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A „Magyar Dohány újság- 
kiadóhivatala.

A korai ültetésnek fontossága.
Ez évben is kitűnt, hogy csakis a ko

rai ültetés a legsikeresebb és a legjobb.
A mint több helyről értesitve lettünk, 

a féreg a korai ültetésben nem tett annyi 
kárt, mint a későbbi ültetvényekben és a 
mostoha aszályos időjárás jobban megvi
selte a későn kiültetett dohányokat mint a 
korábban kiültetetteket.

Hogy a korai ültetés majdnem kivé
tel nélkül mindég sikerültebb, erre nem 
kell bizonyíték. — A korai ültetések al
kalmával még a téli nedvesség a talajban 
van, a mi a fiatal rászáknak a leggazda
gabb tápanyagot nyújtja ; ezek ilyenkor ro
hamosan fejlődnek, a legcsekélyebb idő
kedvezésben gyökerei mélyebbre hatnak 
és a talaj mélyebb részében későbben is 
nyirkosságra találnak és erősen gyarapod
nak, mig ellenben a későn kiültetett do
hány a kiszáradt földbe jön, nincs meg 
neki a természetes, szükséges nyirkosság, 
csak tesped és csak a megöntözésből nyeri 
az annyira elkerülhetetlenül szükséges táp
anyagot; igen természetes, hogy igy csak 
vegetál és csak nagy erőlködéssel fogam- 
zik meg, a midőn a férgek is már akkor

tetemesen megszaporodtak az idő előre 
haladtával és a frissen kiültetett kedves 
eledelüket mohón falják: mig a már ko
rábban kiültetett rászákat nem szívelik 
annyira, nem is pusztítják úgy mint a friss 
kiültetéseket és igy erre nézve is, a mi 
nem kevésre becsülendő ahoz mérten, a 
minő pusztításokat ezek országszerte végbe 
visznek — igen lényeges a korai ültetés.

Megtörténik ugyan, hogy a későn ki
ültetett dohány, ha kedvező időjárásban 
részesül, szépen növésnek indul; de a 
korai a bekövetkező kedvezőtlen időjá
rásnak. is a mennyiben eléggé meg van
nak már edzve, ellentáll vagyis az utóbbiak 
kitartósabbak.

A késői dohánynak még egy másik 
igen nagy hátránya is van, nevezetesen 
ha a sok szeles, száraz időjárás után ked
vezőbbre válik az Jdő és bekövetkeznek 
az esős idők olyankor már, a midőn a do
hánynak rendes körülmények közt érni kel
lene ; ilyenkor ezek annyira kiújulnak, tel
jesen kizöldülnek. megifjodnak, hogy ezek
nek megérési idejét alig lehet bevárni és 
a végeredmény ezeknél rendesen az, hogy 
teljesen éretlen állapotban töretnek le vagy 
ott a földön megfagynak.

A mi pedig az éretlen dohányok sor
sát illeti, erről azt hiszem, szükségtelen a 
bő fejtegetés.

A dohánynak, hogy rendesen megér
jen, kedvező időjárásban, a faj és talajhoz 
képest, 90— 1(X> nap szükségeltetik, a ki
ültetés napjától számítva; no tehát, ezen 
dohányok, melyek május végéig el lettek 
ültetve, azok augusztus hó utoljáig, vagy 
legkésőbb szept. 15-ig megérnek; szép 
tember második felében már olyan idők 
szoktak bekövetkezni, melyek az érlelést 
folyton késleltetik, ilyenkor három nap 
alatt sem érik a dohány annyira, mint an
nak idején egy napon, de gyakran meg 
szokott történni, hogy szeptember második 
felében esős időjárás alatt annyira kizölde- 
lik, hogy az teljesen beérni nem is tud 
többé, mert úgy néz ki, a mint szokott 
kedvező időjárásban a jól sikerült dohány 
junius havában kinézni, nevezetesen szép 
üde, fiatal és sötétzöld.

Az is igaz. hogy a magban is van 
korábban érő, de a talajban is tapasztal
hatjuk, hogy ugyanegy táblában helyen
ként hamarábban érik. mint más helyen, 
nevezetesen a partos és homokos részeken 
hamarább érik, mint a lent fekvéseken, 
nehéz, kötött talajban. De minden körül 
mény csak arra mutat, hogy k o r a i  ü l t e 
t é s  minden tekintetben előnyös.

Hogy korán ültethessünk, szükséges 
arra gondolni, hogy kellő jó erős palán
tával korán rendelkezzünk.

Hogy a késői dohány megérésén va
lamit segítsünk, ezt csak úgy tehetjük, de 
azt is csak kis részben, ha a kacsozást és 
tetőelhányást úgy végeztetjük, hogy a do
hány azon hajtásoktól folyton mentve le
gyen, és hogy egy tőkén 6 —8 levélnél

többet semmi szín alatt ne hagyjunk; ez a 
körülmény az érést kissé elősegíti.

Ha már szeptemberben meg lettünk ki
méivé a dértől, tartani lehet attól, hogy 
most már az be fog következni, vigyáz
zunk tehát, hogy a netán még a szabadban 
függő zöld, merev nyers dohányokat a dér 
ott ne kapja.

A nedves időjárásban a pajtában a 
dohányokat gyakran és gondosan át kell 
nézni, a nyirkos vagy nyálkás leveleket el 
kell egymástól huzgálni, a hol nyers do
hányok sűrűén vannak aggatva, meg kell 
a zsinegeket ritkítani, a száraz dohányokat 
a pajtának legmagasabb helyére tenni, oda, 
a hol azokkal a simításig többé nem ta
lálkozunk, a nyers dohányokat szellős, 
könnyen hozzáférhető helyre kell alkal
mazni, hogy azokon időnként segíthessünk.

Tiszta időben a pajtának minden ka
puját, ajtóját ki kell nyitni, hogy a 
tiszta levegő a dohányt átjárja, de ködös 
időben a pajtának minden nyílását bekell 
zárni, illetve bedugdosni, mert a köd. kü
lönösen a nyers dohányban, sok kárt okoz
hat, ezért tehát ettől lehetőleg óvakodjunk.

Darőcei Vilmos.

Megfigyelések az aradi m. k. dohány
termelési mintatelepen.4')

Irta : Gumberszhj József, dohánybeváltó hivatali főnök 
Aradon.

I I .  A  locsolás.
(Folytató..)

A nagytermelőket illetőleg, az e g é s z  
engedélyezett és beültetett földterületnek 
az ecsetelt módon történő utánlocsolása 
egyelőre k i v i h e t e t l e n  marad ugyan és 
pedig mindaddig, a mig csatornák, tavak, 
vagy egyébb kiadó vizi recipiensek ren
delkezésünkre nem állanak, és mi egyes- 
egyedül a kutvizre vagyunk utalva; más
részt pedig az extensiv dohánytermelés 
mellett, nem is mutatkoznék tanácsosnak, 
a művelési mozzanatoknak egyes ágait, 
mint például a levélszedést és fűzést nagyon 
is egy és ugyanazon időre összpontosítani 
akarni.

Mindazonáltal, mint alább beigazol
hatni szerencsém leend, akkora területnek 
utánlocsolására, mint a mekkorának meg- 
locsolására, előrebocsátott fejtegetéseim sze
rint a kistermelő képes, képes a nagyter
melő is, t. i. kertészcsaládonkint 1—2 hold
nak, kivált akkor, ha utóbbiak úgynevezett 
lovaskcrtészek.

Ezen esetben természetesen nem volna 
szabad, a kutaknak a dohányföldtől igen 
nagy távolságban lenniök és tulajdonképen 
nem kellene a vizet vederszámra gyalog
szerrel, emberikéz segélyével, hanem, ha a 
kút egyúttal elegendően mély is, meg bő 
forrásokkal bír emelő csiga felállításával, *)

*) Kiölő közleményeket 1. a r Magyar .Dohánynj - 
tág. f. évi IS. é .  1 .V1 k tzámaiban.
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vagy másféle mechanikai készülékek se
gítségével ló  — s ő t  e s e t l e g  — g ő z 
e r ő v e l  a mélyből előteremteni.

A vizmeritésnek ezen módja, minden 
esetre megfelelőbb lenne és az öntözés 
czélját tekintve, teljesen azonos azon eljá
rással, melyet a már említett bolgár zöld
ségtermelők, vagy a pl. Budapest fővárosa 
körül megtelepült konyhakertészet jeles 
eredménynyel követnek és ez alkalommal 
saját szemeimmel szerzett meggyőződésem 
alapján constatálhatom, hogy nemcsak 1 — 2 
holdas apró parczellák, hanem mint pl. 
Arad-Gájban, nagy complexusok is, 16—25 
kát. holdnyi kiterjedéssel, egy nagy szesz
gyárból egy érbe vezetett iparvÍzzel, bőven 
öntöztetnek meg.

Ezen öntözési rendszer magától érthe- 
tőleg. a szántóföldnek elŐleges előkészíté
sét igényli, t i. a viz könnyű lefolyásának 
lehetővé tétele végett, különféle irányban 
csatornák és folyókák huzandók, egy munka 
egyébbiránt, melyhez, mint egyáltalán min
dennemű földmunkához, magyar mezőgaz
dáink, dohány feleskertészeink és majdnem 
minden mezei munkás kitünően értenek és 
a mely munka nem csak igen egyszerű, 
hanem aránylagosan egész olcsón állít
ható elő.

Az arad-gáji 16 kát. holdra terjedő 
zöldségtermelésre szánt területen a föld
munkák holdankint 5 — 6 frba kerültek és 
lennének azok a dohánytermelésnél is any- 
nyiban könnyű módon keresztülvihetók, a 
mennyiben—előleges megegyezés utján — 
ezen munkák teljesítésére a teles kertésze
ket lehetne reábirni, április havában, a 
mely időben más termelőkkel úgy sincse
nek nagy mérvben elfoglalva. Az öntözés 
a 3-ik oldalon látható rajz szerint a kö
vetkező módon történik :

A  meritőhelyről A. ból a viz a B  főcsa
tornába folyik és pedig egyszer balra, más
szor jobbra C és D irányban. A főcsatorna 
egy töltés alakú földhányásból áll, mely
nek teknőszerü és magasabb niveaun levő 
fenekében folyik le a viz.

A  főcsatornából a viz a 12— 15 mé
ternyi távolságban alkalmazott folyókákba 
m ég pedig váltakozva, egyszer E  felé. más 
szór F  felé irányittatik. Ezen mellékfolyó
káknak csak felső végükön kell mérsékelt 
magasítással bimiok, mig középső részükön

T Á R C Z A .
Mint nyilatkoznak a szellemi téren ki
tűnt német férfiak a dohány élveze

téről.*)

Ehrlich Henrik tanár Berlinben.
; Zeneköltő.

Berlin, 1890. január 2.

Igen tisztelt doktor u r!
Még csak ma szakíthatok magamnak pár 

pereznyi időt, hogy múlt év október 31-én 
kelt becses kérdésére válaszoljak.

Nem szenvedélyesen, de élvezettel do
hányzóm s csak a legjobb szivarokat szeretem. 
Cigarettát nem szívok. A burnótozást —  mér
séklettel —  egészségesnek tartom.

A dohánynak az egészségre való hatásá
ról csak azt mondhatom, hogy már igen sok 
esetben tapasztaltam káros befolyását, de jó 
hatását még soha sem vettem észre. Tehát in 
theoria én is a dohánymonopoliura híve va
gyok, mert belátom, hogy a munkás ember, 
ki télben 5 órakor reggel fog nehéz napi mun- *)

*) Szemelvények a Berlinben megjelenő Deutsche 
Tabak-Zeitungból. Hasonló nyilatkozatokat kiválóbb ha
sai tudósainktól és egyáltalán kiváló emberelőktől mi 
is szándékszunk szerezni és lapunkban közzétenni

Szerk.

M agyak D ohányujság.

és alsó végükön elég, ha fokozatos mélyí
téssel, kapa által vonható egyszerű baráz
dát képeznek. Ily  módon a viz egész cse
kély esés mellett és már saját nyomásánál 
fogva is, akár száz méternyire vezethető 
el. Egyáltalában ezen munkáknál, az esést 
illetőleg, a lehető legnagyobb takarékosság 
ajánltatik, a mi a gyakorlat dolga, mert ha 
ez nem történik, úgy a megöntözendő te
rületnek nagyobb kiterjedésénél, magasabb 
töltéseket kellene emelni.

A  víznek lefolyását oly módon szabá
lyozzuk, hogy az egyes csatornákat kapa 
segítségével nyitjuk és zárjuk, azaz a föl
det azon a ponton, a hol a víznek átlép
nie kell. felszakitjuk, egyidejűleg azonban 
a többi lefolyó helyet földdel betömjük. 
Ha pl a vizet az E  barázdába akaijuk be
vezetni. akkor a B  főcsatornát az a — E  
pontnál át kell törni, ellenben az a— C, il
letve a— D és a —F  vonalakat földdel el
zárni.

Az E  és F  oldalfolyókák hosszában 
szintén 12— 15 méternyi távolságra körül
belül 0 4 5  méter átmérővel, arasznyi mély 
kis medenezét G ásunk a víznek való fel
fogására, mig ezzel egyidejűleg a folyókát 
b pontjánál eltömjük, hogy a viznek to 
vábbi lefolyása megakadályoztassék. Ezen 
vizmedenczéból (kis gödörből t a köröskörül 
levő körülbelül 140 —160Q  méternyi terü
let szóró lapáttal sugár alakú irányban 
(lásd az ábrát) megöntöztetik, mire a folyó
kát b pontjánál kinyitván, a G nél köve
tett eljárást li-n á l folytatjuk stb.

Mindezen munkálatokra, a már emli 
tett emelő-csiga (Gőpel) és egy vagy két 
lovon kívül, két-három egyén tökéletesen 
elégséges, egyik a ki a lovat hajtja, a má 
sik egy vagy kettő, a ki a folyókákat k i
nyitja és elzárja és szorólapáttal a vizet a 
kis gödrökből kimeríti.

Beismerem, hogy a fennti eljárás egy 
nagyobb, mondjuk 30— 50 holdnyi földte
rületre alkalmazva, első sorban feltételezi 
azt, hogy, mint már emlitém, a dohányföld 
legközvetlenebb közelében bő vízmennyiség 
pl. egy folyó, egy csatorna, egy ér, vagy 
más a l k a l m a s  álló viz essék kézügyre. 
Azonban egy elegendően mély és tág kút, 
bő forrásokkal ellátva, tekintettel azon kö
rülményre, hogy a dohány nem igényel 
túlságos nedvességet, szintén képes 5 —6

kájához, megkíván egy korty pálinkát (nem 
várhat, míg felesége theát főz neki) s én min
dig késznek nyilatkozom azon esetleges moz
galmat minden erőmből támogatni, mely neki 
a törköly mérsékelt élvezetét megkönnviteni 
törekszis. De ha a dohányzást kívánja meg, 
mely kívánságának kielégítése csak a szesz 
utáni vágyát tokozza, akkor legkevésbé tar
tom szükségesnek a dohány megdrágítását 
ellenezni. De mégis meg kell jegyeznem (Ci
cero contra domum), a mit magasabb rangú 
katonatisztektől hallottam, hogy az 1866-iki 
háborúban a katonák, midőn az élelmi szerek 
elmaradtak a tábortól, gyorsmenetea alkalmá
val legnehezebben nélkülözték a dohányt és 
a sót.

Nagyrabecsülésem kifejezésével maradtam 
Ehrlich llenrik .

Dr. Ebers György Münchenben.

Tanár a lipcsei egyetem bölcsészeti karán, Acgyptologe. 
irő, a „Homo ium“, r Aegyptomi királyiéin)-*, „Uards* 

stb. szerzője.

MQr.chen, 18811. deczember 8.

Igen tisztelt Uram !
A burnótról és az általa okozott ingerről 

nem mondhatok itétetet, miután sohasem hó
doltam a burnótozás élvezetének. Annál in
kább nyilatkozhatom a pipadohányról, mely
nek használata kedves szokásommá vált, mely 
felüdit s egyszersmind felizgat. Kiválóbb fajtáit

Október 1.

holdat annyira öntözni, hogy a kedvező 
siker el nem maradhat.

A kolozsmonostori m. k. gazdasági 
tanintézetnél az 1889. évben —  javasla
tomra —  a dohányföldnek közepére felál
lított egyetlen Northon kút bőven szolgál
tatta az összes, 3 kát. holdnak kiültetésére 
és egyszeri utánlocsolásra megkíván tató 
vízmennyiséget és szükség esetében a még 
többszöri utánlocsolásra szüKséglendett vi
zet is megadta volna, ha a szárazság még 
hosszabb ideig is tartott volna. A több
szöri utánlocsolás itt azonban abban m a
radt. azon egyszerű okból, mert Erdély 
csapadékokban nem oly szegény, mint a 
mi magyar Alföldünk.

Hogy az eszme, viznek segélyével a 
dohány palántának növését é.c fejlődését 
és e szerint jobb s biztosabb termést elő
segíteni, nem utópia és hogy némi jó  aka
rattal, kitartással és — nem tagadom — 
valamivel nagyobb befektetéssel sokat le
het elérn i: erősítse meg F  r,i e b e i s z Miklós 
aradmegyei nagybirtokos urnák Sofronya- 
pusztán múlt évben alkalmazott kísérlete.

Nevezett nagytermelő kezdeményezé
semre 12 dohánykertész által egyenkint 
2266 [2]ölnyi területet, tehát az egészben 
17 kát. holdat behatóan öntöztetett meg 
kétszer és pedig ha jól tudom, május hó 
közepe táján és végén.

Minden egyes utánlocsolásra családon- 
kint körülbelül 3() hectoliter viz szállítta
tott a dohányföld közelében levő nyolez 
kutból, olyképen, hogy minden két ló ál
tal vont és három petroleumos hordóval 
terhelt szekér délután 3 órától esti nyolez 
óráig hatszor közlekedett és a minden egyes 
kertésznek kiosztott 2 kis holdnak után- 
locsolását eszközölte. Friebeisz úrnak ná
lam deponált és teljes hitelt igénylő fel
jegyzései szerint, a siker meglepően ked
vező volt. Az utánlocsolt 17 kát. hold ke
rekszámban 12000 zsinór dohányt szolgál
tatott. tehát holdankint 700 zsinórnál töb
bet. A  csomózás alkalmával eszközölt m ér
legelés szerint minden egyes zsinór súlya 
átlagosan 1.85 kgmal állapitatott meg. Éhez 
képest tehát fennti területről 222 m. m. 
vagyis holdankint 13 mázsa nyeretett.

Ellenben a többi locsolatlanul hagyott 
39 kát. hold után 258 métermázsát, vagyis

egy jóságos istenség legnemesebb adományá
nak tartom, melyet az emberi — jobban 
monda a férfi — nemnek teremtett.

Kiváló tisztelettel legalázatosabb szolgája 
Ebers György.

Strauss János. Bécs.
cs. éi kir. udvari báli zeneigazgató 

nagy előszeretettel szív délelőttönként munka
közien 6 — 7 pipa dohányt.

Tisztelettel
Strauss Ján os.

Klebt Eduárd taaár HottIngen Zürichben
A pathologia tanára a zürichi egyetem orvosi karán.

Hottingen—Zürich 1889. decz. 2.
A dohánykérdés, melyre nézve ön  tőlem 

véleményem nyilvánítását kívánja, oly compli- 
kált, hogy a tárgyat csak némileg is megvilá
gítani egyedül hosszú értekezés után lehetne.

De e kísérlet is eredménytelen maradna, 
amennyiben a finomabb elváltozások, melye
ket a dohánv az emberi szervezetben létesít, 
csak kevéssé ismeretesek. E téren tehát 
csak biztos alap nélküli gyantásokra és úgy
nevezett subjectiv tapasztalatokra vagyunk 
utalva, melyek sok esetben hibásak lehetnek. 
Nézetem tehát nem bir több értékkel, mint 
egy laikusé és Nagy Frigyes azon szavába 
foglalható össze, melyben a kávét méregnek 
mondta, de lassan ható méregnek. A hol te-
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holdankint csak G61 kilogrammot eredmé
nyezett.

A csupán kétszeri utánlocsolás ennél
fogva a holdankinti jövedelmet a tavaly

Aszályos években, mint esetleg nálunk 
pl. az idén is, az eredmény bár nem lehet 
annyira szembetűnd, mindazonáltal még 
mostoha időjárási viszonyok mellett is, a

erősitő esete igazolhatja: Nevezett urada
lom Aradmegyében fekvő kereki pusztáján 
60 kát. holdon termelt dohányt. A palán
tákat április hó végén és május hó elején

uralkodott kedvező időiárási viszonyok mel
lett is majdnem a kétszeresre fokozta; va
lóban fényes jutalom egy átlag 5 tagból 
álló kertészcsaládnak, úgy szólván két dél
utánon át teljesített munkatöbbletéért.

hetem, lebeszélem a fiatal embereket a do
hányzásról, minthogy ez, különösen nagy mér
tékben űzve, határozottan káros, másrészt a 
testet legjobb esetben is egy fölösleges élve
zethez szoktatja, melyről leszokni csak nehe
zen lehet. Miután egy valószinüleg kiirthatat- 
lan bajról van szó, a gyárosok feladata volna 
a kárt, melyet gyártmányuk okoz, csak tiszta 
gyártmányok forgalomba hozása által lehetőleg 
csökkenteni. Én sokkal kevésbé vagyok a gyár
tás módszerébe beavatva, semhogy más véle
ményt nyilváníthatnék, mint a melyet minden 
szenvedélyes dohányzó bizonyitnat, hogy a 
különböző gyártmányok káros hatása nagyon 
különféle. Ennek oka csakis a nyers dohány 
kezelésének módjában rejlik. Ha lapja e te
kintetben hatást gyakorol, bizonyára érdemet 
szerez a dohányzó emberiség java érdekében. 

Tisztelettel
Klebs tanár.

Becker Agoatoa Elsenach.
íré, „A rabbi hagyatéka1*, „Hedvig**, „Pfalz éa pfalzi* 

stb. szerzője.
Eiaenach, 1890. jan. 8.

Igen tisztelt uram I
Becses kérdésére a dohányzás és hatására 

vonatkozó véleményemet illetőleg tisztelettel 
értesítem, hogy én nem szoktam burnótozni, 
de másoktól azt hallottam, hogy „tisztit." Da
czára ennek fiatal koromban nem voltam ké
pes burnótozó hölgyekbe szerelmes lenni.

reá fordított fáradságot gazdagon jutal
mazó eredményre teljes bizonyossággal szá
míthatni, mint azt P ó k a Lajos úrnak, a 
herczeg Szulkovszky-féle pankotai urada
lombeli intéző kerületi tiszttartónak meg-

Legelsö dohányzási kísérleteimet a juhok 
bedörzsölésére szánt tekercsdohánvnval és szá
raz kenderszárral kezdtem meg, a mi termé
szetesen nagyon kellemetlen haschisch-hatást 
eredményezett.

A tulajdonképeni szivarozást — termé
szetesen erős ellenzés daczára mint annak 
idején a sörivást — meg kellett tanulnom a 
társadalom követelményei kedvéért. Azóta üres * 
óráimban szívesen szívok gyenge szivarokat, 
leginkább Hollandit, de szenvedélyemmé nem 
vált a dohányzás. Legutóbbi években fiaim 
hosszuszáru pipával láttak el s ámbár addig 
mint valódi philister jelvény csaknem nevet
ségesnek tűnt lel előttem és korántsem oly ké
nyelmes mint a szivar, mégis szívesen hasz
nálom üres óráimban, sohasem munkaközben.

A dohányzás engem felizgat, de fel 
nem Üdít.

Huzamos szellemi munkához természetem 
inkább igényli a csillapítást, józanságot, mint 
az ingerlőszert.

A dohányozó mindig mint gondnélküli 
jólétben élő és jókedvű elmélkedő tűnik fel 
előttem.

Szerencsétlen, gyászoló, nehéz gondokkal 
és kínzó aggodalmakkal küzdő, valamint a 
buzgó munkás sem dohányozik.

Dohányzó férfiak csendes jólét benyomá
sát teszik, dohányzó nők a Nirwanáét.

Becker A .

ültették ki és május folyamán [a junius 
hó elején, a mint tartósabb szárazság kö
szöntött be, háromszor lettek után lo
csolva. Daczára annak, hogy ezen ültet
vény junius 18-ka óta sem esőt, egész jú
lius és augusztus hónapon át még harma
tot sem kapott, továbbá, hogy itt is, mint 
az idén mindenütt a féregrágás ellen kel
lett küzdeni; a palánták mégis oly kifej
lődést nyertek, hogy az anyalevéltermés, 
a zsinóroknak augusztus hó 25-én eszkö
zölt becslése szerint — a dohánynak há
romnegyed része akkor már fedél alatt 
volt — kát. holdankint 800— 850 krgra 
iog rúgni. És mivel, hogy ezen ültetvé
nyen a korai ültetés következtében a le
vélszedés már julius végén és augusztus 
elején kezdetét vehette és a még hátra
levő nyári időszakot erőteljes sarju dohány
nak felnevelésére igen könnyen lehetett 
kihasználni, olyképpen, hogy az anyaleve
lek leszedése után, a kórót a legalsó és 
legerősebb sarjuhajtás táján nyomban letar
tózták és azt ép úgy mint az anyatőkét 
a megkivántató további ápolásban része
sítették, t. i. a virágnak megjelenésekor
5—7 levélre letetejezték s 1—2-szer leka- 
csozták, a mi részben már meg is történt, 
úgy a már kért engedély leérkezése után 
holdankint még 200—260 kg. jól kifejlő
dött saijutermés remélhető és pedig any- 
nyival bizonyosabban, mert szeptember 2-án, 
tehát 75 napig tartott szakadatlan száraz
ság után, a várva-várt bő országos eső 
végre beköszönt.

A szóban forgó dohányültetvényen e 
szerint a tagadhatatlanul k e d v e z ő t l e n  
i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  is, 
azonban a korai kiültetés és háromszori 
utánlocsolás alkalmazásával úgyszólván
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t e l j e s  e r e d m é n y  é r e t e t t  e l. E gy  a 
szomszédságban levó nagytermelő, ki az 
ültetést bár május első felében foganatosí
totta, de után nem locsolt, ugyanazon ta
laj és időjárást viszonyok között, ez évben 
holdankint csupán 550 kgot kapott, mig 
egy Harmadik szomszéd, egy kis termelő, 
ki az ültetést hidegágyi palántákkal csak 
junius elejével eszközölte, legfeljebb hol- 
dankinti 350 kgra számíthat.

Ezen adatoknak valódiságát űr. K e i m -  
1 e y ur, központi igazgatósági titkár Buda
pestről, mint kinek társaságában szeren
csém vala fenntebb jelzett ültetvényeket 
az idén beutazhatni, egész terjedelmében 
bizonyíthatja.

Ezzel nemcsak igazolást nyer ama né
zetem, mely szerint a korai ültetés egybe
kapcsolva májusban és júniusban eszköz- 
lendő két-háromszori utánlocsolással, tar- 
tósabb száraz idő beálltával, a dohánypa
lántának zsenge korában gyorsabb fejlődést 
biztositó főtényezőt képez, és hogy azután 
ily módon a későbbi juriusi és júliusi esők
nek t a r t ó s a b b  h a t á s  s z e r e z t e t 
vén,  a sikeresebb termés, úgy mennyisé
gileg, mint minőségileg biztosittatik, hanem 
némi czáfolatát nyeri ama, fájdalom oly 
sok nagytermelő által osztozott előítélet 
is. mintha egy nagyobb ültetvénynek után- 
locsolása egyáltalában kivihetetlen valami 
lenne.

Én azt mondom: igen is, lehetséges 
legalább részben, kertészenkint 1—2 hold
dal ; és áthatva ezen meggyőződéstől, va
lamint nem kevésbbé támogatva szerzett 
tapasztalataimtól és az elért kedvező sike
rektől, midőn ezen eljárást mindenütt, a 
hol leküzdhetlen akadályok nem merülnek 
fel, vagy a víznek minősége nem arra való, 
a legmelegebben ajánlom, egyben a saját 
érdekében kérem a dohánytermelő közön
séget, méltóztassék a következő esztendő
ben, habár csak nehány száz négyszög
ölnyi kis területen, azonban k ö v e t k e 
z e t e s  m ó d o n  v é g r e h a j t v a ,  az első 
kísérletet megtenni és összehasonlitólag nem 
csak a költségeket, hanem a többletjöve
delmet is pontosan jegyzékbe venni.

A dohány szigorú leltározása *)
(Második közlemény.)

Mindennekelőtt előre bocsájtoro itt, hogy 
úgy az 1-só mint a második, czikkemben csak 
oly egyént illet leczke, ki a szamosháton csem- 
pészetést elutasittatott és senki másra nem 
értem.

Valamint hivatali közegeknek nem sze
mélyére, hanem a módszerre vonatkozik a bí
rálat, mi nem tőllük függ, s melvet követ- 
niök kell.

A szamosvidék szárító pajtáinak silány
sága még 1887-ben szembeszökően megmu
tatta azt, hogy azokra kevés szüksége volt a 
termelők egy részének. A terület nagyságá
val, melyen termeltek, sem ~i arányban nem 
állott s oly rozoga volt, hogy a dohány 
abban, ha telet ért, meg is romlott (Óvári, 
Becs, Ura, Csenger).

Ma a pajták más és egészséges állapo
tokra vallanak, a termelési terület leszállón, 
az épületek javultak, sót a dohány mivelése 
(nem értve a földmivelést, mely az érdek ter
mészete szerint eleve is kitűnő'volt, hanem a 
kezelését a leszedett termésnek,) is nagy hala
dásra mutat.

Mondják ugyan, hogy az anyag most ál
talában mégsem oly szép; tényleg ez igaz, 
de gondolkodó ember ebből csak az állapo
tok javulását következtetheti, mert midőn az 
aljdohányok, a kacsdohányok és a rongyos 
anyadohányok hiányzottak, persze a megma
radt, különben szintén megtizedelt szindohány 
igen szép anyagot reprodukált, de a szigorú

*) !*•& közlemény a „Magy. Dohinyujaág* f. évi 18. 
számában.

leltározás a szindohány után ép ez anyagok 
megmentésére irányult s ha azt mégis kapta, 
az anyag ugyan látszólag nem oly szép, de 
a kincstár haszna és a leltározás eredménye 
tökéletes, továbbá a muskatály dohányokból 
nemcsak a mezeiket, hanem ma már a jóízű 
kerti termést is biztosítja. És a termelő igyek
szik csinosan előállítani a dohányokat, mert 
a beváltás a §-ok nyomán csait igy fizethet.

Igaz, hogy e leltározás sok pénzbe kerül, 
s a nép, mely meggazdagodásra vezetett ke
resetforrásától egy csapásra elüttetett, elein- 
tén különösen nagvon méltányos elbánást 
igényelt mindenütt és minden oldalról, 
ezt a tapintat és észszerüség, az államkor
mány elleni gyűlölet és sociaíisnius meggát- 
lása követelte, mégis mindez a jövedék által 
hozott okszerű áldozatok oly elenyésző cse
kélyek a haszon mellett, a mit a leltározással 
a csempészet teljes és tökéletes elnyomása ál
tal behoznak, hogy azt, ha még egyszer any- 
nyiba is kerülne, sajnálni egyáltalán nem le
hetne.

A felügyelet, melyet különösen a nagy
termelő, pláne, ha nem lakik a termelő köz
ségben, igen lanyhán gyakorolhat, a kister
melő pedig alkalomadtán régi bajába vissza
eshetvén : szükségessé teszik a szigorú leltá
rozást. A statisztika szerint némely birtok vál
tozás* (Sályi és Csengerben) eltekintve, a ter
melésből épen csakis azok tiltattak k;, kiknek 
termés-eredménye mennyiségileg csak a leltá
rozás óta szökkent fel, sőt az előző ered
mény egy harmadát se teszi ki a mostaninak. 
Elmondható tehát, hogy a jövedék csak örül
het, hogy tőlük megszabadult.

Elmondható, hogy a kik megmaradtak, 
a jók és hogy általán az önérzetes termelők 
a leltározás ultal nincsenek bosszantva, csakis 
örülnek kertészeik ránezbaszedésének s nem 
áll az, hogy azok u termelést a leltározásért 
abban hagyták, hanem ép ellenkezőleg, azok 
hagynak lel vele, kik nem csempészhetnek, 
ha nincsenek a termelésre különben rászo
rulva.

A leltározás által biztosított anyag meny- 
nyiségének rendkivülisége elképzelhető abból, 
hogy a termés ma a termelőknél levő enge
délyiekre vezetett termelési adatok szerint 
háromszor akkora mennyiséget képvisel, mint 
a leltározás előtti időben a kerti termelésnél, 
a mezeinél pedig mintegy */s-szor annyit, 
mint eddig. Számszerint a kerti eddig 3, ma 
9 mázsa állagot mutat. A mezei 5— 7-et hol
danként, mivel a mezei a terület mintegy */8-át 
képviseli, mennyiségre több mezei dohány 
csempésztetett. A beültetett 400— 800 hold
hoz képest mezei és kerti elcsempészett anyag 
mintegy 1000— 2000 q-nak mondható. E 
nagy mennyiséget részint az oláhok Márma- 
ros és Bukovinába, részint lengyelek e vidék 
állítása szerint Lengyelországba is csempész 
vén, egyúttal az osztrák kincstárnak is tete
mes kárt okoztak, a csempészet teljes meg
szűnte és ennyi jó anyag biztositása miatt az 
osztrák jövedék se sajnálhatja a fent ériu- 
tett áldozatokat a termelésre és leltározókra.

Legnagyobb csempészet a fentiek nyo
mán °/# szerint a kerti termelésre esett, tthá 
a legjobb anyag megmentetik, ez könnyen 
érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy a kerti 
terület 3— 400 Qölenkiut kistenyésztőknek 
van kiosztva s hogy annyi terület esett egy 
csempészre, melynek teszem tel 2 — 300 kilo
gramm dohányából, ha egy mázsát elcsempé
szett, már 33°/#— 50*/# esett, mig a mezei 
kertész 30—40 mázsájából csak 10— 20 mázsa 
eladása után érte el e °/ft magasságot. Mivel 
a mezei sokkal nagvobb területet tesz ki a 
kerti termésnél, számszerint mégis több a biz
tosított mezei dohány, de ha ismét értéke sze
rint vesszük az anyagot, a tényleg kevesebb 
kerti dohány sokkal nagyobb értéket képvisel; 
a kerti dohány értéke a mezeihez képest úgy 
fejezhető ki legjobban, hogy hasonlattal éljek, 
mint a mennyivel nemesebb a szelid rózsa a 
csipkerózsánál. E becses lapokban e különb*

séget már több ízben volt szerencsém ecse
telni.

Jelen czikkem megírásának is egyik oka 
az, hogy ez alkalommal ismételve hangsúlyoz
hassam azon eszmémet, miszerint tekintettel 
arra, hogy a leltározás által a csempészetnek 
legjobban kitett nemes kerti dohány megmen
tése biztosítva van; a kerti termelést nemcsak 
a szamosháton, de mindenütt kiterjeszteni szük
séges lenne, mert nem segít az anyag rósz 
voltán, vadságán sem a füllesztés, sem a szá
rítás, csak a jó szelid alkalmas talaj (mely 
mezőn inkább elvétve található fel még a sza
mosháton is). A mezei termelés is nem a bir
tok arányához, hanem az alkalmatos földön a 
termelő erejéhez vagyis ahoz képest tartható 
volna meg, a mely mértékben annak javítása, 
trágyázása, szóval annak nemesítésére a bir
tokos képes, oly mezei föld tehát, mely kerti 
tulajdonságúvá tetetett, a mi a beváltáshoz ho
zott anyag tartalma, ize és élvezhetőségéből 
eléggé kitűnnék.

Adassék mód, hogy az ily jónak telis
mert anyag niás osztályba soroztathassék a 
nem elég szelid dohányoknál, (mit múlt év
ben a gazd. lapokban kifejtettem) hogy nem
csak megismerhető, de méltányolható is le
gyen az anyag, a mely meghatározásnak az 
alakra való átvétel talán azért nem elég meg
felelő, mert már az első osztálynál az iz, za
mat, égés tekintetbe nem jöhet. Alaki átvétel 
mellett a termelő nem érzi szükségét, hogy a 
rósz izü, zamatu, nehéz vagy rósz égő, kü
lönben jó színű anyagterraeléssel fölhagyjon s 
hogy a jobb talajra átmenjen.

Hajdan a kerti termés nagyobb területet 
foglalt el s mivel az anyag becse az időben 
volt legnagyobb, én tek ntette! azon tapaszta
lataimra is, melyekkel a kerti termés jóságát, 
nemes izét a mezei felett megösmertem, te
kintve, hogy a talaj termőképessége ti ágyá
zás s mivelés mellett fentarthotó, azt tartom, 
megdönthetlenül áll azon igazság, hogy a 
magyar anyag hírnevének romlása, csökkenése 
nemcsak együtt jár a mezei termés emelkedé
s s e l, de annak csaknem egyedüli okát kép
viseli, mert a rósz pajta srb. csak a felhasz
nálhatóságára lehet befolyással, nem az ízre, 
magra s a nemes fajra stb. mely a trágyázás 
nélkül is kitűnik, lévén a növény trágyázás 
csakis a mennyiség szívósságra főkép befo
lyással.

Csak a humussá vált növénytrágya, h 
föld mély mivelése adják a földnek azt á gaz
dagságot, a mi a dohánynak kell; mert ez a 
földet sem nem tartja tapadós, sem ritka ál
lapotban s a vizfelszivási képessége nagy, az ás
ványok oldott állapotban bővelkednek, a hu
musz a folytonos trágyázással fentartatik s igy 
ily földdel a mezei föld nem versenyezhet.

F ejé r  Viktor.
(Harmadik közlemény következik.)

Hollandi é« General-Gránt-féle dohány- 
maggal tett kísérletekről! észleletek.

A  gróf Széchényi Pál lábodi (Somogy- 
megye) uradalmában a folyó évben hollandi 
és General-Grant-féle dohánymaggal tétet
vén a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisz
térium 1889. évi 17,013 számú magas ren
deleté folytán Összehasonlító kísérlet, azok 
megszemlélése alkalmával a következők 
tapasztaltattak :

A  magcsiráztatás alkalmával észlelte- 
tett, hogy a hollandi dohánymag 4 nappal 
később —  vagyis 7— 9 nap alatt — pat
tog fel, mint a szuloki mag, a General- 
Grant é pedig még ennél is 1 — 2 nappal 
későbben -  vagyis a 8 - 1 1 - ik  napon. -  
A  m elegágyban elvetve, mely a szulokié- 
val egyenlően készittetett el — 25 % trá
gya* és 20 %• földréteg — igen lassan és 
a szuloki fajtol eltérőleg igen satnyán fej
lődik.

A szabad földbe kiültetett rászák, mely, 
miután az uradalom a lent hivatolt magas
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rendelet alapján kiadott „Utasítást" késön 
vette kézhez, egészen úgy készíttetett elő, 
mint a szuloki faj termeléshez szánt föld
részlet, sokkal lassabban fejlődtek, mint a 
szuloki faj rászái.

E  két faj kísérleti termelésére 400—400 
□ölnyi terület engedélyeztetett, de miután 
a féreg egyrészt nagyon pusztította a fiatal 
rászákat és másrészt pedig a folyó évben 
ott uralgott nagy szárazság miatt — meg
jegyzendő, hogy Somogymegyében a folyó 
évben augusztus hó 2G-án volt az első eső 
— a gyönge rászák nem birtak megfogam- 
zani s a palántás ágyak kiürülvén, a hol
landi fajból 100 □ öl, a General-Grant-féle 
fajból pedig csak 70 Q öl volt beültet
hető.

A kiültetés egyközü sorokba történt, 
a sorok egymástóli távola 50 a palán
táké pedig ugyanazon sorban 32 %>.

A General-Grant virágja az első na
pokban rózsaszín, a hollandié halaványabb, 
később vöröses szint nyernek; az utóbbi 
levele hosszúkás lándzsa alakú, mig a Ge- 
neral-Grant-é szélesebb, mindkét faj levele 
szakálas. Virágzásuk augusztus hó 2o-án 
kezdődött.

A levélszedés augusztus hó 30-án kez
detett meg, de még ez ideig csak 9 zsi
nórral szedetett le. miután a többi még 
éretlen.

Végül ez ideig észleltetett még, hogy 
a virág, illetve magkorona e két fajnál 
jobbadára szabályellenesen képződött, sza
bályszerű képződésnél tudniillik a korona 
három főágból áll, melynek közepéből az 
anyamagtartó nő ki, itt azonban a korona 
jobbadára négy főágból áll és ennek köze
péből nőtt ki az anyamagtartó és ott pe
dig, ahol szabályszerűen képződött, rende
sen hiányzik az anyamagtartó.

Mikén, 1890. év szept. hó 10-én 
Schiller Aurél

m. kir. doh. bev. tiszt.

Dohánytermelési kísérletek a magyar
óvár! gazdasági akadémiánál.41)

A termesztett dohányok chemiai összetétele.
A termesztett dohányfélék chemiai Össze

tételéről tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem 
az akadémia vegykisérleti állomását az elem
zések eszközlésére.

Dr. G á t p í r  állal végzett elemzésele 
eredménye a következő:

á átkát; itt e
Hamu : Nicotin j i N'H4), N,o, Protein Chlor

s z á z a l é k

Szamosháti 
General (iránt 
Withe Burley 
Sárga Oronoko 
Lancaiter 
Kürk Japrak 
8zaloki

16-98 1 058 |o244 1-379 16-410-693 
15-89 0 9  8 0-40680-5118815-27 0-0857 
16*58 0 9396 0 89 i40-7772 15-190 1065 
18-14 0-81 0 5486,1085 20 120-391 
15-15 1 0125 0 44820-7109415-26 0 0887 
15-05 1-04490-11520-07162 8 3100587 
16 64 099360-45180-87271 17 860 31950 

1 1 1
A számok légszáraz dohányra és nem a 

szárazanyagra vannak vonatkoztatva, aminek 
folytán más elemezésekkel össze nem hasonlít
hatók, és csak az egymásközötti különbség jö
het tekintetbe.

A h a m u mennyiségére az egyes dohány
félék meglehetősen megegyeznek — a sárga 
Oronoko kivételével, mely a többinél jóval több 
hamut tartalmaz. Megemlítendő körülmény, 
hogy a Grant-dohány hamuja egy kevéssé, a 
Withe Burley-é jobban, az Oronoko-é pedig 
nagy mértékben megolvadt.

A n i c o t i n mennyiségében se jelentékeny 
a különbség. A nicotin mennyisége egyáltalá-

*) A közlemény szerzőjének, C s e r h á t i  S á n d o r  
aszd. akadémiai tanár urnák szívességéből ezután a M.» 
Ováron tett kísérletek leírását lapunk egyidejűleg fogja 
hozni a „Mezőgazdasági Szemlével.“ Olvasóink nevében 
is köszönetét mondunk ehbeii előzékenységéért szerző
nek, akitől már oly sok jeles közleményt volt alkalmuk 
t  olvasóinknak élvezhetni. Szerk.

bán nincs arányban a dohányok erősségével. A 
Kürk Japrak volt valamennyi dohány között a 
leggyengébb, a sárga Oronoko a legerősebb, s 
mégis az előbbiben több a nicotin, mint az 
utóbbiban. A sárga Oronoko oly erős volt, 
hogy akiket csak megpróbálásra fölkértünk, 
ereje miatt pipázásra teljesen alkalmatlannak 
tartották, daczára, hogy ize, aromája jó volt 
és kitünően égett. A dohány erősségére az 
elemzésből jobban vonhatunk következtetést, 
ha a nicotinen kívül még az ammoniakot is 
figyelembe veszszük. A leggyengébb dohány 
legkevesebb, a legerősebb legtöbb ammoniakot 
tartalmazott. Az ammóniák a nicotint kiűzi; 
ha tehát az ammóniák mennyisége csekély, 
akkor kevés nicotin lesz kiűzve, a legtöbbje 
el-ég, s a dohány gyenge lesz. Ellenkező eset
ben : ha sok ammóniák van a dohányban, ez 
a nicotinből sokat űz ki s a dohány erős lesz; 
ha tehát aránylag kevesebb nicotinből több 
űzetik ki, erősebbnek tapasztaljuk a dohányt, 
mint ellenkező esetben, mikor a többnicotin 
jó része egyszerűen el-ég, s igy hatását nem 
érvényesítheti.

Lényeges eltérés van a p r o t e i n  meny- 
nyiségében. A sárga Oronoko több mint még- 
egyszer annyi proteint tartalmaz, mint a Kürk 
Japrak. Pusztán a protein mennyiségéből azon
ban a dohány minőségére következtetni nem 
lehet. A jövőben külön fogom meghatározhatni 
az amidtesteket és külön a fehérje-anyagokat, 
mert F e s c a szerint: az amidtestek nagyobb 
mennyiségben találhatók a jó dohányban, el
lenben a fehérjefélékből a rósz dohányok tar
talmaznak többet.

C h 1 o r szintén lényegesen eltérő meny- 
nyiségben fordul elő a különböző dohányok
ban. A chlor mennyiségéből a dohány éghe- 
töségére szokás következtetni; hogy ez^n kö
vetkeztetés mily sok esetben helytelen, azt a 
dohány égéséről szóló fejezetben lesz alkalmam 
kimutatni.

A közölt elemzésekből legbiztosabban le
vonható következtetés, hogy t e l j e s e n  ha
s o n l ó  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  t e r m e t t  
d o h á n y o k  i g e n  e l t é r ő  Ö s s z e t é t e -  
l ü e k  l e h e t n e k ,  a m i t  n y i l v á n  a f a j 
t á n a k  k e l l  betudnunk; a dohány minősé
gére azonban a dohányelemezésekből közvetlen 
következtetést nem vonhatunk, amint erre a 
czélra a dohányelemzések egyáltalában csak 
kivételesen használhatók.

Fesca1) maga úgy nyilatkozik, hogy csak 
az esetben lehet a dohányelemzésekből a mi
nőségre következtetést vonni, ha a különbsé
gek igen lényegesek, s hogy az elemzésekből 
sokkal biztosabban lehet esetleg a dohány 
silányságára, mint annak jó minőségére követ
keztetni.

A  dohány égésére befolyást gyakorló körülmények.
A dohánynak egyik sajnos, nagyon is 

gyakran előforduló hibája, hogy éppen nem 
vagy pedig rosszul ég. Hazánkban különösen 
sok rosszul égő dohány terem, de előfordul 
az másutt is. Németországban is általános a 
panasz, hogy sok a rosszul égő dohány. Da
czára azonban, hogy e baj általán ismeretes, a 
rosszul égés okairól nagyon keveset tudunk, 
— pedig segíteni rajtuk csak akkor lehet si
keresen, ha a rosszul égés okait ismerjük.

Vannak ugyan egyes föltevések, de ezek 
a szigorú kritikát egyáltalában nem állják ki.

K o d  v e i s s  azon nézetének a tarthatat
lanságát, hogy a dohány rosszul égését a cel- 
luloseval és farosttal a legbensőbb Összekötte
tésben levő chlorkálium okozná, már dr. K o- 
s u t á n y  kimutatta.1)

S c h l ö s i n g ,  N e s s l e r é s  K o s u t á n y  
szerint; a jól égő dohányokban több a hamu 
mint a rosszul égőkben, a többhamuban pedig 
több a mész és a kálium, mint a rosszul 
égőkében; ez utóbbiak főleg phosphorsavból,

*) Fesca: „Ucber Cultur, Behandluttg und Zusam- 
menset/ung Japanishher Tabake.* Landw. Jahrb. 1888.

* ) D r  K o s u t á n y  T a m á s :  „Magyarország jel
lemzőbb dohányainak chemiai és növényélettani vizsgá
lata.-

de legfeltűnőbben chlorból többet tartalmaznak 
mint a jól égők. Feska-nak legújabb kísérletei 
e föltevést azonban egyáltalában nem erősi
tik meg.

Fesca azt tapasztalta, hogy az oldható 
carbonatok mennyiségéből — amelyre Schlö
sing fektet oly nagy súlyt — éppen uem lehet 
az égésre következtetni. Az általa vizsgált do
hányok között a Havanna-dohány legjobban 
égett, pedig csak középszerű mennyiségben 
tartalmazott carbonatot; a Connecticut egy
formán, de igen lassan égett el, s ebben volt 
a legtöbb carbonat.

A hamuban levő kálium és mész mennyi
sége szintén nem szolgáltat biztos útmutatást 
az égési képesség meghatározására. Fesca azt 
tapasztalta, hogy a Kiriha-dohány közepes 
mész- és csekély káliumtartalommal nem égett, 
a Kentuckydohány ellenben mérsékelt meny
nyi ségü kálium és mész mellett lassan bár, de 
egyformán égett; a legjobban égő Havanna 
közepes mennyiségű káliumot és sok meszet 
tartalmazót; a Florida-dohány —  daczára, 
hogy sok mész és kálium volt benne — sok
kal rosszabbul égett.

Oly dohányokról, amelyek a bennök levő 
sok kálium és mész daczára rosszul égnek, az 
agricultur-chemikusok azt tartják, hogy a ben
nök levő ásványi savak idézik elő a rosszul 
égést, de az egyes savak hatásáról a vélemé
nyek eltérők.

Kosutány szerint: a phosphorsav is hoz
zájárul ahhoz, hogy a dohány rosszul égővé 
váljék. Fesca ellenben azon véleményben van, 
hogy a phosphorsav nem hátráltatja az égést; 
a legjobban égő Havanna dohányban volt a 
legtöbb phosphorsav, ezt követi a rosszul égő 
Kjriha, harmadik helyen állott a jól égő orosz 
dohány.

Az általunk termesztett dohányok nem 
lettek ugyan phosphorsavra megelemezve, de 
mert a növény proteintartalma és phosphor- 
sav-mennyisége között bizonyos összefüggés 
létezik, a protein mennyiségéből következtetést 
vonhatunk a phosphorsav mennyiségére.

Amint a fentebb közölt táblázatból kitű
nik ; a sárga Oronoko-ban 20.12%  protein 
volt, a Kürk Japrakban pedig csak 8.31°/0 s 
mégis a sárga Oronoko a Kürk Japrakot égés 
tekintetében tetemesen felülmúlta. E tapasztalat 
szintén azon nézet mellett bizonyít, hogy a 
phosphorsavnak nincs hátrányos hatása a do
hány égésére.

Általában elfogadott nézet, hogy a chlor 
hátrányos hatású az égésre. E tekintetben 
Fesca oda nyilatkozik, hogy a chlor hátrányos 
hatását nem szabad túlbecsülni. Amint a ká
liumból csak akkor következtethetünk a rosszul 
égésre, ha az feltűnően csekély mennyiségben 
van jelen: hasonlóképen a chlorból is csak 
akkor, ha az határozottan nagy mennyiségben 
van a dohányban. Az általa megelemezett do
hányok közül a legrosszabbul égő Kirihában 
volt ugyan legtöbb chlór, de a kitünően égő 
Havanna a chlór dolgában a harmadik helyet 
foglalta el, ellenben a nálánál sokkal rosszab
bul égő Florida-dohány a nyolezadik helyre 
jutott.

Hasonlót tapasztaltam az általunk termesz
tett dohányoknál is. A legjobban égő sárga 
Oronoko 0 .391%  chlort tartalmazott, a gyenge 
égésű Kürk Japrak pedig 0.0537% -ot.

Fesca szerint: az égést legnagyobb mér
tékben hátráltatja a kénsav; ha ebből sok van 
a dohányban, feketeszinü lesz a hamuja. Ha 
ez a nézet helyes, akkor a kénsavon kivül 
még egyéb anyagoknak is kell a rosszul égést 
előidézni, mert az általunk termesztett dohá
nyok nagy része gyenge égésű és hamujuk 
ennek daczára szép fehérszinü.

Ha azonban az eddigi megfigyelésekből 
nem tűnik is ki, hogy a rosszul égést okvet
lenül egyik-másik anyagnak nagyobb mennyi
ségben való jelenléte okozza, az eddigi tapasz
talatok és megfigyelések mindazáltal igazolják 
Kosutány azon állítását, hogy a rosszul égést 
egyrészt ásványi, másrészt szerves anyagok 
okozzák. Azt azonban, hogy az ásványi anya
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gok közül melyik, mikor hátráltatja az égést 
inkább, ezen anyagoknak minő az egvmáshozi 
viszonya, kedvező vagy hátrányos a dohány 
égésére: ma még nem tudjuk. Hasonlókép nem 
tudjuk, hogy minő szerves anyagok hátrányo
sak az égésre.

De gyakorlatilag már az is nagyfontosságu 
hogy megtudjuk : vájjon szerves vagy ásványi 
anyagok teszik-e a dohányt rosszéi égővé, mert 
az előbbieket bizonyos mértékig egyszerű mó
don meg lehet javitani. habár rendesen csak 
a zamat rovására, az utóbbiakat ellenben egy
általában nem, vagy csak bizonyos áztatási 
módokkal.

(Befejező közlemény következik.)

Gazdálkodás homoktalajon.*
A legtöbb gazdát némi borzongás futja 

át, ha a homokon való gazdálkodásról hall s 
bizonyos részvétet éreznek az iránt, a ki arra 
van utalva, mint szoktunk érezni az oly em
berrel szemben, a ki hiába fárad és igyekszik. 
Pedig a homoktalaj, ha helyesen kezelik, jobb 
a hírénél és éppen nem háládatlan.

A nélkül, hogy teljes üzemtervet akar
nánk készíteni valamely tisztán homoktalajjal 
bíró gazdaságra, a homokon való gazdálkodást 
illető némely gyakorlati szabályokat akarunk 
az alábbiakban közölni s utalni azon módokra 
a melyeknek segélyével a homokon kielégitö 
takarmánytermelést s hasznothajtó állattenyész
tést lehet űzni.

Az oly homoktalajt, a melynek nincsen 
elég hygroscopicus nedvessége arra, hogy a 
belehozott trágyát felbontsa, úgy hogv az benne 
elszenesedik, hagyjuk meg erdőnek. Ha azt 
akarjuk, hogy a trágya a növényeknek táplá
lékul szolgáljon, annak el is kell korhadnia, 
szerves alkatrészeinek humussá és ammóniákká 
változnia, ásványi anyagainak pedig a talajban 
teloldódniok. Ehhez azonban levegő (oxvgenium), 
nedvesség és meleg szükségesek. A száraz 
kovahomoknál, főleg ha az altalaj kavicsos, 
nincsenek meg ezek a feltételek s azért, mint 
említettük, hagyjuk az ilyent erdőnek.

Másként áll azonban a dolog az olv ho
mok talajnál, a mely elegendő nedvességet 
képes magában megtartani. Ebben a trágya 
gyorsan szétbomlik, az ásványi anyagok fel
bontása gyorsan megy végbe, szénsav és salét
romsav hirtelen és nagy tömegekben fejlődnek.

Fontos dolog ennélfogva a homoktalajon, 
hogy ne korán a vetés előtt trágyázzunk. Igen 
hasznos a homoktalajnál a fejtrágyázás (felül- 
trágyázás); — sajnos, hogy ezt csak akkor 
lehet végezni, ha a talaj megüllepedett, tehát 
nagyon az időhöz van kötve.

A mennyire csak lehet, kerülni kell a 
hosszú szalmás trágya használatát, a mely az 
agvagtalajban oly jó szolgálatokat tesz, az ál- 
tal, hogy a talajt lazítja, a levegőt hozzájut
tatja és a gyors elpárologtatás által melegíti. 
A szalmának és egyéb el nem korhadt nö
vényi anyagokból álló alomnak a korhadásnál 
sokzal több nedvességre van szüksége, mint 
a mennyit a homoktalaj rendszerint nyújtani 
képes neki. Ha pedig gyakoribb esőzések foly
tán a friss szalmás trágya eléggé átszenesedett 
arra, hogy elkorhadjon.* a korhadásnál annyi 
meleg származik, hogy ez a homoktalajt gyor
san kiszárítja, a mi természetesen hátránvos. 
Ellenben az apró, érett trágva, a mely már 
megkezdte a korhadási folyamatot, ezt cse
kélyebb nedvesség mellett is folytathatja s nem
csak táplálékot nyújt a növényeknek, de hu- 
muszszá változván, a talajt nedvesebben is tartja 
s igy annak bizonyos kötöttséget kölcsönöz.

Ha a trágyát tőzegfölddel lehet meghinteni, 
ez annál jobb. mert nemcsak megköti a trá
gyának összes ammoniakját, hanem a talajt 
sok humuszszal is látja el s azt hygroskopikus 
tulajdonságánál fogva nedvesebben tartja.

A zöld trágyának is határozottan értéke 
van a homoktalajon, főleg akkor, ha nincsen 
elég állati trágyánk. A zöld növényzet* könyeb- 
ben indul korhadásnak, mint a szalma, mert

*  A „Siölósxeti, Borászati és Gazdasági Lap" után

állománya erre alkalmasabb, farostja kevésbbé 
szilárd és elég nedvessége van. A zöld trágya 
hűvösön tartja a talajt, mert a korhadásnál 
származó humusz sok nedvességet vesz magába 
s azt meg is tartja. Az alászántást akkor kell 
végezni, midőn a zöld trágyának szánt növény 
virágzik.

Ennyit a trágyázásról, a mely mellett pe
dig legtöbbször és legtöbbet hibáznak.

A homoaon gazdálkodónak további fel
adata az, hogy a trágya által földjébe juttatott 
tápanyagot abban ( lehető sokáig megtartsa s 
ismét megújítsa. Őrizkedjék az oly forgástól, 
a melyben minden harmadik évben ugar for
dul elő, mert ezáltal földjét nem gazdagítani, 
hanem silányitani fogja. Az ugarolás által az 
ilyen talaj humusz tartalmából nagyon sokat 
vészit, egyre szárazabb lesz s a reá következő 
trágyázásnál tokozott tevékenysége folytán nagy 
mennyiségű tápanyag megy veszendőbe. Ez 
okból nem szabad a homoktalajnak sokáig be
árnyékoló növényzet nélkül állnia, még a ta
vasziak alá szánt tarlót se hagyjuk sokáig uga
ron, hanem gondoskodjunk arról, hogy vala
mely beárnyaló növény jusson reá, akar zöld- 
trágyázás, akár takarmánytermelés czéljából. 
Ez igen fontos körülmény.

Igennyomatékosan ajánlanánk tehát, hogy 
ha lehet, csupán egyszer szántsunk mélyen 
de annál többet boronáljunk és hengerezzünk. 
A tavasziak alá ősszel készítsük elő annyira a 
talajt, hogy a vetés előtt ír. ég csak egy boro- 
nálás legyen szükséges, nehogy a téli nedves
ség veszendőbe menjen.

Sehol sem ajánlható inkább a soros ve
tés, mint a homoktalajon s nagyon tévednek 
azok, a kik azt tartják, hogy erre a homok 
nem alkalmas. Természetesen nem, ha 18—20 
cm : sortávolságban vetünk, mint az erőteljes 
talajnál, a hol rendkívüli megbokrosodásra le
het számítani. Ilyenkor aztán a homokon ritka 
lesz a vetés. A sorvetőgép feladata, hogy 10 
cmnyi távolság mellett a magot egyenletesen 
s a kívánt mélységre hozza a földbe. A ki 
tudja, hogy a homoktalajon az aláboronált 
magot a szél kitakarja, úgy hogy az a felszí
nen kiszárad, vagy a madarak felszedik, to
vábbá, hogy az alászántásnál, kivált melegebb 
időjárás mellett a talaj annyira kiszárad, hogy a 
mag kikelése kérdésessé válik s aki végül csak 
egyszer is meggyőződik arról, hogy mennyivel 
jobban juttatja a magot a homoktalajba a hen
ger után járó sorvetőgép, a nélkül, hogy azt 
kiszárítaná, az sajnálni fogja, hogy már ko
rábban nem használta e gépet.

Arra, hogy lehetőleg nagy terméseket kap
junk, szükséges, hogy jól megválasszuk, mihen 
növényedet termelünk. Ezek száma korlátolt, 
mert aránylag kevés olyan van, a melyet ha
szonnal lehet homokra is vetni. Ezeknél is 
minden fajtából a talajunknak leginkább meg
felelő válfajtát keressük ki. Igya rozsnál, mely fő 
gabonaféle a homokon, a pirnai, az azowi bokros 
rozs és a cseh hegyi bokros rozs helyezendők elő
térbe, melyek különben a késői fagy iránt is kevésbé 
érzékenyek. Jó trágyaerőben levő meleg fek
vésű homoktalajra legkitűnőbb a probstei rozs. 
Árpából Imperial s Ghevalier.

A rozs mellett a burgonya a homoktalaj 
föterménye. Ebben dús választékunk van.

Igen fontos a homokon a csillagfürt, me
lyet nálunk csak ritkán termelnek. A fenteb
bieken kívül a homokon gazdálkodó még leg- 
inkátb pohánkát, lencsét, dohányt, tengerit 
bükkönvt, czirkot termelhet sikkerei.

Pr. L.

A vetésről s  a vetések gondozásáról.*)
Mielőtt a vetéshez fognánk, már jó előre 

gondoskodnunk kellett a talajnak a vetés alá 
való czélszerü előkészítéséről, mi a talaj czél- 
szerü szántása, porhanyitása és trágyázás által 
esetleg kellő termőképcs állapotba való hozáta

•) Mutatvány S r e c s e y  I s t v á n fóldmives isko
lai igazgatónak „A mezőgazdasági növénytermelés álta
lános alapismeretéi" czimQ most megjelent müvéből. 
(Megrendelhető a szerzőnél Zsitva-Ujfalun. ára 1 írt.)

által adatik meg. Ha a talajt igy a vetőmag 
befogadására mindenképpen gondosan előké
szítettük, akkor foghatunk csak hozzá a vetés
hez. Hogy vetésünk lehetőleg jól sikerüljön, 
először is a jó vetőmag beszerzéséről kell gon
doskodnunk.

l . A v e t ő m a g r ó l .  Vetőmagot termelhe
tünk magunk, vagy pedig vásárolhatjuk azt. 
Ha magunk termeljük, gondosan járjunk el 
annak termelése körül, megfelelő talajba ves
sük s kellő ápolásban, gondozásban részesít
sük. A vetőmagnak valót már előre jelöljük 
ki, hol a termés a legszebb legjobban kifejlő
dött, gyomoktól legtisztább s azt csak töké
letesen érett állapotában arassuk le, vagy szed
jük meg.

A vetőmag száraz állapotban hordassék 
be s ha azonnal kicsépelni azt nem lehetne, 
azt a kicséplésig száraz, szellös helyen kell el
tartani.

Ügyelnünk kell arra, hogy csépléskor a 
vetőmag meg ne hasogattassék — csépié* után 
pedig az egészen tisztára kirostáltassék.

A kicsépelt és megrostált vetőmag száraz, 
szellös helyen tartandó, vékonyan elteregetve 
és gyakran megforgatva.

A tökéletes vetőmag nagyszemú, súlyos, 
fényes és szagtalan legyen.

Lényeges kelléke a vetőmagnak, annak 
csírázó képessége. A mag azon tulajdonságát 
hogy gyökeret ereszt lefelé és felfelé kihajt, 
csírázásnak nevezzük. Akkor jó a vetőmag, ha 
az az elvetés után minél gyorsabban és minél 
nagyobb számban fog kikelni. A vetőmagvak 
még ha jók is, ezen csírázó képességüket csak 
bizonyos ideig tartják meg. Általán az 1— 3 
éves magvak még inkább használtassanak ve
tésre, mint az ennél idősebbek, mert ezekből 
már sok nem fog kikelni.

Hogy magvaink — főleg a melyeket vá
sároltunk —  minő csiraképességgel bírnak, 
meggyőződést szerzünk úgy, hogy ha egy bi
zonyos számú magol pl. 50 drbot megolva
sunk s azokat egy összehajtott posztó darab 
vagy itatóspapiros közé helyezve tányérra tesz- 
szük. Ezt valamely 15—20° C. meleg helyen 
folyton megnedvesitelt állapotban tartjuk s ha 
azt vesszük észre, hogy ezen magvakból csak 
•10 darab csírázott ki, akkor már tudjuk, hogy 
ezen vetőmagnak ‘/s tésze nem jó. Ezen eset
ben vagy annyival több vetőmagot kell elvet
nünk, vagy pedig más jobb vetőmagról kell 
idejekorán gondoskodnunk.

2. A v e t ő m a g  e l ő k é s z í t é s e .  A ve
tőmagvak mielőtt elvettétnének, bizonyos elő
készítésen mennek keresztül, igy azok, a 
melyek nem volnának elég tiszták, rostálás 
által minden egyéb idegen magvaktól, gaztól 
léha szemektől stb. megtisztitandók.

Azon magvakat, melyek nehezen indul
nak csírázásnak, szokták még beáztatni is, pl. 
a takarmányrépát, dohányt stb., azonban gyen
gébb gazdasági növényeink, különösen gabona
féléink magvaink beáztatása fölösleges, sót a 
vetés utáni szárazság beálltával koczkázat is, 
mert a bekövetkező száraz idő, a megindult 
csirákat tönkre teheti.

Egy másik előkészítési mód a becsávázás 
(páczolás). Ez azon czélból történik, hogy a 
buzaszemeken ragadt üszög csiramagvait meg
semmisítsük. Eljárunk a következőkép: min
den hectoliter búzára számítunk 180 gramm 
rézgáliczot (kékkő) és ezt finom porrá törve, 
forró vízben feloldjuk s ezt 36 liter vizet tar
talmazó kádba bele tesszük s az egy hecto
liter búzát ebbe bele Öntjük. A vetőmagot 
egynéhányszor ezen oldatban jól megkavar
juk s a v íz  felszínén úszó Üres avagv üszögös 
szemeket lemérjük és eltávolítjuk. Az igy be
áztatott búzát 12— 16 óráig hagyjuk a kád
ban, ahonnan aztán vesszökosarakban a vizet 
róla jól kicsurgatva kiszedjük és niegszáradás 
végett vékonyan kiteregetjük. Ha ez a kellő
kép kiszikkadr, vetésre felhasználjuk.

3. M e g v á l t o z t a t á s .  Ha azt tapasz
talnánk, hogy termésünk akár mannyiségére, 
akár minőségére mindinkább alászállana, a 
vetőmag megváltoztatásához kell folyamod-
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nunk. Vagyis oly vidékről fogunk vetőmagot 
beszerezni, a hol az általánosan ismert jóság
ban termeltetik. Ha csak lehet, tekintettel le
szünk arra, hogy a magtermő vidéknek és a 
hová vitetik, azon vidék éghajlata és a talaj 
minősége között nagy eltérés ne legyen. A 
vetőmag inkább zordonabb helyről hozassák, 
mint megforditva, mert ekkor jó tulajdonsá
gait tovább megtartja.

Természetes dolog, hogy ezen uj vető
mag részére a talajt megművelés és esetleg 
trágyázás tekintetében kifogástalanul kell elké
szíteni, különben az könnyen cserben hagy
hatja

4. A v e t ő m a g  m e n n y i s é g e .  Hogy 
mennyi magot vessünk egy bizonyos területre 
az változó lehet, nemcsak a különböző növé
nyek szerint, hanem egy és ugyanazon ter
ménynél is a körűin ényekhez képest; álta
lános szabály az, hogy csak annyi mag ve
tendő, a melyekből kikelt növények a nekik 
szánt területet tökéletesen kihasználják, a nél
kül, hogy növekedésükben gátolnák egymást 

A vetőmag mennyiségeinek emelésére 
avagy csökkentésére befolyással van:

A csiraképesség, jő magból ugyanazon te
rületre kevesebb, rósz magból több kell.

Ha a vetés kedvező körülmények között 
teljesittetik, azaz ha a talaj kellőleg elkészítve 
és esetleg megtrágyázva van, akkor aránylag 
kezesebb mag vetendő, mint ha a talaj nincs 
jól elkészítve és jó termóképes állapotba hozva.

Nagyobb magvakból tömegre nézve töob 
mag kell, mint apróbb magvakból.

Szecsey István.
(Befejező közlemény következik.)

I R O D A L O M .
„Tanulmány a takarmánynemüek mes

terséges eltartásáról" czimü mű jelent meg 
H r e b 1 a y Emil old. gazdától Kassán. Gaz
dasági szakirodalmunk terén mindenkor 
szívesen látott esemény az oly mit megjele
nése, mely hivatva van az érdeklődő gaz
daközönségnek valamely eljárási módnál 
praktikus és hasznavehetó tanácsokat adni 
s nélkillözhetóvé tenni a bár jeles, de ha
zai viszonyainkat gyakran csak felületesen 
tárgyaló külföldi hasonirdnyu müveket. A gaz
dálkodás legfontosabb része az okszerő takar
mány termesztés és kezelés, e szempontból 
tehát különösen a jelenlegi takarmány- 
szűk években valóban igen hasznos és be
cses lehet minden gyakorlati gazdára a 
„Tanulmány a takarmánynemüek mesterséges 
eltartásáról“ czimü mü, mely praktikus 
irányban írva úgy a hazai mint a külföldi 
különböző és a gazdára nézve a tegezéi' 
szerübb takarmány eltartási módokat tár
gyalja. A  munkát a szövegbe nyomott 
több csinos ábra is gazdagítja. Ára 60 kr., 
mely összeg a szerzó nevére czimezve 
Kassára Főutcza 102. küldendő.

A legkisebb gazdaságban is nagy ha
szonnal járna a mesterséges takarmány 
előállítása; ezzel megtakaríthatná a gazda 
a természetes széna-szükségletet, melyet 
manapság csak nagy áldozat árán lehet 
előkeriteni, sokszor epen drága pénzért kell 
megszerezni

A csalamádé bevermclés is egyike ezen 
fontos teendőknek. Szerző ezt egész ala
possággal, gyakorlati tapasztalatokból me
rítve, tárgyalja és pedig jó stílusban, köny- 
nyen megérthető módon.

Azért is mi e munkát úgy a kisebb, 
mint nagyobb gazdaságoknak, gazdáknak 
és gazdatiszteknek a legmelegebben ajánl
hatjuk.

V E G Y E S E K .
—  A romániai dohány terjedésének ér

dekében a román dohányegyedáruság vezetése 
újabban élénk tevékenységet lejt ki. így külö

nösen a nyugateurópai államokba mindenfelé 
küldözgeti a dohánymustrákat és már is si
került neki nagyobb szállításokra szert tenni. 
Két nagy hamburgi és brémai dohánykeres
kedő ezég 650.000 kilogramm dohányt vásá
rolt a román egvedáruságtól. Londonba szi- 
varkákat küld Románia nagyobb mennyiség
ben és olcsó fajtákban. Ezrét körülbelül 2 
frankért szállítja. A román kormány Dobrud- 
sában dohányültetvényeket létesít, hogy ez utón 
is növelje a dohánytermelés eredményét.

— Tudósítás. A  dohány állásáról van 
szerencsém írhatni, miszerint a törés be 
van végezve és a roppant szárazság után 
úgy mennyiség, mint minőség tekintetében 
kielégítő termés van. — Holdanként átlag 
6 mmázsát tehet ki, jó, egészséges és finom, 
de apró levelekben. — Nagyrabecsülésem 
kifejezése mellett maradok kitűnő tiszte
lettel

Puszta-Földvár (Békésmegye) 1880. 
szept 13.

Bogii y József.
— Kötött talaj szénkénegezése. Ferk

Miklós egri borászati vándortanár érdekes ta
pasztalatra jutott véletlenül, melynek azok a 
szőlősgazdák, kiknek kötött talajú szóiéit a 
filloxera veszélyezteti, nagy hasznát vehetik. A 
kormány ugyanis elrendelte, hogy az erre hi
vatott közegei a szénkénegezést a kezelésük 
alatt levő telepeken gyakorlatiig mutassák be 
a szőlősgazdáknak. Nevezett vándortanár keze
lése alatt olyan talaj volt, melybe a fecskendőt 
is csak nagy bajjal lehetett leszúrni. Sok siker
telen kísérletezés után a parczellát elhanyagol
ták, ugv hogy a gaz teljesen felverte. Időköz
ben a filloxera megfigyelése végett az elhagyott 
részen néhány szőlőgyökeret ástak ki s a tanár 
Örömmel tapasztalta, hogy a gazzal buján be
nőtt terület porhanyó, omladékony s a gaz 
lekapálása után a szénkénegezés a legkönnyeb
ben volt végrehajtható. Ez adta meg az inten- 
cziót arra, hogv a nevezett parczellát minden 
év tavaszán, az első kapálás alkalmával mélyen 
gyökeredző fűmaggal vessék be, mely gyöke
rével áthatva az egész talajt, azt porhanyóvá 
teszi. A szénkénegezés idején, nyáron, az egész 
lekapáltatván, megszénkénegeztetik a szőlő. S 
mint nevezett tanár ur állítja, a szőlő azóta 
magához jött s terem s így nemcsak hogy a 
filloxerától nem szenved, hanem ily utón éven- 
kint olcsó zöld trágyához is jut.

Szerkesztői üzenetek.
Bíró Géza, M i • k o 1 c z. Ügye után a központban 

utána néztünk. Hisszük, hogy mihamarább elintézik.
H. I. 0. t ' n g v á r .  Térszüke miatt c/ikkjét csak 

jövő számban fogjuk közié teuni. A kívánt számokat 
elküldtük.

F. V. D e b r e o z e n. Kívánsága szerint lesz. Tér
szüke miatt most többet nem lehetett közzétenni csik
kéből.

Ct. S. M a g y a r - ó v á  r. Csak fele fért el most 
korlátolt terünk folytán. Fogadja köszönetünket a szép 
munkáért és figyelméért.

6r. Ksglevich Gábor, Egreskáta. A bodzási dohány 
eredményét mennyiség és minőségre nézve igen sze
retném tudni. Rátán úgy tudom, hogy jó ; — a do- 
háuyérés elmúlt, az ősz is beállt; sajnálom, hogy ott 
nem lehettem.

Iviaazky Jenő. K á p o l n a .  Szép csikkét láttuk a 
G. L-ban.

N. J. K 6 s P a l i i g .  Tudjuk, hogy ott hajdan 
kitűnő dohányok termettek, sót hisszük, hogy még 
ezután is megteremne ; de azt ia tudjak, hogy ott a 
csempészet nagy azeuvedélylyel űzetett, a mi az en
gedély elvesztését vonta maga után.

Horváth '. Ö r k é n y .  A General Grand hogy si
került ? — vagy talán nem is ültetett belőle ?

E. 8. F e g y v e r n e k .  Szeretnék magtdepéról 
valamit tudni: hány zsineg lett az egy holdon ?

Z. I. S á m s o n .  Köszöuöm.
St. 6y. P n ■ 1 1 a • E o i  e g. Hallom, hogy do

hánya sikerült; ez idő szerint az szép eredmény.

Or. Bakó Péter, D é v a v á n y a .  A talaj felül
vizsgáló bizottság ott volt és úgy ballom, működésűk 
nagyon igazságos volt.

Baghy József P . - a - F ö l d v á r .  Okvetlen szük
séges, hogy kérvényt adjon be, melyben egyúttal kö
telezi magát az 1891. évben termelendő dohányhoz a 
törvény által előirt pajtákat előállítani, A dohány át
adásától egészen addig mig a pajtákra szükség lesz, 
azaz februártól augusztusig van elég idő azok felállí
tására vagy átalakítására.

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZIYAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LÉVŐ

D0HÍNTG7ÍRTMÁNM
F Ő R A K T Á R A .

Mayer és Véri
Budapest, IY , Yiczi-otcza.

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan 
és legnagyobb figyelemmel teljesítetnek. Csomagolási 

dij legmérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

L e g fin o m a b b  f r a n c i a

Houblon, Le Griffon, Gondron, Ambré
szivarhüvelyek.

darab frt

Szopóka nélkül 1000
100

— .80
- . 0 8

Szopókával 1. sz. 1000
100

3 -
- .3 0

„ 1*/* sz.
1000

100
3.—

- .3 0

* 2. sz. 1000
100

8 -
—.30

„ 3 , 1000
100

3.50
- .4 0

n *  tt
1000

100
5.—

— 60
Szivarkahüvely minták kívánatra bármentve megkül

detnek.
Legegyszerűbb töltőgépek

az 1, 1 •/., 2. és 3. számú hüvelyhez . . . 35 kr.
a 4. számú hüvelyhez........................................... 1 frt.

T ejtp lp ék .
Kitűnő minőségű, szilét é l chinaezüst kupakkal. 

Megrerdeléeek czimeres vagy inonogrammos tajtpi- 
pipákra él szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
tefjeeittetnak.

Mindennemű ia alska tajtszlpkák. — Török oalbskok,
tökéletesen felszerelve. — A híren Ernhoffer-féle megyja 
szivar- és szivarkaseipkdk. Mindenféle plpeezárek. — 
Boreetyán eilver- én ezlverkeezlpkák. — Valtdl tö
rök ceerépplpák. — Valódi aelnieeii pipák. — Ele- 

láatoaoat azlvar- én szivarkaszlpkók.
Kiváló finom valódi franosia szivarkapapirok 

„LE BOUDROM",
La BrWea, Laa Dern*óree Cartoachea, „La HasMas- 

„Papler Ambré*.
A kedvelt kőralaku O S IB U K P A P IR .

Caerfatapló óa aebéarl tapló. Szivar- éa azlvarka-tár- 
ozák. Pénztározák. Dohányazelaaozék. Dehiaytsrták.

Valódi obinál tea.
I egfinomabb Congo..................................klja ló írt.

Valódi ram .
Jaaalka nagy üreg. 2.40 | Jaaalka kia üveg. 1.30 

Valóói fra a o a la  Cagnao.
Martad W. S. 0. P. nagy.................. 12 frt 50 kr.

.  V. ». 0. P. nagy................... 7 „ Ö0 .

.  .  kin................... ...  4 „ — „
a*, nagy.............................  5 .  5 0 .

.  “ • k ik .................................. 8 .  -  .

.  fine champagne nagy . . . .  8 „ 60 .

Meaíloa *"•* nagy’ ...................................  ö | — I
Franoila pezsgő nagy .......................  5 „ 50 .
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H IR D E T M É N Y .
A nyíregyházi m. kir. dohánybeváltó felügyelőség kerületéhez tartozó kis- és nagy-dohánytermelők, ezek kertészei

és a dohánytermelés vezetésével megbízott gazdatisztek számára.

Az 1887. évi XLIV. t. ez. 3. § a szerint 
„köteles a dohánytermelő úgy a földterület elő
készítése, valamint az elvetendő mag, a palán
ták kiUltetése, nemkülönben a simítás és cso
mózás tekintetében akképen eljárni, a mint azt 
a m. kir. pénzügyminiszter által kibocsátandó 
utasítás alapján az illetékes jövedéki hivatal 
dohány fajták szerint meghatározza és kellő 
időben kihirdeti. “

I. A dohány tőkék eltávolítása.
Az idézett törvényezikk 14. §-a szerint „az 

anya- és csúcs levelek leszedése után a do- 
hánytőkék azonnal és legkésőbb október hó 
15-ik napiáig kiszántandók, vagy más utón el- 
távolitandók.“

Ennek elmulasztása a termelési engedély el
vesztését vonja maga után.

A dohánykóróknak téli legeltetésre való 
meghagyására csakis a gazdászati viszonyok ál
tal indokolt folyamodványra adható külön en
gedély oly termelőknek, kiknél csempészet vagy 
helytelen kezelés soha nem tapasztaltatok Ez 
iránti kérvények a juhállományt elötüntető hite
les községi bizonyitványnyal felszerelve s 50 
kros bélyeggel ellátva még szeptember hó fo
lyamán okvetlenül beadandök az illetékes m. k. 
dohánybeváltó felügyelőségnél.

I I .  A dohánylevelek válogatása, csomózása 
és bálozása.

Hogy a termelő terményét jó áron értéke
síthesse, s jövedelmét ezáltal lehetőleg fokozza, 
szükséges, miszerint a dohány leveleket a be
váltási osztályzatoknak megfelelően helyesen 
szétválogassa.

Nagy könnyebbséget fognak e munkálatnál 
azon termelők tapasztalni, kik az előző időszaki 
hirdetményben adott azon utasítást követték, 
hogy a levelek már a szedésnél válogatandók 
meg minőségük, nagyságuk, ép- és sérültségük 
szerint.

A dohány levelek válogatását legczélszerübb 
ha maga a feleskertész eszközli, ki is a szét
válogatott leveleket külön-külön más-más mun
kásra bízza simítás és csomózás végett, miáltal 
egyöntetű munka éretik el.

A debreczeni dohánylevelek válogatásánál 
a következők tartandók szem előtt:

A tőke legaljáról külön szedett homok le
veleket melyek csak közönséges vágó anyagot 
szolgáltatnak, kisimítva azonnal csomózhatjuk ; 
előbb azonban ezekből a kihányásba tartozó ko- 
csány égett, túlságosan rongyos, penészes és 
korhadt levelek kiszedendők.

A tökén ezek fölött legközelebb követke
zett e fajta levelek azonban, ha czélszerücn 
kezeltettek, finomabbak s nvulékonyabhak s már 
szivargvártási anyagot adnak ; miért is ezekből 
a jobb minőségű és ép leveleket a csekélyebb 
értékű és rongyolt levelektől elkülönítjük.

A termés legértékesebb részét a közép 
törzs levelek képezik; ha ezek jő  égésüek, tar- 
talomdusak s feszképességgel bírnak, szivargyár
tási anyagot szolgáltatnak : e levelekből tehát 
a barna s világosbarna szintiek s ép levelek 
mint szivarboriték, esetleg válogatott A) levelek 
külön válogatandók.

A többi közönséges vagy hibás középtörzs 
levelek nagyságuk, ép és sérültségük szerint 
szintén külön válogatandók.

Hasonlóan kell elbánnunk a felső törzsleve
lekkel, melyeknek kis része az előbbieknél cse
kélyebb értékű Bzivargyártási, nagyobb részük 
azonban vastagabb voltuknál fogva inkább csak 
nehéz burnót-, fon- vagy vágó anyagot ad, miért 
is a közép törzslevelektől gondosan elkülöni- 
tendők.

Ugyanezen válogátási eljárás alá esnek a 
vörös virágú muskotály levelek, melyek, ha meg
felelő jól miívelt talajban termesztetnek, finom 
pipadohányon kivül értékes szivargyártási anya
got képviselnek.

A finom pipadohány előállítására szolgáló 
kerti és fehér virágú muskotály levelek szín és 
épség szerint válogatandók.

A kapa dohány nagy és kis ép, nagy és 
kis rongyos levél szerint elkülönítve válogatandó.

E mellett figyelemmel legyünk arra, hogy 
a kihányás levelek minden dohány fajnál az 
egészséges anyag közül mindenkor kikülönitve 
külön kezelés alá jussanak.

A dohány levelek válogatását közvetlenül 
a simítás és csomózás követi.

Hogy a dohány levelek természetes alak
jukba kisimittatha8sanak, hajlékonyaknak, meg- 
vonultaknak kell lenniök ; ez állapot elérhető 
ha a zsinórrafiizött dohány lágy (de nem esős 
vagy ködös) külső levegővel érintkezésbe hoza- 
tik ; száraz fagyos időben azonban midőn a le
velek merevek törékenyek, azok simításával csak 
lassan s óvatosan haladhatunk; ez esetben a 
zsinórok meleg helyre vitetnek, hol a dohányok 
csakhamar megpuhulnak, de ismét gyorsan meg 
is száradnak, ha azok simításával nem sietünk 
miért is csak kisebb mennyiségű zsinórokat 
viszünk egyszerre a simitóhelyiségbe feldolgo
zás alá.

A dohány leveleknek csomózás alkalmával 
való nedvesítése kerülendő, mert az ily dohá
nyoknál, a mellett hogy csakis alacsonyabb osz
tályba Boroztatnak a beváltás alkalmával, még 
nedvesség és romlás fejében súly levonás is 
alkalmaztatik.

A csomózásnál arra törekedjünk, hogy a 
csomóknak tetszetős alakot adjunk, mit azáltal 
érünk el, ha a kocsány végek egyenlően ren
deztelek, ha ez által a levélvégek 1— 2 cen
timéterrel különböznek egymástól; továbbá ha 
a csomókat csinosan kötözzük; a kötés a ko- 
csányvégtöl vagy 2 centiméterre alkalmaztassék, 
nehogy a mély kötésbe a levél válla beleessék 
8 ezáltal megsérüljön.

Az egy csomóba kötendő levelek száma :
a) a szivarboriték, köz. váltogatott és I 

osztályból 20—25 levél, a köz. II. III. osz
tályból 4 0 —50 levél

b) a finomabb kerti levelek I és II osz
tályából 30—4-0. levél; a III. osztályból 44)—50 
levél.

c) a muskotály levelek I. és II. osztályá
ból 25 -3 0 .  levél — a III. osztályból 40—50. 
levél,

d) a kapa dohány I és II osztályából 
30— 40. levél, a III osztályból =■ 40— 50 levél,

e) a kihányásból minden dohány bajnál 
50 levél.

Csomó kötéshez ugyanazon dohánynemből 
összecsavart dohány levél, vagy száraz tengeri
cső héj is használható. A kerti levél házi ezér- 
nával is köthető. A dohánynyal való kötésnél 
egy-egy keskeny, szívós de nem nedves levelet 
szabad csak használni. A csomózott dohányokat 
a beváltáshoz való szállításig osztályonként ren
dezett s legfeljebb egy méter magasságú kes
keny asztagokba rakjuk száraz, szellőztethető 
helyiségben, s a hemelegedéstöl megóvjuk; ha 
a dohányok esetleg bemelegednének, az asztagok 
átrakásával lehűtjük azokat.

A dohányok bebálozását illetőleg figyelmez
tetnek a termelők, hogy egy bálba csak egy 
osztályba sorozandó dohány rakandó, s csakis 
azon esetre, ha egyes osztályokból kisebb részle
tek maradnak fenn, engedtetik meg azoknak 
egy bálba rakása, de akkor is jel, pl. zsineg 
által különitendök el egymástól a különböző 
osztályú dohányrészletek. — Vegyesen csomó
zott és bálozott dohányok az alacsonyabb osz
tályba vétetnek át.

A bálba a dohány akként rakandó, hogy 
a csomók kocsányaikkal a bálnak ne csak két 
oldalán, hanem annak két végén is kifelé legye
nek ; a bál alul és felül száraz takaróval, szal
mával, vagy gyékény nyel látassék el.

Kí?y*®py bál súlya könnyebb kezelés végett 
150— 160. kilogramnál nagyobb ne legyen. — 
A bálozást közvetlenül a beszállítás előtt esz
közöljük, mert a hosszab ideig leszorított levelek 
erjedésbe mennek.

Különösen figyelembe veendő még, hogy a 
kis termelők a kitűzött beváltási napon egész 
dohány termésüket egyszerre tartoznak beszállí
tani ; nagy termelők pedig csak annyit —  a 
mennyit a dohány beváltó hivatal a határidő 
közlése alkalmával meghatároz. — Azon nagy 
termelők, kik a meghatározott mennyiségnél töb
bet szállítanának beváltáshoz, a beváltás rendes 
menete szempontjából a többlet beszállítással 
visszautasittatni fognak.

I I I .  A jövő évi dohánytermelésre kijelölt 

földterület első szántása.

A kezdetben idézett törvényezikk 2. § a 
értelmében „a dohánytermelés ezentúl csak arra 
alkalmas, talajvíz által nem veszélyeztetett, egé
szen száraz, a termelésre kellőleg előkészített, 
ellenőrzés czéljából mindenkor megközelíthető, 

I könnyen felmérhető oly földterületeken enged
tetik meg, melyek a gyártásra alkalmas, jó  égésű 
anyagot szolgáltatnak." — Ott a hol a talaj- 
vizsgáló bizottságok a községek határait bejár
ták, csakis az alkalmasoknak talált földterüle
teken szabad dohányt termelni.

A dohánytermelésre kijelölt föld első ízben 
még ez év őszén legalább egyszer mélyen szán- 
tassék fe l; ha azonban bükköny, repeze, vagy 
gabona után jönne a dohány ; akkor czélszerü 
ezen vetemények lekerülése után azonnal előbb 
csekély tarlószántást s később ősszel mély szán
tást alkalmazni.

Nyíregyházán, 1890. szeptember hában. Magyar kir. dohánybeváltó felügyelőség.

b'yom. Marku. Mániánál. KuiUpe.ten, Dorottya-ateia «. (Wnrm-ndtar.)
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