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Lapunk czinie inár eléggé megismerteti 
j ezé Íját. A .Magyar Dohány Ú jság*-gal hézagot

akarunk pótolni a magyar hírlapirodalomban.
Egész hazánkra annyira fontos dohány- 

í  termelés-, kereskedés, és dohány feldolgozás
sal nálunk eddig kevesen foglalkoztak.

A .Magyar Dohány Újság* a dohány- 
1 termelés minden ágáról idő és szakszerit 

czikkeket és rajzo la t  fog hozni; és az újí
tásokat a közönséggel ismertetni.

A .Magyar Dohány Újság* fejtegeté
seket fog közzétenni: dohánytermelésünk
hiáútja irát. a  dohán y-tala j megválasztásairól.

I a dohán y-tataj ejökész itese rőt, a  melegagyak,
| a  mag rét és, az áyyak gondozása, 11 rázzák  
| ki ültetése. a  tlohángkajiálás és tölt ügetés, a  

dohánytetö clhúnyás rayy fejezes, korzózás, bit- 
gá zásról; Itclr.y növényekkel rabi elbánásról, 
szedésről, fűzésről, okszerű zzáritásméslról. rá- 
logatás, eső mázas és sim ításról, a rsomózott 
dohányb cetek el rakása  és gönyy ülésről stb. sth.

A .Magyar Dohány Újság* olvasó kö
zönségét a dohány feldolgozásánál alkal
mazni szokott eszközök, készülékek, felsze
relések és épületek szerkesztésével is meg-

1 fogja ismertetni és azokrőt sikerült rajzokat t 
| fog közzé tenni.

Hazánkban nemcsak a magyar dohány- 
; fajokat — a .szegedi* név alatt ismeretest 

Torontál, Csongrad, Békés és Csanád megyék
ben, a .debreczeni* név allatt ismeretest 
•Szatmár. Szabolcs és Biharban, szokolai, szi- 
kulai Aradban, debrői. véghi, kápolnai, ver- 
peléthi Hevesmegye, vitnyédi Sopron, füzes- 
gyarmati. kospallagi Hont és csetnekit Uö- 
uiörmegyében, — termesztik, hanem az or
szág különböző vidékein Havanna-. L'uba,- 
Ohioi,- Virginia.- Latakia és török dohány- 
maggal is próbát tettek, melyek kitünően 
sikerültek, habar minőségileg az eredetiektől 
lényegileg elütnek. Éhez képest:

A ..Magyar Dohány Újság* czélja: az 
orszáfj különböző ridékein termett dohány
fa jtá k  szakszerű meg ismertetése. A .Magyar 
Dohány Újság* a termelőknek alkalmat akar 
nyújtani arra. hogy a vidékenkint minőségi
leg is legalkalmatosabh fajták termeltesse
nek. E  tekintetben a .Magyar Dohány Új
ság* sikerült rajzokat is fog közzétenni, 
hogy dohánytermékeink minden neme minő
ségileg és szakszeriileg megismertessék.

A .Magyar Dohány Újság* az 1884. 
éri május lé n  rendezendő .Országos 
dohány kiállítás* minden mozzanatáról és 
intézkedéseiről is részletes és megbízhat*) 
közleményeket fog hozni és az előfizetői ál
tal 21 dohány-termelés terén hozzá intézett 
kérdésekre a .Magyar Dohány Újság* a leg
gyorsabban fog válaszszal és minden irány
ban tájékozó felvilágosítással szolgálni.

A .Magyar Dohány .Ú jság* szerkesz
tősége maga köré csoportosította a dohány- 
termelés és dohány feldolgozás terén szellemi-

rg és gyakorlatilag  működő legnagyobb bél
és külföldi erőket, minélfogva a .Magyar ' 
Dohány Újság* képes lesz az e téren nyil
vánuló legtulzottabb igényeknek úgy szakis
meret, mii.t gyakorlat tekintetében megfe
lelni. — Az eddigiekkel csak rövid vázlatát ! 
akartuk adni a .Magyar Dohány Újság* í 
irányának és czéljának, habár azzal koránt 
sincs kimerítve a tárgy és a .Magyar Do- 1 
hány Újság* az időről-időre felmerülő e 
szakmába vágó minden kérdéssel szabatosan 
fog foglalkozni. Továbbá a közérdek szem
pontjából szívesen tért nyit mindenkinek • 
arra, hogy saját tapasztalatait a .Magyar 
Dohány Újság* hasábjain közzé tegye és 1 
eszmecserét idézzen elő.

Kérjük a nagyérdemű közönség szelle
mi és anyagi pártfogását.

Budapest, 1884 ápril hóban.
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Közelebbi teendőnk a melegágy
nál és a palánta elültetésénél.

Visszatérve múlt számunkban foglalt 
a dohány palánta kezelése es kiültetési 
módja czimü ezikkünkre. ezúttal, minthogy 
a palánta elültetési idénye közelében va
gyunk. annak mirelitéről terjedelmesebben 
kell szótanunk.

Első teendőink közé tartozik még 
most. a melegágy rendes öntözése, a fe
nyegető hidegtől való megóvása, a sűrű 
palánta ritkítása és gyomlálása, mert csak 
most kell igazán az alapos gondozás, 
minthogy közelében vagyunk azon időnek, 
hol a palántára már szükség lesz, mert 
ezen két hétben kell a palántának hirte
len fejlődni, a jó kifejlődést pedig csak 
úgy érjük el. ha azt a már körülirt mó
don elősegítjük.

Olvasóink nem fogják rósz néven 
venni, ha ezen tárgyról, ismételten szó
lunk. Én részemről ezen teendőket annyira 
foptosnak tartom, hogy szükséges azokat 
többször is felemlíteni, és a termelők 
ügyeimébe ajánlani: ez az egész dohány- 
termésnek kutforrása. mert ha 1'ászáink 
nem elég erősek, és a rendes időre kész
letben nincsenek, a dohányterméshez nem 
lehet nagy reményünk.

Szokásban van a melegágyak gyom- 
lálásánál. hogy a kigyomlált helyekre 
deszkát tesznek és arra állnak vagy gug
golnak. és a gyomlálást igy folytatják, a 
deszkát mindig odább téve : teszik pedig 
azt azon meggyőződésből, hogy a gyom 
kihúzása által meglazult palántát vissza 
nyomják. Ez szerintem nagy hiba. mert 
megtörténik, hogy a gyomláló ugyanegv 
helyen egy óráig is mindig nyomja a 
gyenge palántát, ezek pedig az által se
bet kapnak és a szükséges hirtelen fejlő
dés meggátoltatik.

Ez alatt a gyom ellepi a palántákat, 
a földjét is túlságosan megzokitja: ré
szemről ezen eljárást roszalom és téves
nek tartom, sokkal jobb a gyomlálást a | 
melegágynak mind a két oldaláról eszkö
zölni. minthogy a melegágyak épen úgy 
vannak készítve, hogy az kézzel elérhető. 
Ha egy darabot meggyomlálunk, azt szük
séges bádog locsoló süni rostélyból óva
tosan meglocsolni, mindig azt a helyet, a 
hol kigyomlálva vau.

Hogy mennyire ártalmasa nyomás a 
dohányra, ez onnan is kitűnik, hogy ha 
dohánytörés alkalmával, a megrakott ko
csi dohányra a béres felül, és azt meg 
nyomja, azon levelek örökösen foltosak és 
zöldek maradnak —. a fermentáczió sem 
változtat rajta semmit, mindég zöld. és 
durva marad, nincs benne semmi rugé- 
konyság és teljesen értéktelen. Mennyire 
sínyli tehát ezen gyenge palánta a nyo
mást és milyen káros következménye van 
annak !

Épen igy kell az elültetésnél is vi
gyázni. hogy a palánta gyökere erős nyo
mást ne kapjon. Ezzel következőleg kell 
bánni. A mint a palánta a lyuk szélére 
van hányva, az ültető ember bal kezébe 
veszi és a lyukba bele illeszti, ez alkalom
mal a jobb kezével porhanyos földet ka
par a lyukba és azt gyöngéden a tövére 
szorítja, de óvakodjék azt túlságos erősen 
megszorítani, mert nem kell. hogy a 
palánta egészen eltörve legyen, elég abból 
egy erős megszorítás, hogy az elpusztul
jon : kell hogy legyen a kézben bizonyos já r
tasság és ügyesség arra, hogy tudja meny
nyire nyomja meg az úgy nevezett lurkóval, 
szeggel, vagy kézzel: mert nagyobb részt 
azok. kik sok dohányt termesztenek, és 
akiknek sokáig kell az ültetést folytatni, szeg
gel viszik azt véghez, de az egyre megy. 
sőt talán a szeggel még jobb. mert ev
vel biztosabban lehet a földet a lyukba

agy tenni, hogy az egészen megteljék, 
mert nagy hiba. ha üreg maradj: az tk
jával e műveletet nem teljesítheti oly jól, 
mivel a lyuk mély. és erőt sem fejthet ki 
annyit mint a furkóval.

Az ügyes ültető ezen furkóval rop
pant gyorsan és biztosan tud ültetni : a 
bal kezébe veszi a palántát és a 
lyukba illeszti, a jobb kezével épen a 
lyuk szélébe szúrja belé a lurkót 
egyenesen, és azt a földdel együtt a pa
lánta tövére dönti, úgy hogy az üreg egé
szen megtelik, és a kellő nyomást meg
kapta : azután kézzel a palánta körül egy 
kis mélyedést! kört kell csinálni, hogy az 
öntözendő vizet felfoghassa.

Szorosan kell arra ügyelni, hogy a 
palántát szóró gyerek mindég előtte le
gyen az ültetőnek, nehogy a palánta so
káig a napon kitéve elevenséget elveszít
se. és nagyon megfonnyadjon, mi a nteg- 
fogamzást nagyon gátolja.

Nem szabad elmulasztani az nap, a 
midőn az ültetés eszközeltetik. naple
mente után minden elültetett szál palán
tát gyöngéden megöntözni: most is min
dig csak álló vizet használjunk e czélra: 
— reggel csak az esetben kell ismét tíz 
öntözést megtenni, ha a föld egészen kivan 
szikkadva, de ha van annyi nedvesség a pa
lánta körül, hogy tíz egész nap még 
némi nedvességet szívhat, akkor csak est
vére hagyjuk az ujahbi megöntözést. mely
nek akkor semmi szilt alatt elmaradni 
nem szabad : épen úgy a mint a meleg
ágyainkkal cselekszünk, úgy kell a hideg 
ágyakkal is elbánni, azokat is gondosan 
öntözni, és a hidegtől megóvni: a takarót 
ne tegyük a palántára, hanem az ágy 
szegletébe, verjünk le villa alakit kis czöve- 
keket átellenben. tegyünk keresztül azokon 
vékony rudakat vagy napraforgó kórókat, 
és ezek felett helyezzük el a hadsurát. ne
hogy az a gyenge palántát megséitse.

' i J Á  J í  C  rA 
Levél a szerkesztőhöz.

Ji.-Lnfit. 1884. ápril i.ó
T. szerkesztő U r! t

A .Ma^var Dohain Újság* 1-ső 2-ik 
számában a dohány miig nemesítéséről két igen 
érdekes közlemény jelent meg. ahhoz a kér
déshez kívánnék én is hozzászólani. ha szer- | 
kesztő ur szives volna soraimnak b. lapjában I 
helyet adni.

Mihelyt becses lapjában a „ Dohán\ mag 
nemesítése* czimü czikket átolvastam, mely oly 
helyesen, logice fejtegeti a fentemlitett tételt, 
azonnal felvillant agyamban a már általam ta
pasztalt nemesítés! mód is. a mely nagyon 
egyszerű és könnyen elérhető s a melynek 
czélszerdségéről néhány évi dől. .'.nytermesztésem J 
alatt meggyőződtem: ezt u módot is bátor
vagyi ►k a tis ztelt olva <ók figyelmébe aján- 1
lani. 1

Már rég idők óta egyes emberek törek- |
vése oda iram ült. hogy a növ. iiyországi •an lui- j
nél tökéle tesel>b fajokat állítsanak elő. vagyis
hogy a szó legszorosabb értelmében a növénye- ' 
két nemesítve, tökéletes bitv*. cultiválják. Így 
például a kertész az egyszerű vadrózsafából, 
amely csak nehány szirmú rózsát hozott nap
világra. nem- által a legszebb tel jes rózsák
kal diszlő taka* teremtett, melyek büszkén 
néznek pon * gaikka) az »;g kék zenythje
felé $ terjes........... pompás illatot magok körül, |

gyönyörködtetve úgy a szemet, mint a szaglási 
érzéket. De nem akarok most ennek fejtegeté
sébe részletesen belebocsátkozni, mivel ez nem 
tartoznék e lap keretébe; azonban ez egyszerű 
példával illustrálni akartam a növényvilág ne
mes tésnu-k egy mar világszerte használt Huni
já t. Mennyivel inkább kell egyengetnünk ez 
irányban az utat a dohányra vonatkozólag, 
hogy minél nemesebb, jószagii és bőven termő 
fajokat állítsunk elő, mikor a dohány az egész 
földkerekén a férfiaknak a kein ér után első 
szükségletét képezi, sót talán némelyeknél, még 
a kenyérnél is előbb való!

hn tehát a dohánymag-neiuesitésre nézve 
egy módot akarok itt papírra tenni, mely do
hánytermelő nk előtt talán nem lesz egészen 
ismeretlen, de mégis határozotahh. biztosabb 
alakot ölt az eszme, ha azt adom a .Magyar 
Dohány-Újság* t. olvasóinak tudtára, hogy ezt 
a módot én tényleg megkíséreltem, és mondha
tom. hogy az eredményivel meg lehetek elé
gedve és merem azt olvasóimnak is ajánlani, t ie 
tek is az eredményt a dohánytermesztő közön
séggel közölni, mert azt tartom, hogy csak 
úgy fogunk a jó gazdálkodás, művelődés lép
csőin előbbre haladni, hn eszméinket és tapasz
talatainkat egymással kicserélve, mindenben 
igyekszünk a jobb. helyesebb módot alkal
mazni.

Ezen általam megkisérlett neinesitési mód, 
amely által egyszerűen, könnyű szerrel neme
sítheti a termelő dohánymagját, mindössze eny- 
nyibol áll :

Ültessünk azon dohány-plántákból, me
lyek azon a vidéken gazdagon és jó l tenyész-

I nek. é* a melyeknek magját nemesíteni akar* 
juk. pár szálat jó  illatú gálócsi. muskatály 
vagy bármely más jó  fajtájú dohány közé. vagy 
pedig megfordítva a nemesítendő doháuvpláu- 

| tabut szegélyezzük körűi minden oldalról jó  
| illatú duháiiyplHiitávul és ez egyszerű mód az. 

ami síitái a mag nemesítése eszközöltetik.
Ugyanis (és ép ezért nagyon czélszerü e 

mód) i rt maga a természet viszi véghez a ne
mesit. >i műtétet, mivel a jnillatii virágból a 
himport részint a rovar, részint pétiig a szél 
viszi át a nemesítendő dohányvirág szirmaira,

. mely liimpor ezt inegtermékenyiti és igy ha 
! nem is egészen olyan, de legalább azt majdnem 
| megközelítő jó  illatú dohányt termelő mag ho- 

zatik létre és a már igy félig-meddig nemesi
tett magot még néhányszor kell a jó  illatú 

I mag közé ültetni, akkor a nemesítendő mag 
' egészen elsajátítja a köré ültetett mag plántái

nak .Hátát, zamatját és minden egyéb jó  tu- 
! lajdonságát.

Látjuk tehát, mily jó  szolgálatot tesz 
ezéluuk elérésére a természet, mely megkíméli 

j az embert a nemesítéssel járó fáradalmaktól és 
i azokat maga viszi véghez, és pedig sokkal biz- 
■ tosahlmn. mint a gyarló ember keze.

Kíséreljék ezt meg kedves olvasóim, hisz 
I úgy sem kerül sok fáradságukba és ha igen, 

akkor fáradozásuk sikert fog aratni és azt hi- 
| szem nem fogják sajnálni a fáradságot, ha e 
1 módot megkísérelve, czélt fognak érni. és a 

legnagyobb élvezettel fognak jó  barátok kö
rében bodor füstöket eregetni.

11 t inbc Mó r.
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Ha a kiültetés közben hideg vágj' 
fagyos idő mutatkoznék, a kisebb termelő 
a  fagytól úgy mentheti meg kiültetett 
palántáját, ha északára minden palántára 
egy laput térit, a nagy mennyiséget azon
ban ily könnyen nem védhetjük. mert a 
takarás sok munkát igényelne, jó  tehát, ha 
a dohányföld több helyére szélellent ned
ves szalmából tüzet, illetőleg füstöt bo
csátunk. a kiültetett dohány palántákra, 
és ez korlátol ja a fagyot; ilyen előforduló 
fagyos északa után el ne mulasszuk azon
nal reggel, minden palántára egy kevés 
hideg vizet önteni, mely a hidegtől meg
csípett levélkét meggyógyítja, de legbiztosabb 
óvó szer a lapuval való betakarás. Ott te
hát. a hol elegendő erővel rendelkezünk, 
azt is tneg lehet tenni, litert egy ügyes 
gyerek óránként 4 0 0 —500 palántát be 
tud takarni. é> ezzel biztosan meg van 
védve.

A dohány javítása.
Irta /». 1.

Azzal, amit az anyaföld terméiiyképen 
az embernek szolgáltat, új ŷ. amint az termé
szetes utón az ember elé kerül: ritkán va
gyunk megelégedve. A búzát csak őrlés után. 
a burgonyát csak sütés vagy főzés után stb. 
élvezhetjük; a gyümölcsök legnagyobb részét 
csak hámozás után ehetjük.

Úgy amint a dohány megterem, nem él
vezhető ; meg kell várnunk, inig egészen érett, 
leszedhető; meg kell várnunk íuig kellően 
megszáradt, kiforrott. Hogy ez a szárított és 
már az erjesztésen is keresztül vitt dohány il
latos és jó  legyen : arra nézve első sorban jó 
magra, jó  földre, jól megválogatott trágyára 
van szükségünk: de midőn a dohány előttünk 
mint kész termény fekszik: akkor már a mag. 
talaj és trágvu fölött való okoskodás késő. ha 
a dohány nem jó.

Az a kérdés merül tehát föl. melyek 
azok a módok, melyeknek segélyével a dohányt 
leszedett és szárított állapotban javítani lehet?

Ezeket u módokat óhajtanám itt. ameny- 
nyire lehet röviden, megbeszélni.

Évek hosszú során át a dohányirodalom 
majdnem kizárólag u termeléssel — és nem a 
gyártással foglalkozik : már pedig a do
hányt nemesíteni, ha másodsorban is. n gyáros 
dolga: inig a termelővel a véletlen időjárás 
játszik: addig a gyáros biztos utón haladhat u 
dohány nyal. hőséggel, hideggel, szárazsággal, 
nedvességgel egyaránt rendelkezik, a gyárost 
nem igen befolyásolja valami.

A hőmérséklet változó áramlata kétségte
lenül nagy befolyást gyakorol a dohány minő
ségére; ez onnan van. mivelhogy a dohány 
nyári növény. Jussié szerint a kétszikű nyári 
növény u meleg irányában fölötte érzékeny. 
Nálunk tavaszszal vetjük magját, nyár dere
kán már virágot hajt. nemsokára meg is érik. 
meg is szárad: a mi hőmérsékletünk alacsony 
volta mellett is meglehetős illatossá nevelhet
jü k  : nem csoda, hogy a tropikus tartományok
ban. hol a hőmérsék a magot annak földbeve- 
tése alkalmával már javitólag befolyásolja, a 
legjobb dohányok teremnek.

Midőn a dohánylevelek leszedetnek, azok 
minőségét kttlönfélekép Ítélhetjük meg. kósto
lás által. így például rágás á lta l: az iz — 
vagy szag nélküli, kevés zamatu dohány ké
véssé csípős, kesernyés : sok nyálat fejleszt

ugyan* de maga a dohány sok nedvességet fo
gad magába, tehát megdagad; mig ellenben 
a jó  illatú és zsirnyatartalmu dohány a rágás 
alkalmával erősen csípős, kevés nyálat, de an
nál sűrűbbet fe jleszt; a nedvesség keresztül
járhatja a lapot, de az meg nem dagad, nem 
pedig addig, mig a különböző olaj és zsirtar- 
talmu alkotó anyag s maga a dohány substan- 
cia bomlásnak nem indul.

A dohányt megkóstolhatjuk továbbá, ha 
azt borszeszlángon elégetjük, a füstöt egy töl
csér- vagy harangalaku üvegedény segélyével 
felfogjuk s kellő kihűlés után orrunkon át be 
szívjuk: ez a kísérlet jobb módja a kóstolásnak, 
mint a szívás uj agyagpipából, mért a pipából 
a füstöt melegen kapjuk és e melegség za
varja Ítéletünket.

Szükségesnek tartottam a kóstolás ezen 
egyszerű módjait előrehocsájtani: mert arra 
nézve, hogy valamely dohányon javítsunk, 
szükségképen kell, hogy a minőség megálla
pítása előzze meg azokon a kísérleteket, me
lyekkel a dohányból a nem jó  tulajdonságot 
elvegyük, vagy a dohánynak a szükséges jó t 
megadjuk.

Ha a dohányt erősnek találjuk, úgy leg- 
ajánlatosahl) ezen olykép segíteni, hogy azt 
széljárta száraz helyen bizonyos időre a lassú 
megszárudásnak tegyük ki. ezalatt a dohány
ban levő erős és csípős részek a csekély erje
dés alkalmával elpusztulnak, a nyálkás, zsíros 
vagy olajos részek megtisztulnak, a növény- 
ucdv megtinomul a a dohány illatosabb, gyen
gébb lesz: hanem óvatosaknak kell lennünk 
ennél a kísérletnél, mert ha kelleténél tovább 
hagyjuk száradni, könnyen megesik, hogy el
veszti egész illutosságát.

Természetesen ez a módja a dohányjavi- 
tásnak drága, mert a dohánynak — mint ér
téktőkének — sokáig kellene feküdnie: mig 
ellenben a mesterséges utón való erjesztés se
gélyével gyorsabban és ugyanoly eredménynyel 
érhetjük el a dohány nemesítésére irányzott 
czél unkát.

A dohán váztatás, vagy helyesebben kilú
gozás szintén egyike azoknak a módoknak, 
melyek segélyével a dohány javítható. Ezt azon
ban csakis a nagyon erős pipadohánynál sza
badna alkalmazni. Üzleti szempontból nem ajánl
ható. mert súly veszteséggel jár. (Ha csak a 
súly mártás-liozzáadváiiv által nem pótoltatik.) 
A kilúgozás tiszta folyóvízben a kevésbbé erős 
és sovány leveleknél alkalmazható ; ellenben az 
erős és csípős dohány, kivált, ha nem elég 
meszes, márgás talajon termett, sósavval ázta” 
tandó: ezáltal a dohányrészekben változás idéz
tetik elő. az illat fejlesztetik.

A szárítás által napon vagy pedig gyen
gén melegített fémlapon a dohánynak illékony 
olajtartalma eltűnik, miáltal gyenge és mérsékelt 
illatot nyerünk: ha azonban szárítás előtt gyen
gén sósavval vagy pedig eczettel meghintjük, 
a szárítás lassabban megy ugyan, de eredménv- 
kép nem a megsoványodott dohányt kapjuk, 
hanem tartalomdus puhává alakult olyan anya
got. melyből az erősséget tápláló kövér részek 
nem illantak el, hanem csak mérsékeltettek.

Mindezek s az ezekhez hasonló mestersé
ges módok helyesen alkalmazva igen czélsze- 

’rüek ugyan, de mert részint fáradságosak, ré
szint költ'-' csak kisebb mértékben alkal
maztathatnak. Annál inkább gyakorlatibb, ha 
a dohány* zet - - ”*on *Tjesztés által fi
nomítjuk.

Az erjesztés leglényegesebb része a tíz 
A tisztán száraz dohány száraz helyen erjedés
nek nem indul ; viz, levegő és hőség hozzájá- 
rultával kell az erjesztést megteremteni; a 
hőség az erjesztés menetét gyorssá teszi, a viz 
megindítja ; a levegő — t. i. a külső levegő 
— nem képez a dohányerjesztésnél föltételt, mert 
az van elég a dohánykazalban is vagy abban az 
edéayben (rendesen hordó) melyben az erjesztés 
történik. Mihelyt a megmelegedést észre lehet 
venni, a dohány ,felhányandó“, hogy az alsó 
rész a felső helyét, ez a középső rész s a 
középső rész az alsó rész helyét foglalja e l; a 
hőség beszüntethető s ha daczára ennek újólagos 
megmelegedést észlelünk, a csomókat fel kell bon
tani. S  ezt ismételnünk kell, valahányszor a do
hány megmelegszik. A dohány ezáltal szebb szint 
kap. eredetit, sötétsárgát; késő felforgatás vagy 
felhányás után sötétbarnát; (azon körülmény, hogy 
a kocsánvra fehér penészszin réteg rakodik le? 
nem bir hátrányos befolyással) a levél ruga
nyosabbá válik, sűrűsödött a tömeg és innen 
magyarázható meg. hogy a dohánynemesitésnek 
ezzel a módjánál az anyag nemcsak nem vé
szit, de határozottan nyer súlyban.

A szivarboriték drágább a burok és bél- 
anvagnál : sokkal óvatosabban kell tehát a fer
mentálásnál ezzel bánnunk; de nemcsak azért, 
mert drágább, hanem azért is, mert mi
helyt a szívarboritéknak szánt levelet már 
a füllesztés alkalmával az izzadásig en
gedtük melegedni, a növény rostok összetartási 
erejükből veszítettek, a mézga és növényfehérje 
elválik egymástól s végre a dohány oly gyenge 
és szakadékony lesz, hogy szivarbábra vagy 
épen föl nem fonható, vagy ha igen, akkor 
csak nagyon lassan, ami bizony csak az alku
bérnek terhére eshetik. A szivarbélre ez nem 
áll. Tudjuk, hogy a béldohány értékét annak 
bizonyos fokú nurkotikus hatása csak emeli ; 
a füllesztés alkalmával bomlásnak induló nitro- 
géu-tartalmu alkotórészek veszítenek erejökből, 
még pedig a sebesedő melegedés emelkedtével 
egyenes arányban s a növényrostok összetar
tási képessége a bélanyagnál nem olyan szük
ségképi dolog, mint burok és borítékanyagnál.

Nagyon természetes, hogy az erjesztés idejé
nek tartama bizonyos határhoz kötve nincsen; azt 
hiszem, hogy a szivargyártáshoz szánt anyag er
jesztése és pipadohánygyártás czéljából való er
jesztésnek nagy különbségét gyorsan belátja min
denki : valamint eltérően ezektől járunk el, ha bur- 
nótelőállitás czéljából erjesztünk dohányt. Kis 
halom 5— 12 nap alatt megérik, kazalban 3 —4 
hónapig tart, mig megért Gyengén összehányt 
kazalban egész más eredményét kapjuk az er
jesztésnek, mint keményen — talán sajtolva — 
összerakott kazalban.

A 8zivarboritéknak szánt dohánylevélnél 
már az erjesztés idején gondoljunk arra, hogy 
ennek a levélnek első főfeltétele a simulékony
ság ; mihelyt e föltételnek meg nem felelt, 
megszűnt boritéklevél lenni, legyen az bármi
lyen szép szinti vagy zamatos illatú ; az elvesz
tést azon fokig szabad csak emelnünk, ame
lyen a boríték levélnek bizonyos állandó nyir
kosságot adhatunk. S  ez közvetlen az első nieg- 
melegedés után lassú széthányás által történ
hetik. jó l megjegyezvén, hogy a széthányás 
ugyanazon hőfok mellett történjék, a melyben 
a dohány az első megmelegedés után áll és 
nem a dohányt meghüteni, nem azt a proces- 
sust. mely kezdetét vette, tönkre tenni, meg
semmisíteni; hanem lassan megállítani, beszün
tetni kell. Mert amidőn az erjedés menetét be
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szüntetjük, a működésben levő és dohánysub- 
stancziát képező alkatrészek még életképesek; 

de midőn az erjedést megakasztjuk, tönkretet
tük egyszersmind a növényrostok kivételével 
az ammont és nikotint is ; a dohány tehát el
veszti illatát, tartalmát, kevés salétromtartalmu 
és szenesedé égésű lesz.

Ezek a fő szempontok, a miket a dohány
nak gyári utón való nemesítésénél főkép szem 
előtt kell tartanunk.

A dohánytermelés előnyei.
A dohánytermelés ma már a legtöbb 

nagyobb gazdaságban a rendes termelések 
közt foglal helyet, a mire okszerű gazdá
inkat nem csak az készteti, hogy a dohány- 
szép jövedelmet hoz. hanem azért is tenyész
tik. mert a dohány termesztése által a föld 
határozottan javul, és a dohány után ve
tett búza termését biztosítja. A dohánynak 
okszprü termelése nemcsak gondos trágyá
zást igényel, hanem a többszörös szántás, 
kapálás a földet megporhanyitja. a gyom
tól megtisztítja, szóval megadja mindazo- ! 
kát a föltételeket, a mikhez a |ó buzater- | 
mést fűzni szokják, úgy mennyiség mint I 
minőség tekintetében.

A nagy gazdaságokat azonban a kis ! 
birtokos nem utánozhatja mindenben. A 
kisebb birtokosnak nem áll módjában úgy ! 
a talajnak megváltoztatása, annak néha I 
megmivelése sem. és ha már épen do- , 
hánytermesztésre szánja el magát, kétsze- , 
résén kell ügyelnie, hogy a kényes nyári ! 
növény által okvetlen megkívánt feltételek j 
teljesüljenek. De mégis könnyen uiegte- j 
heti. Az a kevés palánta, melyre aránylag ! 
szüksége van. könnyen előteremthető: I 
kevesebb mennyiségű földjét a dohány alá I 
a leglelkiismeretesebben elkészítheti és 
május vége felé már a dohánytermelésre . 
szánt föld jó. erős. gyökeres, alacsony és ; 
zömök növénynyel be lehet ültetve, és ok- I 
szerű berendezés mellett ugyanaz a föld 
szeptemberben már újra búzával lehet 
tele. dohánya pedig éretten födél alatt. 
Ezt az előnyt nem ajánlhatjuk eléggé ki
sebb gazdáinknak, mert ez a Jlegczélsze- 
rübb és legbiztosabb módja a föld érté
kesítésének.

Nagyon sok helyen szokás a dohányt 
a kertben termeszteni. Ennek a magya
rázata abban rejlik, hogy a kertnek trá
gyázása a legkönnyebb a közelség miatt 
és épen ennek folytán nemesik a legköny- 
nyebben és a legtöbb, de a legjobb trá
gyát is kapja. Ez eredményezi, hogy a 
dohánytermelésnek úgynevezett kitűnő ered
ményeit épen a kertek szolgáltatják. De 
ugyanezt az eredményt az okszerű és 
szorgalmas nem lankadó művelés által 
elérhetjük többi földeinken is és akkor a 
közvetlen eredmény és haszon egyforma
sága mellett megszereztük azt az előnyt 
is. hogy a többi gazdasági termelvényekre 
is jobbá, alkalmatosaivá tettük a földet 
és miuden téren nagyobb hasznot, na
gyobb jövedelmet bírunk felmutatni.

Igaz. hogy a dohánytermelés sokat 
kíván. A jól megtrágyázott földet gondo
san megszántani, jó  erős palántával korán 
beültetni, azután Következnek a többi an
nak idején részletesen megbeszélendő mun
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kák. és ezeknek a teljesítése kétszeresen 
fontos, mert ha mind nincs a legkiválóbb 
gonddal megcsinálva, a dohány meg sem 
fogamzik. vagy nem gyarapszik, és ha ily 
baj csak itt-ott tűnik is fel. már a kapá
lás sem megy. minek folytán a földet el
lepi a gaz, a gyom. és nem csoda, ha 
ilyenkor a dohány apró. silány és sem 
minőség, sem minnyiség tekintetében ki 
nem elégítő lesz. A gondos művelésnek 
haszna azonban nemcsak közvetlen a do
hány termésen, de a dohány miveltetós 
alá vett földnek minden más terményén 
is mutatkozik.

A dohánytermelésnek ezt a közve
tett. de annál messzehatóbb előnyét nem 
tudjuk elég melegen ajánlani különösen 
kisebb gazdáink figyelmébe.

A  múlt évi dohány-üzlet.
(Herczoff M. L. és társa tudósítása.)

A dohány üzletre nézve a múlt év ered
ménye egyátalán kedvezőtlen volt. Minden do- 
hányvásáron az egész éven át lanyha hangulat 
és irányzat volt észrevehető, és csak néhány 
kitűnöbb faj irányában tapasztaltatok, kivé
tel, a mi azonban a magyar terményekre nem 
volt visszahatással. Ha itt ott a javulásra 
némi remény mutatkozott, a mi a magyar do
hány kelendőségét emelte volna, a túlhajtott 
verseny azonnal ott termett és már csirájában 
elfojtotta a jó t, úgy hogy a vevők kénytelenek 
voltak, a veszteségektől való félelmük ben, a 
forgalmat csináló vásárlásaikat csak a legége
tőbb szükségletek fedezésére szorítani. Ezek 
következtében a múlt évi dohányűzletről adandó 
kép is igen kedvezőtlen.

Az 1882-iki termés minősége meglehetős alá
rendelt volt ; leginkább közönséges barna nehéz 
vágódohány volt eladó; világos és a szivarcsi- 
uáláshoz alkalmas dohány csak szórványosan 
fordult elő ; még azokból a kerületekből is. u 
honnan különben könnyű termény származik 
mindig, csak vastag, nehéz égésű leveleket küld
tek, a melyek a ki nem elégítő szortírozás 
folytán a jobb gyártásra alkalmas dohányt is 
használhatatlanná tették. Hogy ily körülmé
nyek közt a mi készletünk csak nagyon kis vá
lasztékot nyújthatott, az természetes.

Már évek óta nem volt minőségileg jó 
termésűnk és a termelés mindinkább nyer ter
jedelemben. de nevezetesebb előhaladást nem 
jegyezhetünk fel. Hu a termelők a termés ra- 
czionáhilis kezelésére nagyobb gondot fordíta
nának, különösen pedig vigyáznának a csomó
zásra. és elhagynák a dohánylevelek megnedve- 
sitésének gyalázatos szokását!

Az 1882-iki termés különösen sokat szen
vedett e haj m iatt; nagyon nagy rész volt az. 
ami penészes, dagadt és rothadt volt és ehhez 
járult a kedvezőtlen faj viszony.

A termelés a lefolyt évben körülbelül 
12622 holdról ÖOOOO métermázsu dohányt adott 
a kivitelre. A tényleges kivitel azonban alig 
érte el a 36000 métermázsát, melynek két har
mada Franczia és Olaszországra esik. Ha az 
árakban nem jegyezhetünk is hanyatlást, azért 
ezek az árak mégis csak névlegesek. Az utóbbi 
időben a jobb fajú dohánynyal rendelkezők vá
rakozó állást foglaltak el, azt hiszik, hogy az 
amerikai hnrdódohánybau beálló áremelkedés 
folytán ők is nyernek. A csekélyebb, közönsé
gesebb fa jú dohány után, a mi pedig a dohány- 
raktárakat ez időszerint egyedül tölti, semmi 
kérde/.ősködés. semmi kereslet

A tudósítás az 1883-iki termést csak */■ 
részben középszerűnek állítja és szerinte a do
hány erjedés közt inkább veszíteni, mint nyerni 
fog minőségben.
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I r o d a l o m
A , Magyarországi állattenyésztők Kalauza* 

ezim alatt Ordódy Lajos az orsz. magyar gazd. 
egyesület első titkára igen hasznos és jeles 
munkát szerkesztett, a melyet az egyesület adott 
ki. Nagy szolgálatot tett a szerkesztő és az 
orsz. giizd. egyesület a gazdaközönségnek e 
könyv szerkesztése és kiadása által, amennyi
ben ily könyvek mindenesetre előmozdítják a 
hazai állattenyésztés fejlesztését, a melytől né- 
miképen általános gazdnsági előmenetelünk is 
függővé van téve. — A „Kalauz- következő 
fejezetekre oszlik : I. fej. L ó t e n y é s z e t  e k, 
melyben a magyarországi álladalmi és magán 
méneseket (összesen 00) sorolja fel és Írja le ; 
II. fej. S z a r v a s m a r h a - t e n y é s z e t e  k ; III. 
fej. Juhászátok ; IV. fej. S e r t é s - t e n y é -  
s ze  t e  k. melyekben a különféle szarvasmarha-, 
ju h -, és sertés-tenyészeteket sorolja tel.

A mű nálunk csaknem páratlan a maga 
nemében, amennyiben az öO-es evek elején 
megjelent, Korizuiics László és társai által 
átdolgozott Stephens mezőgazdasági köny
vének kivételével ily az állattenyészeteket tár
gyszó munka nálunk nem jelent meg.

Az adatok hitelességéről már azon körül
mény is kezeskedik, hogy a kimutatások ada
tait maguk a tenyésztők szolgáltatták az egy
let derék titkárának kezeihez.

Ajánljuk az állattenyésztéssel foglalkozó 
gazdák figyelmébe. A mű ára 2 frt.

F e l h í v á s .
A ni. kir. Dohány heváltó fel

ügyelőségek, dohány beváltó hiva
talok. pénzügy i Igazgatóságok, rám
és adóhivatalok Ügyeimét ezennel tisz
telettel felhívjuk a Magv. Dohány Ujság- 
birdetési rovatára, tisztelettel kérvén, le
gyenek szívesek a hatáskörükben előfor
duló a dohány-egyedáruságra. dohány
termelésre. átdolgozásra, és ezt a szak
mát illetőleg bármire, például dohánypaj
ták építésére vonatkozó hirdetményeiket 
a M. Dohány Újságba is beiktatnti.

A .M. Dohány Újság úgy a szakkö
rökben. mint a gazdaközönség körében is 
nagy elterjedésnek örvendvén, szakszerű 
hirdetmények közzétételére a legalkalma
sabb közeg.

Hirdetési díjszabással, postaidon is 
szívesen szolgálunk.

Előfizetési felhívás

.MAGYAR DOHÁNY ÚJSÁG'
czimü szakközlőnyre.

A „Magyar Dohány l’jság" a do
hánytermelés minden ágáról i d ö é s 
s z a k s z e r  ii czikkeket hoz és ezélja: a 
dohányfajták szakszerű megismertetése ál
tal is a dohánytermelést emelni.

A ..Magyar Dohány Újság" egész 
évi előfizetési ára 4 frt.. fél évi 2 frt. és 
1 4 évi 1 frt.. mely vidékről legjobban pos
ta-utalvány mellett a „Magyar Dohány Új
ság kiadóhivatalába Kudapest. Arpád-utzca 
7. sz. küldendő.

Felelőn szerkesztő: Oaróezl Vilmos.
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