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Towarzystwo Akcyjne Handlowo - Przemvs?owe,
.

?. J. BORKOWSKI W WARSZAWIE

ODDZIA? W LUBLINiE

Kantor i Sklep-Krakowskie Przedrnie?cie N2 60. Telefon N2 435.

Magazyn G?ówny= Przedrn. eronowice. Telefon N2 473,

A D R E S:

Adr: Telegraficzny: "ELBOR?:-L.UBLlN".

?ELRZO handlowe, BELKI i koryta ?elazne, BLRCHY kot?owe. BLRCHY dachowe

=-czarne. cynkowane i cynkowe. BLRCHY miedziane, rnosie?rie i o?owiane. r.zURY

gazowe-czarne i cynkowane. RURY kot?owe i wiertnicze. RURY lane zlewowe i wo

doci?gowe. FR?ONY do ru r qazowych ,i la nych. SZYNY do kolejek podjazdowych i

akcesorya. O?OW, cyna. GWOZDZIE. ?ruby. Nity, DRUTY: ?elazne, miedziane, mo

sie?rie i stalowe. Linki stalowe. ?ancuchy. WID?.Y. ?OPRTY. KOSY. RRMATURR

kuchenna lana: OKUCIR. zamki, k?ódki, zatrzaski. MRSZYNY i riarzedz ia do obrób

ki metali i drzewa. Wyroby gumowe. PRSY. PRKUNKI. W?GIEL. RNTRf\CYT.

KOKS. CEMENT i t. p.
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Najlailsza i najob'itsza ilu 'tracya tygodniowa dla mrlltlzie?y.

,Wieclo.ry
Rodzinne" s? pismem .nlod/Ic?y pol::\\lcj, li Lyd;:ic?.;ci dwa lattl .swego islnf8'Il

po?wcci?y bowiem pracy Ili.1U rozwijarucm 1l110dych serc I u myslow: 33-cl rok - (z?d

nios? rnlod ym poko le n i om p u.y J m nil rOLI Y'",d\l; i 11 J u kt: w po Il ?lll ej f orrn ie. ,:

"Wieczory Rodzinrve" pragnc.j( sprostac n'ljwyiS/yrl wyI1l<1qaniolll, nietylko CO do tre?ci, ale

i co do formy zcwll?lrZl1ej, wprOwad7ily l pOCLCltklern
1913 roku waL.ne uc:loskolli.11enia.

Dzi?ki tym ul .pszcniorn b(?uc.j nZljpowabnlcj. lem wydawniclwem polskiero dla Illlod7_ie?y.

"Wieczory Rodzinne" maj? /apcwniolle w Jpólpl-ClCOWlli two ntljb2Hdzlej cenionych i znanych

pis ar z ów rniE;dLY innymi: p. p. Zofji BlIkowiechi .], St. Ottowej, Terpil0wskiej, W. Grocho

wskiej, prof. Bohdana Dyakow kiego, ks. Ig. Klopotowskiego, I-\uprianki, Zuzanny Mo!aw

skie], M. PacosLyr'lskiego i wielu innych. Na rok prLysLly w dodatkach I?edakcja przygO:

towala wiele ciekawych poclróL.y, arlykulów naukowych i Opowilluali historycznych, skre-

?lonych przez n ajba r dz ie] ulalelllowJnych pisclrzow.

W ki t
W Warszawie rocznie rb. '1.-, pÓ?rl)CWle rb, 2.--, k wa r tal ni e rb. 1.-

.' prz cs. pocztowi) rocz. ,.
5.-, "

2.50. 125

arun I prenumera y

bez. dodatku.
il qr aruca: ""

5.60, " ,,? 80,
1.40

I

\\
Za odnoszcllic dop?aca siG 10 kop kw.lrtalnic.

Na dodatki dO?qCZae naleLY rb. 2.40 roczni' L. j, po LO kop. ocl tomu. Dodatki dostarczamy \
tylko w ozdobnej oprawie.
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Bohdan Janiszewski. Pasze gospodarskie w o?wietleniu hygjeny, dyetetyki,

oraz etjologji cherób zwierz?t domowych. (d. c.)

Z. Piotrowski i F\. Polaczek- Jeszcze o gryfach.

Z. Olsza?ski. Hydropatya u zwierz?t.

Dr. K. F\dwentowski. Kwestya)echnicznego zu?ytkowania powietrza.

L. P. D?u?sze przechowywanie nawozÓW pomocniczych.

SPRF\WOZDF\NIE TF\RGOWE.
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BO?1Df\N Jf\NI5ZEW5KI.

GOSPODARSKIEPASZE

w o?wietleniu hygjeily, dyetetyki oraz etjologji chorób

zwierz?t dornowych.

8) CHRf\Bf\SZCZE.

NDjcz??ciej spasamy chrab?szcze drobiem i nierogacizn?; na surowo spasane

wywo?a? mog? powa?ne zaburzenia w kanale pokarmowym, lepiej je wiec zada

wa? w stanie gotowanym. Mo?na te? zabi? je wrz?tkiem, wysuszy? i na m?czk?

zemle?. W ten sposób otrzymujemy produkt pastewny o zawarto?ci 87')/0 suchej

substancji i 55010 sk?adników azotowych: wyzyskiwanie tej paszy, szczególnie przez

?winie, jest dobre, którym mo?na dawa? chrab?szcze w ilo?ci do l,:l suchej subst.

ca?ej paszy dziennej.-

B) PASZE POCHODZENIA RO?LINNEGO.

1) OKOPOWE.

Okopowe s? pasze naogól mniej lub wiece] wodniste o du?ej zawarto?ci sk?a

dników bezazotowych. li ma?ej zawarto?ci bia?ka, przeto wy??czn? karm? dla ?adne

go zwierz?cia nie mog? by? i dodatek pasz innych staje sic przy spasaniu okopo

wych koniecznym-ju? cho?by dlatego, ?e okopowe zewieraj? bardzo ma?o w?ókni

ka, którego pewna ilo?? musi sie w paszy znajdowa? ze wzqledu na normaln?

dzia?alno?? ?o??dka (szczególnie u prze?uwaczy).

Okopowe s? natomiast bardzo cenione, jako pasze podstawowe i pod tym

wzql?dern oddaj? rolnikowi nieocenione us?ugi. Nie rnoqe tu mówi? o bardzo wa?

nej sprawie przechowywania okopowych-nuwiasem tylko wspomn?, ?e P. P. Rol

nicy zwykle zama?o uwagi sprawie tego przechowania po?wi?caj?.

a) Ziemniaki.

Ziemniaki zgni?e, lub wogóle nienormalnej jako?ci mog? by? spasane tylko w

postaci gotowanych e«. parowanych-to zaraz na wst?pie zaznaczy? nale?y. Za-
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stanawiej?c SI? ogólnie nad hygjeniczn? warto?ci? ziemniaków--nale?y podnie??,
?e wa. to?? ta jest mniejsza, ni? innych okopowych. Dla tego te? z d awk a rni ziem

niakóv/, szczeqóf niej s u r o w y c h, trzeba by? ostro?nym. Umiarkowane daw

Id surowych ziemniaków s? bardzo wskazane w tych wypadkach i dzia?aj? wtedy GO_

skonale. gdy kana? pokarmowy zwierz?t zosta? os?abiony w swej dzia?alno?ci przez

d?uqotrwaiej skarrruanie pasz trudno strawnych, ':zar::'ychaj?cych. Ziemniaki, dra?ni?c
kana? pokarmowy, reguluj? trawienie i wydzielanie soków trawiennych. O goto
waniu e«. parowaniu ziemniaków by?a mowa w ogólnej cz??ci niniejsze] pracy.
Zaleca si? gotowanie ziemniaków przy ?ywieniu ?wir: : opasowych krów. Wo

da w której gotuje si? ziemniaki, powinna by? wylana, a nigdy nie :rno?na jej do

lewa? do pogniecionych ziemniaków, by?by bowiem wówczas chybiony cel goto
wania. Dla krów dojnych nadaj? si? lepiej ziemniaki surowe, je?eli jednak chce

my skarmia? ziemniaki w dawkach przekraczaj?cych 30 f t. na dzieli i sztuk?, to

i w tym wypadku bezpieczn iej jest pa rowa? ziem n ia ki.

Skutki zbyt du?ych ?awek ziemniaków (je?eli P LI. Y tern zaniedbuje sie dodatku

innych pasz) nie ka?? zbyt d?ugo na siebie czeka?: vly?:;tl:puje bicqunka, objawy
kolki, wzd?cia i poronienia; wielk? role odgrywa tu jednak indywidualna wra?li

wo??. Szczególnie wra?liwe na nieostro?ne skn rmiar.ie ziemniaków sq konie i ow

ce. Tak naprzyklad owce bardzo ?atwo zapadaj? na a 11 e m j ? .

Wed?ug Kellnera krowy dojne karmione zbyt du? em: dawkami ziernniaków,

zapadaj? na grud?, identyczn? z tak zwan? "grud? wywarow?" --przytcm obserwo

wano i z?y smak mleka.

Bezpieczniejszym czyni: '?rmianie ziemniaków dodatek pasz takich, jak kuchy
lniane, otr?by pszenne lub ?.otowany j?czmie?. Bardzo ostro?nym radz? by? przy

skarmianiu ziemniaków ko? m i. Niejednokrotnie leczy?em konie, które zapada?y
na gro?ne zaburzenia ?o??dkowo -- kiszkowe po spo?yciu wcale niewielkich ilo?ci

surowych ziemniaków -

szczególnie je?eli co tej karmy nie by?y przyzwyczajone.
W?tpi?, czy te wypadki zaliczy? mo?na do zatru? solanin? -rn?my tu do czynienia
pr?dzej z jakiemi? cia?ami dra?ni?cerni. Konie, karmione ziemniakami, ?atwiej pod
legaj? ró?nym obtarciom i odgnieceniom, co spowodowane jest silnem podra?nie
niem skóry, wywo?anem przez wydziale n!e z potem owych cia? dra?ni?cych.

Wbrew rozpowszechniajClcemu sit; obecnie w l'1iemczech (a tak?e i LI nas) pr?
dowi ?ywienia koni roboczych ziemniakami w durzych ilo?ciach-c-nie jest Df\"'?fV\F\NN

zwolennikiem takiego ?ywienia: twierdzi on mianowicie, ?e konie, tak ?ywione,
?atwo si? poc?, a chocia? wygl?daj? Jadnie i okr?g?o, ale nie maj? tej si?y mi??ni,

jak? daje owies. Nie zaleca sie równie? zadawania ziemniaków rn'odyrn ?rebakom,

gdy? ziemniaki s? ubogie w wapno, którego rozwijaj?cy si? szkielet ?rebi?t potrze
buje znacznych ilo?ci.

Gotowanie ew. parowanie ziemniaków USUWQ wprawdzie obaw? zatrucia sola

nin? (solanina pod wp?ywem wysokiej temperatury rozk?ada sic-; na cukier i solani

dyn?·--Frohner.) i czyni skrobie. strawniejsz?
- ale z drugiej strony gotowane zie

mniaki s? pokarmem md?ym, sprowadzaj?cym zaburzenia trawienne; bardzo wska

zanym jest dodatek do gotowanych ziemniaków soli kuchnnej, szczególnie ..

dla koni.

Byd?o opasowe znosi znacznie wieksze dawki ziemniaków i z natury rzeczy w

tym wypadku nie obowi?zuje nas tak daleko posuwana ostro?no??.

Manipulacja suszenia ziemniaków u nas w Polsce nie znajduje jeszcze
zastosowania. Zdaje si?, ze metoda SUSZenia pozwoli unikn?? tych wszystkich
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niekorzystnycb nast?pstw, jakie sprowa dza spasanie su rowych ziem n ia ków.

Jak ju? mówi?em I obawa z a t r u c i a solanin? ka?e by? bardzo ostro?

nym przy ?ywieniu ziemniakami.

SOLF1NINA jest to g I Y k o z y d o specyficznych w?asno?ciach truj?cych a

znajduje SIG w li?ciach i kie?kach ziemniaczanych, w klebach za? tu? pod skó-k?.

Szczególnie kie?ki ziemniaków zawieraj? du?e ilo?ci tego glykoz?du najcz??ciej te?

zatrucie sprowadza spo?ycie takich kie?ków przez zwierz eta. Ze wypadki otrucia

solanin? spotykaj? si? u ludzi bardzo rzadko, pomimo ogromnej konsumcji z icmnia

ków-mo?na obja?ni? tern, ?e:

'1). ludzie nie jedz? ani naci, ani kie?ków,

2). ziemniaki przed spo?yciem s? obierane ze skór

ki, P o n i e VI a ? s o I a n i n a z n El j d u j e s i ? P o d ? u P i n
?

przeto dochodzi do ?u pi n,

3). ludzie jedz? ziemniaki q otowane lub pieczone,
a pod wp?ywem wysokiej temperatury solanina

ulega rozk?adowi.

Zatrucie solanin? wyst?puje w dwuch formach: ?o??dkowej i nerwowej.
W pierwszym wypadku wskutek specyficznego dra?ni?ceqo dzia?ania solaniny

wyst?puj? objawy kataru ?o??dkowo -

kiszkowego, wzd?cie, wymioty, biegunka,
?linienie. Tego rodzaju zatrucia szczególnie czesto wyst?puj? po spo?yciu naci zie

mniaczanej. Hess i Wiltkich karmili dwie krowy naci? ziemniaczan?. Ju? po 36 go
dzinach wyst?pi?y u tych krów objawy zatrucia: wz dccie, ?ilnienie, zmniejszona sek

racja mleka. Korber obserwowowa? u 3 krów, które wiosn? by?y na kar mione nad

psutymi i kie?kuj?cymi ziem niaka mi - brak apetytu, cuch n?c? biegu n ke, blado??
b?on ?luzowych, spadek temperatury cia?a, prawie niewyczuwalny puls. Po 36-38

godzinach nast?pi?a ?mier?. Sekcja wykaza?a zapalenie trawie?ca i j e I i t cienkich.

Nerwowa forma zatrucia solanin? przypomina zatrucia morfin?: oznaki takiego
zatrucia s?: odurzenie. chwianie sip' na nogach slabo?? zadu, parali?. Zreszt? oby
dwie formy zatrucia nerwowa i ?o??dkowa mog? sie ??czy?. Nerwowa forma wyst?
puje najcz??ciej po spo?yciu kie?ków ziemniaczanych. Zreszt? nerwowe formy
zatrucia solanin? s? najrozmaitsze.

Koppitz obserwowa? u krów, karmionych kielkuj?cvrnl ziemniakami,
zadu. Schwanefeld-widzia? u kóz kompletny parali? po nakarmieniu ich

s?abo??

kie?kami

ziemniaczanymi.

Egglich (Preuss, Mitt.) obserwowa? u 8-miu krów na drugi dzie? po skarmie

ni u naci ziem n iacza ne] nast?pu j?ce objawy: pod niecen ic, osla bi en ie zad u, krzy?a i

tylnich nóg-w ko?cu parali?.

Gerlach skonstatowa? w pewnym wypadku zatrucie 8 krów kleikuj?cymi ziem

niakami (na wiosn? przy braku paszy). Na trzeci dzie? po spo?yciu ziemniaków

wszystkie krowy zachorowa?y przy objawach os?abienia zadu, utrudnionego oddy
chania, dr?enia nóg, podniecenia, zaparcia z nast?pcz? biequnk?-e poczern nast?pi
?a apatja, niemo?no?? wsta nia przy coraz widoczn lejszych ozna kach pa rai i?u.

Prócz dwóch powy?szych form mo?na czasem przy zatruciu solanin? obserwo
wa? w y s y P k ? na ró?nych cz??ciach cia?a, puchlizn? ko?czyn, krwawienie b?ony
?luzowej pochwy i t. p.

Leczenie zatrucia solanin? polega na zadawaniu kw. garbnikowego
-

zreszt?
jest leczenie symptomatyczne.

--
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Dawki surowych ziemniaków s? nast?puj?ce:

wo?y opasowe na 1000 kg. ?. w. do 60 kg.

"

robocze " "" »
20

"

krowy dojne " )}"
20

"

owce )I""
25 "

konie 1-3 kg. IJa dzieli i sztuk?, najwy?ej za? 6 kg. dziennie.

?c;=: ;)?
II (d. t. n. II
??:===:QJ

JESZCZE- O GRYfF\CH.
c·-:-==-============??==============?)

=======._?=========

I

W gospodarstwach silnie buraczanych przy zwrocie ku zmniejszeniu przestrze

rn obsiewanych koniczynami, obsiewy wiosenne dochodz? do :2,'n ogólnej przestrzeni

ornej ziemi, d??eniem wiec rolnika jest byle setki morgów siewów wiosennych

uskuteczni? jak najpr?dzej i jak najdok?adniej, musimy zatem stara? sie o takie

narz?dzia, których robota odpowiedzia?aby obu tym postulatom,

O uprawie roli na wiosrie nie mo?na marzy? przy tym nawale pracy, nale?y j?

dokona? w jesieni; rok bie??cy jest bardzo wyj?tkowy, wszak najpi?kniejsz? por?

roku u nas jest jesie?, b?d? wi?c omawia? siewy wiosenne na polach doprawio

nych w jesieni.
Na wiosn? gdy rola jest jeszcze cokolwiek za wilgotn?, co trwa na naszych

ziemiach ?rednio prz epuszczalnvch nie d?ugo, siew za p?ugami jest konieczny, jako

te? tam, gdzie jesienna uprawa wcze?nie uko?czon? zosta?a i chwasty zieleniej?, bo

nie zosta?y jeszcze jesieni q z n iszczone g ryfa mi. Mo?na by zrobi? tu uwag ?, ?e na

roli cokolwiek za wilgotnej lepiej siewu za niecha?, prawda, lecz przecie nie wi emy

jaka b?dzie wiosna, sucha czy mokra, mo?e przewa?n? cz??? ziarna bedzlern mu

sieli sia? w role cokolwiek za wilgotn?, przytern widok uwijaj?cych si? fornalek na

polach gor?cego s?siada dzia?a pobudzaj?co; wi?c po zaw?óczeniu i zabronowaniu

niektórych poletek, wys?a? mo?na p?ugi w pole; gdy jednak ziemia o tyle wyschnie,

?e gryfy nie ryj? rowków a wzruszaj? ca?? powierzchni? nale?a?oby p?ugi zast?pi?

gryfem a to dLJ tego ?e: 1°. mniej wysuszaj? rol?, 2°. ?e 4 konie zamiast zora?

3 - 4 m. czteroskibowcem zgryfuj? 5 do 6 m. Je?li w dalszym ci?gu pogoda siewom

sprzyja i rola zaraz wysycha, na tych poletkach gdzie tylko lekko w?óka puszczon?

by?a, bron? zast?pi? w zupe?no?ci gryfy. Ta zmiana daje nam nast?puj?ce korzy?

ci 1°. 4 konie zabronuj? pod siew 10 m. roli, 2°. wilgoci w ziemi której coraz
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wi?cej ubywa rnn.ej si? ulotni, Jl. zbywaj?ce konie od przygotowywania roli pod

siew mo?emy u;-V'= na zmiano do siewnika, pr:?y 8 koniach i 6 ludziach na zmian?

za 3 godz!ny 2.4' morqi zasia? mo?na dziennie; od kilku lat robie, tak z dobrym

skutkiem--sie'.v \V?cJy ra?rio post?puje. Dodam tu jeszcze, ?e siew buraków po

bronach daje dos:::onzde wschody ale tjlko na roli jaknajdok?adniej na jesieni do

prawionej. ?'l[etyle S,l niebezpieczne dla wiosennych zasiewów chwasty na pó?nej

jesieni lub na wiosnc sklelkowane, (:2 bowiem brona przed siewem zniszczy), jak

nasione wydobyte na powierzchni? roli, przedewszystkiem p?ugiem, w mniejszem

stopniu gryfem, (j najmniej bron?: buraki siane po bronach pielenia prawie nie

po:
.... zcbuiaVLI L ..... I

"J
(?.

\'\f-,zyslko to stosuje do ziem nic zlewaj?cych SIC:, jak? jest przewazrue gleba

w Hrubicszowskicm, n:-l rolach zlewnych zdaje mi sie, ?e p?ug nie da si? innym na-

rzed -;'1 r:
rr' -',

._.1 '" [J'I;"L. '-t
._,? 1 i. ,. ::, L c,. \...

ZYGMUNT PIOTRO\VSKI

I I

Co ch u?ywania na wiosnc pluga lub gryfa ogólnych przepisow da? nie mo?

na, :3 rolnik sarn powinien ..obie wyrobi? zdanie co u?y?, zale?ne od bardzo wielu

wzqledów, bo rola porn irno na js.a ra n n iejsze] u prawy jesien nej, na wiosn? przedsta
wia si? rozmaicie, zale?nc to jest od opadów, po?o?enia roli, gatunku gleby etc.

W ka?dym razie jc.;c;tem zdania, ?e gryfowa? powinno si? na krzy? i nie sia?

rzeclewo VI tym samym kierunku, w którym chodzi? gryf, ale wpoprzek, wtedy ziar

no nie pozosra nie bez przykrycia, gdy? rade?ko chocia? trafi na miejsce niewzru

szcne, to, maj?c tE:1;? \Jv'y::ki pasek ziemi, wzruszy j?.

l'lie jeden z rolników zarzuci mi, ?e to b?dzie robota za kosztowna, gdy?

wyjdzie wiece] koni, na to si(? lo=:cl:::am ale nie zawsze, bo je?eli rola sypka, to,

przy gryrowaniu na krzy?, bron wyjdzie ma?o. W -?dyrn razie robota ta b?dzie

dok?adna, a to powinno by? naszej pracy celem.

PL?y gryfo',vaniu na krzyi. ch\vasty bezwarunkowo zostan? poderwane i przy

syp81:e (chybi ?eby ros?y nJ ki:l<iJ Glli) rlGlscc;pnie uniknie si? bruzd i sk?adników

gdy? gryf toko\'JC wY:'ó\,Vr1J, (1 które, pU.y d/isicjszych delikatnych ?niwiarkach, daj?
n eJ!ll S i ? P r;-: Y ? n i VJ i e w c L: n Gl ki.

f\. POLf\CZEK.
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by?a sobi e m lejsce i VI I e c z e n i u z VI i e r z ? t i zacz?to jll stosowa? w posta
ci ok?adów zmoczonem p?ótnem lub suknem, w postaci ró?nych oblewa? i wreszcie

w postaci wanien; wszystko to przyczyni?o sie do u?mierzania bóli, gorc?czki i uspa

kaja?o nerwy. Obecnie leczenie wod? w weterynaryi i hyqjenie zwierz?t coraz wie

ce] rozpowszechnia sie i udoskonala. U zwierz?t hydropatye stosuje si? w postaci

wanien, natrysków, ok?adów i obmywano

D?u?sze lub krótsze przebywanie zwierzccia w wodzie nosi nazw? wanny. Bywa

j? one o g
ó

I n e, je?eli zwierze ca?kowicie poqr??arny w wode, i cze?c?owe. kiedy

j? stosujemy tylko na pewn? ClC;?? cia?a. Wanny rn?j? znaczenie hyqjeniczne i

lecznicze. Wanny hyqjeniczne stosowa? nale?y jedynie w porze letniej, przyezern

najodpowiedniejsz? por? jest godzina 7 - 8 rano i 4 - 5 po po?udniu; wybiera?
trzeba nieg??bok? rzek? z niezbyt szybkim pr?dem.

Zwierz? winno pozostawa? w wodzie przez 15 -- 20 minut, przytem je?ell sle

zauwa?y, ?e woda sprawia mu jakie cierpienie, nale?y niezwlocznie k?piel przer

wa?, je?eli za? zwierz? wpad?o w omdlenie, b?d?c w wodzie czy te? po wyj?ciu z

niej, trzeba je stararmie rozetrze? s?om? lub sianem, a przy zatrzymaniu oddechu

- stosowa? rytmiczne wyci?ganie j?zyka. Po wyprcwadzeniu z wody potrzeba
zwierze przeprowadzi? wolnym krokiem, najlepiej na s?o?cu, dopóki zupe?nie nie

obeschnie; je?eli zachodzi potrzeba niezw?oczneqo zaprowadzenia do obory lub staj
ni, nale?y cia?o rozetrze? sianem i pokry? zwierz? derk?. V/p?yw wanien na orga

nizm, jest nast?puj?cy: reguluj? one dzia?anie wysokiej temperatury, wzmacniaj? or

ganizm, orze?wiaj? i dodaj? si? zwierzetom os?abionym prac?. Przy stosowaniu we

nie n hygjenicznych nale?y pami?ta?, ?e nie powinno sie ich stosowa?: 1) w porze

ch?odnej, 2) na zwierz?tach zgrzanych i 3) zaraz po nakarmieniu.

Owce najlepiej k?pa? w specyalnych d?ugich korytkach, w które woda prze

prowadza si? z rzeki za pomoc? pompy; owce tu p?yn? z pr?dem wody w pewnych
odst?pach, potrzebnych na obmycie ka?dej sztuki.

Wanny cz??ciowe maj? zastosowanie przewa?nie przy chorobach dolnych cze?

ci nóg. W tym celu zwierze wprowadza sie do rzeki lub stawu, których dno jest
piasczyste, bez mu?u i bez ostrych kamyków, kawa?ków szk?a: miejsce to powinno

by? zabezpieczone od wiatru i operacyl s?o?ca, zwierz? przywi?zuje sie i pozostawia
w wodzie na czas od 1,'2 do 2 godzin par? razy dziennie. Po wyprowadzeniu z wo

dy starannie OSusza si? nogi, zwracaj?c baczniejsz? uwaqe na zqiecia p?ciny, które

nale?y dok?adnie wytrze?, a?eby zapobiedz rozwini?ciu si? (u koni i byd?a rogatego)
choroby skórnej, zwanej grud?.

!

?

Wanny tego rodzaju mo?na równie? urz?dza? w oborach lub stajniach, u?y
waj?c w tym celu beczu?ki lub wiadra, na dno krórego k?adzie sie troch? s?omy;
po wstawieniu chorej nogi, naczynie nape?niamy zimn? wod? przy chorobach

ostrych, ciep?? za? przy chorobach zastarza?ych, chronicznych, zwracaj?c przytem

uwag? na to, a?eby woda ca?kowicie pokrywa?a miejsce chore, Wanny s? ?rodkiem

bardzo rozpowszechnionym i prócz swego dzia?ania na choroby nóg, jako to: zapa

lenie ?cieqna, uderzenia i t. p., wp?ywaj? one bardzo dodatnio na zwierz?ta zrne

clone prac?. Wanny I e c z n i c z e przyrz?dzane s? przez dodanie do wody
ró?nych ?rodków dezynfekcyjnych lub specyficznych, np. wanny s i a r c l a n e

przy skórnych chorobach psów.

Je?eli ?yczymy sobie,. ?eby zimna

wzmocnienie przemiany materyi w danym

woda dzia?a?a pobudzaj?co, wywo?uj?c

organ izmie -

nale?y stosowa? natrysk
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Natzysk
- jest to silny strumie? zimnej,.wody skierowany na

pe?n? powierzchnjq

cia?a' strumie? tego rodzaju otrzyma? mozna za pomoc? specyalnej pompy (hydro

pult)' lub te? kranu wodoci?gowego, z którego v:oda prz?prowadz? sie
pr?ez rurk?

gumow?. Dzia?ania natrysku iest silne, natychmiastowe I pewne; Jest to Jakby pe

wien rodzaj massa?u, pobudzaj?cego dzia?alno?? naczy? krwiono?nych, nerwów, i

tkanek. 'VI praktyce stosowa? je mo?na jako ?rodek pomocniczy przy roznego

rodzaju przypaleniach i ostrych wcieraniach, jak równie? przy rozcl?qnleciu stawu

lub ?ci?gna.

Ok?ady wilgotne polegaj? na tern, ?e cia?o pokrywa sie zmoczenem i nast?p
nie wy??tem suknem lub p?ótnem, na które k?adzie si? ceratka, zabezpieczaj?ca
takowe od pr?dkiego wysychania i wreszcie wszystko pokrywa si? such? flanel?
lub suknem. Jest to kompres rozgrzewaj?cy i ma zastosowanie przewazrue przy
chorobach chronicznych. Dzia?anie jego polega na tern, ?e pod kompresem roz

wija si? wysoka ciep?ota, okryte miejsce rozgrzewa si?, przez co przyspiesza si?

obieg krwi, rozszerzaj? si? naczynia krwiono?ne, od?ywiaj? si? tkanki.

O b m y w a n i a u zwierz?t bywaj? dwóch rodzajów: zwyk?e hygieniczne
i obmywanie lecznicze. Zwyk?e obmywanie stosuje si? w pewnych odst?pach cza

su w celu oczyszczenia skóry z brudu potu i ?upie?u, co ma donios?e znaczenie w

funkcyi oddychania skórnego. Je?eli obmywanie ma na celu leczenie jakiej
choroby i po??czone jest z pewnerni ku temu ?rodkami - b?dzie to obmywanie
lecznicze.

lek. wet. Z. OLSZft?SKI.

Kwestya technicznego zu?ytkowania azatu powietrza.

Dr. Karol f\dwentowski.

Pomi?dzy rozlicznymi zwi?zkami azotu znajduj? si? niektóre, maj?ce donios?e
znaczenie praktyczne. Organizm zwierz?cy potrzebuje do swego rozwoju substan

cyi, zawieraj?cych azot; po??czeniami azotu, zw?aszcza amoniakiem i kwasem azoto

wym pos?uguje si? wiele ga??zi przemys?u, jak n. p. fabrykacja sody, kwasu siarko
wego, cia? wybuchowych i t. d.

Organizmy zwierzece pokrywaj? swoje zapotrzebowanie zwi?zków azotowych
azotem, wyst?puj?cym w ?wiecie r o?linnyrn, Spo?yte pokarmy ro?linne przerabia or

ganizm przez trawienie na prostsze po??czenia azotu, n. p. mocznik, które nast?p
nie ?atwo przechodz? w amoniak. Podobnie tak?e butwienie i qrucie ro?lin po
woduje zmian? skomplikowanych ro?linnych zwi?zków azotowych na amoniak. Spe
cyalne bakterye t. zw. niryfikuj?ce przerabiaj? nast?pnie ten amoniak na kwas azo

tawy, a dalej na kwas azotowy, ?ci?le bior?c na jego sole, a z tych ostatnich pobiera ro?lina z powrotem azot, potrzebny do jej rozwoju. Ostatecznem ?ród?em
azotu, prlyswajanego przez ro?liny, jest w?a?ciwie azot atmosferyczny; ro?liny czer

pi? bowiem azot z powietrza, i to w dwojaki sposób. Nieliczne, motylkowate i nie
które inne, potrafi? wi?za? wprost azot z atmosfery przy pomocy pewnych rodza-



- 49 ---

jów bakteryi (t. zw. azotobakter); reszta pokrywa swoje zapotrzebowanie z innego

?ród?a, wprawdzie nieobfitego, ale nieustaj?cego. W powietrzu i w opadach atmos

ferycznych znajduje sie kwas azotawy, wzgl?dnie azotowy, w postaci soli amonowych,

które istnienie swoje zawdzi?czaj? cz??ci? tlenkowi azotu, tworz?cemu si? pod wp?y

wem wy?adowa? elektrycznych, cz??ci? te? utlenianiu si? cia? na powietrzu. W zie

mi a wi?c tak?e i w wodzie ?ródlanej, znajduj? si? równie? azotany, powsta?e przez

utlenienie amoniaku przez drobnoustroje. Z tych wi?c zasobów czerpi? ro?liny azot

potrzebny do swej budowy.

Jak z tego krótkiego zestawienia wynika, tworzy kwas azotowy picwsze i ostat

nie ogniwo procesu okr??nego w naturze, podobnie jak i bezwodnik w?glowy; je?e

li jeszcze nadmienimy, ?e pewne drobnoustroje t. zw. bakterye denitrylikuj?ce po

trafi? z powrotem redukowa? kwas azotowy na azot atmosferyczny, to poni?ej poda

ny szernat przedstawi ca?kowity obraz przemiany azotu w naturze.

Ro?liny motylkowate

j
?

Elektr. a?mosf. ??<was
Azot. ro? I i n y Azot.

azoto

wy
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Kwas Bakterye Arno-

azota--·-----

wy nitryfikuj?ce niak

Wszystkie ro?liny, z wyj?tkiem motylkowatych, potrzebuj? wiec, jak wida?, do

swego rozwoju dwóch nieorganicznych zwi?zków azotu: amoniaku i kwasu azotowe

go. Coraz wi?kszy wzrost ludno?ci a co zatem idzie wzrost potrzeb, wymaga coraz

intenzywniejszego gospodarstwa rolnego. Aby podnie?? wydajno?? ziemi tak dale

ce, by zaspokoi? zwi?kszaj?ce si? zapotrzebowanie, trzeba da? roli wi?cej azotu,

ni? go daje natura, trzeba uciec si? do sztucznego nawo?enia. Wp?yw sztucznego

nawo?enia na urodz?] unaoczni najlepiej umieszczona poni?ej tablica, przedstawiaj?
ca zbiory w Niemczech w cetnarach metrycznych z l-go hektara;

1893-1900 1900 1905

j?czmie? 14.0 14.4 15.6

pszenica 17.5 18,7 19.2

owies 17.5 17.2 15.7

orkisz 17.0 18.0 17.9

ziemniaki 119.0 125.0 145.7

1909

18.5

20.0

21.0

21.0

140.0

Dla porównania podam zestawienie zbiorów w ró?nych krajach wed?ug wszech

?wiato.wego instytutu rolniczego w Rzymie.
Srednie zbiory z 1 ha w cetnarach metrycznych;
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Belgja 24.0 \V?ochy 10.3

Hnglja 2-1.0 Stany Zjedn. 9.2

;"Iiemcy 19.8 Hiszpanja 8.1

Francya 13.8 f\rgentyna 7.7

Austrya 13.2 Rosya azyatyc. 7.7

Kanadn 12.4 Indye anqiel. 7h.:J

W?'Jry 12.0 F\ustralja 6.7

Rumunia 11.0 Rosya Europ. 6.2

Z pomi?dzy sztucznych nawozów azotowych najwi?cej w gr? wchodz?: saletra

i sole amonowe: a je?eli dodamy, ?e tych samych produktów, co rolnictwo, potrze

buje technika, nietrudno zrozumie?, ?e kwestya azotu stanowi jedn? z najwa?niej

szych praw kulturalnego ?wiata, Ze kwestya ta, od dawna wa?na, obecnie dopie

ro sta?a si? piek?c?, pochodzi zt?d, ?e do?ychcza30we zapotrzebowania amoniaku i

kwasu azotowego mia?y pokrycie amoniaku w ?atwo dost?pnej wodzie poqazowej,

otrzymanej przy suchej dystylacyi weqla, kwasu azotowego za? w olbrzymich po

k?adach saletry w Chile. Pok?ady w?gla a zw?aszcza pok?ady saletry w Chile nie Set,

jednak niewyczerpane, a je?eli zwa?ymy, ?e produkcya saletry chilijskiej wzros?a, jak

to wida? z za??czonej tabelki, od 1900 do 1910 prawie podwójnie, to nic dziwnego,

?e ?wiat cywilizowany stan?? przed niebezpieczerlstwern braku niezb?dnego azotu.

SWiatowB Z311otmllowailie z tego

?all'lry clliljsklej Ameryka Eu ropa

t. t.

1831 100

-1840 7.000

1850 20-000

"1860 50.000

1870 103.000

1880 230.000

1885 445.000 50.000 395.450

1890 893.810 105.000 779.810

1895 1,025.920 110.000 915.000

1900 1,334.000 18.000 1,129.000

1905 1,576_000 315.000 1,201.000

1908 -1,746.000 310.000 1,390.000

1910 2,265.000 514.000 1,677.000

V/prawdzie, jak okaza?y najnowsze badania, dawniejsze obliczenia, orzekaj?ce,

?e te jedyne pok?ady saletry wyczerpi? si? w jakich 30-40 latach, okaza?y si? nie

co za bardzo pesymistyczne. nie mniej [ednak niebe rpiecze?stwo to istnieje. Wo

bec tego niebezpiecze?stwa znwczasu zaczero si? ogl?da? za sposobem zaradzenie

z?emu. Poniewa? za? pok?ady weqla s? znaczniejsze, a wi?c brak amoniaku w bliz

kie] przysz?o?ci nie grozi, zwrócono sie g?ównie do drugiego produktu, t. j. do kwa

su azotowego, którego otrzymanie jest bardziej aktualne.

Do pomno?enia ilo?ci kwasu azotowego na ziemi prowadz? dwie drogi. Jedn?

by?oby przeciwdzlalanie zmniejszaniu sic kwasu azotowego w ziemi, a wi?c usu

ni?cie dzia?ania bakteryi denitrylikuj?cych. Dotychczas jednak nie zajeto sie jeszcze

rozwi?zaniem tego zagadnienia na drodze bakteryologicznej. Drug? drog? jest to sztucz

ne otrzymanie kwasu azotowego. Te. ostatni? drog? obra?a sobie technika, w t?
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f'bjproslsz?1, na p.crwsvy i':?'_j? oka nJjpr?dzej do celu prowadz?ca metodo, to
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ilo?ci. Tym tez prcbtemem,
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::\;/. prGolelllcI11 spa erua powietrza, zajr:::?o Slf? tal:
gorliwie w ostatnich czasach, 2.1':.: mo?na go cL:,? jL!,-? UWcl?;J? na [)rc::v.;i02 rozwi:r?z:ny.Rów n o 'y'v' Z! g (J o U Vi I'?! r,:: () ! 11 ej rcal,cyi i'l ; O':::?.::-..:.:.r"1 O ze w!.rostern tem-
peratury pj'ZCSU\'i?1 ?"i? VI kici'unku lWOrl.;_:f..:ego ?:;:c; tlf:nku azotu: mo?na

jednak przez szybkie ozit?bicl-,ie 'j!:pym::l? wytvorzony 'vV wysokiej tem-
peraturze tlenek azotu, a o;:i',;I)io?ly ;-:lO?.rrl dzic:tlaf1ieill tlenu pOwietrz::1 i wo
dy przemieni? .ia kwas G?:otowy. r\a??da \Vil?C !TIe:'cOQ<1 otrryrnania kW3SU aZOtowegoz pierwiastków bcdzie si? s!d?h:Jd? ;": lJ C?·::?,-=i: 'I) o?;rt:dl1il-:; !'!li???3Iliny ;?::O?::J i tlenudo wysokiej temperatury, 2) sl:yo/\ic o!.i!_,?')icni2 produktów i'2:1!\cyi, 3) cia!s;ct-; utlenie

nie tlenku azotu i wreszcie, 11.) z2lClbsC)rbo\'/Jnic t:,?n:\Ó\"1 \.'1 \'./O(1.?ic lub odpowiednich zasadach.

fl\etody syntezy kwasu azoto VI::go i-ÓL:lli?! sir. oJ sie?;iE2 g:ównie spo::::obem ogrzewania powietrza do wysokiej tcmpcraturv.
Tak n. p. Hauser (?IIl:C:f'. Pert. IOJ073,2 ]5VIII '19;1) pos?uguje siG VI tymcelu temperatur?, wytworzcrq ::-i':i:':2 d?splo!:y? ja:--::2j? rnit.?,::z:Hiiny g2:1:0\\fCj. Wiekszo?? jednak metod syntetyunych po!c:ga Iln Zc.S(o:)o\?'aniu ';Iysokiej tunp eratury?uku elektrycznego.
J u i C a v e n d i s li i ? i i e s t 1 e y u d o VI') J n i i i. ? C: p I' Z ,'::1 P r z e p u s z cz e n i e i s k i er

elektrycznych mo?na pO'Nietr,:::e spLlli,::; prcJGy za?los?)\\'allia lego bktu w praktycepodj?to jednak dopiero w ostólllim dzie?i(l(?\U lat 19 stule'ja. W r. 1892 wykaza?C r o o k e s, ?e tlenek azotu O:l si? oLr"Yi V;l: przy pomocy ciep?a, dostarczanegoprzez ?uk elektryczny w tym scmyrn CLLL?il? rozpOCZe; F. II. L e p e I sl,'/oje próbyutlenienia tlzotu atmosferycznego pod 'vvplyvv'em iskier clektrYGnych, a wkrótce 101-.dowi R a y I e i g h uda?o si? olrzym:J? 50 g k '.,.rQSU a;:otowego kosztem tysi?ca wat.ów na godzin?. Dals2e do?\viadczc:"iJ i:i['}'ch uczonych okazaly co raz wyra?nic:j,?e przy stosowaniu ?uku elktrycznego chvcLi ?Jlówl!ie o dzia?anie cieplne I ?C todzia?anie jest tern wyd?tni2jsze im wyis!..a temper:;:;tura ;'Liku i im si,yoc:ej usuwa siGspalone powietrz!.':. Wyniki tych badar:1 d;-l!'Y' p?dstHv? do prób, zakre?lonycn na
wielk? skal?.

Próby te podj?to równocze?nie w F\mcry ?e wec;ug metody 2 r a d l c y'a i L ov e j o y'a i w Norwegii wed?ug B i r k e 13 n d a i E Y d c'g o. t·1etoda pierwsza po
..

legaj?ca w sasadzie n21 tern, ?e ch.vie konccntrYCZ'le e;ektrody, opatJ'zolle kolcami,wiruj? naprzeciw siebie, z pO-'Nod zbyt kos/townej aparJtury [lic zna!nz?a zastoso
sowanla. Droga :netod zosta?3 w r. 1093 v/prowadzona \'I pra ktykQ. Pol?ga onana nast?puj?cej zasadzie: Poziomo ustawione elektrody, a wi?c powstal'y ?uk elek
tryczny, znajduj? si? w polu silnego elektroma?lnesu. r'>Jc1 \\fp;Y'?:ern clc!-:tro;lll3gnesu ?uk rOzszerza :-;i? formie tarczy t. zw. tarczy B i r k l.: ; L1 n d a. Sci?/ej bioj'(lcnie tworzy Sl?, tu tarcza, ,luk nie rozszerza si? lecz zostaje wprawiony \V pewien szybki ruch. Luk ?wietlny tworzy sic; tylko w miej?cu naj\vGlsle:ll rni:?d?y ele-
ktrodami, lecz nast?pnie pod wp!ywem elektromagnesu zo?taje wypchniE:::Ly na lewn?trz i to zale?nie od kierunku prildu zmiennego (lo clo góry to na dó?).Poniewa? kierunek pr??du zmienia si? 100 razy na sekund?, wir:;c oko otrz}'ll1u"je obraz ?wiec?cej tarczy, o ?rednicy, dochodzCjcej do 2 m.

System B i r k e I a n d'a E y d e' g o zosta? wprowad;?ony 'IN ?ycic \,;1" [\Jorwegii,a rozwój tego przernys?tJ uwidocz n i nasi'E::?pU.iflG:l tahel k;:?:
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Liczba zaj?-
Data Nazwa P. S. tych w fa-?v » r

bryce.

1903
Piec w Ch rystya- ?

nii
_J

Fronucr ?\i I e; n
r)h

lilipiec
.,J

.,

obok Ch ris ?yan i i
e::>

Pa?dziern. f\ukerlokl,en F:::" 1/1" JJ

1904
Vasmoen obok

1000 26wrzesten

f\rer.daiJ l

1905
Notodden Teler-

2500 38maj
ma rken

1907 Fvaelgfos 40.000 150

1911 lecie
(mia?a by? 0-

125000 (?) 2000 (?)
w

twart?) Rjukan

Zasadnicz? my?l B i r k e ? a n d a, przepuszczenia ?uku elektrycznego przez powietrze przy pomocy pola magnetycznego, zastosowali VI swojej metodzie najpierw
w Szwecyi P e t e r s o n, potem w Niemczech B r i o n, a w Szwc:jcaryi M o ? c i c ki,Jedna z elektrod ma kszta?t sztaby, druga cylindra wspólosiowego z t? sztab?. Obie
elektrody znajduj? si? VI polu magnetycznem, którego linje si? biegnc'l w kierunku
osi elektrod. Je?eli utworzy si? mi?dzy elektrodami ?uk ?wietlny, to pole magnety
czne wprawi go w ruch obrotowy tak szybki, ?o ca?a p?aszczyzna, opisana przez ?uk,b?dzie si? wydawa? ?wiec?c?.

Z innych typów pieców elektrycznych, u?ywanych w technice, wspomn? jeszcze
o piecu P a u I i n g o i S c h o n h er r a.

Zasad? pierszeq o typu jest zastosowanie elektrod, ustawionych do siebie nie
równoleqle, lecz sko?nie tak, ?e maj? kszta?t zbli?ony do rogu. Je?eli do ?UKU, mi?
dzy niemi utworzonego, z do?u wprowadzi si? silny s ?ru rnie

?

powietrza, to p?omie?,
porwany pr?dem powietrza, podniesie si? na elektrodach, i bardzo znacznie si?
wyd?u?y. Ta metoda zosta?a wprowadzona w ?ycie w r. 1909 VI fabryce VI Patsch
ko?o I n s b r u k a. Elektrody s? zrobiono z ?elaza, studzona wod?, a wytrzymuj?oko?o 20 godzin.

W miejscu najwe?szern v/chodzi ogrzany strurnie
?

powietrza i wyci?ga ?uk na

d?ugo?? oko?o metra; g?ówni-l ilo?? powietrza wprowadza si? powoli, aby powietrze
dok?adniej si? z ogniem wyrnieszalo. Takich pieców jest w tej fabrvce 24, a do
obs?ugi 6.ci u pieców wysta rczy jeden czlowiek. Otrzym uj ? ta m kwas 30-60n o; wy
dajno?? wynosi oko?o 60 g. kwasu na kilowat qcdzinc ..

Ostatnim wreszcie stosowanym typem pieca, jest ?uk S (h o n h er r a. W rurze
o d?ugo?ci, zale?nej od napi?cia pr?du, wytworzy si? wzdlu? osi sta?y ?uk ?wietiny.Powietrze, które ma by? spalone, wprowadza si? \V pewien szczególny sposób po
stycznej, tak, ?e tworzy ono w rurze silny wir, który rozci?ga p?omie? na d?ugo??,dochodz?c? do 8 m. przy napi(?ciu, nie przekreczaj?cern 4000 \I. Dodatni? stron?
tego p?omienia jest specya I ny rozk?ad tern peratu ry w ta ki m piecu. Tego rodzaj u
wir stanowi jak gdyby wirownic?: powietrze zostaje wypchni?te na zewn?trz, tern
barzej im jest ci??sze, a wi?c zimniejsze. Skutkiem tego mamy Uj piecu bardzo go-
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r?cy ?rod ck, o toczony V/lg lcd n ie zi m nr: mrowietrzem. Dzi?ki te? te m u, p?ornicn
taki mo?e ? i C; pal i? \,. ru rz e stosu 111?()\,/o w?zkie], ?elazu ej, a m i mo olbrzym io wyso
kiej tempo (] IJry nie zachodzi oL(l\'CJ spz lerrie rury. Prakiycznem zastosowaniem tej
metody Luj??tO sic; konsorcyum, zb?onc z .3 niern.eckir+, i je drie] francuskiej fab?yki,

z kapita?em 3l milionó v marek. Towarzystwo to ma zamiar wyzyska? wodospady
NOr\'./cgii C:? do 400.000 P. S. Kiedy? w przysz?o?ci, skoro wszystko zostanie ostate
cznie wyko?czone, przedsi(?bio?sLwo to bc;dz'e Z6pevIJne qr a?o wa?n? rol? w prze
my?le ?wiatovyrn, dzisiaj jcd I?I? saletra r.orwcska nic ma prawie ?adnego znacze
nia wobec prcdukcyi sJlctry chilijskiej. ?r'JcLiI<:cya seletry norweskiej, jak ?wiadczy
tabelka, wobec 2' :? rnillonóv, ton saletry chilijskie] jest znikomo ma/q.

Pro dukcya ca!nhy norweskiej.j ...... ?

?Jk
'vVysc'!.o?? pro,

Wa riIJ??
cuk cyl

1905 115
J,

18000 KL

1906 5887
J.

88000 ?\L

1907 1344 l-
215000 KL

1908 8407 t 1058000 K

1909 9·122 t 1300000 K

1910 13531 l- ?

Azotyn sodowy, otrzyrnywa nv sztucz nie, ju? dzisiaj stanowi

qrozruejsz? konku;ency.., dla d wnej metody fabrykacyl, o czem

zestawienie dowozu t eqo produktu do f'liemiec.

powa? n?, a coraz

najlepiej ?wiadczy

Oc:lr:a ilc?"; Az otyr: Wilr'')??

Rok d:,:ti!iCZ'J '=9 ') do s ta r c z orvy calkowitego
az o tynu z 1\; o rw e 9 i i dowozu

1908 1534
?

1034 t 849.000 M.l

1909 2634 t 2006 t 1,364.000 M

1910 3689 t 3083 t 1,771.000 M

Co do kosztów produkcyi saletry norweskiej, mimo i? dok?adne liczby nie sq

znane, to jednak je tt pewuern, ?e przy obecnej wydajno?ci tlenku azotu w piecach,
praktyczne prowadzenie takiej fc:brY"Jcy' r a wielk? skale rrio? liwe jest tylko w kra

jc:ch o bardzo tanich silGch w:JC:;:lyc::h. \V P;'zys:::lo?ci, skoro uda si? zwi?kszy? wydaj
no??, a ceny saletry znacznie si? podnios?. b?dq takie przedsi?biorstwa mo?liwe
tak?e i w kr-ajGch, w których brak si? wodnych; dzisiaj Si:! mo?liwe, bo wydajno?ci,
jak wida? z zestawienia, Sq bardzo ma?e.

','j'C; j';' s:

.'''',·asu ?71;rj',',"

?J HP l I? Wf j

ffO Z J!FJ

KO!lCBD faCja

010 ;0

Birkela nd

i Eyde
70 g 2

Schonhera

z B. F. A. S.
75 g

60 g

2.5

P Pauling 1-1.5.
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Superfosfat, ?u?!e Thomasa, kainit i saletra chilijska trac:::1 mniej lub wi?cej

na warto?ci, g(?y dlu? e] Sq przechowywane. Zreszt? WOSló1e nie da si? przewidzie?,

ia 1'1' e V·,I'l "1'1 0:-- ?' IJ' '''eJ ''] 1'11'1 c? O'--']'[J r'l 'l
,-,

n av 'C)?\' 1,0 'I c.'1r' ," h u ci \II U I"OCZ?'I c: l n przech O\}li.?-
J

i\ v ic ..) J'... 1.., t.. ?'-- ...)I.?.. ,_.:?1 '.... .:. ... , {'J ?

"?- '..J ??.

niu, poniewa? klimat, S?Q3 unki atmosferyczne, miejsce, w jakiem przechowywane

bcda '" ('-'!'';c' "1,,1·,,,,-'11'1)('1 nawozu maia \"J'?(,'I?,\';,P: ,'7,',",;-,('_,:en:I'::, IN ka?dvrn razie d?ucie
.....

?

'
• ...& Ct ,

",", (.., • \.'- • ....) t \ 1 LI \..1 l l L /' -' J (.:.I Je! .. '-- _. ,-.

_ J

L..
' , ,"

I" t'
.. l d' '\

\/przecnowywanie naraza na [,JK \'v'!t:d':12 ST,l',:y, ze stanowczo OCJra zac go musimy. v'

kc?? tk i ch s ?ow a c h o mo?! i wo?ci s ?ra t lyl e d::1 s i?, po \:'fi cdzi c?.

Superfosfat z awi era zawsze trocho kwasu Sii:!.:-':,:zclnego, który wsi?ka w worki,
,

"j .l' ?

t P P'
, , "

wrec JLlZ to somo spowc.iowujc pc',vile sLray. f1.y c!uzszem przecnowywal1lLl Zmlllej-
, , ,

l b
"

l
"l

. re. ? l'

J' \'SZa SIG mnIej ,li \v'IC,Cf:J rm:pUSZCnl liO?;C 1\'..;\le1S0\'; roSICroWyC,l w WOa;?le, eze I

miejSCe prZecI:OWY':'2:nia nie jest zupcinie sucl.?, ';::1 superfosfat zwolna wilgotnieje

Hórcj nie ffic?nc: ju? rÓ\'lno rozsiewa?.

wb?ciwoit zwi?ksLan13 swej obj?to?ciZu?le l"l·on"""s'"11 l !Ct U

,,;<?l(ll?'pk- oJlugl'''''''o ;-r'7?,-110 ,Y",::\I1I'.., t''1'' .:,"" "I,,?-l,: p"'I"'J';-, L-7?)'Ii'?:'" SI''''' r10''''11I'ez' W oru-v. ,) 1 ... L,- " 1 '-::J t-J' 1- t: '-I •
< vv '-' , l,

,
cd'" L '... v V II \ 1 "', '\ u (t' - l

J
L.

J C{ I:.( vv
.:J

dki, co utrudnia rozsiewanie,

Eainit V! i'cEie cilugie?Jo prze:chowywc.nia n"1usi beZ\NdrUnkowo by? zmi?szany
z torfem, co zreszi:? n21 ?yczenie mQ?e by? j?? odrazu w z8rz(?dzje kopal? uskutecz

nione. Kainit v.Jc:qgQ wilgo? z powietn:a l j\:??eli nie jest zmiGszaIly z torfem, zbi

ja si? zwolna VI hvarc!e bry?y, które Zf!(':)·'v m?yn do rI2\VOZÓW na nov/O musi roz·

krusza?.

Saletra chilijska jest równie? sol? hygroskopij n?, t, j, WCIqga wilgo? z powie

trza, niekiedy w takich ilo?ci?lch, }.2 sic:? sama w rlyrl ZLlrniellia.

Z tego wszystkiego wynika, ?e przy d?u?szem przechowywaniu wy?ej wymienio

nych nawozów trzeb? sir, liczy? ze strata:lli i lepiej zre!.ygr:owa? z d-lu?szego prze

chowywania. J-2?eli nawozy, jak to niekiedy sic: zdarZa, Pi'zy]d? za pó?no, tak i? przed
siewem u?yte:: by? nie nlOg?, wtedy najlepiej rozsia? je Pl) \vierzchu z pewn? ostro

?no?ci?, \.Vprawdzie sztuczne na\vozy przy taldem zu?ytko'Naniu nie be:d? w tym
1).7;' n'?rn-v,lf1c::,"n '-o7"ianiu 1''71'",1 ciew"'m alt:> 7 .,

S e w ziemistopni u u?yteczne, co

lepiej si? przechovmh

;' "'j
.J .. _. _! l LJ C

U
, .. _? ...) ,'_

) '- ?a?" z

l ::;tr21CCj n(? warto?ci mniej, ani?eli w szpichlerzu. Szczególnie
cenne sk?adniki '?I..!?li "f!1o:-7liJSGl i f(2iinitu nie p::;Ll?(-? si.;:;, tylko utrzyrnuj(? skutkiem

absorbuj?cej sily zie?l1i, do te?o stopnia i.e nawet naslqJny p?odozmian dozna

jeszce u?y?niaj?ce' ich wL:lsn()??ci, Superfosr3t natomiast mniej dzia?a na pó?niej, a

najmniej saletr) c!-::lij:;l,a, ObydWa te nawozy szybko dziai'aj? musz? by? w ten

sposób u?yte, by ro?lina lllogb ?,arClZ odnie?? z nich I.-:.orzy:;?.

l, 1=>? ...
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SPRI1 WOZDI1Nlt TI1RGOWc.
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HRUBIESZÓW. Usposobienie rynku ----

ospa?e.

Notowano: pszeniec ozim? 5.80-6.00 pszenic? jar? 6.15, ?yto ozime 4.00-4.30
j?czmie? 4.30? owies 2.80- 3.10, groch Victor]a -----

warzelny _
_

- - hreczka -- - - -

proso
-- -

- - bobik 5.-5.25,-- rzepak zimowy
9.00,- - letni - -- -

koniczyna czerwona 50.00-65.00, bia?a 80.00-90.00,
tymotka --"---

wszystkie ceny powy?sze za korzec odpowiedniej wagi.- Pe!u-
szka za korzec ----- seradelia za pud. ----

wyka ------ ?ubin _

la korzec, siano za cet, '1.20-1.30, s?oma za cet. 60 kop. Kasza pszenna za

worek 5 pud.-----

M?ka pszenna za worek 5-cia pudowy: J\[2000--9.95, N200-9.45, N200F\-8.95
N20-8.55, J\[2! -8.05, N2-1 f\ 7.55, ]\[2:2-7.' 0, N?I?f\-6.1 O, N2-2f'1, 5.80, N24--4.90.

M?ka ?ytnia razowa za worek 5-cio pudowy rb. 6.25 ?ytnia pytlowa rb. 6.75
kasza hreczana za 5-cio pudowy worek rb. 7.30, jaglana za taki? worek rb. 8.00.
Makuch lniany za pud rb. 1.00-1.05, rzepakowy--0.75-0,,90,

Otr?by pszenne za pud -0.75, --mia?kie - - - - Ziemniaki za korzec

(280f.) - - - - Mi?so za funt: wo?owe 13--14-15 k., ciel?ce 12 -13 k., pol?
dwica 20 k.. - baranie 10-12 k., s?onina 24 k. f\'las?o: deserowe za funt 45
-50 k. kuchenne 35-40 k. solone 30 k. Nafta za pud 2.20.-

L U B L I N. (notowanie firmy Jan Teodorowicz).Tendencja rynku zbo?owego zni?kowa

Notowano:

Pszenica za 240 f. m. 6.50--6.75 Otr?by pszenne za 100 f. 1.80
Zyto za230 f. s. 4.50-4.80 Makuch rzepak. za 120 f. 2.85-3.00
J?cz.brow.za200 f. 4.80--5.30 Makuch s?ono za 120 f. 4.10-4.20
Owies za 140 f. 2.80-3.00 We?na za 33 f. - --

Rzepak za 210 f. 9.50-9.75 Chmiel za 40 f. - --

Szporek za 210 f. - -- Ziemniaki za 280 f. 1.15-1.70
Groch za 260 f. 7.00-9.00 Seradelta za 40 f. 1.30-1.60
Wyka za 260 f. 6.00-7.00 Korile? czerw. za 250 f: 75.- 90.
Peluszka za 260 f. 6.50--7.00 Konicz. bia?a za 250 f. 90.-100.
?ubin ?ó?. za 260 f. 5.00- - Konicz. szw. za 250 f. 60.- 70.
" niebies. za 260 f. 4.00-5.50 Przelot za 250 f. 50.- 55.
Bobik za 260 f. 5.50-6.00 Tymotka za 180 f. 10.- 12.

?winie i wieprze za ?OO f. z. w. Rb. 12,00-12,50 loco Motycz.

f surówka 62 kop. t
loco

Spiritus za wiadro 400 J
Rektyfikacja

l oczyszczana 72 kop. Jtendencja zwy?kowa
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WF1RSZF1Wf\. Usposobienie spokojne-e-dla ?yta rnocruejsze.

Notowano. pszenic? 6.90-7.50. ?yto 5.10-5.50. owies 3.50-4.1 O. jeczrnie? 4.70

-5.50 za korzec. groch 1.38-1.70 za pud.

RYNKI ROSYJSKIE.

Usposobienie sta?e i do?? mocne.

\V portach czarnomorskich popytem cieszy ?iG jcczrnie?. Zyto--bez popytu.

RYNKI ZF\GRANICZNE.

Anglja. Ceny podnios?y si? szczególnie dla produktów pastewnych.

Austrja. Nastrój trwo?liwy, lecz mocny.

Niemcy. Tendencja wzmocni?a si?.

MAS?O

Warszawa. (Tow. ""lecz.)

Notowano: Deserowe 56--58 k. II 52- 54 k. Bry?owe 55-57

solone I 45--48 II 39-44 za 1 funt.

Berlin Notowano, za 50 kg: l-a 134-136 M.. II-a 127-133 M., III-a 120

-128 M.,

NAWOZY POMOCNICZE.

Oferty domu haridloweqo 11. Michalski w Che?mie.

Loco Che?m, w pe?nych ?adunkach wagonowych:
Superfosfat zagraniczny-9 kop. za 1 °'0 kw. fosfor. rozpuszczalnego w wodzie.

?u?le Thomasa po kop. 71 i'·l za 1 % kw. fosfor. rozpuszczalnego w cytrynianie

amonowym.
Kainit mielony -rb. 2, za worek.

40% sole potasowe -rb. 5,30 za worek.

Saletra chilijska. -rb. 5,00 za 100 f t.

Ceny rozumiej? si? za gotówk?.

Redaktor i wydawca BOHDAN Jf\NISZEWSKI.

DRUKf\RNlf\ B. KIESEWETTER W HRUBIESZOWIE.



Biuro Budowlane j Kanalizacyjne

ARCHI-TEK1-cc
"

w ,r a
?

c i c i e I H. L u c h t.

Lublin. Krakowskie Przedrnie?cie 80 telefon 121

R-k bie??cy VI Lub. Oddz. Banku Handl. w \Varszawie, wykonywa: wszelkie

roboty budowlane i kan::!lizacyjne.

Prosimy ?yczliwych czyteiników o popieranie
.

naszego pisma.

RZ?DCA ROLNY
Stanievvski

Poszukuje posady od 1 Kwietrn. ;913. Dlugoietni rz?dca dóbr

Mircze, nast?pnie pracowa? na Podolu. ostatnio zajmuje po ade zarz?dza
j?cego w gub. Kowie?skiej. W-ni P. P. pracodawcy o ch?ci traktowania

racz? zwróci? si? do Redakcyi Rolnika Hrubieszowskieqo.

-_. alin ........ W;l00bE ... _I&;@Z_? __ ... ? AWJUL _

Wa?ne dla gOSIJodarzy zienlskieh!

"WETERYNARZ GOSPODARSKI"
(wydawnictwa rok II)

Miesi?cznik po?wi?cony sprawom praktycznego leczenia, hodowli, ?ywie
nia i piel?gnowania zwierz?t dornowych.

CENA PRENUMERATY Rb. 2 k. 50 ROCZNIE WRAZ Z PRZESYLKf\ POCZTOWf\.

J1JJ].?/j'/·,,' HN/).·1!\-(')·/ / .IJJJf/.\·/."/'R.U')"j

W?OC?1\WEK, Warszawska gub., Brzeska N-r 4, Ksi?garnia Powszechna.
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DZI? BEZ KONKURENCJI

FlUGI-Sf\MOCHOD r
Jednoskibowe, obracalne dwu i wiel?skibowe, kultywatory spr??ynowe

BELGIJSKIEJ FI1BR, A. MELOTTE w GEMBlOUX.

Wy??czni przedstawiciele

F . Z A ?. ? S K I I S-h
WARSZAWA. Al. Jerozolimskie 65.

P/S.MO p().?'lIrl/,:'{,'O.\'I,7 S/'R:I l\'OJU /'NZRJ[)?')rL(
r

I HAXDLU.

Wychodzi l-go 15-go ka?dego miesi?ca.

Przedp?ata roczna

w Warszawie z dostarczeniem

Redaktor-wydawca Kierownik literacki

Józef B?eszy?ski. Kazi mierz Kasperski.

KOMITET REDAKCYJNY;do domu . . 4.60
Z przesy?k? pocztow? na prowincji 4.60

za granic? . . 5.20
Cena jednego numeru 20 kop.

R. Brandt, ?empicki, Gustaw Martes, Cze

s?aw ks. ?wiatope?k-Mirski, Sto Natanson.

Stefan Zieli?ski.

Redakcja i F\dministracja Chmielna 13, telefon 250,04,

Redakcja otwarta od 1-6 pp., f\dministracja od 10-2 pp. i od 4--7 w,

"
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