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Közigazgatási rész.

Ax aradi m. klr. dohánybeváltó hiva
tallal kapcsolatos dohánytermelési minta
telep kezelését a m. kir pénzügyminiszté
rium thaszári Bokros Lászlóra bízta, ki 
vállalkozott arra, hogy a tinóm szivarboriték 
levelek termelés módját bcmutatandja.

Három éven keresztül folytatott „minta - 
termelés*4 azonban a meg K ív án t  és várt 
eredményt nem érte el, a mennyiben Bokros 
r r  munkálkodása még oly sikert sem volt 
képes felmutatni, mint az aradvidéki értel
mesebb dohánytermeiók bármelyike felmu
tatni szokott.

A pénzügyminisztérium tehát az aradi 
mintatelep kezelését Bokros Lászlótól elvonta 
s a folyó évtől kezdve G a m b e r s z k y  Jó 
zsef. az aradi m. kir. dohánybeváltó hivatali 
kezelőre bizta. kinek alapos gyakorlati isme
retekkel párosult szakértelmétől bizton re
mélhető, hogy vezetése alatt a mintatelep 
rendelkezésének meg tug telelni.

Gamberszky ur mar a lefolyt évben is 
foglalkozott a kigyosi-1 kuba) és rózsadohány 
között egy oly kü/épfaj előállítására, mely 
a csanádmegyei homokosabb talajoknak 
leginkább megfelelne s e czélból ezen két 
dohányfajt korezteztetto. Keresztezési kísér
leteit ez évben is folytatni fogja s Magyar- 
ország dohánvtermelésére igen üdvös enne, 
ha sikerülne oly válfajt előállítani, mely a 
rózsadohány finomságát s a kigyósi dohány 
helyes levélalakját és jó il alát magában 
egyesítené.

A Bécaben folyó év május hó első Lap
ján megnyitandó gazdasági kiállításra a
m. kir. dohányjövedék részéről az előkészü
letek már megtétettek.

Kiállíttatni fognak hazánk összes do
hányfajtáinak mintái a dohányjövedék neve 
alatt ; továbbá egyes kitünőbb dohányter
melők által beszállított anyagból a beváltó 
hivatal által összeállított csomók az illető 
termelők neve alatt.

Ezckenkivül fel lesznek tüntetve a sza
bályszerű száritó pajták és csomózó házak

is oinosan készített modellek á lta l; s be 
lesznek mutatva külömböző vidék, ken a 
dohánytermelésre és kezelésre használt esz
közök.

Érdekes táblázatokban lesznek még 
kimutatva a Magyarország dohánytermelé
sére vonatkozó statisztikái adatok az utolsó 
tiz évről, u. m .: a jövedék bevétele és ki
adása ; az évenként dohánytermelésre en
gedélyezett földterület, a beváltott dohá
nyok mennyisége és az ezért kifizetett pénz
összeg, egy hold föld átlagos hozama do
hányban és pénzben stb.

Ax ültetésre használandó dohányma
got minden termelőre nézve az 1887. évi 
X I .IV . t. ez. R. Jj. értelmében a m. királyi 
pénzügyminisztérium áltál kibocsátott ren
delet alapján a dohányjövedéki hivatal do
hányfajták szerint meghatározza.

A dohánybeváltó felügyelőség tehát 
minden dohánytermelési engedélyen kitün
teti azon fajt, melyet az engedély birtokosa 
termelni köteles.

Minden termelő termelhet a saját maga 
részére dohánymagot, vagy azt más ter
melő társától megszerezheti : ha pedig az 
általa beszerezhető mag tisztaságában nem 
bízik, akkor faj-tiszta dohánymagert a do
hánybeváltó felügyelőséghez fordulhat.

Az engedélyben jelzett dohány fajtól 
eltérés, vagy különféle fajú dohányok ül
tetése engedély vesztést von maga után.

A ktilkivite i dohánytermelés az egész 
országban ez évtől kezdve megszűntnek 
tekinthető, a mennyiben eddig még kiviteli 
dohánytermelés senkinek sem engedélyez
tetett.

A régi kiviteli d hánytermelők legna
gyobb része már a múlt évben átvétetett 
a kincstári dohánytermelők közé, s azon 
kevesek is, kik a múlt évben még a kivi
teli termelésnél maradtak : ez évben kincstári 
dohánytermelésre kértek engedélyt.

Hogy a2 1887. évi X I.1V . törvényezikk 
által lentartott kivitel, dohánytermelés két- 
három év alatt önmagától megszűnt, ennek 
oka abban keresendő, hogy a magyar do 
hányok hírneve a külföldi piaczokon nagyon 
alászállott, s nem képes a versenyt kiáltani 
a tengerentúli anyaggal. Továbbá most már 
az európai államok is minden lehetőt elkö
vetnek arra nézve, hogy dohányszükségle
tüket saját országuk termésével fedezzék 
s idegen államok produktumára lehetőleg 
ne szoruljanak.

Ily viszonyok között a magyar dohány 
kelendősége a világpiaczokon annyira ha
nyatlott, hogy engedélyezett kereskedőink 
tartózkodnak dohánytermelésre szerződése
ket kötni, s a múlt évben termelt dohányo
kért is oly alacsony árakat Ígérnek, mely- 
lyel a termelőnek a dohány munkálatára 
fordított költségei sem lennének fedezve.

A melegágy elvetése
A múlt számunkban a melegágy készí

tésénél a födelésről ugyan beszéltünk, de 
ezúttal arról egész körülményesen aka
rok szólni.

Az elkészült és megülepedett m eleg
ágyat az elvetés előtt néhány nappal be- 

j födeljük. a már a múlt számunkban kijelölt 
legalkalmasabb földből 8— 10 czentiméter 

1 vastagságra, de teljesen egyenlően : ezek- 
után a melegágy betakartatik ; miután 
a bennelevő gyommagok kicsiráznak és ki 
is kelnek, ami rendesen fi— 8 nap alatt 
megtörténik és csak azután, miután ezen 
hívatlan gyomkelések kipusztittattak, kö
vetkezik a mag elvetése. A gyom ki- 
pusztitása kézzel és azután aprófogu kis 

! vasgerebjével történik.
A  magelvetés e hó 20— 2*>-ike közt 

eszközölhető : különben e munka m egté
tele csak az időjárástól van függővé téve. 
Mentül korábban tehetjük, annál jobb. mert 
ha későre kellene maradni a mag elvetés
nek, akkor kénvtelenitve volnának a magot 
csíráztatni, de a mely munkának én nagy 
ellensége vagyok.

Ln a mag csirá/tatását és vetését leg- 
[ jobban úgy szeretném eszközölni, a mint 
j azt e lapok folyó évi 1 -ső számában leir- 
j tam és amelyet olyan jónak és helyesnek 
| tartok, hogy ez alkalommal, a midőn azon 

időhöz oly közel vagyunk, a midőn a ma
got el kell vetni, hogy azon czikknek azon 
részét, mely most annyira időszerű, újból 

I leírjam.
A  csiráztatást egy általános szokás 

szerint szokták megejteni, nevezetesen a 
! magot zacskóba teszik, mely előbb langyos 

v í z - ,  vagy trágyalébc volt beáztatva, azt 
meleg helyre teszik, ott párszor megned- 
vesitik, ntig végtére kicsirázik: sokszor 
annyira, hogy a csirák egymásba kúsznak, 
jobb esetekben csak kipattagzanak ; egyes 
helyeken pedig annyira, mig egy kis csi
rája van. Ezen utóbbi két mód, minden 
esetre a jobbakhoz tartozik : ennek meg
történte után. a magot földdel, hamuval 
összekeverik, szóval összesurolják, és az
után igy vettetik el a melegágyba.

Ha meggondoljuk ezt a dolgot, azon
nal reájövünk, hogy ezen eljárás mellett 
hibát követünk el, mert a gyönge, finom 
csirák a dörzsölés által i r t ó z t a t ó a n  
szenvednek; kikelnek azok azonban ; de 
folytonos fájdalom közt vegetálnak, mig 
sebjeik beheggednek. de törpék maradnak. 
Ezen hibák elhárítására legtöbb esetben 
azt a módot használják, hogy a magot 
szárazán vetik, azaz néhány órara langyos 
trágyalébe áztatták, és miután az kissé 
megszikadt, elkeverve a bizonyos vegyi- 
tékkel elvetik. Ez szerintem igen helyes 
cselekm ény: — de vannak ám hizonyos 
körülmények, a midőn a melegágy készí
tését, illetve elvetését az időjárás miatt kés
leltetni kell. és ilyenkor, a mint tudja 
minden dohánytermelő, hogy sokszor egy
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két napi ültetési késedelem is minő óriási 
különbséget okozhat: ezen baj elkerülése 
tekintetéből siettetni van kénytelenitve, 
hogy magja mihamarább kikeljen : — ilyen
kor a csiráztatás mesterségéhez kell folya
modnia, ez tehát egy szükséges, elkerülhe
tetlen rossz, melyet meg kell tenni.

Itt e helyen legyen szabad egy igen 
praktikus német termelőnek tapasztalatait 
elmondanom. Ez egy oly mérvadó egyéni
ség, ki egész életét dohány közt tölti el, 
és folyton abban van most is ; elbeszéli, 
hogy a fentebb nevezett bajok elhárítására 
nevezetesen, hogy a kicsirázott magot né 
mileg megkíméljük a mcgsebzéstől, a kö
vetkező gyakorlati dolgot ajánlja, melynek 
felette sikeres eredményét tapasztalta és 
melyet Hollandiában a legjobb termelők j 
alkalmaznak már.

Ő ugyanis azt mondja, hogy az illetők i 
következőleg járnak e l : ők a magot nem ! 
vizbe, sem nem trágyalébe. hanem finom. I 
porhanyós talajú megned vési tett földbe , 
keverik, azt meleg helyen tartják, eset
leg ott ismét megnedvesitik, mig az ki- i 
pattogzik, esetleg oly csirája nő, melyet a 
körömmel meg lehet fogni és azután kis 
hamut azért tesznek közzé, hogy az elve
tett belyek a hamu színénél fogva felis
merhetők legyenek.

Ezen módnál az előny a következők
ben rejlik. A mint a mag kicsirázott, ter
mészeténél fogva a csira vége a mellette 
levő finom földrészecskékbo búvik, miáltal 
védve van a földdel vagy hamuval leendő 
elkeverés alkalmával annak érdes részeivel 
való összesurlódás sérülésétől: ezt a cse- i 
kélynek látszó dolgot igen fontos hordere- í 
jünek állítja és én a magam részéről is ezt j 
teljesen helyesnek s igen jónak találom. \ 
mert amint ezen mag a melegagy földébe I 
esik. már ekkor a föld javából táplálkozik • 
és csak akadálytalanul folytatja működé- 1 
sét a melegágy földjében, mely szinte olyan, 
mint a minőben az csírázott; nem jött 
közbe semmi akadályozó proczedura. és a 
mennyiben a mag nem volt megsérülve s 
nem jött lényeges változásba, gyorsabban 
kél ki. még pedig erőteljesen és minden 
sérülés nélkül. En tehát ezen eljárást, mely 
semmi költségbe és fáradságba nem kerül, 
a legmelegebben ajánlom termelőink becses 
figyelmébe.

T Á R C Z A .
Füstkarikák.

A .Magyar I>ohányujságu eredeti tárcsája.

Gyűjtötte: A’.

San váró Vendel.
— Megkínál múltkor a Bukovav ur egy 

szivarral. Rágyújtok. —  >Hat nem veszi észre 
Vendel bácsi, hogy büdös?* neveti a fiatal 
ember. »Hiszen végig papiros!« — »l)e igenis*, 
telelem nvugodtan, »észre vettem a rósz sza
got. Csak hogy én azt hittem, hogy minden 
szivarnak az eleje ilyen.*

*
Borzasztó büntetés.

A n y a :  „Miért sírsz fiacskám ?“
F i ú :  Egy szivart vettem magamnak ti

tokban, egy finom szivart két és tél krajezá- 
rért és amint szittam, apa meglátott — és

A n y a :  „Megvert ?u
F i ú :  „Nem, de megparancsolta, hogy a 

szivart végig elszívjam.-

Szivar, dohány nélkü l.
Londoni előkelő körök klubbjaiban most 

olyan szivarokat kezdenek szívni, melyekben 
egv csipet dohány sincs. Ezeket a szivarokat 
igen dicsérik s különösen kellemes illatát és 
az idegrendszerre való jó hatását emlegetik,

Hogy ezen cselekedetünk még sike
resebb legyen, az ilyen föld közt csírázta
tott magot, leghelyesebben azután a me
legágyba az általam gyakran ajánlott, és 
sok helyen már sikerrel elkalmazott sor
vetésben elvetni igen czélszerünek látnám. 
Ha megszokjuk azt a gondolatot, hogy 
ezen csekélységnek látszó dolgok nem cse
kélyek, hanem igen fontosak : mihamar reá 
jövünk a gyakorlatból vett tapasztalás 
nyomán, hogy ezt másképen tenni nem is 
szabad.

Tegyük tehát magunkévá ezen kísér
letezést, mely rosszabb semmi körülmény 
közt nem lehet az eddigi eljárásnál : fárad
ság és költségbe nem kerül, tehát nincs 
ok arra, hogy ezt is meg ne kisértsük.

A  sorvetés országszerte viszhangra ta
lál és ez iránt még a külföldön is érdeklőd
nek ; szerintem olyan dolog is az, melynek 
elmaradni nem volna szabad s mely nem
sokára általánosan alkalmaztatni fog.

Ennek az elvetése, ha nincs is még 
meg az ehez szükséges vetógépecske. oly 
egyszerű, hogy azt anélkül is igen könnyen 
eszközölhetjük.

Amint a melegágy be van fődéivé és 
a vetéshez teljesen elkészítve, következő
leg járunk el:

Vagy egy vasfogu, vagy egy fafogu 
kis gereblyével, melynek fogai egymástól 
mint egy 3—4 ezentiméter távolságra es
nek. a melegágyon végig huzunk egyenes 
vonalt, a mely megjelöli a helyet, a melyek
ben az elkészített dohánymagot belé per
getjük. vagy pedig, hogy sok vonalat egy
szerre ne csináljunk, egész egyszerűen,egy 
egyenes léczet mint vonalzót használunk 
és egy kis meghegyesitett fával megcsi
náljuk a sort : jobb a sorokat a meleg
ágyon úgy készíteni, különösen ha azok a 
nappal keresztben állanak, hogy a sorok 
is keresztbe essenek, mert ha keresztbe csi
náljuk a sorokat, sokkal könnyebben lehet 
a vetést is eszközölni, a mennyiben a sorok 
oly felette hosszura nem nyúlnak.

Egyszóval helyesen cselekszünk, ha 
nem a melegágy hosszában, hanem kereszt
ben csináljuk a sorokat.

A b e v e t é s .  Ezen inunkat úgy vé
gezzük, hogy mielőtt a megnevezett magot 
a vetésre teljesen elkészítettük, összevegyit

mint megbecsülhetlen jó tulajdonságait. Az uj 
szivarokat Skótorszagból hozzák és egv nvár- 
faféle fának a héjából készítik. Az ilvenlajta ! 
szivarokat különben nem Európa fiai élvezik 
először, mert a pjute indiánok már régóta 
ilyet füstölnek, ők ezt a szivart killikillik név 
alatt ismerik.

*
K is hirdetés.

A „Szerdafalvi Tárogató** czimü világlap 
I apró hirdetései között a következőket olvas- 
i suk:

Egv e l l o p o t t  pipa e l v e s z e t t .  A 
becsületes megtaláló illő jutalom mellett x 
utcza x szám alatt leadhatja.

*

B arátaim .
Egy úri ember sokat hallott a híres német 

: szivarok felöl. Tudakozódott tehat cgves német 
i czégeknél szivarok után. Kapott is ajánlatokat 

eleget. A német gyárosok a szivarok egves 
j fajtán hangzatos névvel vagy jeligével látják 

e l; a megrendelőnek ilyen nevű szivarok 
ajanltattak : Vá n d o r .  K a r t h á g ó .  Ae t na .  
J ó  Ke d v. B a r a t a i m. Stb. Megrendelte az 
utóbbit s meghívott engem, hogy kóstolnám i 
én is meg s mondanék véleményt. Mindjárt az 
első szippantás után nagyot sóhajtottam, mond
ván : „Uram4* az Isten mentsen meg „B a rá 
ta i mu-tól, ellenségeimtől majd megvédem 
magamat. “

jük azt valami kénes anyaggal, vagy hamu 
vagy korpa, vagy bárminemű színes anyag
gal ; azért, hogy a már bepergetett helyek 
kiválók legyenek és szembetűnők, nehogy 
kétszer vagy ti'ég többször egy helyen 
magot szórjunk, miáltal az elkerülendő sürü 
vetésnek kitéve legyünk.

A sorvetés előnye annyira nagy, hogy 
csakis az alkalmazás után fogja az illető 
termelő az előnyös különbséget felismerni.

Dohánytermelésünknek egyik legna
gyobb hibáját követjük el akkor, a midőn 
a melegágyon a palántánk annyira sürü, 
hogy fejlődésében meg van akadályozva. 
Innen vannak azután azok a bajok, hogy 
a gyönge növény a melegágyon már ré
szint tönkremegy, részint pedig kiültetve 
sanyarog és csak beteg növényként vegetál.

I )e a sorba \ etett mag utáni palánta 
erős, gyökeres, vastag és ha el lesz ültetve, 
bizonyára hirtelen növésnek indul és gya
rapszik. A sorbavetett palántát könnyen 
lehet gyomlálni, a netáni sürü palántát 
ritkítani is jobban lehet, mint a szórva- 
vetett palántát, mert a szabad sorok közt 
jobban megfoghatjuk két ujjunkkal. Növé
sét sis.se elő is segíthetjük, a mennyiben 
egy éles eszközzel a sorokat megkapáljuk, 
meglazítjuk, miáltal a palánta gyökere 
könnyebben terjed, szabadabban nő. szóval 
erős. jó palántát csakis igy nyerhetünk biz
tosan .

A magelvetés előtt meg kell a csira- 
képességről győződni ; az elvetés előtt a 
magot újból meg kell rostálni, szórni, hogy 
csakis a nehéz, egészséges, jó magvak le
gyenek elvetve, a könnyű, silány magot el 
kell hányni, nehogy az a jó közt elvet
tessék. mert idővel abból is k fog kelni : 
de az olyan satnya mag jó palántát nem 
ad soha.

Darétczi Vilmos.

A dohány mozaikbetegsége. )
Alulírottak közül E i n h a r t  Györgyöt a 

földmivelési minisztérium megbízta, hogy a 
somog\megvet Szülök község dohánvjában

*)  Szerzők kísérleteik eredményét a  „Mező
gazdasági Szeml* *---I>eii, valamint egy kiilőu lenyo
matban tették közé, melyet nekünk bekiildtek. Mi-

Egv előkelő franczia tábornok, ki az utóbbi 
időben nevével egesz Európát toglalkoztatta, 
a dohányzásról igv nyilatkozik :

„A dohányzás az elképzelhető legjobb 
társalkodás ; az ember tehet mellette mindent, 
ami tetszik I dolgozhat, beszélhet, pihenhet, 
hallgathat, gondolkozhat, szórakozhat s mindig 
élvezetet talal benne, aztánl v . . .  .cl puis 
fon crache, et cela merne fait plaisir!a*>

A ki m ással szivarostul.
Tény, hogy nagv ur az a török, a ki 

kizárólag a csibukjának gondozására egv külön 
rabszolgát tart ; de annvira még a törökök 
se vitték az uraságoskodásban, mint azt egv 
különcz amerikai vitte. Az cgvesült államok 
egyik városában egv dúsgazdag szénbánva- 
tulajdonos lakik, név szerint: Ira Tnpp; ez
a jó ember rendkívülien szenvedélves dohanvos 
s most, hogy 80 éves lett. súlyosan megbete
gedett. Orvosai kijelentették, hogy ha meg 
nem szűnik dohányozni, belehal. A |ó öreg 
abbanhagvta a dohányzást, azonban fogadott 
maganak egv rabszolgát, kinek feladata na- 
ponkekt két tuczat finom havaimat Ira Tnpp 
ur előtt olvkép elfüstölni, hogv a füstöt i 
szeme közé fújja.

* )  Kiköp, és az is élvezetet szere/
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évek óta nagy károkat okozó m o z a i k h e 
te  g s é g e t*) tanulmányozza. Alulírottak a rrult 
év tavaszán egvütt fogtak a mozaik betegség 
vizsgálatához. A kísérletek nincsenek tgvan 
befejezve, azok még a jövő s tán a rákövetkező 
évben is folytatódnak, azonban az eddigi — 
alább ismertetendő — eredménye* is a gya
korlatra nézve fontos tényeket derítettek ki, 
illetve erősítettek meg.

Mielőtt kísérleteink leírásához fognánk, 
szükségesnek tartjuk röviden összefoglalni mind
azt, ami a betegségről a minisztériumtól nyert 
megbízatásig ismeretes volt.

Valamikor a 70-es években mutatkozott 
először Holland dohányültetvényeiben a beteg
ség, mely abban áll, hogy a kiültetett dohánv- 
palánták levei, a kiültetés után körülbelül
3— 5 hétre, — többnyire junius közepén, — 
mikor a palánták már megerősödtek, megfol- 
tosodnak, még pedig ugv, hogy a levelek egyes 
helyei haiavány-. mások ellenben sötétzöldek. 
Nemsokára erre a levelek megfodrosodnak vagy 
hólyagosodnak, mi onnét van, mert a levél 
sötétebb foltjai erősebben fejlődnek : jobban 
vastagodnak és nőnek. Később azután a hal
ványabb foltok megsárgulnak és elhalnak, mire 
a halvány toltok helyén a levél gvakran ki
lyukad.

A betegség érzékeny karokat okoz : 1. 
mert a bet* g növények nem fejlődnek ki erő
teljesen. miáltal a termés csökken ; 2. mert a 
beteg tövek levelei todrosodasuk és lyukaik 
miatt szivarboritó leveleknek nem alkalmasak ;
3. mert a levelek, nem érve meg teljesen, 
rosszul égnek.

A betegséget Holland dohánytermelői hol 
t a r k a s a  g nak (*>ont t, hol r o z s d á n a k  
(rocstj. hol pedig p i s z o k n a k  (vuil) nevez
ték el. Vizsgalat targyáva csak l87P-ben tete
tett, midőn a termelők a wegeningem, biro
dalmi gazdasági kísérleti állomást keresték meg, 
hogy a betegseg okát és annak elhárítását ku
tassa ki. Az állomás vizsgálatait dr. Ma v e r  
Adolf 188fi-r>an telte közzé németül.**)

ilftn azt ini is közöljük, ezzel kapcsolatosan felhív
juk tisztelt olvasóink figyelmét. 8clnnitternek a <lo- 
hányrozsiláról irt értekezésére melynek közlé-ét e 
szamunk lom megkezdtük.

A s z e r k e s z t ő s é g .

*)  A betegséget dr. M a y e r A d o l f  (lásd hát
rább) nevezi*- el így.

•*) N ii b b e : „I>ie landwirthsdiaftlicben Yersm bs-

Dr. Mayer, a most elmondottakon kívül, 
értekezésében felsorolja, hogy a hollandi do
hánytermelők mit tartanak a baj okának to
vábbá telsorolja saját, a betegség okának kipu- 
hatolására tett kísérleteit.

Mayer ismertetése szerint a holiandi do
hánytermelők egyrésze azt hiszi : hogy a
tragvahianv, másik része: hogy a kedvezőtlen 
időjárás okozza a betegséget. Az utóbbiak 
közül némelyek azt tartják, hogy az erős nap- 
tüzés tarkítja meg és lyukasztja át a leveleket, 
mások ellenben a fagyos ködök hatásának tu
lajdonítják ezt. Vannak ismét oly termelők, 
kik azt gondolják, hogy a hetegség a betek 
tövekről szedett magvak által terjed, s végre 
olyanok, kik a melegágyak különböző hibá
iban (a kellő melegség hiányában, a rósz 
trágyában, az ágyak erős megvilágittatásában) 
keresik a baj eredetét.

Dr. Maver először azt tette vizsgálódása 
tárgyává : vájjon a trágyahiány (valamely táp
anyag hiánya) okozza-e a betegséget ? mi czél- 
ból egészséges és beteg növényeket, továbbá 
egészséges és oly talajokat, melyen beteg nö
vények termettek, vett elemzés alá. Az elem
zésekből határozottan kiderült, hogy a betegsé
get tápunyug-hiánv nem okoz.za.

Másodszor vizsgálódása tárgyává tette: 
vájjon a melegagyak előbb telsorolt hibái ké
pezik-e a baj okát? mi végből külön e czélra 
szolgaió. melegebben és hidegebben, nedvesen 
és szárazon tartott, továbbá erős és gvenge 
nitrogéntrágvával ellátott melegágyakat rende
zett be. E különféle melegágyak egyikéből sem 
lettek a kiültetett palánták mozaikosak.

Harmadszor vizsgálódása tárgyává tette: 
vájjon nem a hömérsék gyors változása oka-e 
a betegségnek : mi czéiból szobában nevelt, 
normális és tulmagus hőmérsékben tartotr, pa
lántákul ültetett ki a szabadba, anélkül, hogy 
a hömérsék ily hirtelen változása mozaikbe
tegséget idézett volna elő. Hogy az időjárási 
viszonyok gyors változása nem oka a beteg
ségnek, amellett szólt azon körülmény is, hogy 
1881-ben többféle külföldi dohány ültettetett 
el kisérletképen, s azok. daczára a klimaval- 
tozásnak, mindannyian egészségesek maradtak.

Negvedszer annak kiderítésére : vájjon nem 
a beteg növényekről szedett magvak által ter-

Stationen.-  XXXU kötet, 451. 1 .: „Ueber üie Mosaik- 
krankheit <les Tabaks- . Von dr. A d o l f  M a y e r .

A  hossza (let.
Parisba n I l d i i  I V|(CII Ildii ■ t . l i c *  1 CUII,

a híres vegvész, 102 éves korában. A „J o u r- 
n a l  de la S o c i c t é  contre l'abus du tabac“ | 
ez alkalommal azt jegvzi meg, hogv az elha- 
lalozott nem dohányozott, nem tubákolt soha 
s megemlékszik Henaudin-röl is, ki szintén 1 
nemreg halt meg s ->otom 104 esztendőt élt. 
természetesen szintén nem volt dohánvos 
ember. — Egv dnhanykedvelő azonban a 
„ F u m e u r “ czimü lapban ezzel szemben azt 
a kérdést veti fel. vájjon a két Mathusalem 
nem-e élt volna meg tovább, ha az illetők 
dohányozták volna ? *

*

D ohányzók irá n t i  előzékenység.
A »Neues Wiener Tagbiattban« a követ

kező sorok olvashatók :
Tekintetes szerkesztőség ! Évek hosszú 

során at tartózkodtam Parisban. Kellemesen 
emlékszem vissza mindenre, de különös szere
tettel gondolok arra, hogy ott a dohányzók 
iránt a lövedék mennyire előzékeny. Minden 
szivartózsde ajtaja előtt az utczára eső részén 
egv kis készülék van alkalmazva, melyen az 
arra jaró dohányzók kényelmesen meggvujt- 
hatják szivarjaikat a nélkül, hogy bemennének 
az üzletbe. Nem volna czélszerü ezen újítást
nálunk is behozni ? ..................

Pártoljuk !!

D ohányzási tila lm ak.
Egy vilaglatott utazó egyéb megfigyelései 

között a dohányzási tilalmak körül teli tapasz
talait közié velünk. Szerinte Magyarországban 
a nemdohányzók vaggonjaiban I

• Tilos a dohányzás*.
Németországban : »A dohányzás itt nincs

megengedve*.
Francziaországbán : »Kéretik nem dohányozni*. 
Oroszországban : »Nem szabad dohányozni*.
Angolországban: • Itt a dohányzás tiltva van*.

1 Spanyolországban : »Ne tessék dohányozni.* 
Svédországban : »A dohányzás tiltatik.*

Látni való, hogy a francziák itt is a leg- 
elózekenvebb modort használják.

*
H át h avát

Szemrehányást tesz az asszony a tubákoló 
léi jnek.

— »En nem értem, mire való az az utá
latos szokás a burnottal ?«

—  »Hát, édesem, van ebben sok élve
zet !«

— „De legalább ne tömnétek az orrlyi- 
kaitokba !

*

l  tázass ág  szerző szivar.
Hollandiában a fiatal emberek a szivart 

használjuk hazasságközvetitóÜl. Még pedig ilyen
formán. Ha egy fiatal ember beleszeret egy 
leányba, csenget iraádottja házánál és tüzet 
kér a szivargyujtáshoz. Ez a szülőket csak

jed-e a baj ? Mayer beteg növényekről szedet 
magvakat ültetett el, de azokból egészsége 
növények fejlődtek.

E vizsgálataival egyidejűleg Mayer azt is 
kutatta: vájjon nem okozzák-e állati vagy 
növényi parasiták a mozaikbetegséget? mi 
czéiból mind a beteg növényeket, mind pedig 
a dohány-melegágyak földjét átvizsgálta, de 
eredménytelenül, mert oly parasitára, mely a 
betegséget okozná, nem talált.

A baj okára nem akadva, Mayer azután 
megpróbálta a beteg növények nedveivel az 
egészséges növényeket inficiálni. A beteg nö
vények nedveit kipréselte, vízzel kissé felhígí
totta s a nedvből hajszál üvegcső segélyével 
beoltott egy keveset az egészséges tövek leve
leinek vastagabb ereibe. A beoltás után 10— 11 
napra az egészséges növények megkapták a 
mozaikbetegséget. Ezen oltási kísérletekből 
tehát kiderült, hogv a m o z a i k b e t e g s é g  
f e r t ő z ő  b e t e g s é g .  A fertőzőt (contagi- 
umoti azonban dr. Mavernek a beteg növé
nyek nedvében fölfedeznie nem sikerült, s ö 
azt egy a kellő nagyítás hiányában nem ész
lelhető bactenumnak tartja.

Eddig terjednek Mayer vizsgálatai. Hogy 
hol, mi által és mint megy végbe a fertő
zés ? erre Mayer kísérleteit ki nem terjesz
tette, ismertetésének végén csupán kifejezést 
ad azon gyanújának, hogy a fertőző (conta- 
gium)* a dohányültetvények s a melegágyak 
földjében keresendő. Ezért, de csak gyannja 
alapján, azt ajánlja: 1 . hogv a me'egágvak
ujittassanak fel, 2. hogy oly dohányföldeken, 
melyeken a betegség mutatkozik, más növény 
termelendő, 3. hogv a beteg dohánytövek a 
földtkröl távolittassanak el. Ismertetésében azt 
is kimondja, hogv az : vájjon a beteg földdel 
átvihető-e a betegség t konstatálva nincs.

A szuloki dohánybeváltó hivatal először 
1887. év tavaszan küldött a m.-óvári gazda
sági akadémiához beteg dohánypalántákat, föl
kérve az igazgatóságot, hogy állapíttassa meg 
a betegség mivoltát, s adjon tanácsot a beteg
ség elhárítására nézve. Az  igazgatóság a nö
vénytani tanszakhoz téve át a megkeresést, 
constatáliUK, hogy a beküldött dohanvpalánták 
a Maver áltál ismertetett m o z a i k b e t e g 
s é g b e n  szenvednek. A beteg növények va
lamennyiét alapos vizsgalat alá véve, sem azo
kon, sem azokban semmiféle parasitakat nem 
találtunk, Igv, a betegség constataiasán kívül 
meg kellett azzal elégednünk, hogy a beküldő

figyelmezteti. Ha a férfi másodszor is becsenget 
tüzért, már tudják hányadán vannak és tuda
kozódnak felőle. Mire pár nap múlva harmad
szor jelentkezik, vagv becsapják orra előtt az 
ajtót, ami egyértelmű a kosárral, vagy udva
riasan tűzzel kínálják meg es bebocsátják a 
házba. Ott a férfi csakhamar nyilatkozik szán
dékai felöl és megnevezi a szülőknek azt a 
leányt, kit feleségül kíván. Ekkor bemutatják 
neki a leányt s a második szivart már meny
asszonya nyújtja neki. Állítólag még egyszer 
sem volt arra példa, hogy ily szivarozás 
közben történt kézfogó felbomlott volna.

*
Edison adom a.

Edison, a világhírű feltaláló, Parisban 
való tartózkodása alkalmával a következőket 
beszéli a többi között el : „Lgv hittem, észre
vettem, hogv valaki dézsmálja a szivarjaimat, 
miket szabadon szoktam hagyni az asztalomon. 
Gondoltam, megboszulom magamat a tolvajon, 
azért hát két doboz szivart hozattam, egyet a 
magam számára, ezt elzártam, egyet a tolvaj 
számára s ezt úgy preparáltam, hogy vala
mennyi szivaron áthúztam egy szál lószórt. 
Hadd szívjon a tolvaj bűzös szivart. Bizonyos 
idő múlva kinyitottam a preparált szivaros 
dobozt. Csakugyan üres volt. Nézze ezt a 
botrányt, mondom titkáromnak, még a lósző
rös szivarokat is elszívták. Hogv-hogv elszívták : 
válaszolt titkárom. Ön-maga szívta el mind 
még most is büdös az iroda tőlük. Az a

*
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hivatallal a dr. Mayer által adott tanácsokat 
közöljük. Egyszersmind megkértük a dohány
beváltó hivatalt, hogy később fejlettebb növé
nyeket is küldjön be vizsgálat végett, mert 
reméltük, hogy talán a fejlődés előrehaladot
tabb stádiumában fedezhető fel a növényeken 
a betegséget okozó élősködő. Azonban a ké
sőbb beküldött növények átvizsgálása is ered
mény nélkül maradt.

M á t h é Gy u l a ,  a szuloki dohánybe
váltó hivatal főnöke, beteg palánták mellett ; 
dohanvmagvakar is küldött be. kérve azok 
megvizsgálását, mert — n int velünk közié — 
azt hiszik, hogy az éretlenül, vagy a beteg 
növényekről szedett magvak okozzák a beteg
séget. A beküldött magvakon semmiféle beteges 
állapot észlelhető nem volt.

A következő (1888.) évben dr. Ho r v á t h  
G é z a  a helyszínén (Szu!okon) vizsgáivá a be
tegséget. szintén nem talált sem allati, sem 
növénvi parasilákat a beteg növényekben vagv 
a dohány-melegagyakban. Dr. Horváth Géza 
jelentéséből kitűnik egyszersmind, hogv a szu
loki termelők között, a baj eredetét illetőleg 
szintén el vannak terjedve mindazon véleke
dések, melyeket a hollandi dohánytermelők 
vallanak, de amelyek nagy részét (mint a nap- 
tűzést, trágvahiányt, hideg erős szeleket a 
helyszínén tett észlelések is megczafolnak. Dr. 
Maver ismertetéseben fölemlíti, hogv a Wa- 
geningen környékén kisérletkép ültetett kül
földi fájták a mozaikbetegséget nem kaptak 
meg, mi azt tanúsítja, hogv egves fajták ke
vésbé vagy egyáltalában nem fogékonyak a 
betegség iránt. Ezt Horváth Géza jelentése is 
megerősíti azzal, hogy a Szülőkön kísérletezés 
végett elültetett szamosháti dohány csekélvebb, 
mig az ugyancsak e czélból ültetett „Withe 
Burlevu — amerikai dohány — nagyobb 
mértékben betegedett meg, mint a szuloki.

Még meg kell említenünk, hogv g r ó l  
S z é c h e n y i  I mr é n e k ,  Somogvmegve köz- 
gazdasági előadójának. 1>87. szeptember hó
ban a töldmivelcsi minisztériumhoz intézett 
jelentéséből az tűnne ki. hogv Szulokon is tép- 
ugv mint Hollandiában) a 7ü-es évekre vezet
hető vissza a mozaikbetegség észrevevése.

Linhart (György Mtzcy (iyula
% m—*\án p»/<l ttkiul. tanán .1 in.->«ari pu7.1l. ak.nl. luuar-np îli

^Folytatása következik.

doboz, a mit önmaga szamára tett el, meg föl 
sincs nvitva. S valóban, igv volt.

*
» <ilim m slcn gel«.

A szivarnak jó németséggel való kifeje
zését 1. Vilmos császár is elősegítette, még 
pedig már 1864-ben, amint azt a >Pots<iamer 
Zeitung--bán Tiedeke rendőrtanácsosa követ
kezőkben beszéli el : >186i nyarán egv délu
tán Vilmos császár Babelsbergből, Neuersdorf 
állomásról Berlinbe akart menni. A rendőri 
szolgálattal — mint rendesen — ezúttal is én 
voltam megbízva. Körülbelül tíz perczczel a 
vonat elindulása előtt az állomásra egv udvari 
fogat közeledett, a melyből az akkori minisz
terelnök, gróf Bismarck lépett ki. Én jelentem 
magamat nála. A gróf ur beszédbe ereszkedett 
velem, mialatt szivarozott ; észrevehető volt 
rajta, hogy már rég nem dohánvozott s hogv 
a szivar nagyon jól esett neki. Mikor aztán a 
császár a pályaudvarra érkezett, Bismarck gróf 
a tü közé dobta szivarját. Észrevette ezt a 
császár s leszállvan a kocsiból, a grófhoz ment 
és tréfálva szólt hozzá : „Uram! Miért dobja 
ön el azt a ,,G I i m m s t e n g l**-t :*• Miután a 
magas vendégek beültek a vasúti kocsiba s a 
vonat velők elindult, én felkerestem a fűben 
a szivart, gondosan betakartam egv darab 
papirosba s az egy hamutartóban mai napig 
is megvan az asztalomon, még pedig egészen 
jó állapotban. Tehát „G I i m m s t e n g 1“ a 
szivar német neve. A királv mondta !“

Kerti levelek termelése.
Az általam jól ismert Szabolcs-megyei 

nyíri földre nézve talán helyén volna kí
sérleteket tenni, kerti és finom kerti leve
lek termelésével.

A nyíri talaj igen különböző, mert 
helyenként igen jó  szivartakaró, más he
lyen kitűnő zamatu, jól égő pipa dohány 
terem, itt tehát mind a kétfélét forszírozni 
kellene.

A szivartakaró levelekre nézve az a 
megjegyzésem van. hogy az ottan divó 
szamosháti magból termelt dohány annyira 
eldurvult, elfajzott, hogy az a szivartaka
ráshoz igen gyarló, mert bordái összeku
száltak és igen vastagok és szövete is nem 
olyan, 'mint az eredeti szamosháti leve
leknek lenni kellene, szóval az általában 
elkorcsosodott és igen durva leveleket ad. 
En a magam részéről jónak látnám a Nyí
ren, különösen azon helyekre, a hol a szi
varlevél termelésre kilátás van, hogy ott 
a r ó z s a  dohányfajjal tennének kísérle
tet. En hiszem, hogy az ott a leghelyeseb
ben lesz elhelyezve, én nem félnék annak 
tulfinomságától, a mitől talán sokan tar
tani fognak. Mert a rózsa dohány is nem 
olyan finom már. mint annak netátii ere
dete volt. mert az is kissé elfajzott és eb
ben az állapotában a legjobbnak tartanám 
a nevezett talajra.

Hajdan a Nyíren termelni szokott 
Agócs nevű dohány gyönyörű dohányokat 
és kitűnő szivarboritót adott, később ez 
annyira elkorcsosodott és olyanná vált. 
hogy az sohase birt beérni, mindég éret
len maradt és ennélfogva már a szárítás 
alkalma alatt nagy részben elpusztult, a 
másik része pedig a raktárakban a fermen- 
táczió alatt ment tönkre, úgy. hogy kény
szerítve látták magukat e dohányfájt; tel
jesen kipusztitani.

En tehát arról vagyok meggyőződve, 
hogy a rózsa dohány faj ottan a legjobb 
helyén volna,

A kerti és finom kerti levelek terme
lésére nézve szinte az a meggyőződésem, 
hogy azt ott egészen helyén volna meg
kísérlem.

Eehetne azt talán még más helyeken 
is megkisérleni, a hol a homokvegyülék 
ahoz hasonló, mint talán Szelefarmos és 
annak szomszédsága: itt talán színére
volna jobb, mint amnz, de zamat és illatra 
nézve a nyíri okvetlen jobb volna. Ottan 
már ez évben, a mint tudom. M á n  d é l  
József ur Piricsén termesztett kerti levele
ket igen szép sikerrel, daczára annak, hogy 
ahoz még nem volt berendezve és úgy 
képzelem, hogy a tetőelhányás és kacso
zással egy kis hiba követtetett el, mert 
úgy tudom, hogy a levelek sokkal na
gyobbak voltak, mint a minők a kerti le
velek lenni szoktak és én ezt a tetőel- 
hányásnak tulajdonítom, hogy talán úgy 
lett kecelve, mint a közönséges debreczeni 
leveleket kezelni szokták.

D. V.

Osztály-szaporitáa.
Sokan az osztály-szaporításban talál

nák megnyugvásukat, azt hozván fel, hogy 
egy osztály, mely nem felel meg teljesen 
az előírásnak, mindjárt egy osztálylyal lej
jebb száll és a különbözet egyik osztálytól 
a másikhoz nagymérvű, úgy, hogy például 
a tiszavidéki II. osztályú dohány Is  frtőOkr. 
a I l l  ik 13 frt, tehát 5 frt 50 kr. a külön
bözet, mig ha ezek közt még egy osztály 
lenne, az ugrás nem volna oly nagy.

En a magam részéről azt a következő 
okoknál fogva nem tartom jónak, de nem 
is tartom szükségesnek a termelők részére, 
mert ezzel azt hiszem, hogy az által in
kább meg lennének károsítva a termelők.

A sok osztály csak nagyobb zavart 
csinálna. A meglévő osztályok mellett a 
termelőnek gondos összeállítása után, a 
beváltó tiszt helyes eljárás mellett nem 
károsítja meg a termelőt, a meglevő osz
tályokat bizony megítélheti, a ki dohány- 
termeléssel és átvétellel fog’alkozik.

A több osztály készítését a termelőre 
már csak azért sem tartom hasznosnak, 
mert a meglevő osztályok mellett, ha va
lamelyik osztály kissé gyönge és nem fe
lel meg annak olyan egész határozottság
gal, szóval gyönge, nem üti meg teljesen 
a mértéket, de színe kecsegtető, a beváltó 
tiszt ilyenkor, ha habozásba is jön, azon
ban mindég — felette ritka kivétellel —  a 
termelő javára d önt. és átveszi a felsőbb 
osztálvba.

Ha ezen középosztályok megvolnának, 
kétségen kívül az ilyen, kissé a mértéket 
meg nem ütő dohányt a középosztályba 
belé helyezné és igen könnyű játéka volna, 
degradálná ezt az osztályt a középosztályba, 
melyet a jelen szabályok m ellett habár 
vontatva, de mégis meghagyott az illető 
osztályban

I)e már a termelő az összeállításban 
sok zavarba jönne és kivenné a kertészét 
a sodrából és én magam is hiszem, hogy 
akkor igenis sok dohány degredáltatnék

En tehát a jelen osztályzatú rendszert 
egész jónak tartom és a dohánybeváltó 
tisztek, a mint ez évben is megmutatták, 
hogy nem igen merült fel panasz a bevál
tás ellen, ugv bizonyára ezután is igy fog
nak működni.

A kerti levelek és szivarboritó. szivar- 
anyagú dohányoknál igenis kívánatos volna, 
hogy minőség, szin és tapintat, jó  égés 
tekintetbe vétessék és nem strikte az elő
irt osztályhoz ragaszkodni, mert a jóminő- 
ségü dohány felett** sokkal magasabban 
áll értékre nézve, mint a közönséges vágó 
anyag; természetes, kifogástalan jó  égés, 
szin és tapintat a fő faktor.

Azért mondom igen tisztelt terme
lőinknek, hogy a jelenleg fennálló osztály
szabályozásban ne kívánjanak változtatást, 
azt jobban körülirni. nagyságát talán szan- 
timerre megállapítani inkább helyén van, 
habár szerintem az is kellően van megál
lapítva, de egyébként nem tartom szüksé
gesnek az e feletti vitatkozást.

l>. V.

A mésztrágya.
A mész egyike azon anyagoknak, melvet 

trágyaszer gyanánt mar a legrégibb időben 
alkalmaztak, mint az már Plimusnak munkái
ban is fölemlítve van. Hogy azonban a mész- 
nek a talajra és ezzel egvütt a növényéletre 
minő betolvasa van tulajdonképen, azt csak a 
legújabb időben véghezvitt kísérletek derítet
ték ki.

A mész igen elterjedt anyag. Mint mészkő 
egész hegységeket képez: és minden talaj 
tartalmaz több-kevesebb mértékben meszet. 
mely a talajban részben kovasavhoz, főként 
azonban szénsavhoz van kötve. A talajnemek 
közül a márga tartalmaz legnagvobb niennvi- 
ségü meszet.

I ragvaul a mésznek főleg két alakja 
hasznaltatik. Egyik az égetett mész. mely a 
mészkőnek (szénsavas mész izzitása által ál- 
littatik elő. a másik pedig a Közönséges mészkő, 
melyet finom porrá őrölve alkalmaznak trá
gyaszerül.

A mésztrágya sok talajnak okvetlenül 
szükséges és ezekbe nagy jelentőséggel bir, 
atielöl azonban, hogy a mésztragva a talajra 
minő alakban és hogv in hozatták, a nézetek 
még igen eltérők.

Ha a talajt sok mésszel trágyázzuk meg, 
ez karos is lehet, mert rövid idő alatt több 
ammóniák válik szabaddá, mint a mennyi a
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növények pillanatnyi szükségletének megtelel; 
az egészet a növények nem lévén képesek 
fölvenni, a tölös mennyiségű ammóniák leg
nagyobb része a talajból elillan, s igv veszte
ség áll elő és csak a kisebb része absorbeál- 
tatik a talaj áltál.

Megjegyzendő, hogy nem az egész égetett 
mész köttetik le rövid idő alatt, hanem annak 
csak egv része, mig a többi mint mészoxvd 
a talajban hosszabb ideig feltalálható. Innét 
van, hogy a mész hatása a talajban nem szű
nik meg rövid idő alatt.

A mész kiváló chemiai hatása főként ab
ban nvilvánul, hogv olv anvagokat tesz sza
badokká, melvek a növéovek fötáplálékát ké
pezik következik ebből, iiogv a meszezésnek 
csak akkor várhatjuk hatását, ha az illető ta
lajban növényi tápanyagok elegendő mennyi
ségben vannak jelen, vagvis a meszezést sze
gény talajokon soha, hanem csakis tápanyagban 
dús talajokon alkalmazzuk ; mert ha le«z is 
hatása, ez csak a talajerő rovására történiK. 
Németországban jól tudja ezt a nép is, még 
közmondásuk is van, hogy „a mész gazdag 
apákat, de szegény fiakat létesít.*4 A meszet 
tehát trágyaszerül sohasem szab-id egvedül 
alkalmazni, hanem rajtakivül a szántóföldet 
elegendő mennyiségű direct tápanyagul szol
gáló trágvaanvaggal kell megtrágvazni. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a meszet egy
idejűleg oly trágyával, mely ammoniakot mint 
olyat tartalmaz, alkalmazni nem szabad, mert 
a mészoxvd az ammoniakot vegvületéböl ki
szabadítja, s igv legalább egy része okvetlenül 
veszendőbe fog menni.

A mesztragva alkalmazása mindazon mész- 
szegénv talajoknál, melveken a here jól meg
terem, okvetlenül szükséges, és pedig annyi
szor isnietlendó, ahányszor az illető talajon 
here terem. A mcszezés keresztülvitelénél a 
legczélszerübb eljárás az. hogy a meszezendő 
területen az égetett meszet apróbb kupaczok- 
bán lerakjuk és annyi vizet öntünk rá. a 
mennyi a megoltáshoz szükséges, ezután a 
kupaczokat rögtön tőiddel befödjük Ezen ku- 
paczokban marad a mész mindaddig, mig 
megoldatik, vagvis míg mészhvdrat képződik 
belőle.

Az oltás alatt a mész térimtjében meg
növekszik, ennélfogva a befödésre szolgáló 
földrétegen repedések fognak keletkezni, ame
lyeket folytonosan újból szorgalmasan be kell 
földdel födnünk, nehogy az égetett mésznek 
egv része meg az oltás alatt szénsavas mésszé 
változzék vissza.

A mész oltását oly módon is eszközöl
hetjük, hogy az egetett meszet kosarakba rak
juk, melveket aztan vízbe martunk. A mész 
rövid idő alatt magaba szívja a megoltáshoz 
szükséges vizmennviséget, ezután kupaczba 
rakiuk, beföldeljük s ugv kezeljük, mint az 
fentebb le volt írva.

Meg kell jegveznem. hogv az égetett 
meszet oltás előtt porrá őrölni fölösleges dolog, 
mert az oltás alatt úgyis oly finom apró ré
szecskékre oszlik el, hogy azt ugv igen jól 
lehet már elhinteni.

Ha az oltás be van fejezve, vagyis ha 
a mész mar portinomságu apró részecskékre 
szétesett, ugv azt rögtön el kell hinteni és 
a talajba bekebelezni. Fölösleges is talán hang
súlyoznom, hogy az elhintés lehető egyenle
tesen történjék.

A mésznek a talajba való bekebelezése 
szántás által történjék. A közönségesen alkal
mazni szokott beboronálás rossz eljárás, mert 
a mész nem keveredik jól össze a talajjal és 
nem is lesz teljesen földdel betakarva, aminek 
a következménye az, hogy az esetleg a fel
színen maradó része a mésznek igen hamar 
átváltozik kevésbé hatékony szénszavas mészszé.

Ugv az elhintésnek, mint az alátakarás- 
nak száraz időjárás mellett kell történnie, 
mert nedves időjárás mellett könnyen kelet
keznek nehezen oldható vegvületek a így az 
elhintett mésznek egy része hasznavehetetlen 
marad.

A mész kihordása, oltása, elhintése és 
alátakarása gyorsan egymásután eszközöltessék.

A trágyázásra használandó mész meny- 
nyiségét első sorban a talaj minősége hatá
rozza meg: minél kötöttebb a táj, annál na
gyobb mennyiségű meszet kell arra eltüntet
nünk és megfordítva: minél lazább annál 
kevesebbet. A különböző országokban külön
böző mennyiségű meszet alkalmaznak; igv 
Angolországban az agyagtalajokra 50—75 q-át 
hektáronként.

Általában a gyengébb mérvű meszezésnél 
többször kell azt ismételnünk, mig a nagvobb 
mennyiségben alkalmazott mésztrágva hatása 
több időre terjed ki. A meszezést czélszerübb 
rövidebb időközökben kisebbb mértékben al
kalmazni, mert a nagyobb mennyiségű mész 
alkalmazása könnyen ammoniak-veszteséget 
okozhat. Ezen okból 10—20 q mész hektá- 
ronkint annyiszor alkalmazandó, ahányszor az 
illető talajt lóherével bevetjük. Különös kö
rülmények között, ha péld. az illető talaj igen 
savanyu természetű, vagy igen sok vasoxydul- 
vegvületet tartalmaz, a fenti mennyiség két
szerese is alkalmazható.

A szénsavas mész alkalmazásánál a fent 
leirt egyes munkálatokkal nem szüxséges 
olyan nagvon sietnünk, mert attól, hogy 
szénsavas mész képződik, félnünk nem kell, 
miután úgyis azt hintünk el.

A szénsavas mészből sokkal nagyobb 
mennyiséget kell a talajra hoznunk, mint az 
égetett mészből, mert ahoz igen sok idegen 
alkotórész van keveredve. Igv nem említve 
egyebeket, csak szénsav van 100 rész szénsa
vas mészben 44 rész. Az alkalmazandó meny- 
nviség 20—40 q hektáronkint.

A szénsavas meszet finom porrá őrölt 
állapotban kell a talajra lehetőleg szélcsendes 
időben elszórni. Az alátakarást ennél is leg
czélszerübb ekével eszközöltetni.

Hogy mily nagy lehet a meszezés ha
tása, azt Heiden Pominritzban igen szépen 
bebizonyította. U 1808 óta lH70-ig egy nyers, 
s z í v ó s  agvagtalajt, mely csaknem terméketlen
nek volt mondható, hat ízben trágyázott meg 
égetett mésszel, és az eredmény az volt. hogy 
különösen a leguminosák nagyobb terméseket 
szolgáltattak e talajon, m.nt az illető vidék 
legjobb heretermő talajai.

Szt/assv Zoltán.

A dohány-rozsda.
Irta : Schmitter Ágost, a német császári dohánvke- 

zeloség igazgatója.
A rozsda, melyet a rozsda szinü foltok

ról lehet megismerni, rendesen tartós, hideg 
esőzés után lepi el a dohánvt, és éppen azon 
időpontban, melyben a levelek a kifejlettség 
pontján állanak.

A dohány rozsdásodására vonatkozólag 
Rolland ezeket irta: rMint általánosan tud
valevő, a vegetáczió folvama alatt az ösz- 
szes bajok és betegségek közül, melyeknek 
a dohány alávetve van, egy sem borzasztóbb 
és veszélyesebb a rozsdánál, a vöröses foltok 
miatt, melyekkel az a leveleket ellepi. Lassan
ként az egész növényén elterjedvén aka- 
dálvozza a rostok és a táplálkozó szervek 
működését és gyorsan előidézi annak teljes 
felbomlását; néha az ültetményekben oly 
pusztítást visz veghez, hogv általa a termelők 
jelentékeny károkat szenvedlek.

Mostanig inkább foglalkoztak a bai meg
állapításával, mintsem hogy inkább annak 
okát és ellenszerét igyekeztek volna feltalálni. 
Mindazonáltal a legújabb kísérletek némi vi
lágosságot látszanak vetni ezen növény-pa- 
thologiai kérdésre és kimutatni törekszenek, 
hogy felolvasztott vas-sulfat segélyével a do
hányt meg lehet óvni a rozsdától ; a kevés 
költséggel és könnyű alkalmazhatósággal járó 
művelet magára vonta figyelmemet és szük

ségesnek, hasznosnak véltem annak hathatósá
gát kipróbálni, és meggyőződni, vájjon 
ajánlható annak használata az ültetvénye
seknek.

Mielőtt azonban a természetes módokat 
megemlíteném, melyekkel meg lehet óvni a 
dohányt a rozsdától, vagy legalább csökken
teni, azt ezen baj előjeleiről kell néhány szót 
mondani.

A rozsda nem hirtelen jelen meg. hanem 
respektálja az erős és ép növényeket és kü
lönösen a törékeny hervadt természetű do
hányfajokat tái adja meg. Ezen növények, 
melyeknek rostjában nehezen megy végbe a 
nedv keringése, halvány zöldes színűek. 
Akkor, midőn a dohány a sápkórnak (chlo- 
rose) e szembetűnő jelét mutatja, akkor 
váriiató a rozsda bekövetkezése. Hogv ezt 
megakadályozzuk és hogy az elgyengült 
növényeket életképessé tehessük, ajánlatos a 
gyökök rostocskáit gondosan megnedvesiteni 
ugv, hogy mindenik növény aljába kötszerre.
2 vagy 3 napi időközben 1 liter 11— 12 
gramm vas-sulfattal feloldott vizet öntünk.

A rozsdás növényeket illetőleg pedig, 
ha a vegetáczió nem nagyon előrehaladott és 
uj leveleket akarunk nyerni, a már megrom
lottakat kiássuk és a fennebb említett öntözés 
után a lemetszett szár csúcsán egy bimbót 
hagyunk kifakadni, mely kinyílván, teljesen 
ép leveleket fog adni. Épp ugv lehetne elbánni 
a sápkóros dohány nemekkel; de ebben az 
esetben a befecskendezésre szánt víznek lite
renként csak két gramm vas-sulfatot kell 
tartalmaznia; egy nagyobb adag romboló 
hatásánál fogva a növényrostozatot tenné 
tönkre.

Ezen módok, melyek sikerrel alkalmaz
tattak a rozsda megakadályozására vagy 
megelőzésére, csak a fentemlitett eljárásokat 
igénvlik.

Szükségtelennek tartjuk megjegyezni, 
hogy a kérdésben levő rozsda semmi hason
latossággal sem bir azon lencsealaku foltokkal, 
melyek néha a növénveken mutatkoznak, mert 
ezek csakis a napsugarak convergens hatá
sából erednek, ha a nyári hőségben a leve
leket apró harmat gömböcskék lepik el.“

Más helyütt pedig igv irt: „Különben a 
jó magok megválasztásával a jól megművelt 
földeken termesztett csemetékkel meg lehet 
előzni azon általános elgvengülési okokat, 
melyek rendesen az egész növénv szerveze
tébe eszik be magukat * —  Ez az egyedüli
helyes mód a rozsda elkerülésére. Akkortájt 
még valószínűleg nem tudták, hogy a rozsda- 
betegség a rozsdagombának nevezett élősdt 
növénytől ertd.

Ez onnan is kitetszik, hogy a betegség 
gyógyítása nem egyedül vas sulfattal lehet
séges, hanem más szerekkel is. Többi közt 
egy hivatalnok kimutatta, hogv a nagy eső
nél a növény a vízben több savat lehel ki. 
mint a mennyire szüksége van, mely a leve
lek felületén elkorhadván az ugvnevezrtt rozs
dát bozza létre.

Ugyanennek a rozsda elhárítására vonat
kozó eszközei abbán állottak, hogy mihelyt a 
közeledő rozsda jelei mutatkoznak, a növény 
tövén egy vágás csinálandó, hogy a felesle
ges, savakkal telt viz kifolyhasson és ne a 
levelekbe egye be magát, hol elkorhadjon.

Daczára az akkori észleleteknek, melyek 
azt eredményezték, hogy az erős, ép növé
nyeket általánosságban megkíméli a rozsdabe
tegség. és csak is a gyenge, sinlődő növé
nyeket lepi meg, még sem lehet fennebbi 
gyógymódot alkalmazni az újonnan importált 
magból nyert növényekre.

Az alsó-rajnai director egy a kultur hi
vatalnokhoz intézett iratában azt irta volna, 
hogy a vas sulíatot főképpen a Havanai kul
túra fajokra lehet alkalmazni, melyek a vál
tozó kiima hatása iránt érzékenyebbek lévén 
évenként számos rozsdától megtámadott cse
metét mutatnak tel és ezen fontos kérdés
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megfigyeléshez szükséget elemeket lógják 
nyújtani.

Ha a régen aklimatizált dohány növé
nyekből is csak azokat éri a rozsda, melyek 
már kezdetétől fogva gyengék és betegesek, 
akkor egész természetes, hogy az újonnan 
importált növényeket okvetlenül megtámadja, 
mert azok az ui zordon kiimában rendesen 
szenvednek.

Mint már említettük, a rozsda egy élősdi 
növényből veszi kezdetét.

Vannak növények, melyek csak más 
állatok és növények rovására vesznek ma
gukhoz táplálékot és italt, ezeket élőadieknek 
nevezzük.

Az élősdiek első csoportját a legkisebb 
lények képezik, melyeket tudvalevőleg bak- 
teriáknak hívnak.

Az élősdi növények második osztálya 
több ezer különböző fajt foglal magában, 
melvek gombáknak neveztetnek.

(Folytatása következik.)

Melegágyak készítése és azok 
kezelése.*)

Manapság alig képzelhetünk nagyobb 
szabású zöldséges, avagy diszkerteket meleg
ágyán nélkül, már azért is, mert a kertek ok- 
és czélszerü kezelése feltétlenül szükségli a 
melegágyakat, melyek a kulturális növények
kel szemben az évszanok kisegítő szerepét 
játszák. De nemcsak a fentebb említett nagyobb 
szabású kertek, hanem a kissebbek sem nél
külözhetik a melegágyakat. Következésképen 
kimondhatjuk, hogy a mily nélkülözhetetlenek 
ezen ágyak, ép oly gonddal és előrelátással 
készítendők és kezelendők, mert csak igy fe
lelhetnek meg aztán kellőleg rendeltetésüknek.

A kert legmelegebb helyét válasszuk me- 
legagy-telepnek, használjunk elkészítésükhöz 
legjobb földet és általában fordítsunk rajok 
gondot. A választott hely délfelé néző és 
nvilt legvcn, mig az északi oldal felől jól 
védő épület avagy fai emelkedjék, mely egy
részt a hideg szelet feltartsa, másrészt a nap
sugarak visszaverődése által envhébbé tegye 
azon terület légkörét. Legmegtelelőb volna e 
szerint oly tál, mely egy oldal felöl kissé dél
kelet és másik oldal telöl kissé délnyugat télé 
nézve északfelé, hol e két fal üsszeszögellik, 
erősen tompa szög alakulna. Ez a fal aztán 
biztosan megvédené a melegágyakat és arány
lag a legkevesebb területet foglalná el. Csak
hogy a fal etr elése igen költséges, minélfogva 
nem minden birtokosnak van kedve ilyennek 
a felépítésére. Ha azonban jobban meggon
doljuk a dolgot, azt vesszük észre, hogy a 
fal mentén gyümölcsfákat (spalierben) vagv 
szőlőt ültetve, azok szintén hozhatnak valami 
hasznot, sőt nemes fajok és jó termés a be
fektetett töke kamatait, tálán az amortizátiót 
is képesek meghozni

Azon esetben, ha e két módon nem 
védhetjük meg m elegágvainkar, legalább kell 
deszkakerítést em elnünk, hogy ezaital némileg 
védjük az am úgy is okvetlenül védelemre 
szoruló és csak o lyankor czélnak megfelelő 
m elegágyakat. Az előbb em lített szétágazó fal 
vagy az ugvanily módon emelt deszkakerítés 
építése olv távolban történjék, hogy az árnyék 
ne essék a m elegágyakra, hanem m ég nap
felkeltekor és napnyugtakor is, midőn m eg
nyúlik az alakok árnyéka, egv-két m éter tá
volság létezzen köztük. Arra is legyen gon
dunk, hogy délfelé eső oldalon sem m iféle

*) E csikk, melyet a „Gyakorlati Mezőgazdádból 
vettünk át, nem specialiter a dohány melegágyakról, 
hanem általában a növényi melegágyakról értekezik. 
I>e mivel ezen általános szabályok bármely egyes 
al-ágra. és igy a dohányra is alkalmazható s a czikk 
sok megszivelendó dolgot foglal magában, közöl
jük azt mi is Szer k.

nagyobb épület avagy fa ne álljon, nehogy az 
a nap első vagy utolsó sugarait felfogva ár
nyékot vessen * a melegágyakra, melyeken a 
növények napsugarak nélkül ép úgy nem él
hetnek, mint a hal viz nélkül.

Nagyon fontos tényező az is, hogy a 
telep valamivel magasabban feküdjék a kert 
többi részeinél, nehogy nagyobb esőzések alá
mossák, vagy hogy a viz körülötte megállva 
felszívódjék a trágyába, miáltal ez kihűl és a 
felette lévő föld megsavanyodik.

Mielőtt tehát telepünket elkészíteni meg- 
kezdenök, hordassuk el a netalán létező havat, 
jeget a helyszinéröl és ha nem elég magasan 
fekszik, ugv először töltést kell emelnünk. Ez 
oly mnnkabefektetés, melv sok évre terjed ki, 
tehát érdemes belekezdeni. De meg aztán a 
melegágyaknál, ha üzemben állnak már, azért 
is igen elönvös a magasabb fekvés, mert a 
ládák közt meggyűlt esőviz könnyen levezet 
liető, melv ha ott rekedt, mig egyrészt beszi
várog a trágya közé, addig másrészt lehűti az 
egész melegagyat. Tapasztalat bizonyítja, hogy 
az olv melegágyak, melyeknek trágyaalja foly
ton szárazon tartatott, sokkal hamarabb vol
tak képesek megnöveszteni a növényeket, mint 
a nedves aljjal bírók. Igv az előbbiekben 
8— 14 nappal hamarább felhasználhatók a 
veteménvek, mint az utóbbiakban. Igen kívá
natos. hogy a telep közel legyen a kertész 
lakhoz, mert a kertész közvetlen felügyelete 
okvetlenül szükséges. Tudjuk, hogy a legki
sebb légkört változás, mily káros következ- 
ménvü lehet, ennélfogva a kertésznek vagy 
gazdának folyton figyelemmel kell kisérnie a 
légköri változásokat; úgy az elborult ég. mint 
a derült, verőfényes meny, nemkülönben a szél
csend vagy vihar inti a kertészt, hogy be
födje avagy letakarja-e az ablakokat. Ezt pe
dig csak akkor eszközölheti, ha közel van 
lakása. Igen czéliránvos, ha a telep közvetlen 
közelében szekérút is van, mert az anyag 
oda- vagv elhordása igy megkönnvül, olcsóbba 
válik az egész berendezés.

Kétféle melegágy ládákat ismerünk. Van
nak ingó és ingatlanok. Ingó-láda alatt értjük 
azokat, melyek felemelhetek és elvihetők, mig 
az ingatlanok olyanok, melyek vagv falra van
nak erősítve, vagv erős tölgvfadeszkákhól ösz- 
szeallitvák. Tulajdonképen ez a szó „láda* 
nem telel meg a fogalomnak, mert a melegagy 
csak fakerettel és nem „ládával* bir, mar 
azért sem lehet láda, mert sem feneke, sem 
teteje nincs, hacsak az ablakokat nem vesszük 
tetőnek.

Leginkább az ingó kerteket szokás hasz
nálni, mert ezek olcsóbbak, hamarább mele
gednek tel, kezelésük könnyebb és majdnem 
minden kulturális növénynél használhatók. 
Miután pedig eléggé ismeretesek, fölöslegesnek 
tartom azokat részletesen leirm, avagy készí
tésük módjába bocsátkozni.

Igen jól és okosan cselekszik azon gazda 
vagy kertész, ki újonnan szerelt tel melegagy- 
telepet, ha az összes kereteket és ledőablako- 
kat egv és ugyanazon mértékben csinaltatia. 
mert az ös/.hangzatosan elkészített darabok 
munkaközben rendkívül sok időt nkantának 
meg, elmaradván az összeillesztgetés, próbál
gatás időrabló művelete.

Ha fedőablaktábláink vannak, ugv a Ker
teket mindenkor azok méretei szerint készít
tessük. Ha ellenben egész uj berendezést aka
runk szerezni, ugv tartsuk szemünk előtt azon 
elvet, hogy minél nagyobbak legyenek a mé
retek, mert a nagyobb benső világossággal 
bíró keret tovább tartja a meleget, a benső 
tér nagyobb, több plántát képes befogadni, 
ennélfogva többet jövedelmez, nug a ráfordi- 
rott munka és egvébb teendő ugyanaz, mint 
a kisebbeknél. Óly növények pedig, mint a 
minők az ugorka vagy tök, esetleg dinnye, kis 
kereten belül sohasem fejlődhetnek ugv ki, 
mint az ellenkezőkben, lévén ezeknek olv 
természetük, hogy messzire indáznak és az 
indaszárakon hozzák termésüket. A keretek 
legajább 35— 40 cm. magasak legyenek, mert

ellenkező esetben a kereteket —  a növények 
fejlődvén —  csakhamar fel kell hozni, miáltal 
a levegő bejut alulról vagy a föld kiszóródik 
alóla. Sőt a virágkel, burgonya, bab még na
gyobb igényű, ezeknek hát 40—60 cm. ma
gas keretet adjunk.

Előfotdulhat az az eset is, hogy ablak
fedődeszkáink vannak, akkor ezek mérete sze
rint készíttessük a kereteket és ablakokat, mert 
mint már említettem, igen fontos és időt- 
megtakaritó dolog egyenlő méretes és így 
kellőleg összeillő, de különböző czélnak meg
felelő tárgyakat bírni az üzemben.

Ha az ablakfedődeszkák 4 méter hosszúak, 
mint a minők legújabban általában kezdenek 
hasznalattárgyává lenni, úgy a keretet készít
tessük három ablakra, melyeknek szélessége 
1*25 m. legyen, vagyis összevéve 4 méter 
hogy egy deszkával befödethessenek.

A Kereteket hosszirányukban kelet és 
nyugat felé állítjuk fel, hogy lejtésük dél felé 
essék.

Ha azon terület, melyen melegagytelepet 
akarunk alakítani, kicsi, úgy akkor az egész 
terület talaját 30 cm. mélyre kiássuk, hogy a 
trágyát befektethessük, ha ellenben a terület 
nagy, akkor csak az egyes kereteknek megfe
lelője# ássuk ki a földet. A gödrök azonban 
60 cm.-rel szélesebbek legyenek, mint a keret, 
hogy a keret szélétől számítva mintegy 30 
cm.-nyíre még trágya legyen, mely a meleget 
jól tartsa és a tálát hidegét elválaszsza a me
legágy földétől.

Hol a trágyában bővelkednek, 80— 00 cm 
magasra is emelik a trágyaágyat, erre fektetik 
a keretet és az egyes keretek közti távolságo
kat szintén trágyával töltik i.i. Elvitazhatlan 
előnve az ily eljárásnak az. hogy a meleg 
hőfoka nagyobb és tartósabb lesz.

A keretek elhelvezésere törd tsunk nagy 
gondot, mert a gondtalanul befektetett keretek 
később meginognak, besüppednek, minek kö
vetkeztében az egész telep jobbra-balra düledező 
agyakat fog mutatni, melv képnek benyomása 
a szemlélőre igen kellemetlen lesz és önkény- 
telenül is azon gondolatot ébreszti, milyen 
lehet azok benső kezelése és gondozása.

A gonddal és előrelátássá! elkészített me
legagyak tízszeresen annyi hasznot hajthatnak, 
mint az amúgy csak isten keg\elméből össze
tákoltak.

Mindenkor igen nagy a tiszta haszon a 
jól elkészített melegágvaKnál. mert a termé
nyek hamarabb hozhatók piaczra és tudjuk, 
hogy az úgynevezett „újságnak4 jó ára szokott 
lenni, mig egv-két hét múlva előbbi árának 
már egynegyed részét sem kapjuk meg.

A melegágyak tclmelegedesét a trágyának 
erjedése okozza. Rendesen lóganajt használunk, 
de oly nővén vek melegagyaknak készítésére, 
melyek kevesebb hőnek előállításával is beérik, 
faleveleket, szalmát, elrom’ott szénát is jól meg- 
nedvcsitett állapotban hasznaiba'unk.

Ilyen pótanyagok azonban mindenkor leg
alább részben keverendők lóganajjai, mert e 
nélkül nagyon lassan melegednek fel és leg
inkább csak későn tavaszkor és nyáron hasz
nálhatók. A téli melegágyak alá rendesen tisz
tán lóganajt használnak, mely friss és szalmás 
legyen.

Leggyakrabban ugv járnak el, hogy a 
ganajt egy halomba hordjak össze és 10— 14 
napig igy hagyják feküdni, mely idő alatt fel
melegedik. Ezen eljárás költséges, miért is 
sokkal jobban ajánlható a keretek ala való 
azonnali oduhordás, mert sok munkát takarí
tunk meg és a meleg sem pazaroltatik el.

Falevél hozzákeverése ajánlható, mert a 
friss tragva nedvességét a levelek magokba 
veszik és csakhamar erjedésnek indulnak ; a „ 
meleg, ha nem is lesz nagy, de tartós és 
egyenletessé válik, melv talán még előnyösebb 
is a nagyobb melegnél, mert nem vagyunk 
azon eshetőségnek kitéve, hogy a növénykék 
gyökérkéi megegnek.
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A melegágy-telepek létesítésének módja 
és ideje, mindenkor a produkálandó termény- 
tói tügg. A késő tavaszi és nyári melegágyak 
alá elég 30—40 cm. magasságban lóganajt 
ágyazni, mig a téliek alá 50— 60 cm. magas
ság igényeltetik.

U gorka, dinnye, saláta, bab, paradicsom 
nagy melegágytalaj hót kívánnak, mig kala- 
rábé, burgonva, hüvelyesek egvrésze és kert
virágok kisebb hófokkal is megelégszenek.

A lóganaj berakása a keretek alá és közé 
kelló gonddal eszközöltessék, miért is meg
bízható és gondos munkásokat használjunk 
végzésére. A keret fél magasságáig rakjuk tele 
a lóganajt és kissé nyomkodjuk meg, rakjuk 
fel aztán az ablakokat és ha az egyes keretek 
közti távolságok megtöltését és letaposását is 
elvégeztük, akkor takarjuk be szalmatakarók
kal, födjük be deszkákkal és hagyjuk igv a 
melegagy-telepet addig, mig 2 — 3 nap múlva 
azt vesszük észre, hogy a telep melegedni 
Kezd, az ablakok nedvesednek a párák lecsa
pódása folytán. Ilyenkor kissé szellőztethetünk. 
Ismét á —3 nap múlva a ganaj már annyira 
felmelegedett, hogy hozzáfoghatunk a föld 
behordásához. Megelőzőleg tapossuk le ismé
telten a keretekben a trágyát és aztán réte- 
genkint szórjuk fel a jó humuszos földet. A 
földréteg magasságára iránvadó a termelendő 
növény. A káposztafélék 30 cm., az ugorka, 
dinnye és bab 25 cm., a virágok 20 cm. ma
gassággal is megelégednek.

Sokan ajánlják, mint igen jó és czélszerü 
eljárást, hogv mielőtt a földet elraknók. tere
gessünk el mintegy 5 —10 centiméter magas
ságban érett marhatrágyát és csak erre szórjuk 
el u földet.

Az érett marhaságra a meleget jól tartja, 
egyenletesen adja át a humusznak és fölfogja 
a nagymérvű páraképződést, miáltal azt érjük 
el, hogy míg egyrészt a növények gyökerei 
nem fognak megégni, addig másrészt a humusz 
nem lesz tulságosnn nedves. Ha pedig a nö
vények már annyira megnőttek, hogy elérik a 
marhatrágya réteget, akkor uj tápanyagokat 
lelve, szebben fejlődnek. Biztosra vehetjük te
hát, hogy a humuszt átnőtték már növényeink, 
ha egyszerre szebben, erőteljesebben kezdenek 
fejlődni.

Ismerek oly passzionátus kertészkedő;, ki 
valumennvi melegágyát igv rendezi be s nem 
ké es eléggé dicsérni eredményes eljárási mód
ját, örülve a nagy és szép terméseknek.

A humusz elteregetése utáni 3—4 napra 
vasvilláva! szürküljük meg a melegágyat, hogy 
a földréteg alatt és benne képződő gőzök és 
gázok szabaddá legyenek és a földréteg hama
rabb atmelegedjék. Ezen művelet után ismét 
jól befödjük és betakarjuk a kereteket, naponta 
egv-két óráig el nem mulasztván szellőztetni.
3— 4 napot igényel az ilv szellőztetés, melynek 
eltelte után mar káros hatású gázok többé 
nem fejlődnek, a föld jól átmelegedett s igy 
megkezdhetjük a bevetést. Igen czé’szerü azon
ban még egyszer megszurkálni a földet és aztán 
szépen elteregetni. Meg kell itt említenem még, 
hogy a szilárd falakkal biró keretek közti föl
det nem szabad vízszintesre elsimítani, hanem 
domboruan. mert idővel a trágyaalj megsüpped 
és pedig termézetszerüleg a közepe felé leg
jobban, mire a melegágy felülete homorúvá 
lesz, hasonlítván egy sekélyen kivájt tekenőhÖz, 
ez pedig nagyon kellemetlen benyomást tesz 
a szemlélőre, miért is inkább szebbnek kell 
mondanunk a kissé domboruan maradt te
rületet.

A bevetés után gondunk legyen arra, hogy 
az ablakokat feltámasztva szellőztessünk és 
nyúljunk be.e a földbe, meggyőződést szere
zendő, vájjon nem túlságosan meleg-e az. 
Folvton figyelemmel kell kísérnünk a meleg
ágyak hömérsékét és légállapotát, ügyelve 
egyszersmind a légköri változásokra. Azt hi
szem, említenem sem kell, hogy estefelé jól 
betakarandók a melegágyak, nehogy a hideg

tönkre tegye fáradozásunk után váró rémé- I 
nveinket.

Az ágyak feltakarása csak akkor vegye j 
kezdetét, ha a nap már feljött és gyengén : 
melegít. Tavaszszal előfordul, hogy deres volt 
az éj meg a reggel is, sőt ha 8— 10 óra felé 
sem tűnik el a dér, akkor csak jóval a dér 
elmúlta után takarjuk fel telepünket.

Végre szóljunk még valamit az öntözés
ről. Télen és kora tavaszszal önkénr, értetődik, 
az öntözéssel nem igen fogunk fáradozni, de 
ha mégis meg kell már önteni a földet, azt 
reggel eszközöljük, ne délben vagy este. Elő
nyös ha oly napot választunk, mely verőfé- 
nyes. Azért jó mindenkor az öntözést reggel 
eszközölni, mert a nap folyama alatt annak 
egvrésze elpárolog és soha sincs oly káros 
hatással, mint ha esetleg este öntözzük meg a 
telepet, éjjel pedig havazik, vagy esik, a telep 
átnedvesedik és a föld túlságosan nyirkossá 
válván, könnyen rothadásnaK indulnak a nö
vények.

Tavaszszal és nyáron ellenben épen este 
kell öntöznünk, mert egyrészt a viz éjjelen át 
el nem párolog olv hamar, másrészt éjen át 
a növények megerősödnek és felfrissülnek.

Ilyen eljárás mellett számíthat a gazda 
arra. hogy a sok gond, fáradság és éber figye
lem meghozza gyümölcseit és nemcsak az 
anyagi haszon, hanem a jól és pontosan végzett 
munka után érzett lelki nyugalom és meg
elégedés szintén osztályrészéül fog jutni.

//. E.

Kérdések és feleletek.

K é r d i,:  Tekintetes Daróczy Vilmos 
szerkesztő urnák, Budapesten. A múlt évi 
dohánytermelést, a helyi viszonyok és kö
rülmények figyelembevételével, egészen a 
„Dohányujság- utasításai szellemében vit
tem keresztül ; s az eredraénynyel mind 
minőségileg, mind mennyiségileg igen meg
vagyok elégedve. Átlagos árt 20 frt 55 krt 
kaptam, mit ezelőtt sohasem tudtam elérni.

Múlt évben a szerkesztőségtől hozatott 
szamosháti magvakból jó, erős és egészsé
ges palánták fejlődtek. Kérem szerkesztő 
urat, legyen szives czimemre póstautján is
mét V kiló szamosháti jóminőségü és csi
raképes dohány-magot küldeni. Arát kö
szönettel fogom megküldeni.

Ha a bécsi gazdasági kiállításon részt- 
vennék idei termésű dohányleveleimmel, a 
szolnoki beváltóhivataltól e czélra kaphat
nék egynéhány csomót. Ez ügyben kihez 
kell fordulni s a részvételt hol kell beje
lenteni ? Kérem ez ügyben szives válaszát.

Déva vány a, 1890. február Ifi.
Tisztelettel : 

í) r . B a k ó  Péter.

V á l t s a :  Annak, hogy tanácsaink kö
vetésével oly szép eredményt ért el a do
hány termelésével, szerfölött örülünk, mert 
fáradozásainknak szebb jutalma ezen elis
merésnél nem lehet.

Atni a bécsi kiállításban való részvé
telt illeti, értesitjük, hogy a kiállításon a 
magyar dohányok kiállítását a dohányjö
vedék központi igazgatóság eszközli, úgy, 
amint az lapunk más helyén, a .Közigaz
gatási rész“ czimü rovatban le van Írva.

A szerkesztőség.

V E G Y E S E K .
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket 

is, akiknek előfizetésük a múlt hő végén 
já r t  le, szíveskedjenek megújítani az elő
fizetést, ha még eddig meg nem újították 
volna.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . .  4 frt.
Fél évre . . . 2 „ 
Negyed évre . . . I „

A „Magyar Dohány újság* 
kiadóhivatala.

—  A hivatalos lapból. Ő felsége a király 
megengedte,hogy G r a e n z e n s t e i n  Béla 
pénzügyminiszteri tanácsos, dohányjövedéki 
központi igazgató az orosz császári Sza- 
niszló-rend I I I .  oszt. jelvényét elfogadhassa 
és viselhesse.

— Uj exikkator. F  á y L á s z l ó  ur, 
budapesti lakos, hevesmegyei birtokos egy 
igen elmés találmányát mutatta be nékem.

Nem fogok hozzá ezen találmány le
írásához, mert azt le fogják írni nálamnál 
hivatottabbak, mert amint tudom, e talál- 

| mányt az országos gazdasági egyesület 
igazgatójának, úgy a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóságnak is bemutatta.

Én e találmányról röviden csak annyit 
mondhatok, hogy engemet igen kellemesen 
meglepett, mert az bárminő pajtába alkal
mazható, igen kevés helyet foglal el s a 
sokak által kifogásolt záraggatást ezen 
meglehet tenni, a levelek egymáshoz köze
lebb vagy ritkábban tetszés szerint aggaszt
hatok, minden legkisebb fáradság nélkül; 
tartóssága majdnem örökös, egyszerű, igen 
könnyen kezelhető. Egyes kisebb kifogást, 
de különösen az árra nézve lehet tenni, de 
a feltaláló ur állítása szerint igen könnyen 
olcsóbbá tökéletesíthető a találmány.

Ezen száritóeszköz nálam a szerkesz
tőségben bármikor megtekinthető.

—  A  kápolnai körzet dohánytermését
illetőleg a következő sorokat vettük :

A beváltást tegnap szerencsésen min
den akadály nélkül befejeztük.

A múlt őszszeli szerencsétlen huzamos 
j esős időjárás csakugyan rossz eredményt 

szült; sok penészes, zsinór égett dohányunk 
van. Sok a kihányás, rosszak az átlagok.

Kápolna, 1890. február 21.
( 'sázik Péter, 

kezelő.
—  A  német-csernyai gazd. egyesülethez 

az 1889. évi dohánytermelésről benyújtott 
jelentés. A dohányterm elésre ezen év sem 
számítható a legkedvezőbbekhez, mert a dohány 
fejlődéséhez megkivántató eső m egjött ugyan 
augusztus elején, s erre a dohány kissé elkésve

! bár, igen szép fejlődésnek indult, de a szedési 
I és szárítási idény javarészben hetekig uralkodó 

esős idő, ezenkívül viharok s helvenkint jég
verés a minőségre hátrányos befolyással volt.

A tavaszi előkészítő m unkálatok könnyen 
és szépen voltak kivihetők. A rásza-nevelés 
ugv a m eleg-, m int a hideg-ágyakban igen 
szépen sikerült, s jó rásza volt elég, de az 
ültetési idényben uralkodott szárazság és té- 
regkár m iatt az ültetvények sok helyütt héza
gosak m aradtak. Innen van az a nagy ingadozás 
a holdankinti hozam m ennyiségében, m ert mig 
egyes term előnél a 600 klgrm ot alig haladja 
m eg, addig m ásoknál 1 0 0 0  klgrm os holdan
kinti term és is található.

A szárítás, m int m ár fönnebb em lítve volt,
; kedvezőtlenül Ütött ki, különösen a szabadban 

szárított dohánynál, mig ellenben az árnyékban 
szárított dohányok igen szépen sikerültek s 
egyenletes színű és finom anyagot szolgál
tattak.

A simításra kedvezett az idő, csak január 
kissé túl enyhe volt, ami a dohányok nagyobb 
m értékbeni elpuhulását okozta, a bálbani s/.ál-
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litásnál feketére nyomakodott s így a magasabb 
osztályok elnyerését korlátozta.

Ezen előzmények után az elért eredmé
nyek a következőképen foglalhatók Össze.

Az átlagos holdankinti hozam anyagban 
a termelők jó részénél 600 és 800 kiló kö
zött van.

A beváltási árak métermázsánként 16— 18 
írt között ingadoznak, csekély kivétellel, ahol 
az árnyék báni szántás nagvobb mértékben 
űzetik, a 20 Irt is eléretett.

Ami a holdankinti nvers jövedelmet illeti, 
a termés-mennyiség es minősége szerint 100— 
160 frt között van.

Végül megemlítendő még, hogy ez év 
folyamán a dohány régi ellenségei, a drótfér
gek (agriotes lineatus), a káposzta özöndék 
hernyóin (pierris bratticae) és a cserebogár (mc- 
lolantha'l pajorain kívül, a hangyák ^formici- 
dae), tücskök (gryllidae) és sáskák (acrididae) 
egész özöne is segített puszii: am az ültetvé
nyeken. Constance-major, 1800. február 8-án.

Vaszilcsin B éla.
gazd. egy. tag.

— A dohánytermelésből befolyó haszon a
Tiszavídéken. H. M. szabolcsmegvei földbir
tokos e tárgyban következőket közli : Annak
daczára, hogy birtokomon tizenkét év óta so
hasem volt (az 1881-iki év kivételével, a mi
kor 9 q. termett) 10 q.-nál kisebb termésem: 
a dohánytermelés csak nagvon vékonvan űzette 
ki magát. Szamosháti és debreczeni fajta do
hányleveleimmel eddig egyetlen beváltásnál 
sem tudtam 16 trtos átlagárnál többet elérni. 
A termésátlagokat véve alapúi, a talaj és a 
növény jó megmunkálásnak örvend s a keze
lés is tűrhető, kivéve azon periódust, a mi
dőn terményemnek egv részét a szabad leve
gőn vagyok kénytelen megszárittatni. De ha 
ezt kellő befektetéssel ki is vinném, mi volna 
belőle hasznom ? Hiszen igen sokszor eper. 
azon terményemet osztják be a második osz
tályba. mely pajtában szarittatván. minden
esetre különb minőseget kell. hogv felmu
tasson, mint a szabadon szárított dohány. 
Ilyen esetekben az előirt bizottságtól kérni 
orvoslást, szintén meddő igyekezet. Nem tel
jesíti az feladatát oly módon, mint a hogy 
azt a gazdaközönseg tőle méltán yárhatja 
el. Ha fölszámítjuk a dohányos lukasát. 1 kát. 
hold termelési szegődménvét, 2 hL gabona- 
jutalékat. 1 teh«n!egel<» bérét, istállóhelvét és 
szabad szalma élvezetét és ha hozzáadjuk 
mindehhez 200 frtnyi előlegét, akkor tuzonv 
nagvon kicsi a termelésből befolyó tiszta ha
szon. .Az idén például 25 kar. holdról 2279.15 
mm. dohányt adtam be. (512 kg. I., 5206 kg.
II., 15.092 kg. III. osztályút és 1895 kg. ki- 
hanvast.' Számításba véve már mostan, hogv | 
vidékünkön az I. o. dohány beváltási ara 22 i 
írt. a II. o. 17*50 írt, a III. o. 12 frt és a 1 
hihanvásé 8 frt, bevételem 29*6 81 frtnak | 
tele (a másik tele a feles kertészé) volt, 
vagyis 1 kát. holdra nyers bevétel öszszesen 
59 Irt 76 kr. esik, melvből ha levonjuk a 
dohányos bérét és a munkalat költségeit, 
bizony alig marad 10 frt tiszta haszon hol- 
dankint. *

— A jasz-nagy-kun-szolnokmegyei gaz- 1 
dasagi egyesület a jászberényi földmives iskola 
ügvében tartott választmányi ülésében Losson- 
czv elnök ur indítványára elhatározta, hogv I 
a földmives iskeia létesítését kérelmező folya
modványban arra is különösen felkérik a nagv- j 
méltóságú főldmivelési minisztériumot, hogv a j 
jászberényi iskolában a dohánytermelés okta
tására is nagv súly fektettessék; tekintve a 
vidék s különösen Jasz-Berény vidéke talajá
nak kiválóan alkalmas voltat az említett gaz
dasági ág sikeres üzésere. Ez ügvben a nagv-

* A közleményre az a megjegyzésem, hogy 
vagy a magban, vagy a kezelésben kell hibának 
lenni, másként nem lehet megmagyarázni a dolgot.

Fel. szerk.
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méltóságú pénzügyminiszter ur is külön fel
kéretik. Toldi Szabó L ász ló ,

a megy. gazd. egyesület titkára.
—  A szombati dohány. A királyi ka

binetirodába nemrég egy furcsa folyamodás 
érkezett. Bcck Jakub nevű érmihálytalvai em
ber panaszolkodott abban, hogv az ottani 
dohánybevaitasi főnök nem akarta neki kiadni 
azt a tummát, melv neki beadott gvönvörü 
szép dohányáért jár és pedig nem akarja ki
adni egyszerűen azért, mert rájött, hogy ő — 
zsidó leiére — szombat napon adta be a do
hányt. A furcsa folyamodást a kabinetiroda 
leküldte a pénzügyminiszternek, a miniszter 
kiadta a dohány jövedék i központi igazgatónak, 
a központi igazgató pedig a szigorú vizsgálat 
megindítása végett leküldte a debreczeni do
hánybeváltó felügyelőnek. A „szigorú vizsgá
lat" —  mint a B. Hírlapnak Érnnhálvfalvárói írják 
— nem tartott soka. mert csakhamar kiderült, 
hogy a szerencsétlen Beck nem doiiánvtermelö, 
hanem —  őrült. Az u mániája, hogv ö gyö
nyörű dohányt termel s megháborodott fejé
ből jött ki a „szombati dohány" históriája.

—  Jégkár ellen való biztosítás és a 
károk becslese czimü munka S z Ut s  Mihály- 
tói már megjelent. Minthogy hozzánk a füzet 
lapunk zártakor érkezett, azt csak jövő szá
munkban ismertethetjük.

— Sajtóhiba Igazítás. Mait számunkban n do
hányleveleknek mesterséges szárításáról irt ezikkbe 
kellemetlen sajtóhiba csúszott be. l'gyanis a szárító 
kamrában a kígyózó csövek nem a szoba padlásán, 
hanem a szoba padlatán vonulnak végig.

Szerkesztői é s  kiadóhivatali üzenetek.
R. J.. Pozsony.  A kért munkát megfogom 

szerezni és mihamarabb elküldöm. Nincs még egé
szen készen.

Písny István B a t t o n y a. Csázik Péter "
Kápolna és Mann József Nyí regyháza.
Még egyszer vegyék hálás köszönetemet azon 
bnzgó működésűkért, meiylyel az ügynek igen 
nagy szolgálatot tettek.

Dr Bakó Peter. Dévavány a. Tiszta 
szamosháti dohány magra számíthat. A bécsi 
kiállítást illetve megtalálja a tényállást jelen 
számunk közigazgatási rovatában is.

M. J., dohánybeváltó hiv. fónök urnák.
M i s k o I c z. igen óhajtanám, ha a íelajánlt 
közleményt mihamarabb bekiildciié.

Fáy László. Budapest Szíveskedjék 
az nj vagy gyakorlati exsiccator leírását be
küldeni lapunk számára. Az illető helyen szó
val felemül ettem.

K. M., B e z d é d. Már most csak jó 
dohányt kell termelni, mert a mint tudom, 
ismét kapott 10 holdra engedélyt. Csak a 
mag legyen tiszta.

F J . K r-S e in j é d . Hhajtanám tudni, 
miként sikerült az ön dohánya s a sellinki és 
sámsoni dohányok Érdekelne ezt tudni, ké
rem legközelébb azt megírni.

Paloczi Horváth István. Ö r k é n y. Kér
ném, ha van tiszta szamosháti magja, erról 
tndósitson. Számítok reá.

A. J K i s-O r o s z. Köszönjük a jelen
tést. A másik ígért jelentést is köszönettel 
fogjuk venni. A füzeteket kar volna idekül- 
deni. mert itt is nagy halmazban hevernek.

K. D H e g y a s s z ó. A kért magot a 
napokban elküldjük.

A dohánybeváltó felügyelő urakat 
tisztelettel kérjük, hogy az engedélyek 
kiadásánál a termelőknek lapunkat flgyel- 
mflkhe ajánlani, lehetőleg előfizetőket 
gyűjteni s azután az elöfizetükaek név- , 
jegyzékét kiadohi tataiunkhoz elküldeni i 
szíveskedjenek.

Tiszta szamosháti maggal lapunk 
kiadóhivatala szolgálhat. Kilója 5 frt.

X é *  kapható: A dohányterm elők
zsebnaptára, és tekintettel arra, hogy az 
idő annyira előrehaladt, ennek árát egy 
forintról 6 0  krajezárra leszállítottuk. A  
naptár általános elismerésnek örvend, és 
az olvasni tudó dohányos kertészeknek is 
igen ajánlatos volna.

1390. évi február 1-tól bbocújtott
valódi

AKJKOYZKKE.

La Flór de Henry Clay

lüi Perfectos...................
11 11 Im p e r ia le s ..................
12 { Bouquets...............
13 Kegalia Britauica tina
14 Kegalia Especial . . .
lő Kegalia chica . . .
16 jj Media Kegalia . . . .
17 Conchas Especiales . .
18 I Reiuas flór tina . . .

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pon
tosan és legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek. Cso
magolási díj legmérsékeltebbeu számittatik.

M. k. dohány e« szivar különlegességi árnda 
M a y e r  é s  V é r i  

BUDAPEST, »V.. VÁCZI-UTCZA.

Eredeti Iá- KAlfgi ll
dácskákbau 4 drb

á r m
drb frt kr (,< kr.

25 10 75 1 74
Ü5< » — .1501 18 —
25 8 50 1 38
25# 8 25
50 \ 16 50
50 M — 1 14
50 11 50 — 64
50 11 - — ‘.*o
5i» a Ml — 78

lUO 15 50 — 64

Xjodi. Xarkua Samuaál. Hndapeateii, D uioltja-al-ia «• (Wimnudvar.)
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