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Rövid utasítás egy 20 hold terű 
letü váltó gazdaság kivitelére. 

Húsz hold szántóföld  egy falu  határának valóban igen kicsi 
volna, de egy értelmes és munkás földmivelö  család tisztességes, 
söt virágzó fentartására  elégséges. Ekkora területen meg lehet 
termeszteni, túlságos számítás nélkül, a család számára szüksé-
ges veteményt bőven, továbbá 400 véka gabonát, 1350 mázsa ta-
karmányt, s még maradhat hely egy kis kenderesnek, dohányos-
nak sat. Enynyi gabonával a család kiéri bőven, söt marad el-
adnivaló is elég. Enynyi takarmánynyal jól ellehet tartani, télen 
nyáron istálon, 4 ökröt, 4 tehenet, 8 darab növendékmarhát és 
4—6 darab sertést. De aztán: 

1. Parlagot, ugart, nem kell hagyni. 
A lehető legnagyobb termést egy 20 holdas birtokból úgy 

lehet nyerni, ha a gazda birtokocskájának egész területét minden 
évben miveli, annak minden részecskéjéről, minden évben, egy 
két , söt három termést is elveszen. Ez, ami földünkén  és ég-
hajlatunk alatt, lehetséges; azért parlagot, ugart nem kell hagyni. 
Ezen tanácsot nem lehetne adni egy olyan nagy birtokosnak, ki-
nek holdjai száma százakra, ezrekre rug, ki egész birtokát, mun-
kás kezek hiányában, jól megmivelni; elégséges pénz hiányában, 
azt egészen jól felszerelni  képes nem volna; söt az ilyen úgy te-
szeu legjobban, ha csak anynyit mivel, menynyit jól felszerelhet 



és jól megmivelhet. De egy 4—5 munkás tagból álló földmives 
család 20 holdat képes jól megmivelni a maga erején, anynyit 
egy jómagabiró gazda jól fel  is szerelni, elég tehetséggel bir. 

II. A földet  mélyen és jól kell mivelni. 
Minden növény főleg  gyökere által él: mentől több a gyö-

kere, annál több lehet szára, ága, levele, magva. Hogy sok gyö-
keret hajthasson a növény, mélyen és jól fel  kell puhitni a földet, 
hogy a gyökér könynyen terjedhessen. Gazdasági növényeink 
gyökerei sokkal mélyebben hatnak a földbe,  mint azt közönsége-
sen hiszik, pl. a tiszta búza 2—3 lábnyira be hajtja gyökereit, ha 
puha földre  talál. Ezért az ekének mélyebben kell járni a föld-
ben, mint eddig szokás volt: a rendes szántás legyen legalább 
egy jó bak-arasz és minden második, harmadik évben még jóval 
mélyebb, főleg  midőn répa következik. 

Különösön ajánlható a mély szántás ott, hol bővőn trágyáz-
nak, mert bő trágyázás és sekély szántás mellett, a növény 
könynyen megdől, mély szántás mellett ettől nem kell félni.  A pél-
dabeszéd is azt mondja: „Sok trágya és kis barázda: diilt gabona 
s üres véka; sok trágya és mély barázda: sok kalangya és sok 
tetézett véka." 

Minden növénynek egyéb munkáját is, eleitől végig, jól meg 
kell adni. Mit érne pl. sok trágyát hordani ki, de azt roszul terít-
ni el; vagy egyebet jól végezni, de roszúl aratni, tékozolva csé-
pelni sat. 

III. Bőven kell trágyázni. 
Egy élőfa,  melynek tenyészése sok évre terjed, sovány föld-

ben is, sok év alatt lassanként nagyra nőhet. De gazdasági nö-
vényeinknek élete csak néhány holnapra terjed : kövér földre  van 
tehát szükségök, hogy ily rövid idő alatt dúsan is, gyorsan is nő-
hessenek. Nagyon érdekében áll a gazdának, hogy növényei (ki-
vált ha évenként, ugyanazon helyről, egynél több termést akar 
venni), gyorsan is, nagyra is nőjenek; azért bőven kell trá-
gyázni. 



Tudjuk, hogy a föld  a termések által, kivált a magtermések 
által, kimerül. Ezért időről időre trágyáznunk kell, még pedig 
nemcsak oly mértékben, hogy a földnek  a termések általi vesztése 
kipótoltassék, hanem annál többet is; különben a gazdaság mindig 
csak egy állapotban marad, holott minden gazdának előre kell töre-
kednie, minthogy a napi szükségek és gyerekek is szaparodnak. 

Semmiért sem oly háládatos a föld,  mint a trágyáért. 
Menynyi trágyát kell egy termésre számitni ? azt nem lehet 

pontosan meghatározni. Hogy mentől kövérebb a föld,  annál nagyobb 
lesz a termés, és hogy mentől nagyobb a termés, annál inkább 
volt a föld  ereje igénybe véve , az bizonyos; de az is bizonyos, 
hogy a hol több volt a trágya, ott több is marad hátra. 

A legöregebb jó gazdák azt tartják, hogy minden kalászos, 
valamint törökbúza és répa közepes termésre kell számitni lega-
lább 130 mázsa trágyát holdanként; minden olajas növényre, bab-
ra, káposztára, dohányra 220 mázsát; minden értjében lekaszált 
hüvelyesre, (paszuj, borsó, lencse, bükköny) 200 mázsát. Zöldjé-
ben lekaszált takarmányra nem szoktak trágyát számitni, söt 
azt tartják, hogy azok, ha tömötten állanak, a földet  még hizlal-
ják. De ez csak azt teszi, hogy anynyi trágyával a föld  termés 
előtti erejében megmarad. Ki földjének  termő erejét növelni 
akarja, annak a fennemlitett  menynyiségeknél többet kell számit-
nia. Ki megakarja tudni, hogy egy szekérre hány mázsa trá-
gyát számithat: egyszer-kétszer mérje meg, s abból ítélhet. 
Megérdemli a fáradságot.  Egy közönséges 2 ökrös szekérre 
csak középszeriileg megrakva mintegy 10 mázsát lehet számitni. 

IV. Sok trágyát kell gyűjteni és azt jól kell kezelni. 
Ki bőven akar trágyázni, annak sok trágyát kell gyűjteni. 

Ezért a legszigorúbb fösvénységgel  és a leghangyaibb szorgalom-
mal meg kell gyűjteni mindent, mit trágyául használni lehet. 

A baromnak nemcsak vastag ürületét, hanem húgyát is meg-
kell gyűjteni gondosan. 

Egy barom öszves ürületéböl, annak húgyakét anynyit ér, 
n'<nt vastag ürülete. Ugy kell tehát késziteni mind az istálót, mind 
a trágya fészket,  hogy a hugyból egy csepp se veszhessen el. 



Mind a trágyafészket,  mind az istálóban a hidlás alatti hugy-
fészket  ugy kell kószitni, hogy egyikbe is az esöviz az eszterhá-
ról vagy udvarról belő ne folyhasson,  azokból a meggyült lé és 
húgy el ne folyhassan  és még a föld  alá se szivároghasson. Azért 
az emiitett fészkeket  öblösen kell készitni és sziváj-agyaggal 1 ' /2 
láb vastagon jól kidöngölni. 

A trágya-dombot nem kell túlságosan megmelegedni és kiszá-
radni engedni, hanem az alája gyűlt lével és húgygyal időnként 
meg kell áztatni. A ki még jobban akarja csinálni, hintsen minden 
harmadnap a trágya közé alabástrom port, minden négy marhára 
kell számitni naponta 1—2 fontost. 

A barmo-k alá bőven kell alyat vetni, hogy az a húgyat le-
hetőségig fogja  fel.  Ha szalma s több eféle  nem volna, földdel  is 
lehet alyazni. 

Még sok egyéb van, mivel a trágyát szaporitni lehet: min-
den növény ós állati hulladék, gyom, gaz, hamu, korom, vér, szőr, 
gyapju-szövet, bőr, csont, toll, szemét sat. —Sok ezerekre rug az, 
mi az eféléknek  meg nem gyűjtése miatt kárba megy. Nagyot hi-
bázik az, ki az eféléket  meg nem gyűjti, de még sokkal nagyob-
bat az, ki marhái után gyűlt trágyáját is elégeti, vagy eladja. 

V. Sok és jó takarmányt kell készíteni. 
Sok trágyát csak sok takarmány után lehet nyerni. A gaz-

dának egyik fő  nyeresége a marhatartásból származik. Tehát men-
től több takarmányt igyekezzék elé állítani. Ne higyje senki, hogy 
ha nagy takarmány termesztés által földjének  gabonatermő terü-
letét kevesbíti, az által szemes termését kevesbíti, s az által jö-
vedelmét csökkenti, mert: 

1) csak nagy takarmánytermesztés által juthat sok trágyá-
hoz, s az által bő magterméshez. 

2) csak sok takarmány által lehet a marhát bőven táplálni, s 
az által nyereséges és virágzó baromtenyésztést eszközölni. Ta-
lán fölösleges  itt figyelmeztetni  arra, hogy a sok és jó takarmány-
termesztés itt nem azéit van ejánlva, hogy azt a gazda eladja, ha-
nem azért, hogy saját marháival megétesse. 



VI. A takarmány- és mag-termesztést egymáshoz illő 
arányban kell űzni. 

Mindenben lehet tulságoskodni, de ez hiba, mit kerülni kell, 
mert megvan irva, hogy „bün büntetlen nem marad." A takar-
mány- és mag-terinesztést egymáshoz illő arányban kell űzni, ki 
kell tehálszámitni a gazdának, menynyi trágyára van szüksége. 
Erre egy hozzávetőleges kulcsot kapott az olvasó a III. fejezetben, 
hol a bő trágyázásról volt szó. Jobb a trágyaszükségletet valami-
vel magasbra, mint igen kevésre tenni, különben: „A föld  megbo-
szulja a gazda álnokságát a fiakban  és fiaknak  fiaiban  harmad és 
negyed íziglen." — A bőven számított trágyaszükséglethez képest 
kell számitni a takarmánytermesztést. 

Egy mázsa takarmány és aly ad, abban az esetben, ha a 
marha húgya is gondosan meg volt gyűjtve, ha a trágya jol volt 

•kezelve és a barom bőven volt táplálva: két mázsa trágyát. 
Egy hold (1600 Q öl) takarmány-termését közép számítás-

sal lehet venni igy: 

(Bőven trágyázott földben,  jó mívelés mel-
lett, a számítás jóval magasabb lehet) 

Rét 
Pityóka . . . . . . 

mely megér szénát félanynyit 
Burgundi répa . . . . . 

100 & répa, megér 40 g szénát, tehát 
Tarló-répa . . . . . 

ez is anyi szénát ér, mint az elébbi . 
Luczerna-széna . . . . 
Lóher-széna . . . . . 
Bükköny-széna . . . . 
Rózs-takarmány szárazon 
Törökbúza-takarmány szárazon 
Haricska-takarinány f 
Köles-takarmány . \ szárazon 
Árpa- és zabtakarmány ( 
Öszi-szalma . . . . . 
Tavaszi-szalma . . . . . 
Törökbúza-kóré . . . . 
Repcze, [repcsen . . . . 

; y 
nem 

trágyás 
trágyás 

f  Ö 1 < b e n 
mázsa. mázsa. 

15—20 30—40 
100 1 7 0 
50 85 

100 250 
40 100 
60 120 
24 48 
20 60 
20 4 5 
25 40 
20 40 
30 50 
20 40 
20 40 
20 40 
25 40 
15 25 

S 20 30 
1 15 20 



Ki eféle  számításokkal bajlódni nem tud, bátran tarthatja 
magát a következendő sinormértékhez; t. i. a leghitelesebb gaz-
dák sok évi tapasztalaton alapuló állítása az: „hogy a mely gaz-
daság területének fele  gabona, fele  takarmány termesztésre for-
ditatik, az eredeti erejében fennmarad.  Ha a gazdaság középmi-
nöségü földön  indul, ugy az öszszes terület felénél  többet kell ta-
karmány-termesztésre fordítni,  és mentől soványabb a föld,  annál 
többet; mert csak ezen az úton emelkedhetik az oly gazdaság, 
egyfelől  a föld  te rmöere jének kímélése, másfelöl  a 
mindig bővebb trágyázhatás által, virágzó állapotra." 

VII. A termesztendő növényeket jól meg kell válogatni. 
Csak olyan növényeket kell termeszteni, melyek a gazda-

ság földjén  és éghajlata alatt legjobban tenyésznek, s egyéb gaz-
dasági viszonyokhoz képest leghasznosabbak. Nem kell erőszakos-
kodni a természettel, mert ez erösebb, mint az ember. Nem kell a 
növények megválasztásában, irántok oknélküli előszeretettel vagy 
idegenséggel lenni, mert az eféle  oktalanságnak, a haszon el-
maradása, vagy épen a kár lesz következése. Annak az árrával, mi 
valahol jól termeszthető, sokkal többet lehet vásárolni olyant, a 
mi ott roszul volna termeszthető. Nem tartaná-e bolondnak az 
egész világ azt, ki, mert a szőlő gazdaságba gyönyörködik, Csík-
ban, Gyergyóban szőlőgazdaságot folytatna. 

A gabona-fé lék  megválasztásáról utasítást adni, ezen 
rövid értekezésben, fölösleges  lenne: azokat minden gazda jól is-
meri. De tán helyén lesz itt egypár szót mondani a takar-
mány-növényekről, mert azok nem oly közönségesen isme-
retesek. — Ezek közt legelső helyen áll 

1. A luczerna . Ez a megbecsülhetlen növény Erdélyben 
mindenütt megterem, a hol a hely nem forrásos.  A havasok tövé-
ben is lehet látni szépen tenyésző luczernát. A különbség csak az, 
hogy vékony földrétegben  rövidebb ideig, kövér és mély földré-
tegben hoszszasabb ideig tart. Kövér ós gyomtól tisztított földön 
természetesen bujábban nő. — Egy jól elkészített luczernás kövér 
és mély földön  jó gondviselés alatt, jó állapotban eltart 10 eszten-



deig, jó körülmények közt tovább is; megterem holdja évenként 
50—80 mázsa szénát, gyorsan nö , egy nyáron meglehet kaszál-
ni 3—4 versen, már május elején kaszálható, nagyon tápláló, s 
minden barom szereti, ugy szénául mint nyersen. Még el nem 
gyepeseden állapotban feltöretvén,  utána jól terein minden gabo-
na-féle.  Magvát meglehet k«pni majd minden városban a fiiszerá-
rusoknál, fontját  20—24 p. kron. Egy hold földbe  kell 20—22 
font.  Termesztése módjáról bővebb tudósítást adhat minden udva-
ri liszt. 

2. A lóher. Nálunk mindenütt vadon is terem, s legjob-
ban tenyészik ott, hol jó föld  és nyárban sok harmat van. Legna-
gyobb termést ad az úgynevezett veresvirágu stájer-lohcr. Megél 
két évig, megterem holdja 40—60 mázsát, május végén már ka-
szálha'.ó ; évenként ad 2, néha 3 vágást is. Holdjára kell 20 font 
mag; ez is kapható fontja  20 pkron. Kell vetni trágyázott, s jól 
tisztított földbe,  őszi vagy tavaszi közé, kora-tavaszon. Ha a gazda 
egyszer rákapott, jól teszi, ha magját maga termeszti. Utána, ha 
tömötten állott, egy barázdába is igen jólsikerül azöszbúza és rozs. 

3. A bükköny. Ez a székely földön  méltán nagyrabecsült 
növény, egy idő óta a vármegyéken is terjedni kezd. Megad, a 
földhez  és idöhez képest, 30—60 mázsa jó szénát, mely, kivált 
lónak, olyan mint az abrak. Lehet vetni Jsora-tavasztól juliusig, 
haricskával vegyesen még azon túl is. Kora-tavaszi vetést 
vegyitni szokás zabbal, későbbit árpával, még későbbit kö-
lessel. Holdjára kell vető mag 6—7 véka. Korán vetve, május 
végén vagy junius elején kaszálható. A földet  puhán hagyja maga 
után; nyoma feltöretvén,  őszi alá elkészitni még elég idő van. 

4. A törökbúza. Ez sürün vetve, földünkén  és egünk 
alatt, egyik a legkitűnőbb takarmány-növények közül. Kár, hogy 
száritni nem lehet, de mint zöld takarmány, hasonlithatlan , mert 
gyorsan és igen nagyra nö. Egyik takarmány-növény sem képes 
egy vágásra anynyit adni, mint ez, és pedig akkor, midőn a nyár hő-
sége miatt, egyé£ csak szűkön fizet.  E takarmányt főleg  a szar-
vas-marha szereti. Lehet vetni ápril közepétől julius közepéig; 
lehet vegyitni tavaszszal borsóval, később kölessel, haricskával, 
miután kikölt, egy erős boronálást megvár; ki futólag  megkapál-



ja, hamarább és több örömét éri. Holdjára kell vetőmag 4—5 vé-
ka. Megterem holdja 40, 60, 80 mázsa, söt több szénaértékii zöld 
takarmányt. Ha korán volt vetve, letakaritatása után nyoma rög-
tön feltöretvén  és a föld  bükkönynyel bévettetvén, még az is egy 
jó vágást ad, és még is elég idö marad, a földnek  öszi alá való 
elkészitésére. 

5. A rozs, ősszel vetve, jó és bö takarmányt szolgáltat, 
és pedig már ápril végén vagy május első napjaiban. Megad 20— 
40 mázsa szénaértékii zöld takarmányt. Vetni kell sűrűbben, mint 
az érnihagyandót. Holdjára 8 véka számítandó. 

6. A r epcze , r epcsen , öszszel korán vetve, már ápril 
végén vagy május elején bö és jó takarmányt ad. 

7. Öszi e l e g y b ú z a , korán öszszel, jó földbe  vetve, 
két vágást ad. Elébb szárba indul a rozs, mi levágatván, a rozs 
sarjával felhajt  a búza második vágás alá. 

8. Az árpa és zab igen jó és böv zöld takarmányt adnak. 
9. A h a r i c s k a é s k ö l e s is igen jó takarmány-növé-

nyek. A köles csak kövér földbe  való, de a haricska közepessel 
is megelégszik. 

Mindezen takarmány-növényekről meg kell jegyezni, hogy 
tömötten kell állaniok, mert ugy több termést is adnak, s a föld  is 
jobb állapotban marad utánok. Diszlésökre kövér föld  kívántatik. 
Ha a lóher félék  lapos füvekkel,  ha a bükköny zabbal, árpával, 
kölessel vegyitetik: sokkal több és jobb takarmányt adnak, mint 
magukra tisztán vetve. 

10. A b u r g u n d i r épa a leghatalmasabb téli takar-
mány-növény, mert minden barom szereti, s mert egy nálunk 
ismeretes növény sem képes anynyi téli takarmányt szolgáltatni, mint 
ez. Egy holdra kell vető mag 10 font.  Holdja megterem 240, 400, 
600 mázsát, söt volt példa 1000 mázsára is. Ez mesével határos, 
de valósággal igaz. Közép termésnek holdjára 250 mázsát bátran 
lehet venni, & mi megér 100 mázsa szénát. És még termesztésé-
vel jár egy igen nevezetes és becses tulajdonság , t. i. bö trágyá-
zást kiván, az igaz, de aztán sokkal több trágyaképzö anyagot 
szolgáltat a gazdaságnak, mint a menynyit a földből  elveszen. Bö 



trágya (holdjára legalább 600 mázsa) mellett, mentől mélyebben 
szántott földet  s gondos mivelést és kapálást kiván. 

11. A tar ló-répa. Ez sokkal kisebb termést képes adni, 
mint a burgundi, holdja 100—140 mázsát. De figyelmet  érdemel 
azért, mert az öszi tarlójába vethető, s még azon őszön kiszedhe-
tő. Ez is, minden bizonynyal, kövér földben  jobban diszlik. Hold-
jára kell vetőmag 4 font. 

12. A p i t yóka sokkal ismeretesebb, mint hogy róla a 
megemlítésnél több szót tenni szükség volna. Terem holdonként 
140—240 mását, mi fölér  félanynyi  szénával. A föld  erejét nag 
mértékben igénybe veszi, és nem adja oly mértékben vissza mint 
a répa, ezért soványföldi  gazdaság fölemelésére  nem alkalmas. 

Bár szűk a hely egy ily rövid utasításban, s azért a takar-
mány termesztésre bővebben kiterjeszkedni nem lehet: de figyel-
tetésül mégis meg kell itt említni mily nagy takarmány-menynyi-
séget lehet eléállitni, csupán csak a növények czélszerü megvá-
lasztása és egymásután sorozása által, p. o: 

Ha a rozs, repczével vegyesen, september elején elveltetik, 
az már ápril végén vagy május elején igen jó vágást ad. 
Nyoma feltöretvén,  s zabos bükkönynyel bévettetvén, az már ju-
nius vége felé  egy második vágást ad. Ekkor a föld  újra felszán-
tatván, bévettetik. törökbúzával, mi igen jó és sok takarmányt ad 
késő őszig. E szerént ugyan azon hold területről egy nyáron le-
het kapni: 

Rozstakarmányt, szónaértékben . 20—40 mázsát. 
Zabos bükköny-takarmányt . . 30—60 — 
Törökbúza-takarmányt . 40—80 — 

Öszszesen . 90—180 — 
Söt egy kis erőfeszítéssel  s bőven trágyázott földben,  Er-

délynek jobb részeiben, még többet. Mert ha a rozs búzával ve-
gyittetik, ugy, mint az elegybúzatakarmánynál mondva volt: a 
rozskaszálás után, annak sarjával, a szárba indult búza még egy 
vágást ad: azután jöhet a bükköny és azután a törökbúza. Tehát 
ugyan azon évben, ugyan azon területen négy termés! 



Hol van az a legelő, hol az a rét, mely ekkora takarmány-
menynyiséget eléállilni képes volna. 

Enynyi és ilyen takarmány-növények állván a gazdának, 
tündérszép hazánk áldott földjén  és ege alatt, rendelkezésére: 
nincs miért elcsüggedjen sem téli, sem nyári takarmányozása felöl. 
Lehet azokat rendezni ugy, hogy szakadatlanul bőven legyen. 
Legelébb, á p r i l végén vaey május első napjaiban (az időjárás-
hoz képest) jön a repcze, rozs, pár nappal utánok a Iuczerna első 
fiatal  vágása. Május közepén jön a sarjába indult rozs, a 
szárába indult tisztabúza, és még lart a Iuczerna első vágása. 
Május végén már vágni való a lóher. Junius elején a 
kora-tavaszszal vetett bükköny már kasza alá való. Különböző 
időközökben, elébb zabbal, azután árpával, később kölessel, tö-
rökbúzával, még később haricskával vegyesen vetve: bükköny-
nyel folyvást  elláthatja magát a gazda őszig. 

Junius közepén túl jön a legelébb vetett törökbúza. 
Ez is, különböző időközökben vetve, bőven tart folyvást,  mig a 
hóharmat lehull. Junius közepén tul jön a Iuczerna má-
sodik vágása. Junius végén a Iuczerna második vágása ínég 
mind tart. Juliust egészen kilehet állani köles, bükköny és 
törökbúzával. Julius végére és augusztus e l e j é re esik 
a lóhernek második vágása. —Egész augusztusban a köles, 
bükköny és'törökbúza folyton  tart. Augusztusban esik a Iu-
czerna harmadik vágása. Septernberre esik a lóher harmadik 
vágása, vagy, ha nem arravaló, anna!i lelegeltetése. Egész sep-
temberben folyvást  tart a bükköny, törökbúza, haricska sat. —• 
September végére esik a luczernának 4-ik vágása. Ok-
tóberben a haricska, bükköny és törökbuza még folyton  jó táp-
lálékot adnak. 

Egy szó mint száz: „mikor nincs lóher és Iuczerna, mindig 
lehet bükköny-keverék, törökbúza, haricska; vagy egyik, vagy 
másik, ha helyesen számított időközökben, s mihelyt az egyiknek 
nyoma megürült, rögtön mással vettetik be a föld." 

Mikor őszszel a kaszás-takarmány elfogy,  <>tt vannak a ré-
pák és a széna. 

Azt kérdem már, nem élhetetlen, ügyetlen gazda-é az, ki-



nek nincsen ápril végétől october közepéig, nélia végéig, folyton 
folyvást  zöld takarmánya? Az isten kirendelte, az ember lás-
son utána. 

VIII. A növényeket okszerű rendbe sorozva kell egymás 
ntán termeszteni. 

A növényeknek okszerű egymásután! sorozásával kettőt kell 
elérni, t. i. 

1. A növény dús tenyészését, s tehát nagyobb termést. 
2. Munka-lehát költség kímélést. 

Ezért minden növényt: 
\. természetének leginkább megfelelő  helyre kell sorozni, 
2. egyszersmind oly növény után, mely az ö számára a föl-

det, vagy egészen, vagy kevés híjával, jól elkészítette. 
Tapasztalásból tudjuk, hogy a kapás növények: répák, pi-

tyóka, törökbúza dús tenyészésökre bőven trágyázott földet  kivan-
nak, ezek a bö trágyát legjobban el is birják, azért ezeket 
mindjárt a trágyázás után kell sorozni. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a takarmány-növények: bük-
köny, lóher, törökbúza sat. is dús tenyészésökre kövér földet  kí-
vánnak, azért ezeket a trágyázathoz lehetőleg közel kell sorozni. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a kalászos növények (gabonák) 
csak jól felpuhított,  gyomtól tisztázott földben  tenyésznek jól; ta-
pasztalásból tudjuk, hogy a kapás és takarmány-növények , ha 
azok jó müvelésben részesültek, a földet  puhán és gyomtól tisz-
tán hagyják magok után: azért, a kalászosokat vagy kapás, vagy 
takarmány-növények után sorozzuk. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a repeze kövér, puha és tiszta 
főidben  terem jól; azért azt kövér bükkönytakarmány után haszon-
nal lehet vetni. 

Tapasztalásból ludjuk, hogy a repeze a földet  puhán és na-
gyon tisztán hagyja maga ulán, és már juliusban bétakaritható; 
azért ntánna öszi gabonát igen jól lehet termeszteni. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy ha a lóhor tömötten és jó erőben 



állott, s harmadik hajtása augustus vége felé  leszántatik: a föld  a 
tiszlabúza vagy rozs elfogadására,  csak egy barázdával is, 
igen jól el van készülve; azért, lóher után tisztabúzát vagy, ro-
zsot bátran lehet sorozni. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a kalászosok, igen kövér föld-
ben, kövér időjárással, könynyen megdőlnek; azért azokat a fris 
trágyázástól távolabb vetjük. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a Iuczerna, lóher-félék  s más 
aprómagu takarmány-növények, tenyészésök első felében  más erö-
sebb növények árnyéka által védetni kívánnak; azért ezeket öszi 
vagy tavaszi gabona közé kell vetni. —De legyen e tárgyról eny-
nyi elég figyelmeztetésül. 

IX. Váltógazdaság. 
Egy oly gazdaság, melyben a kapás-, takarmány- és gabo-

na-félék  egymást felváltva  miveltctnek: vál tógazdaságnak, a 
sorozatrend pedig, melyben a növények egymásután termesztetnek: 
vetésforgásnak  neveztetik. 

X. Vetésforgás. 
Egy váltógazdasági terv készítésnél, a vetésforgást  illető-

leg, három főszempont  van. 
I. Meg kell választani a termesztendő növényeket. Itt 

törvény: „csak oly növényeket kell termeszteni, melyek legjob-
ban és legbiztosabban teremnek, és a gazdaság egyéb viszonyai-
hoz képest is leghasznosabbak." 

II. Meg kell határozni a termesztendő növények soroza-
tát. Itt tö rvény: „minden növényt a vetésforgásban  oda kell 
helyezni, a hol természetének leginkább megfelelő  helye leg-
jobban és legkevesebb költséggel készen van." 

III. Meg kell határozni a szem- és takarmány-termesztés 
közti arányt. Itt törvény: „aföld  termő erejét kimeríteni nem 
szabad, söt azt gyarapitni kell, azért a szemtermesztést anynyi hely-
re kell szorítni, a takarmány termesztést anynyira kiterjeszteni, 
a menynyiről anynyi trágya kerül ki, menynyi a termések által 



kimerült termöeröt tökéletesen kipotolja, söt azt még valamivel 
meg is haladja. Ezért, ha a föld  már nagyon jó, az öszszes gaz-
dasági területnek legalább fele,  ha gyenge, akkor felénél  több, és 
mentől gyengébb annál több, forditassék  takarmány-termesztésre." 
A három közül az utolsó a legfontosabb. 

Nagyon különbözők a hely, égaly és más gazdasági viszo-
nyok; nagyon különbözők és számosok a termeszthető növé-
nyek; azért, száz megszáz vetésforgást  lehet szerkeszteni, me-
lyek közül mindenik jó lehet a maga helyén, rosz le-
het más körülmények között. 

Példának okáért legyen itt egy néhány vetésforgás  bému-
tatva, azok számára, kik soha efélét  nem láttak. 

1. Példa. 
I-ső évben trágyába répa; azután Il-ik évben tavaszi és kö-

zébe lóher; Ill-ik évben lóher, melynek harmadik hajtása leszán-
tatik és őszivel bévettetik; IV-ik évben őszibúza. 

2. Példa. 
I. trágyába répa; II. tavaszi, lóherrel; III. lóher; IV. bük-

köny-takarmány ; VI őszi. 
Ennek és az előbbi vetésforgásnak,  ott, hol a törökbúza 

nagy jelentőségű , lehet az a hiánya, hogy az belölök ki van 
hagyva. Ott, hol a répa kedvéért, nagyon bövön szándékoltatnék 
a trágyázás, hiánya lehet még az is, hogy a tavaszi igenjfiud 
esik az erős trágyához és igy megdöléstöl félthető,lífi  .agpatója r/ 
vetett lóhert is veszélyezteti. 

3. Példa. 
L Bő trágyába törökbúza; II. rozs , az 

után törökbúza takarmány; III. tavaszi, lóherrel; IV. lóher; V. 
lóher; VI. őszibúza. 

Itt a törókbúza a vetésforgásban  van és éppen a maga he-
lyén trágyában áll; a tavaszi is a bő trágyától kellő távolságra áll, 



de kimaradóit a répa, kár annak helyét nagyrészben pótolja a trá-
gyához közel esett rozs-, bükköny- és törökbúza takarmány. 

4. Példa. 
I. Bö trágyába répa; II. rozs, azután bükköny, azután tö-

rökbúza-takarmány; III. tavaszi,lóherrel; IV. lóher; V. őszi és tar-
lórépa ; VI. törökbúza. 

Itt egyéb jól volna, csak a törökbúza esik távol a trágyától. 
Azonban ezen hiányt pótolhatja, az ezen vetésforgás  mellett szük-
séges rét- vagy mesterséges külön füveskert  útján eszközölhelő-
bö trágyázás és a törökbúzának gondos müvelése. 

5. Példa, melyben a tőrökbúza is trágyába esik. 
I. Bö trágyába répa; II. rozs, azután bükköny, azután 

törökbúzatakarmány, vagy bükköny, azután törökbúza, azután 
köles, haricskatakarrnány; III. tavaszi gabona, lóherrel; IV. lóher; 
V. lóher; VI. búza, VII. trágyába törökbúza; VIII. rozs. 

v a g y 
I. répa ; II. bükköny azután törökbúza-takarmány; III. rozs, ló-
herrel; IV. lóher; V. lóher; VI. búza; VII. trágyába törökbúza; 
VIII. rozs. 

6. Példa, repczével 
I. Bö trágyába törökbúza; II. rozs, bükköny-takarmány; III. 

repeze; IV. öszibúza; V. trágyába répa; VI. árpa lóherrel; VII. 
lóher; VIII. lóher 

/ ' v a g y 
I. II. III. IV. V. mint elébb; VI. rozs, bükköny, törökbúza takar-
mány; VII. árpa lóherrel; VIII. lóher; IX. lóher; X. búza. 

7. Példa lnczernával. 
I. erös trágyába lörökbúza : II. rozs, bükköny, törökbúza-ta-

karmány; III. árpa luczernával; IV. V. VI. VII. luezerna; VIII, öszi 



és ismét elől, vagy folytatva;  IX. trágyába zöld törökbúza, az 
után bükkönytakarmány; X. öszi búza vagy rozs. 

De legyen ez elég a példákból; elég az, hogy a vetésfor-
gást igen sokféle  képpen lehet szerkesztetni, kell pedig azt alkal-
maztatni helybeli körülményekhez képest. 

A jó rét megbecsülhetlen takarmányforrása  a gazdának,az-
ért, a kinek az van, ugy tartsa, mint saját szemefényét,  takarítsa, 
trágyázza, mivelje nagy szorgalommal és gonddal. De az se es-
sék kétségbe, kinek birtokába rét nincs , mert annak hiányát 
mesterséges füveskertlel  igen jól lehet pótolni. A végre legalkal-
masb a többi váltó szakaszoktól egészen függetlenül  álló luczer-
nás. A luezernás jó helyen és jó gond alatt, hosszason eltart; 
de idővel ott is megritkul s ugy kevés hasznot ad. Azért, kár lé-
vén azt tovább tartani, ki kell szántani irgalom nélkül, mihelyt 
ritkulni kezd. Bölcsen teszi tehát a gazda, ha dolgát ugy intézi, 
hogy mindig béállott luezernása legyen. Azért gondoskodni kell 
előre oly helyről, hová új luezernást lehessen csinálni akkorra, 
midönarégi kiszántandó leszen: de a nélkül,hogy a takarmá-
nyozás felakadjon  és a rendes vetés-forgásos  váltó-
gazdaság felzavartassék.  Azt a két darab helyet mindig 
váltólag luczernásul, és rozs, bükköny, törökbúza-takarmány sat. 
füveskertül  kell használni. 

Gazdasági tekintetből minden bizonynyal előnyös, ha a gaz-
da tagositott birtokára kiköltözik mindenestől. Ha netalán bel-
ső telke fölöslegessé  válik, helyes lehet azt eladni és árrával 
vagy földet  vásárolni többi birtoka mellett, vagy annak felsze-
relésére kell fordítni  a pénzt. 

A tanya helyeinek választásában legfőbb  szempont a víz. 
Oda kell a tanyát tenni, hol kútat lehet csinálni. Egy ily kis 
birtokon sokkal alábbrendelt szempont az, hogy a tanya a bir-
tok közepén legyen. 

XI. Rét, füveskert. 

XII. Tanya, lakás. 



XIII. Csak czélszerö baromfélét  kell tartani és azt bőven 
kell táplálni. 

Egy jól rendezett gazdaság legnagyobb jövedelmét a ba-
romtartás adja. Csak olyanféle  barmot tartson a gazda, inely 
viszonyai közt leghasznosabb. És ezen választásában ne enged-
je magát vezettetni se oktalan előszeretet, se idegenség által. 
A választottféléböl  tartsa a legjobb fajtát,  abból a legjobb dara-
bokat, és azokat igyekezzék nemesíteni. Egy rosz tejelő tehén 
éppen anynyit megeszik, mint egy jó, s tejet mégis keveset ad, s 
borját roszúl növeli. Egy rosz-gyapjas, rosz-tejes juh éppen anynyit 
eszik, mint egy jó fajta,  s mégis kevés gyapjúval és téjjel lizet. 

A barom élelmezését illetőleg legyen meggyőződve a gaz-
da, hogy haszon csak a bőven táplált marhába van. Azért mar-
háit tartsa mindig jól, jó kósttal; adjon nekik anynyit, meny-
nyit megtudnak enni; ők jobban tudják, menynyi kell nekik, 
mint az ember. 

Az igaz, hogy két jól táplált ökör megeszik anynyit, kö-
rülbelöl, mint négy roszultartott, de az is igaz, hogy többet ké-
pes dolgozni. Jó tartással mindennapi munka mellett is meghí-
zik, ugy, hogy minden évben kétszer nyerességgel lehet eladni. 

A tehénnel is éppen igy van. Kettő, jól tartva, elkölt any-
nyit, mint négy fösvényentartott,  de aztán több tejet is ad, szebb 
s drágább borját is nővel, mint a négy éhes. 

Egy pár szép nagy tulkát nagy nyerességgel könynyen le-
het eladni, midőn négy gabancs után, se pénz, se posztó, csak 
a sok vásárra járás. Tapasztalásból merített közmondás, hogy 
„az éhes barom gazdáját megátkozza, a jól tartott megáldja; s a 
baromnak mind áldása, mind átka a gazdát megfogja." 

XIV. Jó szerszámokat kell szerezni s azokat mindig jó-
karban kell tartani. 

Kell-é bizonyitgatás arra, hogy rosz szerszámmal jó mun-
kát tenni nem lehet? Tudja azt minden paraszt gazda tapaszta-
lásból. Azért legyen elég itt, azt csak röviden megemlitni és 
ajánlani. 
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Minden gazdasági szerszámok közt legnevezetesebb az eke. 
Vannak az országban hires faekék,  melyeket vidékeiken nagy 
tiszteletben tart a gazdaközönség, és méltán; de tapasztalásból 
tudjuk, hogy azoknál a jólkészült vasekék sokkal jobbak, mert 
ezekkel sokkal mélyebben s szebben lehet szántani, kevesebb baj 
van velők és kevesebb vonóerőt is igényelnek. Jó vasekével ket-
tősben lehet szántani olt, hol a faeke  négyes fogatot  kiván. Ezek 
a fontban  igaz ^ogy többet nyomnak mint a faekék,  de az igás 
marha nem azt tartja könynyebb ekének, mely a fontban  nyom 
kevesebben, hanem azt, mely az ö nyakán nyom kevesebbet. Az-
ért a vasekék a faekéket  már mindenütt ki is szorították a hasz-
nálatból, a hol mélyen, jól, szépen szántani és az igás marhát 
kimélni szeretik. S most már nem is drágák; 18 pfrton  kaphatók 
Kolozsvártt, Déézsen, Váradon, Debreczenben, Aradon; taligáját, 
mustra után, megcsinálhatja minden falusi  kerekes és kovács. 

Egyéb gazdasági szerszámokról is igazán mondja a közmon-
dás, hogy ,,a jó drágán is olcsó, a rosz ingyen is drága." 

Az nem elég, hogy a szerszám uj korában jó lett legyen. 
Kopik, romlik az a használatban szüntelen. Azért azt igazíttatni 
kell, még pedig már akkor, mikor a romlás még nem nagy, mert 
ugy kevesebbe kerül. 

XV. Egy kis jegyzés, mely nagy figyelmet  érdemel. 
Választotta legyen a gazda termesztendő növényeit bármily 

okosan, sorozta legyen azoknak termesztését egymásután bár-
mily helyesen: ha a szem és takarmány-termesztése 
közti arányt, földje  termö-erejéhez képest, helyesen 
nem csinálta, soha zöldágra nem jut. Mert ha igen kevés ta-
karmányt termeszt, soha elég trágyája nem lesz, földje  aprán-
ként elsoványodik és akkor mind szem, mind takarmány-termései 
megapadnak, s a végén lesz sok fáradság  után zöld ág helyett 
koldusbot. Ha túlságosan sok takarmányt termeszt, ugy szem-ter-
mése lesz igen kicsiny helyre szorítva, s bárha a kicsiny, de kö-
vér helyre szorított szemtermései aránylag nagyok lesznek is, s 
bárha a sok takarmányon virágzó baromtartást űzhet is: az egész 



gazdaság öszszes tiszta jövedelme mégis kevesebb lesz, mint lett 
volna, ha a helyes arányt a szem- és takamány-terniesztés közt, 
földje  erejéhez képest megtartotta volna. Sokkal kisebb hiba, igen 
sok, mint igen kevés helyet fordítni  a takarmány-termesztésre. 
Nálunk, a hoszszas oktalan gazdálkodás miatt, a föld  nagyon ki 
lévén zsarolva, szinte bajos mostanság a takarmány-termesztés-
sel túlságba esni. 

T o v á b b á 
lehet egy gazdaságban a növények megválasztása, azoknak 

egymásutánni sorolása, a takarmány- és szemtermesztés közti 
arány, vagy egy szóval: lehet a vetésforgás  minden tekintetben 
bármily helyes, ha a trágyakezelés h ibás , pl. ha a trágya-
lé, húgy, gondtalanul elvesztegettetik, az elszivárog sat. ugy is-
mét trágya-hiány s annak szomorú következései állanak bé. 

Még tovább 
legyen bár vetés-forgás,  trágyakezelés jó: ha a mezei 

munkák hanyagul , roszul vi te tnek véghez, a termé-
sek nem lesznek kielégítők, a munka, költség kárba megy, s a 
jövedelem kevés lesz. 

É s még- tovább 
legyen a vetésforgás,  trágya-kezelés, mezei munka min-

den tekintetben bármily jó: ha a barom, mely a takarmányt föle-
mészti, roszféle  fajta,  az fösvényül  tápláltalik, rosz gondvi-
selés alatt van: úgy a baromtartásban anynyi kár van, hogy azt 
a nagy szemtermések sem pótolják ki. 

Ily szorosan függ  egybe minden ágaboga a gazdaságnak; 
azért tegye a gazda annak minden ágát öszhangzásba és helyes 
arányba, ne mellőzze dolgának egyik ágát se. Bölcsen is kell in-
tézkedni, s ügyesen is kivinni mindent. 

Jöhetnek a gazda dolgai (kivált ha nem elég előre látó, nem 
elég gondos) egybeütközésbe egymással: ha egyiket teszi, akkor 
a másik marad hátra. Olyankor természetesen a kisebb roszat 
kell választani. De bizonyára nagy figyelmet  érdemelnek a kisebb 



fontosságú  aknak látszók is; ások apró hiba öszszes eredmé-
nyeakkora lehet, hogy az egész tiszta hasznot elnyeli. 

XVI. A váltó gazdaság megkezdése és kivitele. 
Egy váltógazdaságot egyszerre elővarázsolni, beállitni nem 

lehet; arra több év kell, mig a tervezett vetésforgás  egészen 
rendbe jöhet. Azért addig, mig a meghatározott vetésforgás  egé-
szen beállana, ugyszólva bevezetésül, egy bizonyos rendet kell 
csinálni a termesztésben. Ezen rendnek elintézésében a követke-
ző három főbb  figyelmet  érdemlő pont van: 

I. A trágyázás alá későbbre eső szakaszok, addig is, mig 
megtrágyáztathatnak, folyvást  teremjenek ugyan, de oly kímélet-
tel használtassanak, hogy ki ne merüljenek; mert különben a 
trágyázás előtti termések is roszak lesznek és azután is csak sok 
trágyával ós idővel állitathatnak helyre. Azért ezen szakaszokban 
inkább csak takarmány-növények termesztessenek és különösebb 
gondot kell fordítni  a földnek  jó megmunkálására, pl: télire 
mindig fel  kell azokat szántani. 

II. Mindjárt az első évben tetemes takarmány-termesztéshez 
kell fogni,  hogy mentől elébb, mentől több trágya-készlet legyen, 
ha mindjárt ez eleintén a magtermés tetemes rovására esnék is. 

III. Ha a vetésforgás  hoszszú, pl. 8 vagy több éves: ugy a 
trágyázást nemcsak egy, hanem több szakaszon kell megkezdeni, 
pl. az elsőn s tán az ötödiken. 

Legtöbb gondot ad a legelső évi trágyaszükséglet kiállítá-
sa. Annak pedig a legnagyobb mértékben kell megtörténni, kü-
lönben a gazdaság hoszszason fog  sántikálni. De itt is ugy van, 
mint sok más dologban a világon: ,,a hol a baj, ott közel van 
az orvosság is." Ugyanis a tagositó határ-osztályok nem szok-
tak hirtelen történni, egypár évbe telik, mig végrehajtatnak. Az-
alatt a trágyát gondosan kell gyűjteni, s azáltal az első kezdet 
gondján nagyon könynyitve van. Ha a gazda semmiképpen sok 
trágyát az első kezdő-évben eléteremteni nem tud: ám kezdje, is-
ten hirével anynyival, menynyivel lehet, de jusson eszébe az, 
mit az imént az I és II. pont alatt olvasott, 



Miután nem csak a követendő vetésforgást,  hanem az azt, 
ugyszólva, bévezetö ideiglenes vetés-rendet is a gazda megfon-
tolta, meghatározta és a szakaszok ki vannak borozdálva : követ-
kezik a gazdaság valóságos megindítása és teljesedésbe vétele. 
A mihez, mint minden kezdethez, nagyon sok gyakorlati ügyes-
ség és életrevalóság kívántatik, de nem több, mint a menynyi 
akármelyik ügyes gazdába meg van, ha komolyan rászánja magát. 

Előre lássa el magát a gazda erős akarattal, sok béketű-
réssel; legyen józan, előrelátó, gondos, fáradhatlan,  takarékos, 
igyekezzék minden alkalommal okulni. Ha kezdetben minden jól 
nem megyen, ne keresse a hibát másban, hanem magában , mert 
ez a legbiztosabb javulásra vezető út. 

XVII. Gyakorlati példa egy Táltógazdaság kivitelére. 
Az eddig mondottak felvilágosítására  vegyünk fel  pl. egy 

egészen újból alakuló váltógazdaságot ós kisérjük el évről év-
re, mig a vetésforgás  egészen beáll. Ezen példa nem azért álli-
tatik itt elé, mintha az minden körülmények közt jó és köve-
tendő volna, hanem csupán azért, hogy rajta egy vetésforgás  bé-
vezetését tanulmányozni lehessen. 

Egy értelmes szabad székelynek Marosszékben birtokába 
jut egy 20 katasztrális-hold területü jószág, mely egy tagba fek-
szik, földje  középminöségü, legkisebb rét sincsen benne. A föld  ki-
hasitása és birtokba vétele történik 1859-ben aratás után, és ez a 
darab 1859-ben gabonát termett, tehát a birtokba vételkor tarló. 

Fontolóra veszi a mi székelyünk, hogy ha birtokán közönsé-
ges gazdaságot folytat,  ugy (még azon esetben is, ha abból 4 
hold jóminőségü rét volna, olyan trágyázás és mivelés mellett, 
mint az a közönséges mód szerint folytatott  három nyomásos gaz-
daság mellett szokott és lehet) nem várhat többet 120 mázsa, 
vagy 12 szekér széna ós sarjunál; az 5 hold öszi fordulón  nem 
teremhet több 150 mázsa, vagy 15 szekér öszi szalmánál; a 2'/2 
hold tavaszi gabona után 50 mázsa, vagy 5 szekér szalmánál; a 27a 
hold törökbúza után 50—60 mázsa, vagy 5—6 szekér kórénál; 



5 hold ugarán, a tavaszi és őszi, rét- és tarló-legelön alig képes 
tengetni 5—6 éhes marhát, és többet rendes kóstján (mely szé-
nát, sarjút, szalmát, kórét öszszeszámitva, alig megyen 370 má-
zsára) teleltetni sem képes: ezen takarmányból nem várhat töb-
bet 740 mázsa, vagy 74 szekér trágyánál, az pedig földjeinek 
jó erőben tartására a világért sem elég. Gabonatermésül is, ed-
digi tapasztalásához képest, nem várhat többet, mint 5 hold őszi 
után alig 100 vékát, 21/% hold tavaszi után alig 50 vékát, 27a hold 
törökbúza után alig 75 vékát. Azért elhatározza, hogy uj bir-
tokát ezután egész terjedelmében mi vélni fogja,  még pedig jómód-
dal, megadja savát, borsát minden munkájának,a mint illik; egy-
szóval: azon okszerű váltógazdaságot fog  folytatni. 

Minthogy pedig tudja, hogy ha az okszerű váltógazdaság 
több nyereséget hajt, de bizony több munkával is jár, tehát azt 
is elhatározza, hogy új gazdaságába családostól, marhástól és min-
den épületestől ki fog  költözni, hogy annál jobban dolga után lát-
hasson. Miután új gazdaságában új épületeit felállitatta,  belső 
telkét eladja, és annak árrából új épitési és jószága egyéb fel-
szerelési költségeit fogja  fedezni. 

Most egy előre, az első őszön és télen, csak anynyi köny-
nyüszerü épületet álit fel,  a menynyi alá, a közelebbi tavaszon 
kezdve, marháit és szerszámait elhelyezhesse. Apránként aztán a 
többiről is gondja lesz. Jövő télire azonban, istálóját és csűrét 
egészen fel  fogja  épiteni, hogy marháinak és takarmányainak té-
lire jó állapotja legyen. Legutoljára marad a lakóház, legelső egy 
jó kút. « 

Meglevén győződve gazdánk a felöl,  hogy mentől kövérebb 
a föld,  annál bizonyosabban és bővebben fordítja  meg a rátett 
munkát: bőven is szándékozik trágyázni. S minthogy földje  most 
csak középminőségü, egész birtoka területének felénél  többet fog 
takarmány-termesztésre fordítni. 

Vetésforgásába  felveszi  a répát , mert tudja, hogy az ad 
legtöbb téli takarmányt. Termeszt takarmánynak rozsot, mert 
tudja, hogy az is bö takarmányt ád és pedig korán tavaszszal, s 
ha szénának nem valami különös is, de zöld takarmánynak igen 
jó, s vele az első vágás luczernát megkímélve, abból fog  szénát 



csinálni. Termeszt bükkönyt, mert az is egy a legjobb takar-
mány-növények közül. Termeszt takarmányéi törökbúzát, mert 
tudja, hogy semmi zöld takarmánynak való anynyit nem terem, 
mint az, azt is tudja, hogy ápril elejétől fogva,  különböző időkö-
zökben vetve, junius közepétől késő őszig , jó zöldtakarmányt 
képes szolgáltatni. Termeszt l u c z e r n á t és lóher t , me-
lyek nélkül váltógazdaságot folytatni  szinte nem is lehet. Mint 
hogy az öszi gabona tarlóját, semmivel sem lehet jobban hasz-
nálni, augusztustól késő őszig, mint a tarlórépával: azt is 
szándékozik termeszteni. Szemtermö növényekül felveszi  a t ö-
rökbúzát, mert nálunk jó megmunkálás után egy gabonafaj  sem 
képes anynyit teremni, mint ez. Termeszt t isztabúzát és ár-
pát; tisztabnzát azért, mert ez nálunk éppen anynyit ereszt, mint 
a rozs, ára pedig magasabb ; árpát azért, mert ez megdölésre ke-
vésbé hajlandó, mint a tavaszi búza, rozs és zab. 

Ezen növényeket a következendő rendben fogja  termeszteni: 
I-sö évben, trágyába répát; aztán H-ban rozs, bükköny 

és törökbúza takarmányt; III-ban árpát lóherrel; lV-ben lóhert; 
V-ben öszi tisztabúzát , s ennek tarlójába répát; Yl-ban tö-
rökbúzát. 

Szándéka egy külön luczernást csinálni, azért , hogy 
midőn a luczernása kivénül: se luczernába hiányt ne szevedjen, 
se rendes váltójában zavart ne csináljon. Luczernásnak szánt da-
rabját két egyenlő részre osztja : egyikben lesz mindig luczerna, 
a másikat pedig egyéb takarmány-termesztésre fordítja,  mig lu-
czernája ki nem vénül, akkor a luczernát abba teszi át, és a ré-
gi luczernást hasonlólag egyéb takarmány-termesztésére használ-
ja, mig több év múlva a luczernást újból oda kell költöztetni. 

Baromtartására nézve ezekben állapodjék meg: minthogy 
egyenlő területü helyen, istálón tartással több marhát és jobban 
lehet eltartani, mint legelön, tehát azokat télbe, nyárba istálón 
fogja  tartani. 

Igás ökreit jól fogja  tartani, és igy minden évben kétszer, 
kettőt egészen, kettőt félhizva  nyereséggel fog  eladni. 

Egyéb marháiból, téjgyüjtemény és szépen növelt fiatal  mar-



ha eladás által fog  jövedelmet venni. Sertést minden évben egy-
párt hizlalni, s egynehányat eladni szándékozik. 

Fog tartani 4 igás ökröt, 4 tehenet, 8 fiatal  marhát és né-
hány sertést. Ezeket folyvást  a legjobban fogja  táplálni, mivel ta-
pasztalásból tudja, hogy csak a jóltáplált marhán van nyeresége. 

Birtokát igy oszt ja fel: 

Udvarnak, akolnak és csűrnek szán 7t > gyümölcsösnek 7u 
veteményes, dohányoskertnek, sat holdat. Luczernásnak 2 hol-
dat, tartalék luczernásnak 2 holdat. Marad tehát még fenn  15 hold, 
mely hat szakaszra osztatva, lesz egy szakasz 27j hold.E szerént 
a külső gazdaságra szánt 19 holdból! 1 Vateremni fog  takarmányt, 
7 7 2 gabonát. 

Egész gazdasága felosztása  ilyen képet mutat. 
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Több évig folyván  tanulmányozásul felvett  gazdánk falujába 
a határ-osztály fölötti  vitatkozás, feltehető  róla, bogy azalatt trá-
gyáját meggyüjtötte és még másoktól is vásárolgathatott, ugy 
hogy most 2100 mázsa, vagy 210 szekér trágyáról rendelkezhetik. 

Lássuk már, hogy fog  a dolog kiviteléhez ? 
Az ideiglenes vetésforgást  illetőleg fő  gondja lesz, az utol-

só három szakaszban a lehetőségig takarmányt termeszteni, az-
ért is, hogy kiméivé legyenek, azért is, hogy sok takarmány után 
több trágyáról rendelkezhessék. 



Meglévő trágyáját oda használja fel,  a hol az legtöbb takar-
mányt hozhat elő, t. i. répa, luczerna és törökbúza-takarmány alá. 

Takarmánynak való szakaszait ugy veti bé, hogy nyárára 
is folyvást,  télire is elég takarmánya legyen. 

Azért 
még 1859 nyarában megtrágyázza a luczernás felét,  tehát 

egy holdat, 60 szekérrel, és még azon őszön béveti süriin rep-
ezével vegyitett rozszsal; miután a rozs 1860 tavaszán elfogy, 
felszántja  és beveti sürütörökbúzával, zöld takarmánynak mikor az 
elfogy  újból felszántja  télire; 1859 öszszel megtrágyázza az I. sza-
kaszt, holdjára 60 szekérrel, tehát a két és fél  holdatlöO szekér-
rel, és abban 1860-ban répát mivel. 

A még trágyában nem részesült szakaszok igy lesznek 
mi vei ve: 

A kertbe megy, még öszszel felszántatván,  pityóka, a csa-
lád szükségére, 3/t hold. 

A luczernás meg nem trágyázott részébe rozs, bükköny, 
törökbúzatakarmány, 3 hold. 

A II. szakaszban törökbúza miveltetik. 
A III. szakaszban tavaszi gabona. 
A IV. szakaszban elébb rozs, aztán bükköny, aztán török-

búza-takarmány. 
Az V. szakaszban elébb bükköny, aztán törökbúza, aztán 

haricska-takarmány. 
A VI. szakaszban elébb törökbúza, aztán bükköny, aztán 

haricska-takarmány. 
Ezen évi termésül méltán várható: 
A kertben 3 / 4 holdon pityóka, holdjára csak 100 mázsát vé-

ve, nagy vékáját 40 fontba  számítva, 187 véka, mely, mivel a 
család számára elkel, a takarmány számításból kimarad. 

A luczernás trágyázott feléről  1 holdról: rozs 40, bükköny 
40, törökbúza-takarmány 50 mázsa, szárazon számítva öszsze-
sen . . . . . . 1 3 0 mázsa. 

A luczernás másik részéről és tartalék Iu-
czernásról, 3 holdról rozs, holdjára, mivel az még 
trágyázatlan, csak 20 mázsát számítva , . 60 . „ 



Bükköny-takarmány, holdjára 25 mázsával 75 mázsa. 
Törökbúza-takarrnány, holdjára 30 mázsával 90 „ 
Az I. szakaszról, holdról, répa, trágya 

után holdja 250 mázsa, öszszescn 625 mázsa , 
mely szénaórtékre számítva tesz 250 „ 

A 11. szakaszban törökbúza-kóré , minthogy 
még trágyázatlan, holdján 20 mázsa, tesz . 50 „ 

A III. szakaszban tavaszi szalma (még trágyá-
zatlan) 15 mázsájával tesz . . . . 377* „ 

A IV. szakaszban rozs . . . . 50 „ 
bükköny 62 V» „ 
törökbúza-takarmány 75 „ 

A V. szakaszban bükköny-takarmány 627a „ 
törökbúza-takarmány 75 „ 
haricska-takarmány, 20 má-

zsájával . 50 „ 
A VI. szakaszban törökbúza-takarrnány 75 „ 

bükköny . . . 627a „ 
Öszszesen . 1205 mázsa. 

Várható gabonatermés: 
A II. szakaszban, trágyázatlan törökbúza, hold-

jára csak 30 vékájával . . . . . 75 véka. 
A III. szakaszban , trágyázatlan tavaszibúza , 

holdjáról csak 20 vékájával . . . . 50 „ 
és még hozzájön a család élelmezésére a kertben ter-
mett pityóka . . . . . . . 187 „ 

Az 1205 mázsa takarmány fog  adni 2410 mázsa trágyát. A 
jövő évben trágya alá jön a II. szakasz, 272 hold, és a luczer-
násnak még trágyázatlan fele,  1 hold, mi teszen 3'/j holdat. Fel-
megy tehát, 60 szekerével, 210 szekér, és még marad a y2 hold 
veteményes meghordására 30 szekér trágya. 

Mi ve i és 1861-ben. 
A kert megtrágyáztatik és a gazdaszszonynak gondviselé-

se alá adatik. 



A luczernás tavaly megtrágyázott felébe  árpa, ós közébe 
luczerna vettetik. 

A luczernás újontrágyazott felébe  elébb törökbúza, aztán 
bükköny, aztán újra törökbúza-takarmány. 

A szabad térre bükköny, törökbúza takarmány, és öszszel 
megtrágyáztatván, télire felszántatik. 

Az I. szakaszban rozs, bükköny, törökbúza-takarmány és 
télire felszántatik. 

A II. szakasz megtrágyáztatik, s elébb répával, aztán ösz-
szel rozszsal bévettetik, takarmányúl jövendőre. 

A III. szakaszban törökbúza termeszletik és szedés után 
öszszel megtrágyáztatik. 

A IV. szakaszban rozs vagy öszibúza, melynek tarlója jö-
vendőre törökbúza alá feltöretik. 

Az V. szakaszban bükköny, törökbúza-takarmány és késő 
öszszel felszántatik. 

A VI. szakaszban törökbúza, bükköny-takarmány és késő 
öszszel felszántatik. 

1861-ben v á r h a t ó termés. 
A luczernásban árpa-szalma, 1 holdon: 25 mázsa. 

egy kisvágás luczerna a tarlóban 15 „ 
trágyázott törökbúza-takarmány 1 holdon 50 „ 
ugyanott bükköny-takarmány . 40 „ 
ismét törökbúza . . . . . 50 „ 

A tartalék luczernásban, 2 holdon : 
bükköny-takarmány . . . . 50 „ 
törökbúza-takarmány . . . . 60 „ 

Az I. szakaszban, 2'/2 holdon, mely már trágyázott 
rozs, holdjára 40 mázsájával 100 „ 
bükköny, 40 mázsájával . . . . 100 „ 
törökbúza 50 mázsájával . . . . 125 „ 

II. szakaszban répa, 250 mázsájával, 625 inázsa; 
minek szénaértéke . . . . 250 „ 

II. szakaszban répa, 250 mázsájával, 625 inázsa; 
minek szénaértéke . . . . 250 „ 

III. szakaszban törökbúza kóré, 20 mázsájával 50 „ 



Ebben az évben várható magtermés: 
40 véka árpa, 75 véka törökbúza, 50 véka rozs, öszszesen 

165 véka. Az idei 1352 mázsa takarmányból lesz 2704 mázsa, 
vagy 270 szekér trágya. Ezen trágyamenynyiség, holdjára 600 
mázsát vagy 60 szekeret számítva, éppen elég az egész tartalék-
luczernás és Ill-ik szakasz megtrágyázására. 

M i v e i é s 1862-ben. 

A kert a gazdaszszony keze alatt van. 
A luczernásnak fele  beáll, másik felébe  árpa vettetik lu-

czernával. 
A tartalék-luczernas egészen megtrágyáztatik, és elébb tö-

rökbúza, azután bükköny és ismét törökbúza-takarmánynyal vet-
tetik bé. 

I. szakaszba árpa lóherrel vettetik. 
II. szakasz rozs, bükköny, törökbúza-takarmányra hasz-

náltatik. 
III. szakasz megtrágyáztatik és répa vettetik belé. 
IV. szakaszba törökbúza. 
V. szakasz öszibúza vagy rozs-szem termésnek van szánva. 
VI. szakasz bükköny, azután törökbúza-takarmány, aztán 

megérlelendő öszi rozs alá készítetik el és azzal bévettetik jö-
vendőre. 

T e r m é s . 
A luezernásban: 

1 hold Iuczerna, az első évben csak . . . 4 0 mázsa. 

IV. szakaszban rozs-szalma, 25 mázsájával 62 V2 ,, 
V. szakaszban, még trágyázatlan lévén 

bükköny 1 . , , , , \ takarmany törökbuza 
62 V2 „ 
75 „ 

VI, szakaszban, még trágyázatlan lévén 
törökbuza I , , . . . } takarmany bükköny ) 

75 „ 
62 Va „ 

Öszszesen 13527a „ 



1 hold árpaszalma . . . . 25 mázsa. 
egy kisvágás Iuczerna az árpatarlóban 

A szabad téren 2 holdon: 
törökbúza-takarmány . . . . 
bükköny-takarmány . . . . 
ismét törökbúza-takarinány 

I. szakaszban 2Y2 holdon 
árpa-szalma . . . . . 
egy kisvágás lóher, csak 15 mázsájával 

II. szakaszban rozs 100, bükköny 100, törökbúza 
125 öszszesen . . . . . 

III. szakaszban répa, 250 mázsájával 625 mázsa, 
szénaértéke . . . . . 

IV. szakaszban törökbúzakóró 
V. szakaszban rozsszalma . . . . 
VI. szakaszban bükköny-takarmány 

törökbúza-takarmány 
Öszszesen . 1325 

M a g t e r m é s várható : 
A luczernásban árpa, 1 holdon 40) . 

„1, . , , • 140 véka. I. szakaszban arpa, 27a holdon . 100) 
IV. szakaszban törökbúza, 30 vékájával . 75 „ 
V. szakaszban rozs, 20 vékájával . . 50 „ 

Öszszesen 265 „ 

Eszerint trágya lesz 2650 mázsa vagy 265 szekér. Ebből 
a IV. szakasz kap, holdjára 70 szekeret számítva, 175 szekér-
rel, a szabadtér 60 szekérrel, a veteményes kert 30 szekérrel, a 
mit a gazdasszony háláson veszen. 

Mi ve i és 1863-ban. 
A kert 30 szekér trágyával meghordatik. 
A luczernás egészen béáll. 
A szabadtér megtrágyáztatik elébb törökbúza, aztán bük-

köny, aztán újra törökbúza-takarmányra használtatik. 



I . szakaszon lóher kaszáltatik, harmadik hajtása leszánta-
tik és öszszel tisztabuzával bévetletik. 

II. szakaszba árpa lóherrel vettetik. 
III. szakaszban rozs, bükköny és törökbúza-takarmány ka-

száltatik. 
IV. szakasz megtrágyáztatik és répa miveltetik benne. 
V. szakaszban törökbúza terem. 
VI. szakaszban öszi rozs arattatik. 

T e r m é s : 
A luczernás régibb felén  terem 1 holdon . 60 mázsa. 

az újabb felén  csak 40 „ 
A szabadtéren, 2 holdon, törökbúza-takarmány 100 „ 

bükköny-takarmány . . . . 80 „ 
ismét törökbúza-takarmány 100 „ 

I. szakaszban lóher . . . . . H21 / , „ 
II. szakaszban árpaszalma . . . . 621/, „ 

egy kis lóher-vágás a tarlóban 37Va „ 
III. szakaszban rozs, bükköny, törökbúza takar-

mány, öszszesen . . . . 325 „ 
IV. szakaszban trágyában répa 625 mázsa 250 „ 
V. szakaszban törökbúzakóré 50 „ 
VI. szakaszban rozs-szalma . . . . 62'/2 „ 

Öszszesen . 1280 „ 

Szemtermés; 
II. szakaszban árpa 40 vékájával 100 véka. 
V. szakaszban törökbúza, 30 vékával 75 „ 
VI. szakaszban rozs, 20 vékával 50 „ 

1280 mázsa takarmány ntán lesz, 2560 mázsa trágya. Eb-
bői, holdjára már 80 szekeret számítva, 200 szekér vitetik az 
V. szakaszra, 56 szekér pedig ismét a szabadtérre. 

Mivel és 1864-ben. 
A luczernás már most a legjobb erejében van. 
A szabadtér 56 szekérrel újból megtrágyáztatik ós elébb 



törökbúza , aztán bükköny, s ismét törökbúza-takarmány ka-
száltatik. 

I. szakaszon búza arattatik és tarlójában répa mivelletik. 
II. szakaszon lóher kaszáltatik és öszszel tisztabúzával 

vettetik bé. 
III. szakaszba árpa, és alája lóher vettetik. 
IV. szakaszban rozs, bükköny, törökbúza-takarmány. 
V. szakasz, holdjára most már 80 szekeret számítva, 200 

szekér trágyával teríttetik bé és abba répa vettetik. 
VI. szakaszban törökbúza miveltetik. 

T e r m é s : 

Luczerna, 2 hold most már 60 mázsájával 120 mázsa. 
A szabadtéreni törökbúza-takarmány 100 »» 

bükköny-takarmány . 80 » 
ismét törökbúza-lakarmány 100 5) 

I. szakaszon öszibúza-szalma 100 55 

tarló-répa 300 mázsa . 120 55 

II. szakaszon lóher . . . . 11272 55 

III. szakaszon árpaszalma 62 7a 55 

és a tarlóban egy kisvágás lóher 377* 55 

IV. szakaszon rozs-takarmány 100 55 

bükköny-takarmány 100 55 

törökbúza-takarmány . 125 55 

V. szakaszon trágyában répa 625 mázsa . 250 55 

VI. szakaszon törökbúza-kóré 50 55 

Öszszesen •14577, 55 

S z e m t e r m é s : 

I. szakasz, tisztabúza, 40 vékájával . 100 véka. 
III. szakasz, árpa, 40 vékájával . . . 100 „ 
IV. szakasz, törökbúza, 30 vékájával . 75 „ 

1457 72 mázsa takarmányból lesz 2915 mázsa trágya. Eb-
ből a Vl-ik szakaszra 80 szekerével, fölmegy  200 szekérrel; a 



luczernás felültrágyázására  megy 60 és a veteményes kertre is-
mét jut 30 szekérrel. 

Mive l és 1865-ben. 

A kertbe vitetik 30 szekér trágya. 
A luczernás 60 szekérrel felültrágyáztatik,  a trágya Iegér-

tebbjéböl. 
I. szakaszon törökbúza miveltetik. 
II. szakaszon búza és tarlójában répa. 
III. szakaszon lóher kaszáltatik és belé öszszel búza vettetik. 
IV. szakaszban árpa lóherrel vettetik, és a tarlóban kevés 

lóher kaszáltatik. 
V. szakaszon rozs, bükköny, törökbúza-takarmány vágatik. 
VI. szakasz, holdjára 80 szekérrel számitva, 200 szekér 

trágyával béterittetik, s benne répa miveltetik. 

V á l h a t ó t e r m é s 

takarmány 

2 hold luczerna, 60 mázsájával 
2 hold szabadtéreni rozs-takarmány 

ugyanott bükköny 
ugyanott törökbúza 

I. szakaszban törökbúzakóré , most trágya után 
30 mázsájával i 

II. szakaszban búza-szalma, 40 mázsájával 
tarlórépa, 120 mázsájával 300 mázsa 

III. szakaszban lóher . 
IV. szakaszban árpa-szalma . 

a tarlóban egy kisvágás lóher 
V. szakaszban rozs J 

bükköny ] takarmány 
törökbúza ) 

VI. szakaszban répa 625 mázsa, minek szénaértéke 

120 mázsa. 
80 „ 
80 „ 

100 „ 
75 

100 
120 
U2V, 
62% 
37 

100 
100 
125 
250 

Öszszesen 1462 » 



Szemtermés . 

Az első szakaszba most először trágyába vetett török-
búza termését lehet venni, túlzás nélkül, holdanként 50 vékára, 
tehát 272 holdon lesz . . . . 1 2 5 véka. 

II. szakaszon búza, holdján 40 véka . 100 „ 
IV. szakaszon árpa, holdján 40 véka . 100 „ 
Az idei 1462 mázsa takarmány ad 2924 mázsa trágyát, 

melyből 200 szekér hordatik az I. szakaszia, más 80 szekér te-
ríttetik a szabadtér egyik felére  és még 12 szekérrel jut újból 
a kertbe. 

A VI. szakasz megtrágyázásával és répa alá kerülésével, a 
tervezett vetésforgás  béállottnak és végrehajtottnak tekinthető. 
1866-ban az I. szakasz újból trágya és répa alá kerül, s azután 
folytattatik  a gazdaság a kicsinált terv szerint. 

Még egy kevés utasítás van hátra, ezen példát folytatólag, 
a luczernás átköltöztetését illetőleg. 

1865-ben öszszel a szabadtér fele  megtrágyáztatik és 1866-
ban répával miveltetik. Répa után, 1867-ben oda répa és közé-
be Iuczerna vettetik. 

1866 őszén megtrágyáztatik a szabadtér másik fele  és 1867-
ben ott répa miveltetik. 1868-ban oda árpa és közébe Iuczerna 
jön. Eszerént már az egész szabadtér luczernával van béállitva. 

Lássuk , mi történik a régi luczernással? — Minthogy 
1868 tavaszán az új luczernásnak fele,  1869 tavaszán pedig má-
sik fele  is béáll, azért a régi luczernásnak felét  1867 őszén 
és másik felét  1868 őszén ki lehet szántani és aztán az egész 
régi luczernást ugy használni , mint eddig a szabad tért, mig 
az új luczernás megvénülvén, a luczernás visszaköltöztetésé-
nek ideje eljön. 

Könynyebb áttekintés végett ide van csatolva táblás ki-
mutatása az eléadott vetésforgás  kivitelének A) betű  alatt. 

Csak egy vetésforgás  lefolyása  alatt is ezen gazdaság föld-
je anynyira javul, hogy 1866-on kezdve, már holdjára 800 má-
zsa trágyánál több jut. És azért azon túl, minden másodszor trá-
gya alá kerülő szakaszt az eddigi mértéknél 7»"del mélyebben 



kell szántani, és termését az eddig felvett  menynyiségnél egy 
negyedrészszel magasabban bátran lehet számitni, ugy hogy azon 
1800 mázsa takarmánynál és 400 véka gabonánál többet lehet-
remélni. 

Ez nálunk soknak, tán lehellennek telszhetik, de vannak 
gazdaságok, hol még nagyobb terméseket is szemmel látni és 
kézzel fogni  lehet. És azok a termések nagyságára nem más mó-
don emelkedtek, mint jó mivelés mellett, főként  a bö trágyázás 
egymást kölcsönösen és folyvást  emelő hatása által. 

Imádott, tündérszép hazánk áldott földje  és kedves éghaj-
lata jobb, mint azon országoké, hol a gazdaság legnagyobb ter-
méseket ad. Azért, ha akarunk, mi még többet termeszthetünk. 
Sorsunk, Isten után, saját kezünkben van. 

Végül foglaljuk  egybe 10 pontban, mit egy 20 holdas gaz-
dának szem előtt kell tartani : 

I. Parlagot, ugart nem kell hagyni. 
II. A földet  mélyen és jól kell mivelni. 
III. Bőven kell trágyázni. 
IV. Sok trágyát kell gyűjteni és azzal jól kell bánni. 
V. Sok és jó takarmányt kell termeszteni. 
VI. Csak a legczélirányosabb növényeket kell termeszteni 

és azokat czélirányosan kell egymásután sorolni. 
VII. A takarmány és szemtermesztést a földerejével  helyes 

arányban kell tartani. 
VIII. Czélirányos barmot kell tartani. 
IX. A barmot bőven kell táplálni és jól hozzálátni. 
X. Jó szerszámokat kell szerezni, s azokat mindig jó álla-

potban tartani. — Mindig okosan és fáradhatlanul  kell munkálni, 
soha se kell elcsüggedni, félni  az Istent és szeretni az embere-
ket, s ugy az Isten is elküldi az ö áldását. 



S T E I M J Á I O § 
könyvkereskedésében Kolozsvárit s WITT1CH 

JÓZSEF-nél M.-Vásárhelytt kapható: 

(ausztriai  értékben). 

MIT TEGYEN 

ó m b a , 
HOGY JÓLLÉTBE JUSSON ? 

Az erdélyi gazdasági egyesület által kitüntetett pályamunka. 
I r t a 

B E R 0 E ÁROK. 
Ara 20 kr. p. p. vagy 35 kr. új pénzben. t 

KORBULY JÁNOS 
Legújabb s leghasznosabb 

MÉHÉSZKfinV 
több évi tapasztalás utánirva. 

Ara 21 kr. 

NÉPSZERŰ GAZDASÁGI FÖLDMIVELÉS, 
vagy 

gazdasági földnövény-  és munka-ösmeret. 
Irta 

GALGÓCZI KÁROLY 
^ Ara 50 kr. 





A ) A például felvett  vetésforgás  kivitelét mutató tábla 10 évre. 
(a + ek trágyát jelentenek.) 

É v . V2 hold 
KERT. 

2 hold 
LUCZERNÁS. 

2 hold 
SZABADTÉR. 

2'/2 hold 
I. SZAKASZ. 

2 7 , hold 
n . SZAKASZ. 

2 7 j hold 
III. SZAKASZ. 

273 hold 
IV. SZAKASZ. 

273 hold 
V. SZAKASZ. 

27, hold 
VI. SZAKASZ. 

1860 
Pityóka 

+ ! 

rozs, büki köny, 
török-

búza takarmány 
+ 

répa törökbúza tavaszi gabona 
rozs, bükköny, 

törökb. takarm. 
bükköny, törökb. 
haricska-takarm. 

törökb., bükköny 
haricska-takar-

mány. 

1861 + 
árpa, 

luczer- ; 
na. : 

+ 
törökb. 

bük-
köny, 

törökb. 

bükköny, 
törökbúza-
takarmány. 

rozs,bükköny, 
törökb. takarm. 

+ répa törökbúza. érett rozs bükköny, törökb., 
búza-takarmány 

törökb.,bükköny, 
haricska-takar-

mány. 

1862 , j árpa 
nT" ! l u c z e r " 

i nával 

+ 
törökb. bükköny, 

törökb.-takar-
mány 

árpa lóherrel rozs,bükköny, 
törökb.-takarm. 

+ répa törökbúza érett rozs bükköny, török-
búza-takarmány 

1863 + luczerna 
+ 

törökb.,bükköny, 
törökbúza 

lóher árpa 
lóherrel 

rozs, bükköny, 
törökb. takarm. 

+ répa 
törökbúza rozs 

1864 luczerna 
+ 

törökb., bükköny, 
tórökb.-takar-

mány 
t 

búza, 
írló-répa lóher árpa 

lóherrel 
rozs, bükköny, 

törökb. takarm. 
+ répa törökbúza 

1865 + + luczerna rozs, bükköny, 
törökb.-takarm. t árökbúza búza, 

tarló-répa lóher árpa 
lóherrel 

rozs, bükköny, 
törökb. takarm. 

+ répa 

1866 luczerna + répa 

törökb. 
bük-
köny 

takarm. 

+ répa törökbúza búza 
tarló-répa lóher árpa 

lóherrel • 
rozs, bükköny, 
törökb. takarm. 

1867 + luczerna 
árpa, 

luczer-
na 

+ répa t akarmány + répa törökbúza búza 
tarló-répa lóher árpa 

lóherrel 

1868 
+ 

feltöre-
tik és 
répa 

uczer-
na 

luczer-
na 

árpa 
luczer-

na 
árpa takarmány + répa törökbúza búza 

tarló-répa lóher 

1869 + takar-
mány 

+ 
feltö-

retik és 
répa 

luczerna lóher árpa takarmány + répa törökbúza búza 
tarló-répa 

1870 

. .. . 

takarmány luczerna búza lóher árpa takarmány + répa törökbúza. 
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