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Členom Slovenskej Ovocinárskej Spoločnosti zasiela sa zdarma'
Kto si ponechá číslo na ukážku mu zaslané, je považovaný za
prihláseného odberateľa. Odberateľsivo prestáva len riadnym
písomným vypovedaním. Pre d p žatné na čas nezaslané vybierai
sa poštovou dobierkou.
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Ovocinárstvo, zahradníctvo
a poľnohospodárstvo u štát.
a miestnych železníc v obvode
bratislavského riaditeľstva.*)

ľavý a spríjemnenie služby svojich vlast
ných zamestnancov, prenajíma tieto po
zemky ako polia a lúky, vysadzuje ovoc
né stromky, úžitkové stromovie na rúba
nie dreva a podporovanie včelárstva;
sriaďuje záhradky zeleninové, kvetinár

Znie to trocha podivme, keď chceme

Strážnik na trati ma pustej samote, ča
sto ďaleko od ľudských osád, je rád, keď
•si môže vo svojej záhradke vypestovať
potrebnú zeleminu, na úzkom políčku tro
cha obite, zemiaky, repu a iné nutné pq
traviiny, na priestranstve zárezov a ná
spov vysievať trávu & ďatelinu, čím vy
živí kravičku alebo kozu, ktorá mru po
skytne potrebné mlieko pre deti a do
mácnosť.
Však aj v staniciach a miestach blilžšíe
ľudského bydliska poskytuje sa zamest
nancom so sriadením a prenájmom za
hrádok príležitosť, aby svoje voľné hodi
ny po namáhavej službe nepremárnili v
začudemých hospodách a kaviarňach, ale
aby v zdravom vzduchu pestovali kve
tiny a lacnú zeleninu v kruhíu svojich a
tým priľnuli k domovu a rodine.
(Bohužiaľ musím priznať, že tieto-že
lezničné hospodárske otázky v obvode
bratislavského riaditeľstva dosial boly
veľmi zanedbávané- ale napriek tomu ob
náša osoh z prepachtovaniia pozemkov,
ovocných stromov, zahrád a z predaju
vŕb, zeleniny, rákosia, kvetín atď. ročrtý
zisk približne pol miliónu korún čsi., bez
ohľadu na to, že správa železníc značne
prispeje nižším triedam zamestnancov
tým, že veľkú časť pozemkov aj ovoc
ných s'tromov im prenecháva vo voľnom
mižívamí bezplatne. Zanedbávanie zahrá
do'k, ovocných stromov atď. v posledných
rokoch má svoju hlavmú príčinu v ná
sledkoch svetovej vojny a neustálených
pomerov poprewatových. Snaha želez
ničné!]' správy je teraz v nasledujúcej ďo
be tieto nedostatky nie len vyrovnať, ale

hovoriť o ovocinárstve, záhradníctve a
poľnohospodárstve čsl. šátnyeh a miest
nych 'železníc a videl som aj pri lanskej
záhradníckej výstave na Dunajskom Veľ
trhu prekvapenie, keď sa 'Obecenstvo za
stavilo pred naším stánkom a -udivenie čí
talo: „Čsl. štátne železnice", a potom
ešte s väčším udivením sledovalo číslice
na vyvesených grafikonách a obdivovalo
vystavené kvetiny pestovanie v našich
železničných záhradkách sriadených na
pestovanie kvetín pre okrášlemie a ozdo
bu staníc.
Pojmom železnice ako prepravný pod
nik, spravovaný dľa zásad obchodných,
predstavujeme si obyčajne len koľajnice,
vlaky, stanice, skladištia, strážnické dom
čeky atď., však o hospodárenie borespo
menutých hospodárskych odvetví málo
čo počujeme. A predsa aj títo faktori. hrá
vajú dosf značná kultúrnu, národohospo
dársku a aj sociálnu úlohu v železničnom
prevoze. Správa železníc pozemky za
tým účelom nekupuje, ale sú to priestran
stvá na oboch stranách železničného te
lesa, ktoré pre prevoz železníc sú nezbyt
ne potrebné a len malá čiastka pozemkov
pochádza z árendáeie následkom výkupu
pre stavbu tej-iktorej železnice. Správa
železníc využitkuje tieto plochy z dôvo
dov bezpečnosti dopravy pre vysadzo
vanie živých plotov, aby zamedzila prístup
itia železničné teleso, čo ochranných le-«
sov a hájov proti padaniu skál a sneho
vým 'závejom, potom pre hospodárske ú
*)
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aj sa bude usilovať dosiahnuť tej výšky,
akú dosiahly v týchto otázkach Čechy,
Morava a Sliezske.
Ako už som sa zmienil hore, leží na
priek tomu zanedbávanie na úzkom pá
sku železníc v dižke približne 2000 km, v
obvode riaditeľstva železníc v Bratislave
ohromné množstvo hospodárskych stat
kov, hovoril by &om dokonca hospodár
skeho bohatstva.
Na dôkaz toho -uvádzam lem jednotli
vé dáta o terajšom stave ovocných stro
mov, záhradníctva, živých plotov atď.
v obvode menovaného riaditeľstva.
Podľa trati a v staničných aj strážnic
kých záhradkách je vysadených celkom
29.860 kusov rôznych ovocných strom
kov a síce:

•

Čerešne — — — — — 2194 kusov
višne — — — — — — 301
— — — — :— 8221
jablone
— — — — — 5771
hrušky
10372
slivky veľké — — —
— — —• 498
slivky okruhilé
— — — 537
moruše čierne
645
orechy vlašské — — —
— — — — — U0S1
marhule
— — — — — llll
mandle
broskyne — — — — — 140

gaštany

jeidilé

gdule obecné

—
—

—

— —

—'

—

19

—

1

Z toho vykázaného počtu je 5963 'ku

sov ovocných stromkov vo voľnom uží
vaní našich zamestnancov. Zanedbávanie
ovocnej kultúry v dobe poprevratovej je
už videť z toho, že len 6500 ikusov strom
kov bolo počínajúc rokom 1919 až do je
sene 1925 vysadených, a to sa- musí rá
taí v to ešte pribi. 1400 kusov stromkov,
ktoré si jednotliví zamestnanci zakúpili na
vlastný vrub.
Záhradníctvo následkom svetovej voj
ny pre nedostatok požívatín, hlavne zele
niny, ako všade aj a železnice zmohútme
lo. Dohromady zabierajú rôzne záhradky
na železničných pozemkoch objemnú plo
chu 445.415 m2, z toho pripadajú na:
Ovocné škôlky vo vlastnej réžii
26.518 in5
Ovocné záhradky staničné prenajaté
zamestnancom
40.352 m2
Ovocné záhradky staničné vo voľ
nom 'užívaní zamestnancov
7.193 m'-'
Kvetinárske a zeleninárske záhradky
v staniciach prenajatých zamest
iriancom

Kvetinárske a zeleninárske záhradky
na -staniciach vo voľnom užívaní

190.396 rm

Kamestmaincov
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38.208 m2

Ovocné záhradky poiďľa trati prenajaté
36.851 m2
zamestnancom
Ovocné záhradky pojdľa trati vo voľ
6.975 nr
nom užívaní zamestnancov
Kvetinárske a zelleninárske záhradky
zamestnan
ipodľa trati, prenajaté
com

83.125 m2

Kvetinárske a zeleninárske záhradky
14.477 m2
podľa trati vo voľnom užívaní
Skleníky v kvetináriskych záhradkách
v Trnave, Nové Zámky, Sencc a
Fiľakovo spravované vo vlastnej
1.3Ä0 m2
réžii

Pri mo vo stavbách činžovmých budov
pre zamestnancov pomätá správa želez
níc na svojich úradníkov a sriadenoov sy
stémom „Schreiberových zahrádok". Tak
na príklad je prikázané obytnému domu
v Trnave 6000 m2 pozemkovej plochy,
rozdelenej medzi 42 nájomcov za nepatr
né pachtovné.
Kvetinové ozdobné záhradky v stani
ciach a u strážnických domčekov použí
vajú zamestnanci bezplatne. Skleníky a
kveíinársike záhradky, z ktorých sa do
dávajú kvetiny a ozdobné kry pre vý
zdobu staníc pri zvláštnych slávnostných
príležitostiach, sú zariadené tak, že sa
pestuje na uvoľňujúcich sa záhonkoch aj
zelenina
Prebývajúce kvetiny a takto pestova
ná zelenina sa odpredáva železničným"
zamestnancom za svojstojné výlohy.
Ovocie z ovocných stromkov podľa trati
a v ovocných záhradkách prepachtuje
správa železníc svojim zamestnancom buď
po jednotlivých stromkoch za 2 až 15 Kčs
za kus. alebo dá im do pachtil celú zá
hradku za paušálnu čiastku.
Z vlastných ovocných školiek dosa
dzujú sa vyrúbané staré a zašlé stromy a
iné už ovocie neplodiace stromky a so
zbývajúcimi zbytkami stromkovýoh zá
sob sa osadzujú potom
postupne ešte
voľné a k tomu účelu spôsobilé pozemky.
Železnica je povinná- z dôvodov bez
pečnosti ľahko prístupné miesta na želez
ničnom telese chrániť plotmi, zábradlami
a inými zábranami. Za tým cieľom sa ho
dí, kde pozemky k tomu sú spôsobilé, po
užívanie živých plotov z rôzneho stromo
via a krov. Bratislavské riaditeľstvo
na príklad ohradzuje svoje traťové pás
mo a rayony jednotlivých staníc živými
plotmi v dĺžke približne 95 km. V týchto
plotoch je používaný nasledujúci druh
stromovia:

(svirčina (smrk)
—
borovica
— —
agát
— —
hloh
— —
jelša
trnka — —
vtáčí zob —
—
zimo'stráz
—
orgován
—• —
hrab
jasmín — —

—•

—

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —

—

—

—
—
—

—

— 13.423
—
266
— 25.885
—20.11.2
—
810

im,

1.036
—
997
—
667
—" 6.988
— 10.310
—
245

im,

—
—
—
— —
—
—
—
—•

—

júce lesy musia byť postupne vyrúbame
a čerstvým dorastom dosadzované, ako
náhle dosiahnu určitého veku, inakšie by

m,
im,

m,
m,

.

m,
m,
m,
im,
im,

— — —* 3.437 m,
— — — 5.158 m,
brest — —
— —
88 m,
tuja
'
— — — — — 1.217 m,
kozí list
—- — — — — — 2.961 im,
javor
— — — —
686 im,
htah trndtý
652 m.
rôzna iná srn e s — —• —

moruša
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Z týchto vymenovaných druhov slú

žia jemnejšie hry a stromov i a živým
plotom okolo záhradiek a staničných bu
dov, kdežto hrubšie nevyžadujúce pečli
vého opatrovania, sa vysádzajú v pôde
menej rodiacej a sterilnej pozdĺž trati.
Ako zo zhora uvedeného vymenova
nia vidieť, prevyšuje v dĺžke agátový
plot, a to z dôvodov ľahkého zakorene
nia a potom ako medonosná rastlina pod
poruje včelárstvo, ktoré sa medzi naším za
mestnanectvom veľmi pestuje. Ďalej platí
o živých plotoch to isté, ako sme pozna
menali u stromkov ovocných, že po čas
vojny a v dobe poprevratovej táto hospo
dárska otázka úplne sa zanedbávala, tak
že bolo v obvode bratislavského riaditeľ
stva od roku 1919 až do rokn 1925 vysá
dzané len 2902 m plotov, čo znamená pre
celkovú trať v dĺžke 2000 hm len 1.25 m
plotu pre km za 6 rokov, z čoho sa však
musí ešte najmä 50 proc. odpočítať na
dosadzovanie zaniklých už stávajúcich
plotov.
Kde vysoké strmé skaliská a svislé
svahy sosúvaním kameňa ohrozujú bez
pečnosť dopravy ma dole idúcich .koľa
jach alebo ikde široké pláne poskytujú
fujaviciam možnosť sneh v ohromnom
možstve zahnať do zárezov trati, správa
železníc chráni traťové teleso hroziacemu
nebezpečiu ochrannými lesmi (Baum
wälder). Takéto lesy ochranné sa nám
ukážu hlavne tam, kde železničná trať
vedie horskými krajmi, ako na príklad na
trati
Štubmianshe
Teplice—Hronská
Breznica, _ Tisovec—Rimavská Baňa,
Brezno—'červená Skala, na tratiach pod
tatranských atď. Tieto v bezprostrednej
blízkosti na úzkom páse trať sprevádza

sa staršie stromy víchricami vyvrátené
mohly srútiť na koľaje a tým bezpečnosť
dopravy vážne ohroziť.
Riaditeľstvo bratislavské má osadenú
plochu vo výmere 218.888 m2 ochrannými
lesmi a hájmi, pozostávajúcimi z rôznych
druhov lesných a úžitkových stromov a
síce:
lesy svaičinové (smrekové) 25.143 im2
— — — — 12.0.14 im2
lesy barové
— — — —
550 m2
lesy jedlové
— — — — 36.995 ma
lesy bukové

— — — — -6.416 ims
lesy dubové
— — — —
50 m2
..háje lipové
— — — —
810 m2
háje brezové
— — — — 3.059 im2
lesy jelšavé
— — — —
824 'in2
lesy hrabové
agátové lesy a háje — — 62.697 m2
háje topo'Iové — — — — 4.10O m2
lesy a háje rôzneho' inakšieho
— — — — 66.210 m2
stromovi'a

Mimo týchto uvedených lesov sú po
dľa trati vysadzované aleje, skupiny stro

mov a jednotlivé osamotené stromy a
kry rôzneho druhu. Tieto síce nemajú
zvláštneho významu pre železničné ho
spodárstvo, pôsobia však v monotómnych
ikrajoch príjemným vzhľadom a poskytu
jú v takýchto na lesoch chudých krajoch
la'cné úžitkové a palivové drevo pre že
lezničných zamestnancov. Tam, kde v
blízkosti trati sa nachádzajú polia, listna
té koruny týchto sromov chránia v lete
na poliach stojacie obilie proti nebezpečiu
požiaru, ktorý často zaviňujú lietajúce
iskry zo stroja vlaku. Že takého stromo
via je značné množstvo, môžem predviesť
ma štatistických datách posbieraných u
bratislavského riaditeľstva, v ktorého
obvode stojí podľa trati v alejách, skupi
nách a osamotene 59.950 kusov vyrást
lych rôznych stromov, z ktorých jednotli
vé druhy luvediem v čísliciaeh a to:
— —
sv'rčina {smrek) -t-

—
borovica
agát obecný —
vŕba obecná
jedľa biél'okotrá
smrek (modrín)
'dub

lipa obec.

jasan

—
—
—
—

—

— 4.50.1
— — 26.060
— — 5.212
— —
167
— —
31

______

hrab oibecn.

breza
jelša

—-

7.502

—
—
—

—
—
—
—
—

— —
— —
—
—
—

—

—
—

—

ii.l74
275

— 2.308
—
606
— 3.304
— 1.066

kusov
ft

„
„
„
„
„
„
„
„
„
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javor

—
—

—

—

—
—

—

1.826
3.161
106

„

—
— —
„
— — 1.999
„
— —
305
— —
185
„
a rôzne iné úžitkové stromy 877 kusov
— —
brest -obec. —> —
—
gaštan 'divoký
— — —
osikla
— — —
klen

itopoiľ

Správa železníc na Slovensku tieto
stromy chce udržať tak dlho, dokiaľ
neohrozujú bezpečnosť dopravy a nehatia
výhľad na trať, ďalej sa msiluje o ich roz
množenie a medzery medzi nimi vysa
dzuje živými plotmi, kde pôda a poloha
toho dovoľuje.
Bude tiež zapotreby venovať väčšiu po
zornosiť pestovaniu vŕbového prútia.
Priemysel košikársky je na Slovensku
dôležitou hospodárskou složkou a sloven
ské prútené výrobky sú oceňované la hľa
dané ďaleko za hranicami. Dovážame po
trebné vŕbové pnutie pre väčšie košikár
ske podniky _ ďaleká a široká za drahé
peniaze, kdežto slovenská pôda 'nám po
skytuje priamo ideálnu možnosí pnutie
pestovať a šľachtiť doma. Takejto len pre
tento účel spôsobilej pôdy má tiež.želez
nica tisíce a 'tisíce štvoročmýoh metrov,
ktoré ležaly roky úhoromi alebo len divou
vrbinou sú osadzované. V obvode riadi
teľstva bratislavského zabtieira vŕbové
prútie rôznych druhov divo rastúcich pri
bližne plochu 42.000 m2 železničných po
zemkov a len v lani v oholí Rožňavy ta
mojší odbor pre udržovanie trati zapo
čal so šľachtením vŕby v kultúrach na
pozemku vo výmere 200 až 300 m2.
Bolo to tiež lanského rohu, keď že
leznica ponúkala slovenským 'košikárom
a 'košikárskym podnikom uzavieranie
smlúv na prepachťovanie týchto divo ra
stúcich vŕb s výhodou, že správa železníc
im poskytuje zároveň možnosť na želez
ničnom pozemku šľachtiť vŕbu v 'kultú
rach. Boly v tomto smysle skutočne uza
vreté v niekoľko krajoch už smluvy, tak
'že sa správe železníc podarí šľachtenie
vŕbového prútia časom previesť vo väč
šom rozsahu a tým svoje príjmy z preda
ju prútia značne 'zvýšiť.
Ostatné pozemky podľa trati sú spra
cované buď ako role alebo lúky alebo sú
používané ako pastviny a sú celkom pre
pachtované (železničným zamestnancom'.
Využiťkované sú aj močiarovité časti
železničných pozemkov, kde sa pestuje
rákosie, ktoré sa v zime poseká a viazané
v otiepkach odpredá sa cudzím stránkam

Číslo 7 (47.)

'pre stavebné účely, ako podklady omie
tok, sriaďenia stropov atď.
Na koniec chcem len poznamenať, že
ako terajšia železničná správa tak aj za
mestnaneetvo v plnom porozumení dôle
žitosti ovocinárstva, záhradníctva a poľ
'nohospodáirsva u štátnych a miestnych

železníc na Slovensku venujú týmto otáz
kam náležitú pozornosť a dúfajme, že
svojou usilovnosťou sa im časom podarí
tieto hospodárske odvetvia priviesť na
slovenských železniciach ná ten stupeň,
aký dosiamly železnice v iných izemiach.
Bratislava,
Dr. Spiegl.

Výsledky zkúšobného
použitia Arsokollu a Sulikollu.
(Z fyto'pathcilogiokej

sekcie výskumného ústavu

zeimeidelskébo v ÍBrne.)

Predlatnského r. (1924) zkúšal som vo
Fyt. sekcii výskumného zemedelského
ústavu v Brne celý rad prípravkov, ktoré
zavádzané sú do obchodu ako. prostried
ky k ochrane proti chorobám a škodcom
ovocného stromovia, révy a po prípade
tiež k ochrane okrasných rastlín a zele
niny.
Vlastnosť a účinnosť týchto príprav
kov zkúšané boly jednak .laboratórne a
na menších 'parcelách, alebo jednotlivých
rastlinách pri ústave a jednak vo vonkov
skej praxi. Pokusy vonku previedli štátni
vinárski inšpektori pp. Dohnal v Mu'temi
ciach. Stummer v Znojme a zemskí zá
hradníci pp. Barclš v Šlapanioiaoh, Matou
šek v Podivíme a Wimimer v Jaromeri
ciach a p. inž. Steinling v Pomologickom
ústave v Bohuniciach pri Brne. Všetkým
pokusníkom dané boly jednotné a stejnč
návody, dľa ktorých sa tiež pri 'ústav
ných pokusoch postupovalo, takže spô
sob 'zkúšania a použitia bol všade stejný.
Vomkovské pokusy — pokiaľ to bolo mož
né — boly prehliadli u t é.
Na základe týchto ústavných pokusov
a pokusov vonkovskýoh podávam tieto

výsledky:

Arsokolle a Sulikolle, ktoré sá mi
zvlášte dobre osvedčily a ktorými — ako
som spozoroval — bolo docielené mnoho
úspechov v širokej zemedelskej praxi.
Mimo týchto dvoch prípravkov zkúšil
som ešte celý rad iných výrobkov, z kto
rých sa dobre osvedčily tieto:
Arborol ovocné karbolineum, vyrába
Spolok pre chem.. a hutnú výrobu Ústí
O

n. L.
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Orthosan, prostriedok k hubeniu hrva
vej všice a mušiek listových, vyrába tá
istá firma. Afid II., prostriedok proti listo
vým muškám, vyrába Medica, Praha Í'L,
na Poríčí u Labute. Ustín, prostriedok pro
ti 'krvavej všici, vyrába Bayer, Lever
kusen u Kolína n. R. Je ešte treba zkúšať
Gargoyle Re Spraing Oil, prostriedok:
proti krvavej všici, vyrába ^Vaeuul Oil
Company A. S. '(zást. pre ČSR. Praha
II., u iMyslíkú). Caffaro, prostriedok proti
perenospore, vyrába Societa elettrica ed
elektrotechnica del Caffaro v iMiláne..Ne
osvedčil sa dr. Sťurm íieu- und Sauer
YVurmmittel '(zkúšky konané boly 2 roky).
Cusisa a Nesperol.
Arsokoll, koloidné rozpustný arsenát
olovnatý. Vyrába: Bohumínske chemické
závody v Bohumíne. Prípravok: je dopo
ručovaný k mičeniu živočíšnych škod
cov (húseníc, brúkov a pod.) Upotrebu
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je sa v roztokoch 0.2-0.5%. Pôsobí ako jed.
Arsokoll, sme zkúšali spolu so schwein
furtskoiu zeleňou 0.1—0.2%, s chloridom
barnavým 1—2—4% v laboratóriu a príp.
i vonku v praxi proti týmto škodcom, bo
rec prstemčitý (Qastropacha neustria), be
hyňa zlatoritná (Emprocťis chrysorher),
belások (pieris neustria), obaleč dubový
(Tortrix viridana), moľ jabloňový {Hyp.
malinellus), pilatka čerešňová (Eriocampa
adumbrata), pilatka angreštová (nematus
ventrieosus) a proti larvám hrbáča osen
ného (zabrús glbbus).
Výsledky laboratórnych pokusov uka
zuje nasledujúca tabuľka, kde jednotlivé
čísla znamenajú množstvo (v %) húseníc
ktoré sme tretí deň našli otrávené. Sčí
tané boly tu u všetkých prípravkov mrtvé
húsenice a húsenice, ktoré javily značne
účinky požitého jeďu'.Zbylé do 100 značí
počet húseníc, ktoré zostaly živé bez to
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ho, že by javily väčších následkov otra

vy. Vedľa týchto húseníc boly vždy cho
vané kontrolné, ktorým bola predložená
potrava, jedmi nepostriekaná. Húsenice
kontrolné zostaly čulé a pokiaľ to boly
húsenice už dospelé, začaly sa prv, alebo
neskoršie kukli ť.
Z čísiel tabuľky možno hneď na prvý
pohľad odvodiť, že chlorid barnavý (1—
4%) nie je ďaleko tak účinným jedom ako
schweinfurtská zeleň a Arsokoll. Keď ňé
prihliadneme k 0.1% 'koncentrácii Arso
kohu, ktorá bola braná v úvahu len preto,
aby bola zistenia účinnosť Arsokollu tiež
v tejto koncentrácii a keď posudzujeme
len Arsokoll 0.2—0.5% a ten srovnáme so
schweinfurtskou zeleňou 0.1—0.2%, tu vi
díme, 'že Arsokoll pôsobí "skoro stejne pre
nikavé a že jeho účinnosť možno klásť na
roveň 0.2% roztoku schweinlfurtskej zele
ni. Svinibrodská zeleň 0.1% klesla čo do
účinnosti pod účinnosť 0.2% Arsokollu.
Nápadné a pre prax vomkovskú veľ
mi dôležité rozdiele dostaneme, keď srov
náme účinnosť týchto prípravkov proti
tomu istému škodcovi, ale na rôznych ži
viteľoch na pr. na jabloni a slivke, jabloni
a hruške, amgreštu a ribizle, majúc pred
očami rôzny stupeň hladkosti týchto li
stov a keď potom s tohoto stanoviska po
sudzujeme účinok prípravku na iných ži
vlteľoch — zelenine, dube, Derešmi. Toto
srovnanie nám. ukazuje, že Arsokollom
0.1% možno za (určitých okolností docieliť
.stejných, ba skoro i lepších výsledkov,
než s 0.2% svinibrodskou zeleňou. /Ná
padným spôsobom vystúpily tieto roz
diele pri hladkých listoch hruškových, u
zeleniny a čerešne.
Príčinu týchto rozdielov je -treba
hľadať vo veľkej priľnavosti roztoku ko
loidálneho arseničňanu olovnatého, ktorá
hlavne pri rastlinách s hladkými lis tmi pri
chádza v úvahu, je väčšia než priľnavosť
druhých prípravkov, ačkoľve'k k týmto
posledným pridal sa lep. Veľkú trvalú
.priľnavosť a ťažké odmývanie ukázaly
pokusy, keď vetvičky boly postriekané
jednotlivými roztokmi, medhaly sa na
vzduchu tak dlho", až všetky použité roz
toky zaschly a potom striekané bolo ,na
ne po určitú dobu destilovanou vodou.
Nechaly sa znova uschnúť a potom osade
né boly húsenkami. V tomto prípade u
dospelých húseniek bekyne zlatoriťmej do
cielené bolo pre Arsokoll 0.2% v srovnaní
svinibrodskou zeleňou a 2 proc. chloridom
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barnavým tretí deň na hruškovej vet
vičke tento pomer mŕtvych húsem'jk:
Arsokoll 0.2%, Svinibrodská zeleň 0.2
proc, chlorid banniavý 2 proc.
Vonku bol zkúšaný Arsokoll proti bô

rovcovi prstenčitému, bekvni zlatoriťnei.
obalečovi dubovému, pilatke angreštovej
a.všade boly skvelé účinky. Stromy hú
senkami často veľmi silne osadené, bolv
zbavené húseniek, až na ojedinelé indiví
duá, ktoré však vo väčšine prípadov ja
vily stav chorobný a neskoršie hyeuly.
Pri tom pozorovaný bol úkaz, popísaný
Straňákom, že otrávené hú šenky visia nn
vetvách a u hniezd hlavami dole, prichy
tené len za panožky.
Tieto zjavy nastávaly i pri larváeh pi
latky na ribizle a angrešťe. Veľmi sa
uplatňovala priľnavosť roztoku Arsokollu
a z toho vyplývajúce ťažké srny tie. Nie
len pri našich pokusoch, ale i u pokusní
kov z radu praktických zemedelcov sa
stalo, že na ker, jeden deň postriekaný,
prišiel v noci dážď, predsa však druhý deň
bolo možné pozorovať prenikavé účinky
jedu.- Väčšina húseniek bola otrávená. Tak
nám napísal na pr. náš referent p. Fr.
Hava z Kravská pri Znojme:
„Na Váš prípis č. 1391 Fký^W., dovo
ľujem si sdeliť, že som dľa Vašej rady
postriekal svoj amgrešt, napadnutý silne
angreštovou pilaťkou, 0.2 proc. Arsokol
lom a druhý deň, teda po 24. hod., hú
senky boly zničené, ako klinčeky s kera,
dole visely. Striekanie previedol som
za slnečného dňa. Večer prišiel však sla
bý dážď (3.2 mm). Ďakujem V%i 'menom
svojím a všetkým pohromených, ktorým
som sďelil Vami doporučený a len s jed
noduchou prácou spojený prostriedok.
Osvedčil sa znamenite."
Arsokoll 0.2 proc. a 0.5 proc. zkúšali
sme ešte na jeseň roku 1923, na pokus
ných parcelách 'ústavných proti larvám
hrbáča osenného (zabrús gibbus). Najprv
previedli sme zkúšky laboratórne. Úči
nok Arsokollu 0.2% bol výborný, i keď
osenie, postriekané ArsokoMom a os'cblé.
postriekali sme destilovannou vodou.
Svinibrodská zeleň 'a chlorid barnavý sa
nám neosvedčil. Keď sme potom postrie
kal parcely ozimín, ktoré boly silne po
škodzované hrbáčom, za tri dni poško^
dzovanie úplne prestalo.
Pokiaľ sa týka poškodenia postrieka
__
ných rastlín samotným prípravkom, tu
nebolo pozorované žiadnych škôd.
Arsokoll možno teda doporučiť ako
veľmi účinný prostriedok inisekticidný,
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ktorým možno veľmi dobre ničiť škodcu
(húsenky ma pr.). Používanie jeho je veľ
mi ľahké, príprava roztoku celkom jedno
duchá, dá sa ľahko rozprašovať, striekač
ky neucpáva, na postriekaných čiast
kach utvorí jemnú, tenkú vrstvičku, veľ1
mi trvanlivú, ktorú dážď ľahko neodmyje
a pri tom nepôsobí škodu (spálemlmu). Pri
veľkom rozšírení rôznych škodcov ovoc
ných (bekyne zlatoriťnéj, bôrovca prsten
čitého a i.) je zabodne, aby sa ho hojne
používalo, lebo mím možno sa týchto škod
cov ľahko zbaviť.
Sulikoll

'(sulfur liquidium colloidale)
rozpustný koloidálny prípravok sirný,
vyrábajú Bohumínske chemické závody
v Bohumíme. Je doporučovaný ako veľmi
účinný prostriedok proti rôznym choro
bám kultúrnych rastlín, ktoré sú spôsobe
né rozmami'tými hubami, hlavne -proti
padliu jabloňovému, padliu vinnej révy,
padliu angreštovému, ružovému, dubové
mu fis'ikladiu a pod. Je prostriedkom veľ
mi účinným a jeho používanie je obme
dzené na roztoky 0.051—0.1 proc. alebo
u citlivých rastlín (angrešt, rastliny skle
níkové) doporučuje sa použitie ešte slab
ších roztokov, než 0.05 proc. Keď je tre
ba, možno striekanie po 1—2 týždňoch

opakovať.
Brno.

(Pokračujeme.)
Inž. Octavianus Farský.

Súčiastky ovocia.
Pri složení ovocia práve tak, ako

u

zelenín, ohľadom množstva' ma prvom
mieste stojí voda, ktorá vodnatosť pod
statne sa ani nelíši od vodnatosti zeleni
ny. Takto na príklad v čerešniach je 79—
87%, v egreši '84—86%, v rihizlách 83—
85% a v jahodách 85—57% vody. Mimo
vody podstatnými súčiastkami mäsitého
ovocia sú: cukroviny, zvlášť imvertný cu
kor, mimo toho pri nepatrnom množstve
bielkovín kyseliny ovocné, pektínové
látky, rastlinové vláknovité látky, ďalej
látky cerové, nerastné a armaické.
Ako povstávajú jednotlivé uvedené
látky, ešte doteraz nie je presne objasne
né. O trstinovom cukre utvorila sa tá
mienka s najväčšou pravdepodobnosiťou,
že vznikne čiastočne zo škrobu, ktorý sa
vo veľmi mnohých čiastkach rastlinných

vyskytuje. Pri zatýmnom dozrievaní mä
sitého a bobuľnatého ovocia vznikajúca
väčšia sladkosť, ako sa to na základe po
kusov dokázalo, nezakladá sa len na
množení zo škrobu vzniknuvšieho už
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jestvujúceho cukru, ale.foto sa môže odoyodiiiť aj posunutím sa cukru a kyseliny.
Škrobový obsah ovocia pri zatýmnom
dozrievaní úplne zmizne. Ohľadom cu
kornatosti ovocia dosiaľ boly prevedené
nepočetné vedecké pokusy, z ktorých dá
sa ustáliť, že trstinový cukor oproti ostat
ným druhom cukru zaplňuje len podriade
«iú úlohu, výjmuc niektorých druhov ovo
cia. Tak ma príklad v marhuli a v bre
skyniach ako aj v slivke ustálilo sa trsti
nového cukru v .množstve 3.5—7.5%
V čerešni, v jahode, v ribizlách a v egre
ši našli asi polovicu tohoto množstva.
Množstvo invertného cukru v ovocí je
niekedy veľmi značné, čo sa pri skúmaní
nasledovných druhov dokázalo, dľa kto
rých marhule obsahujú 1.8—4.2%, jaho
dy 5.68%, čerešne 8.5^10.72% a egreš
7.15% invertného cukru.
V ovocných kyselinách hlavne sa vy
skytuje kyselina jablková. Na tieto ky
seliny je ovocie zväčša dosť chudobné.
Tak na. príklad v 100 kubických centi
metroch jahodovej šťavy je asi 1.2 gra
mov kyseliny citrónovej a 1.5 gramov
'kyseliny jablkovej; už citrón má 7% ky

seliny.
'Množstvo bielkovín v ovocí je vlastne
nepatrné, ale predsa dôležité z ohľadu
umožnenia huspenoviitosti. tNitrogén ,'ob
sahujúce látky, ovocné bielkoviny maljú
značný vplyv na kysnutie ovocných
štiav, keďže živia droždie. Na vyrábanie
ovocných huspenín slúžia pektínové lá
tky, ktoré sú v rastlinovom svete veľmi
rozšírené a majú najväčšiu dôležitosť.
Majú tú vlastnosť, že stojac v potyku s
vodou a v prítomnosti bielkovín tvoria
huspeninovité roztoky. Je treba vedieť
o nich to, čo je '.zvlášine dôležité pri pri
pravovaní hluspenín, že následkom dlhšie
ho hriatia, obzvlášte účinky ovocných
kyselín, jako aj pri kysnutí ztratia svoje
vlastnosti huspenoviťostné. Keď ovocie
ďalej dozrieva, pektínové látky pravde
podobne klesajú, čo nám aj tá praktická
zkúsenosť môže vysvetliť, že nezrelé ovo
cie je súcejšie na prípravu huspenín, ja
ko ovocie zrelé. O množstve pektínových
látok vieme to že tie vo veľkom množ
stve sa nachádzajú zvlášte u čiernych
ribizlí, u ktorých v 100 kubických cen
timetroch šťavy mohlo sa nájsť 0.66 gra
mov, dokiaľ to isté množstvo višňovej
šťavy obsahuje už len 0.09 gramov.
Pri tvorení ovocnej arómy úlohu hra
jú pravdepodobne niektoré zvláštne látky,

"

*
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ktoré sa vyskytujú v úplne nepatrnom
množstve. Takáto látka môže byť kyse
lina benzoeová, jako aj kyselina salicy
lová.
Na príklad jedon liter jahodovej šťavy
obsahuje asi 2.5 miligramov kyseliny sä
licylovej. Dľa doterajších výskumných
výsledkov, marhule, breskyne, egreš a ri
bizle neobsahujú kyselinu sälicylovú, na
proti tomu v nezralých čerešniaoh — pri
kyseline jablkovej a citrónovej — ešte
aj kyselinu jantárovú našli.
Lubovonné látky sú pravdepodobne
telesá etherického 'druhu; aldehidy, ketó
ny, jako aj etherické oleje. V tomto obo
re dosaváď takrečeno niet výskumu.
Viktor Buchta.

Číslo 7 (47.)

vovicu zosilňujeme dľa váhy a dľa obje
mu. Podávame nasledovný príklad zosil
ňovania slivovice dľa váhy: Má sa 80 kg
20% vah. rakije zosilniť rafinádou 94 vah.
% na konziuímnú slivovicu 35
vah. %. Koľ
ko je treba rafinády a koľko sa dostane
smesi? Dľa. konečného výpočtu dľa vzor
ca o smlešaní liehovín dostaneme, že je
treba 20.34 kg rafinády, takže sa smesi
dostane 80 a 20.34. to jest 100.34 kg.
Na zosilnenie 80 kg 20 % vah. rakije
sa upotrebí 00.34 rafinády 94 vah. %, tak
že sa dostane 100.34 kg slivovice. Koľko
vah. % alkoholu obsahuje?
80X20 a 20-34- =35
„. vah_
.
p=
0/°
;

ioo-34

Získaná slivovica má 35 vah.

%

alko

holu.

Slivovica.
(Výňatok

»

kniny „Zeirh&dôlská technológie ve
výipoĎteoh", o_ dra inlž. V. Viiliikovského, vydanej
nákladom minirs'ťeirisfcva zemeéeils-va v Pinahe.)
iz

Slivovica dorába sa destiláciou zkva
semej slivovičnej brečky. Predná časť
destilátu {výstrelok) i ostatná časť (dobe
žok) sa jímajú zvlášť, pretože majú sú
čiastky, ktoré boly by jakosti slivovice
na úkor.
Ale i prostredný destilát nie je oby
čajne na pitie súci, ale zjemňuje sa opä
tovnou destiláciou. Nazýva sa rakija.
Pomer týchto jednoitľivých podielov
je rôzny, in a pr. zo 100 litrov slivovičnej
rakije 25% sa obdrží:
1—2 litre predkm (výstrelku) 75%, asi
30 litrov prostredného destilátu 60—65%,
20—25 litrov dobežku 20 až 23%, 40-^15
litrov zbytku 0.1—0.3%.
Predok i dobežok sa destilujú ešte raz
na liehovinu podradnejšej jakosti.
Výbežok alkoholu x zo 100 litrov breč
ky vyráta sa zo vzorca
r
x= —,
m
keď značí a = obsah alkoholu v rakiji vol.
%, r = množstvo rakije v litre, m = množ
stvo zkvasemej brečky v 1.
Príklad: Zo 446 litrov slivkovej breč
ky vyrobilo sa 106 litrov rakije o 17.4 vol.
% alkoholu, aký je výťažok alkoholu?
.
x= 174X106

.....
Výťažok

= 4.1

~
446

litrov alkoholu zo 100 litrov brečky.

Zosilňovaní i e slivovice.

Podľa objemu: keď značí
p = prídavok rektifikáíu v 1 kg zosilne
mia rakije,
s = stupňovitosť zosilnenej slivovice,
r = stupňovitosť pôvodnej rakije,
= stupňovitosľ rektifikovaného liehu,
1
k = kontrakciu smesi,
kí = kontrakciu 'rektifikátu,
k2 = kontrakciu rakije,
platí podľa iri'ž. Šťastného:
('00 a k2) s — (100 a k) r
=
P
.

Sli

(100 a k)

- (100

1

koľko 96% rektifikátu
100 litrom 25% rakije,
ňovitosti 35% ?
Keď dosadíme do
za s = 35, r = 96. z
k, — 2.24, dostaneme:
_ (100 a 224) 35

= 0.1571 hl= 15.71

kj

s

je treba pridať ku
aby dosiahla stup

horejšieho vzorca
tabuliek k = 3.14.

-

P~(100 a 314) 96—

a

25
(100 a 0 97) 35
100 a

3" 14)

1.

Menšie sdelenia
yCesťy

v

záhradách.

V domácich záhradách cesty na pre
chádzanie sa zhotovujú v šírke 1.20-1.60
2.00 m. Vo väčších vilových záhradách
môžu byť 1.80-2.20-3.00 m. široké. Cesty
pre povozy v parkoch bývajú aspoň 3.50
m. V najviac prípadoch sa používajú ce

sty zhotovené dľa systému Mac Adam,
obyčajne makadamové cesty. Najvyššia
vrstva takejto je 3-5 cm piesok, potom
8-10 cm štrk (kačacia hlava), konečne
25-30 cm skala. Pri cestách menšej frek
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En

vemcie stlačia prvé dve vrstvy. Zhotovu
jú sa i cesty betónové v pomere 1:5,

Obraz č.

6.

i
i
Použitie tehál na vyloženie cesty
v ozdobnej záhrade.

okrasných záhradách a parkoch dôle
žitá je i barva cesty. Príjemnejšie sú ce
sty žlté ako biele. V menších záhradkách
ako obruba cesty sa používajú na obi
dvoch stranách jarky zhotovené z červe
nej škridlice. Pekné je, keď v o<zdobnej
alebo
zaj'iirade |(parkíu') niektorá cesta.,
aspoň jedna čiastka je vykladaná kame
ním. Okrem kamemiia môže sa to zhoto
viť z betónu alebo z tehál. Takto sa mô
žu k tomu použiť veľmi účelne dľa vzoru
obrazu č. 6. Vyloženie toto v bársakc.i
V. B.
malej záhradke je veľmi pekné.
V

.

J__L
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Osádzanie raba.a perenami.

Obraz č. 7. Pian osádzania rabata perenami.

Obruba:

Saponaria ocimoides. 2. Phlox divaricata (canadensis). 3. Phlox setace rosea. 4. Ar
meria Laucheana. 5. Cerastium Biebersteini. 6. Abríetia graceca. 7. Pyrethrum Tschihatscheur. 8. Cam
panula carpathica alba. 9. Arabis alpida. 10. Viola cornnta „G. Wermig". 11. Vinea minor.
1. rad: 12. Geum Heldreichii. 13. Trollius
hybridus. 14. Centaurea montana. 15. Narcissus poetieus.
16. Bucarbillea Delavayi. 17. Aqilegia alba grandiflora. l8.
Tradescantia virginica alba. 19. Erigeron
Coulteri. 20. Achillea mirefolium „Cherrys Queen". 21. Aster
alpinum Leichtini. 22. Leucanthemum
„Česká píseň". 23. Campanula Humosa. 24. Oenothera speciosa. 25. Leucanthemum maximum Lacustre.
26. Astilbe jap. var. „Gladstone". 27. Anchusa myosotidiflora. 28. Lychnys
Haageana. 29. Penstemon. 30.
Papaver nudieaule. 31. Bergenia crassifolia. 32. Campanula glomerata superba. 33. Chelone barbata.
34. Stachys lanata.
H. rad: 35. Aquilegia „alpina". 36. lris germanica „Ilsan". 37. Hemerocallis fulva. 38.
Pyrethrum
„Martin Fulín". 39. Paeonia. 40. Erigeron „Fontainebleau". 41. Gaillardia grandiflora. 42. Achillea
ptarm.
„The Pearl". 43. Helenium pum. magnif. 44. Phlox v rôznych druhoch. 45. Delphinium Belladonna.
46. Delphinium Belladonna persimon. 47. Astilbe Arendsi
Hyacinth. 48. Astilbe Arendsi Rubella. 49.
Gypsophila paniculata. 50. Saponaria "officinalis fl. pi.
III. rad: 51. Anchusa ital. Dropmore. 52. Achillea
cupatoria park. var. 53. Delphinium „Legionár".
54. Papaver Orientale. 55.AIthaea rosea. 56. Aconitum
Napellus. 57. Aster Treasure. 58. Aster Lill Farddl.
59. Bocconia jap. 60. Helenium gattensonne. 61. Senecia elivorum. 62.
Solidago „Frúhgold". 63. Rud
beckia Herbstsonne.
Bratislava.

1.

Miloš Babánek,
št. záhradník.
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SLOVENSKÉ OVOCINÁRSTVO.
je to jed, môže foyí

na úradné povo
lenie, ktoiré môžete diosťaí od okresného úradu na
kolkovanú žiadosť. Svinilbrodsikáf zeleň užíva sa
v koncenitiráciii 0.4 proc a to tak, že 100 gramov
rozmieša sa najprv v 3 litroch -vody, potom sa
smáešäjiú s 91 1 vody, v ktorej sa pred tým -roz
hasiill'o 260 ©rámov páleného vápna. Táto mieša
nina imusí byť vždy čerstvo1 pripravená a behom
striekania imusí -sa často premiešať, lebo sa usa
dzuje ku dmu. Svilnilbiroidská zieileň používa sa tiež
ako prísada do bordoviskej miešaniny, vo 100 I
hotovej miešaniny rozmieša sa 100 .gr svinlitorod..
zelene. V novšej dobe vyrábajú sa rôizne arseno'
vé prípravky, ktoré sú účinnejšie než svimäbrod
ská zeleň. Uvádzame z mích: Orania zeleň a Si

Hovorňa-poradňa
Dotaz 5. Úctivé prosím o láskavé vysvetle
nie, aíká choroba sa nachádza ma zasllanej halúzke
slivkového istroímu. S touto1 chorobou zaplavené
siú už sikoiro všetky slivkové stromy v obciach
V. a iM. Š. a obyvateľstvo nevie, ako sa má proti
tejto chorobe brániť. Choroba sa e'aičaila rozširo
vať asi pred 3 rokmi, a teraz sa ulž obávame, že
všetky slivky to mdlú znivočené. V 'minulom roiku
lisltte a oivoicie na slivkách celkom očernalo.
V. Senkvioe.
Ved. motár.
Odpoveď S.vPuklica slivková (Leoarnium cor
'Choírotoa tamojších silivék
nl).
ipocliádza od
drobného1 hmyziu ipukilice slivkovej, ktorá je patr
ná na stromoch v dvojakej podobe. Jednak alko
pologuíaté hnedé štítky — to sú lanské odumre
la samičky, jednak ako umenšite hnedé celkom
plytké štítky — to sú larvy puklíc. Tieto tetivy
vylieizatjú na jar 'zo svo'jho izäimn.élho' .úkrytu v
kôre a po rozpučení listov usadzujú sa na'nich a
na ikone zelených výkonov a vyssávajú z miich
šťavu. Následok toho je presychanie a odumiera
nie stromov.
'Ochranné opatrenia sú nasledujúce:
iPirteld. roizpukoim
postriekajú sa napadnuté
stromy 5 proe. iroztokoim karlboliwaa. Doporučuje
sa použiť kaťbolibeia.. .Arlboiroil dodáva Záhradníc
ke a ovocinárske dnuížsitvo „Frutex" v .Bratisla
ve, Matuškova 934., cena 1 kg asi 10.— Kčs. K
postriiiekovamiu treba použiť viničných rozprašo
vacíah striekačiek .a treba postriekať pečlive ce(M
koimmiu a kmeň až ku koreňom tak, aby bol celý
povrch stromov roztokom zmočaný.
2. Na jeseň stromy sa očistia od lišajníka, ma
chu a spaiďané fl.Hs.ty sa spálila, pôda posype sa pá
leným vápnom a ziryje sa. Potom sa sitromiy po
striekajú práve tak, ako. na jar. Stromy silne na
padnuté doporučuje sa p.rostriie.kat ešte raz v zi
me 10 proc. roztokom karboilimea.

predaný

lem

ieisia zeleň dodáva firma iRadeimacher, ohern. to

váreň Praha—Karlín, arseňan sodný vyrába Spo
lok pre chemickú a hutnú výrobu Osití niad La
toom, dodáva „Frutex" ovoc. a zalir. družstvo v
Bratislave (Matuškova í>34). Veľmi dobrý a lac
ný prostriedok je Airsokoiil, dodávajú ho Bohu
mínskie chemické závody v Novom Bohumíne
Tento prostriedok je vo' vode rozpustný, ľahko
sa rozstriekuje a dobre drží sa na listoch. Používa
sa iho samotného, bez vápna v roztoku 0.26 proc.
—0.5 proc, na 100 1 vody ,260—500 gramov. Ar
seinovýeh prostriedkov užíva sa proti všetkým
húseniciam, škodiiacilm ovocným stromoim, v do
be, keď sa prvé z nich objavia. .Otravný roztok
musí byt po listoch rovnoimerne rozprášený v
podobe jemnej mlhovilny. Užíva sa k tomu roz
prašovacích striekačiek. Proti červivosti jabĺk
spôsobenej húsenicami1 obaleča jablčného treba
postriekoivať mladé plody hneď po opadnutí kvet
ných koiruminých plátkov a roztok musí preniknúť
do ikaLiiohov kvetnýclh, kde sa nachádzajú hnísie
ničky otoallelča. Višetky arsenové prípravky sú
v nezvedenom stave ľudskému životu nebezpečné
a musí sa is nimi opatrne zachádzať. Po práci
s nimi vždy dobre si umyť ruky! Ovocie smie sa
postriekovať najneskoršie 5 týždňov pred skľuďz

Inž. VI. Vielwer.th.
„Slov. Ovocinárstva" čítal

Dotaz 6. V čís. 6.
som o lužiiitku postrdieko.v.ani'a ovoc. stromov boir
ďovskou a larseinovo'u miešaninou. I ja chcel som
uiž iza maďarskej vlády postriekovať moje jablo
ne arsenom, ale lekárňa nechcela mi areen vy
dať, lebo že je to vraj n'elbezipečné, čo aj je prav
da. Ráčte má isáMií, kde a ma jaký spôsob by som
a.rsen dostal, lebo mám nadaj na veľkú úrodu
jabĺk, ktorú by som rád ochránil.
Veľ. IBliidice.
g. p.
Odpoveď ô.^Ärsenové prípravky k postrieko
vamu ovocných stromov.
Z najrozšírenejších
arsenových prípravkov užívaných k hutoeniu žf
vočíšnych škodcov ovoc. stromov je svinitorodská '(schweinifurftská) zeleň. Je k ďoisitaniu u íiirmy
Medľca v Bratislave, 1 kg za 45.— Kčls. Pomeváč

Číslo 7 (47.)

ň'Ohi.

Inž. VI. Vielwerrh.

Hlasy čitateľov
Do pozornosfi vinohradníkom
okolia Modry.
V Modre je d os í takých bývalých .vinohradov,
ikítofé sú 'trocha vzdiallenejšlie .allebo ma neprístup

'

nom .mieste a ktoiré sú osadené ovocným stromo
vými. Alle, bohužiaľ, až na mállé výnimky sa ne
venuje týmto, stromom dostatočná opatera. Nie je

správne len ovocie obrat a viac s.a ma strom nie
ohzreí. Jablone a hrušky sú ponajviae zatažené
rakovinou a všiiconi krvavou. Tu je treba radikáli

SLOVENSKÉ OVOCINÁRSTVO.
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coval máwh na zmenu zákona o ochrane oivoci
mársitva' a škalkárstva.
K itoimu by som doporučoval, aby k pojed
návaniu boli pozvaní tiež zástupca z radov <po
vádzať, proti všetkým chorobám bojovať a preto mocníctva. A to preto, aby niektorá zmena nebola
sa trocha pozastavte nad vašimi ovocnými stro
neskoršie zneužívaná rô'znymi ľuďmi'.
mami a povedzte si, že budete ii vaše ovocné"
Ohľadom nákupu subvenčných ovocných
Chcem
vám
nazna
.pravidefae
opatrovať.
stromy
straníkov .pokladali by som za žiaducné, aby kupci
čo
sa
čiť aspoň tie najhUavanejšiie práce,
tyfoa
lacných stlromkov sa zaviazallii starať sa .aj o ne
špeeiielne Modry, naučiť sa ich pravidelne robiť,
po vysadení a nenechať ich bez ošetrovania a do
budete
videt
ste
vo
vinohradoch
a
ako
naučení
hliadania zkynúť, ako to ma príklad v Lamači
neskoršie, že vaše ovocné stromy nebudú tak vídavam.
žalostne vyzerať ako dosiaľ.
Ďalej upozorňujem na praktiky niektorých veľ
.Na ijeseň a cez zimu, to je keď sa zakopáv_
kostatkárov a .majiteľov hôr, ktorí zabraňujú ľu
hnoj do vinohradov, tireba koruny stromov pre
a
rezať, aby inetooly husté, suché vetvy odstrániť, ďom prístup do lesov, kde títo hľadajú vykopá
kôru k tomu určeným nástrojom i(miôže to byt vajú plané ovocné podložky. Dokonca zaviedli aj
vyberanie vstupného do lesa pre tých, ktorí chcú
aj Obyčajná motyka) oškrábat, všetok hmyz pod
tam sbierať lesné plody. Snáď by sa daly takéto
kôrou znivočiť, hlavne všicu krvavú rozotrieť a
petrolejovou handrou dobir'e vyrajbovat a potom praktiky odstrániť dákym zákonným ustanovením.
kmeň stromu vápnom maitret. Korene pri kmeni Dľa môjho názoru mal by byt vydaný rozkaz na
takých magnátov, ktorí ešte nezaplatili ani pred
odkopat .a kde sa nájde všiica krvavá, 'petrolejo
písané dane. .Alebo aspoň odvolaním ich zákazu
vou handrou rozoitreť a poliať vápenným mi'le
kom a zas zem prihmnúť. Všica krvavá sa najviac m'alla by byť daná ľudom príležitosť stromy .si
vypestovať, aby sami zkúsiilli, ôo Stromek vyža
objavuje na jabloniach v iranách stromu, pri kore
dulje, než vydá úrodu.
ňoch a keď ije už viac rozšírená S na vetvičkách
Tiež cieľom zamedzenia fcrédtež! by som na
a listoch, 'až znivočí ceílý .strom a oellé aleje a
sady. Všicu krvavú poznáme ľahko., Ilebo vyzerá vrhoval, .aby boli zavedený s oznam pestiteľov
ovocných stromov a štepárov. Po prípade, aby
aiko biela pleisnina, .alle keď sa rozotrie, objavuje
sa medzi bielymi pavu'čliinkarri červená tekutina sa predišlo kupovaniu stromkov od neznámych
ľudí, bolo by na nieste, aby v každej obci usta
a krv.
novená bola z členov zvláštna nadá-, Ikťoirál by
Stromy je .tiež dobre striekať ovocným karbo
v 'čias potreby mohla dávať infoírmáicäie, či pre
Mmeoim, ktorý dostanete kúpiť u ovocinárskeho
a záhradníckeho, idružstfva mutex" v Bratislave. davači ovocných stromkov skutočne sa .zaoberajú
s pestovaním stromkov a či podobný tovar je ich
Na jednu putnicu, čo sa- strieka vo vinohrade,
stačí 1 Oliťer dendritau ia ostatné sa dá vod.a. Práca majetkom. Aspoň v našom okolí í sa povrával, že
niektorí bratislavskí vinári a záhradníci zaobera
táto .sa tiež prevádza pre zimu.
jú sa podo zrivým! obohodamli s ovocnými strom
.Na jeseň sa majú všetky stromy okopať a po
prípade pohnojil Gez feto, kde sa izas objaví kamlii.
všica Ikirvavá (naraz sa nezničí), treba zase .pe
Inakšieho východiska v tomto smere niet, než
trolejovou handrou poroztierat. To je ite.n naj
aby kolegialita našich ovocinárov také „obchody1
jednoduchší prostriedok a dľa mojej zkúsenosti sama hatiila a odhaľovala.
dobre účinkuje.
(Lamač pri Bratislave.
Stanislav Kunte.
Na viac nebudem zatiaľ poukazovať a až sa
naučíme .hore uvedené práce vykonávať, potom
prikročíme k ďa'lším pre nás užitočným prácam.
Kito by chceil bližšie vysvetlenie alebo radu, nech
sa obráti na mňa .a ja veDmii rád budem každému
6 radou nápomocný.
(Referujeme len o spisoch redakcii zaslaných.
Preto itiicte všicu krvavú, ktorá sa tak povážli
Zemedélská Jednota. Vydaní pro Českoslo
vé rozširuje a ja prosím kompetentné úrady, aby
čo je v ich moci, bolly nám nápomocné a patričné venské zahraničí. Ročník I., č. 1. — Zem&mšdel
krolky učinily.
ská jednota -čsl. republiky v iPirahe začala vydá
Modra.
Otokar Skácel,
vať nový časopis pod titulom horeuvedeným1, ča
záhradník št. uč. ústavu.
sopis je určený k poučeniu a udržovaniu stykov
Žiadosť na zkúsených odborníkov. starej vlasti s československými zeniedelcami v
Polsku, Rakúsku, S. H. S., Bulharsku, Francii a
Na valnom shromiaždenl S. O. S. dňa 13. de
cembra m., r. bolo odhlasované, aby výbor vypra
Amerike.

nej nápravy, lebo v krátkej dobe všetky stromy,
zvlláš.t.e jablone, sú odsúdené k vyhynutiu.
Modrania, ste naučení vinohradu všetku ná
mahu dať, všetky povinné práce svedomité pre

,f
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Sdelenia Slov. Ovocinár
skej Spoločnosti
Nová .odbočka S. O. S. bola založená v Žilné
dňa 26. imarca t. r. — Podrobný referát uvarej
nírne v najbližšom (čísle.

Rôzne zprávy
^'Ovocinárske prednášky. Št. inšpektor ovoc.
pre Slovensko p. Viktor Buchta prednášal v
Žiline, dňa 26. imarca t. r. na ovoc. hosp. kurze
od 10. a pol do 12. hod. a od 15. do 17. hod. Kur
zu isa zúčastnilo viac ako' 200 farárov, učiteľov a
učiteliek. 31. marca od 18. a pol -do 20. a pol hod.
prednášal maďarsky v Bratislave v spolku Urá
niia o vedeckých základoch 'moderného ovocinár
stva-.

Ničenie buriny a ochrana .rastlín prevádza sa,
ako je dnes už všeobecne známe, s najväčším
úspechom draselnými soíami. Na ničenie buriiny
slúži' jemne mletý kainit, ktorý sa 'rozhodí na oro
sené obilie (IbieZ podsevu), ak nasleduje slnečný
deň a to v dobe, keď ohnica nasadila 2—4 iBtsky,
nie neskoršie. Dávka je! 6—9 q na íl hektár, 1.20180 kg na 1 mieru. Ochrana rastlín, hlavne ovoc
ných stromov, prevádza sa poistriekovaníim asi
13% roztokom kainitu. Veľmi sa osvedčily aj roz
toky vysokoprocentných draselných solí. Postrie
kovanie treba previest zavčas na jar. Všetky
informácie o používaní draselných hnojív podá
ochotné iZemedelské zprávodajstvo Kalisyndikátu,

Praha II., Pfíkopy 14.
Hodnota úrody ovocia na Slovensku. K našej
zpráve o množstve úrody ovocia na Slovensku
dľa knihy inšp. V. Buchtu Ovocinárstvo, na Slo
vensku, priemerná hodnota ročnej úrody ovocia
na Slovensku bola v r. 1919-23 v Kčs 1000.—, jabl
ka 53,786, hrušky.34.370, meruňky 2I3.'60'0, čerešne
9270, slivky 29.1)24, orechy 30.060. Z toho vidieť,
že hodnota úrody ovocia v posledných piatych
rokoch činilla ročne priemerne 180.2ilO.000 Kčs, z
ktorého obnosu najvlacej pripadlo na jablká a
hrušky. (SHZ.)
Anketa o lesnej reforme v iRČS. Dôležitý ná
rodohospodársky problém lesnej reformy v RČS.
vstupuje do ro zrnodujúceho štádia. Správne jeho.
riešenie je pred:nľet.oim početných štádií a úvah les
níckych i národohoBpodáir.sky.ch pracovníkov, ako
i lesníckych korporácií. V [Československej Aka
démii Zemedelskej v V. Stoorovom zasedaní dňa
13. marca t. r. o tejto otázke prednášal Dr. K. Sí
rna n, gem. riaditeľ šťáítnych lesov ja statkov v
Prahe. Aby bolo možno problém tak obťažný
podrobnejšie prejednať so všetkých hľadísk, ko
ná lesnícky odbor Č. A. Z. špeciálnu anketu o. les

Číslo 7 (47.)

nej reforme v RiČIS. dňa 9. apríla t. r. o 15. hod.
v hoteli „Beránek" (Praha Xill., Tylovo nám.).

Sborové zasedanie Československej Akadémie
Zemedelskej v Prahe koná sa päťkrát ročne. Vo
Sborových zasedaniach predkladajú členovia č.
Ai Z. alebo aj iní vedeckí pracovníci domáci a
zahraniční pr ostré dm íoťvoim skutočných členov č.
A. Z. výsledky svojho vedeckého bádania. Takto
organizované zasedanie sú niečím celkom origi
nelným, stále sa zdokonaľujú a sídelemia v nich,
učinené sú sledované s veľkou pozornosťou nie
len doma, ale .i za hranicami.. Vo stručnom obsa
hu prináša pôvodine sedenie česky a v preklade
v niektorom 'svetovom jazyku .Vestník Č. A. Z."
V plnom znení, so všetkými dokladmi metodické
ho postupu, tabuľkami, diagramami atď. uverej
ňované istú potom vo Sbormíku č. A. Z. s rcsuiié
vo svetových jazykoch. Šieste Slborové zaseda
nie koná sa v sobotu, dňa 10. apríla 1.9,26 v Qré
grovom sále Obecného domu Hlavného mesta
Prahy s bohatým programom.

Obchod záhradnými
plodinami
P. A. Hodek, veľkoobchod ovocím a zeleni
nou v Prahe, kupuje a prijíma do. predaju hoci
jaké čerstvé ovocie a zeleniny, prípadne .zašle
svoje koše k plneniu. Telegr. adr.: Iiodekovooe

Praha.
Spoľahlivé semená dodáva Jiindrich Vanék,.
semenárstvo v Prahe, Váolavské námestie ,.U
zlaté Tiusy." Slovenské cenníky .zdarma.

Došlé cenníky
Uvádzame tie cenníky, ktoré došlý redakcii
„Slovenského Ovocinárstva", alebo „Slovenskej
O v ocin árske j 'Spo loč n o s t i".
Bedŕioh Wenzel, Olomouc, Nová ulica. Cenník
1926.

Bedŕich Wenzel, záhradní airchitekt, Olomouc,
Resslova č. 19.
Pošumavská luštíma lesních semen (majiteľ
Bm. Rechts.) Čes. Budéjovice (Šumava). Jarní
cenník 1926.

Odkazy redakcie
E. S., Vyšný Medzev.- O sušiarňach príleži
tostne 'uverejníme článok. — Upozorňujeme ale

na knižku o spracovaní ovocia od Viktora Buch
tu, ktorá vyjde v najbližších týždňoch a v ktorej
sú popisy a obrazy rôznych sušiarní.

VYDAVATEĽ. SLOVENSKÁ OVOCINÁRSKA SPOLOČNOSŤ V BRATISLAVE
Tlačou Slovenskej knihtlačiarne v Bratislave, Ružová ulica číslo 12. Telefón číslo 92.
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