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I

O o h á n y t e r m e l ó f i i  v i s z o n y a i n k .
Jó ideje már, h ogy  m integy százezer 

hold földön termelünk dohányt. Számos 
éveken keresztül o ly  szerencsés viszony
ban voltunk, h ogy  termelésünk igen nagy 
részét külömbözó államoknak és m agán
gyárosoknak, Európa államainak, sót A fr ik a  
részére is szállíthattunk.

E g y ik  állandó vevőn k vo lt a franczia 
kormány, m ely évenként vett tőlünk 15— 20 
ezer métermázsa dohányt és nem kisebb 
m ennyiséget szállítottunk az olasz kormány 
részére is.

A  franczia korm ány azonban néhány 
é v  óta m indig kevesebb és kevesebb meny- 
nyiséget vett, m ely lye l kapcsolatban foko
zatosan alászállitott árakon, m ig végtére, 
ezeló tt két évvel, végképen  beszüntette a 
tőlünk való dohányvásárlást, és ig y  most 
semmiféle e nemű összeköttetésben nem 
vagyunk.

Olaszország, legnagyobb  m eglepeté
sünkre, szintén beszüntette a tólünk való 
dohányvásárlást.

A n go lország  nem vehet tőlünk do
hányt, m ert az ottani vám ok o ly  nagyok, 
h ogy  a mi je len leg i rossz minőségű dohá
nyaink azt nem fizetik ki.

Ném etország, m ely szintén nagym eny- 
nyiségü dohányt szokott tőlünk venni,

majdnem végkép beszüntette az üzleti ösz- 
szeköttetést.

H elvétia, Hollandia csak igen kis mér
tékben vesz tőlünk, mit bizonyít az, h ogy  
az év i vásárlás a lig  e g y  pár száz má
zsára rúg.

E lő  tudnám sorolni mindazon távolabb 
eső államokat is, m elyekkel összeköttetés
ben vo'tunk eddig, s most azok is m eg
szűntek a jóhirü dohányunkat venni.

Ezen számos vevőink elpártolásának 
oka, levonva úgy a politikai, mint más 
vá lsági viszonyokat, dohányunk rosszasá
gában fekszik : rég i hírneves, jó  m agyar 
dohányunk ma nem az, ami volt.

A  világnak legnagyobb része m indig 
szívesen vette a m agyar dohányt, mindad
dig, m ig  jó volt, —  sőt m ég  akkor is, a 
midőn m inősége talán hanyatlott, azonban 
renomméja volt. A zonban megszűnt azt 
most venni, midőn annak legn agyobb  része 
rendkívüli rossz lett.

H o g y  mi idézte elő dohányunk ily  
mértékű hanyatlását, azt fö lös leges keres
nünk. Én a magam részéről e tárgyban 
már sokat írtam, és ezt egész fö lös leges
nek is tartom ma m egint felem líteni.

Most már csak ez lehet a kérdés, m i
ként kell azon segíteni, h ogy  a m eglevő, 
és m integy m ég ezután is leendő 100.000 
hold dohányunk miként értékesíttessék.

Ausztria, m ely dohánytermésünk nagy 
részét átveszi, (a  mi reánk nézve szintén 
nagy  szerencse) azon töri a fejét, h ogy  ha 
dohányunk folyton ily  mértékű hanyatlást 
fo g  szenvedni, mint az utóbbi éveken, an
nak véte lével fe lhagy  és szükségleteit más 
utón fog ja  fedezni.

Sokan azt fogják hinni, h ogy  ez tel
jesen lehetetlen, mert Ausztria o ly  olcsón 
hozzá nem juthat dohányhoz, mint amily 
áron tőlünk kapja. Ez ellenvetésben van 
valami, de Ausztria azt mondja, h ogy  job 
bat akarok venni.

M ár ped ig  a tengerentúli hasonfajtáju 
dohányok olyan felette olcsók, mint a minő 
fe lette drága kiváló dohányuk. A  közön
séges dohányuk pedig sokkal jobb  a m i
enknél és olyan olcsók is, és ig y  m ég 
abban a veszélyben is lorgunk , h ogy  
Ausztria  is, ha nem is szakitja m eg az 
összeköttetést végképpen, de nagyon le 
fog ja  redukálni a szokott mennyiséget, a 
mi reánk nézve, mai viszonyaink között 
ke llem etlen  volna.

S  ig y  jelen  körülményeinkben te lje 
sen e lé g  volna M agyarországon, a száz

ezer hold helyett, ha annak negyedrészét, 
huszonötezer holdat termelnénk —  ameny- 
nyiben ped ig  nem huszonötezer, hanem 
százezer holdon termelünk, és kevesebbet 
nem is termelhetünk, mert e talajunk hi
vatva van a dohánytermesztésre és min
denki akié e czélra hivatott talaj, termelni 
akar —  arra kell tehát törekednünk, h ogy  
olyan m inőséget állítsunk elő, m elyet venni 
lehessen. M ert a jót, ha mindjárt olcsóbb 
is könnyen el lehet adni. Példáu l a ma
gyar búza, m ely híres jó  m inőségénél fo g 
va, az egész v ilá g  piaczán vevőre talál, 
hol olcsón, hol drágábban k é l el, de el
adható.

D e a dohánynyal máskép áll a do
log, daczára annak, hogy a m agyar- 
országi dohány olyan specziális va 
lami, a mi e g y  volt a m aga nemében. És 
ha m ég most is ú gy  fogjuk előállítan i; 
mindenikét a m aga helyén, és úgy, amint 
azt természetes hivatása rendeli a talajhoz 
alkalmas m a gb ó l; és a dohány minden 
okszerű term elését figye lem be véve  ú gy  
kezelve, amint kell, és csak abba a talajba 
fogunk termelni, am ely arra alkalmas, na
gyon  természetes következm ény lesz, h ogy  
zamatra, színre, égésére, szivarboritékleve- 
lekre kívánni va lót nem fo g  hátrahagyni. 
Továbbá  külön-külön vidékenként term e
lünk és nem igyekszünk ott. ahol pipado
hány-termelési e alkalmas földünk van, szi- 
varboritó leveleket előállítani, hanem ig y e 
kezni fogunk ottan kitűnő pipadohányt 
termelni, o lya t, m ely minden igényeknek 
m eg fo g  felelni. Éppen ig y  áll a d o log  a 
szivar-anyagnál: ott a hol erre alkalmas 
talaj van, mindent m eg fogunk tenni, h ogy  
az o ly  kitűnő dohányt adjon, a minőt csak 
e g y  szivartakaró dohányterm elő v idék  e lő 
állíthat.

Ilyen  terméssel á llva  ki a v ilá g  pia
czára, bizonyára vevőre, jó  vevőre fogunk 
találni, s nem mint a búzánál, egyszer po 
tom áron, másszor nem, hanem m egfe lelő  
árban van jogosu lt reményünk túladhatni, 
mert búzát a v ilá g  legnagyobb részében 
lehet termelni, de dohányt nem. H o g y  pe
d ig  annak a szükséglete mennyire fokozó
dik, azt mondanunk sem kell.

A  dohányfogyasztás óriási arányokat 
ö lt és az em berek fo lyton  jobbat óhajta
nak, ízlésük finyásabb lett és mint minden 
czikkből csak a legjobbat akaija, nemkü- 
lömben a dohánynál, m elyből a mostani 
nemzedék gyön géb b  szervezete csakis a 
gyöngébb, finom minőségű dohányt bír
ja  el.
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A  7 ért ke ll nekünk minden erőnkből 
oda hatni, hogy jóm inőségü dohányt á llít
sunk elő, mert ha termelésünk ú gy  ma
radna, mint a közel múltban és minősége 
nem javulna meg. akkor el lehetünk k é 
szülve e g y  nagy „ krach *-ra, mert a mint 
jeleztem, ekkor 75,000 holdon mint szük
ségtelen dolgot termesztettük a dohányt, 
m ely túltermelést m ég potom-áron sem 

tudnók eladni.
D e rem élhetőleg a do log nem fo g  oda 

fejlődni, mert a jobbm inőségü dohány ter
melésére m eg van je lö lve  az u t : csak ha
ladjunk rajta a saját érdekünk m egvédé
séért és szorgalmunk bizonyosan m eg  lesz 
bőségesen jutalmazva.

D aróczi Vilmos.

Nehány szó a dohánytisztképzö tan
intézetről

Tekintetes Szerkesztő LJr!

Becses lapjának T-ik számában Fáy | 
László országgyűlési képviselő urnák Ba- ; 
lo g i Im re úrhoz intézett nyílt levelét mól- i 
tóztatott közzé tenni, melyben többek kö- | 
zött a levélíró ur igen kicsinylőleg nyilat* j  
kozott egy  esetleg felállítandó dohánytiszt- | 
képző szakiskoláról, m ely nézete szerint j  
csakis eg y  theoria kedvelő egyén  agyában j 
fogam zhatott meg.

H o gy  F áy  ur a szakiskolát o ly  ke
vésre becsüli, azon egyáltalán nem csodál
kozom. Mert minden ember a saját sze
m eivel látott, s önmaga által tapasztalt 
do lgokbó l szokta vé lem ényét m egállap í
tani. M ár pedig a mi régibb szabású szak
iskoláink legnagyobb részt csakugyan o ly  
elm életiek voltak, s a gyakorlati részre oly . 
kevés gondot fordítottak, hogy azokat 
nemcsak át nem dolgozták, de m ég csak 
jó l szemügyre se vették, hanem elégnek j 
tartották azokat egyszerűen csak m egte- , 
kinteni. Ilyen szakiskolák azután nem is 
vo ltak  alkalmasok arra, hogy értük az • 
em ber valami nagyon lelkesüljön. Bár a 
szakiskolák —  különösen a gazdaság kü 
lönböző ágaiba vágók  —  most fognak re
formáltatni. azért már eddig is föltűnő si
kert lehetett tapasztalni ném ely szakmának 
tanításánál. íg y  például azok a növendé- , 
kék, kik a gazdasági állattenyésztést fo r 
mai Bélától, a növénytermelést Balázs Ár- ; 
pádtól, az erdőművelést boldogu lt W agn er 
K á ro ly tó l, a bányaművelést Gratzmacher 
Gyulától, a kohászatot K e rp e ly  Antaltól, : 
a gyümölcsfa-tenyésztést szőlőm ivelést Gá
bor Józseftől stb. tanulták, midőn ezen 
urak kezei alul kikerültek, hát bírtak annyi 
nemcsak elméleti, de gyakorlati ismeretek
kel is, mint a 10 év i tapasztalati ismere
tekkel biró, de szakiskolát nem végzett 
egyének.

H a most állíttatnék föl bárm ilyen 
szakiskola, annak szerény nézetem szerint 
mindenesetre olyannak kellene lenni, m ely 
a mai kor követelm ényeinek minden tekin
tetben m eg fe le ljen : m elyhez mintául a
francziák hasonnemü szakiskolája vétetnék. 
H o l ma már nem csupán a tudományos 
pályákra vannak külön-külön szakis
kolák (C o lleg e ); de egyéb  o ly  fogla l
kozásokra is, m elyek nagyobb jelentőségre 
vergődtek. Például a kertészetre, borkészí
tésre, sőt m ég ném ely kézműiparra is. 
H o g y  pedig ezen szakiskolákban kiképzett 
növendékek m ily töké lyre  em elték s ak- 
májukat, mutatja azon körülmény, hogy 
az illető kézműipar, kertészet, és borkészí
tés terén a francziák a világon  versenytárs 
nélkül állanak. Ezen eredm énynek titka 
ped ig  csak abban rejlik, h ogy  az iskolá

zásnál nem az elm életből indulnak ki, és 
nem az elm életileg tanult do lgoka t ig a zo l
ják  gyakorlati utón. hanem kiindulnak a 
gyakorlatból: az által, h ogy  m inden mun
kát átdolgoznak mindaddig, m ig  a növen
dékek a gyakorlati fogásokat elsajátítják. 
Ezen gyakorlati munkák végzése közben 
vezetik  le m integy következtetésül az e l
m életi szabályokat és törvényeket. M e ly  
bárm ily egyszerűnek lássék is ig y  leírás 
után. az eredmény az. hogy a növendékek 
teljes önálló működésre és önálló gondol
kodásra lesznek szoktatva.

Ennek illusztrállására e g y  dohány
tiszt képző szakiskolát Írok itt lehető rö
viden le, a mi hazai viszonyainkhoz a lkal
mazva.

A szakiskola első sorban e g y  nagyobb 
terjedelmű beváltó  hivatalhoz van kap
csolva, m elyhez néhány holdnyi termelési 
terület is tartozik. Ezen kis birtok képez
heti az iskola tulajdonát,1 lehet bérföld, le 
het csakis tanulmányi térnek á tengedett 
terület, (mint például a gr. Zichy Ferencz- 
fé le szőlő Bihar Diószegen, az ottani vin- 
czellér képezde számára) m elynek anyagi 
hasznát a birtokos élvezi tanulmányi té r 
nek azonban az iskola használja. A z  isko
lához tartozik m ég a földterület nagyságá
nak m eg fe le lő  terjedelmű száritópajta és 
sim itóhelyiség.

A  termelési területen dohányt a le g 
nagyobb okszerűséggel termelik : ez szo l
gál egyszersmint összehasonlító trágyázó 
kísérleti helyül is. A  szárító pajtában t é 
tetnek az összehasonlító szárítási kísérletek, 
zsinóron színével forgatva és oldalt fűzé
sek : pálezákra és gerebenekre va ló  agga - 
tások. A  bevá ltóhbata l raktáraiban ped ig  
végzik  a kiképzés tanulmányozását.

A  tanév ősszel kezdődik, a dohányok
nak a zsinórokról való lefűzésével ille tve  
pálczákról-gerebenekről való leszedésével. 
A  tanítás tehát kezdődik a leszedés, simí
tás, válogatás és csomózással. Ezt minden 
növendék a tanár vezetése m ellett kezdi 
m eg, és ott a simító asztal m ellett m agya 
rázat és mutatás mellett addig folytatja, 
m ig azt hibátlanul tudja úgy simítani, mint 
válogatni és csomózni. Midőn ezt betanul
ták, illetve bevégezték . A  beváltóhivatal 
körzetéhez tartozó — már előre m egálla
pított —  termelő községbe mennek ki, ta
náruk vezetése mellett. O tt egyes  simító 
házakba e llá togatnak ; m eg figye lik  a ter
melők munkáját, azt egyenként m egbírál
ják, a simítás helyesebb fogásai' a terme 
löknek megmutatják, a rosszul összevá lo
gatott csomókat kibontják és a helyesebb 
válogatást most már (a növendékek), ok ta
tó lag megmutatják és erre az egyes  gyön  
gébb term előket betanítják. Ilyen  lá toga 
tást annyit tesznek, a mennyit az idő en
ged. Ú gy , hogy a m érleg m ellett már a 
növendék nem annyira ismereteket szerez, 
mint inkább bírál és Ítél, valamint a tanár 
fe lügyelete m ellett osztályoz.

Ezzel majdnem egy idejű leg  történik a 
dohányisme tanulása. M ely  abból áll. hogy 
az ország különböző dohányfajaiból az il
le tő  beváltó hivatalok vezetői által gondo
san összeválogatott o ly  csomók küldetnek 
m eg  az iskola számára, melynek egyes le 
ve lei azon faj characteristikus je lle g é t tö 
kéletesen képviselik. íg y  lesznek minden 
osztálynak m egfelelő minta csom ók be- 
k ü ld ve : a csetneki muskatályból. a veres 
a fehér virágú muskatályból, erdélyi, finom, 
középfinom -kertilevelekből, kapa dohány
ból. burnot levelekből, tiszai, szegedi, deb- 
reczeni, szamosháti, aradi rózsadohány stb. 
szivarlevelekből. —  M indezek egymásután 
kerülnek a növendékek kezébe, kik azokat 
szem ügyre véve , annak je lle g é t előbb 
egyenként, azután együttesen kötelesek 
m egállaf itani, m elyet esetleg épen nem 
helyesen állapítanak m eg, esetleg ügyesen

m egközelíthetnek. V ég re  megállapításukat 
a tanár rektifikálja. Ezen je lle g  m egállap í
tást valamennyien fö ljegyez ik . A  leg tök é
letesebb levelek , növény gyű jtem ényi min
ták módjára papirosra felragasztatnak. szí
nével és hátulsó lapjukkal kifelé fordítva 
(tehát váltakozva), h ogy  ezen dohány ismét 
évközben többször is ismételhessék.

A z  intézet gyű jtem ényét képezik m ég 
a talajnemek gyű jtem énye is, m elyet szin
tén a különböző vidék beváltóhivatalainak 
főnökei küldik be, azon helyekről véve, 
m elyben az illető dohányfaj termelése le g 
jobban sikerül. Ezen talajmustrák olyan 
öblös tágnyilásu üvegekben tartatnak, a 
minőkben gazdasszonyáink szoktak télire 
ugorkát eczetbe elrakni.

A  mirit a beváltás m egkezdődik, a 
növendékek két csoportba osztatnak. Az 
egy ik  a m érleg  m ellett fogla lkozik , ta
nulva a beváltás körüli teendőket és a m ér
legkönyvek  vezetését. A  másik csoport a 
m unkaügyelő útmutatása szerint tanulja az 
asztagolást, annak fogásait, a különböző 
asztagok nemeit (paraszt, közönséges, tö 
m eg, keretes-asztagokat.) Ezen csoportok 
úgy váltakoznak, h ogy  a m elyik eg y ik  nap 
a m érleg mellett volt, az másnap asztagol, 
és m egford ítva Mind a két csoport beszá
mol a regge li tanórákon arról, hogy mit 
végzett és minő fogásokat tanult el előtte 
va ló  nap. A  mennyiben azok helyesen v é 
geztettek. azokat a tanár helybenhagyja. 
A  mennyiben pedig hibásan végeztek  volna 
valamit, azt a tanár előtt újra végzik  és a 
tanár ott munka közbe mutat rá a hibára, 
és végezte ti helyesebben.

A beváltóh ivatal körzetén kívül az 
iskola számára, kiképzés végett küldenek 

j be a különböző váltó hivatalok va gy  bi- 
| zottságok a különböző dohányokból épen ú gy  

mint a fajok tanulmányozásához, csak hogy 
I nagyobb mennyiségű mustrákat (12— 15 
j bált eg y -eg y  fajból). Ezek természetesen 
| külön-külön asztagokba'rakatnak és a tanár 

vezetése m ellett a növendékek által k eze l
tetnek. Minden asztagba tétetnek teljesen 
egynemű levelekből összeválogatott és jó l 
m eg jegyzett csomók, m elyekből azután 
néhány levé l minden forgatás után k ivéte
tik és papirosra ragasztatik. h ogy  az erje
dés egész menete m integy sorrendbe állitva 
láthatóvá legyen  téve —  Miután már a 
tanév lege lejen  a vá logatás és csomózás
nál m eg  lettek a növendékek tanítva arra. 
h ogy  a (pajtákban szárított) dohány leve
leknek érettségét az általános zöld szin 
m ellett is miként lehet a kevésbé érettek
től va g y  épen éretlenektől különböztetni. 
Most a forgatásoknál a kiszedett leveleken 
látják beigazolva  fokozatosan, a leve lek  
érett- va gy  éretlenségét. —  U gyan is  m ig 
az érett, vagy is  azok a majdnem selyem  
fényű és csaknem kesztyübőr tapintatu és 
nvulékonyságu zöld va g y  tarka szinü leve 
lek. már az első forgatásnál szép egyen 
letes sárgás, v a gy  vöröses a va gy  barna 
szint nyernek. A d d ig  az éretlen majdnem 
teljesen fénytelen, kevésbé nyu lékony in
kább törétceny levelek , m ég  a kiképzés 
befejezéséig sem nyerik m eg az egyen letes 
szép szint, hanem «*z éretlenség fokához 
képest elmosódóbb v a g y  szem beötlőbb 
tarka színűek maradnak.

U gyancsak a tél fo lyam a alatt tanul
ják  a beváltóhivatal kezelőjétől az irodai 
végzendőket. —  Hasonlókép a tél fo lyam a 
alatt történik a dohány- és szivar^yárak 
látogatása ; m ely gyárak már előre ertesit- 
tetnek a m egejtendő látogatásról. E z a lka
lomra egyik  szakképzett tiszt vezeti a lá to
gatókat. az egyes gyári munkákhoz, különö
sen azon czélból, h ogy  munkaközben tudják 
megítélni, váljon a gyártás különböző czél- 
jaira m elyek a legalkalm atosabb leve lek  ; 
és hogy azoktól m inő tulajdonságokat k ö 
vetelnek. —  U gyanott tanulják m eg, h o g y
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miként kezelik az egyes gyártási eszközö
ket. M e ly  eszközökből és gyári készítmé
nyekből szintén küldetnnk szemléltetési 
czélból minták és mustrák a szakiskola 
gyüjtm énye számára.

M elyek után maradok tekintetes szer
kesztő úrnak őszinte tisztelője.

Ugyan az a bizonyos régi dohánytermelő.

3

A  palánta kiszedés után a melegágyat 
ismét meg kell locsolni.

A beültetendő dohányföldnek porhanyóé
nak kell lenni. Az ültető egyenlő távolságba 
csinálja a lyukakat. Két ujjával megfogja a 
a palántát, belé helyezi a gyökerét, óvatosan 
mellé húzza a földet és egészen megtölti, 
hogy légmentesen legyen elültetve, azután 
megnyomogatja a földet, de oly mértékben, 
hogy se túlságos megszorításban, sem pedig 
szoritatlan állapotban ne legyen, mert a tul- 
gyönge megszorítás által a kis palánta meg
lazul és meg nem fogamzik, a kemény meg
szorítás pedig a gyönge palánta szárát derékba 
megtöri, mi szintén elpusztulást idéz elő.

Erre úgy lehet vigyázni, hogy az elül
tetés után több sorokba próbát teszünk .és 
megvizsgáljuk az elültetett palántákat vájjon 
nem találunk közöttük tört palántákat. > Ha 
ilyet jó idején még észre veszünk, az Ültetőt 
még idejekorán figyelmeztethetjük. Mindesetre 
úgy igyekezzünk, hogy a dohányelütetés, ha 
csak csak lehet, május havában befejeztessék, 
mert csak igy számíthatunk jó termésre, ha 
korán elültettük a dohányt.

A háromszögbe való ültetés is igen aján
latos és az is, .a mennyiben ez semmi különös 
fáradságba nem kerül, a legmelegebben ajánl
ható.

A dohányrásza nevelése.
Irta : L á n g h  F e r e n c  z. m. kir. pénzügyi tanácsos

dohánybeváltó hivatali felügyelő Szegeden.

(Befejező közlemény.)

Ily palántás ágyból egy négvszögméter 
területről —  kellő gondozás mellett —  5000 
rásza (palánta) biztosan nyerhető, tehát egy 
négy méter hosszú és egy méter széles ilyen 
palántás ágy 20,000 palántát fog szolgáltatni, 
mi egy holdra — kivéve a kerti leveleket —  
mindig bőségesen elég.

De mert az utóülterés legrosszabb esetben 
is csak felét vagy leginkább egy negyedét teszi 
a beültetett területnek : két, illetve négy telekzeti 
(1600 Q  Öles) holdnak utóültetésére is elég 
rászát fog az szolgáltatni.

Meg kell itt még említenem, hogy az ilyen 
hideg palántás ágyakat legjobb Nőszszel, vagyis 
november hó utolsó hetében elkészíteni és be
vetni és pedig azért, mert akkor még erőtel
jesebb palántákat nevel. Nagyobb munkaerő is 
állván a gazdaságban ilyenkor rendelkezésre : 
azok segítségével a gazda ugv, mint a feles 
kertész is, ezt helyesebben végezheti el. Ez 
esetben akkor télre a kukoriczaszáron felül 
még egy körülbelül araszos (15— 20 czentimé- 
teres) szalma réteggel kell azt befedni, mi azon
ban gyenge télnél nem is szükséges és azt 
márczius elején le kell róla venni.

A második palántáságv a melegágy, mit 
márczius első felében, sőt, ha lehet, első heté
ben okvetlen el kell készíteni és bevetni, mert 
később már kár vele bajlódni.

Eddig a melegágyat rendesen úgy csinál
ják, hogy abból forró ágv lesz és aztán fel
nyurgult, elkényeztetett rászákat nevel.

És honnan van ez? Onnan, mert az or
szágszerte, de talán Európaszerte is alátett 
trágyával, tehát üzdeládakép készítik. Pedig 
hiszen az ilyen Üzdeládaféle melegágy, a nö
vényélettan szempontjából bírálva, csakis oly 
korai gyors fejlődésre irányzott növények te
nyésztésére való, melyeknek végfejlődést el
érni nem kell, mint retek, uborka, zöld bab, 
tök stb., vagy pedig végfejlödésüket ugyanazon 
helyen, vagyis épen a melegágyban kell elér
niük, mint sárga dinnye, eper, stb. Azonban 
olyan növények előállitására, melyeknek egé
szen más természetű földbe —  a hideg szántó

*

A  mint tavaszodni kezd, m egkezdődik ! 
a m elegágyak készítése; melyben termé- I 
szetesen minden növendék részt vesz, az ; 
á g y  fészkének kiásásától kezdve a friss trá- j 
gya  megválasztásán, letaposásán a keret , 
lerakásáu termőföld rostálásán keresztül, j 
egész az ablakok reá rakásáig és a keret I 
külsejének trágyával való körül rakozásáig j 
Ezután következik a m ag csiraképességé- ! 
nek meghatározása. Majd a m ag sorbave- j 
tése. A  hideg á gy  készítése, az ágyak 
gondozása. M indezeket a növendékek ta
náruk vezetése mellett végzik . Azután jön ; 
az ültetés annak fogásai, pót ültetés, kapá
lás, m elyeket ugyan szintén a növendékek 
végeznek, de n ;m  napszámosok módjára; 
hanem csak addig, m ig annak czélját m eg
tanulták és k iv ite li módját és fogásait e l
sajátították. I

N yár folytán tétetnek előre m egállapi- I 
tott sorrendben a termelő községekbe a I 
kirándulások; hol részint a talaj —  ismét 
kint a földeken tanulják (m elyik  alkalma
tos, va gy  kevésbé alkalmatos, vagy  épen 
alkalmatlan a d_ hány termelésre) részint 
ped ig a dohány ültetvényeket vizsgálják 
meg, m elyek fö lött minden egyes nővén- > 
dék vélem ényt nyilvánít és az esetleges 
hibákat m egjelöli. —  Itt kerestetnek a do- j 
hánynak ellenségei is, úgy az állat, mint 
a növényvilágból. Különben ezeknek a 
Noctuá segetis hernyója és lepkéjének. £.z 
Orobranche romosa, szárított példányának. 
A  mozaik betegségben sinlődő dohány 
beteg  levelének, mely a tolnai fe lügyelő
ség kerületéből több is kerül, mint kellene, az 
iskola taneszköz gyűjteményében m eg kell 
lenni. —  Ugyancsak ez időtájban jelö ltet
nek ki a magnak hagyandó tőkék, és kez
dődnek a kacsok kitörései, szintén a nö
vendékek által.

A z  érettség jeleit (babosodást) szintén 
a növendékeknek kell meghatározni, a le 
velek  szedését ped ig tényleg végezni, a 
fonnyasztást hasonlóképen, melynek időtar
talmát szintén nekik kell meghatározni, il
letve eltalálni. A  fűzésnek minden nemét 
továbbá ú gy  a pálezákra, valamint gere
benekre való aggatást is végezn iök kell. 
U gyan  ezt a saját munkáikkal va ló  ösz- 
szehasonlitás végett m egfigyelik  egv £ár 
term elő községben ; és ott a helyes fony- 
nyasztást fűzést és aggatást be is mutat
ják  oktatólag, a kevésbé tapasztalt terme- I 
löknek. U gyan  csak a növendékek végzik  \ 
a pajta szellőztetését vagy  az ajtók illetve | 
ablakok egy ik  vagy  másik oldalon való j 
fö lnyitogatását vagy becsukogatását; m eg
okolva mindannyiszor itt is, mint egyébb  I 
munkálatoknál, hogy mindezek miért v é 
geztetnek? U tolsó munkájuk a záraggatás, 
melynek befejezése és eredményének m eg
figye lése után vizsgálatra bocsáttatnak.

Ezek képezik főbb vonásaiban egy 
dohánytisztképző tanintézetnek berendezé
sét és a tanítás menetét. Ebből egyszers
mind látni lehet azt is, hogy az iskola az 
igazgató  tanár év i fizetésén a kirándulási 
kö ltségek  födözésén kívül, bizony nem sok 
költségbe kerül. A z  alaposan képzett tisz
tek okszerű működése által ezen arány
lag  kevés kö ltség is vissza térül az ál
lamnak kamatostul.

És most végü l fogadja mélyen tisz
telt F áy  úr őszinte köszönetemet, hogy 
fe lszóla lása által m integy ösztönzött ezen 
sorok megírására, és ig y  a becses lapok 
5-ik számában a mélyentisztelt termelő 
társakhoz intézett kérelmemnek kiegészí
tésére.

Dohányilltetésrfil.
Azt tartom, hogy e tavaszon történt bő 

esőzésünk a leendő dohány fejlődésére igen 
jó befolyással volt. inért a kiültetés után a 
gyönge palántának gyors fejlődésére annyira 
szükségelt nedvesség a fölben 'meg van é&azt 
hiszem, hogy a kiültetett gyönge palánta nem 
fog nedvesség hiánya miatt tespedni és a jól 
megporhanyitott földben gyarapodni fog, külö
nösen ha, mint a jelen mutatkozik, még kedvező 
időjárásban is fog részesülni.

A földet a beültetés előtt egy pár nappal 
okvetlenül ismét fel kell szántani, fogasolni, 
esetleg meghengerezni, mert a friss szántásnak 
az a megbecsülhetlen jó oldala is van, hogy a 
gyom, mely a régibb szántás után részint kikelt, 
részint kelésben van, eitávolittatik és igv a 
kiültetendő palántát a gyom el nem nyomhatja.

Ha lehetséges, gondoskodni kell arról, 
hogy a föld végeinél vagy esetleg közelében 
árok vagy gödrök legyenek, a hová az esővíz 
lefolyjon, mert ezek nem csak az ültetésnél 
hanem az iga megkunélésénél is nagy szolgá
latot tesznek ; ültetés után is kétszer-háromszor 
megöntözhetjük a kiülteteiett palántát, a melyre 
hacsak esős idő nem áll be, okvetlen szükség 
van még pedig az elültetés napján este, más
nap reggel és este. Mindannyiszor a vízbe 
trágyalevet vegyítsünk ; ha rovarok mutatkoz
nak a palántánál, az általam ajánlott meszes- 
vizzel vagy Naphtalin vegyitékkel öntözzük.

Igen ajánlatos lesz a temesvári koncentrált 
marha trágya porból egy kanálnyit minden 
lyukba tenni, melybe a dohánypalánta jön, 
különösen olyan talajba, melybe tökéletesen, 
teljesen nem bízunk, hogy az elég erővel bir, 
Ezen száraz por, vagy másnemű műtrágya, 
mely a 2— 3-szori megörltözés által a gyönge 
palánta gyökere mellett felolvad és ottan ki
tűnő szolgálatot fog tenni, a legmelegebben 
ajánlható.

Az ültetést, ha csak lehet, mindig délután 
két-három órakor kezdjük, nehogy a gyenge 
palánta egész nap, a nap hevének legyen 
kjtéve és attól elperzseltessék. langyos, felhős 
időben azonban az ültetést reggel is kezd
hetjük.

A palánták egymástól való távolságát a 
sorokban, valamint a sorok távolságát egy
máshoz. a dohánvtaj minőségéhez kell szabni. 
Nagyobb levelű dohányból elég, ha 12— 14 
szálat ültetünk egy Q  ölbe és akkor is esik 
egv cat. holdra mintegy 10000—20,000 szál. 
A kisebb levelűből többet lehet ültetni, azon
ban túlritkán sem kell ültetni, mert a nagyon 
ritkán ültetett dohány sok esetben vastag, 
durva leveleket fog adni.

Nagy gondunk legyen, hogy a meleg
ágyból kihúzott palánta teljesen ép. gyökeres, 
izmos, erős, egyenes szárú legyen; a mely 
nem ilyen, ne használjuk föl.

A  kosárba való rakás is a lehető legna- 
gyobá -óvatossággal történjék. A  kosár fenekén 
trágvalébe mártott rongy legyen, hogy az el
ültetésig el ne fonyadjon.

A  palánta kiszedés csak kora hajnalba 
történjék, miután a melegágy, a kiszedési 
napot megelőző estén erősen meg lett locsolva.
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földbe —  egészen más légmérséklet változásba 
kell jönniök és ott tovább erőteljesen fejlődni: 
épen nem alkalmas. Nem pedig azért, mert 
először abban a gyökér mindig egyenlő meleg 
gőzökkel, vizpárákkal telitett földhöz szokott, 
a levelek és rostrészek j pedig szintén folyton 
vizpárákkal telitett levegőben fejlődtek, mi 
gyors, de nem erőteljes fejlődést eredményez. 
Mert hiszen a zárt, tehát lehetőleg egyenlő 
hőmérsékü levegőhöz szokott növény úgy, mint 
állat is, ha egyszerre ki lett téve a szabadba 
és ott az igen gyakran, óránkint is változó 
nagyon különböző légmérsékletnek, bizony leg
alább is megsínyli, ha ugyan tüdeje (növény
nél a levél) kiállja azt és sorvadásba nem es
vén : el nem vész. Ez sokszor tömegesen tör
ténik : már azért is, mert az alá tett trágyával 
készitett melegágynál csak egy —  mondjuk, 
legyen az 30— 40 czentiméter — földrétegből 
kell a palánták sokaságának táplálkozni. Pedig 
a növényélet első fejlődésében, mikor épen 
a legdusabb táplálékra van az időhöz ará- 
nvitva, igen gyors fé|lődéshez szüksége. Már 
pedig kevés földből sok növény ke (palánta, 
rásza) dús táplálékot hogy szedhessen, hiszen 
már, ha n szükségelt vegyi alkatrészektől el
tekintünk is, hiányzik ott (t. i. a földrétegben) 
a minden életnek, kivált pedig a növényéletnek 
főforrása, a villanyosság kellő mértéke, mivel 
abban csak az absorbeált villanyosság van 
készletben, mi ha felhasználtatott: nincs pótló 
áram; minthogy az alátett trágya isolálja, el
szigeteli a földréteget az anyaföldtől, melyben 
a folytonos villanyáram van meg. Ennek hiá
nyában az első tavaszi időben még a naptól 
sem vehetvén eleget —  ha szabad magamat 
igy kifejeznem: vérszegény lesz —  elsárgul a 
palánta, vagyis nem lesz életképes, illetve kellő 
fejlődési erővel biró.

Én tehát minden áron azon igyekezvén, 
hogy ezen hiányokat és hibákat mellőzve, 
mégis korán nevelhessek erőteljes dohánypa
lántákat, lö82. évben, arra a gondolatra jöttem, 
hogy oldalmelegitéssel készített melegágyakban 
érhetem ezt el. Ennek folytán három éven át 
jó eredmény nyel eszközölt gyakorlati kísérlet 
alapján, mit másokkal is különböző vidékeken 
tétettem, a dohány melegágyaknak következő 
olcsó, czélszerü és okszerű módját ajánlom a 
dohánytermelőknek, úgymint:

Egy négy, egész tíz méter hosszú és egy 
méter széles jó talajú ^kötött kövér homok, 
gyepföld, erdei föld) helyet körülárkolunk, be- 
ramázunk, bekerítünk 60 czentiméter (2*) szé
les és ugyanilv mély árokkal; természetesen a 
földet az árkon kívül hányva. Az árkon belül 
a négy sarkon egy-egv, egyik oldalán három 
szögre faragott csöveket verünk a földbe. E 
czövekhez szegelünk elöl az éjszaki oldalon 
egy-egv deszkát és hátul a déli oldalon egy
más felett két-két deszkát: megfelelő hosszú
nak kell lenni a karóknak is, t. i. a hátulsók- 
nak 1 méter, az elsősnek 60 czmétereseknek. 
A jobb- és baloldalon ehhez arányosított rézs
uton deszkadarabokat szegelve, egy deszka- 
keretet nyerünk, mi a takarás és szemét-behul- 
lás eltávolítása czéljából szükséges. Ezután az 
árkokat egész színig megtöltjük friss, nedves 
lótrágyával, még pedig jól beletömve vagy 
taposva. Ha a trágya nem volna elég nedves, 
még tömés közben jól meg is locsoljuk azt 
viszel. A földszinen felül pedig szalmából vagv 
igen szalmás trágyából falat csinálunk csak
nem a deszka színéig, és a Tihányt földdel 
ezen szalmafalat menedékesen letakarjuk. T o 
vábbá a deszkakereten belüli részt két ásó 
mélyre felássuk, felporhanyositjuk, jól meg
rostáljuk a földjét és a trágyagödör fenekéről 
vett földdel, erdei földdel vagy érett juhtrá- 
gvával és levéltrágyával */4 részben, vagyis úgy, 
hogy egy kosár trágyagödör erdei földet ve
szünk három kosár a deszkaráma közül ki
emelt rostált földhöz, keverjük és még trágya- 
lével is megöntözhetjük, ha van. Végre csiná
lunk reá ja takaróul egyszerű szalmahaszurát 
issupszalma ponyvát), vagy ha módunkban 
van : papirrra! bevont kereteket, rámákat, oly- 
formán, hogy • deszkarámákat összekötő lé

ezekhez, melyek minden egy méternyi távol
ban alkalmazandók, hosszában és szélességében 
csinálunk léczböl egy-egy kereszt-keretet (ke
reszt rámát), aztán közönséges csomagoló 
(Packpapir) -papirossal a rámát beragasztjuk. 
Ragacsul legjobb a suszter-csiriz vagy sűrűre 
főzött keményítő egy tized részben hig enyves 
vizet keverve hozza. Ha a felragasztott papir 
egv-két nap múlva megszáradt, bemázoljuk 
azt egy uj meszelővei, napraforgó olajjal ugv, 
a mennyire csak. beiszszu azt és pedig azért, 
hogyha víz ne ártson neki és áttetsző legyen.

A  kereteket irániakat) természetesen két- 
két lapos sarokkal (chanirbander) kell a desz
kához erősíteni és lezárásukhoz egy léczböl fa- 
tolózárt, feltámasztásukhoz pedig egy-egy ki
támasztót kell készítenünk.

A  papírral bevont keretek természetesen 
azért jók, mert igy letakarva is kapnak vilá
gosságot a nővénvkék, mi erőteljes fejlődésü
ket igen elősegíti.

Elégséges azonban a szalmahaszura is, mi 
alá, ha esetleg 4 — 5° hideg lenne, egy egyszerű 
vászonponyvát huzunk ideiglenesen éjszakára, 
mi a papirkeretekkel ellátott melegágyaknál 
nem szükséges.

Végezetül a teljes elkészítés után két na
pig letakarva hagvvan a melegágyat: a hideg
ágy bevetésére fent leirt módon' dohány mag
keverékkel ugv vetjük be, hogy a kis gercb- 
lyével a barázdácskákat csak a melegágy 
keresztüljében huzzuk, de hosszában nem és 
pedig azért, hogy itt ne kelljenek a rászák 
olv sűrűn, mint a hidegyágyban.

Tájékozásul még megjegyzem, hogy egy 
ilyen négy méter hosszú és egv méter széles 
melegágyból 12,000— 15,000 egészséges erő
teljes palántát lehet jó gondozás mellett nyerni.

Fel kell itt még említenem, hogy a do
hánymag csiráztatása vagy csak beáztatása il
letve megdagasztása is a helyes kelésre nézve 
igen káros és pedig azon egyszerű természeti 
törvénynél fogva, mert először a dohánymag
nak, mint minden más héjas magnak is külhéja 
mézgas, mi a vízben fellágyulván, ragadóssá i 
és csomóssá teszi azokat, miből az egyenlőtlen 
kelés szármázik.

Másodszor, mert a piczinv dohánymag, 
ha csirabubjával a föld felé esik a vetéskor: 
gyenge kihasadt csirája nem bírván magának 
a töldszinre utat törni, elvész és megint egyen
lőtlen kelés áll be. Mig ha szárazon jön a 
csiraképes jó mag a földbe, az sohasem történ
hetik meg, minthogy a természet úgy alkotta 
a magot, hogy ha az a földbe esik és ott da
gad, a föld nedvességét szíván magába, m eg : 
ezen felpuHadási vagy csírázást processus alatt 
belnehézségének nyomásánál fogva oly hely
zetbe jut, hogy csirabubja mindig a föld színe 
felé vagyis felfelé fordulva lesz, hogv hason
lattal éljek: épen úgy, mint a lefektetés után 
maguktól mindig felkelő gömbölyű, súlyos, 
vastag fenekű pohárkák és könnyen fog elő
törni a telette levő vékony földrétegen és így 
egyenletes kelés éretik el.

Harmadszor pedig csakis a száraz dohány- 
meg vegyíthető egyenletesen a vetéséhez szük
séges keverékanyaggal (szárított tyuktrágyapor 
és durva korpa), mert a nedves ezzel is cso
mókat tog képezni, minél fogva egyenlőtlenül 
lesz elvetve, tehát egyenlőtlenül is fog kelni, 
mi a melegágynak egyik nagy hátrányává 
lenne.

Végre, hogy a melegágy felporhanyós tott 
földjét, ha az nem lenne a/, atmelegedés után 
eléggé nedves, meg kell langyos, 18— 20* 
Reaumeur fokú, lehetőleg folyó-, tó- vagy eső
vízzel ; vagy ha az nincs, felfőzött és kihütött 
kutvizzel locsolni, fél nap igy hagyni, azután 
vetés előtt könnyű fagereblyével meggereb
lyézni és egy nyeíes deszkatapogatóval lenyom- 
kodni, mert csak így érhetjük azt el, hogy a kis 
dohánymag mélyen ne essék és biztosan, helye
sen, még hamarább kelljen ki, mivel azt több 
évi tapasztalatból határozottan állíthatom, hogy 
egy letiport gyaloguton hamarább kikéi a 
dohánymag, mint egy lazán földdel töltött
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cserépben, hol a föld leülepedésével elsülyed 
és elvész a dohánymag is.

De a melegágy földjének lenyomkodása 
még azért is szükséges, hogy ezzel abban a 
földülepedés által előállható hajtásokat, mi a 
későbbi locsolásnál a magnak a viz áUak-cgy 
csoportba hordását, mi a foltos csomónkinti 
kelést szüli és a kikelés után a víznek a haj- 
lásokham összegyűlése folytán a palánták ki- 
pálását is okozza, elkerüljük.

Hátra van még ezek után u harmadik 
palántáságynak, vagyis a márczius hó 15- 20 
táján készítendő elvetendő hidegágy elkészítési 
és bevetési módjának leírása. Ez abban áll, 
hogy egy szintén lehetőleg napos, emelkedet- 
tebb helyen egy méter szélességben és az ül
tetési területünkhöz mérten holdankint négy 
méter hosszúságot —  kerti leveleknél 6 méter 
hosszúságot —  számítva, a földet egy jó araszt 
(20— 25 czentiméter) mélyen kiemeljük, azután 
még ugyanilv mélyen az alsó földet is kihány
juk, egyenletes vízszintesre garaszolván a ki
emelt hely fenekét; ezután az először kiemelt 
földet előbb jól megrostálván és gyökerektől 
megtisztítván, összekeverjük, 1/4 részben trágya
gödör földdel, erdei földdel vagy érett juhtrá- 
gvaval (homokföldben az érett marhairágya is 
jó, de abból csak 1 l0 részt kell keverni) és 
ezen kevert földet berakjuk egyenletesen el
terítve a kiemelt helyre, de csak oly vastagon, 
hogy a föld színénél 15 czentiméterrel tégy 
fél araszszal) mindig mélyebben legyen. A  má
sodszor kihányt földdel a hidegágyak külső 
széleit, déli, keleti és nyugati oldalain feltölt
jük, úgy hogy az a déli hosszoldalon mint
egy 15 czentiméterrel emelkedettebb legyen, 
a föld a két oldalon pedig menedékessé váljék 
déltelé és pedig azért, hogy ezt is takarni le
hessen szalmahaszurával az erős nap és eset
leg sok eső behatásának megakadályozására, 
melyek a gyenge palántának igen ártalmára 
vannak.

Továbbá az elkészítés után két-három nap 
Ülepedni hagyjuk 4s a nap sütésénék is kitesz- 
szük pár órára az elkészített ágyakat, miután 
ezeket is épen úgy, mint az előbb készitett hi
degágyakat a fent leirt dohánymag-keverékkel 
az ágyak széltében és hosszában húzott baráz- 
dácskákba szórva bevetjük. A* kelés után, mi 
két három hét múlva álland be, kellő locso
lás és szorgalmas gyomlálás által gondozzuk 
ez ágyakat, mely módon egy négyszögméter 
területről 5.000— 6,000 erőteljes, egészséges 
dohányrászát fogunk a május hó második fe
lében teljesítendő ültetéshez biztosan nverni.

Most pedig azon biztos tudatban ajánlom 
a fent előadottakat az igyekező dohányterme
lők becses figyelmébe, hogy mondtam azokban 
oly dolgokat, melyek újak ugyan előttük, de 
könnyen felfoghatók és csak azon czél felé 
törekvésre irányozvák azok, hogy dohány rásza 
szűkét ne lássunk lehetőleg soha; de olcsón és 
jól, valamint okszerűen: bőven nevelhessünk 
erőteljes és tökéletesen életképes dohánypa- 
lántákat a dohányültetéshez és igy megvethes
sük alapját a kedvező időjárás és okszerű 
müveiés mellett bizton várható jó dohányter
melésnek.

Válasz
a „Magyar Dohány l ’ jság*4 április 16-iki szá
mában megjelent az „Exsikkátor és a eárag- 

gatásr czimü közleménvre.

A z országos gazdasági egylet dohány 
termelési szakosztályában nagytermelők részé
ről több oldalról hangoztatott, és a szakosz
tály részéről feliratot provocáló állítás ellené- 

I ben —  mely a dohánybeváltás ellen vádat 
is foglalt magában —  én részben a beváltási 
eljárás igazolásául, részben pedig maguk a 
panaszosok állításából kiindulva az exsikká- 
tornak a szárításnál bizonyos hiányosságát 
igyekeztem feltüntetni; — ' m á r ezen kösle-

( F o l y t a t á s a  a  m e l l é k l e t e n . )
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menyemben beösmertem azt, hogy exsikátor- 
ral még nem kezeltem dohányt, annak foly
tán nem is volt közleményem bírálat az exsi- 
kátorról, hanem csak a panaszló termelők 
állítása, mint a beváltás indokolásában fel
tüntetett hiányokból, egybevetve az exsikkátor 
rendszerével —  vont következtetés.

K — y T . ur igyekszik a fennt megjelelt 
czikkben beigazolni azt, hogy az exsikátor- 
nak általam feltüntetett hiánya nem áll, csak 
tudni kell véle bánni; előadja azt, hogy mi 
képpen lehet ugv a másodfokú, mint a har
madfokú füliesztést azzal eszközölni; —  mi
után pedig én még ezzel nem próbáltam, 
tehát elis tartoznám azt hinni cikkírónak, 
azonban nem lennék egész őszinte, ha a tu
datlanság palástjába burkolódzva a meggyő
ződésre szolgáló tények fölsorolását szükség
telennek tartanám, és azért visszatérve a kö
rülményre, amelyből kiindultam, azt kérdem 
cikkírótól, hogy miképpen van az, hogy a 
panaszló nagytermelők dohánya saját beösme- 
résök szerint zöld volt és azért, mert cxsik- 
bátoron kezeltetett, rosszabbul lett osztályoz
va ? Mely esetben elfogadva, a vádat a be
váltás ellen cikkíró is fenntartja, —  vagy pe
dig azért lett alantabb osztályozva, mert zöld 
vagyis tartalomnélküli volt? S ha igv áll a 
dolog beigazoltnak kell látnia azt, hogy a 
zöld szint az exsikkátor okozta, —  vagy talán 
az illető panaszlók sem tudtak bánnni az 
exsikkatorral. Ennek ellenében legalább is azt 
vártam volna cikkíró úrtól, hogy hivatkozott 
volna saját termelésénél elért eredményre —  
ha ugvan termelő —  a mely szerint ő az 
exsikkátor alkalmazásánál a füllesztcst saját 
rendszerével úgy foganatositottta, hogy dohá
nya a zsinóron szántottnál szebb szinü és 
tartalmassabb volt, akkor azon panaszló nagy
termelők ellenében támpontot nyernék az ö 
általa elért eredményben, inig most tényekkel 
szemben neki csak állítása van.

Komoly szakszerű dolgok, komoly elbí
rálást igényelnek. A z  én állításom nem volt 
előítéletes, hanem a fenntebbieknek kombiná- 
tió ja ; — merészen nem állítottam semmit
sem, hanem merész dolgot állítottam szeré
nyen, mert hiszen magam is oda tettein, hogy 
eíüsmerem állításom merészségét. Exsikkátor 
kezelést láttam ugyan —  de még ebből íté
letet vonni nem érzem magam jogosítottnak, 
de elfoglaltnak lennem irányában sincsen okom, 
mert még termelőtől nem hallottam, hogy 
amellett dohányának beváltási ára emelkedett 
vonna, —  végül a dolog érdemére vonatko
zó magvarázatára a czikkiró urnák most még 
természetesen nem rctlectálhatok, de az ügy 
iránti érdeklődésem folytán ígérem, hogv an
nak idejében vagy megerősítem czikkiró ur 
magyarázatát, vagy pedig m e r é s z e l n i  fo
gom ismét saját állításomat fenntartani.

Vásárhelyi lAszló.

Növényeink ellenálló képessége, neve
zetesen a fagygyal szemben.

K özli: KERPEI.I KÁT.M ÁN.

Növényeink ellenálló képessége szemben a 
hideggel első sorban is az égaljtól függ, mely
ben honosak ; a délibb vidéken termők érzé
kenyebbek az északibb vidéken termőknél. 
Sokoldalú megfigyelés s tapasztalat bizonyítja, 
hogv azon növények, melyek északibb vidék
ről hozott magvakból fejlődtek, jobban kitelel
nek, mint azok, melyek magva a délibb vi
dékről származott, sőt utóbbiak gyakran telje
sen tönkremennek.

Belföldi gabnafajunk ellenálló képességét 
növelhetjük azaltal, hogy ha a fagy által na- 
gvobb mérvben véghezvitt pusztításoknál meg
maradó erőteljes és ép növényeket további ter
meléseinknél felhasználjuk s mindég ezen irány
ban haladunk, miáltal fokozatosan sikerülni 
fog oly válfaj létesítése, mely a tenyésztő vi

szonyaihoz mérten a fagynak kellően ellentáll 
s idegen fajok felett azon előnye lesz, hogy 
talajunk és égaljunk viszonyaihoz mintegy 
hozzá szoktatva aránylagos biztos hozamot 
szolgáltat.

Többféle vetőmaggal tett kísérletek kimu
tatták, hogy az aránylag legnagyobb magvak
ból fejlődött növények ellenálló képessége leg
nagyobb volt.

Kisebb magvakban ugyanis az azokban 
leraktározott tápanyagok csakhamar felhasznál- 
tatnak, miáltal a csírázó növényegyed a külső 
feltételektől, u. m .: melegség, világosság s 
időjárástól fügöbbé tétetik, mint a több táp- 
anyaggal rendelkező, nagyobb magból fejlődő 
egyed, mely kisebb melegségi fok s borult 
időjárás mellett is képes erőteljesen növe
kedni, analóg viselkedve a fagygyal szemben is.

Kísérletek bizonyítják, hogy a nagy mag
ból fejlődött növények 12%-a, a kis magból 
fejlődött növények 50 és több °/„-a mcnt 
tönkre a fagy következtében. A  vetőmag érési 
foka szintén hozzájárul az ellenálló képesség 
növeléséhez, amennyiben az őszszel elvetett 
100— 100 darab kicsirázott magból (avaszszal, 
mint fejlődő növónyke megmaradt:

zölden érett vetőmagból . . 40 drb
teljes éredésü „ 88 „
viasz és teljesen érettből . . 100 „

Korai vetés elősegíti a bokrosodást s a 
tél beállta előtti tartalék-tápanyagok raktáro
zását.

Ily növények a fagy káros behatásának 
jobban ellenállának, mint a késő vetésekből 
eredő gyengébb egyedek, mert első esetben a 
létező szervek, részbeni megsemmisülésekor 
még elegendő szerv marad a növények táp
lálkozásai a továbbá elegendő tartalék-tápanyag 
uj szervek képzésére is, mi gyengébb iejlődésü 
növényeknél nem igen fordul elő.

t\z erősebb gyökérhálózat a fagy által elő
idézett talaj-térfogatváltozás káros következmé
nyeinek jobban képes ellentállani.

Késői vetés következménye lehet, misze
rint alacsony hőfokkal a mag nagy része ki 
nem csírázik ; ily vetés átteleltetése igen kétsé
ges, mert részben a fellépő rothadás s kifa
gyás által okozott foltok, csupasz helyek oko
zói lehetnek, tavaszszal a tábla újbóli felszán
tásának.

Mindazáltal a korai vetésnek is van ha
tára, mert ellenesetben a növény uj életre éb
redése tavaszszal oly korai lehet, hogy például 
a gabnafajoknál a kalász késői májusi fagy ál
tal szenvedhet.

A  tavaszi vetéseknél szintén jelzett indok 
mérvadó.

A  fagy kártékony behatása függ továbbá 
a vetés mélységétől is, mert a mélvebben el
vetett magból fejlődő növények a fagygyal 
szemben úgy viselkednek, mint a későn vetet
tek. Csekélyebb magalátakarásnál az azokban 
felhalmozott tápanyagok azonnal földfeletti le
velek képzésére fordulatnak, melyek viszont a 
levegőből képesek élelmet felvenni, mig ellen
ben nagyobb vetési mélységnél a magban levő 
tápanvag mindenekelőtt a későbbi fejlődésre 
szükségtelen földalatti szár- és levélnemü szer
vek képzésére fordittatik. W ollny a rozsnál 
tett erre nézve kísérleteket s kitűnt, hogy 
2 1/, cm. —  7 cm. mélységig 11 —
121 2 cm. —  12 cm.-ig 44— 62°/0-a ment 
tönkre az elvetett magnak fagy követkéz 
tében.

A túlságos mélyen vetett magvakból ki
kelt növények nagy része nemcsak a fagy, 
de a felfagyás Káros behatásaitól is szen
vedhet.

Tény, hogy a növények annál biztosab
ban telelnek ki, mennél erőteljesebb bokroso- 
dásuk s meggvökeresedésük egyrészt, mert 
azon erőt, mely őket a talaj felfagyása alkal
mával kiemelni iparkodik, jobban képesek el
lensúlyozni, —  másrészt a gyökér esetleges

elszakadását könnyebben elviselik s képesek 
pótolni.

A vetőmag csekélyebb fekvésénél azon 
körülmény is figyelemreméltó, miszerint a be
következő bokrosodás és koronagyökér-képzö- 
dés az első sorban kifejlődött szárbütyökböl, 
tehát a mag közvetlen közelében történik. Mé
lyebb fekvésű magnál ellenben a földalatti 
szár tetemesen megnyúlik s a későbbi bokro
sodás s gyökeresedés azon bütyöknél kez
dődik, mely a föld felületéhez legközelebb 
fekszik.

Ezen földalatti szár már most a felfagyás
ból eredő talajtérfogat változásainál igen kőny- 
nyen elszakadhat s a későbbi fejlődés csakis 
a föld színe alatt levő szárbütyökböl mehet 
véghez.

Összevonva már most ama óvszereket, 
melyek a növények fagy elleni ellenálló hatá
sát növelhetik, azok a következők lesznek :

Zordabb vidékről származó vetőmag.
Tökéletes, nagy és súlyos, jól érett ve- 

eömag.
Adott viszonyokhoz mért korai vetés s a 

lehetőségig csekély magalátakarás (2 l/t— 5 cm ).

Ezeket lehetőleg szem előtt tartva biza
lommal várhatja a gazda fáradozásainak jó 
eredményét.

V E G Y E S E K .
Kinevezések. A „ Pénzügyi Közlöny" f. 

évi 18-iki száma hozza Z s a r n ó c z y  Ernő, 
N  o v á k József, és H e r t e l e n d y  Géza V. 
oszt. dohánygyári hivataltisztekké, M i k s i k 
Endre, B a i o g h y  Imre, M a g y a r ó s s y  
Béla és K l a c s ó  Károly I. oszt. beváltó hi
vataltisztek, II. osztályú beváltóhivatali keze
lőkké való kinevezésüket. Nem külömben 
B r u c k n e r  Imre, G r i b á c s Mihály, M a n n 
József és D a n s c h e r  Vilmos IV. oszt. be
váltó hivatali kezelők Ill-ad osztályú kezelőkké 
való előléptetésüket. S ezeken kívül még az 
áthelyezéseket is hozza.

Nemzetközi gazda-kongresszus Párisban
Az ii^ei világ-kiállítás al kalmával nemzetköz 
gazda-kongresszust is fognak tartani. A  kong* 
resszuson ugyanis nagyon sok, a gazdaközön
ségre nézve rendkívül fontos kérdés kerül tár
gyalásra. A  rendező bizottság a napokban 
szét is küldte ezeket a kérdéseket Európa ösz- 
szes nagyobb gazdasági egyesületeihez azzal 
a kéréssel, hogy azokhoz hozzászóljanak s vé
leményüket a kongresszusra küldjék el. E 
czélbóí megkeresték az országos magyar gaz
dasági egyesületet is, mely a felszólalásnak a 
legnagyobb készséggel eleget is tesz. A z egye
sületet is, mely a felszólalásnak a legnagyobb 
kézséggel eleget is tesz. Az egyesület nevében 
gróf Desseffwv Aurél másodelnök a múlt hét 
folyamán egyes kérdések megoldására körle
vélben a következő szakférfiakat kérte fe l: 
Ordódy Lajost, Hermán Ottót, dr. Forster 
üvuiát, dr. Csillag Gyulát, Tormay Bélát, 
Máday Izidort, Koppélv Gézát, Lázár Pált, 
Egan Edét, Miklós Gyulát, Bezerédy Pált, 
l.andgraf Jánost, Kvassay Jenőt, Mudrony So
mát és Daróczi Vilmost. A z országos magyar 
gazdasági egyesület különben felhívást is fog 
kibocsátani tagjaihoz, hogy a kongresszusra 
minél számosabban menjenek el. Viszonzása 
lenne ez annak a nagy rokonszenvnek és me
leg érdeklődésnek, melyet a franczia gazdák 
az 1885-iki országos kiállítás alkalmával ren
dezett magyar gazdakongressus iránt tanúsí
tottak. A  párisi nemzetközi gazdakongresszust 
tudvalevőleg ez év julius hó 4-én nyitják meg. 
Az érdeklődőknek minden irányban részletes 
felvilágosítással szolgál a kongresszus titkár
sága (Páris, rue de Buffon 63.)
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A  mennyiben én is oly szerencsés lehet
tem, hogy az országos gazdasági egyesület 
nevében Dessewfl'y Aurél gróf ur által fölszó- 
littattam, hogy a Párisban megtartandó gazda 
kongresszus részére dobányügvünket Írjam le, 
magától érthető, hogy e reám nézve megtisz
telő felhívásnak Örömmel eleget tettem, ez al
kalommal jónak láttam, dohányügyünket a 
lehető legjobb szinben föltüntetni, megírni 
hogy minő élénk mozgalom van minálunk a 
jobb minőségű dohány előállítására, és hogy 
biztos reményünk van régi hírneves jó doha
nyunkat a nagy világnak ismét bemutathatni, 
és renoménkon ejtett csorbát kiköszörülni, el
mondtam a termelők ebbeli jó indulatát és 
erős akaratát és azt is, hogy a dohányjövedék 
intézkedései ide vannak irányítva. Megírtam 
termelésünk minden okszerűségét, hogy lássa 
a világ, hogy mi is értjük a magunk dolgát.

Felvilágosítottam arra nézve is, hogy a 
hogy s közelmúltban termelt rósz minőségű 
dohányunk esete többé elé nem fordulhat, 
mert a kincstár az uj törvények szerint csak 
olv termelőnek ad engedélyt, kinek talaja tel
jesen arra való, hogy jó minőségű dohányt 
nyerhessünk belőle. Emellett sok más olyan 
rendszabályok lépnek életbe, hogy teljesen 
ki van zárva a rósz minőség előállítású.

Vajha az én igénytelenségem munkája 
hasznára válnék az ügynek, nékem a légben 
sőbb óhajtásom és ha az teljesült, hogy mun
kám egyet részét ottan figyelembe veszik, és 
igv intentiója érvényre jut, máris gazdagon 
leszek jutalmazva. Szerk.

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet
beküldte szerkesztőségünknek 1889. évi év
könyvét, melynek szerzője dr. Kodiczky Jenő. 
Ezen elég vaskos könyv az intézet tanügyi 
mikénti állásán kívül leírását adja az intézet 
egyes részeinek úgymint az intézet környéké
nek fiorisztikai és geológiai leírását Páter Béla 
tollából, a belső és külső major leírását, me
lyet Hinsenkamp Bernát közöl, továbbá az 
intézet okszerű tehenészetéről és lótenyészté
séről stb. E tartalomdus, szinte önálló gazda
sági szakmunkát az intézet az érdeklődőknek 
szívesen megküldi, nemkülömben a még cse
kély készletben lévő előbbi kiadványait is.

Irodalom- A  dohánytermesztésről. A me
zőgazdaság köréből R i m l c r  Pál előnyö
sen ismert gazdasági iró rA  dohány ter
mesztésről** irt munkája, m ely a dohány 
ültetését, kapálását, törését, fűzését, szárí
tását és csomózását igen szakszerűen is
merteti, rövid idő alatt második kiadásban 
jelent m eg, mi a könyvecske czélszerü és 
hasznos voltáról tanúskodik. Nem  csak 
számos privát dohánytermelő, hanem ál
lami gazdasági és dohánybeváltási köze
gek  megrendelései is igazolják  e munka 
gyakorlati becsét és használhatóságát, —  
ennélfogva felhívjuk reá a dohánytermelő 
gazdaközönség figyelm ét. Ara 10 kr. és 
kapható a „Corvina** könyvnyomdában 
Békés-Csabán.

—  Phosphatok és a chilisalétrom helyes 
alkalmazásáról a következőkben lehetne nagy 
általánosságban utasítást adni. A jelenlegi isme
retek alapján, úgy a phosphatok, mint a chi- 
Jisalétrom egyenként s külön-külön veendők 
alkalmazásba. Ha a talaj nem túlságosan ned
ves, a phospháttrágyák 18— 22 cm. mélyen 
szántandók alá, ugyanígy az egyébb mester
séges tragyátélek is, kivéve a chilisalétromot.

—I -
A káli, a phosphorsav és ammoniakalis légenv 

a talaj által leköttetnek, a chilisalétrom lége- 
nve azonban szabadon marad; miért is az eső 
által —  s különösen a lazább talajoknál —  
könnyén az altalajba mosatván, a növényre 
nézve veszendőbe mégy. Ezén van, hogy a 
chilisalétromot alászántani nem tanácsos, ha
nem kizárólag mint fólÜltrágyázást venni al
kalmazásba; ez az oka annak is, hogy ész
szerűen trágyázva, a phosphortrágyákkal nem 
hozható egy időben a talajra; mert a fenti 
okoknál fogva, mig ez nem igényli, sőt nem 
is tűri ezen alászántást, amaz csak ezzel érvé
nyesülhet? Igaz ugyan, hogy a phosphortrágya 
fölülszórva sem megy teljesen veszendőbe, ha 
ezt a chilisalétrom kedvéért megtennők, a 
mennyiben lekötve, a jövő termésben jön ha
tásra; de az időveszteség is kár. Az őszi vete- 
ménvek őszszel részesitendők phosporsavban, 
a chhlisaiétroin azonban csak tavaszszal mint 
felültrágya szórandó ki, és pedig kettős idő
közben ; először kora tavaszszal a hóolvadás 
után, másodszor pedig midőn már a növény 
kalászba indul. Ha a talaj légenyhiányban 
szenved, ebbeli szükségletét részben már ősz
szel fedezhetjük, például kénsavas ammóniák
kal oly irányban, hogy az alkalmazandó men
nyiség egy hatodát őszszel, két hatodát már- 
czius hóban és három hatodát a kalászt vetni 
kezdő növényre alkalmazzuk.

Szab- osztr. magy államvasuttársaság.
A nemzetközi körutazási forgalomra vonat
kozólag 1888. évben kiadott »határozmánvok * 
és ^kiviteli utasítások* érvényen kívül helye
zése mellett f. é. május hó 1-vel uj csopor
tosítható körutazási jegyek kiadását illető »ha- 
tározmánvokc, valamint uj betürendszerinti 
szelvényjegyzék lép hatályba. Az utazó közön
ség lényeges előnyben részesül az által, hogv 
a svájezi vasutak a körutazási forgalomba fel
vétettek s most már a Svájczba szóló köruta
zási jegyek az utazás megkezdése előtt mind
járt az egész körút részére válthatók. További 
kedvezmény nvujtatik a közönségnek az által 
is, hogy az .utazás az egyes szelvényeken 
megjelölt állomásokon kívül bármely közbeeső 
állomáson is félbeszakítható; továbbá a buda- 
pest-bécsi vagy megfordított irányban (900 sz.) 
szelvény menetárai tetemesen leszállitiattak. A 
»határozmánvokc valamint a > szel vén vjegvzé- 
kek« a szab. osztr. magy. állam vasút társaság 
városi menetjegy irodájában Budapesten, V. 
Dorottya-utcza 4. sz. a. továbbá Temesvár 
Józsefváros pályaudvarán kaphatók, a hol is a 
körutazási jegyek megrendelhetők, illet, kiszol
gáltatnak és a menetárakra és menetrendre 
vonatkozó felvilágosításokkal a legnagyobb 
készséggel szolgálnak.

A/. Anker élet- én jaradék-biztositútársusáir
luarczius hó 28-án tartó 30-ik évi rendes közgyűlését 
gróf Zichy Ödön e uöklete alatt. A z  évi jelentésből 
látható, hogy az üzlet az elmúlt évben is nyert terje
delmében es úgy biztosítottaknak, valamint a részvé
nyeseknek egyenlő kielégítő eredményt nyújtott. 1»88. 
évben ajánlatok 21.875,493 Irt összegben nyujtattak 
be és 7784 szerződés 19.149.313 forint tóke és 0498 írt 
járadékkal realizaltatott és különösen a haláleseti és 
túlélési biztosítások a múlt év ellenében a biztosítási 
határidő letelte után fizetett összegnek és az elmara
dás által törlésbe hozott biztosítások levonása után 
4095 szerződés 12.302,890 írt tőkevei e » 8112 írt já 
radékkal emelkedett, úgy, hogy az év vegével 00,900 
halál- és túlélési biztosítás 118.378,173 írt összegben 
és 52.07# írt járadék és hozzászámítva a közös túl
élési társulások I6,19fíaláirásut 26.394,755 forinttal, 
szerződés 173.707.929 toriul biztosított, illetve jegy : 
zett tőkével és 52,079 írt járadék maradt érvényben! 
—  Az Anker 188s-bau halálesetek, viszvásárlások, túl
élési és járadékbiztosítások után az illetőknek 1,227.053 
forintot a társulati tagoknak 1,998.704 írt kölcsön fe
jében a biztosítottaknak 233.491 irtot fizetett, holott a 
díjtartalék emeletiére 1,988.708 forintot fordított. —  
Az előny a biztosítottak részére abból tűnik ki, hogy 
a társulási tagok a részletben befizetett 950,1,4 írtért 
1,998.704 forintot, azaz a betet 6*,4%  és kamatok ka
matozásúval a túlélésre nyereméu.vrcszszel biztosítottak,

nyereményül a biztosított tőke után 25.07° ,,-ot kaptak, 
ellenben a halálesetre nyereményrészszel biztosítottakra 
nyereményül az évi dij 2A*/t-a  jutott. A  társulat kezes
ségi képessége a túlélési társulás 14.545.731 frt a lap 
ján kívül a következő alapokból áll r A  túlélésre nye
reményrészszel biztosítottak alapja 7.501.853 frt díj
tartalék és nyereményalap a halálesetre nyeremény- 
részszel biztosítottak, részére 2.285.996 frt díjtartalék 
a halálesetre és nyereuiényrészesülés nélkül biztosítot
tak, valamint járadékbiztosítások részére 8.272.485, 
ehez járul még a részvénytőke 1.000,009 írttal és a 
tőketartalék külön tartalékokkal 1.796.718 frt, összesen 
35.402.780 frt. A  társulat összes vagyona 36.471,934 
frt. A  befektetést illetőleg megjegyzendő, hogy egy 
rész bécsi és budapesti ingatlanokba van elhelyezve, 
melyek az évi leírások folytán jóval a valódi értéken 
alul szerepelnek a mérlegben. A vagyon túlnyomó része 
jelzálogos biztosítékot nyuj ó és állami garancziát él
vező első rangú értékekben van elhelyezve, mely ' kö
rülmény a felülvizsgáló bizottságnak alkalmat nyújtott 
elismerőleg hangsúlyozni, hogy a társulat a befekte
téseknél szigorú óvatossággal já r  el és a biztosítási 
alapok és tartalékok szükségesnél nagyobb gyarapítá
sára különös gondot fordít.

Szerkesztői Üzenetek.
Nyarády Dániel urnák. R&motsaháza. A  kért 

pajta-minta leírását ezimjere elmenesztettük. Ez ügy
ben ajánljuk a dohánybeváltó felügyelőséggel értekezni, 
hol a legjobb felvHágoötásokat fog kapni.

S. M. urnák. Mátészalka. A  czimszalagon a le 
járat ki van jelölve.

Aradi dohánybeváltó-hivatal igen lekötelezne, 
ha a minta-telepen levő palánta állásáról tudósítani szí
veskednék.

Kr. M. urnák. Bezded. Várjuk értesítését.

Sz. D. urnák, Klrály-Darócz. Közleményét tér- 
szüke miatt nem tehettük közzé. Engedetem !

V. G. örökösei, Örkény. Az Önök telepére ki
váncsiak vagyunk; szeretnek tudni, hogy palántájuk 

hogy áll. Rio (írand lesz-e ültetve?

Szegedi dohánybeváitó-felügyelöeég. kérném a 
minta-telep mikénti állásáról értesíteni bennünket.

Bálik János, uradalmi kasznár urnák. Ó-Gyallán. 
A kívánt „ M i l y e n  l e g y e n  a c z é l s z e r ü  

p a j t a *  czimü füzetkét becses czimére elküldtük.

Mindazon beváltó-hivatalok, melyek Am brus-fél 
füzetkeket elárusítottak, és az azokért befolyt csekély
séget még be nem küldték, szépen felkéretnek azt be 

küldeni, amennyiben elszámolás végett ’ okvetlen tudni 
kell. A megmaradt füzeteket, ha nem terheljük vele 

magoknál tartsák nctáni további eladás végett.
Egyidejűleg arra vagyunk bátrak felkérni m ind

azon beváltó-hivatalokat, ahol minta-telepek vannak, 
szíveskednének lapunkat értesíteni üdvös működésűk 

eredményéről, a palánta mikénti állásáról és a megkez
dett ültetésről is.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Naphtalin !
legkitűnőbb és legolcsóbb szer leve- T t  

^  Iés* (aphidida), földi bolha (baltica), ▼
▼  spárgát támadó légy (ortalis fulmi- 
♦  rans) és minden a gazdaságban és 
^  kertészetben

l  ártalmas rovar elei .
▼  Legjobb'eredm éiiynyel alkalmazva ^

a filloxera ellen . ▲

Megrendelhető hivatkozással jelen  bír-
dőlésünkre ▼

FISCHER és HEIDLBEhG J
katranytermékek-gyaraban ^

Budapest, külső soroksári-út. ♦

1 0 - 2
Nyom. Markait Katimnál, Budapesten, Andrása)-ut 12. »z.
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