЈјака, дивљака за подлоге и америчке Л036.

Илустроване цјеновнике шаље сваком на зактевање безплатно.

Даље препоручујем следеКе специјалисте :

Бпг§азз, — IлlП(ЈЉег<ј а. д. ТГатШе, за камелије,
ацалее и цпкламеп.

Ешll Бlећl§ ЈЈтевпеп, за т;аме,лије
, ацамее к родо-

дендрон,
С. е! Зоћп ЋгригЈ, производи у највеКем обиму свако-

врспо нарочито меиу ЈКаиту и шебој.

Зопрег! ег НоШпд Јжхетбигд, за руже.

УПтопп, АтЈпепх е! Сотр. Раггз, најчувенији Француски

баштовани за све производе, који овамо спадају.

М. е1 Зоћпе ЋАИедош Ђег ВааНеш, за лучаста

и кртоласта цвећа ; ненадмашпи у зумбуишма.

Сви ови шаљу на зактев своје ценовнике.

у Новом Саду

Р У ж а,





ТРГОВИНА СБМЕНА И ЦВЕЋА

ТОДОРД ИРДОВИЋД Ш ДРУГД

Кнез Михајлова бр. 19 - БЕОГРДД - Телефон бро| 20-395
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УПУТСТВО

3А ГАЗЕЊЕ ЗУМБУАА, АААА И НАРЦИСА

Нега Зумбула у саксијама.

Све су сорте зумбула подесне за гајење у саксијама

и све дају лепе и крупне цветове као и у слободној земљи.

Сорте са простим цветом, цветају крупнијим и китњастијим

цветовима него дупле сорте. Важно је удесити за њих

добру хранљиву лаку земљу, зато треба начинити меша-

вину; трећину добре баштенске земље, трећину добро

прегорелог сасвим зрелог говеђег ђубрета и трећину песка.

Саксије треба да су средње величине (12 см. високе) али

нипошто нове. При сађењу не треба земљу јако сабијати,

да би жиле могле лакше продирати у земљу. На дно сак-



сије метите црепчиће да би се сувишна влага могла оцедити.

Лукове садити тако, да им врхови буду мало покривени

земљом. Одмах после сађења залити треба добро, а доц-

није само толико да земља буде увек умерено влажна.

Тако посађене зумбуле укопајте 10—12 см. дубоко у

земљу, у крају баште или дворишта, и оставите их ту

s—б5—б недеља да се у слободној природи добро ужиле, јер

без добрих жила не може бити јаког стабла и крупног

цвета.

Ако немате баште или дворишта, поређајте саксије са

зумбулом у плитак сандук који се испуни песком да по-

крије саксије па га оставите негде у пбдрум или умерено

ладан и мрачан простор, где ће се такође добро ужилити.

Овде их треба прегледати и умерено заливати.

После s—б5 —б недеља, ако су се зумбули добро ужилили

и потерали стабло, треба саксије повадити из земље, паж-

љиво очистити и унети у умерено топлу собу. Јака топлота

не убрзава цветање него још утиче да цветови закржљају.

Тако исто треба пазити и на то, да се постепено навикну

на светлост док стабло не ојача. Треба над сваки лук ме-

тути фишечић од хартије и држати све док зумбул боју

не покаже. За тим фишечиће скинути, метнути саксије на

прозор и редовно заливати а кад лук прецвета треба

стабло посећи да не тера у семе а лишће оставити да се

на стаблу осуши, јер онда је тек вегетација завршена а

лукови се могу повадити, очистити од земље и чувати на

сувом месту до јесени и онда поново садити како је горе

описано. После првог цветања цвет постаје мањи и ради

тога треба увек лукове обнављати ново-купљеним и гајеним

у Холандији. А старе, посадити у земљу и ту их н оставити.

Нега зумбула у води.

Зумбул се може гајити за цвет и без земље у води,

у нарочитим вазнама, и за овај начин гајења боље су

сорте са простим цветом него са дуплим јер су китњастији

грациознији.

Начин гајења је прост. Напуни вазну са водом толико

да доњи део зумбулске главице само овлаш додирује воду,

или да је од ње само 1 мм. удаљена, да неби главице

трунуле док не потерају жиле. На сваки литар воде треба

додати 5 грама кухињске соли, а у сваку вазну. спустити



2—-3 парчета дрвеног ћумура, што спречава брзо кварење

воде, а жилама даје једну врсту хране.

На тај начин припремљене вазне тегле са луковима,

треба пренети у мрачан умерено хладан простор и ту их

држати 2—5 недеље, доливајући устојану воду у колико

испари, и пажљиво чистити плесан са главице, ако се

ухвати. Ако се вода замути, поквари, треба је одлити и

заменити другом, умерено топлом, пазећи да се жиле не

покидају. Лукове треба поклопити фишечићима од хартије

док не покажу боју цвета.

Кад главице пусте жиле до дна суда, треба их постепено

навикнути на јачу светлост и јачу топлоту, па тек онда

пренети у собу умерено топлу и светлу где ће убрзо

цветати.

Нсга зумбула у башти,

Зумбул се сади у башту од октобра па до половине

децембра. Успева у свакој земљи али најбоље у лакој,

песковитој и довољно ђубревитој. Ђубре мора бити сасвим

зрело (прегорело) свеже се ђубре не сме употребити.

Главице лукове, треба садити 10—12 см. дубоко на

растојању од 15 см. Ма да не страдају од хрђавог времена

ипак их после сађења треба покрити сувим лишћем или

каквом асуром као предохрану од јаких мразева.

Кад прецветају, треба цветове посећи да не иду у

семе а лишће оставити да се на стаблу осуши, јер онда

је тек вегетација завршена а лукови се могу повадити и

чувати до идућег сађења на сувом промајном месту, а

могу се оставити у леји за више година, а сваке године

садити нове лукове гајене у Холандији.

Л а лс,

Има преко 1500 разних врста овог прекрасног цвећа,

које је пореклом са истока. Има их са простим и са

дуплим цветом и ране и позне, једнобојне и вишебојне, а

све су ванредно лепог изгледа и дивног ефекта.

За башту су најподесније ране, јер већ око 15-ог

марта цветају, а богатство њихових боја даје им првенство

за групе.

Лале су исто тако драгоцене за негу у саксијама, где

такође врло лепо цветају. V опште њихова је нега, било

у башти било у саксијама, иста као и код зумбула, само

се обично саде у сваку саксију по 3 4 главице.



Нарцис и тацстс.

Од свег лучастог цвећа које у пролеће цвета, Нарцис

је цвеће које даје живота у башти. Њихова лепа бела и

жута боја нарочито се истиче и даје ванредан изглед кад

су у групи на рудини или оивичају фигуре, а нарочито

се цене што им цветови дуго трају.

Нарцис не пробира земљу, успева у свакој башти и

на сваком положају. Баља га садити од августа до де-

цембра. Сади се B—lo см. дубоко. Подноси зиму и може

остати на истом месту више година. V саксијама се негује

као и зумбул и лале Треба га садити по 5—4 главице у

једну саксију средње величине.
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