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T A R T A L O M :  Közigazgatási rész. — A meleg
ágyak gondozása. Irta : Daróczi Vilmos. — A do
hánytermelésre alkalmas föld megválasztása és elő
készítése. Irta :L .K .  O. — A kerti- és rózsa-do
hánylevelek termelése. Ir ta : X .Y .—Az uj exsicca- 
tor. Ir ta : Fdy  László. — A dohány mozaikbeteg
sége. ír tá k : Linhart György és Meeey Gyula. 
— A jégkárok becslése. I r ta : Szüts Mihály. — 
Dohány termelési kísérlet. Irta : Szabó István. — 
Kis-Orosz község múlt évi dohánytermésé. Irta : 
Ambrus József, plébános. — Kérdések és fele
letek. — Irodalom. — Vegyesek. — Szerkesz
tői és kiadó-hivatali üzenetek. — Hirdetések.

Közigazgatási rész.

A *  1 8 90 -1*  év i d o h á n y t .r m .lé a  *n g «  
d é l y . i é a .  az összes dohánybeváltó felügye
lőségeknél már befejeztetett, s azok, kik 
még engedélyüket meg nem kapták, — 
pár nap alatt a községi elöljáróságok ut
ján engedélyük birtokába jutnak

Ez évben is sok dohánytermelő lett 
külömböző szabálytalanság és jövedéki 
áthágás miatt dohánytermelés iránti kérel
mével elutasítva. — Az elutasító határoza
tok ellen beadott felfolyamodások most 
vannak tárgyalás alatt a dohányjövedéki 
központi igazgatóságnál, s ezen felfolya
modások is e hó végéig hihetőleg letár
gyalva lesznek.

A  b u d ap esti an. k ir  d o h án yb a v á lté  
f .l t t f f y .lö s é c  v e z e té sé b e n  a jövő hó ele 
jétól kezdve változás álland be, a mennyi
ben a magy. kir. pü. ministerium Z u n a 
Ferencz m. kir pénzügyi tanácsos és do
hánybeváltó felügyelőt — hosszas szolgá
lata alatt szerzett érdeimeinek elismerése 
mellett — nyugalomba helyezte, s helyére 
B á r ó t i E d e  pénzügyminiszteri fogalmazót 
nevezte ki.

Zuna pénzügyi tanácsos negyven éven 
keresztül szolgálta a dohányjövedéket, s 
mint dohánybeváltó felügyelő működött 
Szegeden, Debreczenben, legutóbb pedig 
Budapesten.

A jövedék benne egy igen szorgal
mas, pontos, szigorú de igazságos tisztvi
selőt veszített, kinek a minister által is el
ismert hü szolgálata példányképül vehető 
minden fiatal tisztviselő által.

Most, midőn fárasztó munkássága után 
igazán kiérdemelt nyugalom Da távozik 
tisztviselői köréből: mindazok, kik őt ala
posan ösmerték, nehéz szívvel mondják 
neki a búcsúzó Isten velcdet, s kivánják 
velünk együtt, hogy a nyugalom napjait 
sokáig boldogságban élvezze.

A  m ú lt év i d o h á u y ts rm slé s  a lk a lm á 
v a l  k l n é f r a k é i t  á lé r t  á t la g -á ra k .

A dohánytermelés jövedelmezőségét 
leginkább az mutatja meg, hogy egy

hold földben hány kilogram dohány ter
melhető, s mennyi annak beváltási ára?

Nézetünk szerint a dohány-termelés 
csak ott folytatható haszonnal, hol egy 
hold föld termése legalább is 150 frt ér
tékét képvisel.

Ugyanazért kimutatást közlünk azon 
községekről, hol a dohány holdanként! 
átlag ára 150 frtot meghalad, s kimutat
juk ezen községeknél a holdankénti do
hány hozamot s métermázsánkénti átlag 
árakat is.
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Métermázsán
ként

á t l a g á r

Egy ka 
átlagos 

dohány
ban

t. hold föld 
jövedelme

pénzben

frt kr. klgramm frt kr.

1 Debreczen Debreczen (Szepes puszta) 26 46 1379 365 13
2 Érsekújvár Bagotta 25 68 1225 314 89
3 „ Bajcs 23 38 1244 290 90
4 Arad Dombiratos 23 77 1190 283 —
5 Kápolna Fel-Debrő ftiszai) 22 56 1131 255 26
6 Budapest Boldog 20 60 1230 254 37
7 V.-Namény Nagy-Báka 18 09 1378 248 03
8 Arad Kerek puszta 22 10 1051 232 43
2 Nagy-Károlj Szent-Miklús 20 73 1103 230 80

10 Arad Németség 28 10 801 225 16
11 Budapest Vacs puszta 19 04 1175 223 79
12 Csenger öyilgye 19 16 Ii76 227 68
13 Kápolna Csány 16 73 1227 205 43
14 Csetnek Csetnek 29 04 704 205 04
15 Arad Mácsa puszta 21 43 958 206 34
16 B.-Csaba »*rosháza 22 21 913 202 92
17 Kápolna Alsó-Debrő (tiszai) 20 23 1000 202 54
18 n I ’orogbáza 18 55 1090 202 36
18 Csenger Csenger-Bagos 17 72 1128 200 17
20 Tolna Puszta ('zsák 18 93 1035 196 _
21 Budapest Magyar-Ovár 16 4» 1194 195 •81
22 Szóim,k Czíhakháza 20 71 955 197 96
23 Érsekújvár u-Gyalla 21 19 893 189 44
24 B.-Csaba llágöcs puszta 25 03 751 188 20
25 Arad Almás iratos puszta 20 64 887 183 09
26 Sofronya puszta 22 56 828 186 83
27 Kuuágota puszta 24 85 738 183 46
28 Ny ir-Bátor Nyir-Bakra 18 44 1002 188 99
22 V.-Namény Fzamosszeg 19 03 955 181 83
30 Barcs Puszta Szent-Imre 16 25 1170 183 99
31 Nyíregyháza Székel v 18 98 956 181 60
32 I)ebre« zen Felsö-.lózsa 20 86 866 180 65
33 Szeded Szent-Péter 20 39 884 180 14
34 Nagy-Károly Peér 18 56 916 179 45
35 Hattonya Mezőhegyes 20 22 883 178 59
36 Aiad Bor os-Jenő 21 04 845 177 86
37 Budapest János puszta (kerti) 19 82 908 178 26
33 „ Kis- és Közőp-Tur 17 21 1025 176 51
39 „ V’attya 18 32 977 175 32
40 Debreczen Debreczen Hegyes puszta 18 84 931 175 63
41 Nyíregyháza Ibrony 18 13 969 175 85
42 Nagy-Károly Márk 21 90 806 176 73
43 Jászberény Visznek 17 07 1033 176 3b
44 Érsekújvár Naszvad 17 38 1013 175 85
45 Arad Domhegybáza 21 28 826 175 38
46 Dorog H. Dorog kapa) 17 39 1013 176 37
47 V.-Namény Nagy-Varsáuy 19 36 902 178 67
48 Ér-Mihályfalva Er-t tttomány 18 19 968 176 12
49 Kis \ árda Lövő 18 20 978 178 01
50 n Berencs 15 68 1116 174 84
51 H.-Dorog Búd-Szent-Mihály (kapa) 20 57 830 170 81
52 Arad Tüvisegyház puszta 22 18 769 170 75
53 V.-Naniény Tisza-Szalka 18 19 937 170 22
54 Debreczen Debrei zen Elep puszta 18 70 908 170 —
55 Battonya Tót-Bánhegyes 21 01 825 173 37
66 l senger Tatár falu 16 63 1005 170 29
67 B.-Csaba Sámson puszta 21 20 779 109 _
58 „ Uj- Kígyós 21 55 765 165 02
59 Kápolna Sarud 17 96 930 167 05
60 Arad Lökösháza puszta 21 92 760 166 62
« „ Taucz 22 26 733 163 35
62 Csenger Nagy Szekeres 19 45 857 166 71
63 Debreczen Sáráiul 16 63 988 164 42
64 „ Püspök-Ladány 18 68 878 164 17
t>5 Nyíregyháza Téth 19 41 842 163 63
66 „ Túra 17 96 902 162 19
67 Battonya Tompa puszta 2* 10 680 163 94
68 Arad Zádorlak 24 97 680 169 94
60 Kis-Várda Thuzsér 17 90 895 167 24
70 Nyír-Bátor l’őcz Petri 18 02 854 162 81
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71 B.-csati a
7* Nyir-Bátor
73 „ „
74 n n
75 n n
76 Debreczen
77 Nyíregyház
78
79 Kápolna
80 „
81
82 B.-Csaba
83
84 Arad
85 Szolunk
8« Nagyiéta
87 Nyir-Bátor
88 n
89 Y.-Naméuy
90 Budapest
91 Arad
92 B.-Csaba
93
94 Debret zen
95 Ér-Mihályfalva
96 Kápolna
97 B.-t’>aba

D o h á n y t e r m e l ő

k ö zsé g

Métermázsán- Egy kát. hold föld 
átlagos jövedelme

Medgves puszta 
Pilis
Nyir-Béltek
Vaja
Nagy-Keséd
B.-t’jvárus
Napkor
Oros
Donnáid
Ssárazbeö
Nagy-Fügéd
Nagy-Szénás
Csorvás
Bánkút puszta
Nagy-Körös
llagyar-Howorog
Lórántháza
Magy
Vámos-Atya
Káva
Sikula
Gerendás puszta
Körös-Tarjau
H.-Bagos
Ér-Keserít
A lat ka
Bod/.á.-

á t l a g á r
dohány

ban péuzben

frt kr ki gramm frt j kr.

18 09 888 162 05
18 92 945 159 99
18 38 707 157 39
IS 14 863 158 55
18 88 928 155 38
15 78 1002 158 15
19 1 1 826 157 95
19 31 821 158 65
j j 9:: S90 159 73
17 92 S79 157 58
18 25 856 158 39
20 15 7*3 157 82
20 78 758 157 54
21 78 727 15* 23
17 45 901 157 07
20 15 735 154 43
18 31 942 153 93
18 41 *83 1S3 15
is 30 832 152 32
17 03 928 153 38
20 92 730 152 48
20 72 73S 152 96
19 59 775 151 91
18 79 902 151 60
17 75 858 151 96
17 56 857 150 54
•20 19 744 150 40

Az itt fekvő adatokból kitűnik, hogy 
Magyarországon 97 községben és pusztán 
haladta meg egy hold földön termelt do
hány beváltási ára a lón frtot éspedig két 
községben 30O frton túl. négy községben
2.*»0 és 300 írt között. 13 községben 20»»és 
250 frt között. IV községben 18<» és 200 
írt között. 23 községben 170 és 180 frt kö
zött. 15 községben Híd és 17<» frt között 
26 községben 1»0 és 1GO frt között válta
kozott egy hold föld dohány termésének 
értéke.

Legnagyobb volt egy hold löld do
hányban és pénzbeni hozama Debreczen 
városhoz tartozó Szepes pusztán, hol Buday 
József és llorvát György összesen 1<» hol
don termeltek dohányt.

Métermázsánkénti átlag ár legnagyobb 
volt Csetnek községben 29 frt Dl kr.. hol 
csetneki faj, és Xémetság községben 2* Irt 
1<* kr. hol finom kerti dohány termeltetett.

A melegágyak gondozása.
Hogy elegendő és jó  gyökeres palán

tával rendelkezzünk, elmulaszthatlan szük
ség van arra. hogy a melegágyak tapinta
tom szorgalmas megfigyelésekben és odaadó 
gondozásban részesitessenek.

Amint a melegágyak el lettek készítve 
és nehány napra betakarva, következik a 
kikelés előtt már a gyönge öntözés: ezt 
mindannyiszor a lehető legnagyobb óvatos
sággal kell megtenni. Vigyázni kell. hogy 
az öntözés sürü rostélyu locsolóból véko
nyan és mindig langyos vagy állott vízzel 
történjék.

Minden kemény természetű vizet ke
rülni kell a locsoláshoz való használatra és 
ha azt nem tudnánk mással pótolni, el ne 
mulasszuk azt felforralni és csak igy hasz
nálni, mindig langyosan, lö — 20 foknyi 
Reaumur mellett.^

Miután a kelés megindult, még óva- 
tosabbaknak kell lennünk az öntözéssel

A kádak vagy hordók, melyek a me
legágy közelében arra a czélra vannak fel
állítva. hogy azokba a viz állott legyen, 
ezekbe bizonyos trágyaleveket keverni semmi 
szin alatt el ne mulaszszuk.

Az öntözendő vizbe a régi dohány- 
kertészek is szoktak némelykor valami 
trágya vegyüléket használni, de ők ezt 
mindig csak inkább a rovar pusztítása 
czéljától szokták gyakorolni; ők ilyen
kor a tyuk-trágyát, vagy más aprómarha- 
trágyát használtak, mi mindenesetre igen 
hasznos dolog volt, mert az ilyen apró

marha-trágya majdnem a guanóval vete
kedik ; ők a rovarnak véltek ártani, de ez
zel csak a palántának használtak, a meny
nyiben az annyira épült és hirtelen gyara
podott, hogy a rovar nem birt véle. és igy 
ók azt rovar pusztító szernek használták; 
de különben van is. különösen a liba- és 
tyuk-trágyában olyas valami, a mi egyes 
apró rovarokat el is pusztít, tehát ennek 
a használása minden körülmények közt jó

Legyen az öntözendő langyos vízben, 
mely ha lehet, folyó-, vagy álló-, esővízből 
származott, legyen benne folyton trágyalé 
keverék, hamu. a kályhából kiszedett szén
maradék stb ; mindez igen jó vegyiték az 
öntöző vízhez.

A ló- és szarvasmarha-istáló hullása 
alatt lévő trágva nedve is alkalmas, ameny- 
nyiben abból könnyen lehet meríteni és az 
öntöző vizbe bele keverni :a  tiszta juh trágya 
is igen alkalmas, a bogyókat össze kell 
törni és igy a hordókba bele lökni, jól fel
kavarni : ezek a langyos vízben könnyen 
feloldódnak, és igen hasznos öntöző anya
got képeznek

A melegágyak mind addig, mig érzé
keny hideg van. folyton betakarva legye
nek, csak alkalmasabb enyhébb idő tájban 
gyakran szellóztessenek ; ha azután az idő 
annyira enyhül, hogy dér és fagytól nem 
tartunk, folyton nyitva tarthatjuk a meleg
ágyat A takaró úgy legyen alkalmazva, 
hogy az a gyékény, vagy másnemű had- 
sura a növényt ne érintse, hanem legyen 
közte folyton egy bizonyos iir. nehogy az 
a gyenge növénykét sértse, és levegőjétől 
megfossza. Hz ott, a hol a m elegágyak kö
rül vannak ramázva. könnyen eszközölhető, 
a mennyiben nehány léczet alkalmazunk 
a rámák felett és azokra fektetjük a taka
rót, mivel azután igy elég ür marad és 
a növénykék sem levegőtől nincsenek el
szigetelve. sem pedig a takaró a növényt 
nem sérti.

Bár minő gyommentes földbe lett el
vetve a mag, mégis mindég nagy gondot 
kell fordítani a melegágy gyomlálására és 
arra vigyázni, hogy azt a gyom meg ne 
lepje, és a mint csak mutatkozik, azonnal 
lássunk hozzá azt elpusztítani, mert mon
dom, bárminő tiszta földbe lett elvetve a 
mag, de azért mindég ryom fog akadni, 
ezt tehát pusztítani kell.

Ha a melegágyak sorba lettek bevetve, 
akkor a gyomlálás is igen nagyon meg van 
ez által könnyítve, mert a sor közti gyo
mot egész bátran kihuzgálhatjuk a nélkül, 
hogy a dohány palántát megsértenénk, 
a mennyiben a sorok közt palánta nincs is.

A midőn a sorközök ki lettek gyomlálva, 
igen kényelmesen hozzá nyúlhatunk a sor
ban levő gyom kihuzgálásához. amennyi
ben ujjainkat a sorközti üres szabad térben 
könnyen mozgathatjuk, és félannyi erővel 
és munkával fogjuk azokat gyomlálni, mint 
a szórva vetett melegágyakat.

Ha a sorvetésnek semmi más előnye 
nem volna, akkor is megérdemlené, csak a 
gyomlálásnak könyebb eszközölhetése szem
pontjából is, hogy a magot sorba vessük. 
De mennyi más hathatós előnyei vannak 
még annak ! A midőn tisztára ki van gyom
lálva, az üres sorok fel vannak lazitva, ned
vesség és szabad levegővel bírnak, nin
csenek beékelve, nincsenek összesujkolva. 
mint a szórva vetett melegágy palántái, 
szabadon nőnek és gyökereiket kényelme
sen terjesztik ; ilyen erős voltánál fogva 
sem féreg sem rovar könnyen nem bir vele, 
és a mi a legtermészetesebb, hogy koráb
ban és erősebb palántával rendelkezünk; 
és ez, azt hiszem, olyan fontos és lényeges 
körülmény, mely megérdemli, hogy a sor
vetés csekély fáradságát reá áldozzuk, mert 
köl..séget úgy se igényel.

Dohánytermelőink ne vegyék rósz 
néven, ha én a sorvetés mellett már hat 
év óta folyton kardoskodom és ismételten 
annyiszor beszélek ró la ; de ez nékem m eg
győződésem. én azt inegkisérlettem és k i
tűnő eredményéről meggyőződtem — és 
daczára annak, hogy a mint mondom, ne
hány éve folyton ajánlom, azonban nincs 
még kellően elterjedve a sorvetés, a mit 
pedig én annyira jónak és kívánatosnak 

í tartok. A mi a legcsodálatosabb, hogy 
egyes gazdák, kik már megkisérlették. eí- 

1 ragadtatással beszélnek rólla, hogy minő 
I jó, és minő óriási külömbség a szórva ve

tetthez kép est; nem kerül költségbe és 
mindezek mellett nem terjed kellően, úgy 
a mint legbensőbben óhajtanám.

A hidegágyak gondozása is igen lé 
| nyeges, azokat is ép úgy mint a meleg- 
, ágyakat gyakran kell öntözni, folyton lan

gyosállott vízzel, egyszer máskor kis trágya 
vegyülékkel öntözni, a takarását szintén 
úgy mint a melegágyaknál, hogy a takaró 
ne érje a palántát Ezeknél is talán még 
nagyobb előny a sorvetés mint a m eleg
ágynál ; itt is megkönnyíti a gyomlálást, 
mert a szórva vetett magból származó pa
lánta. mely rendesen oly sürü, hogy az 
ember gvomláláskor nem tudja az ujjait 
hová dugja közibük. mert annyi hely sincs 
üresen — és igy ilyenkor csak a palántát 
sértjük, mig a sorvetésnél kényelmesen és 
könnyen eszközölhető a gyomlálás

A hidegágyban levő palántára nagy 
1 szükség van és igy ezek készítése igen he- 

lyes cselekmény ; a kifoldozáshoz azaz a 
hiány kipótlására a legalkalmasabbak

Miután a melegágyon a palánták n gy- 
öt levélkébe jönnek, és ha a melegágyon 
tulsürüek. ki kell a feleslegeseket huzgáln , 
és elkészített, jól müveit üres helyekre dug- 
dosni. Atdugdosott állapotukban ezeket is 
gondozni kell. locsolni, hideg időben még 
be is takarni, és azokból igy kitűnő, erős 
és nemesített palánta válik, melyet kérek 
figyelembe venni ; a netáni magnövénye
ket ilyenekből alkalmazni a legjobbnak 
tartom.

I  fa r  ár2t Vilmos.

A dohánytermelésre alkalmas fold 
megválasztása és előkészítése.
Sokszor ismételt, de fontosságánál fogva 

soha eléggé nem hangsúlyozható alapigazság, 
hogy a  ta la j m egválasztása ils helyes elüké - 
szélese a  dohányterm ésnek úgy mennyiségére, 
mint m inőségére nézree elhatározó befolyás
s a l  van.

Dohánytermelésünk eióhaladásának s a 
termelt dohány jó minőségének kiniondhutlan
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hátrányára van, hogy a termelők nagyrésze a 
dohány alá szánt földekben még mindig nem 
teszi a szorgos megválogatást, hanem akinek 
milyen földje van, vagy a többi vetésből jut: 
minden további gond nélkül abba ülteti a do
hányt s ezért nem is tartozik máig se a rit
kaságok közé. hogy még mindig lehet kiélt s 
inas veteménvnek már nem használható do- 
háuyföldeket találni, pedig az ilyen földeknek 
dohány ala felhasznalasa mar önmagában 
hordja ítéletét: az eredmény nélküli költséget 
és fáradságot, a termés silányságát.

A réti földekben való termelés egv idő 
óta telette kapóssá vált, mert mennyiségre 
— igaz — bőven és sokat át, de az ily föl
dön termelt dohánv erőtlen, bűzös szagu, 
és rossz égésű ; azért az ily föld nem is ajánl
ható. — Sőt az is tapasztaltatott, hogv a do
hánytermeléshez oly földek is használtattak, a 
melyről ugyanazon évben már egv termést, 
(zöld takarmányt) learattak s a dohánvpalan- 
tanat ily — egyszer már kihasznált — föl
dekbe ültetik.

Ez már aztán igazi „rablógazdálkodás* , 
tuleróltetése a földnek és megrontása a do
hánytermelés hitelének, méltán kihívja tehát a 
törvény legszigorúbb büntetését: a termelési 
engedély elvesztését.

De nemcsak a jövedék megkárosítását, a 
szükséges szigorú ellenőrzés kijátszását czélzó 
szándékos rosszakarat, mint inkább — a leg
több esetben — a tudatlanság, tájékozatlan
ság, a helyes elvek teljes ismeretlensége az 
oka, hogy a föld — talaj — megválasztása és 
előkészítése e'hanyagoltatik, hibásán eszkö
zöltetik.

A talaj s általában a földnemek termé
szettudományi ismeretére mai napsag minden 
okszerű és kellőleg képzett gazdanak, — aki 
lövedelmét s mindazt, mit a piaczra visz, a 
tőidnek köszönheti — nélkülözhetlen szük
ségé van.

A mezei gazdálkodás a földtannal szoros 
kapcsolatban állvan, ép azért a földtan a me
zei gazdának igen lényeges szolgalatot lesz.

A földtan, illetve az ez áltál nyújtott la- 
lajismeret utján jöheta gazda tisztába azzal.hogy 
mily természetű földet müvei, mik a föld hiá
nyai, mi áltál javíthatna ezeken, s honnan és 
hogyan vehetné hozza a szükséges javító
anyagot.

Ily megismertetés áltál lehet megtudni a 
föld termőképességének maximumát s azon 
időpontot, melyben ez — a földnek ilyen 
vagy amolyan használata folytan — kime
rülne.

A földnemek természettudományi meg
ismertetése csak az alap, amelyen a tudomá
nyos vizsgálat többi ágai nyugszanak. Leg
szorosabb kapcsolatban áll vele a vegvtani 
vizsgalat, úgyszintén a talajkeverék részeinek 
egyéb physikai sajátságainak meghatározasa.

A földtani vizsgálat megmondja: nunö 
asvanvrészekből áll a talaj s azt a megillető 
névén nevezi meg: megmondja a felső rétég 
vastagsagat, megismerteti az altalajt s így az 
egymást követő rétegsorokat.

Hasznos szolgalatot velek es óhajrok tenni 
úgy a nagytermelő közönségnek, mint a kü
lönböző talajok sajatsagainak ösmeretére külö
nösen hivatott és kötelezett k e z d ő  tisztvise
lőknek, az idevonatkozó legjelesebb szakmun 
kaknak viszonyainkhoz alkalmazott rövid is
mertetésével.

Az angol mezei gazdaság könyvében „the 
H ook o f  the f a r m *  a következő talajnemek 
vannak elősorolva: 1 . agyagtalaj, 2 . homok
talaj. 3. valvogtalaj, 4. agyagos vályogtalaj, 5. 
kavicsos talaj. 6. homokos és kavicsos vályog
talaj, 7. mésztaiaj, 8. márgatalaj, 9. szikesta
laj, 10. tőzegtalai, 1 1 . korhanytalaj.

A franczia viszonyok szerint G irnrdin  és 
D u Jircu il munkájában 5 főtalajnem van 
megkülönböztetve, melyek között olyanok is 
vannak, amelyek honunkban szintén előfordul

nak, de a fent elősoroltak közt nem emlittet- 
nek ; u. m. 1 . homokostalaj, 2. agyagostalaj, 
3. meszestalaj, 4. magneziás talaj, 5. korha- 
nyos talaj.

Lássuk röviden mindeniket.

I . A gyagtalaj.
Ism ertető jelei'. Színe sárgásszürke, ta

pintata hideg és zsíros, könnyen egynemű tö
meggé gyúrható.

Szárazságban hamar megkeményedik. A 
vizet felületén visszatartja, iszapossá válik, a 
legkevesebb eső is meglágyítja

Az agvagtalaj rendkivüi erőteljes és dús 
terméseket ád.

11. llom okla la).
Ism ertető j e l e i ’. Száraz állapotban laza és 

engedékeny, a szél is könnyen elhordja; ned
ves állapotban kemény tapintatu, kézbe véve 
érdes és csikorgó, nem gyúrható.

A vizet gyorsan beszivja, de nem tartja 
meg, mely okból j  növények gyökerei kiszá
radnak, a levegő miután könnyen átjárja, még 
inkább elősegíti a kiszáradást.

/ 11. Vdlyogtalaj.
Előáll akkor, ha agvag vagy homok meg

lehetős mennyiségű korhadt növény-anyaggal 
van keverve; van tehát agyagos és homokos
'’ályogtalaj.

IV . Agyagos vályogtalaj.
Ism ertető j e l e i :  Színe sötétbarna néha 

vörösesbe hajló.
Ha összegyúrjuk, csomóba áll, de csak

hamar ismét szétesik. Felületén az eső kÖnv- 
nven áthat s ilyenkor tapintata lágv, zsíros ; 
a vizet hamar fölveszi s ez okból felülete ha
mar szárad.

Majdnem minden időben könnyen mivel- 
hetö, a nnvelés által porrá válik.

Mélységénél fogva a legjobb búzatermő 
földek közé tartozik.

V. K avicsos ta la j.
A homokos talajok kétfélék, a melvek 

csak részecskéik nagvsága által különböznek 
egymástól.

A homok, apró kerek por forma kovany 
töldrészecskéből áll, a kav ics , ha a részecskék 
nagyobbak.

Ha a kavics jelentékeny mennyiségű kor
hadt növényanyagot tartalmaz, kavicsos talaj
nak neveztetik.

Könnyen növelhető, mert az ily talaj 
sohasem ázik át, amennyiben az esőt gyorsan 
nyeli el.

VI. Homokos és kavicsos vályoglalaj.
A sem igen nedves, sem igen száraz esz

tendőben a mivelésre alkalmas, miért is e ta
laj igen háladatos.

V ll. Mésztaiaj.
E talajban a szénsavas mészföld tularánv- 

bán lévén, termékeny.
Az agyagnál több nedvességet vesz fel, 

de hamarább is bocsajtju el ; tiszta agvagtalaj 
keverésére igen jó.

V il i .  M árgatalaj.
Keveréke a mész és agyagnax, nagyon 

becsült talaj, mert más talajok javítására felette 
kitűnő.

IX . Szikes talaj.
Miután a talajban a sziksó mennyisége 

túlnyomó, száraz időben már távolról fehér 
szint mutat.

A vizet könnyen magába veszi: az eső 
mélyen behat s annyira eláztatja, hogy mivelni 
alig lehet.

Az ilyen talajon a növények, még mi
előtt tökéletesen kifejlődésre juthatnának, el
pusztulnak.

I A különböző talajokat nem nehéz gya- 
I korlat által külső jelekből megismerni, mert 
j bármily benyolódott legyen és valamely ta- 
I lajnak összetétele, mégis mindig van egy bi- 
i zonyos jelleme, mely nem engedi azt más 

talajokkal összezavarni. A talajok fő jelleme 
; csak is két földnemen alapszik, ezek : az agyag  

és hom ok , melyeknek kissebb nagyobb szá
zalékai minden talajra különös bélyeget nyom
nak. Ezen két földnem tulajdonait a tiszta 
mész és korhany talajban is fellelhetni.

A f e l  és a lta la j  m inöségeity melyek a 
mezei gazdára nézve gyakorlati becsüek.- 
különféleképen szokták elnevezni, miért is 
azoknak megismerése felette fontos.

a) Nehéz talajnak neveztetik azon talaj, 
mely csak nehezen művelhető, ide tartoznak: 
az agyag talajok és az agyagos vályog talajok.

b) könnyű  ellenben, melynek művelése 
nem nehéz, ide tartoznak : a homok-, mész-, 
kavics-, korhanv-, és a homokos-vályog ta
lajok.

c) kötött azon talaj, melynek részecskéi 
minden időben kellő arányban függnek Össze 
u. m. a vályog talajok.

d) L a z a  talaj az, melyben az egyes ré
szecskéknek nincsen elegendő egvbefüggésök 
p. o. a futó homok.

e) Vizenyős és száraz. Vizenyősnek mon
datik azon talaj, mely természeténél fogva 
mindég nedves. Száraznak ellenben, mely ter
mészeténél fogva nem nedves. Vizenyős talaj 
az agvag, száraz a homok és kavics.

t) Szegény és gazdag. Szegény az olyan 
talaj, tnelv nagy mennyiségű trágya nélkül jó 
termést adni nem képes p. o. a kemény agyag
talajok és közönséges homok talajok, ellenben 
gazdag, mely természetes állapotánál fogva 
termékeny, vagy legalább kevés trágyázás mel
lett jó termést ád p. o. a vályog és korhany- 
talajok. Az első kopár, az utóbbit termékeny 
talajnak is neveztetik.

g) M ély és sekély. Mély azon talaj, a 
mely jóval mélyebbre hat le, mint a mennyire 
az eke közönséges szántásnál megyen, ide tar
toznak a korhanytalaj és a homokos vályog 
talaj. Sekély az előbbinek ellentéte, ha r. i. 
a közönséges szántásnál az eke mélyebben har, 
mint a felső földréteg, ilyenek a szegénv agvag 
és kavics talaj.

h) É h es  ta la jn a k  neveztetik, a melvet 
minduntalan trágyázni kell p. o. a sekély sze
gény kavics talaj.

i) H dlladatos ellenben azon talaj, mely 
a reá fordított munkát bőven jutáim azza 
ilyenek p. o. a vályogtalaj, a homokos és ka
vicsos talajok.

j) Engedelmes azon talaj, mely minden 
időben művelhető u. m. a homokos vályog 
talaj.

k) Beteg ta la j , ha egy és ugyanazon 
talajban több évekig egymásután ugyanazon 
novénvek miveltetnek.

l) K im erü lt ta la j , mely akkor áll elő, 
ha trágyázás nélkül folytonosan miveljük a 
földet, ekkor a korhanyrészek és a szükséges 
sók eifogvnak a talajból. Minden talajt, még 
a gazdagot is ily médon kimerültté lehet tenni.

m) Holt ellenben azon talaj, mely bármi 
okból növelésre nem alkalmas p. o. a futó 
homok, tiszta szikes talaj.

n) Savanyúnak  nevezzük azon talajokat, 
melyeken sok ideig szokott a viz állani, miál
tal a lég nem hatolhatván kellőleg a talajra, 
eczet-, kén-, sőt phosphor savany is fejlődik 
ki benne.

o) Csinos kinézésű  azon talaj, mely az 
utolsó munka után sima és tiszta, ilyenek a 
gazdag homokos és agyagvos vályog talajok. 
Vannak még ezenkívül s z ív ó s - , éles-, lusta-, 
likacsos nyílt-, áthatlan vagy zárt-, kemény-, 
lágy-, finom-, durva-, sima-, darabos stb. 
talajok.

L. K. 0.
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A kerti- é t rém-dohánylevelek ter
melése

(Levél a szerkesztőhöz.)

Tekintetes Szerkesztő u r!
Becses lapjának f. hó 1-sö napján megje

lent számában „kerti levelek termelése- czim 
alatt kerti és finom kerti levelek termelését 
ajánlja t. szerkesztő a Szabolcsmegvei nviri 
földekre; s ajánlja ezen kívül oly helyekre, hol 
szivar-levél termelésre kilátás van — a rózsa
dohány faj Ültetésével teendő kísérleteket.

Ezen közleményre kívánok pár megjegy
zést tenni.

Kerti levelek termelését illetőleg tény, 
hogv Mandel József ur nviri homok talajon 
rétháti maggal tett kísérletet, s az általa ter
melt dohánv a nyírbátori dohány beváltó hi
vatal által, mint közép finom kerti dohány 
vétetett át.

Alkalmam volt nekem az anyagot meg
szemlélni, sőt abból szivási kísérletet is tenni. 
Már azon körülmény, hogy a rétháti, tehát 
finom kerti magból termelt dohány, a bevál
tásnál csak mint közép finom anyag lett mél
tatva, azt mutatja, hogy finomság, szín és il
lat tekintetében nem felelt meg azon kivánal
maknak, melyeket az osztályozási szabályok a 
finom kerti dohányokra elő írnak.

Tényleg a Mandel ur által rétháti mag
ból termelt dohány kellő finomsággal és egyen
letes színnel nem bírt. Ize ugyan könnyű és 
kellemes volt, de illata a rétháti dohány illa
tától távol állott.

Ha tehát már az első évben a nviri ho
mokban termelt kerti dohány eredeti fajától 
annyira elütött, mit várhatunk akkor a máso
dik, harmadik és a többi években ? Hihetőleg 
4— 5 év alatt a rétháti faj egészen közönséges 
vágó anvagot szolgáltatna. Évről-évre lehetne 
ugyan Rétbátról vagy Német-Ságról fajtiszta 
magot hozatni ; de a kerti leveleknek ily mes* 
terséges lentartása egyáltalán nem azt bizo. 
nyitaná, hogy a nyíri homok a finom kerti le
velek termelésére alkalmas.

A finom kerti levelektől legelső sorban 
az illat és zamat kívántatik nieg. Szerény né
zetem szerint ezen tulajdonságot a dohánynak 
a talajban levő mész és márga keverék adja meg.

Minthogy pedig a szabolcsi homokban 
sem mész, sem márga keverék nincsen, alig 
hihetem, hogy itt a finom kerti dohány ter
melés valaha nagyobb lendületet venne

Nem akarok ugyan a Mandel ur rétháti 
faj dohánya után az egész nyíri finom kerti 
dohány termelésére következtetést vonni, mert 
tényleg az ültetésnél már nagy hiba történt az 
által, hogy a kerti dohányok ép oly ritkán 
lettek kiültetve, mint a szamosháti dohányok, 
s ez által a levelek nagyobbak és durvábbak 
lesznek: mindazáltal a Mandel József ur ál
lal ez évben már nagyobb területen folytatandó 
finom kerti dohány termelés azt hiszem állítá
saimat igazolni fogja.

A rózsa-fajt illetőleg is eltérő nézetben 
vagyok t. szerkesztő úrral.

A rózsa-dohány hazája B.-Csaba vidéke, s 
kitünően díszük Csongrád-, Csanád-, Békér
és Torontálmegvék oly vidékein, hol a talaj 
televénvdus iszapos homok. Előnye a helyes 
levél alak és rendszeres borda állás mellett kü
lönösen a finom szövet és kellő tartalom.

A nyíri homokban a rózsa-dohány alig

Magyab Dohányujsáo.

találná meg a kellő tápanyagot, s tartalom 
nélkülivé válna.

Azon kérdés merül tel ezek után, hogy 
mely dohány faj az, mely a nyíri homok talaj
nak leginkább megfelel ?

Nézetem szerint az ottan általánosan ho
nosuk úgynevezett k is  s z á m o s  dohány.

Ezen faj, ha okszerű trágyázás által jó 
termő erőben tartott homok földbe Ültettetik, 
ép oly jó szivarboritó leveleket ad mint a ki- 
gyósi-, vagy rózsa-dohány. S ha a magszedésre 
és plánta nevelésre kellő gond fordittatik, a 
levél finomsága és az erezet szabályos állása 
semmi kívánni valót sem hagy hátra.

Állításaim igazolására hivatkozhatom Kiár 
Gusztáv orosi, Bleuer Lajos napkori és Básthy 
Barna nyíregyházi kincstári dohány termelő 
urakra, kik kitűnő kis-szamos mag használata 
által oly kitűnő szivar boríték leveleket pro
dukáltak, hogy terményük bármely Arad vagy , 
Csanádmegyei termelő dohányával a versenyt | 
bátran kiállhatja. Különösen ki kell emelnem 
e tekintetben Kiár Gusztáv urat, ki két holdon 
házi kezelés mellett bármely külföldi boríték 
levelekkel versenyezhető finom szivarboriték 
leveleket szállított a nyíregyházi dohánybeváltó 
hivatalhoz.

A nyíregyházi dohánytermelő uraknak 
csak azt ajánlhatom, hogy mindaddig mig vi
dékükön egy jobb faj kellőleg meg nem ho
nosodik maradjanak meg a kis-szamos faj ter
melésénél, s kérjenek magot Kiár Gusztáv* 
Bleuer Lajos vagy más jobb dohány termelő
től, s igyekezzenek a dohány alá szánt földe
ket okszerű trágyázás által jó termelő erőbe 
tartani, s gondosan megművelni.

Minthogy pedig a mai kor embere a kí
sérletek elől magát el nem zárhatja, s minden 
gazdának követnie kell azon arany szabályt, 
hogy «kísérthetek meg mindent, s tartsátok 
meg a legjobbat* : — a nviri homoktalajokra 
kísérleti czélból részemről a General-Grant do
hányt merem ajánlani.

Ezen faj jó tulajdonsága, hogy korán be
érik; szép sötét barna színű és igen finom le
veleket szolgáltát, melyek szivar borítékul elő
nyösen felhasználhatók.

Hogy a General-Grant dohánv a homok 
földet szereti, s homokos talajban erőteljes szép 
leveleket ad: bizonyítja azon körülmény is, 
hogy két évvel ezelőtt özv. Váradvné úrnő az 
Örkényi határ homok talaján kisérletképen ter
melt General-Grant dohányból szivarboriték le
veleket is adott át a budapesti dohánv beváltó 
hivatalnál; holott Pestmegvéböi eddig ez volt 
az egyetlen eset, midőn kincstári termelő do
hányából szivarboriték levél váltatott be.

Budapest, 1889. márcz. 14.
X. K

Az uj e x s i c c a t o r .
(Levél a szerkesztőhöz.)

Tekintetes Szerkesztő ur!
Nagybecsű felhívása folytán van szeren

csém az általam feltalált exsiccator magyará
zatát és annak indokoltságát következőkben 
előterjesztem.

Ugyanis a magas kormány azon ernye- 
detltn küzdelme, hogy a hazai dohánytermesz
tés előmozdittassék és maga a termelt és ál
tala beváltott anyag az európai piaczon kellő 
helyet foglaljon el, oly szigorú intézkedéseket

Márczius 15.

involvált és foganatosított, melyek, habár a 
termelő közönség kiadását a lehető legnagyobb 
mérvben fokozták, de egyszersmind hivatva 
vannak a jobb minőségű anyag előállítását le
hetővé tenni. Az intézkedések tényleg czélt 
nem tévesztettek, de semmi esetre sem érték 
azt el.

Mert a legközelebb megejtett beváltások 
eredménye még mindig távol van a kielégítő 
kalkulustól.

Nem kielégítő az az aerarirumra, mert 
még mindég tulságig sok a korhadt és szivé- 
gett anyag, amit sem consumáltatni, sem el
adni nem, vagy csakis túlságos alacsony áron 
lehet.

Nem kielégítő a termelőre, mert habár a 
beváltó-kerületi átlagok 18 frt nehány krajezár 
átlag árat tüntetnek fel (ami szintén még min
dig igen csekély ár ily sok befektetést és nagy 
gondozást igénylő termés után), de az egyes 
termelők átlagánál nem volt ritkaság a 12  frt, 
sőt ezen alóli beváltási ár sem, s a beváltott 
IH-ik és kihányási osztály statisztikája, ha ezzel 
bírnánk, még szomorúbb színben tüntetné fel 
a lezajlott dohánybeváltás eredményét.

És ha ezen szomorú eredmény fölött akár 
az aerarium magas intéző közegei, akár ma
guk a termelők elgondolkoznak, bizonnyal 
el kellene ismerniök, hogy a jó minőségre 
való törekvés körüli intézkedés még mindig 
elégtelennek bizonyul, még hátra van az ex- 
siccatoron való nap- és esőmentes, és korha
dás ellen egyedül biztosító szárítás fokonkint 
való, de általános behozatala.

Mert elvitázhatlan, hogy az exsiccatoron 
szárított anyag mindig ép, nvulékony, min
denféle feldolgozásra alkalmas és mindenütt 
piaczképes lesz.

Azért kiváló elismeréssel kell adóznunk 
L á n g  F e r e n c z  pénzügyi tanácsos, szegedi 
dohánybeváltó felügyelő urnák, ki pálezás ex- 
siccatoraival eddig is valóban sok szép ered
ményt mutat fel.

Én azonban Láng Ferencz ur exsiccato- 
rait nem találtam minden tekintetben kielégí
tőnek, mindenek fölött azért nem, mén annak 
alkalmazása — véleményem szerint — nagy 
bajjal és költséggel járó pajta átalakításokat igé
nyel, aránylag sok helyet foglal el és az általá
nosan szükségesnek elismert zaraggatásra nem 
alkalmas.

Mindezeknél fogva ne vegye rósz néven, 
ha jobbra törekedtem, illetve örök becsű talál
mányát javítani óhajtottam.

Elértem-e azt ? nem tudom ; mint legna- 
gvobb szakértőnek bírálatát azonban legna
gyobb tisztelettel fogadom.

Szerintem a gyakorlati Exsiccator elő
nyei a következők : 1-ször. Hogy minden régi 
és uj berendezésű pajtahoz alkalmazható.
2-szor. Hogy ónozott sodronyból készülvén, 
teljesen rozsdamentes és igy elhasználhatat- 
lan. 3-szor. A levelek kocsáhva egymástól 
kellő távolságban tartható, de a záraggatásuál 
a kapcsok összehuzhatók lévén, a dohánynak 
kötélén való nagyon is kívánatos fermentálá
sát, illetve kolorizálását lehetővé teszi, mi az 
eddigi pálezás cxsiccatornál lehetetlen s n szín
telen benszáradt dohány a beváltásnál a ter
melőre nézve fölötte hátrányos volt. A zárag- 
gatás helyes alkalmazása nagyon is szükséges* 
mert a dohánylevél színesítése csak addig vár
ható, mig a levélben rejlő eredeti vizrészek el
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nem párolnak, tehát a szántó kötélén. Bányá
ba rakott dohánycsomóknak már csak nagyon 
kis mérvű vizrészt szabad tartalmazniok, kü
lönben alig óvhatók meg a korhadástól. 4 szer. 
A száritó pálczák az exsiccatcr-szeggel együtt 
mintegy 5 centiméter széles tért foglaltak el, 
mig a gyakorlati Exsiccator legfeljebb 3 cen
timéter széles tért foglal s igy a pajtában */b 
rész terület van meggazdálkodva. 5-szÖr. A 
gyakorlati Exsiccator könnyen ellenőrizhető, 
mert minden kapocs a másiktól S centiméter 
távolra lévén szároitva, tehát minden méter 
hosszaságu sodrony 32 akasztó kapcsot s igy 
€4 levelet számit, ezáltal mind a termelő, 
mind a pénzügyőr könnyen meghatározhatja, 
hány levél dohány van a pajtában.

Mindezeknél fogva az általam feltalált és 
az osztrák-magyar birodalom területére illető 
helyen egyedül szabadalmazott gyakorlati Ex- 
siccatoromat a dohánytermelő közönségnek 
melegen ajánlom.

A gyakorlati Exsiccator minden hosszú
ságban kapható és megrendelhető Havas-utcza 
1 -ső szám, a szabadalom-tulajdonosnál. Ara 
folvóméterenkint 16 kr.

Megjegyzendő, hogy a kapcsokat épugv 
lehet zsinegre, mint sodronyra alkalmazni. És 
gv a legegyszerűbb a legkisebb dohányter

melő is, a nélkül, hogvaz általa megszokott 
zsinegrendszerről lemondjon, e mellett marad
hat és csak a kapcsokat, melyek a zsinegre 
egyszerűen a l k a l m a z h a t ó k ,  kell beszerez
nie. Ezekből egy folyóméterre való mennyiség 
9 krba kerül.

Fogadja szerkesztő ur kiváló tiszteletem 
kifejezését, melvlyel maradtam kész szolgája

Budapest, 1890. február 20.

F áy  László.

A dohány mozaikbetegségo.
(Folytatás.)

De Mavert vizsgálódásai és kisérletei — 
mint már említettük — azon eredményre ve
zették, hogy a mozaik betegség fertőző beteg
ség, melyet valószínűleg bactenumok okoz
nak. A mi vizsgálataink, valamint dr. Horváth 
észlelései, amennyiben sem állati, sem növényi 
parasitákat nem találtunk mi sem. dr. Maver 
állítása mellett szótanuk.

Midőn a kísérletekhez hozzáfogtunk, há
rom tődolgot kellett czélul kitűznünk : 1. Mi 
a betegség okozója, vagyis mi maga a fer
tőző, a betegséget előidéző szervezet (conta- 
giuml? 2. M: a betegség terjesztője, vagyis 
hol, raitélekép megy végbe a fertőzés ? 3. Mi
ként hárítható el a betegség V

Az első kérdés eldöntése tudományos 
érdekkel és fontossággal bir, de az eddigi 
vizsgálatok nem igen biztattak valami jó ered
ménynyel. Tekintve azon körülményt, hogy 
akárhány fertőző betegség contagiumát eddig 
a legszorgosabb kutatás mellett sem sikerült 
fölfedezni: sokkal tanácsosabbnak láttuk, nem 
e kérdés megoldásához fogni első sorban, an
nál kevésbé, mert e munka fárasztó volta 
mellett, valószínűleg kielégítő eredmény el
érése nélkül, minden időnket igénybe vette 
volna.

A második kérdés bir a legnagyobb gya
korlati fontossággal, amennyiben a harmadik 
kérdés megoldása is ennek megoldásától függ. 
Fertőző betegségnek tartva a dohánylevél mo- 
zaikosodásáf. a betegség terjedését illetőleg föl 
lehet tenni, hogy az vagy növényről-növényre 
ragad át, vagv pedig, hogy a talajban fészkel 
a betegség, s maga a talaj annak terjesztője;

végre az is lehetségesnek látszott, hogy mind
két módú fertőzés beállhat.

Azon termelők, kik a mozaikbetegséget 
fertőzőnek gondolják, azt hiszik, hogy a be
teg (esetleg éretlen) magvak terjesztik azt; Ma- 
yer pedig azt gyanította, hogy a talaj, — még 
pedig épugy a dohányföldek, mint a meleg
ágyak talaja, — terjesztője a betegségnek.

Nekünk mindkét vélekedés alapos Vizsgá
latára ki kellett terjeszkednünk, mert egyik 
lehetőséget sem tekinthettük kizártnak, —  da
czára annak, hogy dr. Maver, idézett ismer
tetésében, fölemlíti, hogy beteg tövek magjai
ból egészséges növények termettek.

Fölkértük a szuloki dohánybeváltó hiva
tal főnökét, Máthé Gyulát, hogy szerezzen be 
Szulokon termett egészséges, továbbá mozaik
beteg tőkről szedett dohánymagot, továbbá 
hogy oly melegágyakból, a melyekből a kiül
tetett dohánypalánták mozaik betegek lettek 
szintén küldjön körülbelül egy q nyi földet.

A betegség fertőző volta Mayer által meg- 
állapíttatván, fel kellett tennünk, hogy ha azt 
a mozaikos tövekről szedett magvak terjesztik, 
úgy ezekkel, — ha a talaj terjeszti, úgy a ta
lajjal képesek leszünk itt Óváron beteg növé
nyeket nevelni, ha enemü kísérleteinknek az 
időjárás kedvezni fog.

Kérelmünkre Máthé Gyula négyféle ma
got s a kért melegágyi földet is megküldte. A 
kapott magvak következők voltak:

a) s z u l o k i  fa j,  1888--bau a szuloki 
mintaültetvényen teljesen érett, egészséges tö
kön termett;

b) s z u l o k i  faj ,  a szuloki termelők 
ugyanazon évi szedése;

c) W i t h e  B u r l e y ,  amerikai faj, a szu
loki mintaültetvényen 1888-ban termett, mo
zaikbeteg tökről szedve;

d) s z a m o s h á t i ,  a szuloki raintaül- 
tetvényen 1888-ban termett, egészséges tökről 
szedve.

A ő)-vel jelölt magvakról a szuloki do
hánybeváltó hivatal főnöke megjegyezte, hogy 
azok nem szedettek ugyan beteg tökről, de 
valószínűleg nem teljesen kifejlett magvak, mert 
a termelők rendesen éretlenül szokták azokat 
leszedni.

Megvizsgálva e magvakat, a szamosháti 
fajta volt egyedül tökéletesen érettnek mond
ható, a többi fajtában kisebb-nagyobb mérték
ben, tökéletesen ki nem fejlett, éretlen mag
vak is voltak találhatók. A magvak alkatában 
semmi beteges változás nem volt észlelhető, 
azonban a szuloki termelők magja — b ) — 
és a Withe Burley kissé dohos szagu volt.

Csiráztatásnak téve ki a magvakat, egye
dül a szamosháti csírázott jól, még pedig 
89%-kal, a többi csirázóképessége határozot
tan rósz volt, s köztök legrosszabb a Withe 
Burley-é.

Á szuloki mintaültetvényen termelt mag 
49*5, a szuloki termelők magja 30*5, a Withe 
Burlev 26*5°/#-kal csírázott.

Á csiráztatási próba — mint már emlí
tettük — , a szamosháti kivételével, valamennyi 
magvat rosznak tüntette fel, de arra nézve, 
hogy e rósz csírázás a betegséggel valaminö 
Összefüggésben van-e V nem adott semmiféle 
útbaigazítást.

A betegség előidézését és terjedés módjá
nak megállapítását ezélzó kísérleteink a követ
kezők voltak.

Négy széles (15 cm. átmérőjű ), alacsony cse
repet megtöltöttünk szuloki melegágyi földdel, 
négyet pedig óvári egészséges földdel, s azok 
mindegyikét április 13-án bevetettük a Szülőkről 
kapott magvakkal. Tehát mindegyik magféle- 
seg két cserépbe vettetett: egy olyanba, amely
ben egészséges föld s egy olyanba, amelyben 
szuloki, fertőzöttnek tartott föld volt. E cse
repeket a növénytani laboratórium helyiségei
ben tartottuk, még pedig külön szobában az 
egészséges földet tartalmazókat és külön szo
bában a szuloki földdel megtöltötteket.

A laboratóriumban elhelyezett cserepek
kel egyidejűleg 8 kis faládába is vetettünk el 
dohányt. E ládák közül 4-ben szintén szuloki.

4-ben óvári föld volt, úgy, hogy ismét min
den magféleség két ládába (egy óvári s egy 
szuloki földdel megtöltöttbe) került. E ládák 
a botanikus kert két üvegfedelü melegágyába 
állítattak be; a négy szuloki földdel megtöl
tött láda külön, a másik négy ismét külön 
melegágyba. A laboratóriumban levő cserepek 
arra voltak szolgálandók, hogy bennük a nö
vénykék fejlődését folyton megfigyelhessük.

Május elején valamennyi cserép növény* 
kéit ritkítottuk s a ritkítás alkalmával kisze
dett növénykék egy részét hasonnemÜ csere
pekbe vagy faládákba pikiroztuk. Így tehát 
mindegyik magféleségből négy cseréppel és 
négy ládával neveltünk (kettőt-kettőt szuloki. 
kettőt-kettőt óvári földben).

A nővénykék —  kivéve a Withe Burley-t 
—  meglehetős egyformán fejlődtek, ez utóbbi 
azonban nagyon rosszul; ennek rászái alig
hogy nőttek, és majd mind megsárgultak. E 
kóros állapot okát felderíteni nem sikerült. 
Junius 13-án kiültettük az egyhónapos palán
tákat. még pedig a botanikus kert különböző 
helyén alkotott négy ágyba.

Az 1. ágyba csupán oly palántákat Ültet
tünk, melyek egészséges, óvári földben nevel
tettek. E  kiültetés czélja az volt, megtudni: 
vájjon a maggal terjedhel-e betegség ?

A II. ágyba csupán oly növényeket Ültet
tünk, melyek szuloki melegágyi földben nevel
tettek. E kísérlet czélja volt, megtudni: vájjon 
a melegágy földjével terjed-e a betegség?

A 111. ágyba, v á l o g a t v a ,  szuloki és 
óvári földben nevelt palántákat Ültettünk. E 
kísérlet czélja az volt, megtudni: hogy az 
esetben, ha a betegség kiüt, átragadhat-e az a 
beteg növényekről a mellettük álló, egészséges 
földben nevelt növényekre?

A IV. ágyba csupa egészséges, óvári föld
ben nevelt palántákat Ültettünk, melyek egy 
részét a kiültetéskor szuloki földdel inficiáltuk 
oly módon, hogy a palánta gyökerét szuloki 
főiddel vettük körül; a palánták másik része 
változatlanul, tehát inficziálás nélkül ültettetett 
el, s ellenőrzéskép szolgált. Ezen kísérlet 
czélja az volt, megtudni: vájjon a föld képes-e 
akkor inficziálni a palántákat, midőn azok 
már n egerősödtek ?

Linhart György Mezey Gyula
• m.-óvári gazd. akad. r. tanára. a m.-óvári gazd. akad. tanársegéde.

(Folytatása következik.)

A jégkárok becslése.4')
Ha valahol, úgy a dohány-károknál kel- 

különösen figyelembe venni a fejlődés külön
böző időszakait, annál inkább, mert e növény
nyel az üzérkedést keresők visszaélnek s a bizl 
tositásból nyereséges vállalkozást űznek. Azt 
mindenki tudja, hogy a dohánynak visszapót
lási képessége, sarjadzása rendkívüli; mig a 
kiültetett dohány 4 — 5 levélben van, hogy an
nak a jég ártana, az csak állítás, mely arra 
irányul, hogy hasznot húzzon belőle valaki. 
Ha a jó! beállított dohányt ilyenkor jég éri, 
nem mondom éppen, hogy használ neki, de 
inkább igen, mint hogy ártana. A dohány korai 
fejlődésénél tehát jégkárról beszélni nem lehet. 
Megengedem, hogy ilyenkor is történik kárje
lentés, de hogy kártérítést lehetne adni, azt 
már tagadom. A dohányban való károk akkor 
kezdődnek, mikor a terményt adó levelek is 
fejlődésnek indulnak, tehát nem sok idővel az 
első kacsozás előtt, mert tudnunk kell, hogv 
a dohány gyorsan fejlődik. Ha kárjelentés té
tetett, a társulatnak kötelessége lenne ugyan 
a kárt telnézetni, de felvenni a fejlés e szaká
ban nem, mert határozottan jogos és méltá
nyos azon kérdés eldöntését bevárni, hogy váj
jon mennyire pótolja ki a veszteséget a nö 
vény. De ha ezután károsittatik « dohány, kis 
jégverés is nagy károsítást okoz. A kár meg-

*) Mutatvány Szüts Mihály debreczeni gazd. tan
intézeti tanárnak „A jégkár ellen való biztosítás és 
a károk becslése" czimü mait számunkban jelzett 
müvéből.
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állapításánál több kérdésre kell a becslönek ki- 
terjeszkedni. Egyike ezeknek az, hogy alapos 
áttekintés után a dohány fajtája, művelése és 
egyéb viszonyokhoz képest megállapittassék a 
termés, tekintet nélkül a jégverésre. A máso
dik meghatározni a termésben való mentm- 
leges veszteséget, mely a jég által megsemmi- 
sittetett. A harmadik a minőségi értékcsökke
nés kimutatása. És e részben abból indulunk 
ki, hogy ha a jégverés olyan természetű, hogy 
az egész táblát egyenletesen érte, akkor azt 
mondjuk, hogy az egész termés károsodott, 
úgy, de ebből csak egy bizonyos százalék, 
mondjuk lÜ°/0 semmisült meg. A fentma- 
radó 90%  értékenyészetet szenved. Tehát 
a beváltási tételek és a termény minősége 
alapján ki kell puhatolni, hogy ez a megma
radt 90#/o mi árban értékesíthető s ezt venni , 
további számítási alapul. Tegyük fel, hogy egy 
hold dohány biztosittatik 14 m. mázsa termés
sel és 18 frt átlag-árral, a mi 252 írt biztosí
tott értéknek felel meg. A jégverés mérve olyan, 
hogy 10%  a dohányból megsemmisül, ez 140 
kg. súly és 25 frt 29 kr. mennyiségi veszteség. 
Marad még 1260 kg. 226 frt 80 kr. értékben, 
a dohány mint jégvert még mindig alkalmas
II. osztályú pipa dohánynak. Ha a II. osztályú 
pipa-dohány beváltási ara 12 trr, akkor 1260 
kg szorozva 12-vel, azaz a beváltási arral adja 
azt az értéket, mely a megmaradt 100%  biz
tosított értékből levonandó s a maradvány ké
pezi a szabályszerű levonásokkal a kártérítési 
Összeget, nem vevén ezúttal figyelembe a ki
sebb értékű kihányas és törmelék értékét. —
A dohány becsüles tekintetében körültekintő 
eljárást s alapos szakértelmet föltételez.

Általában a becslésre nézve még a kö
vetkezőket jegyezzük meg. Különösen mag
érésre teendő becsléseknél kikerülhetetlen, hogy 
a becslő a munkálat színhelyéről néha el ne 1 
késsék. Hogy a nagyobb karnak eleje vétessék, i 
nem lehet a takarással várakozni. IIv esetben j 
a munkát nem kell sem abban hagyni, sem { 
pedig várakozni, hanem a jégvert területen | 
apróbb mintaterek hagvandók. hogv abból az ! 
egészre alapos ítéletet lehessen alkotni. A minta- i 
tér a tabla 4— 5 helyén hagyandó néhány ! 
négyszögölnyi területen. Jól használható még 
ilyenkor a becsló által a környezet növényén 
a jégnyomok megfigyelése a becslés szempont
jából.

Gyakorlati tapasztalatok tanusaga szerint, 
a becslést sokszor alku tárgyának tekintve, fo
ganatosítják. Ha van eljárás, melv a biztosí
tási ügyletben való bizalmat és hitelt megren
díti, ugv ez bizonyára az. Látva a tél, hogy 
követelése tekintetében alkut kezdhet, követe
lését felcsigázza. A becslő ha 60%  kárt lát, 
30%-ot igér s most megkezdődik a hajsza. Az 
ilyesmi sokszor jelentéktelen karoknál idővesz
tegetésre vezet, mig a követelt és kínait ösz- 
>zeget ki egyenlítik. Ez az eljárás teremtette 
azt a nézetet, hogy a biztosítást nem tekintik 
olyan intézménynek, melv arra hivatott, hogv 
a gazdát az elemi károk áltál okozható kocz- 
kázat terheinek a viselésétől fölmentse, hanem 
igen is olyan üzletnek, a mely mellett nyere
ség származhatik.

Hát még ha a kiéheztetési fogásokat, meg 
a fondorlatok százféle nemét vesszük fel, me
lyekkel mind meg kell küzdeni. IndoKolt volna 
sok esetben a károk megtéritésére nézve, a 
biztosított termény átvétele s árának kifizetése, 
magát a terményt pedig a társulat nyomban 
értékesítené. Ez sok kellemetlenséget, félreér
tést megszüntetne; de el kell ismerni, hogv 
nagyon sok bajjal járó dolog. Azonban alkal
mas arra, hogy kölcsönös megnyugvásnak vál
jék forrásává.

Kölcsönös méltányosságra van szükség. 
Ha a kárt a becslő a valóban létező alapokon 
becsülte meg, adja értésére a biztosítónak, hogv 
több kára nincs. Igaz, hogv a károsult más 
szemmel nézi kárát s a valónál a legtöbb 
esetben többet vél; de ha tapasztalatból tudja, 
hogv méltányosak iránta, könnyebben talál 
megnyugvást. Lehet, hogy erre az alapra he
lyezkedve, talán gvakoriabbak lesznek kezdet-

[ ben a választott bírósági esetek, de később 
azok száma a bizalom feléledése folytán, a mi- 

| mmumra fog apadni.
És végül a kárbecslések tekintetében, hogy 

a becslő megfelelhessen mindazon igényeknek, 
a melyek egyéniségéhez kapcsolódnak, ismer
nie kell a mezőgazdasági Üzlet elméleti és 
gyakorlati oldalár, behatóan kell foglalkoznia 
mindazon mellék körülményekkel, a mik a , 
becslésekre bármely irányban befolyást gyako
rolnak.

A jégverés által okozott károk felvételére 
jegyzőkönyv vétetik fel, hol minden egyes vi
szony, melv a becslésre tartozik, kifejezést nyer.

Dohánytermelési kísérlet.
A m. kir. dohányjövedék központi igaz

gatósága a saját és a dohánytermelő közön
ségnek nagy hasznára igen üdvös mozgalmat 
inditott meg nem régen : midőn egyrészt bő
vebb terméseredmények elérése, másrészről 
pedig szivarlevelek előállítása czéljából, egy 
kísérleti sorozatot állapított meg , melynek 
segedelmével alaposan kipuhatolandók lenné
nek, úgy a terméstöbblet, mint a jobb anyag 
előállításának módozatai. A gazdasági szak- ' 
iskolák közül, a dohánytermelésre alkalmas 
talajjal bírók kötelezve lévén a kisérhtek kö
zül a viszonyaik között alkalmasnak vélt mód
szer végrehajtására: az adui földmives iskola 
ezek közül, ez idén a páros és az egyenközü « 
sorokkal eszközölt összehasonlító kísérletet.

E kísérlet czélja kipuhatolni: nincsenek-e 
az egyenközü sorok levelei jobban kitéve a 1 
szélnek és a munkások által okozható sérülé- 
seknck, mint a páros sorokéi: melyik mive- 
lési mód mellett nyerhető nagyobb és sulvo- ; 
sabb levél: fejlődnek-e úgy a páros sorokban 1 
a keskenyebb sorok felé eső levelek, mint 
ugvanazon sornak az átjáró (szeles sor) felé 
eső levelei:

A sorok úgy állíttattak: hogy a páros 
sorokban a párok egymástól 50 emre, ugyan
ott az átjárók 90 cm re, az egyenközü sorok 
70 cmre *, mindkét módszernél pedig a növé
nyek távolsága egymástól 50 cm. volt. Egy
forma nagyságú területen tehát teljesen egyenlő •

! volt a növények száma s igv teljesen a mód
szer következményének javára vagy karára 
írandó a különbség.

Az eredményt a következő táblázat tün
teti fel:

Páros toroknál Egyenk6.il so- 
roknal

Dohány fe
leség

osztály
V H

osztály Z*.
I II. III. r. I. II. III. o

K i 1 o g r a ni 111

Szegedi ró- 
zsadohúny 92 81 8 181 53 91 10 1 154

A táblázatból az ;ümk ki: hogy a páros 
sorok termése, egyszerűen ha a tömeget te
kintjük is. nagyobb s értékesebb levelekből is j 

, többet nyújt, mint az egyenközü sorokban 
! termelt. Ami azt illeti, hogv a páros soroknál, 
i a szükebb sorok felé növő levelek fejlődése 
i nem hátráltatik-e esetleg ? azt lehet mondani, 
j  hogy legalább a szegedi rózsadohánynál ez 

semmi befolyást nem látszik gyakorolni e te
kintetben ; a féleség már maga olyan, hogv 
ha tálán szélesebbre hagyatnék a sor, nem 
használná azt ki tökéletesen. Annak a körül
ménynek. hogy miért többet érő a páros so
rok termése, ez esetben hajlandó vagyok azt 
fogadni el okul : hogy az egyenközüeknél 

| több lesz a munkások által okozott sérülés s 
| igv több jut uz alsóbb osztályokba, mint 
J amott.
i Szabd István.

Kis-Oroiz község múlt évi dohány- 
termése.

Az elmúlt 1889-ik évben 479 kholdra 
adatott termelési engedély, mely földmennyi
ség pontosan be is lett ültetve.

A tavaszi idő igen kedvezett a tavaszi 
munkálatokra és szorgalmas népünk minta
szerűen el is készité a dohányültetésre szánt 
földet.

A rásza, a kikindai kertekben, kitünően 
sikerült, jó és erős rásza volt elég. A rásza 
ki ültetése május végével kezdődött s junius 
második felében be is lett végezve. A rásza 
kiültetése azonban nagy fáradsággal járt, mi
vel az akkor uralgott szárazság miatt igen sok 
vizet kellett hordani s a földeket többször fol
tozni, de ennek daczára mégis egyik-másik 
föld kissé hézagosán maradt.

A kiültetett és megmaradt rásza már ju
nius végével igen szépen fejlődött és megerő
södött, mivel junius 23., 24., 25., 28. és 29-én 
igen szép cs termékenyítő esőnk vala. Nem
különben julius első három hete is igen ked
vezett a dohánynak, amennyiben 4., 5., 6. és 
19-én négy jó esőnk vala. Ezen kedvező idő
járás következtében dohányunk oly rohamosan 
s oly kitünően fejlődött, mint mar régen nem. 
Dohanvunk ezen időben oly szép, olv buja s 
olv gazdag volt, hogv öröm vala ránézni s a 
gazdaközönstg a legszebb reményekkel volt 
eltelve.

De — fájdalom! — a szép remény csak
hamar eltűnt, mint a rövid álom. A szép re- 
menvt szomorú való váltotta föl. Julius 24 én 
i s z o n y ú  j é g  é r t e  h a t á r u n k a t ,  melv 
összes dohányunkat elverte \ erre jött julius 
27-én az ó r i á s i  szél ,  melv a már megsé
rült leveleket összekuszálta, törte. E jég és 
szélvihar majdnem egész Dél-Magvarország fö
lött dühöngött, mert érintene a szegedi, kun- 
félegvházi, cs.-apátfalvai, csánvi, csongrádi, 
csókái, n.-becskereki és zsombolyai beváltó 
körzeteket.

Ezen fájdalmas csapások után jött a ká
nikulai hőség, mely nagyon hátrálta a bete
ges, sérült dohány kifejlődését. Augusztus hó
ban háromszor, 11, 14. és 28-án volt eső. De 
ezen jó esők sem bírtak a szenvedett csorbát 
kiköszörülni, mivel ekkor a dohány szedése 
mar folyamatban volt.

A kánikulai hőségben a nép által „banka* 
néven üsmert féreg lepte el a dohányt, mely 
nem rágás, hanem mérges nedve által tett 
kárt a legszebb levelekben. Amely levelet e 
férgek csszeniászkáltak, íz  masnap hervadni, 
sárgulni kezdett.

Ily elemi csapások után csakis gyenge 
eredményre számíthattunk. Es mind e bajok
hoz jött a szeptemberi és októberi roppant 
esőzés, mely a dohányt épen a szárításban 
érte s így a mi ;ég. szél és féregtől megma
radt, azt az eső tette tönkre. Az eső több 
mint három hétig tartott. Kukoriczank a föl
deken és udvarokon kicsirázotr, dohányunk 
pedig a pajtában és a szárítókon rohadt.

Ennyi s ily nagv csapások után valóban 
csoda, hogy népünk még oly dohányt is szál
líthatott, mint a minőt szaltitott, a nn csakis 
a megfeszített munkának tulajdonítható.

Nagyon természetes,' hogv ilv viszonyok 
között mind a hozam, mind a minőség nagvon 
változó. Volt a hozam kholdankint 600— és 
1100 kiló, tehat középszámitással holdankmt 
800 kiló. A beváltási ár mmázsánkint 16— 18 
és 2n frt közt váltakozott. A holdanként! nyer* 
bevétel 100— 130 írtra tehető. Az átlagos hol- 
dankinti nvers bevétel 84 frt 80 kr. volt, mi
után a 479 holdon termett dohány összértéke 
40.659 frt 50 kr. volt.

Az itt említett holdankinti bevételnél csak 
két esetben mutatkozott jelentékenyebb bevé
tel, t, i. a földes uraságnal, melv két holdat 
mintaszerüleg kezeltetett s pajtában gerebenen 
(Exsiccator) szárittatja a dohányt. Ezen két 
hold adott 2010 kiló dohányt, melvért a kincs
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tár 401 írt 78 krt fizetett, tehát egy hold 
200 írt 89 krt jövedelmezett. De —  kétségen 
kiviil — ha a jég el nem veri a dohányt, a 
két hold 600 frtot is jövedelmezett volna.

A másik N v á r y  J á n o s  gazda volt, ki 
egy holdról 1139 kiló dohányt szállított, 
melyért 195 frtot kapott, tehát csak 5 írttal 
kevesebbet, mint a minta-kertészet. Megjegy
zem, hogy ezen derék magyar gazda közsé
günk első dohánytermelője, kinek rendesen 
legszebb s legjobban kezelt dohánya van s a 
ki máskor is, most is megmutatta, hogy szor
galom és jó akarat mellett lehet szép dohányt 
előállítani. Dicséretet érdemel.

A rásza a magas kormány által adott k i- 
g v ó s i  dohánymagból volt. Ezen dohányfaj 
teljesen megfelel talujunk viszonyainak, mert 
hamarosan erősödik s gyorsan fejlődik.

A múlt évi hozam minőségre nézve ki
tűnő. Épsége finom; ize könnyű, kellemes, 
nem fojtó; színe gyönyörű sárga és barnás; 
a bordák vékonyak, hajlékonyak. Szóval: szín- 
és ízre kitűnő.

Ambrus Józse f
kis-nroKzi plébános.

Kérdések és feleletek.

i.
K é rd é s  : K n még niaig sem vagyok

egész tisztában az uj dohánytörvények azon 
intézkedésével, hogy külön simító helviséget 
kcll-e építeni; azt. hogy a pujtákátalakitása 
bizonytalan időre el lett halasztva, e becses 
lapokból már többször olvastam, de a simító 
helyiség felöl még nem emlékszem, hogy 
lett volna valami; ennélfogva kérem, szívesked
nék tudatni, hogy az is nem el lett-e halasztva 
a pajtákkal ?

P.-Földvárt. 1890. márcz. 2-án
fíag h y  József.

*

V á l a s z : Hégi termelőkre nézve ugv a 
szántó pajtáknak szabályszerű átjárókkal való 
átalakítása, valamint közös simító helviségek 
felállításának kötelezettsége elhalasztatott; s a 
m. kir. pénzügyminisztérium által ez idő sze
rint még a pajta átalakítás és simitóház épí
tésének határideje még meghatározva nincs.

Részünkről azonban csak a legmelegeb
ben ajánlhatjuk, hogy ezen átalakításokat a 
termelő urak saját érdekükben mielőbb meg
tegyék.

A szerkesztőség.
II.

K é r d é s : Lehet-e egv 20 öles kertészlakás
ból felét, tehát 10 ölet egybeszakitva simító he
lyiségül használni, vagyis nem ütközik-e tör
vénybe, ha az épület fele lakásul, a másik 
fele simító helyiségül használtaik ? ha külön
ben u simító helyiség külön bejárattal bír s 
ajtó által nincs a lakással egybekötve. 

Kaszaper, 1890. febr. 27.
7 . Gy.

V á la s z  : A kertészlak és simító ház egv 
fedél alatt lehet; ez a szabályokba egyáltalán 
nem ütközik, különösen akkor, ha a simító 
ház külön bejáratai bír. — Az átalakítás te
hát a tervezett módon megtehető, csupán arra 
figyelmeztetjük, nogv azon idő alatt, mig a 
simító há'.ban dohány van. azt sem lakásul, 
sem egvéb más czélra használni nem szabad.

A szerkesztősig.
III.

K é rd é s  : Szükséges-e a pajtákat a régi ter
melőknek átalakítani? Ezt ugv a magam, 
mint több termelőtársam nevében kérdezem

A mi a simitó helyiséget illeti, azzal én 
már rendelkezem, és arra azt mondom, hogy 
az minden termelőre nézve igen üdvös dolog; 
bár régen rendelte volna ezt a törvény. Az 
én dohányom soha rendesebben nem lett cso

mózva, mint most a külön simitó helyi
ségben.

Nagy-Abony, 1890. márcz. 14.
G. L . és  több ierm elötdrsa.

*
V á la s z : A régi termelőknek haladék en

gedtetett a pajták átidomitására nézve *, azon
ban a kinek módjában van, oda kell a saját 
érdekében törekedni, hogy elegendő és czél- 
szerü pajtája legyen, mert épugv, amint a si
mitó helyiségnek hasznos voltát elismeri, még 
sokkal hasznosabbnak és jobbnak fogja az 
elegendő és jó pajtákat találni.

A szerkesztőség.

IV.
K é r d é s : Ez idén kapván dohánytermelési 

engedélyt, most termelek első ízben, minek 
folytán pajtákat épitendek. Kérem az e téren 
tapasztalt termelőket, szíveskedjenek útbaiga
zítani, mily pajtát épitessek V mily széles, hosz- 
szu s magas a legczélszerübb ? zsindely vagy 
nádfedö jobb-e? Az anyag hol szerezhető 
meg? mibe kerülhet a pajta 12 holdra? Egy
szóval, igen megköszönném a teljes és rész
letes felvilágosítást. Tisztelettel

Atkár p. Vámos-Gvörk 1890. 7/III.
Z alesky  Jen ő .

*
V álasz : *) Az országos m. gazdasági 

egyesületnél Budapesten kapható 25 krért egy 
kis füzetke, melynek czime ,.Miiven legyen a 
pajta és siniitóház.u Ebben legjobban eligazod- 
hatik. Különben holdanként 100 Q  ürméter 
megkivántatik.

A tető legjobb, ha gyékény, vagy nád, 
vagy zsupszalmával fedetik, zsindely egváltalán 
nem alkalmas.

Az anyag beszerzése a helyi viszonyok
tól függ. — Hogy minő utón szállíthatja a 
fenyőket legolcsóbban, ettől van függővé téve 
az ár

A  szerkezztöség.
V.

K érdés: A törvény azt rendeli, hogy 
minden öt holdnyi dohánytermeléshez legyen 
a termelőnek 20 Q  méter nagyságú simitó- 
helyisége. Azt azonban nem tudom — és e 
miatt vagyok bátor kérdést intézni t. szer
kesztő úrhoz —  hogy ha az engedélyezett te
rület 2 0 —25 katasztrális hold: megengedi-e a 
törvény, hogy a termelő a simításra ugvan- 
azon egy majorban, sőt egy udvarban levő, 
egymáshoz tiz-tizenöt méter távolságra eső, a 
törvénynek egyébként teljesen megfelelő k é t 
simitó helyiséget használjon .'

Kecskemét, 1890. niárczius Í0.
Szűcs Ferencz.

*
V á ls s s  : Igenis megengedi. A simító he

lyiségeket a törvény ugv is elégségesnek fo
gadja el, ha azok bármire használhatók egész 
éven át, csakhogy a simítás alatt kizárólago
san csakis e czélra alkalmaztassanak, és hogy 
akkor ezen helyiségekben semmi idegen tárgv 
dohányon kívül ne legyen.

A  szerkesztőiig.

I R O D A L O M .

—  A jégkár ellen való biztosítás és a 
károk becslése. Irta: S z ü t s  Mihály, debre- 
czeni gazd tanintézeti tanár. A jeles munka, 
melyről már mu.t számunkban említést tér
tünk, megjelent. Mint ezime is mutatja, a biz
tosítás kérdésével foglalkozik és pedig beha
tóan tárgyalja a kérdés egyes oldalait. Bővebb 
ismertetése helyett közlünk belőle lapunk más

*) A mi válaszunk mellett mindig szívesen köz
lünk másoktól érkező válaszokat is.

A szerkesztőség.

helyén egy mutatványrészt, melyben épen a 
dohány biztosításáról szól.

A füzet bolti ára 1 frt 50 kr. s úgy 
szerzőnél, mint bármely hazai könyvárusnál 
megrendelhető.

V E G Y E S E K .

Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket 
Is, akiknek előfizetésük a mait hó 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 . 1 „

Az előfizetési pénzek a „Magyar Do- 
hányujság“ kiadóhivatalához, Budapest, VI., 
Podmaniczky-utcza 1 . szám alá intézendők.

A „Magyar Dohány újság* 
kiadóhivatala.

— Kinevezések. A m. kir pénzügy- 
miniszter: B a r  ó t i  E d e  pénzügyminisz
teri fogalmazót, ép úgy B e c k e r  A d á m
II. oszt. dohánybeváltó felügyelőt, pénz
ügyi tanácsosokká és I. oszt. dohánybe
váltó felügyelőkké nevezte ki.

— A műtrágya alkalmazása. A f öld mi ve-
lési miniszter a múlt évi november hóban 
kérdő-ív megküldése mellett fölkérte az 'ősz- 
szes állandó gazdasági tudósitókat az iránti je- 
lentéstéteire, vájjon járásuk területén alkalmaz- 
tatik-e a műtrágya? Most újabban felkérte a 
miniszter azokat a gazdasági tudósitókat, kik 
jelentéseiket ez ideig még nem tették meg, 
hogy az említett adatok közlésére vonatkozó 
jelentéseiket, illetőleg a pontosan kitöltött kérdő
ívet mielőbb küldjék be.

— A gyakorlati exsiccátor abbeli lele
ményes találmánya, hogy a kapcsokat zsi
negre is lehet alkalmazni, (levonva egyes 
apró dolgok tökéletességre hozatalát) sze
rintem. a szárítás okszerűségére nézve a 
legjobb lesz. mert ez olcsó, czélszerü, és 
könnyen alkalmazható lesz és az apróbb 
termelők közt is tért fog nyerni.

Egyesek abban fogják találni aggo
dalmaikat, hogy akkor, a midőn a dohány 
a simitó házakba hordatik és rakásra te
szik, hogy az alkalommal a kapcsok hegyei 
össze fegnak kúszni, és egymásba térni és 
a levelekbe kárt tenni; no de ezt vigyá
zattal ki lehet kerülni, és a szegeket illetve 
kapcsokat sokkal tompábbra lehet készíteni 
mint a hogy most vannak, és azért a czél- 
nak teljesen meg fognak felelni.

A  szerkesztő.
— Monarchiánk a berlini értekezleten

A Berlinben e hónap 15-ikén összeülő nem
zetközi munkásértekezletre Ausztria képviselői 
gyanánt Migerka min. tanácsos cs központi 
iparfelügveló, továbbá Veigelsperg min. taná
csos vaunak kiszemelve. Magyarországot a 
„Búd. Kor.a tudósítása szerint dr. S c h n i e  
r e r  Gyula és G r a e n z e n s t e i n  Béla min. 
tanácsosok, továbbá Szterényi József kolozs
vári iparfelügyelő képviselik majd. Schnierer 
min. tanácsos, a kér. minisztérium iparügvi 
osztályának főnöke és Szterényi József, ipar- 
felügyelő, a kér. minisztérium szakközegei; 
Graenzenstein min. tanácsos, a dohányjövedéki 
igazgatóság és az állami dohánygyárak főnöke, 
a ki évek során át a bányaügyeket is vezette, 
a pénzügyminisztérium szakközege.

— A riczinus termelés ügyében élénk
mozgalom indult meg; eddig már mintegy 
50-en jelentkeztek kisérlettétel végett. Mint 
Schwarz Izidor — ki ez Ügyet hazánkban
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először karolta fel s ki franczia riczinusolaj- 
iparosokkal szövetkezve, ez Üzletet Magyar- 
országon lendületre kívánja hozni — közli, 
már eddig is sokan fordultak direkte hozzá 
magért, kik termelési kísérleteket tenni óhaj* 
tanak. Tudatja továbbá, hogy a riczinusz- 
mag megérkezett és igy az orsz. gazd. egye
sületnél előjegyzésbe vett termelők szükség
lete még kielégíthető. A kisérlettételre jelent 
kezett termelők névsorát a következőkben 
közöljük : A  k ö z v e t l e n  j e l e n t k e z ő k :  
1. gróf Zichy Nándor, 2. gróf Andrássy 
Manó, 3. József főherczeg, 4. gróf Csekonics 
Endre, 5. gróf Zselénszky Róbert, 6 . Metter
nich herczegné uradalmai. 7. gróf Somsich 
Adolf, 8. báró Brüssel, 9. Zichy István Mágocs, 
10. Markovich Antal, 11. grót Wenckheim 
uradalma, 12. Hatvani Deutsch, 13. Stern 
Gyula Hosszuhát, 14. gróf Elz uradalma 
15. Mezőgazdasági egyesület Kikinda, 16. 
Vargics Imre, 17. gróf Seiíern, 18. gróf 
Dessewti'y Vencsellő, 1Ö. Seif Merczifalva,
20. Hatos udvari kertész, 21. Blaskovich
Miklós, 22. Kövér János, 23. gróf Somssich 
Imre, 24. Ypsilanti herczegné uradalma, 25. 
Prokop uradalma Kevermes. Az o r s z á g o s  
g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t n é l :  1. Nagy-
Károly Tüske, 2. Wertheimstein Alfréd Nagy
várad. 8. gróf Zichy István Kis-jenó, 4. Szto- 
hulyák József Uj-Verbász, 5. Szakácsi Péter 
Nyitra, 6 , Veiszlovits Emil Pa.-lzsáp (Komá
rom vra.), 7. Gönczy Pál Budapesten, 8. dr. 
Brogyányi Lajos plébános Lekér, 9. László 
Zsigmond Budapest, 10. Kósa Imre Tisza- 
földvár, 11. Vadas Jenő Temesvár, 12 Zsom
bolyai uradalom, 13. Zekár József Tisza-Sza- 
jol, 14. Tshida Arthur Paks, 16. Kostván 
Ferencz Budapest, 16. Kállay Károly Farkas
aszó, 17. Hönig Mór Pa.-Fornád, 18. Dob- 
rovszky Gyula Röcsegics, 19. ifj. Nagy Pál 
Pa.-Kovácsi, 20. Taubingei Ágost Nagy-Pőre,
21, Farkas Ferencz Sándori, 22. Ruisz Gyula 
Mezőhegyes, 23. Szobonya Bertalan Ada, 24. 
Erős György Fényes-Litke, 25. Karsai Alnert 
és Vilmos Puszta N.-Telek.

—  Nemzetközi mező- ót gazdasági 
ktngrettzus Becsben, a  nagy és szép czé- 
lokat. melyeket az okszerű mező- és erdő
gazdaság maga elé tűzött, hogy ugyanis a 
földbirtok jövedelmezősége a mezőgazdák és 
erdőbirtokosok munkájának és intelligencziá- 
jának megfelelő módon fokoztassék, természe
tesen csak az elméleti és gyakorlati vivmá- 
nvok czélszerü felhasználásával és a mező- és 
erdőgazdaság terén működő összes erők össze- 
működésével lehet elérni.

Ámbár a szaklapok bő alkalmat nyújta
nak úgy az egyik mint a másik téren mű
ködő szakférfiaknak arra, hogy tapasztalataikat 
másokkal közöljék, mégis kevesen vannak, a 
kik ezt az utat választják, azért egyes kiválóbb 
szakférfiak, akik nemcsak magok szeretnek 
működni, hanem a közjó érdekében másokat 
is buzdítani szeretnek, igen alkalmas módot 
találtak a különböző gyűlésekben, kongresszu
sokban arra, hogy a szaktársak időről időre 
egymással találkozva, egymást megismerjék s 
tapasztalataikat s véleményeiket kölcsönösen 
előadják. Ilyen kongresszust rendeznek az idei 
bécsi gazdasági és erdészeti kiállítás alkalmával 
is szeptember első napjaiban. A kongresszus 
nemzetközi lesz. Jelentkezéseket valamint a 
napirendre kitűzendő kérdéseket a kongresz- 
szus bizottsága (Congress-Comité. Wien, I., 
Herrengasse 13) 1890. évi április végéig fogad 
el. A bizottság elnöke Hohenbruck Arthur 
báró, alelnöke Dimitz Lajos.

— A Sack-féle 25 000-ik vetögep Sack 
Rudolf plagwitz-lipcsei hírneves gazdasági gép-

gyáros a lefolyt 1889-ik év végével készítette 
el a huszonötezredik vetőgépét. E szerint e 
gyár a világ összes vetőgépgyárai közt az első 
helyet foglalja el, a mennyiben egyetlen egy 
sem képes e gépekben eddig ily óriási számot 
felmutatni. De még érdekesebb az a körül
mény, hogy e gyár az utolsó évben 2678 da
rab ily vetőgépet adott el, mely szám a kon
tinens bármely államának Összes gépgyára ál
tal együttesen készített és eladott vetőgépek 
számának felel meg. Ez az óriási kereslet ké
pezi a gazdaközönség legfényesebb ítéletét. Az 
évek során át tökéletesített és a gyakorlatban 
oly czélszerünek bizonyult vetőgépek két fő
osztályban készíttetnek és pedig sik és dom
bos, nehéz és könnyű talajra. Ugyan e gyár 
most bocsátotta ki háromszázezredik ekéjét, 
oly szám, melyhez kommentár nem szükséges. 
A magyar gazdaközönség különben is annyira 
ismeri e gyárnak különféle rendszerű és kü
lönösen mélyítő ekéit, hogy ezeknek előnyei
ről, kitűnő és szilárd szerkezetéről beszélni fe
lesleges volna. — Kiemelendönek tartjuk fel
említeni ez alkalommal azon körülményt is, 
hogy a Sack-féle gyártmányok terjesztésével 
Propper Samu már 9 esztendeje foglalkozik 
nagy előnyére mezőgazdaságunk felvirágozta
tásának és gépiparunk fejlesztésének, m»lv a 
Sack-féle gyártmányok tökéletessége folytán rá 
volt kényszerítve ez iparág gvors és a kor 
megfelelő vívmányaival karöltve haladó fej
lesztésére.

Szerkesztői és kiadóhivatali üzenetek.
Zaleszky Jenó. V á m o  s-(í y ö r k. A kért számo

kat b. czime alatt elmenesztettük. Kénléseire más 
helyen válaszoltunk jelen számban.

Szűcs Ferencz. K e c s k e m é t  A kér
dések és feleletek rovatában válaszoltunk kér
désére.

St. Gy. H o g s z n h i t .  Ha dohányamelep- 
szik. kérem azt azonnal átforgatni, még pedig 
egyes csomónkint, úgy hogy a melyik fent volt 
az fenekére essék, a melyik pedig fenekén 
volt az a tetejére essék, erre nagyon kell vi
gyázni A bányákat egész keskeny bélés nél
kül rakják egész alacsonyan és igy könnyen 
nem fog melegedni.

F. V. D e b r e c z e n .  Vegye köszönetün- 
ket. Türelemmel várjuk b. közleményét.

B. A. T  i s z a fii 1 d v á r. Igen helyesen 
cselekszenek, hogy simító helyiséget és pajtát 
építenek. A kinek módjában van. tegye is ezt.

Gr. Keglevich Gábor. K p r e  s-K á t a. Ij*en 
óhajtanám tndni. hogy Megyes-Bodráson mi
ként sikerült a dohány. Fekete Béla ur megir- 

I hatná.
Harkányi János. Zempl én Har kány.

A kért számokat legnagyobb sajnálatunkra 
nem küldhettük meg. minthogy teljesen elfogy- 

i  tak. A lapot ezután kívánsága szerint nem 
I Budapestre, hanem Harkányra fogjuk czimezni 
| ég küldeni.

Dr. Bakó Péter. D é v á v á  n y  a. Küazö- 
| nettel vettük. Egy kilé magot meneszteltünk. 
i Deutsch Ferencz T e l k i - T é t i  gazdagig.
1 — Schwelger Vilmos. K fi t e I e k. — Ledrrer 

Arthur és Károly. C s 6 k a Goldschmled 
Llpót. Al t o n y. Jó  csiraképességü tiszta sza- 
mosháti dobánymagot a részükre póstán elme
nesztettünk. Kívánnak hozzá szerencsét.

Kohn Gábor. B o r s o d-M e z ó-K e r e s z -  
t e s. Ürömmel hallottam, hogy jó  dohánya 
volt. annál inkább, mert tudom, hogy lapunk 

I buzgó olvasója ; a magot elküldtük
Tóth Péter. .1 á s z-F é n y s z a r n. Melc- 

1 gén ajánlani fogom.
..Gyakorlati Mezőgazda \ K a s s á n .  A ki- 

! vánt számot elmenesztettük.
Wel nberger Mór. B á k a i-L i g é t .  A Ró

zsa dohánymagot a szegedi felügyelőségnél 
I fogja kapni.

Mertzka J. Ottó. L e g e n y e - M i h á l y i .  Orvén, 
dttnk a viszontlátáson. Térszüke miatt czikkjét csak 
jövó számunkban tesszük közzé.

Baróti Ede doh. bev. felügyelő urnák, B u d a 
pe s t .  Érdeklődése lapunk iránt és elismerése, hogy 
a „M. l>ohányujság“ a dohánytermelő közönségnek jó 
szolgálatot tesz, nagy örömünkre szolgált. Kérjük 
ezutánra is szives érdeklődését lapunk részére. S 
most még gratulálunk a szép álláshoz, melyet — jól 
tudjuk — méltóan fog betölteni.

Mindazok, kik a dohánybe váltás ideje alatt lapunk 
érdekében működtek, vegyék hálás küszünetünket.

A dohánybeváltó felfigyelő arakat 
tisztelettel kérjflk, hogy az engedélyek 
kiadásánál a termelőknek lapunkat figyel
mükbe ajánlani, lehetőleg előfizetőket 
gyfijtenl s azután az előfizetőknek név
jegyzékét kiadóhivatalunkhoz elküldeni 
szíveskedjenek.

Tiszta szamoshátl maggal lapnnk 
kiadóhivatala szolgálhat. Kilója 5 frt.

M ég k a p h a tó : A dohányterm elők 
zsebnap tára, és tekintettel arra, hogy az 
idő annyira előrehaladt, ennek árát egy 
forintról 5 0  krajezárra leszállítottuk. A 
naptár általános elismerésnek örvend, és 
az olvasni tudó dohányos kertészeknek is 
igen ajánlatos volna.

Nyom. Márkus Samunál, Budapesten, Dorottya-ntrza fi. (Wurm-ndvar./
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