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ELŐ JÁRÓ BESZÉD. 

Valamint a* nemes Magyar - Orfzá-
g i , úgy a' Galítziabéli Dohány-ter-
meízto Jobbágyok hála adó feivel 
méltán küízünhetik a' mott ditsösé-
geflen uralkodó Felséges Fejedelem 
kegyes és feorgalmatos atyai gond-
viíelésének, hogy orízágaiban a' Do-
hány-tsrmeíztésnek haíznoílübb eló-
mozditáía kedvéért olly oktatáft ada
tot elejékbe, melly által kétség k i -
vúl fáradságos Mtinkájoknak bóvsé-
ges jutalmát vécndik, hogy ha azt 
jol eízekbe vévén, és meg-tar tván, 
a' fzerént a' Dohány - termefztés kö
rül lzükségképpen eló földúlandó 
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Mikkálódákikat ízorgalmatoíTan el
fogják intézni. 

Melly jelenvaló Oktatásból éfzre 
vehetik a' Majoroskodó Jobbágyok 
a' Dohánynak nem tsak az eddig 
való termefztésébe bé gvökerezett 
viizíza - eleieket , és fogyatkozáfo-
katfmellyek nagy réízét fáradságos 
Munkáiknak hafzontalanná téfzik va- , 
la , hanem azon fellyúl a' ma hafz-
nos módot-is meg-tanulhatják, mi
képpen termefztheíTenek magoknak 
több, és jobb nemű Dohányt , hogy 
azért bé-veendő pénzbéli jövedel
meiket annál bizonyofíabban fzapo-
ríthaísák. 

ELSÓ 



E L S Ő T Z I K K E L Y . 

fagyat kozÁfok, és vifzfzuí - éléfek j r/iel
ljek Magyar - és Gahtzia Orfzagok-
ban á> Dohány Termefztésének Eló-
mozdításában tapasztaltatnak. 

M 
cg történik gyakorta, hogy a* Dohány Mag-

igen késire hagyattatok a* Derék fziron, és pedig 
el - annyira , hogy a' leg kitfebb illctcs által - is 
hövelyéb'ől kidőli a* honnét az következik: hogy 
az ollyarótí hövclyeftó'l le-efett magnak ereje meg. 
tsükken, mivel hogy a'földre eíett hüvelynek a' 
ma kisded rejtekeiben meg- akadván a* földtól 
vett nedvefség által annak ereje réíz fzerént a 'hö-
vely, réfz fzerént pedig a Szarnak húfoftig'iba 
vifzfza fzivatiaük. 

Hogy ha mind azon által az illyetén mag 
hövelyéből ki fejtetven az el- vetésre rendeltetik, 
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«Nb c-o <an 
az immár mind r̂ -V'>.«:;• ,-.-?ben, mind pe*Hg ereje* 
ben msg • fogyatkozván , íovány , és eruJen lé* 
v é n , e l - v e . c ' c vrán vj;>y é^pe»; ki-ncmkil ^ 
v*gy pedig 'g<ín eiöt lcn, és •roskadó Palantaka* 
bocsát magából, 

Haíonló kovetkezéTe vagyon az oüyatcn 
M i ^ n a k - i s , meily va^y nedves, vagy dohos he* 
lyeken, vagy pedig tovább az olly.m rejtekekbea 
tartnik , a' mellyeknez vagy igen mellékletien f 

vagy cppen femmi Izclio nem féfkezhfö 

Sokfzor a* Dohány mag a' nélkül, hogy a' 
Tartománynak helyhezcetéfe, és az Ég né: 
Réfceinek (A7/Wnak) tulaidonsigi teká$teri>pn 
véte t ik , vagy igen ko:án , vagy igen késén, cs 
nnideakor ugyan tsak azon egy agyba vettecik-
el. - A* honnéc végcére az fijármazik, hogy gya* 
korca az eN& Palánták a' korabeli vetés , és a* 
meleg ágyaknak hideg ellen való ele^cniló vedelt 
mezéfeik fbgy^tkQzáía miac el? fagynak, t'^gy 
h i pedig ellenben igen ké>on, a' vagy tsak ak
ko r , a' midén már a' korabeli Palánták el - fagy? 
tak, a* mag el-vettetik, az igen későn kél* k i ; 
következő káppen az iüyctén kesén vetett mag» 
nak Palántáit a' majoroskodó Jobbágy akkor kén? 
telenétjtik el.tflr.etni, a' midón ma: aznapnak 
dereik nyári melege a* fdldec égeti. Lehetetlen 
tehár , hogy az ülyetén késón keitr, 's által űlce-
tetr gyo;^e Palánták a' llitó hévségt/il rövididő 
muLa el-lankadván , vagy tellycfscggd k i -ne 
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feiradjanak, vagy pedig, ha ámbár fzorgalmatos 
pftvéli öntözés által meg-gyökerefednck, és nevel* 
kednek- is , annak idejében tökélletes Értségre 
jurtának; 9S igy tehát a' Leveleik már meg-nem 
érhetvén, többnyire tsak zölden , és éretlenül tö
rettetnek - le (záraikról. 

iv'ár pedig k i reménlheti, hogy. az illyen hi
bás , és fogyatkozott Levelű Dohányai hafznos 
kereskedett leherten fel-állítani ? söt inkább az 
illyerén gondatlan Dohány-Termcfztésbol közön-
ségeífen a' fzókot következni; hogy mind a' mel-
letce tett fáradságok , mind pedig az által oko-
zott költségek gyümöltstelenekké lettek. Hafon-
ló követkézéit lehet akkor-is tapafztalni, a* mi . 
d'Őn a' mag minden efztendobsn t ö b b , különös % 

és új ágyakba, 's az időnek külömb-féle réfzei-
ben el - nem vettetik ; mivel hogy a' földi Balhák, 
mellyek közönsegsflen a* Palántáknak igen ártal-
mafak, a' régi ágyban magoknak féízkct vervén, 
azismjt oda vetett magnak Palántáját meg-empfz-
t ik, és tyáfodjzor: mivel különös időkben töbí> 
ágyak bé-nem vettettek , mellyekból már a* me» 
zoben hideg által meg - vett Palántáknak üresúltt 
helyeit ismit újra bé-tölteni lehelfciu 

§. V 
Vágynak némeHy Dohány Termefztók, a f 

kik elegendőnek állítják lenni , hoi»y ha azt a' 
földet, mellyben a' Dohány Palánták el - ültettet
nek , efztendo által egyfzer fel- fzántják, vagy fel
kapálják a' nélkül , hogy a' földet meg• ganéjoz-
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xák; sött a' mi több: ámbár u vizet köz?] c-he* 
t ik , mind az által az el-illtetett Palámat meg
öntözni tcüyefséggel el - mulafztjak. 

Tnncr vagyon tehát*, hogy nz ollvan darabo*f 

tfs pyc>« fold éretlen , ízetlen, nem tekintetre va-> 
l ó , \ ^ve tkezendő képpenhem- is fokáig állan
dó Dohányt gyümölcsöz. 

A7on feljűl mc;< az a* fogyat kozás-is tapnfz-
fnltank; hogy, mivel az ollyatén föld rendes ba
rázdákra fel-nem vétct ; k, ágyakra el* nem ofzta-
t ik, Palánta m e v nem kapáftatik, és fel-nem 
töfst ik, meg*történik, hogy némelly esős efzren-
dőben egéfzfzen ki-á/.ík, v :i£y a* zápor esii által 
el - mofattatik, a' va^y pedig a* fzél által gyöke* 
reítól ki - fzaggattatik. 

§• 4-

' A'íg bogy a' Palánta egyezer meg-kapáita
tot, és netaíántán már annyitzóí az elsá leveléig 
fel-is töltetet , a* gyom, msllyet többnyire íokun 
gyomlálatlanűl hagynak a' földben, annyira el-
fziporodik, és erőt véfzen , hogy á Dohány Pa
lántákat éltető nedvefségektöl nem tsak maid 
egéfzfzen meg-nem fofztja. sött azon fellyiSl an
nyira el-nyomja, hogy ma^ok h' Dohány Palán
r á k - i s a gyomhoz hafodlóknak látízattaiTán^k 
lenni* 



( p ) dft^ 

A 1 mind eddig gyakoroltt Dohány Termed 
tcsben fáradozó gazdák azokat az új hajtáíokat, 
( a z úgy nevezett t:em!ti!c:íy vagy faijukat ) 
rrellyek a' Derék-Szárnak gyökereiből fel-fer
dülnek, n^ i i külömben azon új fakadékokit (az 
úgy nevezem linn aljakat} meüyek a* Levelek kö
zeit neveké inek , k i - i r tan i , és ki-tepni fokán 
ízük végtelennek tartjak lenni; valamint-is a 'kel
leténél több Leveleknek a* ízárról való le-tépésc* 
ben, és a* Palánta Hegyének, minek előtte virá
gozzon, -le-fejezésében igen gondatlanok; holott 
az terméfzet fzerént bizonyos, hogy az e* féle 
vendég növevények a* ma hafznos nedvefségbÓI, 
melly af gyökérből a' Szárba fel-fzivárkozik, hogy 
onnét a* Leveleknek gazdagabb gyarapodáfokra 
magát el-oízíza, nagy réfzt fzívnak magokhoz, és 
pc tV el-annyira, hogy végtére a* Levelek nagy 
hátramaradáft fzenvednek a' növésben , követke-
7enc!Óképpcn fem erejekben, fem Vaftagságok-
ban, fem periig fzélefségekben, és hsfzfzaságok-
ban nzm válhatnak ollyanokká , a' minéműekké 
lettek volna, hogy ha az elegendő képpen ízük-
ségcs nedvef^égektúi meg-nem íofztattak volna. 

§. 6. 
Sokan af Dohány Termefztók közül a* Leve

lek megkérésében, és azoknak le ^Tzaggatásában-
is vigyáztalanok, mivel hogy* nagyobb réízi'íi ha 
némeíiy Levelek kezdenek sárgulni, azokat a* itta 
zöUekkd , és éretlenekkel minden külömbözés 
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ttélkűl Ie-feaggatják, Ez ilierén vigyaztalsnságból 
az következik; hogy az éretlen Levelek Utóbb - is 
tsak Zöldekké maradnakf rothadni fognak, kiet
len illatúak léíznek , melty büdöfségekkel a* j6 
Leveleket, is m$g.-vefategecik , és ámbár az 
égéíz Dohány meg-nem romlik, mjnd az álcal az 
íllyen elegyétett jóízágot leg ótsóbb áron-is alig 
k-hetel- adni, holott mádként a* legjobb nemi^ 
Dohánynak árán s)-adathatot volna, 

§. 7-

Sokan hibáznak abban - i s , hogy valamint a* 
Levelet faáráról le • tördözik , azt legotran olly for
mán a* Zíinórra fúzik a* nélkül, hogy azt elóbb 
rakásra rakták volna a* nyerfeftágnek meg-eméfz-
téfe , és az első kelésnek kedvéért. 

Fz illyetén el - hallafztás fó-képpen af kKvér 
Leveleknek áltáljában ártalmas; 9$ innét követke
zik , hogy az olíyan Levelek nem - is tartófl'nk, 
mivel hogy nem tsak a' leg kiíTebb kúlsö Száraz
ság , de a' nedyefség-is ártnékiek; foha meg fem* 
is nyerik a' ma fufzerfzámos kies illatot, melly 
a' jó Dohánynak egyébként tulajdona fzokot 
lenni. 

t j , 

Némelly Dohány Termefzt'rJk a* Dohány Le-
. vélek fel-fiizéfeiben - is kiilömbfcle hibákat ejte

nek , mivel nogy azokat igen fzoroíTan fűzik öízvo 
a* Zfinórokra, mellyeket annak utánna vagy a* 

Sövé-
» 



Sövényekre, és jnás egyéb kerteléfekre, vagy 
pedig az efztre alá a' ház falaira ki-aggatván ar
ról nem gondoskodnak, hogy azokat több ízben 
egyik réfzrél a* maiikra for^afsák, vagy pedig a* 
súr ín Fel - fűzött Leveleket egymást M tágusák. 
A z e' féle Gondatlanság végtére 3Zt okozza ; hogy 

sú'rftn fel-fuzöct, és a1 sövényen, v?gy kerte-
léíen fekvó Levelek ide 's tova meg-pené!2ledvén, 
és rothadni kezdvén, végtére azoknak nagyobb 
réíze egcfzfzen meg-romlik. A* mi pedig még 
tovább a1 Zíinórra fúzott Dohánynak a* ház födél
vagy annr.k ki-tsüggo refzei-azaz: az efztre alá 
való 7 aggatását i l let i ; ebben-is hibáznak a* Do
hány Termeízt&k, hpgy ha oily tájra aggatják, a' 
hová a* füít könnyen bé hathat, következendft-
^éppen ezt a* Dohány magához íziván, meg-or-
vosithatatlanúl meg ártja magában, és igy végsá 
képpen az el- rendéin haíjgon vételre áltáljában al
kalmatlanná válik. 

Nem kevfS ártalmára vagyon a? ki-aggatott 
T-ev«íes Dohánynak o? - is , hogy ha a' fzabad Le-

alá ki-fuggcfztetvén az esóuöl megázik, 
a' ízéitől meg-iongyoltatik. 

§• 9? 

De még akkor-is találtatnak a* Dohányai 
tnajoraskadó Gazdáknál némelly vif^fza - élcfek, 
a' mid'ón 'Ók azt a' Zíinórokról le-vonják, tso-
mókba kötözik, és az el-adás idejének el-jöve
teléig bé-takarítj:tk; mert némellyek a'Leveles 

Do-



Dohányt már tifzta, már meílerségefTcn kéfz&Itt 
vízzel, némellyek pedig éppen ollyanna! • i s f af 

meüyben fzalmával fedezett Gunyhóknak fedelet 
áztak, és mosódtak , Téfz fzerént a' Zfmóron, réfz 
ízerént periig annak arról le-vételekor fzokták 
meg-ön ózni, abban a'vélekedésben lévén, hogy 
c* képpen a' Leveleket egy réfzént könnyebben 
lehet tsomókba fzáliitani, más réfzép.t pedig hogy 
azoknak ez által tetfzetőiiebb söeét i:4rna fzint 
adhatnak. Mind az áical az e* fvie tsalatkozó vc-
lékedéit könnyen fel - lehee fedezniymmert ellen
ben az illyetén kéfzülct által fokát veízt a* Do-
töriy az Ö terméfzet ízerént való Jóságából ; és 
Ugyan innét nevezcetik az ollyatén Dohány vízi 
Suploimky melly hiba az el - adásban gátoltatja 
Ötet arínyival. is inkább , mivel hogy azon fellyúl 
kietlen fzagot-Í3 foglal magában, az eretskéi, és 
tsutái ttedVeflfen maradnak, porhanyóvá, és tö-
redékennyé \é\?\ a' penéíziedésre hajlandó , veg-
tere rothadni indul, és nem-is állja k i , hogy egy 
Orfzágból a* máfikba vízen vitcfsék. 

Ellenben találtatnak némellyek, nevezetcíTcfi 
pedig Nemes Magyar Orfzágban Péti táj'm a' Do
hány bánásában oliy viízfza élők, a' kik a* moíl 
el6 hozott nedvesétéfen kiv'úl, hogy a* tsomóba 
ízállítatott Levelek annál fzéleíTcbbeknek , és hofz-
fzabbaknak látízattalTanak lenni, mint fem a' ter* 
fnéfzet nevelte, a' rövidebb , és keskenyebb Le-

* veUket ide 's tova a' tsomó közepébe azoknak 
vegeivel j és fzéleivel ki álló formán el-fzokták 
Intézni, Mind sz által az ülyetcn tsalárdság által-
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k következető U!ir unván tsak a' íurtsklkodo Gaz-
danák nyakába Oakad ; mert mivel az illy formúu 
<{i-intczetc némeUy apróbb Leveleknek tsurái a' tso* 
írónak Közepette íekízenek , nyilván való, hojtV 
a' -többi Levelek a* mazoknak tsutáiban viízíza 
maradóit nedveíségét magokhoz ízivják; mtliy-
ból az következik: hogy az ollyan tsomó meg-
penéízűl, meg-dohoíodik, végtére az el-adásban 
reménlett erdemét-is cl-vefzti. s 

§• 

Hafonló jutalmát vefzik Walárdságoknak az 
©Hyan Tsalók- is , kik a* Dohány Palántának fzá-
iát a* Levéinek UUtájához daraboflan ie-tördözik, 
xofz, éretlen, zöld , vagy rothadt Leveleket a* 
Tsomónak közepébe raknak; a' tsomókac vaítag 
tsádéva!, és fzalroával á l t a l -kö t ik ; és mind eze
ket egye JiM tsak azért tselekefzik , hogy a' mázsá
ra vetett tá l többet nyomjon : Végtére ízinte 
úgy történik azokkal.is, a* kik a' Dohány Bálhoz 
nehéz fából faradot Létzeket v é l z n e k , mdlyek 
fokfzor ( a1 mint Szeged táján egy Bál Dohánynak 
nehézségére a* Bál létzeket 12. fontba fzokták be
venni ) nem tsak annyit nyomnak, dc 20 és 
még több fontokkal-is félly'áj haliad ják. 

Mind az által ugyan tsak az ülyetén tsaláfok-
b a n - i s 3 a* mint már íelljebb eio adatot, ismic 
maga a' Dohány • TcrmefztŐ károfodik; mert a* 
Dohánynak meg-vételében mindenek fzorgalma* 
toffan meg-visgáltatnak, cs tsak a' fzerént íza-

bat-
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battatik a' Dohánynak az ára m s , a* minemű 
ságban, és tö'kelieíelségben találtatot. 

A z t ehá t , a* ki a* maga Dohányát tifztáa 
tsrtotta, a' r ; <bbi elegyétftcAl meg - külömb&Z* 
térte , és minden tsalá* nélkál Pált a r:.k<a, biz* 
váll várhatja^ hogy zt t1 féle Dohány mim t\s& 
retidÜ leg-jabb á on iog meg-vé te tn i ; a' rriidÓA 
ellenben más tr:;;;án ;k tulajdonítsa , hegy ha ?.z 6 
tifztatalartj válogatatlan, n c g - vefgfeget t i , ^a-
ros, esa'meg-vétclkof ejo venni ízokoti kihányaS* 
ban 1 lan íokasagú Dohányának el-.iüásá* 
b;n hátráltatik, is annak remenleet árában ká* 
loíodik. 

MÁSO-
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M Á S O D I K T Z I K K E L Y 

Dohány magnak el-'vetéséről mind 
az ideig j még annak Palántái el-nem 
ültettetnek, 

J^lz idó't, ineliybcn a' Dohány m2göt kellefsék 
a* földbe vetni, áltáljában minden Tartományok
ra , és vidékekre való nézve nem lehet olly kön
nyen el- intézői ; arra való nézve mind egy egy 
Tartomány Vidékének hcllyheztetését tekéntetbe 
kell venni, hogy ha itc> vagy amott (felényire 
ízólvan több hátra hagyott c í z tendóknek} a* ki* 
kelet vége felé Több, vagy kevetebb Derek, é$ 
íagyok ízoktak é tapafztaltatni. 

A z ollyan Tartományokban, és Vidékekben, 
mellyek felet az Égnek Réfze (Klirna) mértéke 
letes, a* Dohány magot már Bőit más Havának 
(Martius) elején el-lehet a' földbe vetni; ellen
ben a' hideg Tartományokban fzükséges, ho^y 
az el-vetés 4 vagy .6 héttel későbben vitct'Ödjek 
végbe* 

Igaz ugyan, hogy a' hideg Orfzágokban-is 
a' Oieleg Ágyak által korán leheífcn a' Dohány 

Paián-



I * t & ( * 6 ) 

Palántákhoz jutni; de mivel ezek a* késő fagyok 
miat a' mezőre bátran által nem ültettethetnek, 
igy tehát tovább maradván á' meleg ágyban an
nyira fel-nfinek, hogy az ültetésre áltáljában al
kalmatlanokká válnak. 

• ' Mind az által az,, a* kinek tagos kertje, és 
flegfndő meleg ágyai vágynak, helyeden tselc-
keízi , hogy ha (légyen bár a* Tartomány Vidé
kének akar minémú tulajdonsága) négy külöm-
bözó" id'Ókben , ú g y m i n t : Boic-más-Havának 
(Martius) elején, és közepén; nem külömben 
Sz. György Havának ( Április ) elején, és közepén 
azokat Dohány magjai bé veti. 

A z e' képpen el-intézett majoroskodásbol a* 
Dohány Termefztórc e* következendő hafznok 
hárulnak: 

tf) A ' kertbéli Palánták, hogy ha a f ki-kelet 
ízeiéH, és állandós voltával kedveskedik, korán 
el • palántákathatnak. 

lí) A ' heves éjtfzakák, és elegendő hárma
sok miat nem fziikséges, hogy a* mezorc uitec-
tetett Palánták öntöztefíenek, 

* c) Előbb jutnak felényi növéfekre, hogy fem 
az égető nyári meleg árthaílbn nékik, mivel hogy 
már elegendő erófs'gct kaptának t és tulaidon 

• 1 ve lőkkel Izáraik köriül a' földet bé-borétván, 
íttt árnyékban tartják* 

<f) A 1 



/ ) A ' korább által • ültettetett Palántáknak 
Levelei elébb « is meg - é rnek , követkczcndfckép-
pen a' bé-takarítás idején nem kéntelenétetik a' 
Dohány Termefztö annyi zoid, és nem haÍ2cnra 
vaJ6 leveleket el*- hagyni, mcilyek hegy ha a* jol 
meg-ér t t Levelekkel egybe elegyétetnisnek, azo* 
kat-is meg-veíktegetnék, vagy leg-alább nem 
olly betíefeé tennék, mint akkor lennének, ba 
ezek néikúl bé - takarhatnak* 

e) Sokkal könnyebb , ( a* mint tovább meg
fog mutattatni) hogy ha a' Leveles Dohány ad* 
dig , még az idő kedvez , a' Zfmórokon meg« 
ízári.atik, és tsomóköa ízáílítatik, mint fem hogy 
azzal a* majoroskodó Gazda nedves idókben egéfz 
ftfz, és l e l álcal leg .nagyobb ártalommal ide '$ 
tova hurtzolkotijék; es vcgtéie 

/ ) Akkor leg- inkább hafznos a' Dohány 
magnak külömbíéle idókben való földbe vetéfe, a* 
midén valamelly ártalmas idónek eíete által az 
elsőben, vagy máfodfzor el - ültettetett Palánták 
ki -veízvén, azoknak ki - vefzését ismit uj Palán
táknak által-úkeiésévei helyre lehet hozni. 

A* meleg ágyak, mellyekbe a* Dohány mag 
e l - v e t e n d ő , fzükscgts, hogy a' kertben vala
melly épületnek háta meget , vagy pedig vakw 
meUy Halmotska alá 13éi félé hclyhczteífsoeki 

B niöl-



mdlyeket • is két íílc képpen lehet e l . kéfzcteni; 
és ugyan eiofzer: 

A'meleg Ágyakat körös körűi Defzkákkai;keil 
bé-kerétcni azér t , hogy annak idejében, ha a* 
IzükSég úgy hozza magával, azokat Üveg-Táb
lákkal, vagy olajba mártott Papirolfal, avagy pe
dig Defzkákkal, gyékénnyel, vagy Zfup fzalmá-
bol tíináltt fedelekkel bé-leheflen takarni. Mát 

Jodfzor : 
A' meleg Ágyat minden Defzka kertelés nél

kül fzabadon lehet hagyni, és tsak akkor, minek 
manna már a' Dohány mag el-vettetett, azt Ágas 
bogas vékony ágatskákkal kel bé- fedni , hogy a' 
baromfi az o fzokott vakartsálásával az oüa vetett 
magnak ne árthaífon. 

Többnyire ez, vagy a* ma más egyéb meleg 
ágynak többi el-kéfzétéfe egy más közt meg -
c^yez ; melly c* következendökb61ál!ó : 

*f) Azon a' helyen, mellyfe a* meleg agy, 
helyheztetik, ízükség , hogy a* föld 5 ember láb
nyomni melységre áfattafsék - ki , és onnét el-
hordattafsék. 

b) Ezen gödörnek mind hofzfzasága, mind 
pedig fzélefsége olly tágoíságot íbgbljon magá
ban, a* minéműt kivan a* meleg ágy , melly o<la 
épétendó, és cz a* mérték közönségeflen annak 
a' földnek nagyságához alkalmaztaísék, mel í ju 

az 



az ember Palántákkal bé-ül te tni fzándékozik* 
Egy Hód földbe, mcllyet ha az alább cló adandó 
mód ízerént a' majoroskodó Gazda Palántákkal 
bé* ültetni akar, leg-aiáb ki/fz ezer gyökér Pa
lánta fzükséges; melíy fzámnafc meg - nyerésérc 
kívántatik j hrgy a5 meleg ágynak hofzfza három 
ö l , íz.kfsége pedig négy ember lábnyomni, vagy 
pedig miríd lofzízát , mind ízeiét áltáljában vé-
ven két iu'gy * ízeges öl legyem 

c) íg<-h hafznos, hogy ha a* már ki áfotü 
földnek üres helye jól meg-é r t t ló -vagy ennek 
fogyatkozásában juh —- és Tehén ganéjalbé-töl* 
tetik, er'oíTen lc-tapodtatik, 's annak utánna ga-
nci —• vzgy más egyébb lágy — és posvatt vízzel 
eroílén meg - öntöztetik; lehet ide azon fellyúl jól 
k i * fzáratt, és apróra törött,tscifa héjat• is béven 
cgyelétenú 

d*) Erre a Ganéira hordattafsék egy lábni 
rragaíságra jó Zsíros föld,- de elébb fzükséges, 
hogy külömbféle gazból, és kövekből vas ízita 
Wtal ir.eg- riíztítafsék, és jó formán égett Do* 
hány tsutáknak hamujával meg -kevertcísék. 

r) Való ugyan, hogy az illyctcn ágyazás a* 
föld f/inét fellyúl fogja haladni, és ugyan a'végre, 
hogy az erós Zápor es'o ennek ne-árthaíTon, tá
vol köröskörül két ember lábnyomni fzélefségű , 
és mértékletes mélységi áiok áíattaísék, mellyen 
a' zápor csó víz el - folyván a' meleg ágyat él
ne-moshaíTa. 
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f) Szükséges, hogy az ülyctén meleg-ágf 
leg. ottan még a' Télnek bé- jövetele elót kéízé-
t t u é k - e l , hogy a'ganéi a' föld áital ki-gőzölög-
hellén, és a' Levegő égnek hafznos réízetskéjcic 
magához fzívhaffa* ' 

fr) Arra-is különös gondjok légyen a* Do
hány - Termafztóknek , hogy rpinden máícdik 
cfztend&ben a' meleg ágyban frifs ganéit rakattaf-
fának, az elóbbenit ki - hányattafsák; mtllyet vagy 
más egyéb ágyakra, vagy pedigréfz fcerénc ugyan 
csak a' Dohány Pa!ántásra-is jó hafzonnal fordít-
hatnak. 

Mind az által fzükséges, hogy minden efzten-
dobén a' Tél elején a7 meieg ágyon lévő föld jól 
fel- kevcrtefsék, és ennek ízínérc más jó némiü 
frifs föld annyira, a* mennyire az ágy le-ízálloc y 

hordattafsék. A ' k i pedig minden eíztendőben 
frifs meleg ágyat vet , nem fzükség , hogy azt 
ganéjal magaffabbra, hanem tsak mint egy két 7 

vagy háram ember láb-nyomnira emelje-lek 

§. 3-

Minek utánna illy formán el • kéfzétetetet a' 
meleg ágy, a* feljebb emiétett ki-kelet idejében 
vettcísék-el abba a' Dohány mag az itt kivetke
zendő mód fzerént; 

a) A9 meleg ágyon lévcJ földnek kűlsÖ réfze 
leg-alább mint egy fél hövelkni mélységre rá

zattad 



I 

zattafsék • fel, a' többi pedig valamint előbb volt, x 

tígyao azon le-tapodott formán bagyattafsék meg 
azért , hogy a* Palánták ne -ereíztheífenek igen 
hofzízú, következcndóképpen vékony gyökere
ket, mellyek által közönségeden erőtlenekké 
válnak, és az által •ültetéskor leroskadnak. 

h A ' k i a«t akarja, hogy a f Dohány mag 
könnyebben, és elóbb ki - tíirázzék , minek előtte 
azt el - veífe, 24. óráig lalitxomos vízben áztatta* 

r) Hogy pedig a' mag az cl - vetéskor egy 
i untefsék a* földbe, az az: hogy egy helyenne 
jgéij tsopoitos , más helyen pedig ritka légyen , 
ennek az hibának el - távoztatáskra fzükséges , 
ho-y igen vékony, és porhanyú földel egyelé-
teísék meg, mellyet azon fcljúl sárga Dohány 
porral - is meg - lehet fzapoikani. 

A z illy minden kitelheti* egy-érányofság-
gal el - vetett magnak tetejébe ejteísék roftán ál
tal minden hantolságtól meg - tifztítatott vékony 
porű föld, melly vagy kézzel , vagy más egyébb 
könnyű efzközzel egyenefsé tétcfsék, és kevefsé 
le - nyomattafsék. 

e) Egynihány nap múlva meg-lehet az illy 
formán el-vetett magot ganéi vízzel, vagy en
nek fogyatkozásában folyó • vagy eső - v ízze l , 
mind az által mértékleteflen öntözni , melly ön
tő zéft akkor k i - k e l hagyni, a* midőn még erfo 
lágyaktól lehet tartani. 
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/ ) Hogy pedig a' fagy ^ magnak , és réfi 
fzerént a* Palántának fe árthafibn, fzükséges, hogy 
a' meleg ágy apró juh - ganéjal gyöngén meg-hin* 
tefsék. A* többi közöc, hogy a' Palántáknak ne 
krthaffon a' fagy, ez ellen leg - bárorságoílább or-. 
vofság e* következendő, tudni i l l ik : Helyheztef- . 
sék a* meleg ágynak mind egyik v é g é é egy egy 
vízzel meg-telte edény, annak utánna íodortaísék 
fzaímábol egy olly hofzfzaságú vaftag köté l , melly 
az egéfz meleg-ágy hofzfzát ákal-ér je , és ennek 
egy vége ebbé , más vége pedig a' mabba a' víz
zel meg-telte edénybe botsátaísék. Hogy pscíig 
ez a* fzalma Tekerts a1 meleg ágyat ne -é r j e , d$ 
ellenben attól magafíabban fe légyen egy ember 
lábnyomninál fel emelve, illy eíetre Uctp&ék a* 
meleg-ágy közepébe egy két ágú karó, mc'ly a^ 
emiétett izalma tehertsec áltáljában egyenlő ma* 
gafiágban tartsa. 

g) A f ki ellenben a* meleg ágyat üveg ab!a* 
kokka l , Defzkákkal, vagy Gyékényekkel bé-kí 
akkor ugyan a5 fellyebb cmlérett juh ganéit, és 
z9 moft eló hozott Izalma kötelet k i - h a p h n f a , 
mind az által el - ne mulafía , az üveg ablakokat, 
Defzkákat, vagy Gyékényeket f/ép tsendes i.ió-
ben az ágyról le-ízedni azért , hogy ez áital a* 
Palántákra a* ma igen hafznos írifs Levegő ég a* 
mennyire lehet bé - hathaflbn ; mert való az , 
hogy azokban a' Vidékekben, mellyekben a* Tar
tománynak belyheztetéfe miat végbe lehet vinni , 
hogy a' meleg ágyak minden bé-fedezés nélk:'4 
fzabadon hagyatachaííanak, mindenkor erőífebb ^ 



és tart'íTabb Palánták teremnek, mint fem azok, 
roellyek a' bé-fedett ágyakban el • gyengülvén 
erótlcniil neveltetnek* 

A f földi Balhák ellen , mellyek a' Palánták-
nak gyakran , és pedig nevezetedén fzoktan?.k ár
tani el •annyira , hogy íokízor a' meleg ágynak ct-
kéí'zétésében , és a' magnak e l -vetésében tect 
m u n k t , és faradságot álcaljáhan hafzontabnná té-
fzik , az itt következendő több tapafztaláíok által 
helybehagyatott oltalmazó orvofcágokkal lehet élni: 

a) Hogy ha a* meleg ágyban lévé Ganéjra 
hordatott föíd minden cíztendóben Dohány tsu-
iákból égetett hamuval, vagy 

Dohány Porral , vagy 

0 A* féső csináló fzemetjere ki-hordatott 
marha fzarvbol fcréfzúlc aprólékos hulladékokkal 
jó formán meg - kevertetik; vagy pedig 

</) Ha az egéfz meleg á g y , és a' ki- tsirázó 
Palánták ollyan vízzel öntöztetnek meg, a' melly-
ben Dohány Levelek, vagy pedig ezeknek tsu-
tái fózettettek. Végtére \ 

c) A z által-is meg - lehet a* Palántát az em
iétett Balháktól oltalmazni, hogy ha minden efz-
tendóben új Palántás, az az: meleg ágy kéfzc-
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tetik; mind az által mivel az abból való régi 
ganéi, — és földnek ki-hordáfa által a* Dohány 
Termefztónek munkája fzaporodik, és más egyéb 
gátláíok - is okoztatnak, arra való nézve cz nem 
annyira javafolcatik, mint a* feljebb eló fzámlálu 
hafznos orvofságok tanátsolcatnak, 

§• ?• 

Minek utánna már a' Dohány Palánta mint 
egy öt Le vétó vélett, és ezek közóla ' két elsólcg-
alább két újai fzélefségre nevdkedet, ideje, hogy 
által-Últettcfsék; mert ha igen el - no , az új 
földben igen nehezen fogaríodik meg, azon feljut 
az iliyetén késóre keltt el* hallafztás azt növésé-
ben-is igen hátráltatja. 

$. 6. 

Azon eftve, melly után következő réggel a* 
Dohány Tprmefztft ki-akarja Palántáit az ágyból 
fzedni az el - ültetésre, fzükséges (hogy ha már 
előbb az ágy esé által jól meg-nem ázot) azt 
vízzel annyira meg - öntözni , a' mennyire kíván
tatik , hogy egy réfzint a* Palántát gyökereftó' 
könnyebben ki - lehéífen vonni , más réfzént a* 
fökl-is annak {gyökeréhez jobban ragafzkodhaífon. 

V 

A% iliyetén ki - fzedéfe a' Palántáknak reg
geli idóre! rendeltefsék , minek utinna a;ról a* 
hannat már egáfzfzcn le-hal lót . 

A z 



A z így gyökereitől ki-vonytt Palánták 
ftílá hulladékokkal egy ü t , mellyck azoknak gy<* 
kerciken függenek , heiyheztefTsnek valamplly 
Dézsának, vagy akár melly más Edénynek fene
kére déló félben; ebben az edényben pedig tsak 
annyi gan^'i, vagy más ollyan víz lágyén, melly-
hen juíi - ginéi ázot , hogy a* Palántát gyökerénél 
feljebb c l - ne borítsa. 

Tüyen móddal cl - lehet ugyan a* Palántákat 
azoknak Jegkifltbb ártalmok nélkül egynihkny 
nap:g tartani; mind az által mindenkor jobb, hogy 
ha meg azon nap, mellyen ki - fzaggattattak , eft-
ve féle a* nékiek cl-kéízétet t tőidbe ál tal-úl-
*suetnek. 

KAK-



H A R M A D I K T Z I K K E L Y . 

Á Palántáknak Által - ültet éfekról mind 
az ideig, még a] Levelek le-Szagga
tásának ideje hé - nem következik. 

Dohány Palánták által- ültetésére az ollya-
tén Hód főid leg - haíznofíább , a' melly lejtős 
helyen, és a* [zellernek ízabad menetelén fekfzik 
vagy épületek, vagy Erdők közöt Dél felé, a' 
hova ugyan mind a' nap ereje, mind pedig a ! Le* 
vego- égnek élreto fzelliztetéfe b é - h a t h a t , de 
a* hol mind az által az er.ós fzél kárt nem tehet a* 
Palántákban. Ezen feljúl az oljyatén Dohány ter
mo földeknek kár nélkül való meg-taitáfokra, a* 
hal az igen erós fzélt&l lehet tartani, tiitcttefsék 
köröskörül Török búza (Kukurkza) mellybe a* 
feértelen fzélnek eleje, melly által nem tsak a' 
Dohány Levelek meg-rongyosítatnak, és le-lzag-
gattatnak> de a* Palántáink fzára-is le- töret te
tik , bé-űtkö'zvén, hathatós erejében meg- fogyat-
kozhaflbn. A'Dohánynak nagy hafznára fzolgál az 
i s , hogy ha annak földétől nem mcfzfzc vagy fo-

j lyó víz folyik, vagy annak fzomfzédjában T ó , 
vagy Motsár fekfzik; mert nem tsak azért, hogy 
ezeknek közel letelek miat a' Palánták öntözéfe 
lijeg-könoyebltetik, hanem azért - is > mivel az 

ezek
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ezekből fe l . crefzkedó ködök , és Gózöléfek a* 
Dohánynak igen kedve(fck. 

A ' kinek több Dohány termefztö földjei 
vágynak, helyeién tselekefzi, hogy ha azokat 
változtatja y vagy leg • alább efztendo közben , 
hogy ha az ollyatén változtatandó föld Qgarúl nem 
maradhat, azt más Veteménynek termékenysí-
gérc fordítja, 

$ *• 

A9 Dohány Palántát akár minemű föld meg-
neveli, ha a' nyár mértékletes; jól fehet, hogy 
az ó leg* nagyobb tökéllctefségére, az az: nwn-
dcuvjkben helyes növésére kövér , és nedves föld 
ki\hntacik. 

A z e* féle tzílnak leg-jobban meg-felel a' 
kertbéli föld. 

A z újonnan fel-fogott , és fel-fzántatott 
föld, mcilytól ha a' fzükséges jó munka meg-
nem kéméltetet, nagy foganatofságot, és különös 
c!Ó• menetelt ád az abba bé-paláncáltt Dohány
nak. Ellenben ennek az igen nedves; föld ártal
mas, mivel hogy ettól büdös olaj fzagúvá, és 
goiomba Só ízűvé válik. Mellyre való nézve igen 
j ó , hogy ha a' Dohány termő föld nem felet
tébb való Lapofságon, és igen mély törékenysé
gen fekfzik, hogy a' fok esék miat kelleténél to
vább megne- nedvefedjék, mert illy formán a* Pa-



lánták utóbb-is meg - posvadni f és végtére el
rothadni fzoktanak. 

Az ollyan helyeken pedig, a f hol a5 földek 
IcjVŐífen fekízenek, azokat ett'ól az ártalomtól a* 
képpen lehet meg-menteni, hogy ha azok körúl 
vagy hofzfzába meneteles, vagy azokon kercfztör 
kcrcfzt Barázdák áíátatnak, mellyeken a' felette 
bóvclkcdS viz le-folyhaííori. 

Mennél puhábbá, és porhanyóbbá tétetik a* 
főid tobbízeri fel - kapálás, ízántás , és Baron:Vi;>s 
által ? annál jobban u'Óntk, és nevekednek az oí-
Ivánban a' Dohány Palánták. 

A' fzorgalmátoflabb majcroskodo Gazdák 
meg.fzokták az ollyan földet háromfzor fzáfltani, 
és ugyan eft/zer az ófznek — máfodfzor a' Tél
nek elején, és végtére harmadfzor egynihány na
pokkal e lőbb, hogy (em a* Dohány Palánták ab
ba cl - últetteííenek. A z el Ó, és máíodik fzán-
táskor a' föld egyedül tsak meg-keverterik , de 
ellenben a' harmadikban már ágyakra, és Baráz
dákra ofztark - eh 

r- A z alább következő %dik Szakafzban ( § . f . ) 
fbglalit okokra való nézve fzükséges, hogy az 

'agyaknak fzéleísége a* Barázdáké pedig i £ 
ember lábnyomni mértékű légyen; következén-
dóképpen kívántatik, hogy az ágy a' Barázdával 

együtt 
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cgyStt 10 ember iábnyomni fzélefséget tegyen % 

*s igy tehát egy 1600 négy fzéges <$\\\(nuadra~ 
ta orgia*) Hód földben lehet fagyat, mellycK* 
nek mindegyike 40 ölni hofzfzasagí}, belyheztetni. 

Ugyan azon a* napon, mellyen a' Dohány 
Palánták által úitecenduk , az ágyak jó formán 
meg - ba ronákaílának, ho.>y £ külömbfjle tervek-
rek , és gyomoknak gyökerei ki-irtatván a' told 
ízínére juüának, és hogy az ágyak-is egyencíícb-
bé tétecheŰenek, a' hantos föld öfzvc morzlol-
taísék. 

$• 4-

Magyar Orfzógnak ncmelty Vidékjeiben a* 
Dohány termő földek éppen meg-nem trágyáz-
tatnak, melly dolog valamennyire abból az okbút * 
tör ténik-meg, mivel hogy némelly több cfzten-
deig nyugodott földek a' Palántáknak bé-követ
kezett el-iiltetéíck idejekor újonnan fel- fzántac-
tak. Mind az által mennél jobban meg-ganéjez-
tacik az oilyan föld, annál fel - gerjelztetóíTebb , 
vagy-is fel-gyullafztóflabb vaftagaüb , és nchs* 
zebb nyomtatékú Dohányt terem. De ÍÓképp 
fzükséges, aogy az ollyatén föld jól meg-gantjoz-
taísék, mellynek az alja nedves, és hideg, mivel 
hogy ebben ált -a' Dohánynak mind finonubb olaj
sara , mind pedig nagyobb sóísága , következén-
dóképpen illatjára ; és ízére való nézve - is betscí-
febbé válik. 

A z iliyetén földeknek trágyázására leg • jobb 
a* juh gaoéi, ezután következik a* fzarvas mar/ 

ha 



ha — és l ó - g a n é i , cte azutolfzor mondottal fu* 
képp a* hideg fenekű földeket lehet ganéjoznú 

De még a* Dohány fzárai-is ftöfznos trágyá
vá válnak 5 hogy ha azek Leveleiktől n.ár meg* 
fofztatván apróra vágattatnak , és a* Dohány alá 
renccltt föld közé b é - í z á n m n a k ; mind az által 
a' Sovány, és kemény földben az emlétctt Do
hány fzárak annyiból elégtelen-k, mivel hogy, 
ha tsak más Iftállóbéli ganéijal meg-nem e^ye-
letetnek, igen késó rothadáuiak* 

Mivel pedig más egyéb akár minéniú Palánták 
kezöt a' Dohány leg-inkább ki - ízokta ízívni a* 
Jö!d ncrivefscgét; ana való nézve az ollyan me-
fterséges t rágyák, mellyek többnyire a' megkérés
ben-igen kcíecielmeíick , r.em tanátseflak. Mert 
a* Ganéjnak jól meg-kel rothadni, és hem - is 
kel azt leg-ottan a' föld közé keverni, mihelyelt 
a* fzántó földre ki - vitetik, hanem fzükseges, hogy 
minek előtte a' máfodik fzántáskor a* föld közé 
fzántaísék, azon egynihány napig cl-terétve ma* 
radjon. 

Már pedig mivel az illyetén Ganéjd való 
Bánás Tavafz vége felé vjtctód.k végbe, nem 
keli tehát attól tartani, hogy a' Napnak stíió me
legsége a' ízár.tó fokion íztílyel teretett Ganéjnak 
Zsírját ki-fzivja : sot inkább azon sós, és földes 
rcfzetsktk, mellytkkel a' föld közé keverte pa* 
r.éi bír, a' téli csók, és havak által íe! - ázván , 
*y földet különös' Teimtkenyseggel meg-fzapoiít* 

ják. 



ják. Ez tehát elég oka annak, hogy minden Do-
hány termefztö Gazda tehetsége ízerént azon !£• 
gyen^ hogy a' trágyát még a* Télnek bé* érkezeié 
eiót a' földre ki-hordaiTa. 

§. ?. 

Valamint már feijcb meg - mondator, hogy 
melly idö váhíztafsck a' Dohány magnak el -veté* 
sé re , fzinte úgy a* Palánták el-úítetefekor • is 
fzükséges mind a* Klímának helyhe2tctését (az 
az: az égnek minemű méitékletcfségc alatfekfzik 
valamelly Tartomány) mind pedig a'kikeletnek 
íxokott változásit tekéntetbe venni. A ' Do! ány 
Palánták cl - últctéíc idejének közép pontjául le
het válaíztani Pünkösd Havának \Május} elejét. 
A" Palánták ekíiltetéfe pedig vitciÉdjék végbe Vá« 
lamelly borúkt Napon, és a' mennyire lehet e?í 
után , nem pedig fzáraz, és meleg idiben. Áltál
jában a' Dohány Palánták el-Ültetésére Icg-alkal-
metodább az eftvél; i dö , melly rz következő reg
gel az ej ültetett Palántákat valamennyire még
is lehet öntözni. 

Minek utánna már a* feljebb meg
mondatott múd fzerént a* föld el- intéztetett 
cs rendes $\ ember lábnyomni (zélefség'ú ágyakra 
fel - ofztatot, az ágyba kercfztúl 4 Dohány PaláfU 
ta úgy ídtet tcfsék-el , hogy mind égyík kér Ph+ 
lánta közöt ií ember Iábnyomni üres hely há-
gyatafsék; a* ma két Palánták pedg, ínellyek 
az ágynak két fzélén a* Barázdák idé állanak , 

azok-



32októl fel ember lábnyomaira távol óitetteíTc* 
nek ; és mivel mind egyik ágyban, a1 Palántától a' 
Barázda felé fél eir.berx lábnyomni üres föld ma? 
rad , maga pedig a' Barázda i ! lábnyomni fzé-
íef§égÜ3 illy formán ez a' két agyközöt hagyoit 
üres hely egy más ellenében léízen ismit öízveseg-
gcl i\ ember láfcnyomni fzélefbégú, követkizen-
dóképpen az e* féle el • intézés által a' Palánták 
fém fogják cgymáft a* növésben hátiáltatív , a' 
Dohány termcfztó Gazdárak-is az ágyak közöc 
fel 's alá való járására tagoltabb útja léízen, hogy 
ha a* Karázdák felé álló Palánták két ágy ellenébe 
úgy ültettetnek, hogy a' Ia:ázdán által egy máft 
nc-érheísék. , 

Ugyan ezt a f módot kel meg - tartani az 
ágyaknak hoízízában-is úgy, hogy n inden kén 
Palánta közöt a-j ember lábnyomni üres hely 
hagyattafsék. 

A* Dohány Palántáknak az illyetéh el-últctc-
fek módjok fzerént egy Kód földbe, melly, a* 
mint feljebb emiétetett , 24 ágyat, mind egyikét 
40 ölnyi, avagy 340 ember lábnyomni hcfzízaíá-
gura vévén , foglal magában, nem fzükseges 
ugyaa több gyökér Palántánál; mind azá l 
tal nagyobb bátorság kedvéért arra az efetre, a* 
midőn valamelly clienkezó iciÉnek ereje a* Palán
tákat femraivé tehetné, tsnátíos, hogy egy Pa
lánta helyet mindenkor kettó egymáftól mint egy 
4 hovclknire távol likét tefsck , és tsak három 
.vagy öt hét flpújva, mintk titánná már a* Palán-

fiák 
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pák valamennyire meg - erésöttek, és %t tgea kt* 
2el létei rr.iat egymaft a' növésben hátráleítbat-
©ák, egyet nzok köziíl, a*melly eiódenebb, vagf 
ha pedig mind a 'ke t tő jó ci'ÓLen állana-is, mind 
a* által még- i s mindenkor egyet liclyeből k i kd 
pufztítani. 

Hogy pedig valamint afc ágyaknak fzélefsá* 
gében, úgy a' Palántáknak egy máílól való tá
vol-állásában az igaz méiték /i,cg-taitaf*ék, illy 
efetre az clsó ágynak fzártáfa, is egynihány Pa* 
lámáknak bé - üitetéfeker \<rteí&ék egy lé iz , a' 
»«llyre az igaz mérték vagy fel - m«tfzve, vagy 
pedig valamelly abba fzfgezctt foggal meg- légyea 
Jegyezve, és e* fzeréat olztaísék-el az á g y ; más* 
külömben pedig utóbb a* Dohány Termeízió e' 
nélkúl-is magából a' gyakorlásból könnyen meg-
fogja mérsékelni mind az ágynak r.eg-adandó izé-
l tUégtc , mind pedig a* Palántáknak egy más kö-
zöt meg.hagyandó ürefségét , ámbár némcllykof 
egy - két hövelknyivel hibázzon • is , -mivel hogy 
•z iliyetén tsckíly hiba ttkéntetbe nem vetetik* 

A ' Dohány Palántát az & el - últetéftkor nem 
kel a' földbe ígyen cízve nyomni, de ellenben 
annak az 6 igen hofzízú gyökeréb&l valameliy 
tsekély réfzctskét Körömnél e!-kel tsípnij hogy 
pedig a' Palántának gyökeve egyéneden álljon a* 
földben , enrek végbe * vételére vételiek t ízkö-
zúl egy gömfcölö hegyes últetó, *s leg-alább egy 
ember lábn) emni hoízfzatágú fa, mellyel a' told* 
bt ©Ily mély l i k , a' minémú a'.Palánta G y ö k e r e 

6 nek 
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nck c l s i Icveletskéig abba való bé-dugására íiük* 
ségesnek knni találtatik, tételsék, 's annak után* 
na a' föld ki-terjefztett Tenyérrel a' Palánta ko
rúi eróíTen lc - nyomatta sék. 

A* többi közöc lehet a' Palánta korú! leg
alább három újnyi ízélcfségú tál formájú mélysé
get hagyni, ho^y az Öntözés atkalmatofságával 
annak gyökerére bé - ízivurkozáiidó víz fzcljel ne 
foljon. 

A ' ki a' Palániák kétfzeri ^tit^ tiltetésétái 
fáradságát nem kéméllené, annak valóban gazdag 
gyümöltsét venné; mert akkor a' Dohány Levéí 
ízebbé , nagyobbá, kövérebbé , és nehezebbé vál
na , következendóképpen mind az ára, mind pe
dig a* mértékben léví nehézsége nevekedne* Dc 
az illyen máfodfzori által • töltetéit már Sz. Iván 
Havának (Június) vége felé kellene meg* tenni, 
és hogy a* Palánták annál korábban verheíTcnek 
magoknak gyökeret , azokat elején fzorgalmatos 
Öntözéflfel volna ízükséges fegétgstnk 

A* Dohány Palántáknak kétfceri által últcté-
fekre fzükséges, hogy a' Hód fold valamennyire 
tágoflfabb légyen, mivel hogy a* Palánták az első 
Ültetéskor tsak mint egy fél ember lábnyomnira 
egymáftól ültettethetnek, mellyre való nézve egy 
Ii* négyízeges ölű Hód földből az clso által-ül
tetésre tsak egy négy fzeges ö l , következendo-
képpen íztöd réfz kívántatik, a* többi fáradság 
pedig, mcilyct a' máíödik által - ültetés látfcatik 

meg-



U*eg-kívánni, azzal könnyebedik meg , hogv az 
e' féle kétfzei i által - ültetés után az e!só kapálás 
már fzükségtelen. 

Szükséges pedig, hogy ha a1 Palánták a'föld
bél k i -vé te tnek , ez vagy eió után töjténryék 
meg, vagy pedig egy eftvével elébb a' föld an
nyira meg - ön töz te lek , a* mennyire ízükstges-
nck lenni fog. látfzatni, hogy e' képpen a* iöld-
ból ki-vonyít mind egy egy Palántának gyökeré
hez kevés föld ragadván, azzal egy üt által - últeu-
tcttieísék* 

f 6. 

A* Palántáknak fzorgalmatos öntözéfektoj 
fl igg, hogy valamelly föld (ck, és jó Dohányt 
teremjen, mert mivel a' Palánta a* nélkül - is nem 
if en mélyen iill a 'földben, annak nedveísége jgen 
korán ki - (zárad , 's végtére el - fonnyad. 

its innét vagyon í hopy nemes Magyar Or-
fzágir-k fok Dohány lermelztó vidék jeiben idónek 
elöcte k -veivntk a* Palár.ták , mivel hogy azok 
íoha feni öntöztetnek meg. fis valóban egyedéi 
ts k a' tzo galtnatos öniftzcstél \iielteiik, hogy 
a* Dóháüy az ó töveset korán végezhette, és teW 
lyes meg-érését még aT nyárnak vége el'ói ve* 
heiíe. 

Hogy ha már a* I eve'ek olly nagyok í högJT 
a* Dohány izár köiúl lévé földet magok be - fed* 

C a hetik ^ 
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hetik , a' napnak égető métere a* Dohány Palán
táknak már többé nem oliy könnyen árthat, 's 
tk tor aj utóbbi Öntözés-is tcliyefséggel ki -ma* 
radhat. 

Hogy pedig a felettébb való öntözés - íj ár
talmas légyen a 'Palántáknak, ki-tetfzik abból, 
hogy a' föld feneke az által k i - áz ik , nieg-nyer-
feícdik, az & termékenysége meg - velztegettetik , 
i$ az azon termett Dohány (cm állandós, rolzizii, 

áltáljában minden réfoeirc való nézve igen hit
vány. 

A f Palánták meg • öntözésére foha fe vétef-
sek kúe víz, hanem ar.ok vagy es"6»vagy folyó-
vagy pedig álló vízzel öntöztellenck meg. Hogy 
ha pedig az illyen víz az öntözés előtt e^y ideig 
apró juh - vagy más egyébb Ganéjon valamclly 
edényben állót, és többfzcr fel-zavaiftatot, az 
illyen a* Palántának mind növésére, mind ízépsé-
gére , mi»á pedig jóságára való nézve fokkal al-
kalmateífabb, és hafznoííabb* 

A z öntözés irindenkor vsgy reggel, vagy 
pedig eftve vétetödjék végbe; jóllehet az eílvéli 
hafznoí&bb a* reggelinek 

§• ?i 

Hogy ha már a' Palántának ké t , vagy három 
Levele vagyon, ideje, hogy az valamelly könnyii 
kapátskávaí mcg-kapáltafték, vagy a' mint máfok 

neve-
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nevezik, meg - porhanyózt3fsck ; d? azönb-n a' 
moft émlétctt Pörh^nyéízaskor arra kel vigyázni, 
hogy a* Illanta Hegyének igen kisded , és gyön
ge Levelei közé fold-ne ellen, melly az egéfz Pa-
lántác meg • vefzcegetné, és tellyefséggel cl-ron
taná. 

Ez a* kapálás, vagy az úgy nevezett Porba* 
nyózás a' Palánták el-últetéfe után három héttel 
későbben vétecódjck végbe; mind az által arra 
jól kel vigyázni, hogy ez a* munka fc meleg, és 
fzáraz időben , ié pedig legottan az eső után mcg-
ne történnyék. 

Ha ez a' Porhaoyózás, mihéft utánna már a' 
Palánta felényi nové:éu el - ér te , minden két hét
ben meg-újitarik , és czenieljul a* Gyom - is ki-
irtatik) az iliyetén meg-kapáltt, és nieg-tiízioga-
totc Palánták mind erejekre, mind pedig fzépsé-
gekre való nézve íokkal inkább külömböztetnek 
a/.októl, mellyek az iliyetén gondviíclésben nem 
réfzesuinek. 

Minek utánna a' Palánta már felényire meg-
n'ftt, és már több Levelekkel - is hóvelkedik , 
ízükséges, hogy ennek törsökéhez annyi föld há-
iítjísék , hogy annak alsó levéléit fel •érje, és üíy 
formán minden Palántának türsöke a* fzeiént röí-
t e í sék - fe l , valamint a'' Kukuritza^ fzokott ü l -
löketni. 

C i §. «. 



Mivel pelig a* fok féle Bo>mk k :*zöt vagy. 
fttk ollyanok-is , a% kik »• Dohány Palántának 
háborgató Ellenségei, úgy mint: a* Tsigák, Htr* 
ny'k y és az úgy nevezett / > ' ^ Ltpyek ; arra való 
nézve ezek ellen több cap.fztalás által helybe 
hagyatott orvofságok e* következendők. 

*) A' Htrnybk ellen; az a' föld, mellybe a' 
Dohány Palánta e l - űl te t te te t , vetefsék-bé körös-
köriül lcg-alább egy tenyérni fzélcfségre Kender 
maggal. 

A* többi ártalmas Bogarak ellen; a' Dc* 
hány termo föld ganéj«ztafsék - meg a' fésé 
tsináló fzemetére ki - tiánytt aprólékos marha-fzarr 
fzemettel, vagy 

e) Dohány ísutákból égetett hamuval; é$ 

ŐntöztelTenek meg a' Palánták ollyan víz* 
Jt\, mcllyben Dohány • Levelek főzettek, vagy 
pedig 

é) Igen aprq Dohánya Porral hintefieneta 
*r:eg, 

A* kender mag eU vetésén kivűl úgy látfzik, 
hogy a* Dohány hamu % vagy pedig ennek fogy. .c-
kozásában más egyébb hamu-is leg-könnyebb t 

és 
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és bátorságoflabb orvofság gyanánt fzolgálhat aa 
ártalmas férgek ellen , de arra kell vigyázni t 

hogy ez a* hamu leg • ottan még az utolsó Baro-
nálás elótt tsendcs időben , és a' mennyire lehet 
korán reggel, a* midón a' harmat aoég el - nem 
lún t , el • hintefok. 

A* Dohány Palántának fzárán alul , vagy an« 
K ' k közepette lévő tokos, vagy rongyos Levelek 
korán , éa pedig még az utolsó kapálás — é% 
f e l . töltéskor fzaggattaíTanakle , nem külömbeh 
annak fatjai, és hónaljai irtaíTanak - ki . Arrava
ló nézve fzükséges, hogy a* Dohány cermefztft 
Gazda minden nyoltzsdnapban az egéfz földet ál
tal járja, és a' Palántákat jól meg-visgálja. Mert 
a* mint már feljebb-is meg-mondatott, hogy ez 
illyctén vendég -növcvényck, mellyek réfz fzerént 
a* Palántának torsokéból, réfz fzerént pedig a* Le
velek köziil bú jnak-ki , a* Palánta nedvefségénsk 
nagy rqfzét magokhoz fzívják, következendő kép. 
pen a* hafzonra való Levél kéntelenétetik erőc-
lenebbé, és kiíTebbé maradni. 

Azon feljűl az • is ártalmas , hogy ha a9 Pa
lántának fzárán igen fok Levelek hagyattatnak-
meg, mivel hogy egyik 2! máfikának nedvefségéc 
e l - fz íván , áltáljában meg- vefztegettetnek; de 
még az - is káros , hogy ha 2! Palánták, minek 
előtte virágoznak, és magot hoznakle-nem fe
jeztetnek, mert ez által a9 j ó , és finom olajról 
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•neg-fbfztatn^k a' Palánták, '« azon felfal mentM 
hamarabb vingzik a' Palánta | annV inkább kén
telenétetnek a' Levelek az <4 növéfekbun hátra 
maradáft fzenveduL 

Egy Dohány Palánta fzáron tsupán tsak J 
vagy 10 leg- fzebb levelec lehet meg-hagyni; 
ellenben tsak a' kiválttképpen magas , és erős 
{záron maradhat-meg i a levél. 

Minek utánna már a* Dohány Levelek felé
nyire meg - n&tek , az egéfzségeíeket, és fzépeket 
könnyen meg-lehet külömböztetni, következen-
diképpen a' felette valók, és hieványak fzagga^ 
eeflanak - le. 

Mert ef képpen a* kevefebb fzámmal meg-
fcagyattatott, és válogatott Levalek nagyobbak , 
és vaíhgabbak Ufznek, 's illy formán a* Dohány 
*«rmefzt4-is annak idejében fogja tapafztalni, hogy 
a' ki-írtotc Leveleknek el - veíztétében ama 
meg - bágyadtaknak mind nagyobb nehézsége , 
mind pedig feljebb való ára által inkább nyert , 
feogy fem ve íz te t. 

Minek előtte a* Palánta virágozni kezd, fzük* 
eéges , hogy annak teteje olly mélyen le - metfzet* 
tcfsék , hogy az elsó levéltúi fel-felé tsak miniK 
e g y ftégy újnyi magafságú pufzta izár maradjon. 

A* Palántának le-fejezésében arra kel vigyáz-* 
f i i ho$y ennsk teteje clcskéffel vétcfsék-el , \ 

annak 
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•nnak utánna a' Vágás helye leg - ottan vagy 
• K v a R g a ! , vagy leg-alább ugyanazon Dohány 
termé földel bé-mázoltafsék , kogy a* nap
nak siitö melege a* Dohány Palánta ízárának ned-
vefbégét ki • ne fzivhaíía. 

Valamint a' Palántának le - fejezésáben, fzin« 
te úgy a* felette való Leveleknek, és hónallyak-
n?k "ki-irtásában fzükséges, hogy a! majoroskodó 
Gazda minden kitelheti vigyázattal azon légyen, 
hogy az iliyetén elővett munka a* Dohány fzár-
nak fok féle rán^atásával ujtyan azon e^y ideben 
vé^be ne-vétenék. Arra való nézve a' Palántá
nak c' féle tifrtogatását különös időkre kel el-
ofztanif és pedip; els'4 izbsn tiak a' hibányos Le
veleket, máfodfcor a* felette valókat, harmadszor 
a* Vendég n'óvevényeket, és af Palánta tecejét 
kei el-venni, hogy a' Palánta egy fz erre olly (ok 
nedvefségnek k i - úzéfe által az ó fzárában, és 
Leveleiben meg-ne sértetöcijék. 

A* Dohány fzárról illy formán le - fzaggatott 
Leveleket, és Vendég növevényeket meg-lehet 
a* napon fzárítani, és porrá törn i , melly porc a* 
következendő esztendőre a' Palántáknak az ártaV 
mas Bogarak, és férgek ellen való meg-hintéíék-
re el-lehet takarítani, 

§• 

A* Palántáknak el • űltetéfek után mint egy 
né^y Hónap múlva azoknak némclly Levelei fcetf 

derek 
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Jenek érni , mellyeket a* Dohány fzárról lcg-ottan 
le kei Tzaggatni, és igy kel folyváft bánni azok
kal a* Levelekkel - is , mellyek bizonyos jeleit 
rcutatják meg - éréfeknek, 

Mellyre való nézve a9 Dohány földet több-
fzer meg. kel járni, és a* Sárgulni kezdett leve
leket a' néikiil , hogy ártalmas légyen , ámbár 
nem mind egy éránt érettek légyenek-ís , le-kel 
fzaggatm. 

A 9 Dohány tevelek valóságos, meg • éréfek* 
iiek jelei e* következendők: 

a) Ha a* Levelek az o eleven zöld fzínekec 
él - vefztik; 

F) Ha magokból, ^er'Ós roéz/zagot botsáta- . 
fiak; 

0 Ha begyeikkel a9 föld felé lankadnak; & 

d) Ha azoknak meg-Jillettetéfektól az em
bernek ujai öízve ragadnak; és végtére 

e) Ha által világozó sömörr, és fakadékokat 
kapnak, és ha az oldalai sárgulni kezdenek. 

§. I I . 

Azokat a9 Palántákat, mellyek magnak meg-
hagyattatnak, meg-kel ugyan a9 rothatt Levelek* 

tó i , 



t ő i , ésmas cgyébb fzívó növevényekt<>l tlftto?,**. 
n i , mind az által a' többi egéízscges Levelek 
mind addig meg-hagyatta íTan*k a' Dohány fzá-
ron, még a* mag teílyefsé gel nv:g • nem érik* 
Azon feljúl pedig , hogy minden Palánta mel lé , 
melly magnak hagyattatot ( mellynek mindenkor 
a% leg - fzebbet kel válafztani) egy karó üttetik , 
és a' Palánta ehez vagy tsádéval , vagy pedig 
hárs fa héjai tágoífan köttet ik, a* többi gonrlvi-
felésére való nézve*is úgy kel véle bánni, vala
mint más egyébb Palántákkal, Mind az által még 
is jobb, hogy ha a* magnak hagyott Palánták 
ollyan kertbe ültettetnek, és neveltetnek, melly 
a' fzéltiSl nem haborgattatik; és ezeknek nem - is 
kívántatik igen nagy hely, mivel hogy az e* feje 
magnak hagyott Palántákat nem ízükség olly 
meízfze egymáftól ültetni , mint amazokat , 
mellyek Leveleket nevelnek; *s azon feljúl mivel 
tsak egy magnak hagyott Palánta-is annyi magot 
hoz, hogy az abból nitt Palántákkal ao igái föl-
itt bé-lehet ültetni, 

$. I*. 
Igen fzükségcs arra-is vigyázni/Jhogy a* 

Dohány mag íe igen nagyon el-ne érjen, de el-
lenben éretlenül fe maradjon; mert az igen el
érett mag lókkal könnyebb , és gyöngébb ; és az 
el - vetés után va ĵy igen k é s i n , vagy pedig ép
pen k i fem kél , azon feljúl az ebból nótt Palán
t ák - i s kozönségeíTen gyöngék, és roskadok fzok-
tak maradni. Ellenben az éretlen mag me^-penéte* 
Ifdik, meg-fúl , és k i nem kúi 
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A ' jól meg- érte magnak jelei e' köverke« 
t endók : 

a) Ha a' magnak hagyott Dohány Palántá
nak ízárán lévó Levelek többnyire sárga pettege-
téfekkel vágynak meg - hintve, és egéízfzen a* 
fold felé lankadnak. 

/-) Ha a* magnak hövelyein ide 's tova tsak 
alig éízrevehetó hafadáfok látfzatnak ; és 

r) ITa a* mag hövelyei igen le-hajólnak a' 
fcld fele. 

Akkorpédig már igen el - éret a' mag, a* mi
dőn leg- kiílsbb illetés által • is herelyéb'ól leg* 
ottan ki - dói. 

Mihelyt a* mag igaz, és valóságos meg-éré* 
sének a* mofl aló fzámláltt jelei látfzataak , leg* 
ottan annak hövelyei fzáraftol a* Dohány tör ak
arói le-metfzetteííencjk, tsomóba k#ttelfenek , és 
Valamelly rejtek helyre egymásra le-rakatts(iá
nak, és a' képp egynihány napig ott hagyattad 
íanak, még ir:agoktól valamennyire kietlen b'úzt 
nem botsátanak. 

Minek utánna már a' magnak mind feikkafz* 
táía, mind pedig meg-keléíe végbe vé te todöt , 
aggattaíTanak fel a' tsomók olly árnyékos helyre, 
a' hal a' fzellönck nints ereje, és tsak akkor vé-
teliének - l e , midőn a' mag az ó hövelcbói a' for
gatás által könnyen ki - hull. 

ugyan 



Ugyan tsak végtére k i - kell a* magot annafc 
hövdéből fejteni, héjából, és polyvájából ki-tifz-
t í tani , és valamelly fzáraz helyen tálban y vagy 
más egyébb fedeleden edényben e l - t enn i , és 
gyakorta való forgatás által mind addig jó gond-
Ját vifelni, még az '4 hafzon vételének ideje ci
nem érkezik. 

NEGYEDIK TZÍKKELY. 

jf Dohányai való Bánásról, annak Bé* 
takarítafa utÁn dt> utolsó meg-kelés* 
nek végbe vételéig, és annak el-érke< 
zett hafznos el-adÁsaig. 

$. i . 

^J"inek utánna már a' meg értt Dohány Levél 
a' feljebb bé-hozott mód fzerént a' Palánta fzárá-
rol le - fzaggattatott , fzükséges, hogy az vala
melly fzáraz pázíitra , vagy mezőre , melly 
gyékénnyel , vagy fzalmával bé - légyen íjd-
v e , a' napon izéljél teregettefsék, és e' Kép-
pen egynihány éráig gyakrabb forgatás közben 
fekve hagyattaísék, mind addig, még a* naptói 
meg • nem melegfzik , és meg-nem fonnyad; de 
ellenben arra-is jól kell-vigyázni, hogyjmeg-ns 
fzáradjon. 
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§. a. 

Ag c* képp a' naptól meg-melegedett Do« 
hány Levél mind ízélefségére, mind pedig hofz« 
fzaságára való nézve egyenétrfsék-ki, 's annak 
utánna 60 vagy 80 Levelet egybe vévén egymás* 
ra rakásba fckteísék. 

Annak utánna valamelly tsűrben, vagy Paf-
tában, vagy akár melly más a' nap ellen bé-fe
dett helyen vettefsék egy fzalma ágy olly formán, 
hogy annak közepe kevefsé halmos, vagy-is dom. 
borodott légyen ; E z meg-lévén, a* feljebb em
iétett Dohány rakáfok vagy kosárban, vagy más 
egyébb edényben, de űgy , hogy a* Levelek fe 
igen lé*ne nyomattaífanak, annál inkább meg*ne 
rongyosíuflanak, erre a* vetett ágyra hodattaífa-
nak, és mint egy más fél ember lábnyomni ma-
gafságra olly formán rakattaflának egymásra , 
hogy a* Levelek hegyei fel-felé állyanak, azok
nak tsutái pedig le - felé fügj'enek. Ez az egéíz 
lakás gyékénnyel , vagy fzalmával , 9s azután 
Défzkákkal fcdetcefsék - b é , és vagy nehéz fák
k a l , vagy pedig kövekkel (de mertékleteíTen) 
nyomat ta í sék- le , melly nyomtaték mindazál
tal tsak addig hagyattafsék raita, méglen a* Le* 
veleknek tsutáiból nedveíség nem kezd folyni 

Meddig ktlleíTen pedig ezen az ágyon a* Do* 
hánynak izzadni , az az idónek nagyobb , vagy 
engedelmeíTebb hidegségétől , és melegségétől , 
tiem külömben a* Levél kövérségének küiómb* 
Ságétól függ* 
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Erre való nézve ktfzönségeflen öt nap ízokott 
rendeltetni; mind azáltal még - is minden nap 
jneg.kell a* rakáfokat visgálni, mivel hogy az 
igen erős fel • forralás a* Dohánynak ártalmas, és 
azt a* rothadásra hajlandóvá téízi. Ebben az efet-
ben a* Dohánynak valóságos meg-kelésére való 
nézve kiváltt képpen e* következendő három je
lekre kell vigyázni, 

d) Ha a' Dohány kietlen roth3tt fű fzagOK 
kezd magából bocsátani; 

l) Ha a* Levelek tsutái vizet kezdenek ma* 
gokból tsepegtetni; és 

c) Ha kézzel a* Dohány rakás közepébe bé« 
Byúlván , ott mintegy égct'6 melegség tapafztaU 
latík. 

Mihelyeft tehát ezek a* jelek éfzre vétetnek, 
minden utóbbi hallafztás nélkül ízükséges, hogy 
a' Levelek leg-ottan egymáílól izéljél rakattaífa-
nak, és ha lehetséges } mind 1 addig fzeHézteíTe* 
nek, még egéfzfzen meg-nem hű lnek , és naeg* 
nem (záradnak. 

$• 3-

A* már meg • húltt Levelek egyenként egy 
vékony fa - vagy vas tővel egy ölni hofzfzaságú 
közönséges vékony fonálra füzetteíTenek - fel f 

annak ucáuna ezek a' zfínorok aggattaffanak-fell 
ölly 
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clly b é - fedett hc!yre> a' hol azokat a* fzeilfc 
ugyan fzabadon meg - járhaff'a, dc a' hová le a' 
nap, fcm pedig az e s o b é - n e hathaífon. Abban-
is fok ál l , hogy a' 2finórra fűzött Levelek áltál
jában egy éránt megszáradjanak, és egy forma 
fzínt nyerjenek ; arra való nézve meg • kell a f 

Zlinórokat tobbízer forgatni y és az azokon lévi 
Leveleket ott, a* hol súróbben vágynak fel*fűz
v e , egy mádul tágejitani. 

Igaz ugyan, hogy az ollyan Dohány I d e 
ieknek , mellyek árnyékos helyen függőitek, fzl-
ne nem olly tetízetós, n int amazoké , mellyek 
fzabad levegő ég áíac a* napon fzárattak ; de ellen
ben kedveiiebb illatúak, eréífebbek , i% ízapo-
lábbak. 

Hogy pedig af Dohány Leveleknek áltáljában 
egyenlő (zépsége, érése , és tartófsága meg-fze-
reztetheísék, aggattaífanak ki- a* Zíinórok ízép 
időben, vagy cftve, a* vagy mikor köd-eíik (melly 
a* Dohánynak igen hafznos) vagy pedig még a* 
napnak íel - kelte elótt a' fzabad Levegft ég a l á , 
és egéíz nap , vagy pedig ha a* fzép idónek ál
landósága remcnlhetó, több napokig-is kint ha-
gyattaffanak. 

Attól pedig éppen nem kell tartani, hogy 
a f napnak tavaízi meg- fogyatkozott ereje a* Do» 
Jiány Zsírját igen ki - ízivja. íis egyedül ts*k az 
cs6, és Izél ártalmas a 'Dohánynak, mellyet az 
*)s'& fekete foitoísa te(/' , az utolsó pedig azi 
meg- rongyosítja , és ízdjel tépú 
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$• 4-

Hogy pedig ezeknek a* Zfirioroknnk ki - ' s bé* 
ággatáfa alkalmatlan, és fáradságos Í g y e n , ta
gadhatatlan; következendő képpen az illyecén 
hurtzolkodálfal tsak a* tsekélyebb, de nem aí* 
tíagy Dohány tarmefztő Gazda bajoskodhat. 

Aíra való nézve az , a* ki fok Dohányt ter-
mefzt , fzükséges , hogy a Dohány ízántásának 
kedvéért egy különös tsűrt , vagy hajlékot á!lítaf-
foo-fel, hogy ha nevezetes rélzét az eddig nagy 
faradsággal, és verítékkel nyertt Dohányának el-
vcízteni, vsgy árnak 1-jg • alább az áiác ir.cg-
vefztfgctni nem akarja, 

A ' moft emiétett Tsór fel. állításának for-i 
ftiája ennek az oktatásnak régéhez foghlutoc; 
azok a' kevés faradságok, és köirségek, mellyek 
ennek a* Tsúrntk M - állítására titettek, leg-ot
tan az első cíztendóbt n ^uppia hafznot hajtanak, 
és pedig elsőben: a' fáradságnak meg-röviríétéfe, 
és a* Zíinórok gyakorta ki 's bc-való fel - ag^a-
tafáinak el-kerűléta által; máiodízor, és főképp 
az által, hogy azt a' k á t , mekyet az e^ó , és 
ízélvefz a* Dohányban, hogy ha az a* söv^nyekre^ 
és a* náz falaira ki - aggatcatik, ízoköt rjteni, el« 
távo/ arhatja. Mivel peng ewnek a 'Tsárnck fel-
blíitasábóz álraljkban íemrri vas, h«nem egyedül 
t̂ jJc tevés lágy iá : izalma, vagy gyetkény kivanta-* 
t ik , azt a' leg -alább valóPaia(£t*Í£ fel- állíthat jav 



Jóllehet pedig, hogy ennek a'Tsűrnek öfzve 
allítáfa tsak együgyű, mind azáltal még - is olly 
hafznos % és alkalmatos ? hogy fzép idóben annak 
fedele tsekely faradsággal le • botsátathatik , és ha 
ízeles, vagy esős idő támad, ismit olly könnyen 
két ember tehetségével fel - vonyatathatik. 

Többnyire ezt a' fzelló'-is, a* mennyire fzük-
ségcs, a* fedélnek magaíTan, vagy alá való k i -
támafztasához képed álral járja ; azon feljói a' 
Dohány Levél • is azon formán, valamint a* me-
zftrul bé-takarítatot , minek előtte a* Zfinórokra 
fel - fűzettefsék , ide bé-fzállítathatik az izzadásra t 

és minek utánna a' Zíinórokról le * fűzettetet, is
mit ebbe öfzve rakactathatik.* 

Mivel pedig az iliyetén Ts'ór az 4 Fedelének 
könnyebb le-ercfztéíe , és fel-vonyáíá miat nem 
lehet igen nagy, ízükséges tehát , hogy az oliyan 
Gazda , a* ki fok Dohányt termeízt, ké t , vagy há
rom illyen Tsűit állítaílbn- fel magának, mellye-
ket mindenkor olly távólról helyheztethet-el egy 
tnáftól, hogy ha egybe Gyűladás t ámadna- i s , a' 
malik ettől fzabadon, és bátran álhaflon. 

A z alat az idó alat pedig, a' mid'ón a9 Dohány 
Termefztőnek nint* Dohánya, hogy azt ebbe a* 
Tsúrbe fel • aggafla , vagy bé - takarítsa , hafznát 
lehet ennek venni más egyéb házi gazdaság kö
rűi lévó edényeknek b é - takarítására ; de arra jól 
kell vigyázni, hogy az illyen Ts'űrnek Pádimentu
ma mindenkor ízárazon tarufsék, mert külömben 

az 



az abban lévő nedv?fség «vm kevés ártalmára voj* 
na az oda bé»takarított Dohánynak. 

Mellyre való nézve igen ió , ha a* Tsúrnek 
Pádimentunu agyi?ggal meg - töltetik, és az erők 
fen, és egyeneífc* le verettetik, vagy leg-alább 
fzáraz goromba fövenye! meg • hordalik, és ízaJU 
mával meg - hintetik, 

Hogy pedig ebbe af Tsórbe ki lső képpen fe 
harhaífon-bfc a' v íz , íztíkséges, hogy ez körös-
kör i l a* helynek fekvése lez mérsékelte fzéle&égií, 
ós mélységű árokkal fel - árkokafsék. 

$• 

Azt tsak a* fzíp , és fzáraz idő válafítja-meg; 
meddig keikífcn a* Dohány Levelet a' Zfinóroa 
hagyni* Mindaz által közönségeden 4hé t f zoko t t 
rendeltetni annak ízarítására* 

Hogy ha már az af Dohány, melly tsupán 
csak árnyékban függőt, áltáljában sárga , a* ma pe
dig , melly többfzer a* ködre , és napra ki - tétetec 
vala, máj fzin'ú, és az éte t illetcskor mint egy 
gyantásnak tapafztaltatik lenri; azon feljúl hogy 
ha a* moll előhozott két féle Dohánynak a* Tsutái 
jól ki-fzárattak, már akkor ideje, hogy mind a* 
két féle le-véteístk a* Zfinórről , azonban ne 
légyen a* Levél olly igen fzáraz, hogy a' midőn 
azt az ember illeti, rcpo^jon. Arra való nézve 
fzükséges, hogy az illyen Zfinóroa függő Dohány 

U% e sős , 



tjjás, vagy ködös idóben, vagy pedig reggelt aka-
rétafsék - b é , a* midón *' Levél húzós, és köonycn 
engedi magát ki - egyengettetni. 

Ha a* Dohány Levél , amint az elóbbeni §. 
emiétetett, az ö aízalásának ide alat ködre , vagy 
napra többfzer k i - t é t e t e t , ugyan ezt az 4 bé-ta-
karitáfa elöt-is meg-lehet tselekedni, mind az ál
tal olly formán, hogy ennek végbe •vételére ízép 
idó' válafztafsék , és akkor a* Dohány Levél Zíinó-
roítól együt korán reggel a' (zabád levegó ég alá 
ki • aggattafsék, vagy pedig ha a* többfzer emló-
tett Tsúrbeo függVc marad, annak fedelét le-keU 
emelni, melly mind addig le * emelve maradjon , 
még a'nap a* Harmatnak, vagy ködnek vaítagabb 
nedvefségéból a' Dohány Levelet úgy ki - nem 
fzáritja, hogy a' Levél egyedül tsak annyira ma
radjon húzós, hogy azt, a' mint elóbb meg mon
datott , könnyebben ki • lchcllen egyengetni, és 
Tsomókba fzáliitani. 

Minek utánna már a' Dohány Levél a'feljebb 
emiétett mod fzerént a' Zíinórokon meg- afzalódot, 
az egyenként valamclly aíztalon, vagy Defzkán 
ki-tcrjefztett Tenyérrel olly izépen ki-egyen
gettelek , hogy abban leg-kiííebb rántz íé marad
jon , '$ azután egy eránt egy másra rakattafsék 
mint egy három hüvelkoi magafságúra úgy, hogy 
annak tsutái - is egy máfon egyéránt feküdjenek , 
mellyek vagy ugyan azon fonallal, rnellyre a* Do
hány fel - vala fűzve, vagy vékony tsádévsl, vagy 
pedig a* fzar^z K^kuriua tsívnek bcht vékony 

héja* 
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héjával olly treffen, a* mint lehet, által kHtteflTe. 
nek, és az így el-kéfzültt Dohány Tsomók egy-
nihányfzor lapos kézzel nyomattaffanak - le. 

Egy tsomoba a* Levélnek vaftagságához, vaay 
vékonysága '.oz képed lehet 40 vagy 60 levelet 
fzállítani, de azonban arra jól kell vigyázni, hogy 
a* j ó , és egéfzséges Levelek közé fe zöld, fe rot-
hatt, fem pedig ollyan Levelek ne - egyeléteíTe-
nek, mellyeknek tsntái nintsenek egélzfzen k i -
fzárítva, mivel hogy az oílyan Levelek közül tsak 
tgy-is az cgéfz tsomót penéfzel, rofz búzzcl, és 
roshadáffal meg - vefztegetheti. 

$. €. 

A z imint emiétett mód fzerént tssmókba 
fekllított Dohány kéc , vagy három ember láb-
ayemni magafúgű rakásba er'Óffen, és olly for
mán rakattalsék, hogy mindenkor két Tsomónak 
végei a' Levélnek közepéig egy máfon, azoknak 
tsutái pedig mind a* kéc réfzről ki-felé feküdje
nek. Ez a' rakás fedettefsék-bé Defzkákkal, és 
vagy nehéz fákkal, vagy kövekkel nyomattafsék* 
le> dc azonban arra kel vigyázni, hogy a* Dohány 
meg-ne gyúladjon, mellyet egy refrént az abból 
gőzölgő erós fzagról, de leg-inkiabb arról lehet 
éfzre venni, hogy ha egynihány nap múlva, ml* 
nek utánna már a* rakás le - fzállot, annak köze
péig a' Dohány termeíztó. gazda kezét bé-nyújtya, 
ós ha abban égető melegséget tapafztal, a' Rakás 
ieg • ottan fel - bomafsék. Minek utánna a' Do» 

D 3 hány 
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hány Tsomók már mind meg-hűltek , ismit újra, 
mind az álcal minc egy egy ölni magafbágú Ra« 
kásoa rakattaíknak, es m>% ekkor-is gyakran ar* 
ra kell vigyázni, hogy ha a% Dohány ismit újra 
meg-nem gyulac e'? nelly efecre is íic t valamint 
el 'Óbj, a' Rakás fzéijel bonta&jk, és ezt mmcj 
anoyiízor kell töhbUerczni , méglen a' Dohány 
annyira el- nem végezi meg kelésétj hogy vég
tére tellyes nyugodalomra ízúlnaíivn, 

A ' Gahtxiai Dohány, hajjl meg - érvén bé«? 
takarít atot, és * tfőmófcba >\~zi igon nedveíTen 
ftáliitatot, Kevefehb fáradságot kivan , mivel hogy 
a'Keiésöen, ámbár leg-ottan elejéncén magaílabbf 
ra r Ju t t auk- i s , nem Könnyen gyúlad-meg eró(-
fen, és a* nélkút, hogy a' Rakás tél-biantalsek, 
magában meg - fzún, és le-tbende*úl. 

Szükséges pedig altaljában, ho>y a? Dohány 
fzáraz helyen fzállitalsétc rakásba , mind az által 
a" nol nmts tzabaj j^rdíá a' ízellönck, :Y*ÍVC1 hogy 
ez a' Dohány Rakásnak leg - alább a' felső réízét , 
és annak oldalait meg- etnoízU, és erőtlenné téízi. 

$> 7-

A z úgy rakásba rakott Dohány mind addig 
abba marad, mgg-leu az vagy tsomók ízerént eU 
rem adattatni, v ^ y pedig Bálákba két vagy négy 
xalzsáig izálüutvan vasárra nem vitetik* 

És 
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És ugyan végtére ez az az i d ő , mellyben 
a f Dohány Termcfztónck mind eddig tett fara* 
dozáíai meg-jutalmaztatnak,és a* mellyben meg-
külömbözretheti, hogy a* Dohány Termefztés* 
nek melly módjában, tudni-illik a* ma közön* 
segéden b é - v e t t , és nyilván való képpen hibás
ban? -vagy e* jelenvalóképpen javafolttban e* ta
lálja faradozáíáinak nagyobb jutalmát. 

Hogy pedig a* Dohány Termefztí Gazda an
nál világollábban által láthaffa, hogy a* Dohány 
Tei mefztésnek a' moíl emiétert két fele módjai kö-
z'ól mellyik légyen jobb , és haíznoífabb, tegye meg 
e* következendő Próbát; tudni-illik: Annak az Hód 
föleinek, mellyet Dohány Palántákkal bé-ú l te te t f 

felét a' ízokott , felét pedig az itt javasóltt mód 
ízerént mivelje , nagy külombséget fog - tapafz-r 
talni főképp a' Leveleknek nagy voltokban, ne
hézségekben , és fzépségékben; mellyből termé-
fzet ízerént a* következik, hogy az illyen D o 
hány azon feljúl, hogy nagyobb áron el - adat-
tathatik, annak más idegen orfzágokban-is Bctse 
feljebb nevelkedik. 

A* feljebb emiétett %iik $• a* Dohány Palán* 
ták el-űltetéíekról már meg-mondatot, hogy a* 
javafoltt Palántálásnak módja fzerént egy Hótl 
földbe $%i6 fzál Palántát lehet bé-ültetni. 

D 4 Hogy 



Hogy ha már a* termett Leveleknek ámbár 
tsak fehnyére fzólván , söt azt-is k i -hagyván , 
mellyct azokból némelly eletekre való nézve nem 
lehet bé-fzámiálni, következendő képpen ha egy 
Palánta 8 egéfzséges Levélnél többet nem hozna-
i s , és az íliyen nagy, és vaítag Levelekből bár 
g 2 nyoaijon egy fontot, még- i s az ollyan egy 
Hód fődön 1304 font leg-jobb Dohány terem
ne, mellynek mázsáját f foréntjival fzámlálván, 
snind öízveséggel tenne i i f foréntokat i a ka. 
raitzárokat. 

Lehet é tehát akár melly más veteménynek 
gyümoltsébil , v?gy a* földnek termékenységéből 
ebez hafonló jövedelmet várni ? 

Azon fe!}Úl« itt azt • is Tekéntetbe kel-ven* 
n i , hogy a' Dohány Termeíztőnek a' Dohány 
jtttg íemmi költségében fem kerekedik, nem kd-
lömben, kivévén a' Szántait, Kapáláft , és né-
mslly ízbili öntözéíi , a* többi munkák olly tsc* 
kélyek, hogy azokat kevefebb erővel birok-is 
végbe-vihet ik , és végtére a* javafolct termefztés 
mód fzerént a' Dohány koránfints a' ízélvéíz ál
tál okozható olly fok vefzedelmekre, mint más 
egyéob Vetemények, ki- tétetve. 

Mind ez illyetén gerjefzcő, és hódító kör-
nyúl álláfok okai annak, hogy az, a* ki a* Do
hány termefztés elő mozdításában már nagyobb 
előmenetelt te t , a>t ismit nem olly könnyeo 
hadja fé lbe , söt még azokban a' Vidékekben, 
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wellyekben a* Dohány termefztés körűi nagy tu-
datUnsíg un'kodik, melly miat az e l - vetett Do . 
hány egy réfzének hafznác nem lehet venni, a f 

máíik réfse pedig alig válik kozépfzeróvé j és 
végcére a* hol fok eló e vévft kereskedőn találtat
na*, kik réfz ízerént a* foglaló pénz , réfz fze-
rént pedig a* Jótzágnak hitelhen való vétele, és 
más egyébb tsalárdságokkal t^Ilyes Mefterscgck 
által magokat a' fzegény Dohány Termefztőnek 
verítékkel kerefett iövejelmébfl hizlalják, és er-
fzényeiket töltik , fern tapafztaltatik , hogy a* 
Dohány Termefztöknek fzáma keveí'edne. 

Lehet tehát minden bizonnyal reménleni, 
hegy a' Magyar i és Gaütva Orízágbéli Dohány 
Termefztók ezen okcatáft hafznokra fordítani, és 
a' ma reajok áradandó jutalmakat, mellyekkel 
ezen oktatásnak véle való éléíe által az Ő Mun
káik, és fzorga!metofsága«k bóven meg-jutalmaz-
tatnak, mint egy következését FELSÉGES F E 
J E D E L M E K fzorgslroatos Atyai gondoskodásá
nak illendő hála adáifol fogják tulajdonítani. 

LAÍ 
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Azon Ellenvetéseknek, mellyek a Dohány 
Termesztök kedvekért ebben az okta-

ELSÖ T Z I K K E L Y , azon fogyat
kozásokról, és viszsza- élésekrő1, 
mellyek jelenvalóképpen a' Dohány 
Termesztés körúl találtatnak 

A' Dohány mag igen sokáig hagvattatik 
a' Palánta szá ron , és el-veszti az 
ő erejét 

A' mag annak idejébe bé-nem vettetik 
a' meleg-ágyba; mellyböl némelly 
károk hárulnak a' Dohány Termesz
töre 

Ártalmas következések, ha azon föld, 
mellybe a' Dohány Palánta el-ülte
tendő, szükseges képpen meg-nem 
szántatik, baronáltatik, és ha a' Pa
lánták meg- nem öntöztetnek 

tásban foglaltatnak. 

Kár. 
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Oldal. §. 
Kárvallás , melly a' Dohány-Termesztö-

re következik, hogy ha a' Dohány 
Palánta szükséges képpen meg-nem 
kapáltatik, és a' gyom ki-nem ír
tatik 

Kárvallások, hogy ha a' nedvességet szí
vó Vendég növevények, a' felette 
való Levelek, és a' Palánta Hegye 
annak idejében ki - nem írtatnak 

Miképpen károsodik akkor a' Dohány
Termesztö , a' midön áltáljában min
den Leveleket, tudni-il l ik: az éret
tekét , és érettleneket a' Dohány
Törsökról egybe szaggatja, és öszve 

egyeléti 
A' Dohány Levélnek elsö izzadása leg

ottan akkor, a' midön a' Palánta 
száráról le-véte t ik , annak ártalma 
nélkül ki- nem maradhat 

A' Fonálra fűzött Dohánynak ártalmas 

véle való bánása 
A' tsomóba szállitott Dohány körül ártal

mas szokások 
Tsalárdságok, mellyekkel némelly Do

hány Termesztök a' magok tulajdon 
kárával a' Dohánynak el-adása elött 
élnek 

MÁ-



MÁSODIK TZIKKELY a' Dohány mag
nak elvetéséröl mind addig, még 
a' Palánta által-ültetésének ideje el-
nem érkezik 

A ' Dohány mag el-vetésének ideje el
rendeltetik 

A' meleg ágynak el-készetése 

A' Dohány magnak meleg ágybavaló el
vetése 

A' meleg ágyban lévő Dohánynak igen 
ártanak a' földi Balhák; azok ellen 
való orvosság 

Mikor kellessen a' Dohány Palántát el
ültetni 

Mire kell vigyázni a' Dohány Palántának 
a' meleg ágyból való ki-szedésekor, 
és annak a' földbe való el-Palántá
lása elöt 

H A R M A D I K T Z I K K E L Y a' Dohány 
Palántának el-ül tetésérül , mind az 
ideig, még az le-nem leveleztetik 

A' földnek melly helyheztetése légyen 
leg-jobb a' Dohány Palántának el
ültetésére 

A ' 
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A ' Dohány Palánta e l - ü l t e t é s é r e való 
földnek Tulajdonsága 

Miképpen készétessék el a' Dohány Pa
lánta alá való föld 

A' földnek leg-jobb trágyázásáról 

Mire kellessen vigyázni akkor, a' midön 

a' Palánta el-ültettetik 

A' Palánták öntözéséröl 

A' Palántáknak elsö meg-kapálása, vagy 
porhanyózása 

Ennek a' Munkának többszerezése, és a' 
Palántáknak feltöltése 

Kárvallások mellyeket külömbféle Bo
garak a' Palántákban ejthetnek, és 
az azok ellen való orvosságok 

A' vendég növevényeket a' fóltos Leve
leket, és a' Palántának begyét le-
kel venni; 's az illyetén gondvise-
lésnek hasznai 

Miképpen kellessék a' Levelet a' szárról 
le-venni, és a' meg-ér t t Levélnek 
jelei 

Azon Palántáknak , mellyek magnak 
hagyattattak, vélek való bánása 

Hogy 



Oldal $. 
Hogy a' Dohány mag se igen nagyon el-

ne érjen, se pedig éretlenül ne ma-
radjon; Ennek az ö valóságos meg-
érésének jelei, és el-takaritásía. 

N E G Y F D I K T Z I K K E L Y a' Dohányal 
való bánásról annak az ö bé- taka
ritása után mind addig, még azutol
só meg-kelésen által nemment, és 
annak mint el-adandó Jószagnak tu
lajdon jóságáról. 

A' Dohány Levélnek elsö meg-kelése, 
minek utánna a' Törsökröl l e - v é 
tetet. 

Második meg-kelés. 

A' Dohány Levélnek fonálra való fel-
fűzése. 

Dohány Levelekkel füzött fonalaknak 
k i - 's bé aggatása,és haszna a' Tsür 
fel-állitásának, 's ennek le-raj
zolása. 

Mikor kellessen a' Dohány Leveleket le-
füzni a' fonalakról, 's eztknek tso-
mókba való szállitásáról. 

Elsé, 



Oldal. §. 
Elsö, és utóbbi rakásba való szá11ítása 

a' Dohánynak, és ennek, további 
meg-kelése. 

A' Dohánynak Bálba való rakása, annak 
el -adása , és azon haszonnak meg-
mutatása, melly leg-inkább a' Do
hányal való bánástol függ. 





Á B R Á Z O L Á S A . 
Az itt le-rájzoltt Horog fák, és gerendát tartó ágafok által meg - erosétetett Dohány-Levél fzár'xtó, vagy értető 

Tárnék, avagy Guny hónak, mellyek által ez olly helyejfen, és eröffen fel-állit athatik, hogy áfzelek 
álul Semmiképpen fzéllyel ne fzaggatathafsék. 

MEG - MAGYARÁZÁS. 

A. 4 Tsűr fel-állit áfa Talpának kefe-

B. A fel- állítandó Tsúr hofzfzának ké-
pezéfe, melly ben az Is° Szám alat 
lévő eroséto Horog-fák, és a 2<** 
Számmal meg-jegyzett gerendát tartó 
ágafok le-raizoltatuak. 

C. A' Tsiir kerefzt gerendájának le-rai-
zoláfa; £ hol ismit a' 2 w'fzámmal 
jegyzett gerendát tartó ágafok fzem. 
be tűnnek. 


