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A dohány filllesztése.
Múlt számban megígértem, hogy ezen 

fontos tárgyról kimerítően logok szólani; 
teszem azt most annál is inkább, mivel én 
a fQllesztésre felette nagy súlyt fektetek ; 
daczára annak, hogy én e tárgyban ellen
tétes álláspontot foglalok el sok termelő
vel és más szakértő urakkal is.

Egyes termelők, kik teljesen elismerik 
a füllesztésnek czélszerü hasznosságát, azt 
kivihetetlennek tartják és azt állítják, hogy 
a nagytermelőnek azt azon egyszerre le
szedett nagy mennyiségű dohánynyal kép
telenség kivinni, mert nem lehet elhelyezni 
a sok dohányt és igy azt nyakra-főre fel
fűzni okvetlen szükséges; ebben teljesen 
igazok is van; de én abban semmi logikát 
nem látok, és nem tudom szükségét an
nak, hogy annyi dohány szedessék le egy
szerre, hogy azzal bimi ne lehessen, mert 
ott, ahol például 20 — 25 kertész van, én 
azon egyes kertészeket, a kik nem törőd
nek a másik kertész bajával és dolgával 
és csak mindenik család a maga munká
ját végzi; én azokat egyenként nagyter
melőknek nem tartom, mert az az egyes 
kertész csak azon 3— 4 hold tőiddel fog
lalkozik. melyet az ő családjával megnö
velni vállalkozott.

Az is igaz, hogy ezen 20—25 kertész 
család egyszerre szedi a dohányát és hogy 
ahhoz nagy helyiség kell, de épen itt rej- 
jik a b a j; ne szedje az a 25 kertész a do. 
hányát nyakra-főre, de szedje csak az egyes 
érett leveleket; ez pedig egyszerre nem 
oly felette sok lesz, hogy azokat az a kér- 
tészcsalád kellően meg ne fűlleszthesse; 
abban a pajtahelyiségben, a hová ő maj
dan a felfűzött dohányokat akasztani fogja, 
a helyesen megérett és leszedett dohányok, 
az egyes kertész-családok által igen köny- 
nyen lesznek elhelyezhetők és kezelhetők.

Igaz, hogy a füllesztés veszélylyel jár, 
ha azt kellően nem kezeljük; de mondom,

ha csak a rendesen megérett levelek fog
nak leszedetni, ezek ntm fognak képezni 
olyan nagy mennyiséget, hogy azt az a 
kertészcsalád kellően ne növelhesse.

A mint én már többször mondottam, 
a füllesztés helyes elvégzése a dohány mi
nőségének a mérője és főkelléke, különö
sen minálunk, ahol dohányunk nagy részét 
a vágóanyag képezi

De még Délameríka, Havannában és 
még más helyeken is 14 napon át füllesz - 
tik a dohányt, a hollandiai termelő is több 
napon át fűlleszti, csak a szivarborító leve
leket kíméli meg a hosszas fűllesztéstől, 
azonban ezek is 3 —4 napig füllesztetnek, 
mielőtt felfüzetnek.

Csak arra kell vigyázni, hogy a dohá
nyok túlságos hőfokot ne éljenek el, kü
lönösen a szivartakaró leveleknél.

Ezen a zöldbeni fermentálásnak igen 
sok hasznos, jó  oldala van, Ameriká
ban sokan még az illat előnyére válónak 
is tartják.

Egyesek ezt ugyan kétségbe vonják, 
de mindannyian határozottan elismerik, hogy 
a dohány ize jobb és Icellemesebb lesz a 
fermentálás folytán.

A zöldbeni fermentálás nem könnyű 
dolog, mert ha arra szigorú felügyeletet 
nem fordítunk és a lehető legnagyobb elő- 
vigyázattal nem leszünk, megtörténhetik, 
hogy az egész dohány tönkremegy, mert 
a levelek megfeketednek és teljesen el is 
rothadnak, ha túlságos melegben több időn 
át hagyatnak.

A mint a dohányok törése bekövet
kezik. a kertésznek résen kell állani és a 
mint már annyiszor jeleztük, csakis a tőke 
közepén lévő érett leveleket kell letörni. 
A letört leveleket osztályonként kell kivá
logatni és külön-külön kezelni A haza- 
hordásig kis csomagokban, lehetőleg nap
sütéstől ment helyeken lerakni mindig szí
nével befelé.

A leghelyesebb cselekmény, ha a do 
hányt törés után mihamarább hazaszállítják 
mert a netáni esők a behordást meggá
tolhatják és abba igen nagy kárt okoz
hatnak.

Csakis annyi dohányt kell leszedni, a 
mennyit aznap hazahordhatunk.

A dohánybehordást mindig lehetőleg 
majorságilag kell kezelni és nem a kerté
szek járművein, mert ezek rendesen kárt 
okoznak abban.

A hazaszállított, teljesen szikkadt do
hánylevelek a pajtában 20—25 centiméter 
magasságra kocsány és színével lefelé for
dítva. közel egymáshoz futó sorokban ra
kassanak ; igy veszi kezdetét a füllesztés.

A füllesztést én legalább kétszer 48 
óráig ajánlanám eszközölni; ennek czélja, 
hogy a nedvdus törékeny levelek megher
vadjanak, nedvességük bizonyos részének 
elvesztése által hajlékonynyá, nyúlóssá vál
janak és a füllesztéssel végbement csekély 
etjedés által kellő szint, zamatot, égőképes
séget nyerjenek.

A füllesztés keresztülvitelét nem kell 
közönyösen venni, mert az igen nagy hord- 
erővel bir. A félig füllesztett dohány zöld, 
tarka színűvé lesz, rósz égésű és kellemet
len izüvé válik.

A füllesztésbe rakott csomagokat csak 
akkor kell megforgatni, a midőn megme
legednek és ezt igy folytatni kell a jelzett 
négy napon keresztül.

A zöld dohánynak a füllesztés alatt 
meg kell sárgulni, vagy legalább sárgássá 
válni.

Azon leveleket, melyek a füllesztés 
ideje alatt zöldek maradtak, ki kell válo
gatni és újból füllesztőbe tenni, mindaddig, 
mig meg fognak sárgulni.

Az érett dohányok a rendes időre 
megkapják a szint, az éretlenek ellenben 
több időt igényelnek, de még akkor is 
gyakran színtelenek maradnak.

A zsiros, nedvdus, durva levelek több 
időt igényelnek a füllesztésre, mint a vé
kony, kevésbé zsiros dohányok.

Kivételt e szabály alól csak a kerti, 
finom kerti és muskatálydohányok képez
nek, a melyek a szedésnél már annyira 
megérettek, hogy teljesen színesek is. Eze
ket azért csak nagyon gyengén s igen rö
vid időn át szabad fülleszteni. Ezeknek ren
desen elég a füllesztésre azon idő, amelyet 
a törés alkalmával beszállításukig künn a 
földön rakásba rakva töltenek.

A dohánybeszáritásra nézve nagy előny
nyel jár a rendes füllesztés, mert bármi
ként szárittassanak azok, akár Exsiccato- 
ron, akár zsinegen rendesen fűzve, sokkal 
hamarább száradnak meg igy, mert a ren
des füllesztés által kipárolgott belőle a sok 
vizrész, mely nemcsak, hogy a szárítást 
felette nagy mértékben megkönnyíti, de 
a dohányt a megpenészedéstől is meg
óvja. Hasonlithatlanul szebben és hama
rább szárad a rendesen füllesztett dohány, 
mint a kellően vagy épen egészen nem 
füllesztett. Az utóbbi, ha meg is szárad, 
rósz szinü lesz és a fentjelzett rósz tulaj
donságokkal fog bírni és nagy része a rom
lásnak is ki van téve. — Ebből világosan 
kitűnik, mily hasznos cselekmény a füllesz 
tés. A fűzésnél és felaggatásnál is meg
fogjuk találni a hasznos tulajdonságokat, 
mert bátran dolgozhatunk véle hajlékony
ságánál fogva úgy a fűzés, mint a pajtá
ban való elhelyezésnél, de még a pajtában 
helyet is nyerünk, mert a jól megfonnyadt 
dohányok sűrűbb aggatása nem lehet oly 
veszélyes.

A mi a felfűzést illeti, az Exsiccatoron 
kivül csak egy füzési módot ismerek el 
helyesnek és ez : a fonák fűzés.

A dohányos felügyelőket még egyszer 
kérem, illetve figyelmeztetem, hogy ezen 
három fontos tényezőre:

a) Csak az érett levelek leszedését en
gedni meg.

b) A behordásnál arra vigyázni, hogy 
a dohányok ne rongáltassanak és zilálva 
nu rakassanak a jármüvekre, hogy vala
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hogy meg ne nyomattassanak; a kocsiról 
rendesen rakják le és hogy a füllesztés a 
mondott mód szerint történjék.

c) A hol Exsiccator még nincs, a fo
nák fűzés alkalmaztassék.

Daráim Vilmos.

A dohánylevelek töréee.
A dohánylevelek törésével a külső ke

zelésnek legfontosabb részét fejezzük be s 
igy arra a legkiválóbb gondot is kell for
dítanunk, mert ha a törésnél hanyagul já* 
runk el, akkor egész évi fáradozásunk 
kárba vész s a termelés munkáltatására for
dított költségeket r-em hozzuk be.

Más terményeket, u. m. búzát, árpát, 
zabot, szőlőt stb. miután egész termésűk
ben egyszerre érnek meg, tehát egyszerre 
is aratják és szüretelik le. — A dohány
nál azonban lehetetlen ezt tennünk, mert 
— éghajlati viszonyainknál fogva — a do
hány nem érik meg, hanem fokonként, 
azon sorrendben, a mint kifejlődött.

A különböző időben érő levelek, ko
ruk, nagyságuk és minőségük szerint 3 
osztályba sorozandók, u. m. 1) a l j v a g y  
h o m o k l e v é l ,  2) k ö z é p  v a g y  a n y a 
l e v é l ,  3) h e g y l e v é l .

Az  a l j  vagy h o m o k l e v é l  a kiül
tetést követő 6— 8-ik hétben már megérik. 
Érettségének ismertető jelei: a levelek meg
sárgulnak s erősen a földre lekonyulnak; 
mihelyt ezen jelenség beáll, az aljleveleket 
nyomban szedjük le. nehogy a tőkén tel
jesen kiszáradva, hulladékká váljanak.

Mihelyt a tőkét ezen alsó levelektől 
megszabadítják, a rajtamaradt többi leve
lek pár nap múlva szemmel láthatólag uj 
életet nyernek, mert a képződő nedvek, 
melyeket eddig az aljlevelek elvontak, 
azokra fordittatnak.

Az aljlevelek szedését követő 10—20 
nap múlva a közép-, vagyis anyalevelek érnek 
m eg; ezek érettségének ismertető jelei a 
következők : ha homokföldben termett, úgy 
a 'levelek sötétzöld színe világos sárgára 
változik, megránczosodik s hegye a levél 
aljára kunkorodik; ha nehezebb földben 
termett, úgy sötétzöld színe epeszinüvé vál

tozik, a levél megránczosodik, sárga-barna 
foltokat kap, tapintata durvaés tapadós lesz, 
azonkívül a levelek úgy megla lkadnak, 
hogy még este sem üdülnek fel s különösen 
naplemente után a dohány földeken mézhez 
hasonló illat érezhető.

Az anyalevelek szedését követő két 
hét elteltével — feltéve, hogy az időjárás 
is kedvező — a hegylevelek is megérnek; 
ezek érettségének ismertető je le i: hogy az 
eddig bokorban összeszorult levelek szétte
rülnek, hátrakonyulnak s épen úgy, mint 
a középleveleknél észlelhető: barnás foltok 
mutatkoznak, törékeny, durva és ragadós 
tapintatuakká válnak.

A kerti leveleknél a szedés szintén a 
fent elősorolt rendben történik, csupán azon 
különbséggel, hogy a levelek addig ha
gyatnak a tőkén, mig világossárga szint 
nyernek s ereik világos zöld színűek lesznek.

A levelek szedésénél a legfőbb figye
lem fordítandó a közép — mint legértéke
sebb — levelekre; miért is szükséges, hogy 
a törés alkalmával azok nagyságuk szerint 
már a földeken osztályoztassanak.

Ez által kettős czélt érünk el, ugyanis 
1-ször a legjobb és egyenlő nagyságú le 
velek együvé lesznek felfűzve, miből ki
folyólag a szárítóban ezek részére már a 
legalkalmasabb helyet is adhatjuk; 2-szor 
a csomózásnál a munka gyorsabban megy.

Egyáltalában a szedés a következő 
módon eszközlendő: A legértelmesebb do
hányos kertészt küldjük be előre a so
rokba, s ez fogjon fel egyszerre két sort, 
szedje jobbról és balról azon leveleket, 
amelyek legértékesebbek és egyenlő nagy
ságúak, közvetlen az előbbi után menjen 
a második kertész, ez már a kisebb és 
egyenlő nagyságú leveleket szedje, végre 
a harmadik kertész szedje az elrongyolt 
leveleket.

A levelek leszedése úgy történik, hogy 
a levelet, közel a kóróhoz, a jobb kéz 
ujjaival a kocsánnál megfogjuk s egy-egy 
befelé irányuló nyomással letörjük; ügyelni 
kell azonban, hogy a levél kocsánján a 
kóró kisebb nagyobb fásrészei ne marad
janak. mert ezek a dohány értékét a be
váltás alkalmával csökkentenék.

T Á R C Z A .
Pipadohány és burnót

A fiumei városi közkórház igazgatója, Dr. 
G i a c i c h Félix röviddel ezelőtt népszerűén 
irt füzetet bocsátott közre a dohányzásról. A 
dohány és burnót bibliographiája különösen 
Németországban meglehetősen gazdag — so
kat Írnak és sokat szívnak, és mai napság a 
dohánytermesztés 500 millió kilót tesz ki, 
mely évenként forgalomba jön. Alig lehet 
azonban már az elfogyasztott dohány meny- 
nyiségét kiszámítani, mert ha az Európában 
készített szivarok és czigaretták számát az il
lető dohánygyárak statistikáiból milliárd számra 
állítják is össze, e számításban még nincsenek 
azon czigaretták milliói, melyeket a czigaretta 
sodrásban jártas urak és hölgyek maguk 
gyártanak és melyeket az igazi invenczek, 
bárminő gyárban készített czigarettánál jobban 
kedvelnek. A fiumei m. kir. dohánygyár, hogy 
csak egy példát említsünk is, az évenként be
hozott dohánvjteldolgozására ebből(6000 mmázsa 
amerikai, 5000 mmázsa török és 8000 mmázsa 
magyar) naponkint 2600 női és 300 férfi 
munkást foglalkoztat, részint gázerót használ
nak és évenként átlag 02 millió czigarettát, 
50 millió virginia-szivart, 45 millió különböző 
szivart és 300 mmázsa külÖntéle fajú burnó- 
tot állítanak elő —  az utóbbi fogyasztása 
1880— 1890 évek alatt tetemesen csökkent. A 
nulladékok értékesítését, mely minden iparnál 
fontos és melynek utóbbi években joggal a 
legnagyobb figyelmet szentelik, itt sem hagy

ták figyelmen kívül és a hol azelőtt a vizet, 
melvet a virginia-szivarok kilúgozására hasz
náltak, használatlanul egy patakba hagyták 
letolvni, mint még az érdemes, most már 
nyugdíjazott igazgató Skodnik Ferencz igaz
gatása alatt is, most mosóvíznek használják, 
siruppá condensálják, a mi most értékes ki
viteli czikket képez, mely kiválólag Németor
szágba szállittatik, a hol előnyösen alkalmaz
zák a gyapjúk mosásánál. Azon vizet, mely a 
virginia-levelek mosásánál és kilúgozásánál 
fennmarad, lepárologtatják, nikotint, ammo- 
niakot, salétromsót és szénszavas kálit tartal
maz, mint sürü sirupot exportálják és ha mo
sóvízként használják, a báránybóröknél 95 
százalék vízzel ritkítják. Hogy a virginialevelek 
ilyetén k lugozása szükséges, sót gyógyító ha
tású, legjobban mutatja tartalmazott anyaguk, 
melyek ama erős dohánynál az egészségre 
károsat lennének, ha el nem távolitanák őket. 
Hogy a Virginia levelek eme kilúgozásánál 
nyert sirupot ismét a könnyebb fajok dohány
leveleinél edző szerül használják, csak mese.

Ausztriában 28 dohánygyár van, ezek kö
zül 12 Magyarországon és 5 Bosnia és Her- 
czegovinában van. A dohány gyártása igen 
virágzó Spanyol- és Francziaországokban, a 
spanyol és franczia gyarmatokban és Olaszor
szágban, mindazonáltal sehol sem léteznek oly 
nagy és jól szervezett dohánygyári telepek, 
mint épen Ausztria-Magvarországon és Dél- 
Oroszország egy némehik helyén.

Törökország és Levante általánosságban 
főképpen a kivitelre szánt dohány termesztésé
vel foglalkozik, magában ez országban is na
gyon primitív módon űzik a gyártást; erali-

Az ekként letört levelet, az illető ker
tész a felső, vagyis a napfelőli színével le
felé fordítva, keresztben tegye a bal kar
jára, úgy hogy a levél hegye kifelé, szára 
pedig teste felé álljon, s e munkát mind
addig végezze, a mig a sorból kiér. Ekkor 
a leveleket azon sorrendben, a mint le
szedettek, az e czélra már előre elkészített 
szalmára, vagy lehintett kacshajtásokra a 
sorok szélére, szintén színével lefelé rakja 
le, s felül kacshajtásokkal vagy füvei ta- 
kaija be, hogy a nap heve a levelek széleit 
meg ne perzselje.

A szedést csakis szélcsendes, száraz, 
derült napokon kell végezni, mert szélben 
a levelek elrongyolódnak, az esőben sze
dett levelek pedig foltokat kapnak. Este 
felé, mikor már a munkával felhagynak, 
a halmokba rakott leveleket, osztályok 
szerint, kézi saroglyákra kell rakni, melyek
nek aljára szalma hintendő, s úgy haza 
szállítani. A kocsin való fuvarozás egyál
talán meg nem engedhető, mert a razás 
következtében a levelek foltokat kapnak, 
s a füllesztésnél rothadásba mennek át.

Korai kiültetés mellett meleg, hosszú 
őszi időjárással, az úgynevezett s a r j u  l e 
v e l e k  is mennyiségileg kevésbé számba- 
vehető termést adnak; a mely azonban 
csakis kiváló gondos kezelés mellett válik 
értékesithetővé.

L. K . 0.

Ki aradi kiállításról.
(Az aradi kiállítás gazdasági részének egyik érdekes cso
portjáról, a k i á l l í t o t t  d o h á n y  l e v e l e k t ő l . )

A folyó évben itt Aradon rendezett 
alföldi és délmagyarországi általános kiál
lításon jelentékeny és kiváló helyet foglal 
el a d o h á n y  is, a mennyiben nemcsak 
kiterjedésénél, hanem sokféleségénél fogva 
már magában véve egy kisebb önálló ki
állítást képezhetne. Ezen csinos és sikerült 
kiállításon nem kevesebb mint 79 termelő, 
kitűnő dohányterményeivel mint kiállító 
szerepel, és pedig:

Arad megyéből . . .  20 termelő
Csanád „ . . . 3H „
Békés „ . . .  23 n

tésre méltó még, hogy a „Novara“ három 
árboczos 1850/59-iki világ körülhajózásánál a 
dohánytermesztést űző országokban osztrák 
hajókat talált magyar fajú dohányokkal, melyek 
azon környékekben a levelek nagysága miatt 
mint pl. a szegedi, nagyon keresettek és be- 
csOltetnek, és a külfÖdli szivarok, mint cuba- 
manilla gyártásánál mint takaró levelek hasz
náltatnak fel és hogy e fajok az illető orszá
goknak kereskedelmi czikkUI vagy saját fo
gyasztásukra szolgálnak és nem pedig Euró
pába kerülnek vissza.

Ezen bevezetés és az idegenek felhívása 
után, kik ha Fiúmét meglátogatják, ne mu- 
laszszák el a szép dohánygyár megtekintését, 
visszatérünk dr. Giachich füzetére a szívásról. 
— „Del tabacco e dél suo uso, per medici e non 
medici* (A dohányról és használatáról, orvo
sok és nem orvosok számára) igy szól a czim 
és mely igazolva is van a szép olasz nyelvben 
való világos előadása által, melyben mester a 
szerző. A szívás már gyakran volt phisiolo- 
giai tanulmányok tárgya, sót hisz psichologu- 
sok is foglalkoztak vele — némelyek az egész
ségre, a táplálkozás- és emésztésre, másokmegint 
az idegrendszerre befolyásosnak, tehát izgatást és 
nyugtalanságos okozónak mondták ; egyik a 
szívást jó felfedezésnek nevezte, antiscorbisti- 
kus, antiseptikus, sót fájdalomcsillapító szernek, 
mig mások kereken méregnek nevezték. A 
szívás használatát és avval való visszaélést 
egybevetették, kiszámították és statistikailag 
kimutatták — az ifjúságnak a legszigorúbban 
megtiltották, u tanintézetekben megbüntették a 
titoknam dohányzót, míg végre a tengerészeti 
akadémia egyik praktikus tanférfiu és parancs-
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Azonkívül Temesmegyéböl hat község igen 
szép aranysárga, és világos barna dohányát 
állította ki, mely már a tetszetős élénk szí
nezeténél fogva is nagy vonzerőt gyako
rol a látogató közönségre. Továbbá az 
aradi m. kir. dohánytermelési mintatelep 
múlt évi terméséből is vannaic két külön 
szekrényben dohányok bemutatva, melyek 
a kül- és belföldi külömböző csomózási 
módozatokat tüntetik fel. Végre P r o b s z t  
nevű aradi építész, egy simitóházzal egy
bekötött dohányszáritó pajtát; gf. K  e g- 
l e v i c h  G á b o r  m.-bodzási nagytermelő 
szintén egy csinos és czélszerü dohánypajta- 
mintát állítottak ki. Arad, Csanád és Bé
kés megyékből kizárólag csak jeles szi- 
varboriték levelek, Temesmegyéből pedig 
szép színű finom, és közép finom, kiváló 
belföldi pipadohány- és szivarkagyártásra 
alkalmas kerti levelek vannak kiállítva.

A dohányok megyénként, külön üveg- 
szekrényekben vannak elhelyezve. Minden 
kiállító dohánya áll három külömböző 
nagyságú csomóból, mely csomók nemzeti 
színű szegéllyel bíró, és ugyanolyan színű 
szalaggal lekötött bárczával ellátvák. A 
bárczákon könnyű módon áttekinthetők 
azon adatok, melyek az illető kiállító ter
més- és osztályozási eredményére vonat
koznak, és melyek a tényleges minőség 
különös tekintetbe vétele mellett, majd 
alapul szolgálandnak a kiállított mutatvá
nyok annak idejében a jury által eszköz- 
lendő megbirálására, t. i. a beváltási ál
lomás, a megye, termelési hely és a ter
melő neve, a beültetett terület, a beszál
lítási mennyiség, osztályok és percentek 
szerint kitüntetve, továbbá a kát. holdan- 
kint elért eredmény anyagban és pénzben, 
végre a minden 100 kgr. után elért bevál
tási átlagár.

Hogy a dohány nem valami mellékes 
csoportját képezi, a mi minden tekintetben 
sikeresnek mondható aradi kiállításunknak, 
hogy továbbá a kiállított mutatványok ör
vendetes tanúságot nyújtanak az e téren 
történt tényleges culturhaladásunkrói, ezt 
nem csak a nagy érdekeltség bizonyítja, 
mely a látogató közönség részéről viselte
tik ezen nálunk oly fontossággal bíró gaz

noka arra a módra jött rá, hogy hogyan le
het a duhanvzok számát felényire leszállítani, 
és világosan kimutatta, hogy a tilalom ingere, 
mint egvkor a paradicsomban, úgy itt a leg
inkább ahhoz járul, hogy mennél több do
hányzó keletkezzék. A tengerészeinél annyira 
általánosan szokásos a szivar, hogy a nem do
hányzót fehér hollóként mutogatják, és a ten
gerészek pipájuk, — szivaruk és czigarettájuk- 
kal gyakran igen nagy kort érnek el és a leg
későbbi évekig is megtartják fogukat, —  a 
makra pipa vagy szivar leghübb társa sanyarú 
életének és a fenyegető veszély pillanatában 
neki a szívás, mint sokan állítják, bizonyos 
lélek nyugalmat, könnyű stoicismust ad, mely 
sokszor oly szükséges és jótékony hatású.

Évekkel ezelőtt Angol- és Németországok
ban a nevelés hiánvának rótták fel, ha valaki 
mint mondani szokták, e bűnre tévedt, ma 
pedig mindenki szí, sőt ifjú és öreg hölgyek 
is kultiválják ezt az ízlést, az előítéleteket le
győzték és senkinek sem fog eszébe jutni azon 
hölgynek, ki ezen kultust űzi, ha csak nem 
hiúságból teszi, szemére hányni azt. A szívás 
egv másik faja a burnót, mert talán kevéssé 
lett korlátozva és majdnem sohsem volt eltiltva, 
feltűnő módon csökkent. A szellemes egyház
atya IX. Pius szintén burnótozott, ámbár csak 
mérsékelve, és beszélik ró'a, hogy ismert nyá
jasságánál fogva, kihillgatás alkalmával egy 
lelkészt szelenczéjéból kegyesen egy szippantás
sal kínált meg és ez a leereszkedő kitüntetést 
megköszönve, a következő szavakkal utasitá 
vissza : Grazié Santo padre, non ho questo ví
zió (Köszönöm, szent atyám, nincs e bűnöm), 
mire IX Pius így válaszolt: Se főssé un vizio

dasági czikk iránt, hanem kitűnik az leg
jobban azon elismerő nyilatkozatból is, 
mellyel a kiállítás ünnepélyes megnyitása
kor, és az egyes csoportok beható megte
kintése alkalmával a m. kir. közlekedési 
és kereskedelemügyi Minister úr ő Nagy
méltósága magas tetszésének és megelé
gedésének kifejezést adni méltóztatott A 
kiállítás buzgó, semmi fáradságot nem kí
mélő, ügyes, és ennélfogva osztatlan elis
merést megérdemlő rendező-bizottságának 
szándékában volt ugyan, a dohányosztályt 
még olykép kibővíteni, hogy a kiállítási 
területen egy kisebbszerű dohánypajta ál
lítassák fel, melyben a különféle szárítási 
módozatok is bemutattassanak a látogató 
közönségnek. Minthogy ez azonban a do
hánybeváltó hivatal, és a kiállítási terület 
közti nagy távolság miatt, úgy a zöld do
hánynak ide-oda hurczolása, mint az őr
ködés, és egy állandó személyzet kikülde
tése szempontjából sok nehézségbe ütközött 
volna; a nagytekintetü mk. doh. jöv. köz
ponti Igazgatóság azon határozatot hozta, 
miszerint a külömböző szárítási s kezelesi 
módozatok az aradi mk. dohánytermelési 
mintatelepen legyenek bemutatva, mely 
tárlat tehát az alföldi és délmagyarországi 
kiállításnak mintegy kiegészítő részét ké
pezi és az a hivatalos órák alatt a látogató 
közönség által külön belépti dij nélkül meg
tekinthető, mely körülményre ez utón is 
felhivatik az érdekeltek becses figyelme 

Aradon, 1890. augusztus hó 10-én.
G. J .

Észleletek a csongrádi m. kir. dohány
beváltó hivatali mintaültetvényröl.

E  hivatalnál 100 Qöl területen tétetik 
kísérlet szegedi „Rózsa*-faj dohány nyal, 
még pedig trágyázott és trágyázatlan ta
lajon, egyenközü és páros sorokban, továbbá 
töltögetéssel és a nélkü,l.

A rendelkezésre álló rendkívül sovány 
természetű nehéz kötöttségű agyagos talaj 
bőven lévén telítve terméketlen szikvegyű 
lettel: nagyon kevés táperővel rendelkezik 
a dohánynövények neveléséhez. Éveken át

lo avreste, ma é unó virtu. (Ha bűn volna, ak
kor te élnél vele, de az erény). Dr. Giacich 
könyvét igen logikusan a szívás káros, hasz
nos és semleges hatásának megvitatására osztja 
fel. Több hírneves orvossal egyértelmüleg, kik 
e tanulmánynyal foglalkoztak, így Dworzak, 
Heinrick, Hodnig, Kiebei, Favarger, ö is azt 
állítja, hogy erős, a szivás folytán keletkezhető 
agvtódulások, a kávé gvakori használata által 
távol tarthatók es hogy .a legerősebb szívók, a 
törökök, csak is a kávénak gyakori élvezete 
folytán paralyzálják a dohányzás hatását. Az 
erős dohányzás folytán bekövetkező nikotin- 
mérgezéseknél a kávé a leghathatósabb ellen
méreg, ép úgy mint opiummérgezéseknél, ha 
nem igen nagy mérvben, fordulnak elő. Azért 
nem kell tehát közvetetlenül a dús ebédlés után 
dohányozni, mig vele együtt a kávét is nem 
szürcsölhetjük — igy méreg és vele ellenméreg, 
melyek még hozzá, együtt használva, igen jól 
izlenek. Kimutatva látszik lenni, hogy a pipa
dohány élvezete nem gyorsítja a vér keringését, 
hanem lassítja, és igy bizonyos kényelmességet, 
nyugalmat létesít. Á dohány-kézmügyárakban 
dolgozó munkások* és munkásnőknél legvilágo
sabban mutatkoznak a hosszú nikotin belélegzés 
e következményei (10— 12 óra naponként) és 
az izgatók, mint kávé, thea, borsos kenyér 
és paprikázott szalonna, ha csak kis mennyi
ségekben is, a legmegfelelőbb élelmi czikkek 
volnának a dohány gyárakban a munkaidő 
vagy pausák alatt; a hol, mint a munkásnök 
vérnélküli arcza is mutatja, kik gyakran órákig 
tartó utakat tesznek meg, mig munkába állnak, 
de aztán a nikotin pornál 8— 10 óráig egy 
huzamban, minden megfelelő táplálék nélkül

a hivatali telep szabad legelő volt s az igy 
pihent, de egyszersmind elvadult föld még 
ludlegelőnek sem termelt elég növényze
tet. Mindazonáltal megkettőzött szorgalom
mal és tízszeres munkával sikerülend ez 
évben is némi eredményhez jutni.

A különben kicsiny terület a tavaszi 
szántás után 2—3 ízben kézierővel t. i. 
ásó és kapával porhanyósittatott. E  gya
kori és mélyen történő porhanyósitás min
denesetre czélszerü, minek haszna a gyom
irtás mellett abban is nyilvánul, hogy a la
zává lett talaj az eső befogadására minden 
részében alkalmas és a napsugarak termé
kenyítő erejének is át van adva az időn
kénti felforgatás által.

Ez évben a palánták — mint általában 
ezen a vidéken minden termelőnél, úgy 
nálunk is — gyengék, illetve betegesek 
voltak. Majd a kiültetés kívánt sok farad
ságot, a nagy szárazság folytán bő locso
lást igényelvén. Utóbb a vakondtúrás s a 
drótféreg gyakori, után ültetésre kény szeri
tettek, mig végre a sok pótlás által tel
jesen beállittatván az egész terület: a további 
gondozás alatt ő ízben lett megkapálva.

A későbbi ültetésből szármázó növé
nyek nem lévén képesek elérni a koráb
biakat : nem mondható egyenletesnek a ter
més s az eső hiánya miatt a levelek nagy
sága változatos. Egészben véve azonban a 
termés mennyiségileg kielégítő leend.

A 100 [ Ĵöl területnek mintegy fele 
része trágyáztatott meg szarvasmarha trá
gyával. Es a dohányok dusabbak, kövé
rebbek e részen s a levelek nagyobbak, 
mint a trágyázatlanul müveit másik sza
kaszban.

A páros sorokban ültetett növények 
szintén üdébbek az egyenközü sorban ül- 
tetteknél, mi talán annak tulajdonítható, 
hogy előbbiek levelei sűrűn fedvén egy
mást, a saját törzsüket környező földnek 
esőzések utáni nedvességét tovább meg
óvják, mint a ritkább egyenközü sorok 
dohányai. Mindenesetre tény az is, hogy a 
páros sorok több tőkét nevelnek hasonló 
területen, s hogy a tömött sorok egymást 
kölcsönösen védni is képesek a szél ron
gálásától.

dolgozván, majdnem mind többé-kevésbbé anae- 
mikusak lesznek. Igaz ugyan, hogy a nicotin- 
atmosphera megóv a ragadós betegségek ellen, 
s mint állítják, három év előtt, midőn a ko
lera járvány alatt Fiumében dicséretes módon 
gondoskodtak megfelelő táplálékról, az egész 
személyzet majdnem teljesen épen maradt. A 
dohányzást közvetetlenül ab ebéd előtt, vagy 
ha az éhség érezhetővé válik, okvetetlenül ke
rülni kell; felizgatja a gyomoridegeket és in
kább elkábir, mint ha a szivart étkezés után 
gyújtjuk meg. Hogy a dohány, ép ugv égési 
állapotában, tehát szívása közben mint bagó
zás által is gyógyszerül használhatók, ezt Dr. 
Giacicn Jstánia- és Dalmácziában gyakorlati
lag és kipróbálta, és tanácsolja is kartársainak 
ugv antiseptikus mint marószerül is. Említésre 
méltó, hogy előbbi időben molyrágás ellen 
óvszerül dohányleveleket használtak, azokat a 
gvapjukelmékbe és bundákba téve.

Ez a védőszer utóbbi időben teljesen 
illusioriusnak bizonyult, mert a molyok még a 
dohánycsomagokba is beosonnak és ott ke
gyetlen pusztítást visznek véghez — ugv lát
szik tehát, hogy épp úgy, mint az emberek a 
dohányzáshoz, ők a nikotinhoz hozzászoktak és 
sem nem árt nekik, sem nem távolítja el őket. Kli- 
mailag egészségtelen, különösen süppedékes he
lyeken, hol a malária befolyásától félnek, a do
hányzás kipróbált óvszer, ép úgy, mint azon tá
jékon, a hol mosquiták kínozzák csípéseikkel az 
embereket. A keletieknél a dohányzás oly szük
séges kellék, hogy a kis és nagy Beiram-Ünnep 
böjtnapjait,amelyeken a nap lenyugvásáig a do
hányzástól tartózkodniok kell, ezt a legsúlyosabb 
büntetésnek tekintik és egy török fürdőhely szá-
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H a a levelek nagysága tekintetében 
is a páros soroknak adunk előnyt, köny- 
nyen indokolható azzal, hogy a szorosan 
összeboruló levelek által megvédett talaj- 
nedvesség elég ok az erősebb kifejlesz
tésre.

A  töltögetési munkálatnak minden
esetre előnye van ama kísérlettel szemben, 
mely ezt mellőzni akarja. Czirokkal és 
tengerivel körülültetett kicsiny mintatele
pünkön is megtalálta a szél ama palántá
kat, melyek könnyebben állottak a földben.

A  töltögetés nélküli sorokból sok s 
külösen nagyobb növényeket csavart ki a 
szél. A növény törzse körül feltöltött föld 
mig egyréizről támasztékul szolgál, más
részt a törzsnek földszinthez közel állani 
szokott gyökérzetét is megvédi a nap égető 
heve ellen.

Elemi csapásként vehető a nagy hőség 
és tartós szárazság, melyhez a múlt hóban 
kevés jégeső is járult.

M. kir. dohánybeváltó hivatal
Csongrád, 1890. évi augusztus hó 10.

M ikiik Kde,
m. kir. dob. bev. hiv. főnők.

A dohánynedvnek mint rovarölőnek al
kalmazása a kertészetben.

Gránzenstein Béla min. tanácsos, ra. kir. 
dohányjövedéki igazgató ur szívességéből jutot
tam a fiumei dohánygyárban előállított Ken- 
tucky és Virginia dohány-lugvizkivonathoz.

A dohánygyárakban a gyártás maradékai
ból eredő dohánynedv igen nagy szolgalato
kat tehet a kertészetben mint rovarölő. Alkal
mazása a képzelhető legkönnyebb és beszer
zési ára rendkívül csekély.

Ezzel a szerrel budai nádorkerti fekvősé- 
gemben a következő eredményeket értem e l:

Az alkalmazott dohány-lugviz nagyon 
koncentrált és igen vastag szörpállomanyu 
volt. Egy liter súlya körülbelül 1400 gramm 
nak felelt meg.

Egy liter dohánynedvet száz liter vízzel 
felhígít ra, a dohány teljesen elpusztította az 
almafák, baraczkfák, cseresznyefák és körtefák 
zöld vagy fekete levéltetüit iaphis), a dinnye-

ráz termében, a hol fürdés után fehér leplekbe 
burkolva iszszák a kávét és mellette csibukoznak, 
én is tapasztaltam, hogy a füruőszolga alá
zatosan kérte, hogy ne szivarozzanak, mert 
velünk együtt a fürdőben keletiek is voltak, 
kiknek a böjt tartama alatt a dohányzás tiltva 
van és kik az illat és a pipa utáni vágy foly
tán eszméletüket vesztették.

Hollandiában a pipát távolságmérőül hasz
nálják, és ha kérdezik, mily messzire van 
A— B-től, azt kapják feleletül: körülbelül két 
pipányira, majdnem egy órányi járásra. Mind
ama tilalmak és rendeletek, melyek a XV. XVI. 
és XVII-ik században, I. Jakab angol királv (1604)
VIII. Urbán pápa alatt nyilvánosságra hozattak, 
eredménytelenek maradtak, a hurnótozás és 
dohányzás divatja gvorsan harapódzott el. 
Bernben a tiz parancsolathoz egy tizenegye
diket csatoltak: nem színi. Misokapnos (1604^ 
irataiban említés tétetik, hogy Spanyolország
ban a szívást a hatodik főbűnnek tekintették, 
és I. Jakab angol király szavait idézi: Sajná
lattal értesülünk, hogy az a nyavalya, a szí
vás, a sátán gonosz szüleménye, melyet or
szágunkban szigorúan megtiltottunk, mindin
kább elharapódzik, és még fő- és székváro
sunkba, Londonba is befészkelte magát. XIV. 
Lajos alatt végre elhatározták, hogy a dohányt 
megadózzák, hogy a bűnt az állam pénzes 
zacskójának javára kihasználják és később el
határozták, hogy a dohányt monopóliummá 
teszik és az igy monopolizált bűn által az 
állam pénzügyeinek igen jelentékeny járulé
kot biztosítottak A burnót a múlt század 
első felén a dohánynak konkurrencziát csinált 
— az elegáns dohányszelenczék a gazdagok

és ugorkatetüket, valamint a spárgahernyók 
lárváit (crioceria asparagi), melyek a spárga
tenyésztésekben annyi kárt okoznak április és 
junius hónapokban megrágván e növények 
fiatal szárait és leveleit. A rózsatetük nem 
képesek ellenállni e szer pusztító hatásának.

Azonban meg kell jegyeznem, hogy 1 : 80 
arányban eszközölt oldattal biztosabb vagy 
legalább gyorsabb eredményt érhetni el.

Ugyanígy vagyunk a körtefa pr loska 
(TvngispyrO tekintetében is; ez egv piciny 
barna rovar, fehéres és tigrisfollos szárny
fedőkkel, mely a körtefa leveleinek belső ol
dalán s azok rovására él, a hol különösen 
nyáron igen nagy számban található s a kör
tefákban tetemes károkat okoz.

A nikotin úgy is jó eredményeket szol
gáltat, hogy ha 1 : 50 arányban hozzáadjuk 
kénvirágból és vízzel felhígított oltott mész- 
ből álló keverékhez, a fakéreg-rovarok elpusz
títása céljából; ezek a kis fehéres és lapos 
bogarak hozzátapadnak különféle gyümölcsfák, 
különösen a körte- és almafák kérgeihez.

Az üveg alatt mesterségesen tenyésztett 
eprek valamint a földben vagy szabad levegő
ben tenyésztett haraczkfák nagyon gyakran 
meg vannak támadva egv barnás-szürke színű, 
pici póktajta által, mely a levelek belső ol
dalához tapad, melynek sejtjeit kiszívja. Nyá
ron különösen a szárazság és a hőség nagyon 
előmozdítja ennek a rovaruak kifejlődésér. Ki- 
pusztitása végett ajánlatos gyakori öntözés 
olyan vízzel, melyhez csekély, körülbelül 1 : 150 
arányban adtunk dohánynedvet. Legjobb, ha 
ezeket az öntözéseket este vagy reggel eszkö
zöljük

Végül a minden fajtájú hernyók, de külö
nösen a szőrös hernyók, képtelenek a dohány- 
lugviz hatásának ellenállni, azonban ebben az 
esetben a dohánynedvnek koncentráltabbnak 
kell lennie, mint a tetvek számára és az imént 
említett állatkáknál. 1 :7 0  arányú oldat igen 
előnyösen fog alkalmaztatni

Az üvegházi növények: Fikosuk, Dracae- 
mák, pálmák, Aspidcsirák slb. mosásánál na
gyon ajánlatos a vízhez mindenkor kevés menv- 
nviségü nikotint tenni, mely elpusztítja a tet- 
veket, poloskát, hernyókat stb. sőt elejét veszi 
annak, hogy ezek az állatok e növényeket ellep
jék, a nélkül, hogy e növényeknek ártana.

és nemesek, sőt Európa különböző udvarai 
nagyjainak gondozott toiletteczikkeit képezék. 
Parisban röviddel ezelőtt is eladták 5800 
frankért XVIII. Lajos egy szelenczéjét *, még 
ma is vannak becses dohánvczelenczék, gyűj
temények, melyek gyakran aranyban, ezüstben 
és porczellánban valódi remekművek és híres 
festők remek festményeivel vannak díszítve, 
mint Maria-Theresia-szelenczéi Rubens minia
tűr-festményeivel és Wimprfen Zichy Hedvig 
grófnő értékes porczellán-szelencze gyűjte
ménye is Fiumében. Nagy Frigyes, I. Napó
leon, Savoyai Jenő herczeg meglehetős búr- 
nótozók voltak.

A high life hölgyei Párisban követték 
e divatot. Fiatal hölgyek és leányok titokban 
burnótoztak, a szegényebb osztálybeliek kö
zönséges agyagból készült szelenczékben vagv 
üvegekben hordozták, a kéz felső részére 
hintették és onnan az orrlyukba lehelték. És ez a 
divat mégis letűnt, talán mert nem  volt meg
tiltva, mig a dohányzás minden tilalom da
czára mindinkább terjedt, és majdnem nél
külözhetetlenné tudta magát tenn:. Az ősdo- 
hányzók mostani dohánynyal telt pipa mellett 
beszélik el, hogy egykoron mily csodás dohá
nyokból füstölgettek, midőn még nem akart 
az egész világ színi és semminő monopólium 
nem volt. A magyar szivarok, mig a dohány
termesztés szabad volt, igen híresek és kere
settek voltak, ma a fogyasztás nagy, hogy a 
dohánytermeszt ést úgy mint régen nem mi- 
velhetik; általánosságban tehát drágábban és 
rosszabbat szívnak, mint azelőtt. Hogy a szi
varok állva maradását és száradását mestersé
gesen pótolják, sok helyen szántó kemenczé-

A dohánynedv alkalmazásának módja a 
képzelhető legegyszerűbb. Elégséges, ha bármi
nő edénybe a s ükséges dohánymennyiséget 
betesszük s lassankint vizet adunk hozzá, erősen 
keverve a vegvüléket, mig a feloldás teljesen 
végbe megy. Hogyha ez megtörtént, úgy hozzá
adjuk a kívánt vízmennyiséget.

Hogyha nevelt fákkal van dolgunk, ugv 
a fecskendő alkalmazása elkerülhetetlen. Leg
ajánlatosabb a Rádeneau-féle fecskendő, mely
nek hajolt és palette-alaku nyílása lehetővé teszi, 
hogy a folyadékot a levelek belső oldalára lövet
jük. De valahányszor csekély kiterjedésű fákkal 
van dolgunk, a milyenek például a faiskolák 
csemetéi, a fiatal gyümölcsös ültetvények stb. 
gazdálkodhatunk a dohánynyal egy mosdótál
féle edény alkalmazása által, mely a vegvüléket 
tartalmazza. E végből két munkásra van szük
ség. Az egyik az edényt tartja, mig a másik 
belemártja az éiősdiek által megtámadott ága
kat vagy leveleket.

Végül megemlítem, hogy két lövet vagy 
bemártás, több napi időközökben alkalmazva, 
a legjobb eredménynyel jár a tetvekre, polos
kákra, hernvókra stb.-re nézve, még abban az 
esetben is, ha ez a műtét óvóintézkedésképen 
alkalmaztatik.

Mindezek után.saját tepasztalataim'nyonián, 
a fiumei dohánv-lugviz-kivonatot legmelegeb
ben ajánlhatom kertészeink figyelmébe. Örülni 
fogok, ha sikerülni fog e sorok közlése által 
ugv kertésztársaimnak, mint hazai dohánygyá
rainknak szolgálatot tennem.

(Kertészeti Lapokból.) Lcgrády Károly.

Dohánytermelési tapasztalatok.*)
Kísérlet a  dohány tövön szárítóséival.
Dél-Amerikában, nemkülönben Dél-Fran- 

cziaországban a dohány szárításánál azon el
járás dívik, hogy a dohány leveleit nem tör
delik le a tőről, hanem a dohánytöveket le
veleikkel egvütt kivágják, s igy felaggatva szá
rítják ki a leveleket. Ezen eljárás czélrzerüsé- 
gét kipróbálandó, a dohány tövön való szárí
tásával —  habár csak kicsinyben is — szintén 
kísérletet tettünk.

*) A „Mezőgazdasági Szem le" augusztusi számából.

két használnak, hol megszáritják őket, de a 
mi természetesen nem pótolja a lassú szára
dást és állva maradást

Megnyugvásunkra egyúttal megtudjuk Dr. 
Giacich Félix valóban érdekes füzetéből, hogy 
az észszerű, mérsékelt dohányzás inkább hasz
nál, mint árt.

Huschek Vilmos nem régen Bécsben meg
jelent „Tabacologiai vázlatai" sok érdekes és 
humorral fűszerezett dolgot tartalmaz, és 
benne a már régen elhúnyt VIII. Innozenz 
(1624) pápa és XII. Benedek (1724.) pápa, 
kik oly sokat foglalkoztak a burnótozással 
— az első dühöngött ellene, utóbbi pedig 
azt állította, hogy a burnótozás nem hábo
rítja az ájtatosságot a templomban —  az Ösz- 
szes burnótozók emlékében megóriztetnek vala
mint egy illetékes szakférfiúi ama állítása, 
hogy a dohányzás lelki nyugalmat ád, és 
már étkezés után ez okból is hasznos az emész
tésnek, hogy a burnótozás a tudósnak gon
dolatokat, a szónoknak bátorságot önt, az ide
gennek megismerkedésre való alkalmat, az 
üresfejünek bizonyos tekintélyt és a gondol
kozásra időt teremt, a fecsegőt megakasztja.

Ily ezermester ellen, mely oly nélkülözhe
tetlenné tudta magát tenni, hiába való min
den küzdelem, a dohány élvezése csak az él
vezeti képesség kimerülésével fog megszűnni.

N. P. J .
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A lövőn szántást a dohánypajtában két
féle módon hajtottuk végre. Ugyanis: a do
hány egy részénél a levágott dohány szárának 
alsó részét késsel felhasogattuk és ezen hasí
tékba karót dugva, egy karón 10— 12 dohány
tövet szárítottunk ; a dohány más részét pedg 
alsó részénél zsinórral megkötve, ezen zsinór 
segítségével aggattuk a léczekre, ugyanannyi 
tövet számítva egy karóra, mint a felhasitott 
dohányból. Mind a kétféle eljárás egyenlően 
bevált, amelyről azonban alább fogunk szólani.

A dohánynak tövön való szárítását az 
illető helyeken első sorban azért alkalmazzák, 
mivel ezen eljárással a dohánylevelekkel friss 
korukban kevés lévén a munka, azok nem 
szaggattatnak annyira Össze, s mert ekként a 
levelenkinti leszedés hosszadalmas munkája el
esvén, a dohány sokkal hamarább kerülhet a 
száritópajtába.

A tövön szárítandó dohánynál azonban a 
levelenkinti szedés nem marad el egészen friss 
állapotában sem, mert az ekként szárítandó 
dohányokat akkor kell kivágni, a midőn az 
anyalevelek megérettek; ezen időben azonban 
a homoklevelek már túlérettek volnának és 
részben el is száradottak: tehát veszendőbe 
mennének. Hogy ez megakadálvozíassék, a 
tövön szárítandó dohányoknál a homoklevelek 
mihelyt azok megérettek, leszedendók és fel
fűzve külön száritandók meg. A tövön szárí
tandó dohányok kivágásakor — m dön tehát 
az anyalevelek már érettek —  a hegy levelek 
még éretlenek ugyan, ez azonban az eljárás 
hátránvára nem szolgál, mert a dohányok szá
rastól kerülvén a pajtába, a szárban levő táp
anyagok nagy része még feldolgoztatik s ille
tőleg a kevésbé érett hegylevelekbe vándorol 
és azokat utánérleli, ugv, hogy a hegylevelek 
—  daczára, hogv még éretlen állapotban ke
rülnek le a szántóföldről — a szárítás folytán 
nem szenvednek.

A tövön szárítással tett tapasztalatainkat 
a következőkben foglalhatjuk össze :

A tövön szárításnak előnyére szolgá1, hogy 
a dohány leveleivel kevés lévén a munka, azok 
nem szaggattatnak annyira össze, mint a le
velenkinti szedésnél és szárításnál; de a leve
lek épsége az időjárástól sem szenved annyira, 
mivel kevesebb  ̂ ideig van kint a dohány a 
szántóföldön. Áll ez különösen a hegyleve
lekre nézve, amelyekből a levelenkinti szedés
nél és szántásnál alig tudtunk ép leveleket 
produkálni, mivel a dohánytóról az összes 
többi levelek leszedetvén, a dohányföld s il
letőleg az egyes töwek jobban ki vannak téve 
a szél hatásának, erősebb mozgásba hozatnak, 
minek a következménye az, hogy a hegyleve
lek egymáshoz és a szomszéd dohánytövekhez 
erősebben verődnek, s igy igen Összerongyo- 
lódnak és megzuzódnak.

A tövön száritásrál a dohány aratásával 
kevés a munka. A dohány minőségére nagy 
befolyással van az, hogy a levelek az érettség 
mily fokán vannak, mitcor leszedetnek. A do
hánylevelek nagy része a levelenkinti szárítás 
mellett túlérett állapotban kerül a pajtába, mert 
a dohánylevelek szedését az érés bekövetkez
tekor kezdik meg, a levelek szedésével pedig 
a munka oly sok, hogy azt —  különösen na
gyobb területen — rövid idő alatt befejezni 
nem lehet; ez okból a legnagyobb része már 
túlérett, mikor törésre kerül a dolog. A tövön 
szárítással ez teljesen elkerülhető, mert ezzel 
kevés lévén a dolog, az érett dohány egy
szerre, rövid idő alatt kivágható és pajtába 
akasztható, ami ezen időben, mikor a gazda
ságok más egyéb teendőkkel is túl vannak már 
halmozva, igen nagy előnynek tekintendő.

A tövön szárított dohány igen jó anya
got szolgáltat. A levelek teljesen kiszáradottak, 
szép barnák, jól erjedettek, szivégés vagy ko- 
csányrothadás nem fordul elő ezen szárítási 
módnál, mert a tőnek minden egyes levele 
külön egymástól meglehetős messze áll és 
egymást csak kevéssé takarja. De a hirtelen 
száradás és ennek következtében a zöld levél 
sem fordul elő ezen szárítási mód mellett, 
mert a dohány kórója sok vizet tartalmaz,

mely csak lassan párolog el s az esetleg erő
sebben száradó levelekbe a kóróból elegendő 
nedvesség menvén át, a száradásnál a levelek 
nedvességtartalmat Önmagától szabályozza.

A tövön szárított dohány azonban több 
helyet kíván a pajtában, mint a levelenkint 
szárított, mert a léczeket egymástól magasra 
kell elhelyezni, hogy a felsők dohányai az alsó 
léczeket ne érjék, és áll ez különösen a mi 
hazai mezei dohányainkra, melyek magas kó
róval bírván, a szárításnál a léczek egymáshoz 
közelebb is aggathatók. De amennyiben a tö
vén szárított dohányok több pajtaterületet igé
nyeinek, a pajták egyszersmind magasabbra 
is készíthetők, mert az egyes gerendák nin
csenek annyira megterhelve, mint a leveles 
dohányoknál; ennek következtében a pajtate
rület olcsóbbá válik.

Arre nézve, hogy a tövön szárításnál a 
dohány mennyivel igényel nagvobb pajtaterü- 
letet, kísérletet a múlt évben még nem tet
tünk, azonban a folyó évben erre nézve pon
tos Méréseket fogunk eszközölni.

Kísérlet a  dohány mesterséges szárításával.
Ismeretes dolog, hogy Amerikában kiter

jedt mértekben alkalmazzáK a dohány mester
séges szárítását. Megtudandó: mennyiben volna 
ezen eljárás czélszerü a mi viszonyaink között, 
ez irányban is tettünk kísérleteket.

Azon nézetből kiindulva, hogy minél ke
vesebbe kerül a dohány mesterséges szárítása, 
annál nagyobb mérvű elterjedésre lehet szá
mítani; mindenekelőtt aziránt tettünk kísérle
tet: nem-e lehetne Meidinger-kályhát használni 
a levegő hőmérsékének emelésére.

A Meidinger-kályha beszerzése szintén na
gyobb költségbe kerülne ugyan, de —  mert 
télen át szobák fűtésére is lehetne használni 
— a dohány kisebb költséggel tcrheltetnék 
meg, mintha kizárólag a dohány szárítására szol
gáló készülék szereztetik be.

Egy boltozott helyiségbe beállítottunk egy 
nagyobb Meidinger-kályhát s a helyiséget be
aggattuk részint fűzött, résirnt tőves dohány- 
nyal. A szárítás azonban sok nehézségbe üt
között és nem vezetett kellő eredményre. Kez
detben, midőn a dohány sok vizet vészit, a 
Meidinger-kályha könnyen kialszik, miután a 
kályhának erős a huzatja és az igen gőzös le
vegő éri a coaksot.

A kellő elővigvázattal azonban ezen a hi
bán még csak lehet segíteni, sokkal nagyobb 
baj azonban az, hogy a Meidinger-kálvhával 
fütött helyiségben a hómérsék nem egyenletes; 
a helyiség aljában jóval alacsonyabb, mint a te
tejében, a különbség 10— 12 C*-ot is kitett. 
A dohány tehát különböző hőmérséknek van 
kitéve: erjedése, megbarnulása különböző időt 
kíván. Még ezen a hi^án is lehetne segíteni 
oly módon, hogv amint a dohány száradásban 
előrehalad, alulról fölfelé emeljük a zsinórokat, 
illetve a dohánytöveket.

Legnagvobb hibája a szárítás ezen mód
jának az, hogy a Meidinger-kályha nemcsak 
fölmelegiti, hanem, amint a dohány nedvessé
gének egy részét már elveszitette, nagyon ki 
is szárítja a levegőt, ugvannyira, hogy a do
hány egy része — különösen az alantabb 
levő — megszárad a megbarnulás előtt. Ezen 
a hibán segíteni nem lehet, amiért is Meidin
ger-kályhát a dohány mesterséges szárítására 
használni nem lehet..

Időközben a nmlgu pénzügyminisztérium 
dohányszáritási kísérletekre 500 forintot enge
délyezett, minek folytán a dohánypajta egyik 
végében levő simitószobát mesterséges szárító
val berendeztettük. Az ablakot és az egyik 
ajtót befalaztatok, állványokat állíttatunk be 
s a viszonyoknak leginkább megfelelő fűtőké
szüléket rendeztettünk be.

A dohány mesterséges szántását külön
féle módon végezik, amelyet egymástól a 
berendezés költségességében és a fűtés töké
letességében különböznek. A legtökéletesebb 
fűtési mód a gőzfűtés, ennél lehet a meleget 
legkönnyebben szabályozni és a sugárzó me
leg káros hatását legkönnyebben megszüntetni.

Költségessége miatt azonban még Ameriká
ban se igen alkalmazzák. Szintén nagyon di
csérik azon fűtőkészülékeket, amelyek a szá- 
ritóhelyiségen kivül elhelyezve, csak a bennük 
fölmelegült levegő kerül a száritóhelyiségbe.

Egy-egy ily fűtőkészülék ára azonban 
200 — 300 dollár s ezért ennek alkalmazásától 
is el kellett tekintenünk. A dohányszárilás leg
primitívebb módjánál a fűtőkészülék a szári- 
tóhelyiségben van elhelyezve; esen szárítási 
módnál a dohány könnyen füstszagot kap, 
amiért is a szárítás ezen módját alkalmazni 
nem tartottuk czélszerünek.

Az elmondott okokból a szárítás azon 
módját alkalmaztuk, a melynél a fűtőkészü
lék a száritóhelyiségen kívül van elhelyezve s 
a meleg levegő a száritóhelviség padlóján vé
gigvonuló kígyózó csőbe jut, melyben végig
haladva és a helyiség levegőjét fölmelegitve ke
rül a kürtőbe.

A cső átmérőjét 22 %»-re vettük. Igaz 
ugyan, hogy ez a költséget növelte, közönsé 
ges kályhacső jóval olcsóbb lett volna, de 
másrészt a széles csövek a meleg jobb kihasz
nálását és a meleg szabályozását nagyon meg
könnyítették. A meleget két módon lehetett 
szabályazni: először a fűtéssel, másodszor a 
cső végébe elhelyezett szeleppel. A meleget 
igen könnyen és igen pontosan lehetett sza
bályozni; midőn a kivonatos hómérsék beál
lott, órahosszat állott a hómérsék egy pon
ton, anélkül, hogy csak egy negyed fokkal 
is változott volna. A hómérsék a helyiségben 
alant és fent majd egészen egyforma volt.

Ezen berendezésnek csak azon egy hi
bája van, hogy a csövekből kisugárzó meleg 
miatt a szoba aljába nem lehet dohányt ag
gatni ; azt hiszszük azonban, hogy jövő év
ben ezen a hibán lehetséges leend segíteni s 
akkor az adott viszonyok között ezen fűtési 
mód leend a legjobb.

A dohány mesterséges szárításánál tö
kéletesen Tscherbatscheff adataihoz tartottuk 
magunkat, nehogy a szárítás nemsikerülte az 
amerikai eljárástól való eltérésnek tudassák be.

Tscherbatscheff szerint a sárga dohány 
szárításánál, a mely alatt nem a kerti levelek 
arany-sárga szinét, hanem a szivardohánynak 
inkább világosbarna, mint sárga szinét értik, 
három időszakot különbözhetünk meg : az er
jedést 231/*— 321/* K# hómérsékkel, a levél 
szárítását 39— 41 R° hómérsékkel s a borda 
és a kórók szárítását 61, sőt némelyek sze
rint 74-5 R# hómérsékkel.

Az erjedés átlag 10 óráig, a levélszáritás 
18 óráig, a kórószáritás 20 óráig tart, tagyis 
a sárgaszinÜ dohány — beleszámítva a hő- 
mérsék emelésére szükséges időt — legfeljebb 
4  — 5 napot kíván a teljes kiszáradásra.

Kísérleteinknek legmegbízhatóbb eredmé
nye, hogy magyar dohányt 4 — 5 nap alatt 
teljesen elkészíteni nem lehet; ezen idő alatt 
se sárga, se fekete, se barna dohányt nem 
kapunk, hanem igenis részint zölden száradt, 
részint pedig zöldes foltokkal kevert sárgás 
vagy barna dohányt.

Kísérleteinkből azon további tapasztalatot 
is levonhatjuk, hogy mesterséges szárítással 
szép világos-szín Ü dohányt előállítani nem ne
héz dolog, csak idő kell hozzá; ha az erje
désre nem átlag 30 órát, hanem 70— 80-at 
számítunk: akkor a magyar dohány is szép 
egyenletes, világos-barna szint kap, csakhogy 
ekkor a szárítás nagyon megdrágul.

Hogy tényleg a magyar dohány termé
szete és nem talán a szárításnál elkövetett hi
bák voltak okai a kedvezőtlen eredménynek, 
azt azon körülményből következtetjük, hogy 
a szamosháti és szuloki dohánynyal egyszerre 
berakott amerikai dohányok sokkal gyorsab
ban és egyenletessebben bámulták és szárad
tak, mint a fentnevezett magyar dohányok.

Azt már 1888-ban tapasztaltuk, hogy a 
Grant-dohánv a pajtában sokkal hamarább 
erjed, hamarább bomlik a chlorophyllja, ha
marább lesz egyenletesen barnaszinü, mint a 
magyar dohányok; s mig a szamosháti és szu
loki dohányok, ha pajtábban száradnak, bár-
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mily óvatosan szárítsuk is azokat, sohasem 
lesznek tökéletesen barnaszinUek, hanem né
mileg a zöldesbe játszanak, zöldes fuvalatuak 
maradnak, — legalább mi ezt így tapasztal
tuk és másoktól is hasonlót hallottunk, —  ad
dig a Grant-dohány tökéletesen megbámul. 
A Grantnál még gyorsában veszti el zöld 
szinét a sárga Oronokó, amely a pajtában 
felfÚ7ve vagy felaggatva már másod-harmad
napra annyira megvilágosodott, hogy teljesen 
kivált u többi dohányok közül.

Ezen és hasonló tulajdonságú amerikai 
dohányok lehetnek azok, melyek 4— 5 nap 
alatt megszáríthatók, anélkül, hogy közöttük 
zöld vagy zöldesfoltos dohány maradna.

Kísérleteinknél továbbá azt is tapasztal
tuk, hogv a szárítás sikerültéhez megkívánta- 
tik : hogy csak egy fajta dohány kerüljön egy- 
egy szárításhoz a szárítóba s ezen egy fajtá
ból is csak egyforma érettségÜ dohány, mert 
a különböző fajtájú és érettségü dohányok 
különböző időt kívánnak az erjedésre és a 
levélszáritásra, s ha keverve vannak, a szárí
tóban a hömérsék emelését nem eszközölhet
jük a legmegfelelőbb időben. A tövön való 
szárítást éppen ez okból a mesterséges szárí
tásnál nem tartjuk czélszerünek, mert a töve
ket csak akkor fogjuk kivágni, ha az anyale
velek érettek.

Iíyenkor pedig az aljlevelek már túléret
tek, a hegylevelek pedig még nincsenek egé
szen megérve. Ha a töves dohányt nem mes
terségesen, hanem a pajtában szárítjuk: ak
kor a hegylevelek utóérnek, amint ezt ide- 
vonathozó kísérleteinknél tapasztaltuk; de a 
mesterséges szárításnál már a harmadik nap 
annyi vizet vészit a dohány, hogy az utóérés 
lehetetlenné válik; ennek pedig az a követ
kezménye, hogy m korra az anyalevelek már 
megbámulták, a hegylevelek még zöldesek; s 
ha már most az anyalevelek szárítása miatt a 
hőmérséket fokozzuk, a hegvlevelek között 
nagyon sok lesz a zöldben száradt.

A mesterséges szárításhoz töves dohányt 
előleges erjesztés nélkül tehát csalt akkor fo
gunk alkalmazhatni, ha a hegylevelek szép 
száradására nem reflektálunk.

Az elmondottakból az következik, hogy 
mi az amerikai dohánvszáritást változtatás nél
kül nem fogjuk seholse alkalmazhatni, hacsak 
amerikai dohányokat nem termesztünk. Eddigi 
tapasztalatainkból azonban azon következtetést 
merjük levonni, hogy a magyar dohánvok is 
alkalmasak a mesterséges szárításra, ha a szá
rításnál, dohányaink természetének megfelelő 
változtatást alkalmazunk, azaz tekintettel azon 
körülményre, hogy a mi dohányaink sokkal 
lassabban erjednek ki, az erjedési időszakot 
kell magnyuftani; ez pedig kétféle módon 
hajtható végre. Az egyik eljárás szerint a le
tört dohányt beaggatjuk a száritóhelyiségbe 
s a hőmérséket mindaddig tartjuk 30— 32 
R'-nál, a míg a dohánylevél sárgás barna szí
nűvé nem lett. E tekintetben arra kell ügyelni, 
hogy a dohánylevél vékonyabb erezete is sár
gás-barna színű legyen, a főborda pedig leg
feljebb világos-zöld színű ; mert ha a do
hánylevélnek csak az erezet közötti része bar- 
nulását várjuk meg s elkezdjük a szárítást, 
akkor a dohánylevél nem kap egyenletes barna 
szint, hanem az erezet közelében zöldes marad.

Ezt az egyik szárítás alkalmával volt al
kalmunk tapasztalni. A tövön hagyott számos- 
háti leveleket egy hétig a dohánypajtában 
hagytuk lógni s a szárítóba aggatáskor színük 
elhalaványodott volt, az erjedésre előirt idő
szak befejeztekor a levelek szép világos barna 
színűek voltak, csak az erezet volt még né
mileg zöld, ekkor megkezdtük a szárítást és 
a dohány nem lett egyenletes színű; ha azon
ban, eltérve az előirt idő betartásától, még 
24— 36 óráig erjesztettük volna a dohányt, 
akkor annak erezete is megbámult voioa és 
a dohány színe szép lett volna.

A szárítás ezen módjának egy nagy hát
ránya, hogy aránylag sok tüzelőt kíván s 
ezért alkalmazása csak ott lenne helyén, ahol

a tüzelő nem kerül pénzbe. Ily hely azonban 
nagyon kevés lesz az országban.

A szárítás egy másik módja, amely a mi 
viszonyaink között szerintünk legajánlatosabb 
volna, abban állna, hogv a felfűzött vagy 
exsiccatorokra aggatott dohányt a pajtába sű
rűn egymásmellé aggatva, közönséges hőmér- 
sékü levegőnek kitéve hagyjuk 7— 10 napig. 
Ezen idő alatt u dohány zöld szinét megle
hetősen elveszti, megfonnyad, az erjedés előre 
halad; ha már most ezen — hogy úgy mond
juk — előerjesztésen átment dohányt viszszük 
a szárítókamrába, akkor 30— 40 óra alatt a 
magyar dohány is át fog menni az erjedésen.

A mesterséges szárításnál a legnehezebb 
dolog, s amire pedig különösen kell Ügyelni, 
hogy a szárítóhelyiség levegője se túlságos 
nyirkos, se nagyon száraz ne legyen. Kísérle
teinknél azt tapasztaltuk, hogy mindaddig, mig 
az erjedési folyamat tarr, a dohánynak nem 
szabad száraz tapintatunak lenni, mert ezáltal 
egyenetlenné válik az erjedés; szintén hiba, 
hogy ha a dohánylevél széle már az erjedés 
ideje alatt zsugorodni kezd. Másrészt az is 
hiba, ha a nedvesség a dohányra cseppek 
alakjában csapódik reá.

Az általunk használt fűtési mód mellett 
legnehezebb a legalsó sor dohányt kellő mó
don megszárítani, mert ezt a csövek sugárzó 
melege éri; ezen a hibán jövőben csőköpeny 
alkalmazásával Vélünk segíthetni. A füzes 
módia a szárításra ugyan nincs befolyással, 
mégis sokkal czélszerübb exsiccatorra rakott 
és nem zsinórra fűzött dohányt rázni a szá- 
ritóba, mert a szárítás befejeztekor a dohány 
teljesen kiszáradt, merev, mint az Üveg; ha 
addig akarunk várni, mig a dohány megszivó- 
sodik, a második száradás későre marad, ezért 
a dohányt száraz állapotban kell kihordani a I 
pajtából. Exsiccatorra aggatott dohánynál ez 
minden nehézség nélkül megtehető, a zsinórra 
fűzött száraz dohány azonban könnyen kárt 
szenved a hordás közben.

A mesterséget szántás költségeiről kisér- ■ 
teteink azért nem ^nyújthatnak felvilágosítást, 
mert a felhasznált tüzelővel kétakkora helyiség- i 
ben is fentarthatój lett volna a kívánatos hő
fok, miután sokszór, nehogy a tűz kialudjék, 
a meleg levegőt közvetlenül a kürtőbe kellett 
vezetni, különben a helyiség kelleténél nagvobb 
mértékben fölmelegedett volna.

Műit évi kísérleteink eredményét a kö
vetkezőképen foglalhatjuk össze.

A magyar dohányokat — legalább a 
nagvlevelü dohányokat —  mint amilyen a 
szamosháti és szutoki, 4—5 nap alatt megszá
ntam nem lehet, mert 30 óra nekik a kierje
désre nem elegendő. Ha ezen idő alatt akar
juk a szárítást befejezni, csak zölden száradt 
vagy zöldesfoltos dohányt kapunk.

Szántásra mindig egyforma érettségü le
veleket kell a szántóba aggatni.

A szárításnál egyformább dohányt kapunk, 
ha fűzött vagy exaiccatoros dohányt rakunk a 
szántóba és nem töveset, amikor különösen a 
hegylevelek száradása lesz tökéletlen.

A kezelhetés könnyebb, a dohány zúzó- 
dása jobban elkerültetik, ha exsiccatorra agga
tott dohányt és nem zsinórra füzöttet rakunk 
a szárítóba.

A kísérlet menete a következő volt:
Összesen ötször raktuk teli a szárítót do

hánynyal ; először szeptember 6-án töves szu- 
lokival. Az erjesztés tartott 6-ika estétől 9-ike 
estéig, a levélszaritás 10-ike estéig, a kocsány- 
száritás 11-ike reggelig.

Ezen szárítás sikerült legkevésbé, mert a 
dohány részint sötét-barna, részint zöldes-tarka 
lett. A dohány meg egyáltalában sok kívánni
valót hagyott, aminek különben nemcsak a 
mesterséges szárítás, hanem a szuloki dohány
nak az itteni talajviszonyok között való visel
kedése is okozója volt. A szuloki dohány, amely 
a megfelelő viszonyok között finorafogásu, 
nyulékony, vékony levelű dohány: M.-Óvárott 
durva, vastag, bórszerü leveleket szolgáltatón.

A második szárításhoz, mely szeptember 
11— 14-éig tartott, töves szamoshétival és ge-

rebenes Grant-dohánynval lett a szárító tele
rakva. A szárítás jobban sikerült ugyan, mint 
a szulokival, de kielégítő eredményt ez se szol
gáltatott, amennyiben a szamosháti nem kapott 
tetszetős szint. A Grant egyenletesen bámult 
ugyan, de kelleténél aötétebb lett

A harmadik szárítás szeptember 14-ike 
estétől 18-ika estéig tartotta 4-dik 19— 23 ika 
reggelig, az ötödik szárítás 23 -2 7 -ig  tartott.

A fzáritáshoz részint töves és gerebenekre 
aggatott szamosháti, Grant- és Oronokó-do
hányt, részint zsinórokra fűzött szamosháti és 
szuloki hegyleveleket használtunk. Egy szárí
tás se szolgáltatott teljesen kielégítő eredményt. 
A negyedik és az ötödik szárításnál az erjedés 
ideje alatt a dohány igen szép világos-barna 
szint kapott; de amint a 30 óra leteltével a 
hőmérséket fokoztuk, a dohány részint sötét
barna, részint zöldesfoltos lett.

A ki nem elégítő eredmény első sorban 
onnan származik, hogy a szárításnál szorosan 
az amerikai szárításnál előirt szárítási hőfokot 
és szárítási időt tartottuk be; de az eredmény 
meg nem felelő voltához az is hozzájárult, 
hogy a mesterséges szárítás körül eddig semmi 
gyakorlatunk, tapasztalatunk nem volt; már 
pedig bármennyire tisztában legyen is valaki 
valamely dolog elméletével, a gyakorlatban csak 
akkor fog sikerrel működhetni, ha a szükséges 
gyakorlati jártasságot elsajátította. Remélhető, 
hogy a jövő évben már sokkal kedvezőbb ered
ményt fogunk elérni.

Cserháti Sándor és Sgilassy Zoltán.
(B«fej«zö közlemény következik.)

A vetésforgó alapelvei.*)
A legkevésbé válogató és leghálásabb nö

vények a hüvelyes vetemények, melyek bár
mily elÖveteménvnyel megelégszenek, csak ön
magukkal nem, ha kétszer ugyanabba a ta
lajba kerülnek. Ezért legczélszerübb, ha egy 
forgóba csak egyszer vesszük fel a hüvelye
seket. A mily kevés igényeik vannak a trá
gyázást és a talaj elkészítését illetőleg, ma
guk éppen olyan nagy mértékben javítják a 
talajt egyre szt porhanyitással, másrészt azzal, 
hogy dús gyökérzetet hagynak vissza benne. 
A hüvelyeseknek az előveteménvt és trágyát 
illetőleg legkevesebb igényeik vannak, de mind- 
amellet ezek gyűjtenek össze és hagynak vissza 
a talajban legtöbb nitrogént és ezek porha- 
nvitják a talajt legjobban,

A kapásnövényekről éppen az ellenkezőt 
kell mondanunk ; ezek sok trágyát kívánnak, 
a talajt igen jól kell számukra elkészíteni* Az 
elővetemények tekintetében egészen közönbö- 
sek s többször egymásután kerülhetnek ugyan
abba a földbe. Nagy előnyök különben az, 
hogy többszöri kapálásuk és feltöltögetésük 
közben a földmives gazdának alkalmat nyúj
tanak arra, hogy a talajt a különféle gyo
moktól kellően megtisztítja ; de ezért a földet 
maguk nem porhanyitják, hanem Ültetésük és 
vetésük előtt kell azt jól megporhanyitani, 
hogy fejlődésük közben ne kelljen a gyo
mokkal megküzdeniök. A kapás növények 
sok trágyát fogyasztanak, s ha nem kapnak 
eleget, akkor hiába való minden fáradsá
gunk, a sok munka, mert bizony . silány ter
mést adnak.

A kapás növények után, ha kellően meg 
voltak trágyázva, s ha a földet ugv megmi- 
veltük számukra az Ültetés és vetés előtt vala
mint fejlődésük alatt, a hogy kell, bármely 
más kultúrnövény következtetik a vetésfor
góban. Rendesen tavaszi gabonaféléket szok
tak utánuk vetni; a kapásnövények után 
visszamaradt trágyaerőnek és porhanvitott ta
lajnak, a tavaszi gabona közé vetett here veszi 
legnagyobb hasznát.

A takarmánynövények csak igen jól elké
szített talajban tenyésznek dúsan és egészsé
gesen, és abban is csak úgy, ha elég azonnal

•) Előbbi közleményt 1. a „Magyr Dohányujság* 
18. számiban.
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felvehető és áthasonitható tápanyagot, neve* 
zetesen foszfátokat, kálit, meszet találnak 
benne; a nitrogént fejlődésük alatt más for
rásból veszik fel. Legczélszerübb, ha a here 
ős füféléket az Őszi vagy tavaszi gabona közé 
vetjük, a mely trágyázott kapásnövényekre 
következik a vetésforgóban. A  herefüfélék 
finom csiragyökereik miatt igen porhanyós 
talajt kívánnak, de porhanyóénak kell lenni a 
talajnak azért is, hogy karógyökerüket jó mé
lyen lebocsájthassák ; magától értetik, hogy gyo- 
tnos földben nem tenyésznek oly dúsan, mint 
abban, melyben semmiféle gyommal nem 
tenyésztenek oly dúsan, mint abban, melyben 
semmiféle gyommal nem kell küzdeniök. 
Ezért azonban igen hálásak, mert a jól és 
dúsan fejlődött herefélék olyan állapotban 
hagyják a talajt vissza, hogy bármely más 
kultúrnövény jól terem benne, mert tiszta 
minden gyomtól, porhanyós, s azonkívül meg 
vannak benne a tarló maradványok és a dú
san szétágazott gyökerek, melyek tápanyagait 
jelentékenyen szaporítják. Herét here után 
ugyanabba a földbe vetni, nem czélszerü; 
erről tehát a vetésforgó sorrendjének felállí
tásánál megfeledkezni nem szabad.

Az olajos vetemények, őszi gabonák és 
adott viszonyok közt a kapásnövények azok 
a kultúrnövények, melyekről a gazdaj legtöbb 
jövedelmet vár; már a tavaszi gabonafélék és 
hüvelyesek kevésbé biztosak s azon kívül ter
mésüket már előre a gazdaság fentartására 
lefoglalják. Nagyon természetes tehát, hogy 
minden gazda arra a növényre fordít legtöbu 
gondot, a mely legtöbbet jövedelmez neki.

Hogy tehát a gazdasági kiadásokat, me
lyek úgyis aránytalanul nagyok már, még 
inkább ne nagyobbitsuk, olyan vetésforgót fo
gadjunk el, mely lehetővé teszi, hogy a mun
kát az egész esztandőre íeloszszuk. A fő, a 
mit a munka kérdésénél tekintetbe kell venni, 
az igás erő. ez a legdrágább s legnehezebben 
kiegészíthető, ezt kell tehát legczélszerübben 
beosztani és felhasználni. Ennek a felosztása 
egyrészt az éghajlati, másrészt a talaj viszo
nyoktól függ. Ámbár a legtöbb igás erőt ösz- 
szel kell igénybe venni, még sem hagyunk el 
belőle valamit és halasztjuk tavaszra; legjobb, 
ha azt a munkát, a mit őszszel elvégezhetünk, 
cl is végezzük, mert a tavaszi munkaidő úgyis 
rövid szokott lenni s kedvezőtlen időjárási vi
szonyok még rövidebbre szabhatják úgy, hogy 
az elhalasztott munkának esetleg csak egy ré
szét végezhetjük el. Különben is nagy szük
sége van a gazdának arra, hogy minél több 
őszi gabonát termeszszen, mert a gazdaságban 
sok szalma kell s azonkívül az őszi gabona 
szemtermése jobb a tavaszinál.

Van azonban tavaszszal is elég munka;. 
a kapás növényeket, bizonyos gabonaféléket 
csak tavaszszal Ültethetjük és vethejtük, s azon
kívül a kapás növények pusztítása s az uga
rok feltörése hetekig igénybe veszi az igás erőt.

A fentebbiek szerint tehát a vetésforgót 
sohasem állapíthatjuk meg egészen az igás 
erő legczélszerüób felhasználásának megfele
lően ; mert úgy éghajlati, mint talajviszonyo
kat kell tekintetbe venni, melyek vidékenkint 
különböznek.

A mily hibát követne el az a gazda, aki 
valamely műtrágyát csak azért alkalmaz azon
nal nagy mértékben, mert valamelyik gazda- 
társa kitűnő eredményeket ért el vele. éppen 
olyan hibát követne el az is, aki minden gon
dolkozás nélkül elfogadná azt a vetésforgó 
rendszert, mely más gazdánál kitűnőnek bizo
nyult. Úgy a műtrágyákat, mint a vetésforgó 
különböző rendszereit előbb ki kell próbálnunk, 
hogy meggyőződjünk róla, vájjon a mi viszo
nyaink közt is beválnak-e? A fő az, hogy a 
gazda kitartó legyen, s hogy egy két sikertelen 
kisérlet el ne csUggeszsze és el ne kedvet- 
lenitse. Csak szorgalommal, szakértelemmel és 
kitartással érheti el czélját, mely nem lehet 
egyébb annál, hogy gazdasága lehető leg
többet jövedelmezzen.

V E G Y E S E K .
—  Mely dohányaink alkalmasak a szi- 

vargyártáshoz ? Múlt számunkban egyik 
elsőrendű laptársunk után közöltünk egy 
leírást a bécsi kiállítás dohányairól. Ezen 
ismertetésben az volt Írva, hogy hazai do
hányaink közűi csakis az aradi és debreczeni 
körzetbeli dohányok alkalmasak a szivar- 
gyáitáshoz. Erre vonatkozólag figyelemre
méltó helyről a következő helyreigazítást 
vesszük:

.Becses lapja múlt számának egyik 
közleményében szó volt a szivargyártásra 
alkalmas dohányokról. De egészen figyel
men kivűl maradt a s z u l o k i  fa j.  Már 
pedig elismert dolog, hogy a szuloki faj 
szivargyártásra kiválóan alkalmas. Igaz, 
hogy a f. évben a szuloki fajból

Barcson csupán 671*22 klgr.
Szülőkön „ 521*76 „
Tolnán „ 328*96 ,

összesen 1511*94 klgr.
szivargyártáshoz való anyagot eredménye
zett a válogatás — a pécsi leveleket szá
mításba nem véve — de ha tekintetbe vé
tetik, hogy e körzetekben összesen csak 2 
nagytermelő van és a termelés kizárólag 
5 holdon aluli kistermelők kezében van, 
kiknél a berendezés és kezelés még igen 
hiányos, úgy ezen eredmény is figyelemre 
méltónak fog mutatkozni és mindenesetre 
bizonyítja, hogy a szuloki fajú levelek is 
alkalmasak a szivargyártáshoz. A dohány- 
termelés előrehaladásával pedig e tekintet
ben — nézetem szerint — a legszebb ered
mények volnának elérhetők.

De nemcsak Szülőkön; hanem sok más 
helyeken az országban is fognak még szi
var anyagot termelni, ha folyton úgy fo
gunk az okszerű termelésben haladni, mint 
most az utóbbi időkben.

x  . . .
— A  dohányok állatáról. Mint több 

helyről értesítenek bennünket, az utóbbi 
időkben bekövetkezett esőzések sokat hasz
náltak a dohányoknak, amennyiben azokat 
még zölden érték. Sok helyütt, a hol már 
csak igen gyenge termésre számítottak, az 
eső következtében sokat nyertek a dohá
nyok s  szép fejlődésnek indultak, úgy, 
hogy elég jó termésre számítanak utána.

— Külön megtermelés. Mint értesülünk, 
E r l i c h  S a l a m o n  ur Fegyvernékről az 
általam annyiszor ajánlott külön magterme
lést, ez évben megkísértette.

Kitünően kezelt egy katasztrális hold 
földet igen jól megmivelt és azt egész erős, 
választott palántával beültette.

Ezen igen gazdag, buja talajban a növé
nyek szépen fejlődtek, igen gyakran, és jól 
kapáltatta, garaszoltatta és minden munkáját 
jól végeztette.

Az eredmény a következő: Ezen egy 
hold tőidről már eddig 2000 zsineg dohányt 
leszedett és a mint mondja, még 1000 zsineg 
lesz; zsinegjét pedig egy-egy kilogrammra 
számítja *, tehát 30 méter-mázsa dohányra 
számit. Nekem csak az a megjegyzésem volt, 
hogy a magtőkékről kissé hamar szedte le a 
dohányt, ő azonban azt állítja, hogy azon le
velek, a melyeket ő letöretetr, teljesen érettek 
voltak.

Ebből csak azt lehet következtetni, hogy 
a teljes jó okszerű munkával minő eredmé
nyeket lehet elérni. D. V.

— • Mesterséges szárítás. H a r k á n y i  
K á r o l y  nagy dohánytermelő 3 csomó 
dohányt mutatott be a dohányjövedéki 
központi igazgatóságnál, mely dohány mes
terségesen, azaz tűzön szárittatott — A 
dohány kifogástalan szép és gyártásra al
kalmas. Színe szép és úgy látszik, ki is 
van teljesen forrva. Ezen szép eredmény 
elérése a tűzön való szárítással is bizo
nyítja, hogy a füllesztés előnyére válik a 
a dohánynak, minthogy a mesterséges szá
rításnál az alkalmazott meleg folytán a do
hány mindenesetre bizonyos fermentátión 
megy keresztül.

—  A  „Gyakorlati Exsiccatoru-ból újab
ban a debreczeni dohánybeváltó felügye
lőség tett megrendelést és pedig a h.-do- 
roghi beváltó hivatal részére 30 drb. 4 
méteres exsiccatort.

—  A csillagok és a dohányzás. Egy
gyermek kérdi atyjától, hogy tulajdonképen 
mik a csillagok ? S midőn erre atyja azt 
mondja, hogy majd meg fogja ezt tanulni, 
ha nagyobb lesz, a gyermek igy válaszolt; 
Oh 1 én már tudom azt; a csillagok az égő 
hegyei azon szivaroknak, melyeket az angya
lok szívnak, és a felhők ugyanazoknak a 
füstjei.

Szerkesztői Üzenetek.
6r. K.gl.vldi Gábor urnák, E  g r .  • - K i  * ».

Bodzáson mi újság van a dohányban ? -  A mestersé
ges szárítással jé  volna ott ia kísérletet tenni. Módja a 
kővetkező: Az üvegházba felakasztott dohányt előbb 
jól meg kell fermentáltatni, aztán 2 napig lassú me
leggel 20—25* R. fel kell melegíteni, azután fokozato
san 40—60° R.-re • igy még 8 —4 napig hagyni, míg 
teljesen beszárad.

Kr. M. urnák, B e z d é d Mi újság ?
Maiidéi József urnák, P  i r i o s e. Igen kérem, szí

veskednék megírni, mint sikerültek az általa kisérlet- 
képen termesztett kerti levelek. A sikernek nagyon 
örvendenék, minthogy abban nekem is réssem volna.

Pollaer Benő urnák, N é g y e s .  Minthogy a régi 
termelőkre vonatkozólag újabban nem hozatott hatá
rozat, ez évben sem kötelezhetők még.

Walaz Llpót urnák 8 z a k o 1 y. Önnek is siói az 
előbbi üzenetünk.

M. F. urnák, N y í r e g y h á z a .  Engedjen meg, de 
Újból kell sürgetuünk. Reméljük, hogy most már nem 
marad el.

8. I. urnák, A r a d .  Köszönettel vettük a tudó
sítást a kiállításról. A loosolásról szóló ezikk folyta
tását 22-ig kérnök beküldeni.

F. L. urnák, E r d ő t e l e k .  Az ügyet rendeztem.
L. K. 0. urnák S z o l n o k .  Az általános tudni

valók jövő ssámra maradtak, mert már későn érkezett 
meg levele.

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszúságban kapható és megrendelhető Budapest, 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 . . . .  6 kr.
s » » „ 32 „ sodronyra fűzve . . .  10 kr.

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

Tisztelettel F A Y L Á S Z L Ó .
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A nyíregyházai m. kir. dohánybeváltó felügyelóeég kerületéhez tartozó kié- ée nagy-dohánytermelők, ezek kertóezei óe
■  dohánytermelée vezetésével megbízott gazdatisztek számé -a.

Az 1 8 8 7 . évi X I.IV . t.-cz. 2. §-» szerint 
„köteles a dohánytermelő úgy a földterület elő
készítése, valamint az elvetendő mag, a palán
ták kittltetése, nemkülönben a simítás és cso
mózás tekintetében akkép eljárni, a  mint azt a 
m. kir. pénzügyminiszter által kibocsátandó uta
sítás alapján az illetékes m. kir. jövedéki hiva
tal dohányfiyták szerint meghatározza és kellő 
jdőben hirdeti. “

I Magtők (anyapalánták) megválasztása, nevelése, 
a magnak kellő betakarítása.

A magtöket különös gonddal kiválasztjuk, 
neveljük azért, hogy termésükkel biztosítsuk az 
engedélyben megjelölt kötelező fa jt, illetve annak 
jövő évi levél termését A magtök megválasz
tásánál figyelnünk kell arra, hogy a tő erős, 
tökéletes kifejlödésfi, sugár növésű, a faj je lle 
gének megfelelő legyen ; levelei simák, s é r t e t 
lenek, egészségesek, finomak legyenek és a b o r
dák lehetőleg derékszögű hajtással bírjanak.

Mivel pedig a magtök kiválasztásánál úgy 
a mennyiségi, mint a gyártási igényeknek meg
felelő minőségi tekintetek irányadók, nagyon 
helyesen csak akkor já r  el a termelő, vagy 
gazdatiszt, ha ezen igen fontos dolgot nem bízza 
a kertészeire, hanem önmaga végzi azt.

Az igy kellő gonddal és óvatosan kiválasz
tott palánták nevelését illetőleg általában úgy 
járunk el (az egy bugázást k ivéve', mint a többi 
palán tán ál; csupán a szorgalmas gondozás ezek
nél megkettözendö. Igen ajánlatos ennélfogva az 
anyapalántáknak annyiszor való kapáltatása, por- 
hanyitása, a hányszor azok azt Igényelni látszanak.

Az anyatők töltögetése kiváló gonddal óva
tosan eszközlendö, nehogy a levelek a legcse
kélyebb mértékben megsérüljenek. Ha száraz 
idők járnak, ezeknek a szükséghez képest esti 
idökbeni locsolása igen hasznos.

K acs hajtások az anyatökön meg nem tü- 
rendök ; ezektől gondosan tisztitandók. De sőt 
a virágkoronának is csak középső törzshajtását 
hagyjuk meg ; mig ennek szélső virágai, illetve 
magguböi, mivel rendszerint erőtlen magvakat 
nevelnek, valamint a m ellék, vagy fattyú ( kacs) 
hajtások óvatosan eltávolitandök.

Mindeme munkálatok arra valók, hogy az 
anyatök mielőbbi kifejlődését siettessük, hogy 
idejekorán érett mag birtokába juthassunk.

A mi az anyatöröl a levelek leszedését 
illeti, ha valahol, úgy itt nem lehet, nem sza
bad sietnünk.

Tudvalevőleg a levél a növénynek lélegző 
szerve, melynek tehát hivatásszerű működése 
van a mag képzése körül. Be kell tehát vár
nunk, mig a levelek teljesen megérvén, sárga 
szintiekké lesznek. Ez esetben, mert működésük 
megszűnt, alulról fölfelé, fokozatosan leszedhetök.

Érett a  mag akkor, ha a magtok megbar- 
nult. szára a rendesnél szárazabb, végre, ha a 
magtok felbontatván, abban ép barna, szilárd 
magvak találhatók elő.

A mag szedése többféle le h e t : vagy levág
ju k  az egész koronát egyszerre és a fejletlenebb 
magtokokat eltávolítjuk, vagy az egyes magto
kokat külön-külön, akkor csípjük le, ha megér
tek, vagy végre, a maggubókat meghagyjuk 
mindvégig s csak akkor, ha felpattogzanak, a 
magot kirázzuk, felfogjuk és következetesen 
összegyűjtjük. A magszedésnél figyelnünk kell 
még arra, hogy a magtok harmat vagy esőtől 
nedves ne legyen.

A betakarított mag végül száraz, kevésbbé 
szellös helyen elhelyezendő.

II. Tetőtlhányás, karsozás.
Mihelyt a dohány növényen a virágbimbó 

megjelenik, a levelek számra nézve már tovább 
nem fejlődnek, csak nagyságra növekednek; 
ekk r a szamosháti (debreczeni) leveleknél a 
virágbimbót —  nem elhamarkodva —  hanem 
mihelyt 1 a — */« részben, tehát annyira kifejlő
dött, hogy az öt környező csucslevelek közül 
ez utóbbiak megsértése nélkül eltávolíthatjuk, 
óvatosan letörjük. Letöijük vagy lecsípjük pedig 
azért, hogy igy mintegy kény szentsük a növényt, 
hogy életnedveit, miket ú jjá, termő szerveinek 
szánt, legalább részben, a  levelek anyagának 
szaporítására fordítsa.

A mint a dohánynövényt koronájától meg
fosztottuk, pár nap múlva a tőkén rendszerint 
kacs hajtások kezdenek mutatkozni, melyek ha 
el nem távolittatuak, virágzásba mennek.

Ezeknek gondos eltávolítására törekednünk 
kell ; s a hányszor mutatkoznak, annyiszor el- 

Nyiregyháza, 1890 . junius hóban.

távolitandók, annyival is inkább, mert a kacs 
növelését a  törvény is szigorúan tiltja , T ető  el- 
hányás és kacsozásra legalkalm asabb az idő 
déli 10 órától délutáni 3  — 4 óráig.

V égül: ugyancsak a tetöelhányás alkalm á
val kell a  levél számot is szabályoznunk. Erö- 
teljes földben, erőteljes palántán több levelet 
engedünk fejlődni, mint erőtlenebb talajon, vagy 
késői elmaradt dohány palántákon, hol a mé
lyebb tetejezést kell alkalmaznunk. A Nyirvi- 
déken 8 — 1 0 — 12 levél (a  talaj tartalm asságá
hoz mérten) teljesen elégséges.

Finom és középfinom kerti-, továbbá mus
kotály-dohányokat tetejezni egyátalán nem szabad.

Ili LíVtlszcdés —  aratás.
A debreczeni (szamosháti) levelek szedése 

azonnal megejtendő, mihelyt az érés je le i mu
tatkoznak ; a  levelek friss zöld szine ekkor hal
ványodik, vagy babosodik ; fogásuk észrevehe
tő lég durvább és vastag lesz, nappal erősen 
lankadnak és még alkonyaikor sem frissülnek fel.

A finom és középfinom kerti levelek ellen
ben csak akkor szedendők, ha egész felületük 
czitromsárgává változik, mert különben nem 
kapják meg a keresett világos, vagy sárga szint.

Valamennyi (m agyarországi) fajnál az a jj, 
anya és hegylevelek külön-külön, vagyis ha 
érettek, szedendők l e ; szintúgy külön, illetve 
utóbb szedendők a foltozásból eredő, érésben 
hátramaradt levelek is.

A levelek leszedését mindig a nap mele
gebb szakában kell eszközölnünk, nagyon figyelve 
arra, hogy a levelek akár harmat, akár esőtől 
nedvesek ne legyenek.

A leveleket már a szedésnél válogassuk 
meg, minőségük, nagyságuk, ép- és sérültségük 
szerint. E  czélból, az értelmesebb kertész elöl- 
raenve leszedi az ép leveleket, utána a többiek 
— a szerint a  mint felosztják egymás között a 
teendőket. — betakarítják  a selejtesebb leveleket.

A leszedett lcvekkel gyöngéden kell bán
nunk és a nap heve ellen betakarás által vé
dekeznünk. Éretlen levelek leszedését a törvény 
tiltja és engedély vesztést von maga után.

A leszedett levelek bchordása legczélsze- 
rilbben kézi saroglyán történik, de ha nagyobb 
távolság folytán azokat szekerekre kell raknunk 
óvakodjanak egyszerre túlsókat felrakni, vagy 
éppen arra ráülni mert a levelek nyomást kapva, 
megfeketednek és értékükből ez által sokat ve
szítenek.

IV. A fonoyasztás.
A levelek felfűzését megelőzi a fonnyasz- 

t á s ; mely legfeljebb 15 cm. magas, egymás 
mellé rakott rézsútos rakásokban történik úgy, 
hogy a levelek kocsánynyal lefelé, hegygyei fe l
felé álljanak és a levél napoldalával a föld 
felé essék.

Vigyáznunk kell a fonnyasztásnál, hogy a 
levelek meg ne melegedjenek, vagy éppen meg 
ne izzadjanak, mely esetben azokat gyorsan át 
kell forgatnunk.

A finom, középfinom kerti és muskotály 
levelek csak igen mérsékelt fonnyasztást tűrnek el.

Ha a fonnyasztás által a föborda már 
hajlékonnyá vált. megkezdhetjük a fűzést.

V. A füzes.
A fűzésnek három ol.szerű módja van : az 

oldalt fűzés, a forgatva fűzés és gerebenekre 
való aggatás. A negyedik közönséges mód. mely 
szerint e levelek megannyian szinükkel egy ol
dalra függnek, mint nemcsak nem okszerű, de 
mint igen sok hátrány nyal já ró  eljárás, teljesen 
elejtendő ; mert a levelek egymásba hajolva, 
könnyen összetapadnak, tuleijednek, bordaéget- 
tekké válnak, vagy rothadást kapnak.

A botra való fűzés, mely költséges beru
házásokat igényel, e helytt nem tárgy altaik .

Bármely módon főzessenek azonban a le
velek, a legtöbb gond arra fordítandó, hogy 
azok sűrűn ne függjenek. Vagyis : ritkán fűz
zük a dohányt, és ennek rovására ne takaré
koskodjunk a spárgával. Használjunk erős 
spárgát, melyet jó l kifeszithetűnk, és semmi 
szín alatt ne legyen az 4 méternél hosszabb, 
nehogy úgy az aggatásban valamint kezelés köz
ben a félszáraz leveleknek összecsuszása által 
okot szolgáltassunk a kocsány rothadásra.

A fűzés épenugy mint a szedés, a levelek 
épsége, nagysága, szóval minősége szerint tör
ténjék, mert az egyforma levelek nemcsak egyen
letesebben száradnak, hanem a csomózás is te 
temesen meg lesz ez által könnyebbítve.

A Ja v a d o h á n y t mindenesetre oldalt fűzzük? 
vagy gerebenekre aggassuk, kocsánynyal (közép
bordával) kifelé, a  többit pedig kizárólag f b r -  
g a tv a  fűzzük fel.

Ezen utóbbi ftízési mód különösen alánltatik 
a finom és középfinom kerti és a  muskotály 
leveleknél, mivel ezeknél az oldalt fűzés a közép 
borda vékonyságánál fogva különben sem igen 
kivihető.

VI. A szárítás.
A szárításra nézve a következők ajánltatnak :
A debreczeni (szamosháti) levelek ja v a ré 

szét azonnal a pajtába aggassuk, az az a napra 
való kitevés kizárásával kizárólag bent szárítsuk ; 
mert lassabban száradván, szép egyenletes szint 
kapnak és jobban m egtartják nyulékonyságukat. 
Szabályul vehető, hogy a debreczeni (szamos
háti) levelek, valamint a finom és középfinom 
k erti-, továbbá a muskotály és kapa levelek 
ak ár a pajtában, akár a szabadban : —  először 
is sfirtt aggatásba helyezendök.

Ezen sűrű aggatásban (füllesztésben) addig 
maradnak a zsinórok, vagy gerebenek, mig a 
levelek szin<i anélkül, hogy izzadás állana be, 
sárgás-barnára változik ; ekkor további szárítás 
czéljából széjjelebb huzatnak. A levelek teljes be- 
száradása után következik azután a tömör, vagy 
záraggatás, mely az utóerjedés beálltával a le 
velek szinképzése végett történik.

Selejtesebb levelek, melyek esetleg csak 
pipadohánynak valók, továbbá a finom és k ő- 
zépfinom kerti, valamint a muskotály és kapa 
levelek kün szánthatok félszerek vagy fák ár
nyékában, (sűrű aggatásban) de csak addig, 
mig megszinesednek, mi ha bekövetkezett, a nap 
alatti aggatásba kerülnek, hogy a közép bor
dában még mindig nagy mennyiségben jelenlevő 
vizrészektöl m egszabadittassanak ; félszáraz á lla 
potban csakis pajtába kerülnek, vagyis az úgy
nevezett száritó aggatásba. hol szabály az, hogy 
minden zsinór és minden zsinóron minden egyes 
levél szabadon lógjon. Ezen szabálynak be nem 
tartása okozója a szivégésnek, a  kocsány rot
hadásnak, a mi a tcrmesztménynek csaknem 
szántszándékos megrontásával egyértelmű.

A szeptember hó közepe felé, vagy azon 
túl szedett dohányok mint későiok, kivétel nél
kül kün száritandók; s csak ha félszárazok, 
aggatandók pajtába.

Figyelmet kell fordítanunk végül a pajták 
szellőztetésére. A beszáradásban, vagyis a foly
tonos és lassú erjedésében a leveleknek okvet
lenül szükségük van a külső léggel való érint
kezésre ; tehát a pajta szélcsendes, tiszta időben 
nyitva hagyandó. Nagy hiba viszont a pajtát 
nyitva hagyni, ha nagy forróság uralkodik, vagy 
nagy szelek járn ak  ; ily időben tehát, valamint 
nedves és ködös időben is a pajta minden nyil- 
lása gondosan elzárandó.

Általáios tiffyflBfztetfsfk és tudni tulok.
a) a  ki debreczeni (szam osháti) leveleket 

term el, de a dohánytökét kellően nem tetejezi 
(bugázza) továbbá :

b) a ki finom és középfinom kerti, továbbá 
muskotály leveleket termel és a dohánytökét 
tetejezi (bugázza), a jö vő  évi termelésből a tör
vény értelmében kizárható. Szintúgy kizárható a 
termelésből mindaz, ki

c) Éretlen, dohánygyártási czélokra nem 
alkalm as leveleket, vagy kacs dohányt sze
dett, vagy

d) A kacs hajtásokat a dohánytörés teljes 
befejezéséig  el nem távolítja.

e ) A ki a növényágyi palántákat julius hó 
5-éig  meg nem semmisiti, első izben 5 tői 5 0  
forintig terjedő pénzbüntetéssel sujtatik, másod
ízben a termelésből is kizárható.

f) Másnak neve alatt dohányt termelni
10-től 100  frtig terjedő, esetleg még súlyosabb 
pénzbüntetés terhe alatt tilos lévén : elhalálozás 
esetén az engedély átírása a jogutód nevére a 
dohánybeváltó felügyelőségnél haladéktalanul k é
rendő.

g) Sarju dohányt (másod termést) nevelni 
csakis a felügyelőség utján a m. k ir. pénzügy
minisztertől nyert engedély m ellett szabad.

Ezen engedély azonban csak az esetben 
kérhető, ha a dohánytökét valami elemi csapás 
teljesen tönkretette, de még elég jó k o r arra  
nézve, hogy a levágott anyatök után a sarju- 
hajtásokből nyert levelek beéljenek .

Beért és leszedett anyadohány után azon
ban sarju-dohánynevelésre engedély nem ad atik .

h) Istállókban dohányt szárítani tilos.
Magyar kir. dohánybeváltó felUgyolőtég.
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