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И З Л И З Я СЕДМИЧНО

Г О Д И Ш Е Н Ъ АБОНАМЕНТЪ:
За общини .
.
.
.
.
.
200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
.
50 „

Бубоданшо въ България.

Нашето земледвдско население се
отнася твърде повърхностно къмъ бубохраненето. Коя е иричгшага за това?
Дали липсата на благоприятни естестве
ни условия или липсата на време за отгледване на копринената буба? Но мо :
же ли да се говори за неблагоприятни
естествени условия, като' имаме предвидъ, че климатътъ на България е из
вънредно благоприятенъ за бубарство
то? Въ България презъ сезона на бубохраненето духатъ рЬдко южнитъ- в-Ьтрове, които еж така пагубни за бубата съ
страшнитъ болести флашерия и мускардини. Благодарение на това, че сме за
пазени отъ тЪзи втугрове, не се конста
тира у насъ масово заболяване на бубитъ отъ т-Ьзи болести и реколтите, еж
добри. Друго едно важно условие за до
брата реколта на бубите, е подбирането
на доброкачествено бубено семе. И въ
това отношение ние сме добре. Мт>стнитт> семена еж едни отъ най-доброкаче
ствените,, понеже не се практикува про
извеждането на бубено семе по пндустриаленъ начинъ, а производството по
целюлярната система на Л Пастьора, и
вследствие на това редкоеть е да се кон
статира болестьта пебрина. Тукъ тре
бва да се изтъкне и заслугата на мини
стерството на земдедЬлието и държав
ните, имоти за добрата организация при
контролирането на производството на
бубено семе и безпощадностьта къмъ
онФ>зи треньори, които не се замиедю-

Такси:
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м. по
1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв. на кв.
с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и синдикати на стра
ница по 150 лв. За баланси на Д-ва и пр. на страница 300 лв.
ЗЯБЕЛЕЖКЯ: ТаксигЬ се смЪтагь за една публикация
при повторение такситЬ се удвояватъ.

ватъ за труда на бубохранителя. Дей
ствително преди няколко години се за
говори неоснователно за слабъ рандеманъ на пашкули отъ български семена
и ние тр-Ьбва да работимъ още съ вси
чки средства, за да разпръснемъ това
тенденциозно заблуждение, което е въ
наша вреда. Нима ние нт>маме отъ тия
пашкули, които на Миланското пашкулно тържище се см-Ьтатъ за такива съ
добъръ рандеманъ 1:3:5. Нт*що повече
въ България имаме пашкули съ още подобъръ рандеманъ 1:3. Нека зададемъ
въпроса на гЬзи, които пускатъ, слухъ
че пашкулите, отъ български семена
иматъ слабъ рандеманъ, какво значи
онова охотно търсене и купуване на
персийски и сирийски пашкули отъ се
мена, произведени въ България и из
несени отъ м-Ьстни фирми въ горните,
страни?
Не може да се говори сжщо и за
това, че на нашето земледЬлско населе
ние липсува време за отглеждането на
буби. Бубохраненето става преди сезо
на на усилените, полски работи и пада
въ единъ периодъ, презъ конто нашиятъ селянинъ разполага съ доста сво
бодно време.
Въ такъвъ случай, когато ние се
намираме предъ положението, че въ
България има на лице всички необходи
ми условия за отглеждане копринената
буба—добъръ климатъ, доброкачествено
бубено семе, вирЪене на черницата в ъ
всЬко кжгче на страната, свободно вре
ме у населението и пр.— ние требва да
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Навременниятъ пойвъ повдига плодоро
дието отъ полскнта култури.

търсиме причинитъ за неособено охот
ното гледане на копринената буба отъ
страна на българския земледълецъ въ
друга насока. Споредъ мене главната
У насъ първо мъсто по засъваната
причина се състои въ това, че на доходитъ отъ бубарството се гледа като на площь заематъ зимницитъ: пшеница,
такива безъ значение за стопанството и ржжь, ечмикъ и смъсъ отъ пшеница и
че у земледълеца се е загнездило убе ржжь. Тъ иматъ първенство, защото еж.
ждение, какво въ това производство не по-малко изложени на лътнитъ суши, а
му се заплаща достатъчно труда. Схва съ това доходътъ отъ тъхъ по-сигуренъ.
щане, разбира се, съвършено неосно
По разнообразни еж пролътнитъ
вателно. Ние тръбва да насочимъ голъ- култури. Обаче, рискътъ отъ сушата
ми усилия, за да разпръснемъ тъзи за при тъхъ е по-голъмъ. Значи, преуспя
блуждения и поставимъ бубарството на ването имъ е въ пълна зависимость отъ
нуждната висота и му дадемъ правилна условията, при които се развиватъ. Тъ
насока, за да върви то по своя есте- тръбва да с& такива за да имъ дадатъ
ственъ пжть. Че действително не се възможность да се засидятъ въ ранната
гледа сериозно на доходитъ отъ бубар възрасть, съ което да могатъ да протиството може да се види, ако го срав- воеюятъ на сушата и да се борятъ съ
нимъ съ другъ отрасалъ на земледълие- разнитъ неприятели и плъвелитъ отъ
то — лозарството, което напосдедъкъ се нивата. При продътнитъ посеви това се
радва на годъмо внимание отъ страна обуславя най-вече съ достатъчната по
на земледълеца, вследствие на което се чвена влага.
явява онова бързо падпреварване въ за
Съ цель да се установи най-подхосаждане на лозя. Нима прихода отъ ло дящето време за посъвъ на продътнитъ
зарството при добра реколта (сръдно на култури, на опитното поле при Землеединъ декаръ годишно 3000 лева) е по- дълската опитна и контролна станция
голъмъ отъ прихода тоже при добра въ София отъ 5 години наеамъ с ъ пред
реколта на една унция бубено семе, от приемани опити съ връмего на съидбагледано отъ черници засадени въ единъ та. Опити въ това направление сгь пра
декаръ (нуждното количество черници вени съ пролътенъ ечемикъ, овесъ, фада дадатъ черничевъ листъ за отхран- сулъ, царевица и захарно цвекло.
ване на една унция бубено семе), който
При всички култури еъитбата е из
прпходъ е минимумъ 4500 лева? Още
вършвана
на три пжти: ранна, сръдна
повече като се има предвидъ, че черни
и
к
а
с
а
.
Ранната
съитба е започвана съ
цата може да се засади край градинитъ,
указването
на
най-подходящето
и найнивитъ и пр. безъ да взема мъето, год
ранно
време
за
съитба
на
съответетвуно за работа и пречи на другитъ земледълскп култури? А немаловажно е п ющитъ култури; еръдната и шьса съитби
обстоятелството, че отъ продажбата на еж. извършвани сдедъ поникването на подобптптъ пашкули се взематъ пари въ сътото зърно отъ предшествующата да
едно време, когато стопанитъ иматъ най- та. Опитното поде се намира въ Софий
ското поле, което има сръдна надморска
годъма нужда отъ такива.
височина 700 метра. Тукъ енъговетъ се
Щомъ като имаме тъзи добри усло задържатъ сравнително по-дълго време,
вия за бубохранението, нека всички се отколкото въ полето. Почвата е тежка,
пронпкнемъ отъ нуждата да заработимъ глинеста, студена. Следователно съитбеи доведемъ този отрасълъ на земледъ- ниятъ сезонъ настжпва, сръдно съ 15—
лието до положение да играе важна 20 дни по-кжено отъ колкото но други
роль въ нашата износна търговия.
тъ мъста.
Ас. Вълевъ
Опитъ съ пролътенъ ечемикъ.
^ Презъ поеледнйтъ 5 опитни години
най-ранъ посъвъ за пролътенъ ечемикъ
ЗемледЬлци, застраховайте по е можадъ да се предприеме на 10. III.
(1921 г.); сравнително най-късенъ е бидъ
севите и добитъкътъ си.
презъ 19^2 год., на 4 - I V . А обикнове-
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ната ранна дата се е движела между 10
и 20 мартъ.
При това положение сръдния петгодишенъ приходъ, изразенъ въ зърно
и слама, както и хектолитровото тегло,
се даватъ въ доднята таблица:
Дата на посева

зърно
кгр.

слама хект. тегло
кгр.
кгр.

Ранна съитба

177

310

64 0

Сръдна съитба

133

245

61.3

Късна съитба

86

221

60.7

Увеличението на дохода на декаръ
при ранния посъвъ, въ сравнение съ
сръдния, е 44 кгр. зърно, а въ сравне
ние съ късния 91 кгр. Увеличение има
и въ сламата до 65 кгр. на декаръ. Поголъмо е и хектолитровото тегло на ран
ната дата, въ сравнение съ сръдната
и късната й като така зърното е по-до
брокачествено. Освенъ това наблюдава
но е, че ечемикътъ отъ късната сеитба
да се напада въ много голъмъ размъръ
отъ хесенския комаръ (СЬюгорз глегиориз),
шведската муха (ОзагизгН.) и житнитъ
пиявици (Ьета суапеНа и Ь. тепоИора).
Тъзи неприятели понъкога компроментиратъ напълно греколтата. Т-Ь еж найопаенитъ за кз лтурата на пролътния
ечемикъ, следователно, ранната съитба
се явява като едно сигурно сръдство за
борба съ тъхъ.
Опитъ съ овесъ.
Втората култура, съ която еж пред
приемани опити съ времето на сеитба
та, въ продължение на 5 години, е ове
са. И при него еж извършвани три сЬитби, т. е. ранна, сръдна и късна. Сръ
дната и късна съитби еж извършвани,
както казахме по-горЪ, следъ поникването на зърното отъ предшеетвующиятъ
посъвъ.
Презъ пет-Ьхъ опитни години, ове
еътъ най-ранно е билъ засътъ на 9/1П
1921 год. най-късно на 5/1V. 1922 год.
Обикновеното време за ранъ посъвъ е
било втората половина на м. мартъ.
Ср-Ьдниятъ приходъ отъ овеса за 5
години въ зърно и слама, както и хек
толитровото тегло, се даватъ въ доднята
таблица.

Дата на посева

Стр. 3.
зърно
кгр.

слама хект. тегло
кгр.
кгр.

Ранна съитба

162

339

41.8

СрЪдна съитба

135

373

40 3

Късна съитба

108

. 278

384

Повишението на прихода въ зърно
между ранния и средния посъвъ е 27
кгр. а между ранния и късния 54 кгр.
Хектолитровото тегло отъ ранния по
съвъ е по-голъмо отъ това на късния и
средния, следователно и по-доброкаче
ствено е зърното.
Както при пролътниятъ ечмпкъ, та
ка и при овееътъ житнитъ пиявици еж
едни отъ най-опаенитъ неприятели за
него. Къснитъ посеви еж били винаги
изложени повече на тъхнитЪ атаки. Ка
то така, навремениятъ посъвъ се явява
едно радикално средство за борба съ
житнитъ пиявици.
Опитъ съ захарно цвекло.
Съ захарно цвекло опитъ е правенъ
въ продължение на три години. И при
този опитъ, цвеклото е засъвано на три
дати: ранна, сръдна и късна. Най-раненъ посъвъ е извършенъ на 10 апрплъ
1921 год., а най-късенъ на 27 априлъ
1922 год.
Приходътъ въ кгр. на декаръ, сред
но за три години, се дава въ долнята
табица.
глави
кгр.

захаръ
на дек.

Ранна съитба

1202

230 3

Средна съитба

847

160.0

Късна съитба

758

144.6

Дата на посева

Тъй като почвата на опитното поле
е извънредно тежка, затова и приходи
те отъ захарното цвекло еж сравнител
но низки. Опитътъ, обаче, ни показва
изгодптъ отъ навремениятъ посъвъ. При
ранната съитба, въ сравнение съ сръд
ната, имаме едно повишение отъ 361 кгр.
а между ранната и късна — 450 кгр.
глави.
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Опитъ съ царевица.
Този опитъ е билъ предприеманъ
в ъ продължение на три години. Ранна
та дата ка сЬитба на царевицата е за
почване няколко дни преди Гюргьовъдень. в ъ завиепмость отъ състоянието
на почвата и времето. Царевицата отъ
ср-Ьдната и късна дати е засъвана следъ
поникването на посЬтото зърно отъ
предшествующитъ' дати. Интервалътъ е
билъ отъ 10—12 дни.
Доходътъ отъ зърно и шума както
и хектолитровото тегло, се даватъ в ъ
долнята таблица.
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При този опитъ, като се вземе предъ
видъ освенъ петгодишенъ резултатъ но
и приходътъ отъ отделнитъ години, найсигуренъ доходъ имаме при ср-Ьдния по
дата посЬвъ.
Отъ резултатите, на приведенитт»
опити па всъки стопанинъ може да ста
не ясно каква е ползата за него и за
народното стопанство отъ навременото
•извършване на посевитт». Народната мждрость: не отлагай днешната работа за
утрт>, т у к ъ е оправдана, затова всЬки
стопанинъ не требва да я забравя.
Ц. Лнчевъ — агрономъ.

"" "'
Дата на сеитбата

зърно шума хек. тегло

Ранна съптба

120

134

72.0

Сръдна сЬитба

124

177

70.5

Късна съптба

115

231

69.0

Т у к ъ виждаме, че най-голъмъ до
х о д ъ се добива отъ средната дата на
съитба на царевица. Тя е ставала
презъ иървитъ дни на м. май. По-слабиятъ доходъ отъ ранната сЬитба може
да се обясни, че при нея почвата не е
била достатъчно стоплена и младпт-ь ра
стения не еж могли да започнатъ раз
витието си при благоприятни условия,
отъ които тъ еж. останали по-хилави.
Опитъ съ фасулъ.
ЗасЬването на фасула е станало тож е на три дати: ранна, сръдна и късна.
Ранната сЬитба е иапочвана в ъ края на
апрпдъ и първит^ дни на май; средната
п късна съптба—следъ поникването на
семето отъ предшествующитъ поеЬви.
Сръдниятъ приходъ за петьгодпни,
пзразенъ въ зърно и слама, както и
хектолитровото тегло, се вижда в ъ дол
нята таблица.
Дата на сеитбата

зърно слама хек. тегло
кгр.
кгр.
кгр.

Ранна евптба

76

97

81

Ср&дна сЬитба

76

96

82

Късна сЬитба

64

95

80.6

Лозарство
Пръскането на л о з я т а .
Ние сме вече предъ прага за пръскане на ло
зята. Повече отъ двадесеть години какъ вече пръ
скаме, но право да си кяжемъ, че пакъ не знаемъ
какъ да пръскаме, или ако има векой да знае^то
такивато ех много малко. Че това е така, доста
тъчно е да погледнемъ ланската година, когато
колцина си развалиха лозята само отъ единствената
причина, че пръскаха не на време или пропустнаха
важния моментъ за ръсенето. Същото е било и
презъ прежните години. Ето защо неизлишно ще
бъде, мисля азъ, ако накратко кажа нЬколко думи
по този, колкото важенъ, толкова и навремененъ
въпросъ.
Преди всичко ще забележа, че голема грешка
правягь, както ония що съветватъ или учатъ лозарите да пръскатъ, както и самит4 лозари, а именно гдето посочватъ на дати. Така напримЬръ
казватъ, че първото пръскане вършете къмъ 10 май
старъ стилъ, втората — къмъ 30 мий и т. н.
Грешка голема! Природата не работи съ разчотъ
на датата като никога преварва, а некога забавя.
Ето защо, за правило да се има следното:
1) Станатъ ли л4торастите на 40—50 см.
пръскай първо пръскане.
2) Следъ 15—20 дни пръскай второ пръскане.
3) Следъ други 15—20 дни пръскай трети пъть.
4) Ако днесъ пръскашъ и веднага вали дъждъ
на другия день пръскай.
5) Вали ли буенъ дъждъ на утрината не ча
да съхне, но гази изъ кальта и пръскай.
За първото пръскане слагай на 100 литри
вода 11/2 кгр. синь камакъ и 3 кгр. гасена варь.
За другит* пръсканета слагай по 2 кгр. синь ка
макъ и 4 кгр. варь. Най-добре е да взвмешъ га
сена варь стара, а не пр4сно гасена. Като се раз
твори синия камакъ и размиемъ варьта, то варьта
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се налива въ сивия камакъ и бърка. Еато се налее
варьта въ синята вода раствора требва да добие
ясно сино небесенъ цвп>тъ.
Спазва ли се горното, то бъдете уверени, че
лозето ще бъде запазено отъ пераноспората.

Какъ се приготовлява лакмусовата книга.

Веотникъ
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требва да бъде като кошерище — вътре праздна,
а наоколо пръчките.
Вързването е също една важна работа. Едно,
че съ него запазваме ластарите отъ кършене отъ
ветърътъ, но и друго, че тоже се дава добра форма
на лозата, и условия за доброто узр-еване на гро
здето. Вързването става, както е известно съ рафия. Некои за икономия цепятъ рафйята. Това не
бива да се прави, защото тънката рафик се къса
лесно. Първото вързване требва да става следъ
първото пръскане. Значи най-първо се филизи, на
пръсква и на другия день върже. Първото върз
ване требва да се оставя, колкото е възможно похлабаво. Не бива да се събиратъ ластарите на купъ
до кола, защото тогава се заглушава, гроздовете
сплитатъ, достъпа на въздуха, светлината и топли
ната намаля, а всичко това намалява развитието
на плодътъ. Второто и трето вързване вече може
да се прави по на место.
Ето вкратце, какъ требва да става филизенето
и вързването на лозята.

За опитьането на разтвора при пръскането на
лозята най-добре годностьта му се познава съ лакмусовата книга. Тя не е нищо друго, освенъ
една обикновенна попивателна книга, нарЬзаня на
лентички широки около единъ сантиметъръ, па да
же и по-тесни, и напоени съ една течность за ко
ято сега ще кажа каква е и какъ се приготовляватъ книжките.
Тъй като лозарите вече свикнаха съ употре
блението на тази дакмусова книга, то не закъснеха
и лицата да спекулиратъ съ нея. Приготовляватъ
я аптекари, агрономи и др. и я продаватъ на не
имоверна скъпотия — 5—10 лева за една хартийка
широка 1 см. и дълга 10 сантиметри. За да
Копане.
спася лозарите отъ тази спекула, азъ ще кажа какъ
се приготовлява тази книга. Това става така:
„Лозето не ще молитва, а мотика", казва на
Вземете си отъ аптеката: фенолфталпнъ — родната поговорка, която се повтаря! Както за до
едпнъ белъ прахъ 1—2 грама и 100 грама 70° битъка се казва: „че чесането е половинъ храна",
спиртъ. Разтопява се фенолфтадина въ спирта въ то също може да се каже и за лозето: „че копа
една пията. Следъ това се нарезватъ обикновенни нето е половинъ наторяване!" Че действително това
попивателни хартии па тесни — '/ 2 до 1 см. е така, нека преди всичко се запитаме : каква цель
ивички и се прекарватъ презъ този разтворъ. Те гонимъ съ копането. Не е ли тая цель двойна, а
изсъхватъ бързо.
именно:
Съ тая книжка — парче отъ нея, се опитва
1) Унищожение на бурените и
разтвора, като се налива варьта въ синята в>да.
2) Задържане влагата въ земята.
Щомъ я потопимъ тя ще добие сань цвЬтъ. Това
Какъ става унищожението на бурените чрезъ
показва че варьта е достатъчна и разтвора добъръ. копането е известно и понятно всЬкиму — това
Не се ли променя цвета, показва, че още варь става като се изкопаватъ корените имъ и оставатъ
требва да наливаме.
на повърхностьта на почвата и изсъхватъ. Това
Ето какъ се приготвятъ тия книги.
така, обаче какъ става запазване и задържане на
влагата въ почвата чрезъ копането? Ето единъ въФилизеие и вързване.
просъ твърде важенъ и отъ големо значение за
Филизене и вързване на лозята! — Работа всеки единъ лозарь.
проста и позната и на децата, така ще си кажатъ
Задъ насъ и предъ насъ съ изпречени едни
мнозина, обаче, съвсемъ не така е работата.
грозни засухи. Сушата вече разпери своите криле
Съ филизенето, ние даваме форма на глави въ насъ, затова тамъ се открива вече една борба
ната, увеличаваме нейното плодоношение, запазваме съ тая природна стихия. Като ще можемъ да раз
силата и продължаваме живота на лозата. А всичко читаме на летните дъждове и летвата влага, тамъ
това е тъй важно за лозаря и лозята. Кога става не остава нищо друго, освенъ да положимъ всички
и какъ филизенето? Филизенето става когато вече грижи и запазимъ зимната — дъждова и снежна
лозето пустне реса и неколко дни преди пръска такава. Това става главно чрезъ обработката —
нето. Най-първо се отстраняватъ ония ластари, копането, орането на почвата.
които се намиратъ въ средата на лозата или гла
Знайно е, че рохкавата почва винаги задържа
вината. Следъ това махватъ се ония издънкови ла по-дълго време отъ испарението на влагата си.
стари или пичове, които ве стоятъ на место за Какъ и защо става това е явно на всйкого отъ
даване форма ва лозата. Ония отъ техъ, които закона за капилярностьта. Излезнете лете въ по
стоятъ на место праздно щото да дадатъ форма лето и разкопайте въ целината, ще видите, че влага
на главината, се оставятъ. Формата на главината ще намерите на 25—30 и повече сантиметри, ко-
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гато ваправете същото въ лозето или угарта, ще
нам4рите влага още на 2—3 см. Щомъ това е
така, то винаги почвата въ лозето требва да се
държи рохкава, а това става като се копае така:
1) Щомъ прол4ть се отрине и пор4жатъ лозята,
тр4бва непременно да се прекопае първата копанъ.
2) Оледъ 20—30 дни, когато се появи тр4вица, току що показала, требва да се копае вто
ра копанъ.
3) Падне ли буенъ дъждъ и отгоре земята
коряса, требва следъ 2—3 дни да се прекопава
плитко и раврохква вемята. Това копане се нари
ча „ прашене!"
4) Появи ли ие тр4ва презъ летото тр4бва
да се копае, во пакъ плитко — „прашене". Да се
пази презъ горещите часове на деньтъ да не се
копае. Това се отниса за презъ л4тото и да става
само утривь рано и вечерь късно.
5) Дълбоко копай есень, а прол4ть я лЪте
плитко.
Спазва ли се това, то да б&демъ ув4рени, че
влагата е запазена и лозето ще отива добре.

ОфШШНЪ ОТДЪЛЪ.
Варненска
Окржж. Постоянна
Комисия
№ 1926
26. V. 1926 год.
гр. Варна.

Окржжно.
До г. г. всичкитЬ длъж
ностни лица при Варнен
ската Окр. Пост. Комисия.

Въ изпълнение наредбата на Ревизионната ко
мисия (Ревизионенъ актъ отъ 6. IV. т. г.) Постоян
ната комисия за да има единство по събирание
окръжните праходи и ефикасенъ контролъ на кви
танционните книги съ които ставатъ събиранията
яа окръжните приходи е отпечатала нови квитан
ционни книги отъ които I серия съ вече въ Коми
сията и предадени на бирника за пазене и раздавание на надлежните длъжностни лица.
Квитанционните книги ще се раздаватъ отъ
бирника при Комисията лично на длъжностните лица
срещу подписъ въ специално приготвена книга.
Всички досегашни квитанционни книги ще се
представятъ въ Комисията най-късно до 15 юний
г. год. и събраните по т4хъ суми ще се внесатъ
зъ касата на Комисията или въ Народната Банка
срещу редовни вносни листове, въобще при пред
ставяне на квитанционните книги огъ длъжностни
те лица последните ще бъдатъ напълно отчетени.
издаването на квитанции отъ досегашните квитан
ционни книги следъ 15 юний т. год. се абсолютно
забранява. Отчитаниетопо новиг4 квитанционни за
лапредъ ще става редовно отъ длъжностните лица
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м4стослужението на които е вънъ отъ гр. Варна
ежемесечно, а за ония, местожителството на които
е въ гр. Варна — ежеседмично.
Всичко това като се съобщава на г. г. чинов
ниците и служащите при Варненската Окръжна
Постоянна Комисия, натоварени да събиратъ как
вито и да било окръжни суми, поканватъ се до
уречения горе срокъ да се явятъ въ Постоянната
Комисия и представятъ досегашните квитанционни
книги надлежно отчетени и получатъ нови такива
като занапредъ се строго придържатъ въ горните
нареждания на Комисията.
Нека добре се запомни отъ всички длъжно
стни лица, че никакви отклонения подъ какъвто
и да е предлогъ не ще се позволи. Ония които
не се отчитатъ занапредъ до уречения срокъ, ще
се считатъ усвоители на неотчетените откръжни
суми и даватъ по надлежния редъ подъ съдъ.
За Председатель: Г. Щеревъ.
Бирникъ: Г, Атанасовъ

Овощарство.
На какво разтояние да се садять ово
щните дървета.
Много стопани си мпслятъ, че кол
кото повече дървета насадятъ на опре
делено мъсто, толкова по-голъмъ доходъ
ще се добие отъ т ъ х ъ . Това мнение е
много погрешно по сдеднитъ причини:
овощните, дървета отъ засаждането имъ
до края на живота имъ стоятъ непод
вижно на едно мъсто като разпростпратъ коренитъ си в ъ земята и клонетЬ
си въ въздуха.
Колкото повече свободно простран
ство има за развитието на коренитъ тол
кова повече храни ще се намерятъ за
подържане приръста на дървото. Ако
коренитъ на едно дърво срещнатъ въ
ш&тя търсене на храни тия на друго,
тогава започва враждуване помежду
имъ за надичнитъ храни и това озна
чава взаимноизтощение, защото едното
отъ т-Ьхъ не може да вземе в ъ р х ъ надъ
другото. Поеледицитъ отъ това еж, че
всички вредители на овощното дърво
намиратъ широко развитие в ъ р х у по
следното щомъ то е вече разслабено.
Възпрепятствуването на разклоне
нието на дървото в ъ в ъ з д у х а носи дру
ги вреди. Н а д ъ сплетенитъ клони не
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може да става достатъчно огръване отъ
слънцето. Въздуха също неправилно
проветрява короната. И такава среда
благоприятствува за развитието на разнитъ болести по клонкитъ, листата и
шгодоветъ и въ ущърбъ на дървото и
главно, противъ обилното и доброкаче
ственото плододаване.
Значи, насаждането на дърветата
тръбва да бъде съ огледъ за свободното
развитие на веъко отъ тъхъ по отдълно.
Различнитъ овощни породи иматъ раз
лично развитие и следователно разстоя
нието при саденето за всъка порода не
е еднакво. Практиката е доказала, че
най-подходяще разстояние си остава: за
орехитъ и кестенитъ 18
20 метра; за
ябълкитъ, крушитъ, черешптъ и бадемитъ 10 метра; сливитъ 8 метра: • зарзадитъ и прасковитъ 6 метра.
Венецътъ около овощното дърво.
Понеже овощното дърво въ продъл
жение на цълпя му животъ стои непод
вижно на едно мъсто, нуждно е да му
се притури постояненъ притокъ на хра
ни, които то получава изключително отъ
земята, където то разпростира своитт>
корени.
Единъ венецъ, широкъ около 1 метъръ около корена на дървото тръбва
безусловно да бъде разработенъ, торенъ
и подържанъ чистъ отъ всъкакви бурени.
Всъка есень, следъ окапването на
листата, венеца ще се разкопае на едри
буци, като се гледа да не бъдатъ нара
нявани коренитъ. Следь това се пред
приема и торенето, като се насипе торътъ върху копаньта; всички издънки
(израстъци на дъното на стъблото) да
се отстраяятъ като гладко се изрежатъ.
Ако това не е направено презъ есеньта, рано на пролътъ — преди раз
витието на дървото, да се направи.
Подзитъ отъ подържане венеца за
дървото с ъ отъ годъмо значение: при
прекопаването всички вредни червеи и
наеъкоми излизатъ на повърхностьта
къдъто загиватъ. Това се отнася и за
буренитъ, които също чрезъ копаньта
се унищожаватъ.
Нри разкопаването, земята получа
ва кипростъ и лесно поема вадежитъ,
които се погдъщатъ отъ коренитъ и вла
гата се подържа за по-дълго време, а
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ако тия валежи влачатъ течности отъ
тороветъ къмъ коренитъ на дървото,
тогава изобилието отъ храни ще бъде
подсигурено съ което се гарантира пра
вилния растежъ и плододаването.

Стопанската политика на Германия.

Безспорно, стопанската разруха на
една страна, при днешнитъ сложни економически, стопански и финансови в р ъ 
зки, които съществуватъ, се отразява
и върху другитъ. Съставнитъ части на
всемирното стопанство еж тъй органи
чески свързани, че пертурбациитъ въ
едната се оттекватъ болезнено и върху
всички останали, било по-слабо, било
по-силно. Идентично положение имаме
сега съ Германия и Русия. Разстрой
ството въ стопанствата имь се отразява
и върху другитъ и подпомагайки Гер
мания, останалитъ държави косвено
подпомагатъ себе си. Наскоро се свиква
при 0. Н. една стопанска конференция,
въ която ще участвуватъ и видни коо
перативни дъйци, и която ще се зани
мае съ обмислянето и препоръчването
на редица мърки за измъкване свъта
отъ тази нечувана всестранна криза, за
щото споредъ мнението на нъкои необ
ходими с ъ координиранитъ усилия на
всички, при вземане, разбира се, предъ
видъ сппцифпчноститъ на всъка страна
и нейната стопанска структура.
Усилията на германскитъ дъйци с ъ
насочени главно въ сдеднитъ направле
ния:
Да се прехрани германското население
отъ собственото си земледгьлско производ
ство. Но въпреки всички титанически
усилия, въ това отношение не ще се по
стигне много и Германия ще продължа
ва да внася отъ вънъ земледълски про
дукти, още повече, че и политически
съображения налагатъ това.
Да се осигури пласментъ на индустраялнитгь произведения. Индустрията на Гер
мания и днесъ е все тъй мощна, както
и преди войната и днесъ тя предста
влява същата опасность за другитъ,
както и преди и благодарение само на
високитъ защитителнп мита, които се
превръщатъ често въ прохнбитивни, съ
които другитъ държави с ъ оградили
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своите индустрии, германските стоки се
спиратъ на границите. Ако това поло
жение продължи не ще е чудно да се
чуе пакъ викътъ на Биемарка: „Герма
ния требва да изнася или индустриялни
произведения ИЛИ хора". Изхода отъ
това положение се дири въ търговските
договори съ другите държави на базата
на най-облагодетелствуваната държава
(съ Русия).
Да се създаде благоприятенъ търговски

балансъ сир. износа да надвиши вноса. За
1925 година търговския балансъ на Гер
мания е паеивенъ: износъ 21.2 милиярда
марки и вносъ 24.8 милиярда марки.
Единъ минусъ отъ 3.6 милиярда марки.
Презъ настоящата година, се забелезва
една тенденция къмъ подобрение. Из
носа за м. януарий т. г. надвишава вно
са съ 68.1 милиона марки и за м. февруарий съ повече отъ 50 милиона мар
ки. Ако този темпъ се подържа така
арезъ всичките месеци, търговския ба
лансъ ще бжде благоприятенъ, при единъ плюсъ отъ 5 — 6 милиярда марки.
ПричпнитЬ на това явление, германския
мпнистръ на народното стопанство обя
снява съ понижение консумативната
епособность на населението съ острата
криза, съ запасяване необходимите су
рови материялп преди влизане въ сила
новата митническа тарифа и др.

ставки за това, като технически ръко
водители, подготвенъ персоналъ и пред
приемчивост!», ъж на лпце. Въ това на
правление сега еж насочени усилията
на всички немци и естествено, че при
едно координирано действие, резулта
тите не ще се забавятъ.
Вземайки предъ видъ стопанската
структура на нашата страна, налага се
щото всички да се замислятъ надъ въз
можния и реализуемъ изходъ отъ това
положение, въ което сме. А той е единъ
—коопериране въ най-широкъ маещабъ,
като не се губи изъ предъ видъ реалвостьта.
П. Никодовъ.

Варненска Окржжна Постоянни комисия
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1925
гр. Варна, 26 май 1926 год.

Комисията обявява на интересующитЬ се въ окржга, въ изпъл
Да се влематъ съотвп>тнитп> и необхонение нарежданието на Ревизион
дими мгьрки за безболезненото прекарване пе-,
риода на трансформирането на производ ната комисия, че следъ 15 юний т.
ството. Германското производството пре
карва сега една трансформация, въ сми- год. всички досегашни квитанцион
сълъ на концентрация предприятията, ни книги еж заменени съ нови та
нагаждане къмъ новите условия на па
заря и рационализиране производството кива и че квитанции издадени за
сир.
намаление разходите по самото
производство, по труда и суровите ма събрани окржжни приходи, въ кои
териялп. Но този начинъ, мисли се, че
при всички други условия равни (изра то не е уговорено номера на се
ботка, трайность, елегантность и пр.)
германските стоки ще бждатъ по-еф- рията, ще се считатъ за невалидни.
тини и така ще могатъ да прехвърлятъ
митническите бариери, поставени отъ
другите държави. Мерки: благоприятно
данъчно облагане на сливащите се пред
приятия, за да се поощри сливането, (а
общите изгоди за производството отъ
това еж очевидни), засилване професи
оналното образование, социално законо
дателство и др. Необходимите предпо
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