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Olvasóinkhoz.
Jelen számunkkal a Magyar Dohányujság 

immár hét és fél esztendős pályafutását teszi meg.
A ki figyelemmel kisérte e lapnak mü 

ködösét, az tudhatja jól, hogy kezdettől fogva 
a dohánytermelés ügyének minden irány
ban való előmozdításán táradozott. Abban az 
időben, mikor a Magyar Dohányujság megin
dult, a hazai dohánytermelés ügye a legszá
nalmasabb elhagvatottságban sinvlett. Nem tö
rődött vele senki. Nagyobb lapjainkban alig 
tettek róla említést, s a mikor a veteménvek 
állásáról rendes tudósításokat közöltek, a do
hányról némán hallgatott minden tudósitó. 
Szinte csodálatos volt ez a közönyösség 
szemben egy ilv nagvfontosságu termelvény- 
nyel.

Én, a ki a dohánytermelés kérdésével 
sokat foglalkoztam, beláttam e közönynek 
nemzetgazdasági szempontból való káros vol
tát, s feltettem, hogy e bajon segítek vala
hogy. Azt tűztem ki czélomul, hogy legalább 
gvönge tehetségemhez képest a közfigyelmet 
rátereljem a dohánytermelés ügyére, s egy
részt a termelés körül észlelt gyarlóságokat 
enyhítsem, másrészről pedig a hivatott ténye
zőket az ügvgyel való behatóbb törődésre ser
kentsem.

Megindítottam hát a Magyar Dohányuj- 
ságot. Nagyon szerény eszközökkel kellett 
kezdenem, mert egészen egyedül állottam, de 
a feladat a szó teljes értelmében lelkesített s 
nem kíméltem sem a munkát, sem az anyagi 
áldozatot *, megteremtettem a lapot, mely arra 
volt hivatva, hogy jelentős gazdasági ténye
zővé! váljék. Törekvésemet csakhamar erkölcsi 
siker koronázta, mert a lap megindulása után 
csakhamar megszűnt legalább részben az ed
digi bántó közöny. Szándékaimat csakhamar 
megértették a termelők, s megértette a dohány
jövedéki központi igazgatóság is. Egyrészről a 
termelés körül tapasztalható volt a gyakorlati 
Útmutatások és tanácsok haszna, másrészről

föllendült az ügv iránt való érdeklődét és a 
szakkörök, meg a napilapok is egyre jobban 
kezdtek foglalkozni a dohánytermelés ügyével.

Az igazi czéltól még nagyon messze va
gyunk, de a kezdet nehézségein szerencsésen 
túlestünk. A kitűzött feladathoz való őszinte 
ragaszkodás, szorgalmas munk-r az én részem
ről ; a jó tanácsoknak komoly megfontolása és 
bizalmas támogatás a közönség részérö. meg 
hozhatják a munkának további áldásos gyü
mölcseit is.

Teljes Önérzettel mondhatom, hogy a 
.Mag var Dohánvujság4* az okszerű dohány- 
termelésnek valóságos úttörője volt; működé
sének helyességét elismerték a termelők és el
ismerte a dohányjövedéki központi igazgatóság 
is. Később a lap tere kicsinek bizonyult az 
egvre nagvobb arányban szükségessé vált fej
tegetéseknek, és hogy a természetes fej
lődésnek akadálya ne legyen, újabb anyagi ál
dozatok árán megnagyobbítottam a lapot úgy, 
hogv 189<h január 1 -tői kétszerakkora nagy
ságban jelenik meg, mint azelőtt, anélkül, 
hogv előfizetési árát emeltem volna. Biztatott 
a reménv, hogv jó szándékaimat megérti a 
tisztelt közönség és kétszeres támogatásban 
tog részesíteni. E tekintetben nem is lehet 
panaszom. Elvégre is a termelők azok, a kik 
leginkább meggyőződhetnek a »Magvar Do- 
hánvujságc hasznosságáról, a mire nézve ki
váló szakkörök és szakfértíak nem egyszer 
nyilvánítottak előttem igazán kedves elisme
réseket.

Ámde azt tapasztaltam, hogy a termelők 
nagv részénél egy egészen téves, mondhatom 
alaptalan hit uralkodik, a mely kisebb-nagyobb 
mértékben bizalmatlanságot kelthet lapom iránt 
s annak rosszakaratú terjesztése árthat a jó 
ügvn< k. Ez a hit az, hogy engem a kormány 
nagv anyagi támogatásban részesít; más szó
val: subvenczionál. Hát egyszerűen nem igaz! 
Kijelentem, hogy a  „ Magyar Dohányujság“ a 
kormánytól semmiféle támogatásban nem része
sül, s a „Magvar Dohányujság4* teljesen füg
getlen minden szubvenczióra alapítható fel
sőbb befolyás alól. Én anyagi támogatást nem 
kérek és nem is várok. Ha a kormány jónak 
látja azt, hogy a lap terjesztése érdekében 
az ugvnevezett „erkölcsi támogatást4* megadja, 
ezt a maga érdekében tenné, a nélkül, hogy 
ezért bármi néven nevezendő függőségi vi
szonyt akarjon elérni.

A „M agyar Dohányujság- nem politizál 
és nem politizált soha, kezdettől fogva meg
maradt a gvakorlati Útmutatások terén és 
czikkeit számtalanszor reprodukálták a nagyobb 
ellenzéki lapok is, melyek valóságos forrásnak

tekintik a dohánytermelés kérdéseiben. Ámde 
a kormány beláthatja azt, hogy a mikor a 
„Magyar Dohányujság** általában a hazai do
hánytermelés előmozdítására törekszik és tö
rekvéseit jó eredmény is követi, ez a kincs
tárnak is jelentékeny hasznára van. Annak, 
hogy a termelők jobb minőségű dohányt ter
mesztenek, a kincstár még nagyobb hasznát 
látja, mint a termelő maga. Ezt hosszasan 
magvarázgarni szinte felesleges. Mi termé
szetesebb ilyen körülmények közt, mint az, 
hogv a kincstár igen szívesen látná, ha a 
„Magyar Dohányujság1* minél szélesebb kör
ben terjedne e l ; ettől a hazai dohánytermelés 
általános javulását várná s ebből az általá
nosjavulásból a kincstárnak lenne a legnagyobb 
haszna.

Nekem közvetlen czélom nem az, hogy 
a kincstárnak váljak hasznára, hanem az, hogy 
a dohánytermelés ügye föllendüljön, hogy a 
magyar dohány minél jobb minőségre emel
kedjék, hogy a magyar dohánytermelők az 
okszerű gazdálkodás magaslatára emelkedjenek. 
Hogy a kincstár az ebből folyó konzekven- 
cziákat a maga javára alkalmazza, az a kincs
tár dolga s ha a dohányjövedéki központ 
igazgatóság a maga hatáskörében tesz egyet- 
mást a végből, hogy a dohánytermelők figyel
mét a „Magyar Dohánvujságu-ra felhívja, ezért 
nagy köszönettel tartoznám neki, különösen, 
ha ezt eredményesnek is látnám, de semmi 
irányban sem kötelez le.

A dohányjövedéki központi igazgatóság 
tett is néhány ilyféle lépést; a többi közt 
utasította a dohánybeváltó hivatalok vezetőit, 
hogy a „Magyar Dohányujság u-ot, mint e 
szakmában egyedül dolgozó lapot, a terme
lőknek kiváló módon figyelmébe ajánlják. Ezt 
a dohányjövedéki központi igazgatóság bizo
nyát a nem az én kedvemért tette, hanem a 
kincstári érdek szempontjából, hogy igv a ter
melők a Dohányujság4* gyakorlati Útmutatásait 
megszívlelhessék. Teljes elismeréssel és köszö
nettel tartozom a dohányjövedéki központi 
igazgatóság élén álló miniszteri tanácsos GrUn- 
zenstein Béla urnák azért, hogy lapom iránt 
érdeklődik és lelkesedik, de tudom, hogy neki 
is rosszul esnék, ha azt, a mit ö sok jóaka
rattal tett, puszta erkölcsi támogatásnál többre 
magyaráznák.

És mégis alkalmasint ezek az intézkedé
sek kelthették fel a subvenczióban való hitet. 
Hát őszintén megvallom, hogy a dohánvbe- 
váltó tiszt urak — nem tudom mi okból — 
kevés kivétellel, túlteszik magukat a felsőbb 
utasításon, sőt itt-ott részökről még rosszaka
ratot is tapasztalok ; szóval az „erkölcsi támo-



M agyar Dohányujság
Julius 1.

Megfigyelések az aradi m. kir. dohány • 
termelési mintatelepen

Irta : Gamberssky Jó isef, dohánybeváltó hivatali főnők 
Aradon.

1. K orai ültetés.
E g y  visszapillantás a lefolyt két év

tizedben elért dohánytermeléseinkre azon 
sajnálatos tényt szolgáltatja, hogy a teljes 
eredményű dohánytermelések, melyeknél 
tudvalevőleg a termény' minősége is je le
sebb szokott lenni, legalább itt nálunk, az 
Alföld déli részében, mindinkább ritkáb
bakká lesznek. Statistikai adatokkal iga
zolható be, hogy a dús termés, azaz kát. 
holdankint tí—8 métermázsát számítva, tiz 
év alatt átlagosan csak egyszer üt be. kö
zéptermések 1—5 métermázsáig ugyanezen 
időtartam alatt négy-ötször fordulnak elő, 
mig a többi évekre 3 — 4 métermázsányit 
resultáló gyenge termések esnek. Minden 
közepes esztendőre következik tehát egy 
silányabb mig ellenben a jó termésnek, tiz 
esztendőn belül, rendesen egy mostoha
év, 2 — 3 métermázsányi eredménynyel áll 
szemben.

Így az aradi beváltó kerületben kát. 
holdankint átlag term ett:

1880 évben . . . . • . . .  630 kg.
1*81 r . . . . . . .  383 „
1882 „ ......................................446 r
1883 r .................................... 410 -
18*4 r .....................................  383 r
188:* r ....................................  300 „
lt 86 r ......................................248 „
1887 ,   352 .
1*88 r .............................308 r
1 * 8 0 ..........................................66Ü r

vagyis tiz évben átlagosan 43o klg. Az ezt 
megelőző 187ü— 187‘J-iki tiz évi cyclus 
énnél még gyengébb átlagot, t. i. csak 3"»4 
kgot mutat föl.

Mily elenyészően kicsiny ezen ered
mény, és mekkora évi vesztesége ez a 
nemzeti közvagyonnak, ha a termelésnek ily 
mérvű kevesbedése mellett meggondoljuk 
azt, hogy normálisan kedvező viszonyok 
között kát holdankint 8— in métermázsa 
csak az anyalevelekben megteremhetne!

Dohánymintaültetvényemen a sarjuter- 
més beszámításával termett

1S88 évben , 
1880 _ .

. 1866 kg. 
1606 „

A gyengébb termésnek okát általán 
a dohánytermelésnek aránytalan extensivi- 
tásában, másrészről a talajnak kiméletlen 
kizsarolásában hitték feltalálhatni.

Ezen nézetnek meg is volt a maga 
teljes jogosultsága, mert az országnak egyes 
részeiben, nevezetesen oly bérleteken, me
lyeknek szerződései lejáróban voltak, va
lóságos rablógazdálkodást űztek, a talaj
nak kizsarolását teljes kimerüléséig hajt
ván, a minek egyenes következménye az 
lön, hogy a magas kormány ezen barbárálla
potoknak egvszer már véget vetendő — 
kényszeritve érzé magát, törvényt alkotni, 
melylyel a dohánytermelési engedélyezést 
szabályozta, azt az illető földbirtokoknak 
kiterjedésével hozván kellő arányba.

Magától érthetőleg ezen rendszabály 
által a termelőknek csupán azon nem szi
lárd része sujtatott, mely a dohánytermék
nek ezélzott minőségével vajmi keveset 
törődött; a consolidált földbirtok ennek 
utána is. mint ennek ellőtte is — talajá
nak jó karban tartásáról gondoskodott, és 
nem csak az öt éves, hanem a hat - sőt 
helyenként a nyolez éves vetésforgási tur
nust tartotta be.

Dohánytermelésünknek látszólagos ha
nyatlását mások a hiányos művelésnek 
hajlandók betudni. I)e ezen feltevés nem 
állhat meg. mert ki vonhatná kétségbe, 
hogy a m k. ministeriumnak életbelépte, 
az országos gazdasági egyesületnek meg
alakulása, az önnálló dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság telállitása és az ezen té
nyezők által foganatosított jótékony intéz
kedései közűi szakavatott vándortanitóknak 
egyes termelő községekbe való szétküldése 
óta. továbbá a dohánytermesztés tanának 
a m. k. gazdasági tanintézetekben, és a 
földműves iskolákban program szerű lég és 
kötelezett tantárgyként való felvétele és vé
gül a mi derék „Magyar Dohányujság**-unk- 
nak lankadatlan működése óta éppen a 
dohánytermelés terén nem jelezhető lénye
ges haladás >

gatás“ jelentőségét — fájdalmamra bar — nagy 
mértékben redukálnom kell.

Legyenek meggyőződve t. olvasóink, hogy 
a „Dohányujság" eddig is mindig csak a terme
lők érdekeit tekintette közvetlenül, s jövőre 
is csak azon lesz, hogy a hazai dohánytermelés 
Ügyét előmozdítván, ez áltál a feladatául kitű
zött gazdasági missziót teljesítse. És ez irány
ban dolgozni fogunk mint eddig szorgalmasan, 
buzgósággal, kitartással. A monopólium ter
mészetéből folyik az, hogy a jó termelés ki
válóképen érdekében van a kincstárnak, s hogy 
a kincstár érdeke összeesik a termelők érde
kével ; hiszen most már, a mikor a kiviteli 
termelés megszűnt, a termelőnek csak egyet
len vevője van s ez a kincstár.

Kérjük az olvasókat, legyenek irántunk 
teljes bizalommal és támogassanak tovább is 
becsületes törekvésünkben.

Budapest, 181H). junius 30.

Daróczi Vilmos
a rMagyar Doliányitjság" szerkesztője.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . .  4 frt.

Fél évre . . . 2 *
Negyed évre . 1 „

Tisztelettel kérjük azon t előfizetőin
ket, a kiknek előfizetésük lejárt, szíves
kedjenek előfizetéseiket mielőbb megújítani.

Az előfizetés megkönnyebbítése végett 
jelen számhoz postautalványt is csatoltunk.

Az előfizetések lapunk kiadóhivatalá
hoz, Budapest. V I. Podmaniczky-utcza 1. 
sz. intézendÓk.

Tisztelettel

A „Magyar Dohány újság** 
kiadóhivatala.

T Á R C Z A .
Hogyan művelték a dohányt 100 évvel 

ezelőtt ?
n.

Az eddigiekből láttuk a régi dohánvter- 
melók melegagyainak elkészítési módját. Lát
tuk azt, hogy a könyv írója mindenre kiter
jesztette figyelmét, mi a czél elérését előse
gíti és a mi a dohánytermelés első alapját 
van hivatva megvetni Nagyon természetes do
log, hogy ha már, legyen az bármilv terme
lési ág, azt kezdetben, mintegv csirájában is 
rosszul kezeljük, mit varhatunk az aratás 
idején V

Úgy vagyok én evvel a kis kopott köny
vecskével, mint az egykori ember, kinek azt 
mondták, válaszszon, mit akar enni: rántott 
levest arany tálból, avagv hús levest fa tál
ból V és ö az utóbbit választotta. Hogv miért ? 
azt magvarázni fölösleges.

Nem neheztelnet tehát rám a t. olvasó, 
ha az ódon könyvecskéből még egv fejezetet 
fogok közölni, nem ugyan azért, mintha va
lami újat és jobbat nyújthatnék, de meggvö- 
zödésem, hogy a sok uj között, melylyel ma
napság utón útfélen találkozunk, az a régi 
mód, melyet megismertetek, ha nem is jobb, 
de oly jó mindenesetre lesz. mint az alig, vagv 
egyáltalában ki nem próbált művelési mód.

Félre teszem tehát az aranytálat, a rán
tott levest és magam elé veszem a fatálat.

ü. g.
Minek utána ily formán elkészíttetett a 

meleg agv, a' feljebb említett kikelet idején 
vettessék cl abba a dohanvmag az itt követ
kezendő mód szerint:

a) A meleg ágyon lévő földnek külső 
része legalább mint egv tél hüvelyknvi mély
ségre razatassék tel : a többi pedig valamint 
előbb volt, ugyan azon letapodott formán 
hagNaitassék meg azért, hogy a palánták ne 
ereszthessenek igen hosszú, következendő ké
pen vékony gyökereket, melyek által közön
ségesen erőtlenekké válnak és az általültetés- 
kor leroskadnak.

b) A ki azt akarja, hogv a dohány mag 
könnyebben és előbb kicsirázzék, minek előtte 
el »'csse. -  V óráig salétromos vízben áztassa.

c) Hogv pedig a mag az elvetéskor egv- 
aránt essék a tőidbe, azaz: hogv egv helven 
ne igen csoportos, más helyen pedig ritka 
légven, ennek a hibának eltávolítására szük
séges, hogy igen vékony és porhanvó földdel 
egyelhessék meg, melyet azon telül sarga do
hány porral is meg lehet szaporítani.

d) Az ily minden kitelhető egvarányos- 
sággal elvetett magnak tetejébe ejtessék ros
tán által minden hantosságtól megtisztított 
vékony porru föld, mely vagy késsel, vagv 
mi egyébb könnyű eszközzel egyenessé tétes
sék és kevéssé lenyomassék.

c) Egy néhány nap múlva meg lehet az 
ily tormán elvetett magot ganéj vízzel, vagv 
ennek fogyatkozásában foh ó- vagv esővízzel

mind az ált l̂ mértékletesen Öntözni, melv ön
tözést akkor ki keli hagvni, a midőn még 
erős fagyoktól lehet tartani.

f Hogv pedig a tagv a magnak és más
részt u palantaknak ne árthasson, szükséges, 
hogy a meleg ágy apró juhganéjjal gyöngén 
meghintessék. A többi között, hogv a palán
táknak ne árthasson a tagv, ez elten legba- 
torsagosabb orvosság e következendő, tudni 
illik: Helyheztessék a meleg ágvnak mind
egyik végére egy-egv vízzel megtelt edény, 
annak utánna sodortassék szalmából egv oiv 
hosztzuságu vastag kötél, melv az egész me
legágy hoszszát által érje és ennek egv vége 
ebbe, más vége pedig aniazha a vízzel meg
tel: edénybe bocsattassék. Hogv pedig ez a 
szalma tekercs a meleg agvat ne érje, de el
lenben attól magasabban se legven egv ember 
lábnvomnyinál felemelve, ily esetre ütessék a 
a meleg ágv közepébe egy két ágú karó, 
mely az említett szalmatekercset áltáljában 
egyenlő magasságban tartsa.

g A ki ellenben a meleg ágvat üveg ab
lakokkal. deszkákkal vagv gvékcnvekkel be
fedi, akkor ugvan a feljebb említett juh ganéjt 
és a most elő hozott szalma kötelet kihagy
hatja, mindazonáltal el ne mulassza az üveg 
ablakokat, deszkákat, vagy gyékényeket szép 
csendes időben az ágyról leszedni, azért, hogv 
ez áltál a palántákra ama igen hasznos friss 
levegő ég mennyire lehet behathasson ; mert 
való az, hogy azokon a vidékekben, melyek
ben a tartománynak helvheztetése miatt végbe 
lehet vinni, hogy a melegágyak minden be-
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Ha tehát dohányterményünk ma, da
czára emlitett, habár lassú, de szakadatlan 
culturhaladásunknak. sem a belföldi gyár 
tás- és fogyasztók igényeinek sem a ki
vitel követelményeinek nem felel meg. és 
ha továbbá figyelemre méltatjuk azt, hogy 
25—30 évvel ezelőtt, és ennél is tovább 
visszafelé menve, egészen keztbtlege.s* eljárás 
mellett, — mint azt nekünk öreg. tapasz
talt gazdák beszélik, — mennyiségileg 
úgy, mint minőségileg sokkal előnyösebb 
eredményeket értek e l : akkor a jelenlegi 
jobbadán csak a „gyenge közép* körül mozgó 
eredményeknek az előadottakon kívül egyéb 
okai is kell, hogy legyenek és nem hiszem, 
hogy tévedésben lennék, a midőn ezen 
okokat az illető évek időjárási viszonyai
nak kedvezőtlen voltában, az az a légköri 
csapadékok hiányában  illetve elégtelenségében 
kerese.n és másrészről a férgeknek botrányos 
befolyására vezetem vissza.

Az eddig észlelt tapasztalatok legalább 
azt igazo:ják, hogy dús dohánytermés csak 
azon években mutátkozott. a melyekben 
bőséges csapadékok uralkodtak és a kiül- 
teteit palánták kevésbbé támadtattak meg 
a férgek által. Azon körülmény, hogy szá
raz években a férgek általi pusztítás általá
ban nagyobb mérvű szokott lenni a dohány
ültetvényekben, a legtöbb termelőt azon né
zetre csábította, hogy a gyakoribb esőzés, és 
főleg nagyobb nedvesség a férgekre megsem- 
misitőleg hatnak. Sőt egyes dohányos ker
tészek azt is állítják, hogy erős zápor után 
a dohánysorok között itt-ott felpukkadt 
férgekre hernyókra) akadtak. Az entimo- 
logisták azonban kétségbe vonják, hogy 
kedvezőtlen időjárási viszonyok a mező- 
gazdaság ezen ellenségeire lényeges be
folyást gyakorolhatnának, mig másfelől 
meg-megengedik, hogy az élelmen kívül 
kiválóan a jó  időjárás (a melegség) tarto
zik a rovar életének és tenyészetének fő- 
feltételeihez ; hogy továbbá azon rovar, 
mely specialiter a mi dohánypalántáinkra 
nézve oly veszélyes, az árnyékkal szemben 
a napfénynek, a nedvesség ellenében a 
szárazságnak ád elsőbbséget, és a nedves
ségből csupán annyit használ fel, a meny
nyi élete fenntartásához feltétlenül szüksé
ges; végül, hogy a zord időjárás és a ned-

ledezés nélkül szabadon hagyathassanak, min
denkor erősebb és tariósabb palánták terem
nek, mint sem azok, melyek a befedett ágvak
ban elgyengülvén erőtlenül neveltetnek.

4- §
A földi bolhák ellen, melyek a palán

táknak gyakran és pedig nevezetesen szok- 
tanak ártani el annyira, hogv sokszor a me
leg ágynak elkészítésében és a magnak elve
tésében tett munkát és fáradságot áltáljában 
haszontalanná teszik, az itt következendő több 
tapasztalások által helybehagvatott oltalmazó 
orvosságokkal lehet élni;

a) Hogy ha a nn lég ágyban levő ga- 
néjra hordatott föld minden esztendőben do
hány csutákból égetett hamuval, vagy

b) dohány porral, vagy
c) a tesücsináló szemetjére kihordatott 

marhaszarvból fűrészelt aprólékos hulladékok
kal jó formán megkevertetik, vagy pedig

d) Ha az egész meleg ágy és a kicsirázó 
palánták olyan vizzel öntöztetnek meg, a 
melyben dohánvlevelek vagy pedig ezeknek 
csutái tüzettettek. Végtére

c) az által is meg lehet a palántát az 
emlitett balháktól oltalmazni, hogy ha min
den esztendőben uj palántás, azaz: meleg ágy 
készíttetik ; mind az által mivel az abból való 
régi ganéj és földnek kihordása által a dohány 
termesztőnek munkája szaporodik és más 
egvébb gátlások is okoztatnak, arra való nézve 
ez nem annyira javasoltatik, mint a feljebb 
előszámlált hasznos orvosságok tanácsoltatnak.

vesség csak a szaporodásra és a költésre 
lehetnek hátrányos befolyással.

Nem czélja jelen soroknak és nem is 
érzem magamat arra eléggé hivatottnak, a 
döntő szót e tekintetben hangoztatni, a két 
fél közül melyiknek van igaza ? Az én ál
láspontomból sok évi tapasztalataimra és 
okszerű megfigyeléseimre támaszkodva, — 
e helyütt csak annyit említhetek, hogy tény 
az, miszerint növekedésben előbbre haladott, 
a jobban kifejlődött és egyszóval az erő- 
teljes dohánynövény a nálunk évenkint 
nagy mennyiségben fellépni szokott ugy- 
nevezet pajor vagy pajodoknaky helyesebben 
az éjjeli bagolypille, Argrotis (Noctua) 
segeium s. v hernyójának és részben a 
még sokkal veszélyesebb, de nem oly tö
megesen előforduló drótféregnek, az Agrio 
tes (Elater) obscurus L . álczának, több el- 
lentállást tud kifejteni, mint az elsatnyult, 
vagy fiatal palánta. Előfordul ugyan, kü
lönösen első és második kapálás után, ha 
t. i. a férgek más eleséget nem találnak, 
hogy az erős. szárban már ujjnyi vastag 
palántával is felveszik a harczot és azt 
csakugyan meg is rágják, vagy teljesen 
tönkie is teszik. De a csak megrágott erős 
palánta néha leküzdi a szenvedett sérel
met, oldalt uj gyökeret hajtva, helyrejő. 
A földszinén teljesen lerágott nagyobb nö
vényt ellenben nem kell pótlólag utána 
ültetni, mert gyökérperipheriája már meg
lehetősen terjedt lévén, alólról menten to
vább hajt, és levelekben olv sarjut szol
gáltat. mely minőség tekintetében az anya
leveleknek nem igen áll mögötte és telje
sen kifejlődött állapotban még az exquisit 
szakember sem mindig képes azokat az 
anyaievektől megkülönböztetni.

K ivételt képeznek a drótjéreg által 
megtámadott palánták, miután ez a szár 
székébe fúrja be magát egész a gyökérig, 
annak nedvét kiszívja, ekként a növény 
organismuNa pusztul el, és ily palántái ki 
kell emelni és uj által pótolni. Szerencsére 
nem fordul elő az Elater féreg oly nagy 
mennyiségben, mint az Agrotis hernyó és 
jobbára csak a gyengébb palántákat vá
lasztja ki magának zsákmányul.

Tény továbbá az is, hogy a férgek 
által okozott pusztítás mindig június havá

5. §.
Minek utána már a dohánvpalánta mint 

egv öt levéllel bir, és ezek közül a két első 
kgalább két uinvi szélességre nevelkedett, ideje, 
hogv áltál ülte!tes*ék ; mert ha igen elnó, az 
uj földben igen nehezen foganod k meg. azon 
felöl az ilvetén későre kelt elhalasztás azt nö
vésében is igen hátráltatia.

6. §.
Azon estve, mely után következő reggel 

a dohánv-termesztő kiakarja palántáit az ágy
ból szedni az elültetésre (hogy ha már az ágy 
előbb eső által iól meg nem ázott) azt vizzel 
annvira megöntözni, a mennyire kívántatik, 
hogv egv részént a palántát gyökerestől köny- 
nvebben kilehessen venni, más részént a föld 
annak gyökeréhez jobban ragaszkodhasson.

Az ilyetén kiszedése a palántáknak reggeli 
időre rendeltessék, minek utana arról a harmat 
már egészen lehullott.

Az igv gyökerestől kivont palánták azon 
föld hulladékokkal együtt, melyek azoknak 
gyökereiken függenek, helvheztessenek vala
mely dézsának, vagy akár mely más edénynek 
fenekére dűlő félben ; ebben az edényben pe
dig csak annyi ganéj, vagy más olyan viz le
gyen, melyben juh ganéj ázott, hogy a palán
tát gyökerénél feljebb el ne bontsa.

Ilven móddal el lehet ugyan a palántákat 
azoknak legkisebb ártalmok nélkül egynéhány 
napig tartani, mindazáStal mindenkor jobb, 
hogy ha még azon nap, melyen kiszaggattat-

ban éri el tetőpontját, a midőn t. i. a hőség 
intensivebb lett és a megnőtt Agrotis- 
hernyó már már bekövetkező átalakulása 
küszöbén, progressiv módon mind falán
kabbá lesz.

Ja j annak a kistermelőnek, ki a me
legágyak készítésére általán kevés súlyt 
fektetvén, hernyógazdag években dohány
földjének beültetését ezen időszakra ha
lasztja ! Okosabban tenné, ha földjét men
ten felszántaná és egyébbel, gabna vagy 
takarmánynemüvel vetné el gyorsan, mert 
mindenesetre csak problematikus ered
ményre lehet kilátása és e mellett a foly
tonos foltozásnak fáiadságos munkáját és 
a víznek erőfeszitő kihordását megtaka- 
rithatná. másrészt pedig földjének lucra- 
tivebb felhasználására becses időt is nyer
hetne.

Hogy a palánták korai ültetése csak
ugyan hatásos práservativum a féregrágás 
ellen, végül még az a körülmény is bizo
nyíthatja, hogy tavalyi kísérleti ültetvénye
men eszközölt kijavítása a férgek által 
okozott károknak, teljes megbízhatóságot 
és hitelt érdemlő jegyzeteimnek tanúsága 
szerint, a korai ültetésnél 7— 8"/„-ra, a jú 
niusi ültetésnél ellenben 2*>°/0-ra rúgott 
Hasonló arány mutatkozik ez évben is.

Ha tehát evidens az, hogy a férgek 
főpusztitási időszaka junius havára esik és 
tovíbbá, ha világos az. hogy a növésben 
előrehaladottabb és erőteljes dohánypalánta 
az Agrotis-hernyó és részben az Elater- 
álczának nagyobb ellentállást képes kifej
teni. vagy hogy a vastagabb és kem é
nyebb szár neki kevésbé izü k : ezen fontos 
felfedezésjután az okszerű dohánytermelő vál
jon mire ügyeljen leginkább ? Az én nézetem 

i szerint mindenekelőtt arra, hogy a kritikus 
féregrágás időszakát lehetőleg meg kell előzni, 
azaz a súlypontot k o fa • palánták nevelésére 
kell fektetni, hogy a kiültetést m ár április 
hő végével vagy legkésőbb május havának  
első napjaiban  lehessen megkezdeni, mert 
az enyhe, többnyire félborult, itt-ott mégis 
egy-egy jótékony esővel megszakított idő
járása a májusi hónapnak, valamint a bő- 

| vebb éjjeli harmatok, nemcsak a kiültetett 
palántáknak gyorsabb növekedésére, ha-

nak, estve felé a nékiek elkészített földi e ál- 
talültettetnek.

Hogy egy hold földbe mennyi palántát 
ültetlek, azt a IM-ik czikkely 5 ik §-a mondja 
el. És pedig: Ugyanazt a módot kell meg
tartani az ágyaknak hosszában is ugv, hogy 
minden két palánta között 2 1/* ember láb— 
nvomnvi üres hely hagyattassék.

A dohány palántáknak az ilyetén elülte
tések módjok szerint egy hold földbe, mely a 
mint feljebb en littetett 24 ágyat, mindegyike 
40 ölnyi, avagy 250 ember lábnvomnyi hosz- 
szuságura vévén foglal magában, nem szüksé
ges ugyan több 9216 gyökér palántánál, mind- 
azáltal nagyobb bátorság kedvéért arra az 
esetre, a midőn valamely ellenkező időnek 
ereje a palántákat semmivé tehetné, tanácsos, 
hogy egv palánta helyett mindenkor kettő 
egvmástól mint egy 4 hüvelvknvire távol ül- 
tettessék és csak három vagy öt hét múlva, 
minek uránná már a palánták valamennyire 
megerősödtek és az igen közel létei miatt 
egvmást a növésben hátráltathatnák, egvet 
azok közül, a mely erőtlenebb, vagy ha pedig 
mind a kettő jó erőben állana is. mind az 
által még is mindenkor egyet hlveéböl ki kell 
pusztítani.

A befejező közleményben még a negye
dik czikkelvből fogok némelv érdekes riszt 
közölni, mely leginkább a dohány levelekkel 
való bánásmódot tárgyalja.

Hreblay Emil.
(Befejezd közlemény következik.)
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nem azok további és successiv fejlődésére 
is felette üdvösek, sőt pótolhatatlanok.

A férgek pusztító periódusának kike
rülése oly módon, hogy bevárni akarnók az 
Agrotis-hernyónak bebábozását, a mi csak 
junius hó végével következik be, azon egy
szerű okból kivihetetlen, mert a kánikula 
közvetlen beállta előtt dohányt ültetni nem 
lehet.

A korai palánták miként es2közlendő 
nevelésére vonatkozólag egyszer már, gon
dolom két évvel ezelőtt, elmondtam e be
cses lapokban nézeteim, t.

Miután azonban a jó  és kipróbált dol
got nem lehet elég sokszor magasztalni, e 
szempontból ezúttal ismétlésbe akarom ma
gamat ragadtatni, a következő eljárást a 
legmelegebben ajánlván :

A melegágy számára szükségelt föl
det nem közvetlenül felhasználása előtt, 
mint eddig szokásos, hanem, a mi egyéb
iránt egyre megy, és általában több mun
kába úgy sem kerül, egy évvel a  felhaszná
lás előtt kell megrostálni, kevés finom ho
mokkal, meg érett trágyával keverni és 
1— 2 lábnyi magas rakásokba felhalmozva 
hagyni.

Ha dudva mutatkozik rajta, egyszer- 
kétszer át kell kapálni, ősszel pedig az 
egész rakást felásni. vagy áthányni Az 
egy évig tartó fekvés által a világosság
nak, az esőnek és szélnek; a nap mele
gének és a téli fagynak befolyása követ
keztében nemcsak a földnek elmállósa lesz 
kellően előkészítve, és ekképen hajtó ereje 
tetemesen fokozva, hanem a sok dudva- 
mag és rovarpete is távol tartatik ily mó
don, minek folytán későbben a melegágy 
is inkább lenne megóva az ártalmas be
folyásoktól és a palántákra hátrányos több
szöri gyomlálás is elmaradhat. Ezen eljá
rásnak főelőnye azonban abban nyilvánul, 
hogy a melegágyak készítésénél nem va
gyunk az ezen időben néha uralkodni szo
kott kedvezőtlen időjárástól korlátozva, sőt 
attól teljesen függetlenül, a fentebb leirt 
módon elkészített földet nedves, sőt fagyos 
állapotában is lehet a melegágy trágyaré
tegére hordatni és a dohánymagot tetszés 
szerinti, előzetesen meghatárazott napon el
vetni. Az idén is p. o. márczius elején a 
föld meglehetősen keményre volt fagyva 
és noha egy lábnyi magas hóréteg takarta 
a föld színét és bár künn vígan szánkóz
tak, én mégis ezen körülményre való min
den tekintet nélkül magvaimat már márcz. 
8-án vethetém el.

Azon termelőknek tehát, kik a fentebb 
jelzett kertészetileg történő előkészítését a 
földnek elmulasztják az előző évben eszkö
zölni, be kell vámiok, a mig az megszik
kad, a mi által nemcsak a palántáknak fel
nevelésével késnek meg, hanem azon előny
től is megfosztják magukat, mely abban 
fekszik, hogy a kiültetést már április 
végével teljes lendülettel foganatosíthat
nák, mely eljárástól esetleg a dohányter
mésnek egész sikere is függhet.

Habár a fentiek előadásából kivilág- 
lólag én kezdet óta a korai ültetésnek hü 
pártolója és védője vagyok, egy csanádme- 
gyei nagytermelő által ez évben kisérlet- 
képen már áprit hó 12-én megkezdett ki
ültetést mégis egy kissé tulkorainak tartom 
m ég pedig azon egyszerű indokból, mert 
ez időtájt nálunk az éjjelek egyrészről még 
nagyon is hűvösek és a külső zord leve
gőhöz nem igen szokott melegágyi palánta 
ezáltal könnyen szenvedhet, másrészről, 
mert a növény, mig az intensivebb mele
get nélkülöznie kell, a növekedésben úgy 
sem megy előre, csupán tengődik, vegetál 
és e mellett azt is koczkáztatjuk. hogy — 
mint mondani szokták — elvénhed.

Én ez évben április hó 24-én, tehát 
12 nappal későbben, mint az említett csa-

nádmegyei nagytermelő, kezdtem meg a ki
ültetést és alkalmam nyílt azt a m egfigye
lést tenni, hogy a palánták majdnem két 
hétig egy és ugyanazon stádiumban ma
radtak, annyira, hogy már clvénhedésüktől 
tartottam. Csakis május kezdetével, nagyobb 
melegeknek beköszöntével és egy jó  eső 
után volt a lassú növekedésnek nckiindu- 
lása észlelhető.

Az egy héttel későbben, tehát április 
hó végével ültetett palánták, korábban ül
tetett társaikat úgyszólván teljesen utól- 
érték, a kettő között alig vehető észre kü
lönbség, elannyira, hogy az igen korai ül
tetéssel, ez évben legalább, nem sok van 
megnyerve. A lehetőség azonban nincs ki
zárva. hogy a Szent-György-nap körüli ül
tetéssel más években ne lenne jobb siker 
elérhető, mert általában hangoztatják, hogy 
ez évi vegetátió az április hó közepétől 
május idusáig tartott időszak alatt sokkal 
lassúbb menetű volt és még a dudva sem 
nőtt oly buján, mint egyébkor, a mi az 
akkortájt, heteken át tartott legtöbbnyire 
hűvös és félborult időjárásnak tulajdonít
ható

Ez alkalommal említés nélkül nem 
hagyhatom, hogy a fent leirt korai ültetés 
előnyei csakis az itteni, az Alföld déli ré 
szében uralkodó climatikus viszonyokra vo
natkozhatnak.

Felső-Magyarországon és Erdélyben p.
o. a szószetinti betartása risicóval volna 
összekötve és ott az egy-, esetleg két 
heti késedelem teljesen indokoltnak tekint
hető.

Végül még szükségesnek találom, a 
korai ültetés ellenségeinek kik jelenleg 
majdnem kizárólag kulturális haladásunk 
bárminemű vívmányai iránt valóságos an- 
tagonismussal viseltető, a vívmányokat ne
hezen acceptáló azon kistermelők sorában 
találhatók fel, kik makacsul csakis a régi 
idők maradványaiba kapaszkodnak — ama ki
fogására is reflectálni, mely szerint a korai 
ültetés egy esetleges utófagynak eshetik 
áldozatul. Az megeshetik. nem tagadom, 
de ha a dohány megfagy, akkor egyéb 
vetések is elfigynak és akkor az egész 
vonalon mindenütt amúgy is újból kezdő
dik meg a munka. Szerencsére azonban ily 
elementáris katastropha az éveknek csak 
igen hosszú sora után fordul elő. Nem cse
lekednénk-e tehát oktalanul, ha attól való 
félelmünkben, hogy p. o. 15 év alatt egy
szer elfagyhat a dohány, 14 éven át a ko
rai ültetésnek kézzelfogható előnyeiről le
mondanánk :

Egyébiránt, szerény nézetem szerint, 
hatalmunkban áll füstölések alkalmazásával 
a dér által keletkezhető károkat teljesen el
lensúlyozni, a fagy  által okozhatókat pedig 
némileg enyhíteni, mérsékelni, és pedig any- 
nyival is inkább, mert ily csapás sohasem 
ér bennünket készületlenül, hanem rendesen 
előre küldi hírnökeit.

Ezen^ előjelek többnyire 1— 2 napos 
hideg, eső és a levegőnek azt követő ál
talános lehűlése alakjában mutatkoznak. 
Ha ily időjárás után a hőmérő esti kilencz 
óra tájban, fi— 7°-ra sülyed, akkor ez, ha 
egyidejűleg az ég is kiderül, a szél meg 
lecsillapodik, a közelgő dérnek vagy fagy
nak meggondolást érdemlő jelének tekin
tendő. Ezen csalhatatlan előhírnököknek 
közeledésekor igyekezzünk régi polyvát, 
kukoriczaszárat, félig száraz ganajt s cgyébb 
féle rothadt hulladékot a dohányföldnek 
északi s észak-keleti oldalára vitetni, ezen 
anyagokat 5 —5 ölnyi távolságra apró ku- 
paczokban felhalmozni, s kezdjük meg már 
hajnali 2 órakor a füstölést, melyet reggeli 
fi óráig élénken folytatni kell.

A R ajna mellett, a hol a májusi fa
gyok gyakrabban szoktak fellépni és a 
szőllőket meg gyümölcsösöket fenyegetik, 
egész mentőegyesületek szervezkednek, me

lyek a füstöléseket szurokkoszorukkal esz
közük és mint mondják, sikerült is nekik 
nem egy bortermést nagyrészben ezáltal 
megmenteni.

Tülttfgetós és aldohányttfrés.
A  halmozásnak a talajhoz képest ma

gasan vagy alacsonyan kell történni, de 
mielőtt azt megtesszük, előbb szükséges 
minden még meglevő gyomot kiirtani. Mi
után ez megtörtént, tiszta megporhanyitott, 
lehetőleg nyirkos földet kell a halmozás
hoz alkalmazni.

Erős kötött földnél nem kell a hal
mozást magasra csinálni, de a homok ve- 
gyületü és homok-talajban szükséges a ma
gasabb töltögelés, már csak azért is, mert 
a meredek halomról a porhanyós íöld le
szokott csúszni.

A  töltés lényeges és fontos m unka; 
szükség van arra, hogy a tőke szilárd ala
pot nyerjen, ellentálló képessége legyen a 
vihar és szelek ellen ; de legfőképen szük
séges arra nézve, hogy a tőkét nedves
séggel táplálja, a mennyiben a m egpor
hanyitott halom a nedvességet magába 
vonja és a szükséges nyirkosságot folyton 
megtartja a gyökérnek. Ennek szükséges
ségét talán felesleges is ecsetelni, mert 
minden jóravaló gazda azt úgy is tudja. 
De én mindig szeretem ezt a netán fele
dékeny termelők figyelmébe ajánlani, és 
azokat emlékeztetni.

Mielőtt a töltögetést megkezdjük, le 
kell a megsárgult aljleveleket törni, nehogy 
azokat a földdel betemessük. A  töltögetesi 
munkánál szintén óvatosan kell eljárni, ne- 
hogy a tőkét a kapa élével megsértsük.

Az aljdohány szedésnél a tőkén lévő 
más sértett, beteg vagy lesárgult leveleket 
szintén közzé kell szedni; — ezeknek ke
vés fonnya^ztás kell. mert úgy is elég 
fonnyadtak arra nézve, hogy felfüzettes- 
senck. Ha fel van fűzve be kell az üres, 
szellŐs pajtába akasztani egész ritkán, mert 
van hely hozzá elég : és miután már majd
nem szárazak. össze lehet kissé szoritani. 
V égleges helyére akkor kell akasztani, a 
midőn az anyalevél szedésének ideje be
következett.

Az ilyen kezelés mellett az aldohány- 
ból is egesz jó  vágó anyag szokott lenni, 
és gyakran megtörténik, hogy ezek II. 
ossztályba is besoroztatnak ; de ha ezeket 
a szokott módon kerítésre és más e féle 
helyekre akasztjuk, a hol harmat, eső és 
szelek folyton rongálják, ott azok épen- 
séggel értéktelenné fognak válni; — el
lenben, ha azokat rendesen miveljük és az 
említett módon bánunk el vele, hasznave
hető anyagot nyerünk ben n e; pedig ezen 
eljárás semmi féle különös költséget sem 
igényel.

A töltögetés munkájánál fordítsunk 
figyelmet a meghagyott m agtőkékre, me
lyeket, ha még eddig ki nem szemeltünk, 
ez alkalommal ki kell szemelni és kiváló 
gondos munkában részesíteni.

D. V.

Sorvetogép a dohány vetéséhez.
Nem is szükséges sokat bizonyítgat

nom, hogy milv rendkívüli előnyöket nyújt 
egyes termelvényeinknél azoknak sorba 
való vetése. Eegszólóbb bizonyítéka ennek 
az, hogy az egész világon mily nagy e l
terjedtségben van a ve őgépek használata, 
mert már minden gazda belátja, hogy a 
sorvetés folytán nemcsak jobb terménye 
lesz, hanem jóval több is. Innét van, hogy 
a vetőgépek használata világszerte oly ro
hamosan elterjedt.

E  lapok tisztelt szerkesztője mindig 
felemeli szavát a dohánynak is sorban való 
vetésére.
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Minden tavaszszal emlegette volt, hogy 
a melegágyakba a magot nem szórva, de 
rendes sorba kell vetni; hát ez igen szép 
és helyes — elvileg, —  csak hogy a gya
korlatban. ott a hol nagyban termeltetik a 
dohány, puszta kézzel alig vihető keresz
tül. Minthogy szerkesztő urnák a sorve- 
tésiránti nézetét én is osztom, megígértem 
volt, hogy az eszmét egy találmány által 
fogom támogatni és érvényre segíteni.

Most már annyira jutottam, hogy egy 
kis fejtöréssel szerkesztettem egy kis kézi 
sorvetőgépet, a melynél a magszórás m e n 
nyisége szabályozható; az alap az, hogy 
vet 2 centiméter sortávolságban egy-egy 
milimeterre 1.5 magot, a mi azonban több 
fogaskerék állitása által oly formán vál
toztatható, hogy fokozatosan bővítve kétszer 
annyit is, és fokozatosan apasztva felényit 
is lehet vetni. A gép 15 sort fog vetni és 
a munka szaporábban fog mehetni — egy 
kis ügyességgel — mint a kézzeli szórva- 
vetés. Elkereszteltem pedig „Prácisióu-nak.

Hogy miképen fogom szerény talál
mányomat a forgalomnak átadni, úgy, 
hogy a hazai dohánytermelő gazdaközön
ségnek vele lehetőleg minél jobb szolgála
tot tehessek, az iránt még véglegesen nem 
határoztam. Egyelőre csak jelezni akartam, 
hogy készítettem egy szerkezet, mely a 
czélnak teljesen megfelel. A további lépé
seket fentartom magamnak s annak idején 
tudatni fogom e becses lapok tisztelt ol
vasóival.

Hertzka J .  Ottó.

Szemle.

Hogv jövő évi dohánytermésünket bizto
sítsuk, legszükségesebb tudni való. hogyan 
kell a éTiagtókéket kiválasztani és azokat ápolni.

Csak a legerőteljesebb, fajtiszta tőkék ha
gyandó'* meg.

Mihelyt a virág mutatkozik, a szár olda
lán fejlődő maghajtásokat le kell törni, hogv 
a tőke koronáját képező virágzat tisztán ma
radjon, mely mindaddig a tőkén hagyandó, 
mig teljesen megérik.

Ekkor a virágot a szárból egv darabba 
lemetszük és finom tüllbe, vagy nagyon ritka 
vászonba kötve, felkötjük valami száraz, szel- 
lös helyre, például a padláson.

Amint a magtartó tökéletesen kiszáradt, 
a magot kicsépeljük belőle és finom rostán át 
megtisztítjuk.

Az ekképen nyert tiszta magot aztán 
szára?, szellős helyre teszszük.

A magtőkék kiválasztásánál főképen a le
velek állására és arra kell ügyelni, hogy a le
velek bordái egymástól minél távolabbra el
ágazók és egymással párhuzamosan, egv irány
ban haladók legyenek.

A palánta kiültetésének végső határ
napja- Az 1887. évi XLIV. t.-cz. 3. §-a értel
mében a dohanypalántákat csak junius hó 
végéig szabad kiültetni, következőleg a me
leg- és hidegágyak julius hó 5-ig okvetlenül 
megsemmisítendők.

Ezen tilalmat áthágó termelők 5 forinttól 
50 forintig terjedhető bírsággal fognak bűn
tetteim és ismétlés esetében az azt elkövetők 
a termelésből kizárhatók.

Sarju dohányt, az idézett törvény 14-ik 
§-a alapián, csakis felsőbb hatóság engedélye 
mellett szabad nevelni *, tehát azok, kik ezen

tilalmat önhatalmúlag megszegik, az engedély 
elvesztésével is büntethetők.

Kacs dohányt szedni tiltva van és az 
ezen tilalom ellen vétók a dohánytermelésből 
kizáratnak.

L . K . 0 .

A gyakorlati Exaiccator és a kincstár.
Becses válaszában, a melyben a * Magyar 

dohány újságban » volt szives ré-zesiteni —  a 
midőn magánlevélben nézeteimet a Fáv-féle 
gyakorlati exsicatorra vonatkozólag fejtegettem 
volt — nem tudok sehogy sem belé nyugodni. 
Nem tudok pedig belé nyugodni sok — ugv- 
szólván életbe vágó oknál lógva. Először is a 
kérdés fontossága magaban véve, annak keresz
tül vitelének hordereje illetőleg elmaradásából 
eredő hátranva nem hagy nyugtot, annál is 
inkább, mivel már nem olyan nagyon messzi tá
volban van azon időszak, a midőn el kell ma- 
uat határozni vagy a zsineg és közönséges ex* 
sicator rendszer mellett — vagy az uj Fáv-féle 
gyakorlati exsiccator mellett, a midőn föltesz- 
szük a kérdést, hogy „lenni vagy nem lenni**, 
mert a miiven bizonyos, hogy hozzá férhető 
ar mellett majdnem mindenki az uj találmány
hoz fordulna, ép olv bizonyos, hogy a most 

| szabott ar mellett csak egy napon csekély 
részé a termelőknek adná magát rá a nagy 
befektetésekre. Igaz ugvan. hogy kevesen fog
jak a régi berendezést télre lökni, de hozzá 
térhetővé kell az u; találmányt anyagilag is tenni, 
hogv ott a hol kiegészítésre van szükség vagy 
ahol a berendezés bővíttetik, kiterjedt mérték
ben lehessek a kísérleteket megfenni, mert 
szem előtt ke l l  mindenkor tartani, hogy a 
gazda eiött mindenkor mérvadó a beszerzési ár.

Nem tudok továbbá btle nyugodni, mert 
nem fogadom el azon érvet hogy azért, a 
miért mostanáig nem történt a kérdéses ügv 
által érintett iranvában — agaban — a gaz
daságnak, a minek meg kellett volna történni, 
tovább is összetett kézzel kellene azt nézni, 
daczára annak, hogv egv egészén uj mozzanat 
állott be ; nem helyes azon resignáló nyugodt
sággal elfogadott nézet, miszerint — mivel 
hogv föntről nem jön magától a •egitség, ma
gára kell hagvni a dolgot mig maga maganak 
utat nem tör, mert akkorra, a mig maga ma
ganak utat tor a mi dohánytermelésünk, el
veszítheti még azt a kevés reputatiót is, mely 
eddig meg van —  még magunk előtt is.

Végül nem tudok bele nyugodni abba, 
hogv az arra hivatottak esetleges kellemetler.- 
segek kikerülése czéljaból, egy ügynek buzgó 
támogatását hagyjak annyiban — vagy esetleg 
meg se kezdjék — melynek szükségességéről 
vagv üdvös voltáról meg vannak teljesen győ
ződve — azért mert más hasonló alka ómmal 
talán nem volt siker? — Szem előtt kell tar
tani az arra hivatottaknak, hogy mai nap a 
„nemesség kötelez,** de nem jogosít semmire.

Csak az olyan bajon nem lehet segíteni, 
melynek az okát nem tudjuk és melynek gyógy
szerét nem ösmerjük, de a kérdéses ügyben 
ezen körülmény nem áll fÖn ; tudjuk hogy ál
talánosságban a mezőgazdasag és különösen a 
dohanvtermelés mostoha gyermekei azon gond
viselésnek, melvet a kormánynak képviselnie 
kellene. Hat bizonv nagyon szomorú dolog, 
hogv ö Nagyméltósága a töldmivelési Minister 
ur nem támogatja a dohánytermelést kellően 
— mert, hogv a pénzügyministerium szabá
lyozza, az nem tartozik ide — vagy hogv más 
sürgősebb ügy által lévén elfoglalva, nem ér 
rá ilven csekélységgel bíbelődni mint a milyen 
csekélység a gyakorlati exsiccator az egész do- 
hánvszaritási módszerrel egvütt véve. Azonban 
abból, hogy a Minister ur figyelme nem terjed 
ki ezen ügyekre — legyen ennek oka bár mi 
is még koránt sem következni az, hogy a do
hánytermelők, és még inkább azok a kik hi
vat vák emezeknek érdekeit megvédni az apathiá- 
val határos közönynyel nézzék, hogy érdekök

ben mi sem történik. Meglehet, hogy az em- 
lékeztetést várják felsőbb helyen?

Nagy Sándor király tudvalevőleg igen bő
kezű volt és legaivált ha kértek tőle valamit, 
teli kézzel csak úgy szórta a drága ajándéko
kat; megtörtént azonban, hogy egy fiatal em
ber, a kit nagyon kedvelt és a kivel szabad 
idejében gyakran szokott labdázni, mivel nem 

1 kért soha semmit, valahogy kikerülte ebbeli 
figyelmét, úgy hogy soha semmit sem kapott. 
A fiatal embert — ámbár kabzsi nem voll —  
a dolog még is boszantotta, és segítendő a 
bajon azon cselhez folyamodott, hogy egy al
kalommal játszás közben nem a királynak, ha
nem mindig másnak dobta a labdát; utoljára 
ez még is feltűnvén a királynak, megkérdező, 
hogy ö miért nem kapja sohasem a labdát.
„ Azért, mert nem kérted,4* volt a rövid válasz. 
Nagy Sándor megértette az intést és a helyett, 
hogy megharagudott volna, annál gazdagabban 
megajándékozta a fiatal embert. — Hát ha a 
kegyelmes ur is csak az intést várja, hogy az
tán annál többet tegyen a dohánytermelés emel
kedése érdekében ?

Nem tudok azon föltevésbe belenyugodni, 
mintha hiábavaló fáradság volna a Minister 
urat ezen fogyatkozásra figyelmeztetni, mert 
alig hinném, hogv nem szívesebben venné hívei
től a figyelmeztetést, mint hogy például Her
mán Ottó interpellálja; „Van e tudomása a 
földmivelési Minister útnak arról, hogy daczára 
annak, miszerint a dohánytermelés legkimagas
lóbb ága volna a földészetnek — ha kellő gon
dozásban részesülne — milyen kezdetleges ál
lapotban stagnál? Van e tudomása arról, hogy 
most egy jó fej egy találmányt csinált, —  az 
úgynevezett gyakorlati exsiccatort — ncely hi
vatva van, az által, hogy^vele a dohány szárí
tása és aggarasa tökéletesen, és egészen a ke
zelő belátása szerint vihető keresztül — ezen 
a mezőgazdaságnak és lehet mondani azzal 
egvütt a haza érdekének sarokoszlopát képező 
földészeti és jövedelmi ágnak egészen uj, vá
ratlan lendületet adni, mely találmány azonban 
a kormány szükkcblüsége, vagy közönye miatt 
parlagon fekszik, mivel a jelen viszonyok kö
zött és a körülmények folytán a közönség 
nagy részének, mely kevésbé vagyonos, hoz
záférhettél)? Továbbá, ha van róla tudomása 
— a mint ez máskép alig lehet — intézke
dett-e már az ügy kerékvágásba hozatala 
iránt, és miben állanak ezen intézkedések ?• 
stb. stb.

Nem vagyok Hermáim Ottó és nem tu
dok úgy beszélni, mint ö, meg a pennát sem 
nvomom meg ugv, a hogy tenné ö vagy bár
mely más elvtársa, de mindenesetre fölteszem, 
hogv sokkal kellemesebben eshet a jóakaró 
alazatos figyelmeztetés, mint az ilyen forma 
interpe látió is, mely azonban a színhelyén 
néha leczkéztetés is.

A mi a gyakorlati exsiccator árát il
leti, nem kívánok annak részletezésébe bo
csátkozni, a személyes érdek megérintésé
nek kikerülése tekintetéből; ezt szorosan szem 
előtt tartva, mégis indítva érzem magamat 
azon észrevételre, miszerint egészen tárgyila
gosan tekintve a dolgot, Fáy ur — a ki ta
lálmányának gyakorlati tökélyéről Ítélve, kell, 
hogv gyakorlott dohánytermelő legyen — lég- 
czélszerübben tenné, ho^y ha találmányát át
adná valamely gyárosnak, mi által neki is 
meg volna a biztos, habár talán csekélyebb 
haszna, mint a kilátásbani, de bizonytalan, 
azon esetre, ha maga tartaná meg a kezelést. 
A közönség pedig mindenesetre nyerne, mert 
valamely nagy gyáros révén mindenesetre ju- 
tánvosábban juthatna a Fáv-féle gyakorlati ex- 
siccatorhoz. — Ha csak a kormány át nem 
venné.

Ez volna a legczélszerübb —  és hogy 
ha a földmivelési miniszter ur ő Nagyméltó
ságának bizalmi embere volnék, javaslatba is 
hoznám; a kiváltságot a kormánynak kellene 
megszereznie —  legyen annak dija akár húsz, 
akár húszezer forint — aztán nyilvános ver* 
senvt kiírni, hogy ki vállalkozik a legolcsóbb 
gyártásra. Minthogy azonban minden körül-
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roénvek között mégis sokba kell ezen uj be
rendezésnek kerülnie, az amugv is eléggé meg
terhelt dohánytermelőket egy bizonyos módo
sított hitelben részesíteni. Az alapszabályok 
megállapítása végett nem messzi kellene menni 
a példáért, mert hiszen a 16- és baromte
nyésztés emelkedésének érdekében is történtek 
hatásukban, ill. eredményükben kiváló sikerrel 
intézkedések és habár’ közvetlen a kormáy 
nem is csinált ió üzletet, a czél cl lett érve, 
a ló- és baromállomány értéke a hozott ál
dozatokhoz arányon telüli mértékben emel
kedett.

Itt is, csekély áldozattal, váratlan ered
mények fognának eléretni, hogy ha lelkiisme
retes és hivatásuk magasztosságát fölismerő és 
méltányló közegek fogják az intézkedést foga
natosítani Megjegyzendő még, hogy a mit itt 
a földmivelési minisztérium az egyik zsebéből 
kivenne, azt rövid időn dús kamattal a másik 
zsebébe rakná az államnak a pénzügyminisz
térium, a növesztett jövedék által.

A hitel oly formán volna engedélyezendő, 
hogy a termelő például 4 éves részletfizetés 
mellett venné át a berendezéshez szükséges 
mennyiségű gyakorlati exsiccatort, a részlete
ket fizetné féléves közökben, például február 
15-én, a mikora dohányért kap pénztés augusz
tus 15-én, mikor terményeit már pénzzé te
heti. A horgokat tőle közben a dohányos 
venné át, úgy mint eddig a zsineget vagy az 
erre szükséges előleget.

Htrtzka J .  Ottó.

A dohánykóró.
Az 1887. évi módosított dohánytörvények 

értelmében „az anya- és csúcslevelek lesze
dése után a dohánytókék (kórók) azonnal és 
legkésőbb október hó 15-ik napjáig kiszán- 
tandók vagy más utón eltávolitand6n.“

Emelkedtek már. úgy e lapok hasábjain, 
mint más helyen is, hangok a törvény eme 
rendelkezése ellen, röviden kifejtve azon tényt, 
hogv a törvény eme passusa csak a legcse
kélyebb előnynvel sem indokolható, de rop
pant teherrel egybekötött kellemetlenséget, okoz 
a termelőnek. És bár a kellemetlenséget, a 
mi a dohánytermelés körül úgyis van quantum 
satis, tűrné is a termelő, de ez a pont nem is 
csekély anyagi veszteséget okoz neki.

Szülőanvja eme rendelkezésnek a csem
pészet megakadályozására ezélzó törekvés. De 
hogv ezzel ép semmit arra nem tesz a kincs
tár, azt könnyű bizonyítani.

A sarjú dohányból csak az használható 
és élvezhető, a mely az első törés dohány 
után fejlőd'k, és rendes körülmények közöl' 
már szeptember hó végén a legliésöbo érő 
anyadohany után törhető. A későbben tört 
dohánv után fejlődő sarjoból, csak nagyon 
ritka esetben és nagyon kevés az. amit ked
vező időjárás esetén még okióber közepe felé 
törni lehetne, szántani pedig már majdnem 
lehetetlenség.

Ha tehát csempészet czéljából valaki sarju 
dohányt szedni akar, azt a kitűzött időn belől 
kénvelmesen teheti, de nem is várhat addig, 
mert legtöbb esetben október hó közepéig 
rendesen megcsípi már a dér a még talpon 
álló dohányt, az pedig, a mit egyszer a dér 
meglepett, az már semmiféle monopóliumnak 
ártalmára nincs.

Láttam már krumplilevelet, a köznép ál
tal vad dohánynak nevezett lapufélét pipálni, 
de fagyos dohányt, azt élő lény meg nem 
pipálja, nem ha sarju, de legyen az a leg
szebb anyadohány is.

A törvény azon intézkedése, hogy a kóró 
azonnal eltávolitassék, hacsak kiszántás által 
nem, amit meg keresztül vinni nem lehet, 
kivágás által meg az elérni vélt eredménynek 
ép az ellenkezőjét szüli, mert kedvező időben 
az első törés után lehet még ép a kivágás ál
tal olyan sarjut nevelni, hogy az külsőleg több 
mint az anya levél.

Ha tehát október közepe felé kiszántat- . 
juk azt a földet a melyet különben esetleg j 
szántani nem akartunk, akkor csak hiába való : 
munkát végeztünk, ugyanígy ha azt kézierő
vel vágatjuk ki.

Hogy mi kára van a termelőnek a tör
vény eme intézkedése folytán, azt :s könnyű 
kimutatni.

Ha például egv tábla dohány már letö
retett, a kitűzött idő azonban már közel, nincs 
más mód, mivel annyi kézi erővel akkor még 
nem rendelkezünk — őszi vetés ideje lévén 
a gazdaságban, a dohánvtÖrés, tűzés a dohány 
körül, nincs más mód mint az alászántás. Alá 
szántjuk a puszta kórór. Mig ha azzal 2— 3 
hetet várhatunk, kihajt a sarju, a mely aztán 
elszántva csekély különbséggel visszaadja a ta
lajnak amit tőle a dohány elvont. Ez pedig 
számot tevő veszteség ám.

De kárba vesz, mint már emlitém, olyan 
táblánál, a melynek szántása öszszel nem szük
séges, az a munka, ha kézierővel vágatik ki, 
az a munka. És haszon ez egész rendelke
zésből a monopólium részére semmi, de épen 
semmi. A kertész ha szed sarjut, vagy más 
gazdasági cseléd ha szed, hol szárítja azt rneg 
ugv, hogv abban a gazdaságban azt ne tud
ják ? Idegen pedig ha zöld dohánvt akar eltu
lajdonítani, csak nem visz sarjut ? Igaz, hogy 
indokolt folyamodványra legeltetésre megen
gedtetik, hogy a kóró talpon maradjon, de 
midőn tudomásom van olyan esetről, a hol 
az október hó elején beadott kérvény azzal 
utasittatott vissza, hogv már nem tárgyalható, 
és igy a kórónak menni kell, elég-e akkor a 
bejelentés?

B  Gy.
*

B. Gy. ur ezen itt kifejtett nézeteivel több téve
désben van. így mindjárt azon nézete, hogy a kincstár
nak a kórók megsemmisítésére vonatkozó rendelkezése 
alapján semmi haszna nincs, nagyon téves, mert a sarjá
ból igenis nagyon sokat csempésztek. Czikkiró továbbá 
azt írja. hogy a fagyott dohányból még az anya levele, 
sem lehet szivni. Hogy a fagyott dohány a legrosszabb 
minden a dohán) tan lehetfi rosszaságok krtzótt, az tény. 
de az is tény, hogv a legrosszabb fagyott sarjut nagyon 
is sokan pipázzák, és a sarjut csakis akkor, a mikor 
az a lábán teljesen vörösre, szárazra fagyott, akkor 
csempészték azt legjobban. — Volt egy idő, a midőn 
a megfagyott sarjuért meglehetős árt adtak ; — ezt sa
ját tapasztalatom után tudom. Azt is tudom, hogv a 
megfagyott sarjut, a mely zörgő száraz is volt, zsákba 
szedték és a csempészek azt leveles dohánynyal össze
keverve tekercsbe fonták és úgy árulták akkor még röf 
számra.

A mi pedig a leszántást illeti, a mennyiben or
szágszerte a dohány elő véleményt a legjobbnak tartják 
buzavetésre, és majdnem általánosan búzával vettetik be 
az ilyen tóid. a mi igen helyes, tehát ezt ugv is idejé
ben kell bevetni. Szerk

A talaj termőerejének fokozása istálló 
ée műtrágya nélkül.*

Ha a talajban a növény termelésénél te
kintetbe jövő növényi tápláló anyagok nem 
hiánvoznának, illetőleg, ha ezek a növény 
szükségleteinek megfelelő és azonnal, vagyis a 
szükséglethez képest bármikor fölvehető álla
potban fordulnának elő: akkor terméseink a 
mostaniakat ugv mennyiségben, mint minő
ségben többszörösen fölülmúlnák. Minthogy 
azonban a növényi tápláló anyagok között a 
légeny, fosztorsav és káli (néha pedig a mész) 
kivételével mind kellő menny.ségben fordul
nak elő, világos, hogy ezen anyagok között 
csak a három, illetőleg a négy említett anyag 
jön kérdésbe.

Az említett tápláló anyagokat a gyakor
latban többnyire istállótrágya, ritkábban pedig 
műtrágya által szoktuk helyettesíteni. As utób
biakban a légeny kilogrammja 70, a foszforsav 
35 és a káli 12 krajezárba kerül, vagyis azon

* A „Gazdasági Lapok*4 után.

gazdaságok, melyek légenyben és foszforsavban 
szegény talajjal bírnak, sokkal drágábban fog
nak termelni, mint azok, a melyek csupán 
Iégenvben, vagy pedig csupán foszforsav
ban tüntetnek’ föl hiányt. Egyáltalában te
hát mindazon talajok, melyek légenvszükség- 
letben szenvednek, nagy hátrányával bírnak 
azok felett, melyeknél a légenyt műtrágya 
alakjában pótolni szükségtelen.

A légenyszÜkségletnek azonban minden
esetre meg kell felelni, ha igényeinknek eleget 
tevő termésátlagokat akarunk elérni, mert ha 
a talajban észlelt hiányt kellőleg nem pótol
juk, akkor a termések az esetleg nagy meny- 
nviségü foszforsav- és kálitartalom daczára is 
rosszul fognak kiütni. Más szóval, minden 
praktikus gazdának arra kell törekedni, hogy 
a légenvhiánvt, (mely rendesen összefüggés
ben szokott lenni a talaj televénvtartalmában 
mutatkozó fogyatkozással) lehető olcsón pó
tolja.

Hogv ezt megtehessük. mindennekelött 
smernünk kell a légeny azon összetételé t, 
melyben az a növény állal fölvehető és má
sodszor ismerni kell azon forrásokat és mó
dokat, a hol azok előfordulnak és a melyek 
segélyével azok a növényzet terméseinek eme
lésére fölhasználhatók.

A légeny, mint gáznemü anyag, a leve
gőnek mintegy 4/f> részét képezi, ily alakjá
ban azonban a növényzet táplálására nem al
kalmas. Előfordul továbbá csekélv mennyi
ségben salétromsavas sók alakjában (melyek 
úgv látszik, egyedül szolgálnak a növény 
táplálására), amnioniakális sók alakjaban 
(melvek kin változások után salétromsavas 
sókba menvén át, szintén előkelő szerepet 
játszanak a növény táplálásánál) és végre 
mint az organikus vegyületek egyik a'katré- 
sze (pl. a televénvben), mely alakban azon
ban a növény táplálására csak lassú átválto
zásuk után alkalmasak. Igen kis mennyiség
ben ammóniák és salétromsav alakjában elő
jön a légeny a levegőben is, ez azonban oly 
csekélység, hogv azzal számolni nekünk, gya
korlati gazdáknak, nem lehet és nem szaba.l.

Miután a légeny a levegőben olyan óri
ási tömegekben fordul elő és minthogy a 
légeny, mint ilyen, a növény által föl nem 
vehető, meg kell ismerkednünk azon módok
kal, melyek a levegő légenyének fölhasználá
sát — ha az egyáltalában lehetséges — kivi- 
hetővé teszik.

A gyakorlott szemű gazda e tekintetben 
már régen tisztában van önmagával. Őt 
ugvanis azon tapasztalat, hogy a fű közé ve
tett lóhere vagy luczerna az utóbbiaknak is 
előmozdítja fejlődését, valamint hogy a borsó, 
bab, bükköny, luczerna, lóhere, csillagfürt 
stb. után a kalászosok sokkal jobb termése
ket adnak, mint ha előnövényül más növé
nyeket használt volna fel: arra az elhatáro
zásra bírta, hogy az általa meg nem magya
rázott, de tényeknek elismert tapasztalatból 
kiindulva, a taíaj és az említett növények ezen 
tulajdonságát fölhasználva, ezen észleleteket 
sajat érdekének előmozdítására szolgálatába 
hajtsa.

A tudományos kutatások ezen tényt 
megdönthetlenül meg is állapították és hosszas 
kísérletezés után kisütötték, hogy az említett 
növények eme tulajdonsága azon ténynek tu
dandó be, hogy azok a levegő szabad lége- 
nyéből bizonyos körülmények között nagy 
könnyűséggel menthetnek. Nem kell tehát 
csak ezen körülményekkel tisztában lennünk 
és ha ez nagyobb kiadások nélkül sikerül, 
akkor a drága légenvtrágvákat ezen módon 
fogjuk kipótolni, illetőleg helyettesítem.

És ez lehetséges is, ha figvelembe vesz
tsük a következőket:

A légenygyüjtő növények a légenyt a 
levegőből, mint az Hellrigel kutatásaiból kivi
láglik. bizonyos mikroorganizmusok (bacil- 
lusok, baktériumok) közreműködésével veszik 
föl. Ezen lények élettartama igen rövid, de 
szaporodások hihetetlenül gyors, a mennyiben 
sarjadzás közben elpusztulnak — s valószi-
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nüleg ezen elpusztult baktériumok képezik a 
növény légenytáplálékát, — más részük pedig 
a levegő légemének fölhasználásával gyors 
fejlődésnek és szaporodásnak indulnak.

Hogy a légenv fölvételét ezen mikroor- 
gamsmu‘ok képezik, az a következőkből vi- 
láglik k i:

Azon növények, melyek égetett, vagyis 
olyan homo bán nőttek fel, melyekben az 
élőlények — tehát ezen mikroorganizmusok 
működése is —  meg volt akadálvozva, mind 
a mellett, hogy fejlődésükhöz elég foszfor- 
savval és kálival rendelkeztek, csírázás után 
csak akkor nem pusztultak el, ha a növénye
ket olyan vízzel öntöztük meg, melv olvan 
talaj tölkeverése és aztán leszivárgásábél ke
letkezett, mint a melyen az illető növénv te
nyészni szokott. A használt viz természetesen tel
jesen tiszta. átlátszó volt és óban kevés növényi 
tápláló anyagot (légenyt, foszforsavat és kálit) 
tartalmazott, hogy ezen mennyiség a növény 
fölnevelésére teljesen képtelen lett volna. 
Hogy az említett módon nyert vízzel leön
tött edényekben a növényzet jól fejlődik és 
légenvtrágyázás nélkül ia nagy bujaságot tün
tet föl, azt mindenki megpróbálhatja, vala 
mint a kísérlet folyamán meggyőződheti arról 
is, hogy a vízben csakugyan a meglevő mik
roorganizmusok voltak olyan hatással, hogv 
működésűk következtében a növény buja kül
sőt öltött magára. Ha ugyams a lönnehb 
leirt módon nyert víznek telét fölforraljuk és 
igv belőle a mikroorganizmusokat kiöliük, 
másik telét pedig természetes állapotában önt- 
ük a növényre, akkor a felforralt vízzel meg
öntözött növények el fognak pusztulni, míg 
a többiek szép nö ekedést fognak föltüntetni, 
világos jeleként az említett tapasztalatnak.

Az említett kísérletek azt bizonyítják, 
hogv különböző növényeknek különböző 
mikroorganismusok szolgainak dajkául. így 
pl. azon csillagfürt-növénvek, melyek nem 
homokos talaj után nyert vízzel nyertek meg- 
öntözést, hanem a melyekre a vizet pl. a 
borsótermő homokos agyagból vették: nem
fejlődtek tovább, hanem ellenkezőleg elpusz
tultak, míg ha rájuk csiliagfürt-termő talajról 
nvert vizet használtak, a lehető legjobb ter
mést szolgáltattak.

Ezen tapasztalatból a következő igen 
fontos szabályok vonhatók le :

1. A lóhere és luczerna minden faja, a 
borsó, bab, bükköny, csiiiagfürt és a szera- 
della a talajt légenyben nagy mértékben ké
pesek meggazdagitani. Ezen növények légenv 
trágyázást nem kívánnak, foszforsav és a ho
moktalajokon termő növényeknél káli iránt 
igényük azonban el nem tagadható.

2. A lóhere, borsó, bab és bükköny jobb 
(homokos agyag) talajokban, a luczerna. bük
köny homokosabb talajokban is és a csillag- 
fürt, meg a szeradelle a tiszta homoktala
jokban találjak föl a légenv athasonhtására 
alkalmas mikroorganismusokat.

3. A légenvgvüjtő növények termelésére 
nagy súlyt kell fektetnünk, még pedig annál 
inkább, mert mig ezek egyrészről a talajt lé
genyben hihetetlenül erős mértékben gazda
gítják meg, addig anyagukban az altalajból 
fölhozott foszforsav- és kálitartalmuk által a 
termőföld ezen alkatrészeinek és légenvtar- 
talniáuak emelésére is szolgál. Különösen nagy 
súlyt kell fektetnünk a légenvgvüjtő növények 
termelésére (a tennebb említett okokból) a 
homokos talajokon.

4. A babot, borsót és a lóheretermelést 
nem szabad elhanyagolnunk, a mennyiben az 
előbbi kettő úgy hozama, mint piaczi ára az 
Utóbbi pedig, mint proteingazdag takarmány, 
légenvgvüjtő tulajdonsága mellett is, kiváíó 
figyelemre érdemes.

5. A csillagtürtöt — e nálunk igen ke
véssé méltányolt kitűnő növényt, — a szera- 
dellat és a herefélét mindegyikét a főnövény
ként termelt kalászos növény közé kell vet 
nünk részint takarmánynyerés, de főleg zöld 
trágyázás czéljából, hogy ez által is fokozzuk 
homokos talajunk televénytartalmát — és

igy természetrani előnyeit — és légenvtar-
talmát.

6. Ha az időjárás alkalmas rá. a tarlóba 
ne feledjünk el őszi bükkönyt vetni, hogy 
májusban takarmányul levágva, kora tavasz- 
szal vagy őszszel alábuktathassuk.

7. A biborhere szintén nagyon alkalmas 
arra, hogy a tarlóba történt vetés és egy kora 
tavaszi tömeges takarmányrermés után kitűnő 
előnövénvéül szolgáljon az utána következő 
burgonyának, takarmányrépának, káposztá
nak stb.

Az 5. pont alatt említett eljárás különö
sen homokos agyagban, vagy agyagos ho
mokban érdemel íigveln er. Neuhaus Selchow, 
a ki ez által a módszer által teljesen silány 
homokos talaját fekete homokos vályoggá 
alakította át, hektáronkint áprilisban vagy má- 
us elején ve'ögép segélyével a már 15 cm. 
magas rozsba, árpába vagy zabba, 40— 60 kg. 
szeradellát szokott elvettetni. Abban az eset
ben, ha vetésre sorvetögép nem áll rendel
kezésünkre, a szeradella magot boronával kell 
aláhozni, mely eljárással egvszersmind a nö
vényt is mintegy megkapaljuk és gyorsabb 
fejlődésre bírjuk. A rozs virágzásának ideje 
alatt — vagy ha a vetés nagyon sütü, vala
mivel korábban — ugyanazon táblákba (hek
táronkint mintegy 100 kg.) csillagfürtöt is 
vethetünk el, mely esetben vagy a szeradella, 
vagy a csillagfürt, okvetlenül be fogják borí
tani a talajt. Aratás alkalmával az említett 
növények kímélése szempontjából a tarlót 
kissé magasra Kell hagyni, mivel a növények 
már olyan nagyok, hogy alant fogva a kaszát, 
nagyobb kárt ejthetnénk bennok.

Ha az ősz a növényzet fejlődésére ked
vező. akkor Neuhaus-Selchow állítása szerint 
oly szeradella- vagy csiiiagfürt termést nyer
hetünk, hogy az alászántandó anyag és a 
gyökérmaradványok együttvéve hektáronkint 
mintegy 140 kg. légenyt, vagvis éppen annyit 
tartalmaznak, mint a mennyi 28.000 kg. is- 
tallótrágvanak — egy jó erős trágyázásnak — 
felel meg.

Hogv a légenvgvüjtő növények (foszfor- 
sav-, káli- és mésztrágvázás mellett, vagy ha 
ezen anyagok kellő mértékben találhatók fel 
a talajban : a nélkül) mily hatással vannak a 
alajra, legjobban kitűnik abból, hogy egy 
esetben három éven keresztül egymásután bük
köny- és takannányborsó keveréket vetve el 
augusztusban és szántva le késő őszszel, a ta- 
vaszsza) elvetett tavaszi rozs olyan jó termé
seket adott, hogy az az előbbi évek terméseit 
há.-onként 3.300 kg. szem- és 7.500 kg. 
szalmatermés«el múlták fölül.

Ugyanezen elv érvényesül a homoktalat 
jókban is, melyeknek természettani sajátságait 
és termékem ségét előleges márgázás vagy 
meszezés után kálival és foszforsavval és ter
mészetesen a légenvgvüjtő növények segélyé
vel hihetetlen mértékben föl lehet emelni. 
Tekintetbe véve természetesen, hogy az előbb 
említett növények mind csak elegendő fosz
forsav és egyes esetekben (pl. homokos tala
jon) káli jelenlétében mutatnak buja fejlődést 
és hogy ez utóbbival karöltve jár az össze
gyűjtött légenv mennyisége: világos, hogy 
ezen trágyaszereknek ezen mivelési mód 
mellett már csak azért sem szabad elmarad- 
niok, mert áruk úgy is alacsony és ily módon 
a drága légenynek a fentebb említett növények 
termelése által teljesen bírjuk a pótszerét.

Szem ere H uba .

A vetésforgó alapelvei. *
Midőn valaki földjét a vetésforgó számára 

beosztja, mindenekelőtt ugv kell intézni a dol
gát, hogy az előtermények olyan állapotban 
hagyják vissza a talajt, hogy az utánuk követ
kező növények is megtalálják benne mindazo
kat a feltételeket, a melyek erőteljes, dús és 
egészséges fejlődésükhöz szükségesek; arról

•) A „Köldmivelési Érdekeink- után.

kell gondoskodnia, hogy egymásután termesz
tett kultúrnövényei a lehető legnagyobb és 
legjobb termést adják.

Nem kevésbé fontos a vetésforgó megálla
pításánál az, hogy a mezei munkákat kellően 
beoszszuk; szükséges, hogy a vetést úgy 
oszszuk be, hogy az erre legalkalmasabbnak 
talált időre essék, hogy mindig az évszaknak 
megfelelő munkát végezhessünk a mezőn s 
hogy a munka össze ne torlódjék. Ez nem 
csak az igásmunkáról áll, melyet a gazdának 
mindig magának kell előállítani, hanem a 
kézi munkáról is, a melyet idegen erővel is 
támogathatunk ugyan, de ez mindig pénzbe 
kerül.

Úgy kell intézni továbbá a dolgot, hogy 
a trágya kihordása ne csak gazdasági szem
pontból legkedvezőbb időre essék, hanem hogy 
azokat a növényeket trágyázzuk meg vele, 
melyek friss trágyát legjobban szeretik; s 
hogy a növények annyi trágyát kapjanak, a 
mennyi jó fejlődésük előmozdítására szükséges.

Végül még arra is kell a vetésforgó meg
állapítása alkalmával nagy súlyt fektetni, hogy 
munkamegtakarítás végett a növények porha- 
nyitó és lazító tulajdonságai kellően kihasz
náltassanak, mielőtt a nap és szél hatása alatt 
kárba vesznének.

Tekintve azokat az igényeket, melyekkel 
a kulturnövénvek az elő- és utóvetemények 
irányában viseltetnek, olajnövényekre, kalászo
sokra, hüvelyesekre, kapásnövényekre és ta
karmánynövényekre osztjuk fel azokat.

Az olajnövények, még pedig első sorban 
az őszi olajnövények alá a talajt legjobban 
kell megmivelni és megtrágvá’/ni. Kicsike mag
ból nagy, bokros növénynek, piczike csirá
ból erős gyökérnek kell fejlődni; a föld míves 
gazdának tehát azon kell igyekeznie, hogy a 
gyökérfejlődésnek utjából álló akadályokat el
hárítsa, s hogy a gyökér azt a sok tápanya
got, melyre a növényitek szüksége van, bőven 
és könnven felvehető alakban megtalálja. E n
nek elérésére a többi közt az ugartalan okszerű 
miveiéi a legjobb mód, csakhogy okszerűnek 
kell lennie, mert különcén nagyon czéltévesz- 
tett volna. Első sorban a herét vesszük te
kintetbe, mert a földet porhanyitja és meg
tisztítja, s azonkívül elég korán takarítható 
le, hogv a földet a következő termény alá 
kellően elkészíthessük, mely ezéiokra a szán
tóekét kell ajánlanánk. Hüvelyes veteménvek 
és a kalászosok már nem olv jó  elötermé- 
nvei az olajos veteményeknek, mint a here; 
a kalászosok a hüvelyeseknél is roszabbak.

A repeze, a mily nagyon válogatós a 
talajban, éppen olvan jó elóvetemény ősziga
bonák számára; a repezének ugyanis jókora 
karógyökere van, mely jó mélyen lehatván a 
talajba, azt megrepeszti, összeaprózza, meg- 
porhanvitja. Már a tavaszi olajos veteménvek 
nem oly alkalmasak a most jelzett czélra, 
mert rövid életük miatt a talaj trágyaerejét 
nagyon kisziják, úgy, hogy a rájuk következő 
gabonafélék meglehets rossz állapotban talál
ják a talajt, mihez még az is járul, hogy az 
őszi olajos veteménvek főelőnye a talaj teljes 
megtisztítása és porhanvitása elmarad.

Különben az őszi olajos veteményeket 
is csak olyan talajban Kellene vetni, mely 
folyton a lehető legjobb mivelése alatt áll, 
mert a trágvaeröt nagyon igénybe veszik, a 
nélkül, hogy más utón pótolnák.

A gabonafélék nem kivannak ugyan any 
nvira tiszta és laza talajt, mint az olajos ve- 
teménvek, de azért ezeknek e tekintetheti 
igényei is nagyok, úgy hogy ezek számára 
mint különben minden valamire való gazda 
jól tudja, a talajt az elŐvetemények learatása 
után, szintén jól el kell készíteni. A gabona
félék olajos veteménvek, hüvelyesek, kapás
növények és takarmánynövények után bizto
san sikerülnek, de nem szeretik, ha ugyan
abba a földbe egymásután kétszer vagy több
ször kerülnek. Ha valamely földbe ugyanazt 
a gabonát kétszer egymásután vetik, bizonyos 
hogy a második termés már sem minőség, 
sem mennyiség tekintetében nem lesz olyan
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jó mint az elaó, mert a gabonaféléknek az a 
nem éppen dicséretre méltó tulajdonságuk 
van, hogy a talajt meglehetősen rossz álla
potban hagyják vissza. Eltekintve attól, hogy 
fontos és értékes tápanyagoktól fosztják meg, 
sok nedvességet is párologtatnak el, mihez 
még az is járul, hogy a földet nem árnyé
kolják, be jól, vagyis hogy árnyékolásuk nem 
tart sokáig, minek következtében a nap úgy
szólván teljes erővel sütheti és száritatja a 
talajt. \ ga onafélék tehát száraz, darabos 
talajt hagynak vissza, a melyben még külön
féle gyomok is ten\ észnek.

(Befejező közlemény következik.)

V E G Y E S E K .
— Kinevezések. A  m. kir. pénzügymi

niszter Feichtinger Miksa dohánybeváltó 
felügyelőt pénzügyi tanácsossá és I. oszt. 
dohánybeváltó felügyelővé, — Havlicsek 
JőMsef dohánybeváltó hivatali I. oszt. ke
zelőt pedig II. oszt. dohánybeváltó fel
ügyelővé nevezte ki. Szerencsét kívánunk 
megérdemlett előléptetésükhöz.

—Tudósítás a dohány állásáról.* Kisorosz, 
junius 25. A rendkívüli kedvező idő kö
vetkeztében az Ültetés gyorsan és könnyen 
ment. Voltak sokan, kik egy hordó vizet sem 
vittek ki a palántaültetéshez. Az ültetéssel ju
nius közepére az egész község kész volt. A 
kiültetett palánta mind megtogamzott, s talán 
egy esetben sem kellett foltozni; de a féreg 
pusztította pár napon át a kiültetett palántát; 
azonban a kapálás és beköszöntött melegség 
következtében a férgek elpusztultak, s ma 
már nem okoznak kárt. A palánták gvönvö- 
rüen állnak, s másodszor is meg vannak ka
pálva* Ambrus József, plébános.

— A bécsi kiállítás dohányai. Múlt szá
munkban azon ígéretet tettük, hogy e 
számban részletes leírását fogjuk közölni a 
bécsi kiállítás dohányainak. ígéretünket 
sajnálatunkra most nem tarthatjuk be, ha
nem kénytelenek vagyunk annak teljesíté
sét jövő számunkra halasztani. — A mi a 
kitüntetéseket illeti, az ítélő bizottság ma
gyar tagjai első ízben tévedésből junius hó 
2-ára lettek egybehiva. de ezen ülés az 
osztrák jury-tagok távolléte folytán meg
tartható nem lévén, 2"-ára halasztották az 
ügyet. É s 20- in ismét csak a  magyar tagjai 
jelentek meg a  bizottságnak, úgy hogy ismét 
el kellett halasztani a bizottság működését 
junius 30-ára. És igy remélhető, hogy most 
már a jury tisztelt osztrák tagjai is végre 
csak mégis össze méltóztatnak már jönni

*) Igen kérjük t. olvasóinkat, hogy minél szá
mosabban í2 :veskcdjenek tudósítani a vidékükbeli do
hányok állásáról. Szerk.

i és megkezdhetik r.ifiködésQket Ha máskép 
: nem lesz, jövő számban részletesen közölni

fogjuk a kitüntetéseket is.
—  A ragadót állati betegségek esetén 

t alkalmazandó fertőtlenítés! eljárás tárgyá
ban a töldmivelési miniszter rendeletét intézett 

, valamennyi törvényhatósághoz, mely szerint 
. megengedtetik, hogv a ragadós száj- és kö- 
, römtájás, a juhhimiö, a rüh és az ivarszerve- 
• ken keletkező hólyagos kiütés esetén előirt 

szabályszerű fertőtlenítés a következő módon 
foganatosíttassak: Az istállókból mindenekelőtt 
a trágya kihordandó és lehetőleg a ragály 
iránt nem t'ogékonv állatokkal a szántóföldekre 
szállítva, irt lehetőleg azonnal alászántandó 
vagy elégetendő. A trágya lehetőleg az élén- 
kebb forgalmú és az országutak elkerülésével 
szállítandó a mezőre és a járványlepte község 
határából semmikép ki nem vihető. Ezután az 
egész istállót alaposan ki kell söpörni, és a 
falakat is letisztogatni. Kőből vagv hasonló 
anyagból álló talaj a háznál levő fahamuval 
készített, lehetőleg konczentrá’t, vagv ha ezt 
a körülmények megengedik, 1 rész ham u-ir- 
ból, vagy szódából és 15 — 20 rész forró víz
ből előállított forró lúggal minden részében 
lemosandó. Ha a talaj jól letaposott, tömött 
anyagból áll, akkor *»z mintegy 5 cmtnyi mély
ségig kiemelendő; a kiemelt föld mint a 
trágya kezelendő és ujjal pótolandó. A hidlás 
kiemelendő, az alatta esetleg meggyűlt trágyáié 
eltávolitandó és pedig legczélszérübben oly 
módon, hogy a trágyáiéba földhomok vagv 
tőzeg szóratik és azután ezzel együtt kiemeí- 
tetik, 8 mint a trágva kezeltetik, magok a ge
rendák pedig forró lúggal minden részük
ben gondosan megmosandók. A faiak, vala
mint a jászlak és egyébb berendezési tárgyak 
szintén forró lugg.d megmosandók és az előb
biek ezt követőleg frissen előállított mész 
szel bemeszelendők. E közben gondoskodni kell 
arról, hogy az istálló bőven szellőztessék és 
az állatok a kitisztított istállóba, hacsak azt a 
a viszonyok s főleg az időjárás megengedik, 
lehetőleg csak több napi szellőztetés után ál- 
litandók be újra. Erélyesebb fertőtlenítő sze
rek, minő a szubíimat (I : 2000), a karbol
sav (5°/0), a vasgálicz (2—5°/#) a chlormész 
(1 . 10— 20) a tulajdonosok beleegyezésével 
szintén alkalmazhatók, de ezek alkamazása 
hivatalból nem kötelező. Hasonlóképen czél- 
szerü, de nem kötelező a megtörtént tiszto
gatás után az istállókat chlorgázzal (barna kő
ből és sósavval vagy chlórmészből és valarreiv 
savból eiöállitvay vagy pedig meggvujrott kén
ből fejlesztett kénessavgőzökkel kifüstölni.

— Elvi elhatározás állategészségügyben.
Azon birtokosok, kiknek állatai a községi álla
toktól elkülönítve tartatnak és a községi lege
lőre nem hajtatnak, az 1888. évi VII. t.-czikk
17., illetve az ezen törvény végrehajtására ki
bocsátott 40.000 88. számú miniszteri rendelet 
50. §-ai értelmében állataiknak elővezetésére 
és megvizsgáltatására nem kötelezhetők. Ezen 
kérdésben egy konkrét eset alkalmából a föld- 
mivelésügyi m. kir. miniszter a következő elvi 
elhatározást hozta. Miután az 1888. év. VII. 
t.-cz. 17. §-ában foglalt azon intézkedésnek, 
hogy a házi állatok a közös legelőre való ki

hajtás előtt egészség tekintetben megvizs- 
gálandók, az s czélja, nogy a legelőre kihaj
tandó egyes, netán ragadós betegségben szen
vedő állatok által a közös legelőre kihajtott 
állatállomány egészsége ne veszélyeztessék, azon 
birtokosok állatai által pedig, melyek a köz
ségi állatoktól elkUlönitve tartatnak és a köz
ségi közös legelőre nem hajtatnak, az említett 
czél veszélyeztetve nincs: Önként következik, 
hogy az itt említett állattulajdonosok az 1888. 
évi VII. t.-cz. 17., illetve a végrehajtási uta
sítás 50. §-ai értelmében állataiknak előveze
tésére és megvizsgáltatására nem kötelezhetők. 
Magától értetik, hogy ezen elvi határozat apa
állatoknak tenyésztési szempontból elrendelt 
megvizsgáltatását nem érinti.

Szerkesztői üzenetek.
F. B. tiszttartó urnák. M e g y e s - B o d z á s .  

Mint leveléből kitűnik, az általam ajánlott védelmi sze
reknek nincs meg a kellő hatásuk. Mindazonáltal aján
lom azok folytatását. Érdeklődéssel várom értesítését a 
további eredményről. Egyébként ha 1H0 holdból mint
egy 10 hold a megkárosított terület, ez még nőin olyan 
nagy baj, csak különösen óvatosnak kell lenni azon 
helyeken, ahol eddig még semmi baj nincs.

Pénzügyminisztériumi Elnöki Iroda. Budapest. 
Tőlünk rendesen elküldetik a lap. A hiba csakis ott 
lehet a kézbesítésnél. Valószínűleg a levélhordó nem 
a kellő helyre kézbesíti a lapot s ezért nem jut az 
illetékes helyre. Minket fölötte boszant, hogy bár ren
desen küldjük a lapot, még sem jut rendeltetési he
lyére s már 2-o«l ízben történik raclamatió.

G J. kezelő urnák A r a d  Köszönet a szép köz
leményért. Tudtam én azt, hogy a mi késik, nem múlik 
és hogy Ígéretét he fogja váltani. Hogy maga a tárgy, 
az ültetés most már nem aktuális, az épen nem baj. 
Nem árt a tanulság soha sem, s ha már ez évben 
nem, hát a jövő évben értékesíthető lesz az. Ami a 
másik két közleményt, a locsolásról és a rovarokról szó
lót. illeti, már is érdeklődéssel várom azokat. A kí
vánt 15 példányt jelen számból megküldtük s azokból 
a többi számokból, melyekben b. czikkei meg fognak 
jelenni, szintén küldünK 15— 15 példányt. Egyébként 
jelen közleményből a szedést félre tétetjük és ha a 
másik két közleményt is már megkaptuk és közöltük, 
különlenyomatként egy kis füzetkét készíttetünk belőle, 
melyből aztán 25 — 30 példányúval fogunk szolgálni. 
Fogadja ezt majd tőlünk mint szeréuy — tisztelet- 
dijunkat.

F. L. E r d ő t e l e k .  Megtettük.
H. I. 0. B u d a p e s t .  Azt hisszük, a változtatást 

kívánsága szerint eszközöltük. A lapot most ide küld
tük helybe a ozimére.

F. M. A r a  d. Szives értesítése folytán helyesbí
tettük. Sajátságos, hogy még a hivatalos lapban is 
eshetnek ilyen hibák.

F. V. D e b r e o z e n .  Becses sorait vettük.
M. F. N y í r e g y h á z a .  Keménylein, már jövő 

számból nem fog hiányozni becses közleménye. Igen 
is kérem erre.

Harkányi János, Z e m p 1 é n-H a r k á n y. Az illető 
lapszámokat elküldtük ajánlva. A bemutatott pajorok 
ellen általain ajánlott óvszerekhez jó eredményt kí
vánok.

! ! !  Fontos ! ! !
i t  toUurteraelőtre létre.

A dohánypajták átalakításához ajánlom a 
szükséges mindennemű építési anyagokat rend
kívüli olcsó árban. Minden az építkezés körébe
vágó czikkek nálam bármikor beszerezhetők.__
Kastélyablakok, külsők és belsők, rostélylval 
együtt 10 írttól. — Ajtók ajtóféllel együtt 8 
írttól.

Tem esvár? J.
építkezési ar.yaf-kerrnkedés és lebontási vállalkozó

Budapest, kerepesl-at «#. 10-6

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszúságban kapható és megrendelhető Mudapest. Havas-utcza 1. szám. a
szabadalom-tulajdonosánál k ö v e tk e z ő  á r a k o n :

Egy folyó méterhez való 32 kapocs horganyozott . . . .  fi kr. 
s .  « - 32 „ sodronyra fűzve . . .  10 kr.

Egyszerű fekete vagy veres galvanizált lodronyból
32 kapocs vagyis egy folyó méterre v a l ó .................................5 kr,
32 „ sodronyra fűzve, méterenkint ............................... 8 kr.

Tisztelettel F A Y LÁSZLÓ.
Ufóm. Sarkin- Mániánál. Hndape.ten, Karollya-ateia «. (Wana advar.)
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