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Mindazokat a tisztelt előfizetőinket, akik a 
doczembor hé végén lejárt előfizetésüket 
roóg meg nem újították, t«IJ«» tisztelettel 
felkérjük, hogy az el6Szeté«i összeget legye-
nek szívesek mielőbb beküldeni azokat

akik a lapot esetleg tovtbb járatni 
nem klvtnnAk: kirjük, hogy a czimükre ér
kező lappéldányt szíveskedjenek azonnal vlsz- 
ezaküldenl, hogy legalább a lap küldésével 
járó fölösleget költségektől menkiméltestflnk, 

ámbár azt hisszük, hogy az a csekély 
anyagi áldozat, amelybe a Dehányujeág elő
fizetése kerül, bőven megtérül ama Jószolgá- 
latokban, amelyeket lapunk a termelőknek és 
a dohányugynek teez, közhasznú működésé
vel, » így megérdemli az érdekeltek párto
lását, melyet továbbra is kérünk és amelyre 
teljes birodalommal számítunk,

A szerkesztőség és kiadóhivatal.

Néhány szó
a leendő uj termelőkhöz.

A dohány termelési terület megsza- 
poritása folytán az 1899. évre több uj 
dohánytermelési engedély is fog kiadatni, — 
amely körülményben örvendetesen megvaló
sulni látjuk azon óhajunkat és feltevésünket, 
melynek annak idején kifejezést adtunk, 
hogy t. i. a terű let szaporítás folytán en
gedélyt nyerő uj termelők tevékenysége 
bizonyára a termelendő dohány anyag minő
ségének javulását fogja eredményezni, — 
mert ilyformán egyrészt sok jól kiválasz
tott és a dohánytermelés által még ki nem 
élt alkalmas jó talaj fog a termelés körébe 
bevonatni, másrészt az uj termelők bizo
nyára a haladó kot szellem összes vívmá
nyainak alkalmazásba vételével foeják a 
termelést megkezdeni, ami annál inkább 
remélhető, ntivcl az uj termelők nem is
merik a termelés régi szokásait.s igy nem 
is fognak egyes régi hibákba esni, ame
lyekhez sok régi termelő — mint már 
megszokott rosszhoz — még ma is csökö
nyösen ragaszkodik.

Nehogy azonban ezen jó véleményünk
ben csalódjunk, idején vnlónnk látjuk 
az uj termelőket a követendő helyes eljá
rások tekintetében már most — jó előre — 
tájékozni, — először és legfőképpen arra j 
kérve őket, hogy a dohánybeváltó felügye
lők, kezelők és a jövedék által kiküldendő 
vándortanárok oktatásait mindig a legna
gyobb figyelemmel hallgassák, s magukat 
mindenben azok utasításaihoz tartsák, 
mert csakis igy remélhetik boldogulásukat.

Egyébiránt — minthogy a leendő 
uj termelők előtt, a dohány termelésével 
és kezelésével járó mindenféle teendők ez* 
időszerint még csakugyan ismeretlen és 
uj dolgok, amelyeknek gyakorlása eddig 
nem állt módjukban: éppen azért helyes
nek és szükségesnek látjuk, hogy addig 
is, míg majd a maga idejében minden 
teendőre nézve részletes útba igazítások
kal fogunk szolgálni, az általános tudni
valók tekintetében már most, némi előze
tes tájékoztatásokat adjunk és a követendő 
főbb irányelvek miben létéről őket felvilá
gi tauk.

Az okszerű dohánytermelés sikerének 
a jól megművelt alkalmas talaj lévén a 
legelső feltétele: ez oknél fogva az uj ter
melők kezdjék meg tevékenységüket azzal, 
hogy ha jól mélyített őszi ugarlással nem 
bírnának, amenyiben a jelenlegi enyhe 
téli időjárás megengedi, szántsák fel jó 
mélyre még most a dohánytermelésre szánt 
területeket, s legyen ez az első lépése 
megkezdendő tevékenységüknek.

Továbbá a felállítandó melegágyak
hoz készítsenek kitűnő vegyes trágyát, — 
arra azonban ügyeljenek, hogy a trágyá
nak nem szabad túlérettnek és nagyon 
szalmásnak lenni, hanem a gazdaságban 
levő vegyes állati trágyából külön legyen 
az összeállítva, hogy egyenletes hevülés- 
sel és kitartással bírjon.

A melegágy készítésére való előmun
kálatoknak ugyan még nincs itt az ideje, 
de arra már most gondolni kell. hogy a 
melegágy készítésére kijelölt hely lehető
leg tiszta, gyommentes, nagyobb épületek.

, , M A R T E L L I I T “ a legjobb dohany-mtítragya „ M A R T E L L I N “
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llntlliuerselllag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett _MARTEI,I,1N". mely mint kovasavus-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az églietöséget 40 szá
zalékkal javítja, — teliát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

trágyaszernél hatásosaid).
Tliomas-salak kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaezél kaszák.
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vagy kerítés mellett, széltől és vihartól 
védett helyen legyen.

Minden uj termelőnek gondja legyen 
a talajának megfelelő, jó magnak ideje
korán való beszerzésére, melyre nézve leg
helyesebben járnak el, ha mag végett az 
illetékes dohánybeváltó felügyelőséghez 
vagy beváltó hivatalhoz fordulnak, mert a 
valódi fajtiszta megbízható jó magot ezek 
utján kaphatják meg. Hogy melyik talajba 
minő fajú és jellegű dohányt termeljenek : 
ez már az engedély okiratbn pontosan 
meg lesz határozva, — s szigorúan ahhoz 
kell ragaszkodni, hogy az illető vidék és 
talajnak megfelelő kerti, muskatály, kapa, 
tiszai, debreczeni. szegedi, szuloki, szóval 
az engedélyokmányban előirt fajtiszta jó 
magot alkalmazzanak.

Az. okszerű dohánytermelésnek az 
1887. évi XL1V. törvényczikk által szigo- 
mán előirt egyik elengedhetlen feltétele: 
a terület nagyságához mért szárító pajta 
felállítása. A hivatkozott törvény végre
hajtása iránt kiadott pénzügyministeri uta
sítás szerint: minden kataszteri holdra egy 
köbméter ürtartalmu pajtahelyiség számí
tandó, — de az már rég bebizonyult ta
pasztalati tény, hogy ez a minimumban 
megállapított ürtér kevés, mert — még 
középtermés esetén is — csupán az érté
kesebb anyagnak elhelyezésére legalább 
125 köbméter területű pajta kell holdat)-,j 
kint. mig az összes termésnek fedélalatti | 
szárítása mintegy 150 köbméternyi pajta- | 
területet igényel. Hz tehát az a normális 1 
mérték,amelyen alól nem szabad maradni, i 
mert a pajtaépités által igényelt befektetés I 
bőven kifizeti magát, s a takarékoskodás 
itt egyáltalán nincs helyén. A pajta épí
tési anyagjára és szerkezetére e helyt nem 
akarunk bővebben kiterjeszkedni,—mint
hogy az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület által .Hogyan építsük a dohányszá- 
ritó pajtát' czim alatt annak idején ki
adott kitűnő utasításnak ide vonatkozó 
részét, lapunk jövő számában egész törje 
delmében közölni fogjuk.

Hasonlóképen gondoskodni kell alkal
mas simitóhelyiségről is, melyre nézve a 
törvény akként intézkedik, hogy simító 
helyiségül 10 kataszt. holdon aluli terme
lésnél bármely re delkezésre álló s ez al
kalomra kiürített helyiség hasznaiható, 
feltéve, hogy az elegendő világos és fűt
hető. De már 10 kát. hold és azon felüli 1 
termel si területnél, minden kataszteri hold j 
után 4 négyzetméter terület igényeltetik. I

Gondoskodjanak tehát az uj termelők, 
hogy a szükséges mennyiségű száritópajta 
és simitóhelyiségnek birtokában legyenek, 
illetve ennek felállítását a rájok nézve 
legalkalmasabb időben teljesíthessék.

Aki eddig dohánytermeléssel gyakor
latilag nem foglalkozott, annak fogalma 
sincs róla. hogy a dohánypalánta minő 
kényes, finnyás, érzékeny uövényke, ame
lyet, ha csak az ujjunkkal a kelletténél 
valamivel erősebben megnyomunk : ezzel 
már oly sérelmet okozunk rajta, amelyből 
soha többé ki nem épül, s ha egészen 
nem is megy éppen tönkre, de csak ten
gődik és tökéletesen kifejlődni soha sem

fog. Ez is olyan szempont tehát, amelyet 
az uj termelőnek nőm szabad figyolmen 
kívül hagyni, mert satnya palánta csak 
silány termést hoz.

Végül az uj termelőknek gondoskodni 
kell arról is, hogv a dohánytermelés és 
kezeléshez szükséges mindenféle különle
ges kezelési eszközöket idejében besze
rezzék. — ilyenek : a melegágytakarók, 
az utaló gereblye, a kampó alakú kukák, 
amelyekre a zsineg kötettik. s a felfűzött 
dohánylevelek ezek segélyével a száritó 
ágasokra, illetve a pajtában lévő Szer 
diákra aggatattnak,— (a fa kukákat kü
lönben sok helyt már sodronyból készült 
kampókkal helyettesítik,) — szükségesek 
továbbá sűrű rózsás öntöző kannák, s fél 
fenekű kádak vagy hordók, az öntözendő 
trágyakeverék tartására.

Mindezeket természetesen nem azért 
mondtuk el, mintha ezzel már a dohány- 
termelés és kezelés minden tenni valója 
ki lenne merítve. — hanem csupán a leg
szükségesebb tudnivalókról, úgyszólván a 
dohánytermelés elemi ismereteiről akartuk 
az uj termelőket tájékozni, nehogy a dohány* 
kertészek üres és gyakran káros lianda- 
bandáiból merítsék első benyomásaikat.

Mi nagy reménynyel nézünk az uj 
termelők működése elé, s a maga idején 
a legnagyobb részletességei fogjuk az ösz- 
szes időszaki munkák mikénti végzését 
előadni, — és ha jó akaratú tanácsa
inkat követendik: akkor fáradozásaikat 
bizonyára a legjobb siker fogja kisérni, 
amit előre is szívből kívánunk.

Daróci i Vilmos.

Dohány trágyázási k ísé rle tek .*)
Cserháti Sándortól

A dohánytermelési kísérletekkel a kí
sérleti téren már régebb idő óta foglalko
zom. Ezen kísérletek sok tekintetben igen 
kedvező eredményt szolgáltattak. A dohány 
kísérleti állomás felállítása óta azonban e 
kísérletek legnagyobb részét beszüntettem, 
miután azonban okmutatási ezélból egy 
fél holdon minden évben termeltetik do
hány, ezen területen évente trágyázási 
kísérletet is végzek. Az elmúlt télen a 
stassfurti kalisyndicatus azon kéréssel for
dult hozzám, hogy tegyek kísérletet a 
kovasavas kálival dohány alá. mely czél- 
ra 500 kgr. kovasavas kálit kívántak kül
deni. Válaszomban azt ajánlottam, hogy 
forduljanak a dohánytermelési kísérleti állo-

•) A dohány minőségének jav ítása  érdekében 
te tt hazai term elési k ísértetek  terén, edd ig  kétség
kívül a legtöbb eredm ény koszi,nhetö Cserháti Sándor 
m .-évári gazd. akad. tanárnak, aki ez irányban 
m ár évek során át nagy szakértelem m el és igazi 
szenvedélyen előszeretettel folytatja elméleti és gya
korlati tanulm ányait — 8 am időn a .K ísérlet ügyi 
Közlemények- legutóbbi füzeiében a fenti czim alatt, 
különösen pedig  a . T rá g y á tó l kísérlet folyékony 
műtrágyával- czim alatt m egjelent érdekes és tanu l
ságos közlem ényeit lapunkba egész terjedelm ében 
átvesziik és ezekre a  term elők ügyeim ét külön is 
felhívjuk, egyúttal je lezn i k ívánjuk, hogy a tá r
gyalt kérdésekre vonatkozólag, m ajd a közlés folya
mán, a m aga helyén, fogjuk sajá t észrevételeinket 
megtenni. Sserk.

máshoz, melynek feladatát képozi a dohány- 
trágyázási kísérlet is A syndicatus erre 
hajlandónak mutatkozott, de felkért, hogy 
legalább a kisérloti téren tegyek c trágya
félével kísérletet, amelynek végrehajtását 
el is vállaltam. A jelen évben ez okból 
két dohány-trágyázási kísérlet végeztetett 
a kovasavas kálival egy 8 ár nagyságú 
parczellán; továbbá chilisalétrom és fosz
forsavas kálival folyadék alakjában adva 
800 D-öles parczellán.

Dohány.tráffyáeási kísérlet kovassavas 
káliummal. A német dohánygyárosok múlt 
évi gyűlésén Hammerschlag, a strassburgi 
dohánygyár igazgatója közölte hogy ő kova
savas káliummal igen kedvező eredményt 
ért el a dohánynál, mert nemcsak a ter
més növekedett, hanem a dohány minő
sége és éghetősóge is tetemesen javult A 
németországi dohány-trágyázási kísérletek 
végzésére alakult bizottság ez okból elha
tározta a múlt évben, hogy az idén a ko
vasavas káliummal kiterjedtebb kísérletet 
végeztet, megállapítva a kísérlet terveze
tét. A stassfurti syndicatus azonban ezen 
kísérlettől eltérő tervezettel bírót készített 
és felkért, hogy az ő tervezete szerint, vé
gezzem a kísérletet.

E kísérletnél 4 egy áros parczella a 
következőleg volt megtrágyázandó:

1. 300 kgr. istállótrágya.
2. 300 kgr. istállótrágya +  4 kgr.

Sup. -|- 2 kgr. Sál. Am.
3. 300 kgr istállótrágy;a +  4 kgr

Sup. +  2 1kgr. Sál. Am. +  i14 kgr. k. k.
4. 300 kgr. istállótrágy;a +  4 kgr.

Sup. -)- 2 kgr. Sál. Am +  50 kgr.
K. Am.

5—8. úgy amint 1—4.
Az istálótrágya télen át teregettetett el 

| és április 18-án szántatott alá. A szuper- 
! foszfát és kálitrágya április 15-én szóra- 

tott el s az istállótrágyával egy időben 
1 szántatott alá. A salétromsavas ammóniák 
I közvetlen az ültetés előtt szóratott el. Az 
I összes parczellák az előző évben ezukor- 
| répát termettek és semmiféle trágyázásban 
I nem részesültek. A dohány május 9-én 
I ültettetett el; ültetésre meleg ágyban ne 

veit palánták használtatattak. Az 1—4.
! parczellára rózsadohány, az 5 -  8-ra Con

necticut dohány ültettetett. Az összes par
czellák az ültetés előtt felkapáltattak és 
clgereblyéztettek. A dohányok sortávola 
*10 cm,, a távolság a sorokban 50 cm volt. 
A tenyészet alatt háromszor megkapáltat- 
tak, ezenkívül bugáztattak és kacsoztattak 

A parczellák fejlődésében mindvégig 
szembeötlő külümbség mutatkozott. Leg
gyengébbek voltak a csakis istállótrágyát 
kapott parszellák. legerősebbek a kova- 
savas káliummal megtrágyázottak. Ez 
utóbbi, daczára erőtoljesobb fejlődésének, 
néhány nappal korábban érett. Szedése 
augusztus 25. és szeptember 10 ike között 
végeztetett. Legelőbb törettek az anyalo- 
lek, azután rögtön a homoklevelek és ké
sőbb a hegylevelek. A törés alkalmával 
meghatározott termét volt:')

**l M iután a k ísérlet eredm ényének összeál
lításakor a dohány m ég nem volt ’ heaim itva : a 
száraz dohány term ése m ég ism eretlen, azonban a 
trágya hatása a zöld dohánynál m utatkozó term és- 
többletből is m egítélhető.
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R ó z s a  d o h á n

1. Istálló trágya .................................................................

2. Is tálló trágya +  8up . Sál. — A ra.....................

3. Is tálló trágya V  Sup. +  Sál. — Ara. +  K. K. .

4. Istálló trágya +  Sup. +  Sál. — Am. -f- Kov. K.

hom ok
levél

anya
levél levél

k  i 1 o g  r  a m_m_

C o n n e c t i c u t  d o h á n y
homok

levél
anya
levél

hegy
levél

k i l o g r a m m

5. Is tá lló trágya ................................................................. 19 48 12 79

6. Istálló trágya -f- Sup. -f- Sál. — A m ................................ 20 73 20 113

7. Istálló trágya -f- 8up . *4- Sál. — Am. -f- K. K. 24 87 20 181

8. Istá lló trágya -{ -S u p . X  Sál. — Am. -f- Kov. K. . . 28 91 22 141

Ezen számokból határozottan kitűnik, 
hogy mindnkét dohánynál a kovasavas 
káliummal is trágyázott parczcllák tormásé 
volt legnagyobb, a csakis istállótrágyával 
megtrágyázottaké legcsekélyebb. Az egyes 
parczcllák termésében mutatkozó különb
ségekről legjobban tájékozást nyerünk, 
ha az istállótrágyával trágyázott parczella 
termését ehhez viszonyítjuk.

E szerint a termés volt:
Rózsa dohány kgr.

1. Istállótrágya 100
2. Istállótrágya +  Sup. -f- Sál. Am. 137 
8. Istltr. +  Sup. +  Sál. Am. +  K. K. 155
4. Istltr. +  Sup. +  Sál A m .+  Knv. K. 180

Connecticut dohány.
5. Istállótrágya 100
6. Istállótrágya +  Sup. +  Sál. Am. 142
7. Istltr. +  Sup. +  Sál. Am. +  K. K. 165
8. latltr. -j- Sup. +  Sál. Am. -j-Kov. K. 177

Ezen számokból kitűnik, hogy a jelen 
esetben mindnkét kálitrágyának jelentékeny 
termésfokozó hatása volt. A külömbség a 
kétféle káli trágyával megtrágyázott pár- 
czellák termésében nem oly nagy, mint a 
kálitrágyával trágyázott és a nem trágyá
zott parczcllák tormése között. Ha a kova

savas kálumnak csakis termésfokozó ha
tása volna, akkor azt ezen kísérlet után 
még nem lehetne a kénsavas káliumnál 
többet érőnek mondani, mert tetemesen 
drágább, mint a kénsavas kálium és a 
terméstöbblet nem áll arányban az árkü
lönbséggel.

A kétfélo dohány termelését összeha
sonlítva, látható, hogy a trágyák hatása 
mindakeltőnél körülbelül egyformán mu
tatkozik, azonban a Connecticut dohány 
mind a négy parczellán többet termelt, 
mint a rózsa dohány a megfelelő parczel- 
lákon. c.z külömben nem uj tapasztalat, 
az itteni kísérleteknél már igen sokszor 
bebizonyodott, hogy a Connectikut bőveb
ben termő, mint az itt kipróbált nagyle- 
velü hazai dohányok bármelyike.

Megtudandó, hogy milyen befolyással 
volt a kovasavas kálium a dohány minő
ségére. meghatároztuk a levél finomságát 
és a levelek égését is.

A megszáradt levelek fogásából hatá
rozottan meglehetett ítélni, hogy a kova
savas káliummal trágyázott levelek mind 
a két dohánynál finomabbak voltak.

Égetési táblázat
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1 10 16 6 6 14 10 4 7
2 8 12 4 8 17 8 4 17
3 4 18 6 10 .‘14 6 10 21
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5 13 6 6 10 34 6 8 13
6 5 6 4 4 20 12 14 5
7 6 6 6 6 34 6 10 7
8 12 6 20 10 36 6 2 15
9 16 8 4 20 24 4 6 9

10 6 4 8 4 52 7 4 9
i t l c g 94 8-8 7 6 8-6 28*5 6 9 6-6 10 6

A levél finomságában mutatkozó kü
lönbséget a következőleg határoztuk meg. 
Egy erre a czélra szolgáló készülékkel, 
mely köralaku, átmérője 2 54 cm. az anya
levelek kisimított középrészein, közel a 
főberdához kivágtunk egy köralaku lapot. 
Tíz dohánylevélnek igy nyert köralaku 
részét megszáritottuk és ezután analitikai 
mérlegen lemértük. Miután a felület tel
jesen egyforma volt, joggal lehetett kö
vetkeztetni, hogy a legfinomabb dohány 
súlya a legcsekélyebb, a legdurvábbé leg
nagyobb. Az eredmény a következő:

Rózsa dohány gr.
1. Istállótrágya 2112
2. Istállótrágya+Sup.+Sal. Am. 1'790
3. Ist. tr.+Sup.+Sal A m + K . K 1963
4. Ist. tr.+Sup.+Sal. Am.+Kov. K. 1'495

Connecticut dohány
5. Istállótrágya 2100
6. Istállótrágya+Sup.+Sal. Am. 1*813
7. Ist. tr.+Sup.+Sal. Am.+K. K. 1830
8. let. tr.+Sup.+Sal. Am.+Kov. K. 1700

Ezen számokból kitűnik, hogy mind
a két dohánynál a csakis istállótrágyával 
trágyázott dohányok voltak legdurvábbak, 
ezután következtek a csak szuperfoszfát
tal trágyázottak, legfinomabbak pedig a 
kovasavas káliummal megtrágyázottak.

A finomságban mutatkozó különbsé
gek könnyebb áttekinthetősége végett, ve- 

, gyük az istállótrágyával trágyázott dohá
nyok finomságát 100-nak, a mikor a többi 

' dohányoknak megfelelő szám annál cse
kélyebb lesz, minél finomabbak azok.

Róma doháuy.
! 1. Istállótrágya 100
I 2. Ist. tr. +  Sup. +  Sál. Am. 84

3- Ist. tr. +  Sup. +  Sál. Am. +  K. K. 92 
1 4 Ist.tr. +  Sup. +  Sál. Am. +  Kov. K. 70

Connecticut dohány
5. Istállótrágya 100

' 6. Ist. tr +  Sup. +  Sál. Am. 85
7. I8t.tr +  Sup. +  Sál. A m .+ K . K. 87
8. Ist. tr. +  Sup. +  Sál. Am. +  Kov. K. 80

Az eredmény tehát mind a két do-
, hánynál annyiban egyforma, hogy a knli- 
í trágyának a finomságra gyakorolt befo

lyása megállapítható és hogy akovasaoas 
kálium a /inomságra jóval kedvezőbb befo
lyást gyeken olt, mint a kénsavas kálium. A 
kétféle dohánynál e tekintetben azon kü
lönbség mutatkozik, hogy a rózsa dohány
nál a kénsavas kálium, de különösen a 
kovasavas kálium jóval kedvezőbben be
folyásolta a dohány finomságát, mint a 
Connecticut dohánynál.

A dohány égő képességét oly módon 
határoztuk meg. hogy a légszáraz anya
leveleket középen koresztben elvágtuk és a 

i motszési felületet addig tartottuk a láng- 
I hoz, mig az szikrát fogott és ekkor a láng

tól egy chromograf segélyével meghatá- 
i roztuk, hány másodperczig tart az izzás. 

Az eredményi az égetési táblázat tünteti fel.
A táblázat adataiból különösen, ha 

az átlagszámokat tekintjük, az tűnik ki, 
hogy a kovasavas kálium a dohány égését 
határozottan kedvezően befolyásolta, ami kü
lönösen a rózsa dohánynál látható szembe
ötlően. Ezen eredmény felette meglepő, 
mert az itteni nagyon meszes márgatalaj- 
ban a dohányok általában gyengén égők



4 MAGYAR DOHÁNYUJSÁG. Január 16.

szoktak lenni; — különösen a magyar dohá
nyoknál mutatkozik ez, a szamosháti és 
szuloki dohányok rendesen alig égnek és 
a rózsa dohány is, amint a számok mutat
ják, gyenge égésű mindazon parczellákon, 
ahol kovasavas kálium nem volt, mig a 
kovasavas káliummal trágyázott parczel- 
lán termett dohány nem csak jól égett, 
hanem ezenkívül hamuja igen szép fehér 
volt. amit azért szükséges külön megem
líteni. mórt igen gyakran tapasztalható, 
kogy az igen jól égő dohányok fekete 
hamut hagynak hátra.

Azon körülmény, hogy a kovasavas 
kálium a magyar dohány égését ily felette 
kedvezően befolyásolta, azon kívül növelte 
a finomságot, fokozta a termést, azon kö
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy a kovasa
vas káliumnak hazai dohánytermelésünkre 
igen kedvező hatása lehet, feltéve külö
nösen, hogy az ily módon megjavított do
hány megfelelő áron fog beváltatni.

A Connecticut dohánynál szintén a 
kovasavas káliummal megtrágyázott égett 
ugyan legjobban, de a különbség már 
nem oly jelentékeny. Általában az tapasz
talható, hogy o trágyafóle a Connecticut 
dohányra minden tekintetben csekélyebb 
hatással volt. mint a rózsa dohányra.

További kísérletek fogják kimutatni, 
vájjon az esetben, ha a kovasavas kálium 
már őszszel alkalmaztatik, nem lesz-e az 
eredmény o dohánynál is kedvezőbb.

A kénsavas kálium a dohány égésére 
nem volt oly kedvező befolyással, mint a 
kovasavas kálium. Különösen nagy a kü
lönbség a rózsa-dohánynál, amelynél a 
csakis istállótrágyával megtrágyázott par- 
czelláról származó levelek még jobban 
égtek, mint a kénsavas káliummal is 
megtrágyázottak. A Connecticut dohány
nál e kettő égése között alig van kü
lönbség.

A kénsavas káliumos parczela, nem
különben a csak szuperfoszfáttal megtrá
gyázott parczella dohányának gyenge égé
sét a salétromsavas ammóniákban adott 
ammóniáknak tulajdonítom. Eddigi ki- 
sérletimnél mindig azt tapasztaltam, 
hogy az ammóniák trágya felette kedve
zőtlenül befolyásolja a dohány égését és 
nézetem szerint a kovasavas káliumnak 
kedvező hatását a dohány égésére az is 
bizonyítja, hogy az. az ammóniák trágya 
daczára javult, részben jelentékenyen a 
dohány égése. Nézetem szerint a kova
savas kálium még jelentékenyebb mérték
ben fokozta volna az égési, ha ammóniák 
trágya nem alkalmaztatott volna.

A dohánybeváltás tanulságul.
A laikusok, akik a dohánytermelés 

és kezelés minden csínját binját tövéről- 
hegyére nem ismerik, azt hiszik, hogy ha 
a termelő, dohánytermését r. beváltóhiva
talban átadta: ezzel aztán minden további 
gondot lerázott magáról, s békén nyughat 
addig, amig megint a termelés tavaszi mun
káira nem kerül a sor.

Pedig épen nem így áll a dolog, mert 
a törekvő ha adni vágyó termelő a leg

többet tanulhat magából a beváltásból, 
sőt azt lehetne mondani, hogy csak is az 
az igazi jó termelő, aki figyelemmel kíséri 
és felhasználja a dohánybeváltás tanulsá
gait.

A beváltás alkalmával ugyanis a ma
ga valóságábad és leplezetlen meztelensé
gében tárul fel előttünk egy évi munkánk
nak minden jó és rossz oldala. — Itt 
mutathatja meg a gazda a kertészének 
azokat a sok különféle hibákat, amelyekre 
a beváltótiszt figyelmessé teszi, — itt 
derittetnek fel a csomóban lévő keverék 
dohányanyag különbözőségei, — itt tűnik 
ki az éretlen, a szívégett és esővert dohány 
csekély értéke, — itt van az a hely, ahol 
a dohányon egész éven át esett minden
féle hibák és a helytelen kezelés által 
okozott sérelmek többé már el nőm titkol
hatok ; — ezeket dokumentálja a bováltó- 
tiszt a termelőnek és kertészének, s eze
ket mutatja — legalább kellene, hogy 
mutassa — a gazda a kertészeinek és a 
dohány kezelőjének. Ks ha a termelő, az 
itt el nem palástolható hibákra erélyesen 
figyelmezteti és szigorú felelőségre vonja 
a kertészt, kijelenjtvén előtte. hogy ha 
továbbra is oly hibákat fog elkövetni, 
amelyek csakis hanyagságból, vagy gon
datlanságból származnak, s a dohány ér
tékét jóval kevesbbitik: akkor jövőre, az 
ez által okozott károkat, a dohánybevál
tási árának őt illető felerészéből le fogja 
vonni — ez bizonyára egy nagy és hatal
mas iskola, amely kétségkívül nagy hord- 
erővel és hatással bír.

A beváltásnál nyilvánuló jelekből 
vissza lehet tekinteni egészen a dohány
ültetés idejéig, mert itt színié kirínak a 
többiek közül azok a törpe, satnya dohá
nyok, amelyek már a kiültetés alkalmával 
silány palánták voltak, — a durva és ki
fejletlen levelek elárulják a talaj rossz 
növelését, — a különféle alakzatu levele
ken meglátszik a mag degenerálása. — s 
éppen úgy nyilvánvaló lesz az éretlenül 
tört és nem füllesztett dohány silánysága.
— valamint felfedezhetjük azokat a hibá
kat is. amelyek a szárítás helytelen vol
tából erednek.

Mert a beváltás alkalmával megint 
csak arra n tanulságra jövünk, hogy még 
mindig kevés a pajta. — mivel a gazdák 
és kertészek egyformán azt bizonyítgat
ják, hogy: .lám, ez a dohány pajtában 
száradt, de nincs is ám penészes benne*
— annál több van azonban a szabadban 
száradtak között, amelyek gyakran meg
áztak. kilúgozódtak, s ennek nyomai ugyan
csak meg is látszanak azokon a dohányo
kon, amelyeknek ily szomorú sorsban volt 
részök, mert ezek azután — amint a sza
bad állón sűrűén fűzve ott sanyarogtak
— nagy részben szivégett. tartalom nél
küli levelekké váltak, a melyek aztán több
nyire csak a kihányás osztály mennyisé
gét szaporítják.

De nemcsak a pajták elégtelenségé- 
géből, hanem abból is származhatnak hi
bák, hogy a pajták egyes helyen a czél- 
nak meg nem felelők, — helyenként igen 
fulladt bennök a levegő, mórt nem jól 
szellöztethetők, — itt-ott az eső és hó is

beléjök hatol, aminek elkerülhetlen kövot- 
kezménye lesz a dohányok megpenésze- 
dése, — és sok más ily hibák és hiányok 
lesznek a beváltáskor nyilvánvalóvá.

Azért tehát azon kell lennünk, hogy 
a beváltás alkalmávnl tapasztalt tüneteken 
okulva, a tapasztalatokból levont követ
keztetéseket a dohány minőségének javí
tására, termelésünk és kezelésünk tökéle- 
tesbbitésére fordítsuk.

S különösen éppen mostanában — 
amidőn a gazdaság egyéb munkája szü
netel — a legfőbb és legalkalmasabb az 
idő arra, hogy szorgalmatoson körültekint
sünk és ahol hibáknt tapasztalunk, azokat 
helyrehozzuk és pótoljuk, — szóval a paj
tákat ahol szükséges szaporítsuk, ahol 
pedig a pajtáknuk egyéb hiányai mutat
koznának. azokat kiigazittassuk, a terme
léshez és kezeléshez szükséges mindenne
mű segéd eszközöket beszerezzük és jókar
ba hozzuk, — mert csak is igy remélhet
jük, hogy termelésünk eredményét évről- 
évre megjavítjuk. — már pedig minden 
jó termelőnek ezen czél elérésére kell töre
kedni.

Ilaróczi Vilmos.

Hogyan védekezzünk 
a gyomnövények ellen?

Irta: Rovara Frigyes.
(Befejező közlem ény)

A gyomnövényeket lehet azonban 
cultura által is irtani.

A legrégibb 3-nyomásos gazdasági 
rendszernél az ugar. ha jól volt és elégszer 
szántva, nagy ellensége minden gyomnö
vényünknek, ma azonban az ugart nem 
tanácsolhatjuk és a vetésforgó egészen 
kiszorította, a legtöbb gazdaság üzem
rendszeréből. Ma az ugart pótolni hivatva 
van, mindjárt az aratás után, a mikor 
még a kepék alig vannak sorba rakva, a 
tekéig tartóbuktatás. Ez állal nemcsak a 
termelt gabonából kihullott szemek mind 
kikelnek, de minden kipergett gyommag. 
s igy a legközelebbi szántással kényelme
sen irtjuk ellenségeink sokszor százezreit. 
Kevés gazdaság van azonban oly jól fel
szerelve igavonó állattal, hogy más sürgős 
munkája mellett meggyőzné összes tarlói
nak gyors fölszántását, ahol pedig ez az 
eset áll fenn, olt melegen ajánlhatom, 
hogy nehéz fogasokkal vaqg ectirpatorokkal 
jól tépjük föl a talaj felületét, ami által 
szintén sikert érünk el, mivel a szabadban 
fekvő magok földdel betakartatnak és a 
legkisebb nedvesség csírázásra bírja őket. 
A gazdák közölt el van terjedve az a né
zet, hogy a inéig szántás szintén öli a gyo
mot; a zöldelő gyomot mindenesetre 
tönkre tesszük a mélyon való leszántása 
által, de a ggommagot nem, mert a legkö
zelebbi alkalommal az ismételt mély stán- 
tásunk által mind a napfény elé hozzuk - 
s nz Így 1—2 évre pihenőre eltett mag kikel 
s ily értelemben a mély szántásunknak 
nagyon csekély hasznát látnók, erre a 
czélra nekünk legjobban megfelel a sekély 
tarlóbuktatás, a melyet azután mély szán
tás kövessen.
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A takarmánynövényeink, mivel rende
sen igen gyorsan növekedők és süriien 
vannak ve;ve, szintén egy fegyverünk, a 
dudvák szernélküli elterjedése ollon, de 
azért is jó gyomirtók, mert sokkal hama
rább kerülnek le a tábláról, mint más 
culturnövényeink, s ezáltal a gyomoknak 
kevésbbé van megadva a mód ahhoz, hogy 
kifejlődhessenek és magot termelhessenek, 
azonkívül pl.: a luczernák, veresherék, 
többszöri kaszálása megöli a gyomot, a 
miből következik azon tapasztalás, hogy 
takarmánynövények termelése által szin
ten védekezhetünk a gyomok ellen.

De lég hathatósabb módja a gyomok 
irtásának a kapás növények okszerű termesz
tése. A dohányon kívül a cukorrépa az a 
növény, amely a loggondosabb és legjobb 
mogmüvelést igényel, s konstatálhatjuk, 
hogy ezen utövetemények után, gabonáink 
rendszerint gyommentesen és legszebben 
diszlenek. No nmlaszsza el egy gazda sem, 
a gyomok rendszeres irtását, ezáltal nem
csak jobb terméseket fog kapni, de földé
nek megmivelési költsége évről-évre ke
vesebbe fog kerülni.

Az elmondottakból látjuk, hogy a 
cultura által, a legtöbbször kiirthatjuk 
gyomaövényeinket és megmenthetjük ve
tésünket, de nem ritkán elő furdul azon 
eset is, hogy a gaznövónyeket directe kell 
kiirtani. Tavaszszal ha olcsó a munkaerő, 
odatolhatjuk a vetéseinket, vagy legnlább 
azon táblákat, amelyekről vetőmagot aka
runk nyerni. De miután ezen munkálat 
nagyon költséges, nem fizeti ki magát, 
azért igyekeztek a kézimunka pótlására 
egy eszközt feltalálni, s ez sikerült is, 
mert a repezeirtó gépben bírunk oly esz
közt, a melyet igen jól lehet használni s 
különösen a vadmustár irtására nagyon 
czélszerü. Van kézi eszköz is, mely hason
lít egy kaszához, melynek pengéje egy 1 
aczélfésű. úgy dolgoznak vele az emberek, ' 
mint a kaszával; a fésű fogai között ki- 
csúszik a gabona keskeny levele, a mus
tár pedig vagy kiszakad a földből, vagy 
pedig elszakad a tövétől. Munka közben 
egy toló készülék automatice tisztítja a 
fésűt, letolván a rajta levő gazt. Miután 
1 munkás naponként 1 holdat képes ezen 
eszközzel kitisztítani, nem kerül igen sokba 
e munkálat, amely annál jobban sikerül, 
mennél fiatalabb a vadmustár, illetve ép 
akkora legyen, hogy a fésű fogai között 
megakadhasson, akkor óvatos fogasolással 
is kiirthatjuk, amely alkalommal a fogas 
vagy kitépi, vagy pedig betakarja földdel, 
a mi mindkét esetben kiirtását eszközli.

A szántást is mindig helyesen kell 
végeznünk, hogy sikeresen irthassuk a 
dudvákat, soha sem szabad túlságos ned
ves talajt szántanunk, s az eke mindig 
elóhántóval legyen ellátva és a szántás 
után ne mulasszuk el a fogasolást és a 
hengeresért.

A mácsonyát (aczat) pl. úgy irthatjuk 
ki a legkényelmesebben, ha közönséges 
eke után altalaj-túrót járatunk, mert ily 
mélységben a mácsonya gyökere eltemetve, 
többé nem bir kihajtani.

Hogy ha pedig minden megfeszített 
erőnk daczára igen gyomos volna a föl

dünk, akkor nem marad egyéb hátra, 
mint annak a lessántása, és más vetésseli 
pótlása, de ez mindég nagyon meggondo
landó és nagy praxist igényel eltalálni a 
leghelyesebb utat

A legkonokabb gaznövényünk a taracsk 
1 és aranka.

A taracsk ellen úgy védekezhetünk, 
ha igen forró napokon ismételten szánt
juk tarnezkos tábláinkat és szántás után 
jól megfogasoljuk, a taracsk hajtásait pedig 
jól összeszedjük. Az aranka ellen véd leg
jobban a tiszta heremag, ha azonban mégis 
arankáé volna luezernásunk vagy a kéré
sünk, akkor vagy felássuk a kóezo9 helye
ket és gondosan eltávolítjuk a felásott 
gyökereket és szárrészeket, s újból bevet
jük a felásott területet, vagy pedig szalmá
val jól beterítve az arankáé helyeket azt 
felgyújtjuk, kipörkölve ezáltal az arankát, 
vagy pedig, amit én szoktam alkalmazni, 
és lezelébb alkalmaztam, lehoroljuk éles 
kapákkal az inficziált területet, azt szépen 
összeszedjük az utolsó darabkáig s nem
sokára kihajt újból a here mélyen fekvő 
gyökere, s az arankának se Ilire — se 
hamva.

A gyomnövényeket újabb időben veygi 
szerekkel is próbálták irtani és erre a 
czélra a kék gáliczkő 6“/„-os, vagy a vas- 
gálicskö 10" /„ oldatát alkalmazták. 2 év 
óta kísérleteztem magam is, s az oldattal 
befecskendeztem gyanús csalumádét, zabot 
és árpát; tapasztalatom az volt, hogy a 
mustár kiveszett, a mácsonya ellenben 
csak barnás égési foltokat kapott, de a 
gyommal együtt a vetés is sokat szenvedett. 
A múlt évben kísérleteztem hasonló ered
ménynyel, kivéve azon tapasztalatot, hogy 
az oldat a répának nem ártott, mig a 
gyom megpörkölődött. A „Mezőgazdasági 
Szemle" múlt évi XII. füzete felhoz a 
„Zeitschrift v. prof. Saehsen" 10. füzeté
ben egy nagyon érdekes kísérletezés után 
a következőt, hogy a vasgálicz-oldattal 
(5 — 8°/o) kísérletet téve, nagyon kedvező 
eredményt érlek el s habár a gabona egy 
kevéssé megbámult és fejlődésében vissza
maradt, de 7-ednapra. egy kis eső után 
úgy összeszedte magát, hogy nem lehetett 
külömbséget találni a permetezett és meg 
nem locsolt gabona között, a gyom pedig 
nyomtalanul eltűnt, és pedig nemcsak a 
mustár, de az aczat is.

Az enyémhez képest ez egészen eltérő 
eredmény, s miután még nem próbáltam 
ki egészen, határozott ítéletet nem mond
hatok, azonban megjegyzem, hogy az ilyen 
Bzemelésokkel, mig egyrészt a vetéseket 
agyongyúrják, másrészt, a munka drága
sága, továbbá az a tény, hogy a cultur 
növény sokat szenved és esetleg a gabona 
szalmája nem etethető, nem hiszem, hogy 
nagyobb tért hódítson, különösen azért is. 
mert minden gyomot egyenlően nem öl ki, 
mint p l: mácsonyát.

Ha most az egész kis csikken végig 
tekintünk, láthatjuk, hogy habár sokszor 
nagy gondot ád a gazdának a gyomok 
ellen megvédeni vetését: mégis ha szor
galmas és óvatosan jár el, könnyen talál
hat módot megmenteni, kárba veszettnek 
hitt vetését, csak helyes ítéli tehetsége legyen
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megválasztani azon eszközt vagy módot, amely 
viszonyainak a legjobban fog megfelelni.

Ezen tárgyról Cserháti Sándor tanár 
nagyon érdekes előadása az 0. M. G E. 
évkönyvében is megjelent s nagy feltűnést 
keltett, ha már most valaki még bőveb
ben akar e tárgyról valamit hallani: olvassa 
át Cserháti tanár előadását és ha nem 
röstelli a fáradságot „A Mezőgazdasági 
Szemle" 1899 januáriusi füzetét a melyben 
hosszasabban értekezem azon harczról, a 
mit a gazda a dudvák ellen küzd.

A dohány korai ültetése.
Messze vagyunk ugyan még attól az 

időtől, hogy az ültetés kérdése lenne napi
renden, — csakhogy amidőn a kész dohány 
átadásának eredményét látjuk, az anyag- 

j  bán felismerhető hibák végre is oda vezet
nek vissza, hogy a baj oka a késői ülte
tésben keresendő.

Mert a dohányokban előforduló hiá
nyosságokat semmi sem mutatja jellemzőb- 

i ben, mint az éretlenség. Ezt ugyan nem 
szükséges külön is bizonyítgatni, mivel az 
már rég elfogadott vezérelv, hogy hazánk
ban a dohányt korán kell ültetni, mert 
csak is igy érhet meg idejére. Az érett és 
éretlen dohányok közötti óriási különbsé
get pedig minden dohánybeváltás kézzel 
foghatólag bizonyítja.

Most is, az 1898. évi dohánytermésnél 
azt látjuk, hogy különösen a finomabb 
fajta kerti és muskatály dohányok már is 
rohamosan kezdenek romlani, penészedni 
és csak rendkívüli fáradság és gondos 
kezelés mellett lesznek a teljes tönkre 
menéstől megmenthetők.

Ennek a szomorú körülménynek az 
előidéző főoka pedig az éretlenségben rej
lik, — ez meg — amint fentebb is mond
tuk — nagyrészt a késői ültetésnek, a sat
nya palánták elültetésének a következmé
nye. A másik hiba pedig a kellő füllesz- 
tés elmulasztása, mert ennek helyes és ele
gendő alkalmazása által — amit pedig 
annak idején oly sokszor és melegen aján
lottunk -  még elejét lehetett volna a baj- 
nak venni, s akkor most nem lennének 
tele a beváltóhivatalok raktárai a sok ned
ves, penészedé dohánynyal, és nem sopán
kodnának a termelők az átlagár alacsony- 
sága miatt.

Ezt a két hibát — inkább kétszeres 
mulasztást — (t. i. a késői ültetést és a 
füllesztés elhanyagolását) teljesen ki kel
lene dohánytermelésünkből küszöbölni, — 
mert amíg ezekkel ily nagy mértékben 
találkozunk, addig igazi okszerű haladás
ról és a minőség javulásáról hiában is 
beszélünk.

Azért tehát minden termelőnek arra 
kell törekedni, hogy erős, egészséges magot 
használjanak, a melegágyakat a leggon
dosabban készítsék és úgy kezeljék, hogy 
korai és erős, izmos, fejlődésre képes pa
lántákkal rendelkezzenek és az ültetést 
korán végezhessék, — mert ha ily erős, 
kitűnő jó palántákkal nem rendelkeznek, 
hanem kénytelenek mindenféle satnya, 
gyönge, fejlődésre képtelen palántákat csak
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úgy egyremásra kiültetni: akkor jobban 
teszik, ha ilyeneket egyáltalán nem is 
ültetnek, mert ezekből jó dohány nem lesz 
soha, s legtöbb esetben még a vele való 
fáradságot és költséget sem fogja kifizetni.

Ez ugyan már mind nem újság, mert 
hiszen mindezt már számtalanszor elmond
tuk, — de azért ezután is és mindaddig 
ismételni fogjuk, amíg a termelők — a 
saját érdekükben — meg nem szívlelik.

Vajha ez a fölötte kívánatos dolog, 
már az idei ültetéskor általános érvényre 
emelkednék I

Daráén Vilmos.
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A dohánytermelés jövője 
Mexicoban.

A világ minden kultur állama lázas 
tevékenységet fejt ki, arra nézve, hogy 
ahol csak megközelítőleg is alkalmas ég
hajlat és talajjal bírnak, ott a dohány- 
termelést minél kiterjedtebb mérvben 
üzembe vegyék, s e czélból mindenfele 
fürkészik, kutatják a termelésre alkalmas 
területeket, — mert arról már világszerte 
meg vannak győződve, hogy a dohány 
nemcsak mint kereskedelmi növény, hanem 
mint a legjobb elövetemény is — igen 
fontos szerepre van hivatva.

A tengerentúli államok közül mosta
nában különösen Mexicoban nyilvánul 
figyelem és előszeretet a dohánytermelés 
iránt, mert a etibai forradalom miatt az 
ottani tapasztalt dohánytermelők közül 
többen Mexicoban telepedvén le, itt foly
tatni kezdték a dohány termelést s arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy a mexicoi 
talnjok a havannai dohányokkal verseny- 
képes dohányokat tudnak produkálni, ami 
aztán egyszerre felcsigázta a vágyakat és 
reményeket, s a legnagyobb erőfeszítése
ket fejtették ki a dohánytermelés nagy
mértékben való üzésére, azon biztos tudat
ban, hogy a mexicoi dohány csakhamar a 
havanna dohánynyal egyenrangú keresett 
czikk lesz a világpiacinkon, aminek a le
hetősége annál közelebb fekszik, mert köz
tudomású, hogy a cubai talajok évről-évre 
mindinkább kimerülnek, amenyiben annak 
egykori humus gazdag talaja már kiélte 
magát.

Mexico államainak nagyrészében, de 
különösen Vera-Cruz államban a híres 
San Andres Tuxsztla kerület, továbbá Ta- 
basco, Chiapus, Campeche,Yukatan,Ouxaca 
Guerrero, Michican, Jalisco, Colima, 
Sinaloa, Hidalgo. San Luis Fotosi. Puebla 
és Tamanlipas déli részein nagy és párat
lanul kitűnő szűz terület létezik, amely 8, 
20, sőt egyes vidékeken 30 lábnyi mélyre 
terjedő humus réteggel bir, amely egész
ben és kiválóképen dohánytermelésre rend
kívül alkalmas, s az ottani fölötte ked
vező éghajlati viszonyok folytán, a legfi
nomabb minőségű dohányokat produkálja.

Nagyon figyelemre méltó még azon 
körülmény is, hogy Mexicoban a kézi
munka erő sokkal olesóbb, mint más do
hánytermelő államokban; ezen kedvező 
körülmények aztán számos európai pén
zes embert arra bírtak, hogy igen nagy

összegeket fektettek be a dohánytermelés 
és szivargyártás czéljaira, a mely utóbbi 
Mexicoban igen nyereséges vállalat.

Az Egyesült államok, valamint Angol 
és Franczia ország, s az újabb időbon 
Hollandia is azon erőlködnek, hogy nagy 
tőkék befektetésével Mexicoban minél na
gyobb termelési területeket megszerezhes
senek és a dohány termés nagyrészét is 
megvásárolhassák.

A dohánytermelés Mexicoban, máraz 
Aztekek idejében, vagyis jóval előbb, még 
mielőtt a spanyolok meghódították — már 
meg volt honosítva, s a dohányzás ott 
már akkor is ismeretes volt, mert az Az
tekek már akkoriban borostyán szárakon 
át füstölték, mindazonáltal a mexicoi do- i 
hány a világkereskedelem terén nem igen 
volt eléggé ismeretes, egyrészt azért, mert 1 
a majd egy századig tartott forradalmak | 
miatt a dohánytermelésről elterelték a | 
figyelmet, másrészt azért, mert az itteni 
dohányok preparálása, illetve a szivarok
nak gyártása nem elég gondosan űzetett- 
Így volt ez még néhány évvel ezelőtt is’ 
mindaddig mig a szivarok ládái az isme
retes , Colorado", colorado-claro" és „claro“ 
jelzéssel lettek ellátva, ami aztán a keres- i 
lelnek nagyobb lendületet adott.

S minthogy a mexikói dohányt, za
matja, finomsága, könnyűsége, leveleinek 
bordázata és sok egyéb jó tulajdonságai 
úgy szivarboriték, mint fedőlap és bél ; 
gyanánt való felhaszná'ásra egyaránt al
kalmassá teszik, ez oknál fogva ma már j 
a mexikói dohány keresve keresett cikk 
és a legjobb ár mellett kél a vilagpiaczo- i 
kon a mexicoi dohánytermelés pedig mind- | 
inkább óriási mérveket ölt.

■■ ■ -  -------------—

Irodalom.
„Kisérletügyi Közlemények" A földmi- 

velésügyi m. kir. ministerium mezőgaz
dasági kisérletügyi központi bizottsága ál
tal közrebocsátott .Kisérletügyi Közlemé
nyek" I. kötetének 5 füzete is — előzőihez 
hasonló — gazdag, érdekes és tanulságos 
tartalommal jelent meg. A m -óvári m. 
kir. gazd. akadémia kísérletei köréből: 
Cserháti Sándor a répatermelési, burgonya- 
termelési és különböző trágyázási kísér
letek eredményeiről számol be. Qriin- 
svaid Jót séf a biborhere és szöszös bük- j 
köny rozskeverék termelési kísérletről ' 
ir. — Somsich Bála a luczcrnaturmclési-, I 
talajojtási és fekáltrágyázási kísérleteket j 
ismerteti. A m. kir országos chémiai in- i 
tézet és központi vegykisérleti köréből 
pedig Liebermann Leó közöl egy kis czik- 
ket a forralt vagy paszteurizúlt tej felis- ! 
méréséről. — A .Kisérletügyi Közlemé
nyek “-bői igen sokat tanulhat a gazda- , 
közönség, mert alig van a gazdálkodásnak , 
oly jelentékenyebb ága. amelyre vonat- j 
kozólag alapos gyakorlati tapasztalatokat 
ne lehetne ezen közleményekből szerezni, 
s valóban hálát és elismerést érdemel a 
földmivelésügyi ministerium. hogy ezek 
közrebocsájtásával a magyar mezőgazda
ság haladását oiy sikoresen előmozditja.

Erdélyi gazdasági szakirodalom. Az Er ! 
délyi Gazdasági Egyesület — mely könyv- I

kiadó vállalatával a legjobb gazdasági 
könyvek egész könyvtárával ajándékozta 
már meg a magyar gazdasági irodalmat — 
a folyó év elejétől kezdve heti lappá vál
toztatta Kolozsvárt megjelenő hivatalos 
közlönyét: az . Erdélyi Gazdá“-1, amely 
ezen uj alakjában kétségkívül jó szolgá
latokat fog tenni a sok tekintetben elha
nyagolt erdélyrészi gazdasási viszonyok
nak. Az egyesület titkára: Tokaji László 
által nagy gonddal és jeles erők közre
működésével szerkesztett szaklapnak — 
amely különben az idén már XXXI-ik 
évfolyamába lépett — közhasznú műkö
déséhez részünkről is a legjobb sikert kí
vánjuk. Megjegyezzük még, hogy a lapot 
az Erdélyi Gazdasági Egyesület tagjai 
ingyen kapják. — Előfizetési ára pedig 
egész évre 6 frt.

Vegyesek.
— Áthelyezések. Sohnjda Kálmán szo- 

molnoki dohánygyári gyártási osztályve
zető a debreczeni-, Kratisz Béla debreczeni 
dohányjövedéki segédtiszt pedig a szo- 
molnoki dohánygyári igazgatósághoz lett 
áthelyezve.

— Halálozások. A magyar irodalomnak 
és tudományosságnak megint gyásza és 
egyszerre két nagy vosztességo van. Folyó 
hó 12.-én meghalt Szilágyi Sándor a hír
neves történetiró, a „Magyar Történelmi 
Társulat" egyik alapítója, az egyetemi 
könyvtár igazgatója, aki maga is egész 
könyvtárra menő maradandó becsű törté
nelmi munkát irt. s a hazának és nem
zetnek szentelte egész életét. — Ugyanaz 
nap fejezte be munkás életét dr Silberstein 
Ötvös Adolf is. aki mint filozófus, kritikus 
és műfordító a legkiválóbbak közzé tarto
zott. Tulajdon képen németnyelvű újságíró 
volt, de ott is a magyar irodalmat és mű
vészetet szolgálta, s legjelesebb íróink 
müveinek német nyelvre való fordításával, 
valamint a magyar irodalmi és művészeti 
viszonyoknak a külfölddel való megismer
tetésével nagy érdemeket szerzott. S ha 
bár az egy napon olhunyt két jeles Író
nak működése szorosan véve a gazdasági 
szakirodalmat nem is érinté, de a magyar 
közművelődés szolgálatában szerzett érde
meik méltókká tevék őket, hogye néhány 
sorban mi is kegyelettel adózzunk emlé
küknek. — Végül őszinte megilletődéssel 
emlékezünk meg egy harmadik haláleset
ről is, amennyiben Itrüll Ármin, a „Ma
gyar dohánykereskedelmi társaság" egyik 
alapitó részvényes tagja, kitűnő dohány- 
termelő nagybirtokos, tőzsdetanácsos llihar- 
megyetörvényhatósági bizottságának tagja, 
a küzjótékonyságáról ismert ncinoslelkü 
emberbarát, s nekünk is mindenkori jó
akarónk. folyó hó 4.-én, tevékeny életének 
64-ik évében, rövid szenvedés után elha
lálozott. — Áldás emlékökre 1

— A dohánybsváltásról nem a legjobb 
híreket halljuk, mert — amint értesülünk 
— több beváltóhivatalnál, a beváltott 
1898. évi termés, minőségileg sokkal ke- 
vésbbé jónak bizonyult, mint az előző évi 
volt. Az ősz utolján huzamosabb ideig 
tartott esős időjárásban való. simítás miatt



sok a nyirkos, romlásra hajlandó dohány 
s ez természetesen nagyon lenyomja az 
átlagárakat. — De az már szinte érthetet
len, hogy honnan veszik magukat azok 
a légből kapott balvélokedések, a melyek 
ritkán ugyan, de itt-ott mégis csak fel
merülnek, noha egyáltalán semmi elfo
gadható indokkal és alappal nem birnak, 
mintha a dohányjövedék olyan utasítást 
adott volna a beváltóhivataloknak, hogy 
a dohányok árát lehetőleg le kell szorí
tani Ez már csakugyan olyan ferde né
zet és téves felfogás, a melyet nem tudunk 
eléggé kárhoztatni s amely roszakaratu 
hirlelések ellen kénytelenek vagyunk a 
legerélyesebben tiltakozni. — Mi nagyon 
jól ismerjük a jövedék intencziót. s tud
juk és határozottan állíthatjuk, hogy a 
jövedék azt szeretné, hogy bárcsak min
den bál dohányt szivarboriték gyanánt 
lehetne átvenni és ha mennél magasabb 
áron lehetne a dohányokat beváltani, 
mert ennek az volna az értelme és jelen
tősége, hogy minden csomó a legjobb 
gyártási anyagot szolgáltatná, amelyből 
kitűnő anyaggal bőven elláthatná hazai 
gyártásunkat Az ilyen rosszakaratból vagy 
tudatlanságból eredő alaptalan hirlelésekre 
tehát egyáltalán nincs mit adni. A bevál
tási eredmények részletes ismerteiését 
jövő számunkban fogjuk megkezdeni

— A dohánytermelés tiz parancsolatja. 
A jó minőségre való termelés legfőbb 
tényezőit röviden összefoglalva, véletlenül 
épen tiz feltételt állapítottunk meg és igy 
elmondhatjuk, hogy ekként szól az ok
szerű dohánytermelés tiz parancsolatja:
1., őszi mély szántás, — 2., kitűnő mag,
— 3 , erős palánta, — 4., korai ültetés,
— 5 , rendes trágyakeverék alkalmazása,
— fi., a növény gondos művelése, — 7., 
a leveleknek éretten való törése, — 8., 
helyes füllcsztés, — 9., forgatva fűzés, — 
10, kitűnő szerkezetű és bőséges száritó 
pajták. Aki n dohánytermelés ezen tiz 
parancsolatjának eleget tesz, az biztosan 
számíthat a minőségileg es mennyiségileg 
egyaránt kitűnő termés áldására.

— A „Martellin-mütragya* ajánlása. 
Többrendbeli kísérletek által kétségtele
nül bebizonyulván, hogy n kova savas-káli
— vagyis úgynevezett .Martellin-mütrá- 
gya" — a dohány jóminőségét csakugyan 
jelentékenyen elősegíti: ez okból a dohány
jövedéki központi igazgatóság rendeletileg 
utasította a dohánybeváltóhivatalokat, hogy 
a termelőket figyelmeztessék a . Mai-telim 
műtrágya'* alkalmazására, illetve az ezzel 
minél nagyobb mérvben való kísérletek 
tételéro. — Az érdeklődők kedvéért meg
jegyezhetjük, hogy a Martellingyárak ma
gyarországi vezórképviselője: Kalmár Vil
mos, (Budapest, VII. Erzsébet körút 34. 
szám ) aki bizonyára készséggel szolgál 
mindenkinek a további felvilágosításokkal.

— Dohánygyáraink szaporodása. A m. 
kir. dohánygyárak száma kettővel szapo
rodott. amennyiben a múlt évben két uj 
gyárat állított fel a jövedék és pedig egyet 
Szepes-Bélan, a másikat meg Munkácson, 
b már mindkét gyár megkezdte működé
sét, és igy ez évben már összesen 21 m. 
kir. dohánygyár fogja a hazai közönség
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folyvást növekvő fogyasztási szükségleteit
ellátni.

— Gazdasági előadások a Köztelken.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által rendozni szokott gazdasági előadások 
f. é. február hó 13., 14. és 15. napján, a 
következő szakkérdésekről fognak meg
tartatni :

1. a szarvasmarhák tuberkolózisa s 
az ellene való védekezésről, demonstráczi- 
ókkul az állatorvosi akadémiában ; ez elő
adás egy délutánt venne igénybe,

2- a gyapjuminősitésről a tenyésztés 
szolgálatúban, demonstráczióvall—11 a óra,

3. a baromfi hizlalásáról és értékesí
téséről,

4. a dohánytermelés javításának esz
közeiről

5. uj irányok a magyar szarvasmarha
tenyésztés terén,

fi. a munkás törvényről s annak mi
ként való alkalmazásáról tartana egy 
ahhoz értő szakegyén előadást válasz azon
ban c tárgyban, még nem érkezett az ille
tőtől.

Végül:
7. a vetőmagvak termeléséről, mely 

előadás 2 órát venne igénybe s utána dél
után egy vita fejlesztetnék az előadás 
fölött, melyben a gyakorlati gazdák fejte
nék ki véleményüket és tapasztalataikat.

A székesfőváros az újonnan beren
dezett tchénvásári istállói berendezését is 
bo fogja a gazdaközönségnek az előadások 
alkalmával mutatni.

— Czukor a dohányban. Nem sokan 
tudják, hogy a dohány már természeténél 
fogva nagymennyiségű ezukrot tartalmaz. 
Az úgynevezett Virginai dohány ezukor- 
tartalma 12—15 százalék. A kewi botani
kus kertben, London mellett termett és 
napdn szárított dohánylevelekben f i - 12 
százalék, az Ewellben. Angliában termett 
dohánylevelekben pedig 9 százalék ezuk
rot találtak. A dohányezukor különleges 
összetételénél fogva sem a nád-, sem a 
szőlöczukorrul össze nem egyeztethető. A 
dohányban levő természetes czukor miben
léte a londoni adófelügyelő hatóságot is 
foglalkoztatja, amennyiben ezukrozott szi
varokra magasabb adót vetett ki, mint a 
czukor hozzáadása nélkül gyártott sziva
rokra, — ezukrozott cigaretták behozata
lát pedig egyáltalán meg nem tűri.

— Érdemes ceelédek és munkások ki
tüntetése Dr. Darányi Ignácz földmive- 
lésügyi ministernek mindenre kiterjedő 
figyelme megint egy eléggé nem dicsér
hető szerencsés gondolatban, illetve szép 
és elismerésre méltó cselekményben nyil
vánult, amidőn elhatározta, hogy a hosz- 
szabb ideig egy helyen szolgáló gnzdasági 
cselédek és munkások hűségét és szorgal
mát nyilvános jutalomban részesíti. A 
gazdasági egyletek és helyi hatóságok 
által felterjesztett több mint kétszáz mun
kás és cseléd részesült ilyformán pénzbeli 
jutalomban és a minister által aláirt dí
szes kiállítású, aranyos rámában elhelye
zett dicsérő oklevélben. Az egyszerű, 
becsületes, jó emberek érdemeinek ilyetén 
kitüntető elismerése, bizonyára ország
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szerte a legjobb hatással lesz a nép köré
ben, hogy minél számosabban kövessék 
a jó példát, amelyet ilyen szépen meg
becsülnek.
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Szerkesztői üzenetek.

Kérelem A tekinletetes dohánybeváltó- 
hivatali kecelő- és dohányjövedéki tiszt ura
kat teljes tisztelettel és bizalommal felkérjük, 
hoqy a beváltás eleje alatt — amidőn a ley- 
több alkalmuk van a dohánytermelő közönség
gel érintkezni — legyenek szívesek lapunkat 
a termelők figyelmébe ajánlani és a Dohány- 
újság részére előfizetőket gyűjteni, melyre néz
ve ügybuzgá jóakaratukat annál is inkább 
kérjük és reméljük, mert lapunk terjesztése 
által az okszerű dohánytermelés haladását és 
a termelők jól felfogott érdekét fogják elő- 
mozdítani. — Szives fáradozásaik és becses 
támogatásukért fogadják előre is hálás köszii- 
netünket.

Tek. m. kir. dohánybeváltó felügyelőségnek, 
Budapesten. A hekhtésr,1 szán t m últ árfolyam ból 
hiányzó szám okat a legnagyobb készséggel elkiil- 
dóltük .

Az .Erdélyi Gazda" szerkesztőségének. Kolozs
várt. A cserepé ldány t szívesen m egindítjuk , — be
cses m egkeresésük  m ásik részére  levélben vála
szolunk.

Schuster Gyula p. ü. titkár urnák, Budapesten.
A bekü ldö tt k is  közlem énynek m ás utón m ár b ir
tokában voltunk, s  azt te rjedelm esebben feldolgozva 

j jövő szám unkban közöljük. Becses ügyeim ét nagyon 
köszönjük.

Kedves Ferencz urnák, Pogony. A kért m utat
ványszám ot elküld tük .

Dr. Tavaszy Antal urnák, Amytiville, (Észak - 
A m erika . Nem tud juk  elképzelni, mi lehet az oka, 
hogy becses tudósítását m ár oly rég  nem kap tuk  ? 
P ed ig  nagyon szere tnénk  tudni, hogy a dohány 
évelösége és dugványozása  tá rgyában  folytatott 
am erikai k ísérletezéseknek  mi le tt az ered m én y e?  
8  ha időközben reánk  nem  gondolt volna : nagyon 
kérjü k  m ielőbbi becses értes ítésé t m inden irányban. 
H iszen úgy is körülbelü l m ájus lesz, m ire a  levél 
onnan ide érkezik . F ogad ja  az édes hazából honfi
tá rsi üdvözletünket.

Lantai Iván urnák. Cheahunt, (Ausztrália) A
m ásik  távol v ilág részben  élő tisz telt hazánkfiát is 
m egkeressük  egyú ttal, szintén a fenti értelem ben, 
hogy a m ár m ajdnem  egy év elő tt m egkezdett, s 
ak k o r ham arosan  k ilá tásba  helyezett további becses 
tudósításával sz íveskedjék  bennünke t m ielőbb meg- 
örvendezt. tni. A ddig  is e so rok ra  b ízzuk hazafias 
üdvözletünk közvetítését.

Maadel Pál urnák, Hadi, (Ausztrália.) L apunkat 
ugyan  folyvást rendesen  kü ld jü k , de m ár közel két 
év ó ta  nem  tudunk  sem m it felőle. N agy örömmel 
vennénk, ha  szem élyes v iszonyairól •  a  te rvbe vett 
dohányterm elés m ikén ti s ikeré rő l értesíten i szíves
kednék. Melegen üdvözöljük.

Felkérjük lapunk tisztelt barátait, hogy 
a dohánybeváltás eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél számosabban és minél részle
tesebben tudósítani.
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ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG
A L A P IT T A T O T T  1845 —

T isztán  kölcsönösségen alapszik , m inden utánfizetés kötelezettség  kizárásával.
M iután részvényesei n incsenek  :

az összes töke ös nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

A ktívák összege . . . fk  SOS,860.41)0 I l-95-b«n kötö tt uj üzletek
É r i  b e v é t e l .................................. 196,SJ8.006 összege ...............................fk 000.700.116
1896-ben •  biz tosíto ttaknak | F ö l ö s l e g .................................* 124,580.448

k if iz e t te te t t ........................... ....... 97,082.479 |
Nincs másik kölcsönös btztonltó-társaság a világon, mely ily óriási fftlftsleg 

felett rendelkeznek-

Fennállása óta t Rew-York biztosítottjainak kifizetett

1 .0 7 4 .0 1 3 ,5 9 2  frankot.
A New-Tork a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

R t f a r e H s z i é k  ■ ■ • y . r . r a z é f l B .  i
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

K özelebbi felvilágosítást ed  s
f x r  T n  é le tb iz to s ító -tá rsa ság

E j  W  “  I  1 \  IV  m ag y aro rszág i igazga tósága .
Budapest, Erzsébet-kórut 9—11. (Rew-York palota). (7-io>

Hirdetések
s

M agyar Dohány újság
részére

a  le g ju t á n y o s a b b a n  s i á m i t v a

felvétetnek a lap kiadóhivatalában

B id ip n t ,  ? L ,  Podaan icsky-ntcza L  h ú

és v a lam en n y i h ird e té s i iro d áb an .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sflrgönjrzim:
.KÖTÉLGYÁR*

Budapest.

TELEFON:

« a —  IS .

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

Ó8

gazdasági kötélárut
ajánl a

BLEIER «  WEISE k í% ir t ó  uég BUDAPESTEN.
R a k t á r  éa i r o d a : V I I , K á r o ly -k ö r ú t  7. » ;

Továbbá: t o r n a ,  e 8 z k . ö z ö k ,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók. gabonnzsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, váazontömlők. itató- és tüzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Lsw n -ten n is  hálók, fo go ly -  
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredatl gyári árakon.

Képet árjegyzék kivanatra bármenteaen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eazközttltetnek.

M árkus 8am u könyvnyom dája, B udapest, B áthory-utczs *J0.
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