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WALKA o LEN 
Tegoroczne zasiewy lnu i konopi. 

Po ra,z p1:crwsz.y Towarzystwo Lniarskie w \V,i,l

.1111e rziuciło hal'lło ztw&ęks1zenia ·1.a,simvów lnu i kono

pi. l>dtychcr,;ms wysuwaliśmy fozę iż do •z.większe
nia a,rcału n;(' naJcży n.'łimalWfać, w,nna to rohić 
koniulllkltura - możłiwc~ć zbytu. Dotyohoms sta
nowisko Towarz)~\\~t dało wylll'ilk całkowicie ,zada
wa.•nh1jący. W okresie minionych lat produkcja na

s,.a nk,maoz.nie ty,l!ko 1prmkroczyła możliwość z.by
tu, jed)mic w roku osllałnim te moi.J.i,wości były n:e. 
co większe, talk, że w lko11cu St>zonu odc1Jnwano 

całkowite usunięcie to\\1aru z rynku. Konil'CZność 

stwnrr„e,n::~1 pogotOW1ii.'l surowcowego spowodowała 

mJ~n:l, w:os11u1 ·roku hież11cega (J1TO(>aga1n<lę za zwięk
sroni('tln 11.u,siewów oralZ uaJkty\\i111iła a1kcję roizprowa
dzl·nia nasion J,nu i kcrnopi. 

;l;1ie rmmnc są w chw,ali ohCC11ej ofi:ejałne lic1hy 

zaMcwc,w. Nie ult,ga jedna,k najmn1t•jszcj wąił}>H-

11\k&i, że arcoł za.siewów w tym roku z,W1iększył !l.ę 

hat"(ho ·ZR1101J11ic. \V mku zesizłym micłi~my pod 
łnom <i konop:aomi około 180.000 ho. Tcgorncmy 
ohsiow z,naicz,nic przekroczy 200.000 ha. Ozn.l!Cza to, 
fo plinn wł{;kina prz.ckroczy 70 •lys'",ęcy ton, oo po 
wl11Z111c.t•.rni1u 25-:-łO ,tysięcy ,na potrzehy wbi:,,inc rol

nika, da około 40--45 ,tys. ton włókna towurowego 

oraz nkoło 50 tysięcy ton n:i:siion lnu i kon<lfN. 

Pr,zemysł nasz może zużyć zak<lw;c część h·~o 
włókna. Przemy~ lniarsko-konopny ca 15.000 łon, 

na kotoninę pójdzfe ·7-10.000 ton, po~tanie oko
ło 20.000 ton, które· wobec sfahego rm,woju pr:r.e
mysłu będrz.fomy musiedii wyeksportować. 

Niedostateczny rozwój przemysłu lniarskiego, 
nas,zc w.cdołęSJ!wo w dZ1iedzinfe rozibudowy pr:wmys
łu lniarskiego i konopnego z110oooic <1..,..łahia posła

wę na~cgo pogotow,ia surowco)wego. 

Żle jest gdy surowoa jest 2a mało, nic dobrze, 
gdy jogo hędvic ro wiele 1i w mimmum okażtl się 

ui,ządzenia µrmhwórcze. Podwojenie i potrojonie na
tizego przemysłu lniarski:·ego J 1konopncgo jest n:llka

·z..em nie llyillko chwil: obecnej, ileoz ,i waru111ki~m 
normaJmogo ~woju produkcji k:rojowogo włćJlk,na. 

\\'szy~1ikie kmjc zwiększają an~ały zasiewu lnu 
i konopi. 

F,rancja, kJłórej zaisiewy w roku H}:18 wynosiły 
około 40.000 ,ha w 1939 ioku zasiała około 50.000 ha. 

l\lomcy w 19:-ł2 miały ł.000 ba, rw roku 1939 
mają 11.lllisi.ać łn.u i konopi 100.000 hai. 

Mo1Jlilwc~oi ·rlJyrtu 1Im1 •nasz~o iz:1 gmnicą mogą 

się ohwi~owo ,polepszyć, lecz lrrnha, p.uniętać, że 

dyinamika zamiarów w Zacll. Europie podważa ' 
nasze długofadd\\'e spenmdy ellaą>onowe. 
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Sprawozdanie 
z działalności Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie 

za czas od 15 lipca do 15 grudnia 1938 r. 
Sprawozdanie bież11oc obejmuje O/kres reałi1zacji 

Ifbiorów w rolniot.wie. To tc:ż w ')ym o.z.asie s.pcc,ial
Pie alklbuadinymi się ,stają pra1~c Towany~lwa Lnfa,r. 
~. :mnierz-.i1ące do ~'lg\\·kurirnAowa1n.ia rzbytu wy· 
produkowatn,ydh pr,rez r01l1nilków włók.na ,i nasion lnu 

i konopi. 
Usttawy l"amowej, nornn,u,jącej w SIJ)OSÓh 1Zasadn:

czy zagadnienie krnJowyclt surowców włóknistych, 
1wnieomość f\\~xlalllia kltórej uzasadnialiśmy wielo
krotnie, - je!n'Cze IJllie po.9.a.damy. Jed:na1kże już ,zo. 
steło ,zirobione wa!Żlne posunięcie umori;liwiające pirzy· 
Apieszenre lro1Jwiią,zania !interesującego nais proble
mu. Mhmow,iicie dni,a 22 Hp,oa Th. mipadła uohwał.t 
Rady MinisLrć{M o organi•mcji prac w 100:kresie po· 
li.tyki l gOL'ipodaJnki surowcowej. Zgodnie z tą uchwa · 
łą, sprawy poiilyk,i i gospod:amki w odn1ie.sieniu do 
mro~ów ~hodlrenia roślliml~o i z:w\'erzęoe,go na
leżą do M~IIl\~l'rn Pr-zem~u i Hatnodłu, który - w 
poroZlllmiffiii'll 2 Minisiłrem Rolndtwa i Refoirm Rol
n~h - otp,racof\\"ltj«:" pai1stwowy program w tej 
mfedzr.nie i o,mwa nad jr.go wrkonaniem. CC"lem 
reati.zacji ,tych :ziatdiań w 'Mmi'Sile,rSlllw6e Przemy'.;ł:u i 
Hatndilu uil'\\"()ll"WIIl<' ,:ostało hi uro siurowic-owe. przv 
~tórym - w ral'.~.:C· p,1'trzt'th'.\· - dła orpracowa111kt PO· 
s'l'C'Zegółnyioh z:a~~adinre11 .J><:-dq pof\\•oł:nva1ne lfom :l'.C"· 
tv domdców orai7 , 17.lożo:n~ z fa.".110wców K,:,•ni~j:• 

8J>OO iałine. 
Życ1.vć hv ·nH1fożało. a1hv prac~ Riiura możliwit• 

S?yillko oihięłv i za,•{mt,n:,l,nip ,·,itrowców włóknis.!yd1. 

. Jnik hvło do 'Jlf'.7.<',Wicłziflllra WO]J,{'1-~ hrall<u >7f.l.rzn -
dwi1 m1l'lu1rv <M.•ól:ncj i ,niet>Ol'.i:ida nia ,prz<"z roln~:1-.ów 
Jtt'wnnści co do pr,z,~chy,lnec~o us1tos.m11rnwa1T1ia s,:~ 

władrr. miaroda.tnveh do suroiw,:-.bw lkrrniow,·1-:':h, rl'h· 
~rur r..isjrwu 1Juu w Polsce wzr{y;,f 1w1 r. 1938 w sto
sunku do ro11<u nnlJ)rzrdnr'ł~'.!o z~1 l<>~lwf e o 111iespelnn 
28/o i osiągnął 148 itys. ha, zaś rosiewv konopi nt -
w<'ł s:ę 7Jlltlf\i('1js~iv o bl~sko t 1/2°/o i w,•nn,·,w , .. 
1938 •mlei:hvf <' 33.49/o h"S. ha. Niiezw,~k'le su~hr lato 
odMło s:ę ujrmnie zarówno na ja/krnki włókna. jrnk 
i na ilości naisienia lnu, s.z,cze~óln'ie it>Śli chodzi 
o :rejony naljba,rdr,:i<-j r.nane ,z produkcji lnów wy
soko wa·rtościowy,oh. W 1Z1wiiązk1t1 z tym trzcłba się 
liczyć ·z cwem:1mfo0Ńcią, że Z01a.cznc iilości włók111a 
k-ró!:kiego, kitórego w roku •bieżącym hęd.zJ'cmy mieJ.i 
więooj ntż ZJWyikfo, IJlie !Znajdą roohywoów i zaciążą 
na rynku ,krajowym. Kwestią więc pierfw1Simrzęd11wj 
dońałości jest pogłębienie zdolnoś·ci pr>zatwórezyah 

faJbrycz..nogo pr.zemyslu włókienniczego, odl,;craj11-
cego gor>szc gatunki włókna łnianego i konopnego, 
a więc pr>Z0111ysłu koton,i:nowego o,mz przemysłu 
czysto tni,ars'kttiego, 'W)1~wwrziające,go workii i opako
wainia ze hm i ,konopi. 

Arodukcja lkol!oniiny ,w Pol~ wy-sizła już z okre
su prób 111ie ityłko w skalH Jaboratoryjnej, lecz i w 
zalkresie fatbryc.z,n)ml. Wylwaro:a111ie koiłon'.ny zali
ozyć 11a1leży obecnie do jedne,go ,z dzic1łów wid -
k·iego prremysłiu, talkicgo sa1J116o~ jaik,im jest pru
mysł lbawełniany, wełniany i>tip. Aoz,kolwiek były 
próby W)~rahiainia ,likanin z czystej \kotoniny, to jed
n,a:k obecnie pmwie wyłącznie słosiuje się koton;nę 
ja1ko domieos:zlkę do haw{'łny w wysokości do 30°/o. 
Podług obłiozeń 7!alkłaidów fabryCZ1J1ych, pl"'lerahia· 
jących masowo kotoni!rn:, możliiwa realnie domics·z. 
ka kdl'oniiny do wy1robu IJ)lllz,ędzy od Nr 6/8 do 
Nr 20/22 waha si~ od 350/o do 16t'/o. Brzyjmuj11c, 
że w ,r. 1937 było W)1)ro>diukowane przędzy bawC"ł
nirunej ,vymienionych numorów 25.202 wny, na 
co Zlltiy,to 28.638 ton bawełny, dhnz)1I11ain1y, że już 

teraiz przomysł fabryolJlly bawełnl'ainy, bez żadnego 
USZICZffl'hilm dla jakości lllkan.iin, może przerobić oko· 
ło 7.200 łom kotoniiiny. Na wytwOf'zooie tej ilości ko
ron,iiny lt•iizeba byłoby ,zużyć pnzcsizło 12 fys. ton 
włókn:a 1Jni,ancgo d kon,opnt>gO. Zwa.ży'W'SZy, że eks
port włókna lnkunogo z Po/Iski w~miósl w r. 1937 nf.c 
wie]e l\\1ięoej prnnad 16 ty,s. ton, 1a illość surowca 
k.rajowego, 'k:tóra może madeić zastosow:mic w prze
myśle kotonini)wym i w ,ten rsposób odciążyć ry· 
nek, - ,ilSl!otnie •na!hiera W\eJ.kiego znaozenia. Ni<·. 
~lety, Zj0011oczm'.e producentów pt"Zędzy bawebnia. 
,ooj, roprerentujące 111iasz faibryomy przemysł bawcł
niainy, nie wy1kaimło dotyoms 'Zlutpełnie dobrej rwo•Ji 
w 1kier>u111ku srzerszego iza,sł~ow1mia kotoniny, a na· 
wet, pk s.1 dostateczne podstarwy do łego, można 
!>twierdzić cały s,zereg -W)'1Sillków Związiku do odm
n.i,ęci,a momedJu używaniiia kołoJwny na cr.ar, nieo
k!reśłony ora,z do wywairciia ,presji na te ·zakłady 
falbrycme, 1Móre stosują lkoto:ninę, aby pnzerobu jej 
za.przestały. Zgodny altalk na kot01nin~ i niewyOmny
w1m~e •z,airządizenia ministeria!rnego o praymusie 'iłO· 
M1wan~ta ikd!km,i1T1v miało ten sikutelk, że rzakłarlv fa. 
hryoz1111C 1prOO!lbkt;tiącc kotoninę am sprzedali, a prze· 
de ws.z~(kl',m z.łaklady jednowydzialowe, trudniące 
si,ę wyłąozmie wyrobem :koł.otni:111y, m:alady s.ię w 
bardzo cięik,iej 5)'<tua,cji, a J1iawet niokitóre musiały 
przerwać swą produkcję, wzgilęmfe ulec Uk'Wlidacji. 
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\\' ch,wili obecnej jesteśmy św;a<łkami paradoksu, 
że z.układy faibryclme, iprocllUlkującc kotoninę oo 
s,p,rzcdaż, nic mogą \\'J'IZ'być się swego produktu i 
h:mk,rutuj:t; nal:10miast izakłady wiiefowydZJktłowe, 
kH>rc maiją mo:Łność wy,twall"za111ią przez sicłfe koło-
urnę przerabiać we wła.snym zruk1resie na przędzę .i 
tkaniny, wyohocłizą na :t),m z,upeł111ie dobnre i by-
11ajnmicj uie oponują przechvko zall"ządzeniu o p·r7.Y · 
mu1fc stosowania koloniiny. l)Qtychcims łlk.anin 
z m;c.sz111n/ki z haiwełny 1Z lkutloniiną W)'1J)l"Odwkowano 
i SJ)f'n'ICł,aillO J)r.zcszło 1 7 mili()IJ16\~, metrów. Ball"dro 
hngatc kolełkcje wzorów tikruniin Il tego rod'Ułju mie
szrun'k,i z bairdzo ładnymi rwzorami i trwałym nadru
kimn, świadczą o wiel!kicll po~ępaoh osiągniętycll 
przetz ·zarkłady JJI1.oomyslowe, które podcltodzą do 
Zlll'~adn:enlia kotoniiny ·bez IS1peC1jailn~o wpr,zodzcnia. 
Zdaje się tie ulegać wą,tp,lhvości, że nie właściwości 
tedhnicllDc 1katmi'rny i mie jej cena wpływa,ją na nic, 
chębn<- ust<murlkowomioe się przemysłu lbacwełrniane
go do używainta !lego surowca irastępczego, lecz ni· 
czym inieu-sp,nl'Wliedl,flwrbOlly !konserwatyzm, pnzyzwy
c~1jcnie do ohodzema irlnl'll)"Urł drogami i ciaS'lly 
int('ff'("s włal!llly grają tu decydującą rolę. 

Podług posiadanych informacji M,in~~.;te,rs.two 
Przmnysłu .j Haind1u ma w 1na1jbl~szym ozm;ie tza
~tosować rygory do l!Jvch przemysłowców bawełnia
n yoh. ik tól'!Z,· 1Jlł

0 

e pndporządkowall:i się 1zi:urządzt"ll~U 
o prt~~'llniu~ie stosowania 1kotonmy. Życzyć naież:v, 
a1h~· 111gory <te możliwie szybciej skuit!lmwać zaczęły 
i ,tih:V r.dołałv one ura1oW1ać od ostallecZlnej 1Z1łl,~łady 
w~·~'wórme 1kot001rny. ,v,1:wómie te Sfł naturailnvm 
sprzvmiOl"wńcc-m rolników iprootikiujących ~m li ko
nop:c, ~dyż są rnw nahywca1mi łvch gaf!tunikót·A1 włó'k. 
na, którvch ,rolon:ictwo ·z tf'ttdnośc:ą tylko w,1,Rlyć się 
możt>. Musimy o tym siprzymierzeńcu 1:z,a;y,•siz{' ipami~
łać i dbać. ,by jak 11l31,;pręd:zej urosił ina siłaiCh. W Lo, 
,hf od Tdku is!.nidje ZW!iązek ,pniducenl!ów kotoniin~·. 
jerlnoczący 9 tmlkładów fa1bryczmrvch izaTÓWlllO wie, 
'lowvdzialłowych, jaik d jednowydz!iałowvch, :trudnią, 
C)"Ch się W)'1J"<Jhem ,kofomny. 'PrC"ZeSe4n U\t;(O Zwią.zku 
jfflt 1>. Kairoi Rulhk lkltórv w swvcll wukkh fabrv<,z. 
nych zakładach bal\\dnranyd1 pooz~'11lił włam'iym 
ko'izłem imvestvcje na sumę rpr~do 1 m'iliona zł. 
służąee do W)ibwarzan~ d pr.zerobu koton:111y. 

Nawia~.mn WSIJ>Omnl'CĆ rfiu na!eży, że utlwol"Zornv 
J)rzed ,rolkil"ll1 fundu~z na pOIJ)ient:niie •koł0t0illl'V, na 
któr~"O umpełnienie były iprzezooorone opłaty od 
importu bawełny. ohecrfe ·ZJm:enił swą 1ru111JWę na 
fundusz na popieralllie 1kirajowy,c:h SIU1"0WCÓW m. 
stępczych. Z fundu~u tego są wypłacane nie 1yłko 
promie tm używainrie kOll0111oiny. deez rownież premie 
xa używani:c sztucm.ego włókna ciętego. St06ucnek 
rolnictwa ,i p~Zt"111)"Słu do włókna ciętego je5-t cał
kkmi odmienny. Rolnictwo pl'Zypisuje macmie 
więik:s:ze mad.renie -kolornin!1e, wyitwairzanej z SIU,N}W · 

C"a stainowiącego iprodu'klt długich zachodów ;i wyh;· 
żonej pracy drobnego ~n:1lm. Natomiast wiełki 
1,rzemysł baiwełnioa1ny chęł1rnie adoptował zakłady fa. 

hryczne JJ<rzeraibiającc celulozę na s;dlucznc włókno, 
i nic sł),ohać na•wet głośniejs,zych protestów prze
Ci'Wiko przymusowi stosdwta.nia sz1tucznego włókna 
ciętego. Jest to tym hardziej inlteres1ującc. że w prze
myśle bawełnianym ~moozuego włókna dętego ma 
być przymusorwo używane do 81/2 ogólnej ilości 
baiwdny, ,zaś kotoniny - 111iespclna 6°/o. 

Tuwanz),S/1:wo LniaTh'lk.ie, niemal iod 1,icrwszego 
dnia ,rozipOICIZ,ęO!a ,prólh ,z wyt·w-a.rz.1nfom i IJ)l'IZ<''l''O· 
bom, lkoto.niny w .Polsce, haezn1'c śledzi za ,Jć'Jiągini~
l)imi 1>0Stępami w rtej dzi-edzitnie i CZ)"ffllic ~)Ół
praooje z zalkładami fabrycznymi w ich pionier
s,!,/cll 1W)'t,iłkaoh. \Vsrpółpraca1 ta polega na doslar
ozaniu •iinformacyj o ga1trum1rndi i ll"Odtzajach imrow
ców, 1tl1Żywanyo'h dtG· kotonizacji a produkowa.nych 
prwz 1nszydh 1r01l1nilków-, 'Jlfl"Z«pirowadtza1111ru na lniia,r. 
sld:ej isitaoji doświiatdlcizalnej fotdiań 1surrowca w myśil 
wy,maigań .zakł:idiów lkotonirzaicyjnydh i wn....-,zdc w 
pop111la1J")1zacji fidei inaj.'llz~rzego 1Lwżywa1J1J,a rowno-
1egle do W)iroł,ów z ciz~•!-JlC'gO !łnu i itlk~n1111 z mit~
szan!kii baiwełny z kOl!(Jlllin,ą. Rozwój i st.an obec
ny 'J)J'!Zl-:.'!lnv~illu kołon:11110~ w Po)slCe -..~al]ll()w,j} 
J»"Zedmfo1t ldllikuletmiJcłt hatdiań lklie.rowmika (blianl'ki, ... _j 

stacji dloświad1:-za~łn,e,j ip. 1.Prroif.:"iKJ!ra .J .. J.agmina; os
ta·tm~o mfał ,nmrżność ,1.a,po~11Mt111iia się '3- f.ulllk<"jono
w,mkm teig,o ,pr,zcmy~u 1l~ew:i Towamz~·stwa Lniar
~kiic~o, p. :L. ,Maoulewiic1z. Zagadlmeni,e !kotoniny 
sl1ufdiował ~q>eeja,Jini.c dyrek,tOII' tedłmiomy Rolni
czycłh Zalkładów Thizemv~łu ·Lmail't"ld~o i Kmwpne-

1-!<> ,.WileRk.a'', ip. inżynier J. Zapaśnilk w Belgii. w<· 
Flr.a.n~ji i 'W A1ngłii. O~ltałlnio wyj<.':żdtiaili za ~ranicę 
w ł)im samym c-~t p. ,prof. J . .Ja~'llln do Niemiec 
i .o\Jn~H. zaś !Jl. inlŻ~·1nM· J. Z1,paimilk - do .Ju~~oc;ła
w,ii i Włict:.-th. W wy:ni:lm hadań i ~lld!Ww ta,k w kra 
ju jak i ,za go-aniicą 7J05Jlało !'1twirn~11„01nr w spo.-;{>ł1 
ni<> 1h111d.zący rża,rftn<':j ,wątpHwości. źt, lll<'rtorl~· W_\"iw,1- ' 
rzania kc10'l1i0nv i jPj wł~ś·:'.hn,lki ,tc•olmi<".zne nit.• 
pozosta1wiają wił'l<' dio Ż)"OOOllia i rże ipod tym wziglę
dem prohtk.-m lkolofll'illly ,1JOlsłał calkiotwkie rozwią
,.1Jany. Je§li ;zaś dhodrtl o lkonklllll"OO.CJJnOŚĆ lkołooiny 
w stosunlw do iba,wełny w zatkireMe cen, to w ohec
!Jlym stadium zagadnienia, kotonina musi jes,~czt.· 
kcmz)'5lać .ze spccja~111y'Clh :pmzywi:lejów m,rownn w 
fomnie iprzynnt!.'lll ~r.osowa1nia . ja:k i pr<•miowani 1 

jej ,użycia . .Jako ~urrowiC'C w 1000/o 1kir-.1jowy koło
norn ze Wl)'JZif•:·lhmia,r zastu1:~1Jc na wy:r<{inicn'c 
i ~roz~ól,n" ,popaircie. T(•mu is.wemu stanowisku 
Tow1irnzysibwo Lniii:tr.;kic dawało wie'loikir.oltlllfo w~·Taz 
w 1icm)·cli 'J)lltbliJl.<acjach i m('(mlOO"iałaclh, ~kłaila
n)ich d1o irąk ·władz mia1rort1.1jny<ih i w 1fa11sł)·1!1ocjach 
zainteire~,mvanyh. 

Nasitępną po ikOlł,01Jl'inie d,ziertizi111ą, w lkltćm•j mó
głby mwleźć zastosowanie ciążący na rynkaich kra
jofĄ")·ch inadmia•r gorszych gatun:ków włókna Lni.1-
nego .i .kionopinego, jcs,t dZJiał op~kowań do .llboża 
i 1mąki. Po 1)(]'1Zdamamiiu uprzedzeń i 7Xlobyciu 
przez surowce krajowe dominującego stanowh;ika w 
zakres.ił' wo,rtków so11,nyd1 i mn"k;row'yoh. zdawałoby 
si,ę, .i,ż nic nic powinno stać •na ·prres.zikoo'Zic do 



wi1m~wadzu1ia tych ,111pakowań - na razie tyłku 

ozęścfol\\'l''go - i w ,młyna,rMtwie. B)iy propozycje 
w hicvi.l}C'l'j !kampanii jL"<lyinit' dlo X-M,tiąpienia 8°/o 
ogolnej ikl'Ści 1rnżywanycl1 w ,mł)im11n.t1wic worków 
jntow~'l("h pl"z~·.z wof!ki l1niane i ,kionopn(•. DałOłby to 
lll'f>Ż'ność ,ro1)11iikom W)iihycia si~ ·CJKoło 700 ton ~'<l1T

!llł'go wł/Jkna •llnianego i umnril~wiłol,y inia:rsil<i0mu 
pn.wmysłolWi fobry,czm,cmn pcln.icJsze w~ikwzyisła
nk ,sw,'l('Jh mas,zvn, !które obc-cnic są załtfludnione 

t)ilkl() o~,ęśdl()IWI(). ·T)imozasem, aby ut!l'ącić 1ę z.dlJi<lwą 
1.lfm<C{'II)Cję, IJlTZ{'!Jnys,1 jutowy, oparty wJłącmic na 
imf)lo,rtowany'lll Sllf!OWOU, wystąpił •z •f)lfO,)C'kifom 
\\1)>mwadzeniia do ui)1Lku w mły:narstrwie worków 
mic.'ii1J.11n~idh jutawo..1lni,anydh i juł'<)IWl()-ikonop.nych. 

Dość tvdt worków rmogła hy być, ,JXlidłlllg zapcw
nie11 J)~t.t"lll~'"(,jłowców jutowych. Lt1k znaczną, Źl' 
JJTIZV tfdh W)TOh:e 'ZIO,"łtałohy 11UZ)•tfkowa,ne clkdo 
2.000 11Km "·łokna ,miant'gio i :1wnopnego. Kon,cepcja 
wrników mi,"sizanvdh jest ooz)•wrsłym non&entliC'm 
~m;porl11rez)"lll aM"<llWkm będą ,one ,słabsze odi wor
ków ,J111imn~:C!h i 111DaC11mie dlrOIŻ's.ze :O',J' czyiSlło juto
wydh; wy1ż.~ro roli C('llla ni,c l,ęcł7Jie mogła być re
lli1fmll(łt"ll'Sowallla ,k i'P.lrn,kootm)mt 1uJ;~,ciem, i.ak to ma 

mii{,ljs,ce w '!'.itiosum!luu do -wcrrfk'l ·CZ\"srł-0 'ltnia111ego Jruh 
OZ)"9łto fkonopn~. ~d)'IŻ 'Wf'1Tiki mks.za111e jutow;0-
lmanc 1prane być llllie mogą. ·W,na;j,c ,s!.ę hyć rzccz..1 
wlfllpł~ czy 1poon~~ 'W!Orfków mit"Szam-c'h ,przyniP
sie rnaw~ dornm,;- lkoo,z,*i 1r0Jnk·t\\·11. hr:•wi('Jll h:tr 
dzo pirohJ.ematY<"11m,m .i!'l)';f ,7,aimwkd~li1 •nv mlhi1>r 
prznz ,~rz<m1~·sił Jul:•1•w,· a·ż 2.000 tfm wlf1lorn ·kraio
wt·~o już w 1>iPf!ws.z~1m rok'II. Rc7JJ>:tbfltr.fąc ,zaś 7.:l· 

g:ułnienfo worfków 1miil'siz.anyoh w ·,J)'Cll'S,pekh·wie 
przyszfośd, 'll'.t ta'k zwanej dlłlu1~i<"j - fali, należv 

Jmzt"Cłl(.• w~iz)-stlldm zwr(>eić u~~ł\~ę na nie(heoopi•:>'Czd1-
~,twn 1mzo:-,tawiania W\'T01bu opar,hwań dtla łak 

waż1J1t·llo <l1zi1łu .~o[';.pnda·r~wu n:rrodvl\\·t•l!o. jakilm 
_h-,;t mł~ina,r.,two, w T\''kae,h JJ!flZ,c·mysłiu fu1owcgo, 
d11ż1t{'t>~lt() całym ~.wvm nasitawiet11iem psvchicznvm 
i r,,-zvstosowain'i.'lll łl'Ciln1iczn),m do prierobu im-
no•rfoiwand h11fv. Z ('l.'lllą •Jl(•w111ośdą możina ,mrv7.V· 
knwać lw:·'.lf!r',rnnk•. że IT)lrJ'.~· pic.f!\\·iszt•i okazji. fa.ka 
h1)ko się nad,1rzv. •przf"m~"Sł jut.owv wvl'wkniie ._ię 
w,·ir01hu wof!ków mie~,z1111ve1h i 1)0\\,rócj. do wv,twa
rr.a,nia \\"Orików nzvsto .iulowych. Z naszego punlk1 u 
widtu'!J1ia, J){."WllllOŚĆ sfołego odhiof!u gors,zych ga
tun:k,ów włókna ~1rajowego dl'l wyr{)Jbu opa!k-0wa11 
w młyn:ui.s!łiwie może dać joo)mic 'l)ll'lz,emyd czysło 
lnia11s.k1i1

, lkltórcgo iintcres lbmnriJowy całkowicie się 
11hiega ,z in1tc,res,om pl"Ok)uronlów - aubtików. Nie 
bacząc !na J)N)hlematyo1Jne iko111zyści doraime, nie
forlmmy pomyS1l wo11ków mieszanych jutowo
.k,1inop.nycl1 11a1kży od·rzudć be2Jw.7.1ględn::ie. Ten 
pnnkit widzenia jest ca'łkdl\'!kJie · ,podziela:ny przez 
~fini~'ilten.bwo Hobtidl!wa ii RefO\f!Ill Rolnycl1, zaś To
wa.rzyskwo Lnia~kic ,ze swej skony slatra się moż
łiwie '\\is.zrohs-t:ronnie ataśw~tć istotę rzagad!n·ienia 
Wł' wszysitl:dch ·lll"1Jęd1.1oh i w instty,tucjach zainte
rcsowanycl1. 

5 

T!J10Slka o zapewnienie zhytu włókna lniam•go 
i kOflO.JllllCgo nia Tynku kfl'ajoiWym 1,ynajmniej nic 
powillllna osła>biać dbałości o zachowani<' moiJlhvo· 

ści ckspodru naszych 1surowoow na r)"l1ki zagrani
c1Jne. l)ziałajqc w myśl tej za-saidy, Towa,rzy~,lwo 
IJniairekiic hiorze ud1.iiał ,w pmygotowaniach do łtra
Matów h'.1111.dlowydh. ,mwicra111ycl1 ptNez 1P.O'],i,.'k~ ·z 
•nm'lJlli lktra jam i. Osta•~nio tmzodl;tawiciclc Tow-a
rz~wa Lniiairskie,go w osobach p. W·iceprezl"S:t 
Towairz)"slwa, inż. C,z. Dębickie~ i dyrdkłom To
wmrzp1twa Lni:atrs!kiego, 'P· A. Pc,ropeO?Jko, hamzo 
cZ\innie \\"spółipraoowa,Jii z tl(.'flr,ga<eją •Jl(lłllską <lo iper
bra:kitac)·j ,z N,'.'l.'lmicami w 'S'J}JJ':t'\\-i.e uNta1('1lia fluomy.n
gentu wwolzowego włókna .Jnia!n('go i nasion ofoi:s
h'ch do N.iemi'ec. \V 1Jwiązllm z itymi p•racami mia
łv m:ejsce nawet k~1l1kalkrotne wvj:uzdy pp. Cz. Dt: 
biokiego i A. Peropeczild do Berlina•. 

Koniecznym wall"unki('IJ11 urporządkowanb k1 li· 
<f.!u w~ółkn<'m lftnimnv,m j lkonorrm,im w krra bu ~nraz 
u:~p,raW1Die,niia edff(po;,lm ,tiego włókna za ~rankę j<"Sł 
opira~owanie i '\\1jlfl"OWadzenie w, ż~-de j<•dmo,Htv'C'h 
ncmm sitanda.ryz1aoevjn,iah, opa.rtyc.łl o <toołmolngicz
ną l~ę jalkośei włókna lnu i konopi - z jed
nej sllrolrly i zoriganiilowanie rac'}onail11mj km1l1roli 
wyiwom1 - z drugiej. W ok1resie sprawor.dawc,:ym 
zm1łał)· za\1w·ń-:.-:z·0111e lirwajqe<> od dłnri.siz~o <'Z':1s11 
prace pT1zy~nwaw'C'Z<' z d1ziedz-i1ny standan·•za{".ji 
i IJm nłfflo?H ·~łtaind.an· zn di włok i <''Il kra jmv y'Cl1. Przy
pdTfn i eć 111alciv. że IJ)'i<··rw':',ZC' l)T'6łn· WJ)lTOwarl!Zt'
nia standaT),zacii /)lnu i konopi w Nloicc 'lhld•iqł p. 
prof<'"';or J .. Ta(~mmn; n:i1~~ępnie '"-le' w:,;on"S>ł,ki°ch s1a
rliad1 tlraic o,r,.~anrizacdnyd1 brali h<"nnośr,:'ilnio 

1~rl•'l'.iał za,równo n. n•rofrsor .Ja1~miin, ;,k i _j{>l!,o nai
htiżsi w~ól!pra,cowin:i<e)· z Ln::a'l'Skfoj Slł.acj.i Doś

wiadczailnej. To >też śmiało rzec mOŻllla, że w 1ł:óa l~· 
standaryzacji włókna lkrajow('go w Polsce p. Prof 
J . .Ja~·m:n magm• p1rn furił. Uk0tr0flllo1wani<'m JlT:H' 

JH'•J)lflz·r·f1r1 ;<Cth hvło ww'llami<· 1pf!z<'pis(:Jtw s;la ndary1.a
n•j,1wdh dlla włó'ilna •lnianl'~o. z1tłwi,:mlrr.ofll\'d1 f)lf7.<'Z 
~fini::.1tffl'~ł\\io ·P:r.zm1wsłu i Handłu w ctn='l1 to Jis.f.o
pada ,r. 1938. ,P:rz0pi:.y .te zawi{'lraj:1 lllO!fllll\' ~tan
ckt1r),z.1cyjne dot)'l{j7.ące jakości, ·s.c~gowania oraz 
opakowania iposzc.zegółnyoh rodzajów włókna 

lnianego, a więc ,włókna długiego i włók.na krótkit•
,go. Nas.li~f)ID),m co do Wk'lcz111ości posrfanow~<>ni<"lll 
,hył,o ro1J1Zlądwnie Miniistmw 1R11zr1m~·sh1 i HamHn 
oraz Rdl:nildbwa i Refom1 Ro1ny1cth z dfllia 14 1L'łlo-

1pad.a 1938 ,r. o us,tanowitmiiu fkomiis,ji st11ndar)"1.'1-
oji illn1u i lko,nopL Do zaikTes:u prac ,komisiji, należy: 
oprnoowanie metod wyoeny krajowego włókna, 

ius,hlanic irejonów ,prrodu'kcyjnylCJh, ,ustailanie ooiro
ozni-c standarlów omz WIZOI'OÓW i posrezegółny10h 
,rodzajów i ~tulllk•ów wtłóklJla, t11stafa1J1ie standa,rlo
wt•go opakowania i ,znakowania i wn~zcie. in:cjo
wainie J siubsydiowainie prac ina:u:kowu-badaJwczyrh 
w dzedlzin.ic •tedbnoillogii •wMlk111a 11nm i konopi. Za
sady kontmoli wł:ók,na o:.~poo,toWla!Il~o za granicę, 
usibroj apara~u ,korJtitfrodinego i tedhnilkę pm-eprow:1-
dzania lk0111~roli n,ru)uje cały sizeoreg piITi:cpisów: a 



więe ,przede ws.zyistiki!Jn Rozpol"l!ądfLenic Minisłra 

Skarthu z dnia 4 J~s~pJda r. 1938 w ·S!J)Tawic mnia
ny falJ"yfy celBnej wpvoZ101Wcj, ~lłalające cło wywn
wwe od lnu w wy'Slk~i 100 ,7Jł. od jedtn<.>go q, na
stępnie obwksZJOwnfo M:inrstra !~zetmlytSłu i Haoołu 
z dnia 10 }iistopada 1938 r. o wyka121ie instytucyj, za 
k,tórych p~rednictwem będą wydawane zaświacl 

czl'n-:n :\l:111i~tersit'\\"a 1'1,romysłu ·i Handbu na wolny 
ocł ct,.1 w,,wóz wł~!lla lniane,g,o i ·wr<."SZlC'ie za.twier

dmnv ~rez ~finis.teris,lł\\•o !Rrremysłu i Handlu 
w d~iu 10 li!:-1to:pad,a T. 1938 ireg,u~am=111 ,czynności 
kootrolnvch w zalkresie si!latt1idan~zaoji wł61kn,a łn;ia

nl,~>. 80:'IZegóf'IIl;e \\,.1żnym w ·wymienionych za-

111Jądzcmiacll jest zróżnitdzikowalllli.e włókma lnianego 
w,·wożonK\~O ,z ,Po~ki ,na 1,cn stalllldaryzowa111y, pod
)t,gają,:~- :J<om:rdli julklQcŚ,C'iowej oraz z,<.{odlllośd s0or

t·ocwania 1Z c11mhlik1otwan)'IJili n-01Tmalmti sta111daryza
cyjnym\ i ,n•1 ~en niP~a!Jldairy1z.o,wan,y, nit>podlegają

cy l)W'.l•tro:H jalkośoiow-'..'lj. Lny !,tłamdairyzowane 

i 1sk-0ml'iro~ow:me o,m,z~·mały pa-awo do kOO"z\;,Jłani:l 
ze ,1Jnaków 1s,ta ndwnizacv m:n,h inisty,~·ii vrzeJ)ro
watdzającej ,k(}/Jl~,roilę. Iinst)'llit1cją tą, 1w myśl ohwies,7 -

ozl'lllia WtnDlftlra S\l<aITTlnt, jest Rada Hatnelltu Zag.ra
n'i,czinego. Le.n ni~il'aoda~~WW'any któr~o wywór. 
nic •zoi.tał o.~ankzony, ITT ie ikomy,sta L2!e 1J11a1{,u sta11-
darv71:1,:yp1eigio oraz zmalkowa111y je-s.t ~pecja,llllYm 
Z111alk ic'fm lk-0H(lf1"U ozaimK'll,?-0. Za~aidłn~l('izą cedhą prz~·

j1,.~C"t.(o w iprll~-i".."P s~i:,kmu j~t ta. że ·!'.ta11whryzacja 
u nas kr.,,t dio~~rotwolna. lV'mi~T'Ola <'lk~IJ)(J!Jitowan~·c,n 
lnów ~tdlh,·wa isi~ 111'1 ,skła,rladh, orlionwiada ią~ych 
warurlko~ '\l\<sta'nm,1'.11, 1pt1zt>z Radę Haink~l"'lu Za.'!irani 

cm1~-0: ~,nit<; ~,nidlów 117!Tl111nvdh na rok 19::vł/39 'Za 
!ikłady k0int.ro1l1ne ,ro\itał ljuż o,głos.1..0ny. \Y )f'nb1ter
ortwie ·Rrzemys!iu ,i' H:md,lu •21aiłożonn reje~r.ir f,m1. 

mogącydh łlli'..:1r'tnić się e'k1~,~c1r1t,:m1 włókna lnhnf'~o 
i tkonopneigo ~'.l ~anicę. Do rejegtru !tego mo\1ą hyć 
\\1JnJ)'W8ne fltnmy odjpowli,al{)a jącc o'kireś'l,o,nym wy

m:-iganmi, ,pmzy czym w ITaiZl:e IJ)ll"ze;kiroiozetn.ia t~"'Ch 
w~imori.gań na~ił~)uje W),kreś1eme filfm:y ,z irejes.łtru 

ck~poo1erów. 

Rów•nol<".gfo dlo 1prae 111nd nonmamii istandarry,za

cyjn~smi i 1rnntroilą sita!Tlldaryzacji była (1"'0'7JJ)".ltry·

('.\r,ma ,prz{'I!· Radę Handllu Zawankzme:.;o s.1>rnwa 

1,rc•m.iownniia e'kispo11llu lnu. Torwa:11zystwo Lniar

... kic 'V!Y'l)Ol\\-n>oo,ziiało is.l,ę 7Jde<:)1<łowanie pi,zedwł'.w 

1nP.miowrnniu W)"\\',071U lnu ·słaooary:z.owa1J1ego, m10-

lyw11jąc swe s1arm~"ii!sko w ,sposób nm;,tępują-~y. 

Oirzyman.ie 1)11Tt'mH słQPni<owo staje si~ głównynn 
~mp11/11S{'ffl do ck~portu, •zamiaist tc,go ab~· właśdwym 

celem hył 'Wywóz łowaru odJpowfadające~o 11~,b

Jo.nym noaimcf,i~ za ikltóry :odbiOll'Ca ibęd1Jie phcił 

wyżsiz.1 cl'lnę. •Plrcmia ,poz1w1ala na s,ia,zedr'..lż po t.111-
llzej cetni<>; 'W rl.'m11macie moie dojść do paradoki'\1. 

że le,n stafll!da,r)17...owany i :premiow1ny hędim,c spirLe

dawarn~· tia1111iej od lnu .nio•;,ta.ndaryZ1cvwanc·10, czv1i 
że tJlTc•m·-e osii,ągałyłby ,skJntek ,wręcz Jllrzeci\\1ny xa
mi<'!11wnonm. Plrcmiowanie ck1s.1>0T'Lowancgo włók

na, ,kltórc rostało u:sta:lonc os1latrrio wy:lnny'rn-i z:!

rząd.roniam,~. 1J1ie posra da wy,mi;c<I1ionyoh c~·~h ujc·m. 
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ny,ch i, ze względu na swą wysoiko,~ć. nosi raczej 

1•hamaktcr zwf'Olłu ko-sz.tów, 1połąC'!zon.Hh z podda
niem kdnltrc:ili i specjaltny,m op:~kowan:em wywo

żott1~,c.h lnów standa,ry,zowanyt~'l. 

Opłacalność pT1odtik1Cji lm111 i konopi zakży 

nic h-łl!ko od il!ości i· ja'kośei wyp,rod1tikowa1nego 
w1łók•1ia, lecz również i od crn osiąganych za u,!~·

s·kane 1Jll1s:ie:n'ie. \V ,zaik1r-...""Soi1e 111>01Mąidkowania 7.ihy•i.11 
nasi,Oln .Irn,u i 'konopi w ciągu ostałtnioo ki<łku ~,at 
7Jl'Obiooo barozo dużo. GłÓW1ną r<11Ję odegrała tu 
Cell'trai)a ohro1lu nasionami oleh~tymi w Warn..-.:arwic. 

Towa.r7J\'Stwo 1LnfatrSk1ie w \Vifoi,e nie tylko brało 
OZ)1nny · udział przy nrga1n:,rnicji tej Cenl'.raH. 

lecz i dol~"'Cheza,s posi.,da głos cfocyd,11j:}'~V w 1.a
rzą<bzk~ OONO w s,ł'ot.,,u:nku eto nasiion ·lruu; rzłon

kicm Zar,Zlądlu CONO z :ra,mienh Tl(JIWar-zystwa 
Lniall"Sikiego jest Dyrektor tego Towarzy~;twa, 

!J. Adam Pere,pł'd7Jko. Ist,meniu CONO przr-o(' 

\\"'Jzys,t!kiim zawdz.:ięctz:ać nafoży te ~eny, które olwc
nfo ,są uzyskiwane prze-z IJ)rodluicenU,w ·u nasion.i 
mu, !konopi i J.11Jepalk,u. UtrZ)'lllardl· C()~O i nadal 

jes-t r,z.eozą 1I1ieod12!0'W'Ilą. sitwie1TdZ11ć bowiem I w leżv, 
Żl' OONO IZldało siwój egzami,n ~. d01brze ,;ię zasłużyło 

<'ikaji )111,iars'ko-.konopnej w P(-:,;IC('. 
Obrrny włóll<ine,m i ·si1emie,nicm lnia11ym )<lano

wią hwrd1zo poiwtaż.n~· d'riał lhan<F.u roJ.ni·~1. ·go, 
srozie\"Ó~ie ~ cllodzi o woje,wó-::L!z.hva ·półu,ocno
wsdhodnie. Na specjalme podkreśleni•~ 1aiług11jc 

foalkt, fo na W1:1leńskiej Giełdzie Z!b01Żowo-Towa/J"o
wcj i Lnia,fflkiej w m-cu listopa<hz:ie ir. 1938 trr:m
zatkojc włólmelm i sfomieniem m1=,anym O's:iąf.t.nt;ły 

przeszło 9 mrlj. zł. i stanowiły ponad 76°/o o.~ól111l'j 

k•wo.t~· obrotów gieilidy. To rteiż całktiem 11zasa<lll11;om: 
jp:,;f wt>jśdc ipmzcdls4ti'\\·i1Cłil'lu Toiwair,zyisl'\\·a LniroT
skiego do '\vihud,z "\Vi~,c,1'i.~lkit>j G1=il'<h· i oh;ęcia 1)1J",Z1•z 

niego sitanowii~~rn wicq>Tl'Zll'Sa Rad'.\· Git>~rł~·. \V 
11wią!Zlkiu 1z OISlła.tnio wydain~imi zarządtŁooiiami ,o nor
,mf1ch ~a!ll'dla•ry,zacy1_jtn,~'ldh Towara~·~two Ln ia~f1< i(, 

podjęło IJUl terenie Giełdy Wi1,e.ńsikliej sfalJ"ania, 

7JOl're<l"'Zające do ullrtzy,mania w ~e Giełdy no
towań jedy,.nfo ł111u staindairyzowain,e,.30 i poda,w~nia 

dla mu ·O:iC'Standa.r~~zO'W·an,ego wyłącz.nie C<"ll oriein
tacyjn~,cłl1. Rada Git>łdy te J)TO'pnz~·~jc ·.oirlrrz,udła i w 
rez;11{Jlf1.1c:,c ,z.nasta je> '\\'1(}11rJwa<l11.on~· ido c.,;•<łu,ł~· gil'Mo
wł'j ,pndlwójn~· syNtcm ,notowa11: dfa ~ilHI sta.n<lar~·

zowa.n<>~o - wc,dlłiw~ ,noW)·ch nemu. izatwit"Nbo
ny".h 1)111zt'il )fi1n,=,s.lt'rsitwo ,PIJ,zemystu i HandJ:u, :01rnz 

dll1a lnu nk·słanda,ry,zowanego - wedił,11~~ norm daw
n~·clh, fak,tyozrn~e nieis,tnit>jąc~·1::ih. Taki ~ .. hm Tzeczy 

nie mógł !hyć uznany ~a rnmmal111y i ,prawidopotlo
Jmym jC"!-11 zawks,zenie odnośnej 11fct1·\\i.1ly Bach· 

G'i~y r,inz,:>11. władze llladzo'l"ore. 

Dz,:ałają: w myś!I sn~es.fii ~Hnhforstwa Holfa1i

cliwa i Refonn lm1lnyd1 i koray~łając ,z kirctlytów 
imve.sityicyjnye<h 1z sum bu<lli,cAowyoh iteg.o M'iOlisk•r

sliwa, Towarzy'Sltwo Lnhrs·kiic w \Vi~lnie nabyło w 
roku uih:<''l,,rłym pos·~~ję fahryCIZll~l w Nvwcj Wi'l(•j
oc, w k,lórej ,wr.-lh1ły nas,t-:ąlll1ic Z'Olf'ganizowane Rol
n'.ilcze Zakład,y ,Prz<.>mysłu Lnfa~kieg-0 i Kcmopnc,go 



,, Wilmk•..1 ". Ek<SpiJloa tac ja t yoh ·zalki ad.ów p,rzeP'ro
wadzana jest ,prroz .odręlmą .spółkę dz:ierlawną, 

w krt:órej To\\ia.1rzysil1w'O Lni,arskic ma ,głos dccydtu
jący. W dniu 1 gmdln.ia r. 1938 „Wrlimlka" zakoń
czył.1 swój pierwszy 1rok oporaoyjny. Rok ·len był 

wyjąUk'OWIO lll"U!dtnym nie tylllko ·z 'POI\Vodtu nieza.koi1-
czcnfa 1>rac orgauizacyjnydl1 w -prZ'CJClls,i,ębiorsil'wie, 

looz ·rÓ\\inici i z tego w7JS1lędlu, że w pa.Mziieirni!kiu 
r. 1>. c7Ję'Ść zalkładów fahrycim:),cjh •uil:cgła muozncmu 
us.1lkiodze11Ji1U pmwz rp,o!Ża,r. )limo to w ci,ągu •pie1rw
szydh 12 miesięcy ~wego istnienia „Wilenka" po
trafiła 1wpba~0\\,..1ć całą swą 1»-ooulkcję częściowo 

na ryllikiu kll'ajowym i częściowo za granicą, wy
raibiając siotbie stałe stootmki ~11J111d~we z Cz,ooho
słowaoją, Niomcaimi, A1ngli,ą, Betllgią i Włocl1ami, 

ponadlto doraźny dharalklter nosiły ~anzakcje na 
sipnzcdaż włókna do J·aponli. Ogółem· w ,pierwszym 
rok.u i.iw,ojej dlziałailiności „Wi,J1cn'ka" spirze,dlała to
warow na ca 2.500.000 .7Jł. Na satmej fabryce w lli'o
wcj WilllC!j,cc '(J1ra,z u.1 ,pur1kfad1 :J ,urp,u ... -Wkna na 

torenie wojcwódliJlw wilei,s!kicgo i nowogiród.7.!kicgo 

„Widiedr.a" zatnudnra 39 IPI'acowiników umysłOI\Vych 
i 520 prao01Wlllik.ów ftizyoznydh, ll'azem znafazło pra
cę w „Wifo11K'..e" 559 osób. 

LnstyLocje l:ruld:niącc się !.!kupom \\;łókn.1 lmia
lJr;>tgo i kiooll(»}HK'<go wc;,ąż jcsrozc od,oz.U1Wają braik 

fachowoów. Czyniąc zadość wymaganiom terenu, 
Towu,rzy:.l~wo Ośwfa.ty Zawodowoj, Koło Wiqe,i
~kit•, zo~anizow.1ło ,p,rzy \\'l.~pódlt~dlz.ia1le Towarzyst
wa l,niar.siki,e,go w \Vilnie i Lnia,r.s:kiej Cent,ral.nej 
Stacji Ooiświad·::lZ!lt'~nC'j I V ,l!rzym:z~ę,cwy ł1-iu:rs 

lniaT,,ik,i (Ul·a wa'kall"zy bnu w oik,resie od 15 lipt.:a 

cło 15 .października r. 1938. ~rn11s 'len ukończyło 
:.!8 osóh, ik,lóre uicz.włoo1m:-e oiirzymaly płatne za
Jęck•. JedlnioozC!Ślnic ·z kursem ,ura1ka,r,,iki1111 zoi,ga.ni
ziuw..1uy roslał lHizez Towall"zys.t\\,o L11ia'l'Skic w 
Wiłn ie k'llr& J1niais'k,i dla iru;brulkrtorów- r,c1l,nych; 
kurs ten trwał 2 tygodnie od 15 do ;-10 Hp,ca r. uh. 
\\'y:kłady i prace praikłY07Jne na obydwóch kursach 

odhy,wały się c1..ęśoiowo wi~owcj Wil~jcc n,a Lniar
)Jjkiej (~0111Urnlnej Stacji, Doświadlcza•llncj i w Rolni
czyich Zakładac1h Plrzemysłu Lniia,I'ISkil'go i Kom11p
neg.o ,,\Viik~ka" ol'laz częśdowo w tcrc,nic. Kierow
nik;om k,urs,ów był p. inż. P. Sitiraozydld. Wxesizcie 
od I O do 2ó sienpnia r. ub. został pr1_eilrowadzony 

kurs U1Jt1pelniajqcy <łla ahsoil'W{~ntów ,poprzednich 
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kursów, ,Iniarskioh dila brakamy Lnu. Absolwenci 

ci,, •po odbyciu k1ilkułetniej pr.ikitiylki i przejściu 

utmpełn:ająoogo OOU!l'SU, cillrz),ma.lii za1mias.t tymeza
!.owy1Ch zaświadczeń świadootwa, upraiwniające du 

WY'konywania c·zy1mośd brakarza. 
Prace nauk-O'we i naukowo-łudawoze w za,k,rc

sie krajow,yd1 rośl1iin włó~n.:tStyoh 1prowoozi po da
w,nemu l.in'a~a Cen.brailna St,Jcja Dośwfadiozalna 

w Wilnie pod ,n,aczcj!inym ikiiiorowniclł!w'Cllll p. J>.rot. 
Janusza Jagm:ina. Wyniki dlo,rocznydh prac s·h1cji 

były przedlstawione na kolejnym 2-dniowym zch
raui-u Kiuratol'lium Stiacji, lkitóro nnbło m:'C'jsce w 
pierwJl:)'tlll dniu - 4 liipca r. uh. w Nawej Wii1ejce, 

w ~wnej siedo1Jilbie Lnior~kieoj Ccntm1!111ej Stacji 
Do.~wiarlczadineij, i 1w. druig:m dniu - 5 l.iipca r. uh. w 

Bere1Jw0C1zu, na terenie pola d.oświadcza,llnego. 

Wyohooząc ·z ,załoŻC'•nia, że ŻJIWJC Jo\W10 ma nic
m1niejsze znaczenie n:iż prace dlrulkowanc, Towa
rzy,s'ł•W!o LniaTSikie 1JJrZ<"Z i!,/Wych ]>ll'zedb;ił:a wiciełi ob
syłało wszysłlkie wa:hniejsze zebrania na teronic 

całej Pdlll,lk.i, na krtooycJ11 była p,o11,lllStza:na sJ)(l'awa 

'klrajuwydh suroWl{'ÓW włóknistycl1. Pomijaj~ic scze
reg Joka1Inyoh zehrm1 wymieoić ,nafoży tylko 
następ,ujące: ,,Oziei'1 Ln:all"Slki'' w N~ródik,u 

w dniu 25 1'isitopana r. ul>., na którym wy
głosił rofcralt prof. J. Jaigmin, i:nż. Apoliiina.ry 

Bendycth i p. Ludwik Maoudewfoz; zebranie rolni 
ków z wyżsi1,ym wy1lu,1z;liałcene1111 w Wairsruwic w 
dniu 10 czt"rwca r. ub. z n-fomtem prof. J. Ja,gm'iam 

,,UJll'awa, przeroblka i Zlby!l włóllma r.ośli<nnego" 

i wrC'Srlcie, konferencję ,zwoła,ną przez sekcję przc
mysłuwą PolNkiego Towarzysit•wa Chmnicznogo w 

dniu 6 ,gmdnia r. ub. w Wa.rs,zawie, na kt{m.•j zosJtała 

Jn"ZOJ>J'owadrzona SlroZll,"góllowa dysd..1utija uadi m•Jż.H
~rami jak tDta1jsizcrszeigo wy1lmrzysta11óa lkrajo
wycJh surowców włókiniLSych; w konfonmcji taj 
"~zięlli udział 11,mn~s Td\\'llllrZ:)"Nliwa L1iia:11S1kirgo, 
p. L. l\laowleW1:cz i dyr. Za1kłarlów „ Wilfflika", 
p. iiru. J. Za1pruśnilk. 

Tatki j'ClSt w iZairysie ,rcje:,.1l proc To,w:11'17.y.;lwa 

Lniall"sd<.~ego w II pół\roo1Ju ird>lu 1938. O wyn'ka.:h 
lyoh 1»-ac można będllic m1~wić d,:_,fin:1ty\\,,i~ tylko 

po tl\J>ływie dłiużsu,ego czaii,;.u, na rJzic j<'dllmk stwier
dzić natlieży, że TO'WaTzys,bwo Lnta~Jkie robiło 

wszystko, co było w jego mo.t!i,wo~. ahy svrostać 
pll"zyjętym na siehic 7,ad.1,niom. 

!Zawiadamiamy cfz. !Panów ezytelnikóur; iż t dniem 1./11 1939 r. konto czekowe 

!Przeglądu lniarskiego fNr 81;723 zostało zlikwjdowane. 

Wszelkie należności za prenumeratę powyższego pisma należy wpłacać na r-lc 

czekowy 'Gowarzystwa .Cniar skiego w 'll}i/r,ie ul. św. ;lad a 2 fNr 703.393 w !P. fX.. (). 
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JANUSZ JAGMIN 

Pogotowie włókiennicze 
Do tegorocznych zasiewów pNystępujemy w 

spL"Cjailnyoh warunkach. Nie tyl!ką od gotowości bo
jowej 1Za)eży bezpieczeństwo naszego kiraju, każdego 
domu i warsztatu pracy - lecz i od dostatecznego 
zaopa1tf!zenia w pożywienie i wł ó k n o. 

Gdyśmy od 10 lat propagowali upra,wę lnu 
i konopi, wysuwając różne racje za ty,m przemawia
jące, niie nadużywa1Iiśrny argumentu najwamiejsze
h'<> - gotowości na wypadek wojny. Tym nie mniej 
argument ,ten był najważ:niejsz)'llll motorem naszej 
pracy nad odbudową własnej bazy surowcowej. 

W tym roku włókienniczą bazę surowcową mu
simy rozszerzyć. ~IU'Simy macznie podnieść produk
cję lnu i konopi. O tym, ozy zdołamy to wytkonać, 
zdecydują najbliższe tygodnie - siewów wiosen
nych. Od ich pr.zabiegu zaileżeć będzie w dużej mie
rze i plon; od ich przebiegu za,Jeżeć będą i zasiewy 
w roku przY5Złym. Areał zasiewu możemy ,zwiększać 
jedynie stopniowo. 

* * * 

Niski plon i jaikość włókna w roku 1938, wy
·woła'lle suszą, sprawiły, że w kampainii roku zestłe
go nie moi;oo było w pełni wy,kor.zystać wszysbkich 
moi;liwoki zbytiu włókJlla. Nasze ceny włókna, w po
r{,wnaniu z cenami, ja/kie otrzymuje rolnik niemiec
ki, francuski i iinni, są banmo małe, lecz w porów
naniu z naszymi cenami z,b{}ż zachęcają do rozsze
rzenia uprawy Ll1lu i konopi. Włókno jest potrzebne 
na ek~port, d:la wła.sine.go J>f!Zemy,słu lni·arskiego, na 
kot<mitnę, do wyroh«'>w wo1ik6w oraz na własne po
trzehy rolnika. 

Nigdy znaczenie samowystarezaLności i nicta
leżności od zamorskich baz surowcuwych nic było 
ta:k wielkie, jaik obecnie. Na5Ze warunki gospodarcze 
nie pozwalają na gromadzenie zapasów wrowców 
obcych. Mmimy je gromadzić własną pracą i z włas-
nej zimni. , 

Potrzebne ,są również nasiona lou na olej i ma
k uchy. Cena 1nasion ltnu jest bairdzo W)~a i mamy 
możm"iĆ utrzymania jej na opłaca1Jnym poziomie. 
Nic znaczy to jednak, że narleży rezy~nować IZ plonu 
włt',lma i pl".Zed1odzić na produkcję mów ziamis
tyoh. Wysoka cena nasion •nu jest ty)ko środkiem 
do zwięk1;zenia obszam obsiewu, a nie wskazówką, 
fo trzeba zmienić kieTUtllck produkcji, z uniwersalne
go, wU•knisto-ziamiostego, na jednostronny ziarnisty. 
Nie możemy iść na metody pozornie zachęcające, 
11.'!Cz w konstikwC"ncji obniżające il~ć i jaikość produ
kowanego włókna. Jakość włók.na musimy p,odn~ić, 
a n:c obniżać. 

Należy pamiętać, że lak, jak przemysł oosz po
winien hyć opaf!ly o surowiec kirajowy, produkowa
ny przez własne 'l"O•nidwo, rol1nik też, we własnym 
interrsie, winit~n samdw'Ystarczalność ocł:zieżową re
alizować we własnym gospocla,rslwif'. Nasz przemysł 

lniarski jest mały, wystarcza zaledw:e do produkcji 
tkani.n niezbędnych dla wojska, kolei, szpita.Ji itd. 
Gdybyśmy zażądali od ,przemysłu lniarskiego uhra
nia całego ikraju - lud~ć miast i wsi-,musiałahy 
dziesięcieikrom.ie powiększyć swi1 przetwórczość. 

Zdajemy sobie sprawę, że dziesięciokirollne po
większenie naszego prizemysłu w danej chw:ti nic 
je.'il moi;li:we. Dla tego też ,koniecznym jest r o z -
w ó j p r z em y s ł u ,s a m o d z i a ł o w c go. 

Powinien każdy rolnik siać len i ,konopie na 
własne potrzeby, tak, jak sieje ży,to lub sadzi k,1r
tofle. Powinno każde gospodal"Stwo przeznaczyć na 
ten cel niedużo - wystarczy na 1 rodzi.nę 1110 hek
tara, czy,Li 1.000 metrów kwadratowych. Da tu ok. 
100 metrów tkaniny, potrzebnej na odzież i bieliznę 
rodziny rolnika. 1.000 m. kw. pod mem i konopia
mi, na potrzeby własne gospodan.twa, stworzy jed
nocześnie potężną ba.zę surowcową. I nie ty,l!ko su
rowcową, bo po przerobieniu na tkan~ny, ,haz~ tq 
możemy na.zwać tkanirnawq. 

Nie wychodzi'li źle gos,podarze, realizujący hazę 
tkaninową we •własnym gOSipodal"Stwie. Tak hyło 
dlOtąd. . 

Pogotowiu wojennemu i lotniczemu powinno 
towarzyszyć pogo to w ie włók ie n n i c l l'. 

Bez dosh~tCCZIJlej ilości tkanin ni~ może kraj skutecz
nie bronić się przed wrogiem. Zasobność naszego 
kraju, zas01bność każdego gospodarstwa we włókno, 
1~11zeróh włókina na przęd1zę ,i tkanmy sposobem sa
lll(ll(l·ziałowym, pozwala spokojnie patrzeć w priy
szło,4ć. 

\\' okresie zhroje11 wU,kno 1:niane i konopne ,il•st 
paszukrwanc. Z włókna lnianego s:1 wyrabiane fll'Zl'tl
mioly ekwiipullkowe i uzbrojenia, które żadnym in
nym włóknem nie mogą być zastąpione; 

Romzerzen,ie uprawy l!Ilu i konopi, przeznac-te
nie w kat.dym gospodnil'Słwie 1110 ha na włllMlc po
trzeby i wyfkoNystainie malksymamych moż,liwośei 
prodtlkcji na sprzedaż, jest załym nic t)ilko spełnie
niem obowią,7.ku wobec k1raju, lecz jednocześnie bę
dzie dowodem zrozumienia własnego iinforcsu i za
pohiegłości każdego poszczegc'rlnego rotnika. 

Prócz ~"iiększenia zasiewów, tirzeba pomyśleć 
i o zapewnieniu wydajności ora.z jakości włókna. 
W tym celu na-leży zasiewać len, a szczególnie kono
pie, po dobrych przedplonach, na dobrych stano
wiskaoh oraz stosować odpowiednie nawofonie. Za
siewając len i konopie, ina1leży zawczasu przy~olo
wać się do s,pr.zęt,u oraz wyprawy na włólmo. 

Jeżeli chodzi o zasiewy lnu ·na zbyt, na więk, 
szych obszwrach, należy zatecić zasiew w kiłku te.r
minaoh. Ułatwi to spirntwę sprzętu i organiizację za
siewów, czego przy mniejszej powierzchni nal<'ż~· 
unikać, gdyż .zasiewy wozcsn<' dają na ogół lepsze 
plony. Produlkując większe ifości łnu lub k0111opi, 
nal<'ży zawczasu za,~l:mowić się. czy przy ponrn<'y 



ręcznej tarlicy da się włókno wyipraiwić. Przy zwięk
sz8JlltU obszaru obsiewu występuje konieczność za
stępowania ręcznej pracy pTacą maszyn. Ręczne ta,r
cie ina tarlicy stopniowo zastępuje ła:maczki międlar
ki o 2-3 i większej łicllbie waków. Międlarki te do 
napędu ręcznego i ·kieratlowego są wyrabiane w kra
ju; szczególnie dotyczy to międlarek 3Jwalcowyd1, 
k:tóryoh koszt wynosi ok. 150 zł; a za,tym są dostęp
ne nawet IJ>Ojedyńczyim gospodarzom. Międfarki 
o 5-6 lub 7 pa,raoh waJlców, jako znacz.nie droższe, 
mogą ·być nabywane przez spółdzie1nie, spółki itp. 
$pecjalne pun1kity ptizerobu słomy. Poza międleniem 
należy mechani-zować i trzepanie. Nawet pedałowe, 
W}~konane z drzewa, koło beLgijs,kie już stanowi po
stęp, gdyż powiękisza w,ydajność pracy ludzkiej i 
podnosi jaikość włókna. ZnacZillym krokiem naprzód 
będzie zespolenie tkilk,u ihetgijskich ,trzepiących kół 
(4~) w agregat rnaipędzany od ,kieratu łub innego 
motm,u. Zespół 4--6 ailbo i więcej 4.mepalków może 
z powodzeniem stanąć :przy punkcie przeróbki, za
opatrzonym uprzednio w międlarkę. Koszt zespołu 
t112epa1ków tllie je.st duży, gdyż większą część można 
wy,konać własnymi silami. 

Niezależnie od przeróbki we własnym gospo
darstiwie roZJpoczyna się w ohwili obecnej tpewien 
ruch na odcinku organizacji 1większyoh zakładów ro
szainniczyoh i międlarni, które będą zakupywały ro
szoną lub nawet nie ,roszoną słomę. -Rozwój itych 
zakładów W}'IJllaga środków, a ,przede wszystkim fa-
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chowo przygotowaillyoh ludzi. W roku bieżącym ma 
powstać z inicjatywy prywałinej w różnych dzielni
cach naszego 1k1raiju tkid!ka taikrch zaikładów. Przemysł 
włffl<.ienniezy, :mnuszony przez rząd i okolicZlllOŚ<'i, 
też podejmuje tu i ówdzie inicjatywę w dziedzinie 
koo'trak,towania siewów lnu i konopi na potru:eby 
!rn"oich p,rzędzailni. 

Posiadamy sprzyjające, jak bodaj żaden z kra
jów Europy, warunki do ,rozwoju uprawy lnu i ko
nopi. Nałeży zatyim zdać sprawę z konieczności 
WJSzechsltronnego wy,siłku w łej dziedzinie. A zartym: 

1) zwiększyć zasiew Jinu i •konopi w celu sprze
daży włókna, nasion, a nawet słomy; 

2) zasiać w .każdym g~podars1/wie przynaj
mniej 1.000 m. kw. lnu i konopi tlla 1wiła>!vne potrzeby; 

3) dać ,pod fon ~ konopie dobrre stanowisko, od
powiednio nawozić, siać gęsto i wcześnie; 

4) p11zygotować się do uprawy słomy, pozyskać 
międla,rtkę, zespół 11Jrzepalków, zorganizować punk 
przeróbki, budować suszamie i ulepszone moczydła; 

5) roZJpocząć staira,nia zorganizowania spółdziel
ni tliub spółlki do 'WY'J>rawy ł,nu i konopi, jaik również 
do sprzedaży włókna; 

6) uczyć się wyprawy włókna i znajomości 
włókna. 

Ziemie półinoono-1\\is,ohodnie - śpioolerz włókna 
i nasion ,tnianyoh - nie ,powinny sprawić w tym 
rolm zawodu. 

Sprawa zwiększenia zasiewów lnu 
w Polsce 

• 
I konopi 

(Ref erat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej Wił. Izby Rolniczej w dn. 27.III. 1939 r.) 

Omaiwaijąc zaigadnienie ziwi~k,szenia zaGiewów 
łnu i konopi w Pdlsce, ii na naszyoh ,ziemiach, .nie 
hędę ipodlkreś,lać i uzasadniać waż,ności prob,lemu 
lniarslkiego, jaJko talkiego, dla całości gos,podan.lwa 
narodowego. Ważność tego zagadnienia nie budzi 
tadnej Wą1tp1'iiwości, co iniejednokroftte było pod-
1kireśl.anc i <U1Jasadni<aine. W c'lrwi/J:i oboonej i.nłeire'iu
jc ,nas zagadnienie, czy są wall'lunki któreby ipoz
wala~y na 1;wię1kszenie za,sicwów pod :tnern i kono
piami w iPol'Sce, ,a 11mia1S1JCZa \Ila oa,szych 2iemiach? 

A:hy odpowiedizicć na to ,pytanie, chciałbym 
upnzednio iJ>lf'xedsła'Wfić: 

1) ohecny stan ,produkcji ,)nu w Pols,cc, 
2) rol~ naszych ziem w tej iproduikcji, 
3) o:becne drogi 2Jbytu włókna i siemienia lni·,1-

fli(,~. 

4) czy są i jafkfo możliwości zwięk~enia zhy1,u 
wMkna i siemil•nia, W)il)rodu'kowant>go w 1939110 
l'okiU pt,ZCIZ rolmk,ów. 

Dzięki wydanym .zar,ządzeniom o oharaklterze 
prefel'encyjnym dl)a. włMma b-ajowego, a przede 
wsz),sllkim dzięki popra1wfoniu się warunków eiks
po,r,lru włókna iJ,n,ianego, 'WIZhllOż.ony .popyit powodo
wał isllopllliowy W11JI'OSil zasiewów wMkna. Wyraźny 
&kok w produlkcji ikll'ajowej li/Jw obsoowujemy w 
,roiku 1936, na co 1niew~pliwiie dlurży wpływ miało 
,z011ganizowanie zbytu siemienia •lnia,nego i wyso
lkie ceny tego al1lykillłu. 

W &ka~i ogóll,n,o~pOibkfoj pltledsławia się to w 
łic1Jbach nasłęJYUją,co: 

Zasiew I Woj. I Woj. I Rok w całej Polsce % wileńskie % nowogródzkie % 
ha ha ha 

1932 94.€00 100 19.800 100 13.100 100 
193.3 95.700 101 21.100 - 12.800 -
1934 104.200 110 24.800 - 14.700 -
1935 123.800 131 31.400 - 16.500 -
1936 133.700 141 33.600 - 17.600 -
1937 145.600 154 38.960 - 20.700 -
1938 147.900 156 40.200 203 22.200 168 



Nasze wojewódlltwa w sumie upm-aw:•ają 62.400 
·ha ln,u. Stainow•i 'ło zalcdwue 42.1 O/o. Jednakże ilość 
dosila1rc-Z0111cgo włókina ,handllow~o przekraczJ, 
wg. pt,O'wirzorycznych 0Mi1ezeń, 700/o ogólnej iłości, 
zaś siemienia i1m:aineg-0 - ok. 800/o. Jeśli przewar
łościlujcmy podaż włókna, to dlzięki jego wyższej 
jak06ci i ct•ny, wau,l.ość włóik:na, wywożonego z na
szych izfom, J)'J"zckroczy inapewno 706/o. 

Powyższe cy,firy wykaZJują, że prod.ukuwany 
len i sic,m:,ę łnia111e na ziemiach naszych są al"tyku
łem masowego obrobu ,harn)lowego i z tego p,unk tu 
widzenia musim,· je tira,kfo,wać. 

\Vaiha:n.ia w rozmiarach 1produikcji lrnu na z:e
milad1 północ,no-wsch«;dnich wstkaziują na to, że są 
lo ośrodki w sHnym stopniu zainteresowane w 
utrzymanilu cen na ,pro<Jrnkty lrua'l"6bwa, że są to 
ośrodk.: pll"OOuk ująee włókflllO i siemię, które po 
(}'ł'zez wymianę ha1ndiową tJrafiaJą dla potne,b na· 
sze~o przcmystu fabrycznego, pirzęd:zaln(cwgo luh 
oleja,rsikfogo, bądź kż są oks.p0<rtowane. 

Sitałil~my zawsze na stalll'owisku, iż jc<l)·nic 
przez zapeW1nienic Zlhytu d1l:a włókna lnianego we
wnąbr,z k,raju stwomwnc zosta,ną ~rwałc podstawy, 
poZ1Wa1bjące na rozbudowywan:e produkcji lnu 2 

wyoliminowaoiem szkodlli•wego ryzyka. Ryzykiem 
howiem •uważaliiśmy liczenie na obce rynki zbytu 
włókna ,lniam~go. Opicira11:e produkcji, a zwła,;z

cz.a nawoływanie do jej .zw~ęks.zenia, bez zahezpie
('IZenia 1Jby,bu, ni<.> uważa~iiśmy za słus·zną imel·odę 

1)0stę1)0wania. 

Anałi1za obecnych rynków zbytu, dających .,:ę 

mnit•j ,l1uh ba,rdziej ściślc uchwycić, wykazuj<', fr 
dotyohcwsowe oś.rod\k,i zbytu lnu przed,.,,tawiały się 
w 11'1clk,u 1938/39 następująco: 

1) l'lks1>0rt o;koło 10.000-12.000 ton 

2) oo fabrycz.nego prze. 
my'Slu Jinial"Slk.iego 

3) do ,przemy,slu lkot-0ni· 
nowego 

4) prwróh 111a tkan:,ny sa· 
modziałowe 1Jhywane 

5) ,p·.nzeroh na tkaniny 
dfo 11ri.ytk u wła„neg<1 
gospoda,rstwa 

" 

" 

" 

12.000-10.000 

2.000-- 3.000 „ 

2.000- 2.500 

16.000-15.000 
" 

Razem 40.000-42 500 ton 

Ho.ki, p.nzed:stawione 1powyżej, w poszC"z(•gó,1-
nych g,rupach s.pożycia włóik.111a. :m,ogą ulegać pew
nym przesun~ęciom. I t1.11k wzmożenfo zapohrze-ho
wa:n:ia na s,uinc'Wiec do wy,robu t1kanri1n, ·przeznaczo
nych na eksport, bądź lei za.polrzebowan:c włók
na na polk!l"ycie upr,zcdni'O zaw·atrtych tiram:akc~·j 
eks1mrtowych, spowodować może m1meJszeonic 
spożyoi!a włóikna •przez produceonta we \\oia..,nym 
!,,"OSflK l1Cla:rs łr\\ii e. 

~ie hez wpływu na ilościowy rozwój produk
cji .lnu 1poxoslawt1ła sprawa Z1hyt1u i cPn s;l·mienl·a 

IO 

lnianego. Od roku 1934/35, d,z,ięki dobrze pomyś.ta
nemn systemo\\ii UIJ1ÓW ramowych ·z J)rzmnysłem 
olcjaris.ki!m i i~bniorf.•u Ccnhra,li Ohn1Lu ~asionami 
Oleistymi, cena na nasiona lnu od tego czasu nic 
spada ta1k lkatastrofalnie, jaik to miel:śmy w latach 
popra:ednich. W rokiu np. 1931 mieliśmy różnict: 

ceny nasion ,lnu ,i żyta, .zairaz po ,xbiorac·h, a wi«:c 
w okres:e rmiasowcj podaży, wynoszącą zah'lhvi{• 
2-3 zł. na 1 q. Od chwitli ,;hworzenia systc-mu pn•
ferency j111ego, CC'!na sil'mienia lnianego przynaj-

. ,mtn.iej o 100°/o je-st wyŻ:!',Za od e,~n żyfal.. Ac1Jko•w,:ek 
ustalenie cen 111a tak~m poziomił' sipotykało za,zwy
czaj wrgarni,zowany opór ze st1rony przemyslu ok•
jarskicgo, jednakże, dzięki pracy organizacji roilni
czych i przychylnemu s,tanowisku Min. Holnictwa 
i H. R. ceny łaikic udało się od przemysłu 

olejarskiego wytargować. T:11k, jak przy włókrnie, 
gcn:·ralną zasadą, po !której Towa,rzystwo Lriiar
skie zmierzało, hyła konct'(>Cja z:1,pc\\iniN1ia zJ,ytu 
siemienia lni·ainego, wyłączni<' w opairciu o zbyt na 
ry111ku wewnęłJrmym. Z tych w1.gtlędów niejcdno
krohnie ,musieliśmy występować przcci•\\o1ko pre
miOlm, usta1Jonym na wywóz nasion oleistych, -
wbrew sta1J1owi1sku zajmowarwrnu przez centra,n<' 
;nstytucje samorządu .rolnicze.go. 

Hości"Owy odhi,br siem:<''l1ia .lnia,neg-0, w skali 
osla•tinich lat kilPk1u, przedstawlia się 1nas·tępująco: 

Odbic",r nasion 
lnu przez ole

jarnie duir. 

1193-ł/3511935/3611936/37119:17/38 111311/39 

I H 971 I Ili.iii! !I 27.204 ! 32.850 I 2;.~ 

Rok 1938/39 W)'lkazouje znacznie 7Jillll\:l<'JSZOną 
irlość odbionu siemienia llniancgo. Tak mała ilość 
jest wy1J11i!kiem 11iedostałec1J11cj podaży tc-go a•rty.ku
łu przez naszych roJrn:iłków, ina skutek złego ,uro
dzaju w 1938 Il". Umowne, Wlięrżącc ptrZemysł, iJośei 
odbioru ustalone ll06tały na 40.000 ton, i takie ilo
ści m~yśmy .bez oba,wy w 1938 r. wyiproduko
wać i dostarozyć. Wobec łak niedostatecznej pn
daży siemienia lniane~, naw<!>t projełut importu 
siemienia z Lilllwy, w W)'lSokości 5.000 ton, nie spo
wodował obniżenia ce,n na giełdzie wHeńskioej. 

Pirzed powZJięciem decyzji pr,zc,d kampanią 

siewną o konieczno~ci zwiększenia zasiewów lnu 
i ikonopi, musimy ,zadać sclbie pytanie, czy są oko
'lk21ności, któreby wska,zywały n,a, to, iż wzmożona 
prodiukcja lnu i konopi .zosłan,ie ulokowana po do
godnej d,la ,r,cUnilka coo,ie? Pytanie to jest tym har
dziej aktuahw dla naszych ziem, które jak pod
kreś-liłem, są najgłówniejszymi producentami włó
kna ,i siemiieniia, a dla ikitórych jakieiko}wit'k zała

manie się zibyt111 mus·hłoby się katastn-ofalinie odbić 
na interesach g06podarczych szerokich mas rolni
ków. 

\Vychod,zę z założeniia g(•neralneg-0, iż znane 
nann są <1~icja1llne ernu,ncj:1cje o kooicc.zoości prze
stawiania ,pirod,lllkoeji rołnkzej .ze zbożowej na 



\\'izmor>.on,ą upraw~ rośli.n t. 7JW. s.pecjalnych, że po
siad3my ·t. 21w. nadwyżki Zlbożowe, ciążące na po
ziomit• cen zboża w kraju - i że jakakolwiek 
bądź zawierucha wojenna .spowoduje olbrzymi 
wzrost za1>otrzehowania nie tyLko zboża, ale włókna 
przede wszystkiim. M,u1simy w miall"ę posiadanych 
możiLi~i przewidzieć, czy zibyt na włókno i sie
mię 1będ2,ie, czy nie będzie? 

Anali1ZUjąc poszczególne pozycje zbytu, należy 
zdać sobie sprawę, że będą takie pozycje zbytu, 
które siilnym waha,nilam nie ulegają. Do pozycf 
1<'j za~,iczyć nak,ży grupę 1 i 2: 

1) z1,yt włókna na :prodAJkc~ sa,m.odziałów do 
uż~,t.ku gospod:arsłiwa .rohlego - 15.000-16.000 t., 

2) 1Jbyt w fonmiie tkani.n lnianych - 2.000-
2.500 ton. 

3) Eiksport. 
Ulkład 1po1lsJrn-1111iemieck: pnzewiid,uje dostaw<: 

wUłkna w roku rn:mtto na U.OOO tys. złO'lych. Część 
lego włókm, zo.<da.nie wywieziona w roku hieżij
cym. Pozosfanic do wywiezieołia t11.a .rynek niem:e 
cki kwota ok. 10 millilanów złotych, co wyniesil' 
ca 7.000 łon. Kraje zachod,nio-eu.ropejsk:<.·, któirc 
pracowały ua włóknie so,wil'C!kim, ol)('cnie zmuszo
ne zostały do gwałtownej rozhtKlowy rodziimcj pro
dukej: lnu i do p,cts:mkiwania ,rynków zakUJ>U 
włókina poza Rosją. Tym się tilumarczy fakt oży
wienia eksponlowego, którego świadkatmii h~~liśmy 
w ciągu bi~ącej kampanii. 

Dotychczasowy eksport do AngW, Francji, Bel
gii i innych 1b-ajów w~,nos'.ł ok. 350/o całc•gio ek ;
portu z Po1lwi. W ostatnim roku zapotirwhowani<' 
łych knjów i 0/o stosun'k,u zbytu na te rynki, zna
c-znie wzirósł. Sądzić t11aleiy, :ż rynlki zachoonio
ou,ropejskie, łącznie z Ameryiką, odchrać mogą z 
PtJlski około 6.000-7.000 ton. 

4) Brzerób fatbryczny. 
Nie .naJeży liczyć na 2maczną rozbudowę iryn

ku weWIDęln'znego dla zbyt,u tkanin 1111.ianych. Wo
bec powyiszego ,pozos.tawia.my w lej gnupic 10-12 
tys. ton włókllla, ·t. j. ty,le, :ile obecrue pnzcmysł 
lniairski zużyw,a•. Wobec zmian poli1tycznych i zwią 
zanych z tym konsekwencyj gosJX!darezych - ry
nek ameryi<.ańsiki, zaopalliujący się w tkaniny w 
dawnej Gzechosłowacji,, st,ać sii~ może dtużym od
liorcą artykułów Jnia;rsJdeg,.o p,rz~mysłu fabrycz
nego. Sta,tystyka ekspo,r,bu wykaZJUje stały wzrost 
etkspoobu it1ka,n.i1J1 i przędzy. Nałeży sądzić, ii wizmo
ł.ony 7Jbyt gotowych produktów mfars,kich będzie 
wymagał dodatkowo 2-3 tys. ton wł~na. Łącz
nie, przemysł lniarski fabryczny, będzie potrzebo
wał ok. 12-13 tys. ton włókna lnianego. 

5) Kot o n i n a - surowiec, wywalczający 
sobie nafoillle ,prawo w przemyśile bawełnianym. 

PierW!Obne zarządzeni.a przewidywały stosowa
nie, jaoko domiffiz•ki do 1przędzy bawełnianej, 4.800 l. 
rocznie. Wobec sabotażu zarządzeń ministerialnych, 
przemył 1.użył w 1938 r. ok. 1.000-1.500 ton. 

t t 

Obecnie r01Zwaiana j~t możiHwość nałożenia obo
w.ią7Jk,u siflosowaniia 5.200 ton, i są wsze.lkie szan
se, że przymus ten zosiłanie w pełni wykoczystany. 
W przeililczenl7u na włókno ln:ane wynosi to ponad 
IO.OOO ton włókna. Przed osta·tecmę decyzją w tej 
sprawie pows·ltrzymuje miinist<.'lrS.two obawa o brak 
odpowiedniej iil/cści surowca, ktoo-y rolniiicy w 1939 
roku wyproduiklllją. 

Nie wymieniłem ,ponadto jesreze jednego, 
oheonie stosowanego sposobu zużycia, a raczej prn
cia włókna lnianego - t. j. produkcji worków ju
towo-lnianyoh. ~rodlllkcja tych wOTków po4rzdmjt' 
około 2.500 ton włókna. 

Lącllnie zapohrzehowanic .na włókno lniane 
wyniesie: 
Konsumcja pnadiuiccnta 
Produkcja t!kaini1J1 saimodziałow. 
Eksport do Niem1ec 
Eks.port na inne ryntki 
Th-zemysł fabryczny 
Eksport przędzy i tlkanin 
Kotoni.zacja 
Woflki 

15.000-16.000 1o.n 
2.000- 2.500 
7 .OOO- 7 .500 
6.000-7 .OOO 

10.000-12.000 
2.000- 3.000 „ 
8.000-11.000 
2.000- 2.500 „ 

------- --- -- - --- --

Lącm1ie 52.000-61.500 ton 

Obliczenie pilonu włókna, licząc 3 q z ha, przy 
obecnej pr.zel!llirzeni 148.000 ha, przYIJliesi.c 44.400 
tOlll. Hemanelllłó1w w roku bieżącym nic pozostanie, 
pnzeto Hości, które prz~mysł zapotrzebuje win111y 
być przez roinitka wyprodukowane. 

Zdajemy sobie sprawę, że poz,iom cen na ryn
kach cksponlowych zafożeć będzie w pierwszym 
rzędzie od dużej niewiadomej, do której zaliczyć 
nalt•ży pornt~~kę sprzedaży włókna przez najwięk
szego dotychczasowego dostawcę - Rosję Sowie
cką. Obecnie obawy te odpadają, wvbec wycofa
nia się Sowietów, jako dosta.JWcy Si\11"0Wca. (Na jak 
dług.o nie wiemy). 

Pamiętać jedna'kże musimy, iż poziom ce!t 
xhóż, przez nas eksportowanych, uzależniony jest 
również od poHtyki s,przedaży, bądi urodzaju, lllie
tylko jednego kir.a~u i jednego gatunku zboża. Uro
dzaj ~zenicy w Airgentynie, bądź w Kanadzie, dob
ry ,z'biór klik,urydzy, ,remanenty z lat popr.zedniclt, 
zmniejszone zapom-zebowanie krajów eu.ropej
skich, i1mJporllujących tbożai - są to czynniki, któ
re jak dotychczas decydują o cenach zboża w Pol
!'ce. Z tyoh w~ędów obawy o niewiadomą, która 
czekać nas może ze s.łtrony tY'lko R,o,s.ji Sowieck,iej 
odnośnie poziomu cen włókna - stają się mniej 
grotn.e. 

W1Jmoż001J~ prodwkcja lnu pociągnie za sobą 
WZlrost podaży siemienia. Nadmian1 t~ artykułu 
obawi-ać się nie potł·rzebujwny, gdyż uchwały Ko
mUetu Eikonomicmego Miini:strów nałożyły obo
wiązek odbioru ,pr.zez przemyisł oleja·r&ki całkowi
tej ilości nasion oleistych, które rolnictwo do
st~zy. 



Możł~wości stosowania .oleju lnianego w sta
nde ciekłym do pJ."Oduikicji mydła w ifości do 15°/o 
osnowy t-łus:rozowej, oraz niieogra11liJczone w foomie 
oleju wt:wa,rdzonego, pozwalają śmiało tę d1z.iedzinę 
J•rodiullocji naszej irozis.zeir:zać, pod w,arrunkiem, że 

dotychczasowy system odbiOl'u lllasion pizez p!l"ze-
m~ł oleja,rski zostanie zachowiany. 

!Od ,paru lat przcl<.Toczyliśmy powJc.rz:chniię za
sie\\iu pod m~m w porównaniiu z rokiem 1928. W 
roku t),m mieliśmy 141.000 ha, obeelllie 148.000. 
Pamiętamy dobnze, że po 11."ok'li 1928 przyszły lafo 
s~blej depresji cen, mila:manie się J)'l"odukcjij i sił/ra

ty. Czy w ,takich waITTllillikach orgaDJilZlacje, biorące 
odpoweidzia1}ność za kie'Illlateik produkcji rołniczej, 
za jej jakościową wall1lość, za jej takie czy inne 
JIDzesitfl\wfanie, mogą dctisi~j rumcić hasło: ,,s ie j
m y ,I en i k o n op, ie"? 

Anałiza S)~ltuacji ;mia,r.st:wa w rok•u 1928 i obe
cnie wylka1:mje dwle lJilli.any na korzyść sytuacji 
obecnej. W raku 1928 całkowu1tą produkcję l'oko
waiJiiŚlllly nai 1r)in1kach za~rainkznyoh. Obecnie ma
my zaipotrzebowainie przemysłu fahrycmego, koto
n.i:zację, 1p11zomysł 1tka,n1~n s.amod:ziałowych, Centra
lę Obrotu Nasionaimi Olei1stymi. Sytuacja obecna· 
jest wiięc o w.iele korzystniejsza, niż 1J)'l"ZC'd laty 
dziesięciJU. I to sądz.: W1i111no być tym czynnikiem, 
który wlJI"ost 1produkcji lmt i konopi ",inien ś.ni:ało 
popchnąć naprzód, hez obawy poniesienia Siłrat, 

Ś\\0iadkami, których byliśmy w roku 1929. 30, 
31 i 32. 

WŁADYSŁAW BRZOSTOWSKI 
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N:a zakończenie chciałbym pr,zedstawić pew
ne w,n.iosk,i, wy:pływające z mego referatu: 

1) Rołn:icl!wo ziemi Wilefukiej i Nowogródz
kiej poi.iad.a klima,tyczme wairulik,i i tech.nieme 
mo.żll1wości dalszego, W)idatbnego .z;w,iększenia pro
dulkcji ro§lilil włókn,ilstyoh, za·róW1Do Lnu jak i ko
nopi. 

2) '.'iit'JSIJ)rzyjające wam11ki produkcji zuóz, 
duże odległości od ł"y,nków zby:bu i zw6ąza,nc z tym 
wysokie kosZJty f,rachtu, -obciążające produkowane 
ziemiopłody, w,reszcie brak możt1iwości produkcji 
illlilych I"oślfui przemysłowych (tytoń, obrnraki cuk
rowe) nallrn,zlllją 2JW1rócenie baiczmej rnwag:i na pro
du1kcję mu i konopi. 

3) Brnk źródeł odipływu dla 1ludności wiejskiPj 
do przemysłu, brak zailll"udnienia na !l"obotach }>'Ut,

Hczmych z jednej sbrony - duża pr.a,coc,hłonność 

l""odu.kcji .lnu i możiność W)iprawy )'-łókna w ciągu 
całej zimy z dnugiej, jest w,a:bnym czynniikiem nif:
tyilko gospodaroz)~m, lecz i społecznym. 

4) Zwiększenie dochodu &połecznego w romi
ct-wie z,wiązane jest nietyfliko ze zwiękiszeniem pro
dukcji mu, lecz przede wszysłlklml z podmiicsien,iem 
jej jakości i usprawnieniem obroliu. 

Organizaicje fachowo-,ro1111rcze na tę ważną oko
liczmość zw,rócić muszą specja•łn.q uwagę, propa
giując silnie w roku bieżącym nietyllko konieezno4ć 
zwiększenia zasiuwów, lecz i racjonaHzację upra
wy, ,pielęgnaicji j przeróbki lnu na wł6kno 

O opłacalności produkcji lnu 
na terenie gmin : glębocklej, plisskiej, zaleskiej, dokszyckiej, części prozorockiej 

i części holubickiej powiatu dztśnieńsklego. 

Pł"oblemat oplacainośoi iprodukcji lnu nie jest łalwy111 

do wy jaśnienia. 5.z.cru,.gółuie trudnym jest ustalenie opl~rnl
ności, w Ol.rel"wanfo od miejscowych warunków .uprawy, a 
w 52czeg{)Lności wyprawy. Dnikowane poniżej, opracowani~ 
kalkulacji produkcji lnu, wykonane ipl"U'IZ p. \\1. Bl"7JOSłow· 
skiego, jest dosl060W8/11e do mie~ych wam-Wllków części 

1•0,w. cbJiśnień!ikiego. Dane p. Bl"ZX>SłolWS~o mogą nie paso· 
wać do innych oikolic i warunków - tym nie nmiej puhli 
kujemy je. jaJ.o wzór wnikli1Wej J .s.zczeg6łowej kaiłlmlacji, 

c c•lem zachęcenia innych producernów ,łmi dH wzi«:cia ołóv.ika 
cło rękJi. Publ,kując roo:waż:mia p. Brzostowskiiego bez wła~
nyc h komentarzy, otwieramy na len temat dyskusJt: 
w „Przegl. Ln.". Red akcja. 

Poniżej przytoczone wyniki i tkaJ:Jrnlacje dotyczą 
terenów lll1ltliej więcej ,pokrewnych, co do jakości 
i W1il,gdtności gleby. Jestem największ)mt producen
tem lnu na terenie gminy plisskiej, gdyż obsiewam 
rocznie od 15 do 20 ha :l111C'lm, w folwarkach Mniuta, 
Szepielowo i Ś\\iiłła, gminy p}isskiej. Spos.trzeżenia 

moje oraz wyniki, dotyozące uprawy i przeróbki 
lnu, są oparte na 13-łetnich ohserwacijch ; dośwtiad

czeniach. 

Zbiór z t ha lnu. przy uprawie w jednym polt>tku. 

przt>wldzlanym w płodozmianie. 

,v moim płodozmianie stanowisko pod len mam 
przewidziane po dwuletniej koniczynie. Ponieważ 

w wiiększo..~i gospodarstw .fohvaTcmych i koJonii 
przyjętym stanowiskiem pod łen jest koniczyna 
dwu~etnia, lub jednoletnia i rzadziej trzyletnia 
przeto przyjąć można Ulprawę lnu ,po koniczynie, na 
terenie wspomnianych gmin, jako uprawę ·tn>ową. 
przeważnie stosowaną. 

Na podstawie długoletniej praktyki, w stano
wisku po dwuletniej koniczynie bez nawozów sztucz
nych, doszt'<lłrm do wynik{1w plonu z 1 ha - 17 



kwinlali suchej słomy surowej, przy obcinaniu głó
wok nożami, i do 18 q, przy ohijainiu główek, przy 
bardzil')j dojl'1załym Inie, i 4,2 q siemiC'llia lniane
go - ,przy gęstości wysiewu od 90 do 95 kg, siewu 
rzutow(•go na 1 ha. Powyższe wyll!ilkli zgodne są 
z wyn~kmni, ixxlanymi w sprnwozdaniach Lnian;
kiej Centrał111ej Stacji Doświadczalnej w Wilnit•, 

, (rocznmki 1933, 1934 i 1935, strona dihl. rocznika 
19:l:l - 68-ma, dla roczinika 1934 ~Ir. 61-.sza i dla 
roczn•ka 1935 ~r. 38-ma), jako pru•ciętne z poletek 
doświadczalnych, z 1erenu gmin głęhockicj i her
manowickiej. 

O~ólnl' koszty przypadajątt na t ha uprawy Inn. 

Koszty robocizny, zwii1zane ,z uprawą lnu, roz
bijam na 3 części: 

I. koszty uprawy mechanicznej i robooi,zny 
zwhizanej z siewem oraz pielęgnacją lnu - do mo
mentu w~Twania; 

II. 1k05zty rohodzny - od momentu wyrwa
nia, do momentu dop,rowadzenia do suchej słomy, 
roszone.i - oraz robociznę, związaną •z przy,gotowa
niem, główelk lnianych do omłotu i młócki, a tak
że oczyszczeniem; 

III. kosz,ty, związane z ,przeróbką 1nu - do 
momentu dostarczania na rynek, względnie załado
wania do wagonu. 

I. 

a) W siel'lpni'U przystępu.ię do podoryw:kii. Zao
ranie 1 ha ,koniczyniska, ,płytko na 5 do 7 om. za
trudnia 1 parokonny pług w ciągu 11

/2 dnia .. Przy
jąffllzy za ipodsta'Wę wartość 1 dnia roboczego pary 
koni z człowiekiem na 5 zł dziennie. robocizna zao
rania 1 ·ha komczvnis1ka wVIJ)ada na 7 .50 zł do cze
~o dochodzi amortwacja płu!?a 0.50 zł, oraz amor
tyzacja uprzęży 0.25 zł - czyili łącznie 

koszt podorywki 8,25 zl 
b) Zabronowanie 1 ha podorywki koniczynis

ka ,pochłalflia pracę 3 !koni i 1 człowieka w ciągu 
1

/ 2 dnia, co kosztuje 3,50 d. Amortyzacja up,rzęży-
0,18 zł (3 chomąty z p()('iłronkami, 3 uzdy, 1 lejce), 
amorilyzaeja 3 br0111 - 30 gr - razem 

koszty izabronowainia 1 ha podorywiki koniczy-
n~ka . 3,98 zl 

c) w październiku stosuję głęhO'ką orkę na 
15-18 cm .. Dwa konie i człowielk dziennie zaory
wują 1

/ 2 ha. Koszt robocizny 111a 1 ha - 10 zł, amor
tyzacja płoga - 0,50 d, uprzęży - 0,25 zł, razem 

koszt głębokiej orki . . 10,75 zł 

d) W kwietniu następuje wiosenne bronowanie, 
przygotowujące ziemię ipod siew; koszt jaik w 
punkcie b): 

bronowanie iprzed siewem 3,98 zl 
e) Koszt robocizny, zwhrzanej z zasi~wem 1 ha 

siemieniem llllianym, - biorąc pod uwagę, że przy 
siewie ,ręcznym musi być wytrawny siewca oraz 
1 chłopak do znaikowania siewu (Ieszenie) 1,50 zl 
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f) Leklkie prz)1krycic hronam1i pos,iewn. 3,98 il 
g) Pli:wo chwastów w czwartym tygodniu po 

obajściu siemienia, licząc p,racę 20 kobiet na 1 ha
a zł 1,20 . . 24,00 zł 

f„ ą c z n i e, koszty wyszczególnione w p,p. od 
a) do g) - wynoszą . 56.44 zł 

II. 

a) Przt'Ci~lny urodzaj lnu ,z ha wynosi 15 kop 
surowej słomy. Koszt wyrwania 1 kopy, arszynowcj 
więzi, W)in·osi 1,20 zł (płaciłem· za wyrwanie 1 ko
py lnu ·od 1 zł do 1,80 zł, w 1938 roku 1 ,60 zł) -
przeto 

koszt wyr·wania 1 ha ·lnu stanowi . . 18,00 zl 
h) Zwiezienie z 1 ha pola surr~wej słomy <lo 

moczydeł, odległych o 11
/ 2 kilom. (biorąc pod uwa

gę 1 lkopy surow~j <Słomy 320 /kg, co daje wagę 
z 1 ha - 320 kg X t 5 = 4.800 kg) - W)"maga 8 pa
rokonnych wozów, gdyż na 1 wóz może hyć nałado
wane przeciętnie 600 k~ słomy. Powyższą kal'kn
lację uwzgl~niam, wychodząc z te'-{o •założenia. że 
para koni. wraz z woz("l11. musi zrohić 8 tur a 3 km 
(1 1

/, km do moozydeł i 11
/, km 1z powrotem); prze

to w,,pada. że celem zwiexi.cnfa plonu z 1 ha, wóz 
musii zrobić 8 h1r X 3 km = 24 ·km. a przeto, wli
czając czas na ładowanie i wvładowanie wo1.111 -

1 para koni zaledwie zdąża ,zwieźć ]{'In z 1 ha. Prz,·.i~ 
mujące koszt parv koni z wm("Jl1 i 11

/ 2 ludźmi 
(

1
/ 4 człowieka na załadowanie i 1

/ 4 na zrzuceni<' z wo
zu) na 6 zł, arnońvzaoję wozu pardkonnMo dzienni,e 
na 0,50 zł. smar do wozu dziennie O, to zł, amortv-
zacja rnprzężv - 0.25 zł - · 

rkoszt .zwiezrenia lnu z 1 ha do moczvdeł 
wynosi . f,85 zł 

c) Kosz'! obcięcia 1 kopy lnu, arszynowej więzi 
0,60 zł, zatem z ha (0,60 zł X 15 kop) 9,00 :zł 

d) Odwieziienie obciętych główek lr,u na od
ległość óOO metrów, ·z ułożeniem /takowych na dru
kach, łącznie z k05ztem podścielenia pod druki 
słomy kufuwej 0,50 zł 

e) Koszt zamoczenia 15 kop obciętej słomy lnia-
nej a 0,10 zł od kopy . 1,50 zl 

f) Pl'lzywfozienie faszyny dla naciśnięcia lnu w 
moczydle na 1 ha (15 kop) wyniesie 0,25 zł 

g) Wydobycie z moczydła 1 kopy lnu a 0,10 :zl 
15 kop X o.to zł 1,50 zl 
h) Wywiezienie mokn'j słomy od moczydła na 

łąkę IU!h !koniczynisko, (przyjąwszy wagę 1 !kopy na 
900 kg) na odległość 500 me.trów, z nałożeniem na 
wót i wyładowaniem z wozu (jak w ,p. •h) • 6,85 zł 

i) Kosrt rozesłania lnu na łące celem doprowa
dzenia do należytego stanu rozkładu rdzenia (2 ko
biety a 1 zł) 2,00 zł 

j) Koszt podniesienia wyieżałej słomy, z powh1-
zaniem w snopki, (2 kobiety a 1 rł) . . 2,00 zł 

k) Słoma kulowa do ,powuą.zania podjętych sno-
pów loo. - 10 k,g słomy a 0,04 zł. . 0,4.0 zł 
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1) Koszł zwiezionia <lo stodoły suchej słomy 
w snoJ)kach, łącznie z załadowaniem i wyładowa-. 
niem snopów z odległości 100 metr. :J,OfJ zl 

m) Koszt zwtiezienia główek lnianych z druków 
do młócami z odległości 200 met,-ów, łącznie z kosz
tem zdjęcia główek z druków i zrmceniem w sto
dole oraz amortyzacją uprzęży wozu oraz ,ma
rom do WOZU • 0,50 zł 

n) Koszt wymłócenia główek siemiC'llia. Biorąc 
pod uwagę, że dziennie można wymłócić 1.600 kg. 
to J)NY ,ploniie z 1 · ha lnu siemienia 400 kg, koszt 
młócki plonu z t ha wynos4 1

/, część kosztów dzien
nej młóeki. Koszt 1 dnia młóCJki siemienia wynosi: 
praca 3 koni a 2 zł - 6 zł; t chłopek do pędzenia 
koni - 1 zł; podawanie do maszyny główek z sie
mieniem - 2 zł; 1 kobieta odgarniająca z pod młó· 
cami główki - 1 zł; 2 kobiety do wytrząsania po
zostałych resztek słomy z pod główek lnianych 
a 1 zł - 2 zł; 1 kobieta odnosząca wytrzęsioną sło
mę (resztki z pod główek) - 1 zł; 1 kobieta poda
jąca główki na stół młócącemu - 1 zł; koszt amor
t),zacji młócarni i kieratu dziennie - 2 zł: smar d,1 
młócarni i kieratu - 0,20 zł. Razem koszty młócki 
1 dnia sien~enia wynoszą 16,20 zł, co w przelh:ze. 
nht na plon z 1 ha 400 kg (1

/, część dnia młócki) -
wynosi . 4,05 zl 
· · o) Koszt arfowa,nia siemienia z 1 dnia młócki 
wynosi wartość .pracy 3 kobiet (1 do kręcenia arfy, 
1 do nasypywania rozbitych główek do arfy i 1 do 
odgarniania siemienia) a 1 zł - 3 zł: amortyzacja 
i smar do arfy - 0,28 zł; razem rohocizna arfowa
nia w ciągu dnia wynosi 3,50 ,zł, co w przeliczeniu 
na 1 ha stanowi (1

/, część) . . . . . . 0,76 ::l 
ł„ ą cz n i e. koszty wyszczególnione w pp. ocł 

a) do o) . . • 59,16 zl 

III. 

Hiorąc pod uwagę, że suchej słomy, nie roszo-
1wj, z 1 ha otrzymuje się 1. 700 kg, a roszonej -.ło
my o 208/o mniej, t. zn. 1.360 kg, i że rzwykła osieć, 
w~·miarów 6 X 6 metr. pomieścić może od 60 kq 
do 700 kg suchej słomy - wypada, że zbiór słomy 
z I ha może hyc przerobiony z 2 08ieciach. 

a) Koszt przewiezfonia 680 kg słomv lnianej 
(2 wozy parokonne), - "- przestrzeni odl~łej do 
osi<"Ci 10 km, posiadającej jednocześnie międlarni'! 
z kieratem. a także biorąc pod uwagę amortyzację 
wozu, uprzęży ·i smar - wyniesie 4,00 :l 

h) Opał do 1 osieci (1
/. metra sześciennego, li

cząc 8 zł za m 3 suchego opału, łącznie z przewie
zieniem takowego) 'l,OfJ zł 

c) Para koni ora7. 1 chłopa1k do popędzania ko-
ni przy kieracie do międlenia lnu 5,00 zl 

d) 3 kobiety do porządkowania łnu li wiązania 
w ·))ł,;"telki - a 1 zł . :J,00 zl 

e) Wydajność dobrze wytrzęsionego od koitry 
lnu-syrca - z 680 kg słomy roszonej - stanowi 

170 kg, co równa się 20°/o słomy surowej, z czl•go 
właściciel osieci, kieratu i międlarni, dający swoj~! 
robociznę do suszenia lnu i 2 ludzi do międlarni, tv. 
tułem opłaty za powyższe świadczenia, pobiera 108/o 
w naturze, co wynosi 17 kg a 0,50 zł 8,50 zl 

Zważywszy, że plon z 1 ha wchodzi do 2 osicci, 
a przeto koszty wyżej podane muszą być pomnożo
ne przez 2. jako plon słomy z 1 ha, wyżej pocłane 
koszty, jak w pp,. od a) do e) włącznie, wyniosą' 

Ł ą c z n ie . 45,00 zl 
Do sumy ·tej (45 zł), należy dodać koszt prze

wiezienia 306 kg lnu-syrca, t. zn. 1-go jednokonnego 
woz,u z gospodal"Słwa na r),nek, względnie do stacji 
kolejowej, z ,przeciętnej odległości doJa powiatu ca 
20 km, a 1 gr. od .przeWliezienia kg 3,06 :l 

Ponadto, do wskazanvch kosztów należv doli
czyć rpodabki na 1 ha Zliemi.ornej (pań.-.hvowe.' gmin. 
ne, samor.ządowe oraz świadczenia drogowe) 8,00 :l 

Łącznie, wszystkie kosrly, ujęte w kal,kulaeji: 
pod rubryką III - wynoszą . 56,06 zl 

Razem wszystkie koszty, prz~'łoczone w pp. 
I, II i III niniej5zej kalkulacji - wynoszą: 

I. 56,44 zł 
Il. 59,76 zł 
III. 56,06 zł 

R a z e m 171,66 :l 

Obllrznll~ zysku z ha lnu. 

I. Urodzaj siemienia z 1 ha lnu wvnosi 420 k~ 
miintts 95 kg nasienia. Przeto przvchód siemienia 
z 1 ha, po odrzuceniu nasienia. daje 325 X 0.40 zł 

130.()() ::I 
II. Urodzaj z 1 ha lnu w:vnosi Jnu-svrca 340 kg 

minus 34 kg za snsz<'nie. międłenie i kierat. Pr1.eto 
przychód lnu-syrca z 1 ha wynosi 306 kg X 0,50 ~ 

153.01) zl 
Razem zysk brutto, ja'k w pp. I i II -

130,00 zł + 158,00 zł = 283,00 zł. 
Po odjęoru wydatków, .1.wiązanych z produkcją. 

otrzymamy zysk netto 283,00 - 171,66 = 111,34 zł. 

Usuadnlenle koast6w amortyueJI poBZezeic61nyeh elemenl6w, 
inrllt•anyeh • prodnkeJ11 I pl'ffr6bklt Ina. 

I. Uzasadn;am amortyzacji: pługa na 1 ha orki w sp-,. 
sób na84ępujący: pllł"Okonny pług Nr 2 kosztuje 30 złotych: 
normalną amortymcję płu«a nałeiy rozłoiyć na lat 5, co 
wy·noS'i roanie 6 zł, renMmly p1Uf18 i 2 aniany lemiesza w 
czasie 5e2lOIIU a 1,50 zł za 1 lemiesz - zł 3,00; robota kowal
ska i w,:,gle na 1 pług na ser.oi1 3,00 zł; co razem d9je nam 
6,00 zł plus 3,00 zł, plus 3,00 zł = 12 zł. Poni-eważ I pług 
w ciągu seron.u ut'Orywuje ca 2-ł .ha - przeto amortvzacja 
; remont ,pługa - w stown:ku na 1 ha - wmosi zł 0,50. 

11. Uzasadnfaim amorl~ację dzienną jeJone,go parokua 
nego wozu na gr 50, wychodząc z założenia, że 1 parokonnv 
wóz na żełaimych osiach, 7 drabinami i dys,zlem. kosztu jr, 
150 zł. Amortyzacja dla wozu 1>i,.:cioletnia, oo na sezon wy
nO&i 30 zł; przyjąw.szy, że wóz jelit w S4.'IWllie w mchu 10,1 
.dm, wypada ,na cbiień 30 gr. Remonty wozu -- cie.•ilski,• 
drobne ,rl'llllonly kowal'!lkie, t"Wenłualne złamanie orczyków, 
dySZ1la, drabin, koSlJI W\'glia do remontów •k.owu1.skicll - na-



leży przyjąi· na 20 zlotyd1 ro,.znie, l'.o n:t ,lmt"li praC'y "'·' 
nosi 20 gr - rO<'zna l)ra<'a dzic11<11a W[)Zll wynosi jak wyż,•j 
~ruszy :IO plus 20 gr = :I 0,50. 

Ili. l'za91t<lniam amortyzację uprzęży na I konła, wy
chodząc z .młożeniu. że <bieone zużycic jedn<'go chomala 
połowy lcjcbw, I pary postronk{1w konopnych wynosi 12.;, 
grosza. -- ponit•waż wa.rloś{- chomąta oromcgo z~ skórzaną 

rh<'łllą<'inq i brzozowymi klcszczami or:iz woflokicm wagi 
I kg. wraz z robotą wynosi 21 zł - aamorlyzacja dla cho
mql:i j,·,I cłwult'lnia - co slanowi r:>C'znie 10,50 zł; bior:it 
1:od uwagę, że chomąt Oł"omy wra.z z lcjcami i postronkami 
hę !-zit• pracował roc1Jnie 150 tl11i, C'O r,iwna się 6,5 gr dzi„n 
nir. \V ciągu sezonu zns.taną clndalkowo zużyłr rłwie pnrv 
postronłuiw konopny<'ł1 wagi po 11/2 kg każda, co wynosi 
:ł kg f>owroz{,w konopnyd1 a 2 zł za kg = 6 zł podzielone 
przcz I :,o dni, co stanowi ,izieonie ł gro!IZC'. \Y cią~ sez:;J1u 
zosłanJt· zużyt11 I para I<' jcbw ko11opnycl1, wagi I kg = 
zł 2,00, podrie!on<' przcz 150 dni. co doje 1.2 grona cbJiM1 
n.it>; r,,mont chomąta r-.h-.inłe 1.50 zł, co daje I gr rbienni .... 
Raum. jak wyżej - <hie-nna praca Upl)ręży na I konia 
wynosi zł 0,125. 

IV. Uz.'lsadniam zużycic dzwnnr smaru do parok•>•~
nPgo wozu na IO gr. 1>0nieważ I kg smaru mstnje zużyty 
w ciąęgu ł dni; cema jf-dnt>go kg smll'nl wynos. 40 kr a za 
lym kout ckienny smlll!"u wynosi :I 0,10. 

\'. Uzasadniam dzienną amortyzację kiieratiu i młocarni 
na 2 zł. wychodzęc z założenia, że komplet zlotony z 1 mło
carni i kieratu Wll"ltZ ,z prętem ,Jwutujt' 6.jO zł (300 zł ml11-
t·an)ia i 350 zł kierat wraz z prętem. Amortyzacja roczna ~Ha 
młOt'al'l\i i kit-ralu pięcioleitmio. co dajt> rocznie 130 zł am:>r· 
tvzacji. Remont kowalskj młocarni i kie,rału rocznie 20 zł. 
W seeonie młocaniia pnlC'l1je 3 mi,•s.iąC'e, co claje 75 dni 
przeto dzienna amortyzacja wynosi 150 zł podzit>lone prz·•z 
75 = dlieonie :I 2,00. 

VI. Smar cło kittatu deiennie - 1/, czc:ść kg. a łO 1{1"=-: 
~r IO. Sma,r do młocarn, - 100 gr dziMlnir - a I zł kr ,--, 
= IO gr. Raum m:ie-nnie smar cło młocarni kieralu 
0,20 zł. 

Vll. Arfa kosztuje 100 zł /razem z pt•lnym komplrl:>Pl 
sil). Amort~·zacja ~,rfv - 10-riolel·nfa. C'J> wynosi roC'3!111r 
IO zł. Arfa pracujr w l'Olku 7:i cl.ni. ro r{•"'na sic: vlzil'nnif 
12,5 grO<"U amorlyza,c_ji: komJ)l<'I sit efo arfv nisz<'ZV się •.v 
cill«U ł lat Koni kompletu stl wynos,i_ '?O zł, przt•ło amor 
tyucja roczna clh1 si-I wyno. .. i 5 zł po-:lzil'bne przn 75 clni 
pra,cy !>il, równa sic: grouy 7 dzienni<'. Sm~r cło arfv dzil'll· 
nie wynos. 11/, czc:ść kt:. co r,iwna się li gros:zy. Rrmm,1 
,bimny arfy pół grosza, razl"m ko•:d clzirnny J)ra<'y arfv 
0,2R :I. 

VIII. Uzasadniam amorlyzację bron~· na I h:1 ziPmi ·-
20 gr wychodząc z załofonia. Żt• porzą,,!,1·, brona kosztu jr 
21> zł. AmorlV~.ftoja dla brony - ł-lł'lnir1. Zużycie hrm1v rorl
ne - 5 zł. W cięgu sezonu I brona zalm)1,11w11 it• 25 ha ii ·. 
mi. co r,-;.'lla się 2-i i:r na ha, oslrzNłił' zi::h.-,w brony. cw,·n· 
tualnie zlamar,ir luh Zl(Uhi<>nie Z4,"h6w oraz remont drewnh 
nych ezęśoi hrnny nalPżv przyjąć na 2.50 zł ro,r.zni<', J>O· 
dae'one prle2 25 ha zabron(>Walll'j \V S('1JOllli4' J><>Wił'U('.)Jnj 
lifllli - w)'IIOlli 10 itr na I ha. Ratzt,m zabronowaniP I ha 
ziemi kosztuje 0,3() :I. 

STANISŁAW SYMONOWICZ 

Uwagi do kalkulacji opłacalności 
produkcji lnu 

Powricj umiesZOZIOlly ar!l)1kuł p. \\'ł.tdy~la
wa Brz«~towskil•go, na h."m,Mt epłacainości pro
dukcji łnu na p61,nocy Wrile1isiroz)11.111y, mnie !>zr.Zl'

gólłni.c mfJnilcrt•,,;.ował Zł' wz~lędiu i na sam temat 
bairdzo cidrn1wy - 2JwlallilZJCza w oht'Cll\"Ch wan1·11-
kadh kooirllll1kt·utrallin}'1C'h ro•nidwa - Jai ll,ż i cc-n-
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n,· makr.aly. zd,ranc z w·i<•,lol<."tnid1 doświadczeń 
pra:k,tyczny('!h. Okoilk11;ności te pozwołiły głębiej 

zas.t•.:1J10\\iić slię nad przeprowadzoną ptizm p. W. 
Brzostowski~ ka.lkiulacjq. ł)1m barcłzicj, że koń
cowy wyni,k ka.f:k1111'3Jcji. w postwc.i trnk zwanego 
„z~,s.ku" nctito". wypadł dość p<>lk•arinie, bo aż 

111.3-l zł. z 1 ha. 
J::.".-.itc,m cptymi1S1lq, jdcfii rhO'CłlZJi o udział J)ro

d1,kcji lnu w d1oohorl:zie rr•lmiczrm i doc,hncb,i<' spo
łecznym. Uw-Mam, że w ohecnych wa.nmkach 01~ó:
n~j ni<'tTrmtownofoi µrodn~kc-.ji rołn!'j, IC"n na zie
miach ws-:-hod1nik,h j("!ilt j~iną 17. siwrzej !-ltosowa
ny10h npl'.11w. która. w porÓ\\'!Jlmn1,u n1,rz. zc 1Jho
fom, mipewniia jffireze jaki tak,i dochód z o'~żkil'j 
pracy roi'lnika. Poid1k,reślam z prac~· ro I ni ka. 
a nie z k•airitah1. k,tórc-go keosiZJty na,kładu, jl'Żcl.i od
lJ(),"1ioonio Z11il(.'lz~m1y. w~1hiltnl-c pornni·<"jS:zajq tak 
z.wany ·:z~,~lk not1to". 

\V uwagad1 moil('ih l>ędię 1mi('!f'zał d-0 odna,le-
7Jien.:a wa1rtoki prz~~hodu <'z~·stego. c.zyli SIZeTSzcj 
od pojęo:•ll •• zyr1k11 ne<tit,o". prz~· CIZYm vrzvjmuję 
h!'Z z,miain \\~zw,~kie C'"lf"m·:'!llt~· ka'lk·111ladi. prdianej 
przez p. W. Broo~low!'!k k•go. a dol\''{'.zac" ko~,z4ów 
rohoci1Zny, związanej z nprnl\vq i prizeróhką l111u, Jo 
sitadi,um un'!<lka111~0 11,roił1u1l.;~11t ora,z s•r,'.'z~«'>łowo Z<'
stawiooej amortyi~acji .1.1użytych masizyn · i ooirzP,dzi 
rolnrloz~-clt. 

Joo~ine rno.i<' za.sil,l'lretenie dolł~-czy podwójne
go ,zarachowania ,kosztów rohocilmy właścicida 
o.si<'ci. ki"iratru ,i ,m:iędlarok. sz.1rowJ111e na 1 i zł. na 
1 ha. Pozycja ta, uwzględniona w rotZchodach, zo
staje po,wtOO'!Jlie odjęta w przycłlodacl1, CIZ~·ł~ w ll"ll 
S1potclóh r~óJln~· d,o,rlhód zor1'11ł c,lmiriooy o 1 i zł. n~ 
1 ha. POlzn l)m wydaje mi się. że potrącenie na 
n,asienie 95 kg s,:M11fonia jest za małe - , że nerm<; 
nalr,żałoJ>y prz~·.fqć śirednio dk. HO k~ M 1 ha•). 
Po u~lęd111kmh1 tych uwag pozFja „zysku ll<'ł
to" 1~'lmiaist 111.34 7Jł. na 1 ha, hęd·zic w,mos,:ła 
(111.34 zł. + 1 i ,zł. - 18 zł. 7.większon,:1 ·nonna 
n:is,:on) t 10.:l4 1.ł. 

\V moi,m .rar1h11mui 110,34 ,zł. na ha, to n:ic jest 
ani 1,rzy,e1hód czw.ty, ani t),m hardz.iej zysk netto 
z uprawy ~nu. S11mia ł•J. ni<' jc-st „oczyszczona" 
z wi(.'l•u obciążeń. 

W pos2J11kiwan.i1U J)l'Z~1d10d1U czyt<.·tcgo w ściś
lcijS1Z)1m lt"go słowa znacwniiu nałeży od powyższe
go wyn)k u odjqć nas,tępującc. n'oU'\\"z,g-lę,d.nrionc 
przez p. W. BM05towsikicgo, raclmnk,i: a) koszt na
wożenia i llenut.; dn:erżawną, h) amorlyzac~~ i na
prawę budynków, c) uhelzpicczcnie hudyn!ków, 
zhiorów i tvhf'l7lpil-cz<"ni,c !,Jpołooznc. d) op,rocenlo
wanie kąpHałów, e) strata ,przy przechowyw:m;u 
i f) koS1Jly ogólnej admmisforacji. 

a) Kosi2lły nawożenia dla ·wproszcz.cnia t.ra,ktiu
j<: łqczni~ z tenutą miiorż,aiwną. Te,wfa dzic'TŻawna 
! 1 ha g,rnn1tów <llNl~'clt nionaworzonych wynos-i oko-

*) 95 kg na ha nasienia p. Brzostowski podaje, jako 
iloŚC'i realnie w jego go~podarstwie stosowane, co niewątpli
w.ie ma swój wpływ na całokształt analizowanej kultury,· 
me uważamy więc za słuszne uwzględnianie w tego rodzaju 
kalkulacji liczby 9 leoretycznl'j•. R e d. 



ło 2 q riyta, czy~i O'kioło 25 .zł. Pootlewaii len iprzy
dhodzi: na sitianow,isko po -koniczynie (,najezęściej), 
co jesit ,rówmozmac.mc- z nawooen.iem (•alCl.Zlkolwiek 
mccaiłk.OIW!itym), to tenuta dzierżav.ma będzJie wyno
sfła 00111ajn11111ie•j 50 złotych. Sł)isizałem o wypmd
k;i,ch, że ~ 1 bai koniczyniska pod len, w warun
kiaich dz.ieiiżawy, płatci si,ę 60 zł. ri więcej. 

b) Amorty,zaicję i napra,wę tbudyilików pirzyj-
111iuję s1zaiounkowo 2 zł. na 1 ha (zaOeży ord gospod.). 

c) Ubezpieore111i,a •btldy,ników !i ubempieczen~a 
społec1Jne p,rizy1m.uję szacunkowo na 40 gro~zy na 
I 1kierowmdłwia, lktłóre p11zed'eż kos1Jłuje. Za pod-

d) ()pll-OIOOlltowan~e k•aipiitałów 1pozos.1awiam w 
przyohodz.ie czyisitym. 

e) Sbrailię ,p,rzy pr,zedhowywan~u ii i.Jme szacuję 
n,a 5°/o warl0'6ci (od 282 ,Ził.), ozy/li U,10 zł. dla 1 ha. 

f) Koszty ogólnej adm~nwacji '.J>1l"Zyjmuję siz.t
sunk1owo 15 ,J. ,na 1 iha. 

Ni.e ,spos& wydb11.'lmć, by <tak wtiellfka ri!Lość tro
bocilZ'lly 1była ·sprawmie W)1konzyst,ana bez dozoru 
i lkliterorwuuctwn, któnl pnzecież kosztuje. Za pod
stawę do oMriicz€!Dia :kosztów aidnnini$(1racji pNyj
muję wyn,ag.rodzooie (2'50 ,7Jł. miesięcznie) 3.000 zł. 
OOIClrni,e w SllloSunk,u do przeo;ętnego 200 łba g,ospo
dau"Stiwa. 

Raizem 1pozy,oje koszttów od a) - f) wy!Ilio'>ą 
81,30 1zł. IJUl 1 ha, ,zaiłielm pi,zylC".hód czy,s,ty wy,niesi;e 
z oprocentowaniem kapitałów 29,04 d. na 1 ha. 

Jeżelti inatOJniaisit w olJliicze:nii,aidh uwzględnirmy 
npnz. zfbiory IJ)l'zeo:ięt.ne dla 1938 l'<llkfll s.iemien ia 
360 k,g ina 1 ha, a wł~krna ·S)'\l'ICa około 300 ikg., to 
l'achmd wypadnie batrdzi,ej ,p~y1mistycznie. Do
chód wyn.ieisie tj11lko 238 z.ł. ,ziła, a rowhody ullrzy
mane w Slkai)i doł)"<iliiozaJSOWej 252,96 d. (171,66 zł. 
+ 81,30 ,zł.), czyli wairtość 1pnzy1chocłu czy,S!lego wy
padnie ujelllilą - 14,96 zł. 

STANISŁAW BRZOSTOWSKI 

Wyjaśnienia w związku z uwagami o kal
-kulacji opłacalności produkcji lnu. 
1) Pan inż. Symonowicz zastrzega s:ę w spra

wie tizelkomego podwójnego zaaiozenia pr'.Zeze mnie 
"!kosztów robocimy właściciela osieci, kł~atu i mię
dlarrek, szacowanych na 1 ha"*). 

Wyjaśnia,m, że suma ta bynajmniej nie została 
zalfozona pod"-ójnie, gdyż jalk podaję. w części III 
mojej kalkulacji -słomy rostonej z 1 ha otrzymuje
my 1.360 1kg, i że IZ'W)ida osieć - przewaiinie stoso. 
wana w na5zej okolfoy wymiarów 6 m X 6 m -
pomieścić może od 600 do 700 kg suchej 
słomy, - przeto wypada, że na przesu&Zenie i prze-

*) W usłl,'pie 4-ym ar,ty•lmłu dyslmsyjneg,o p. inż. Symo
nowfoz dwlllkrotinie mówi o „17 zł na 1 ha''. •Przypuszcza,1,1, 
że jest to omyłka drukarska, ~yż w moim artykule była 
mowa o 17 kg, n:ie zaś o 17 zł. 
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rohie,nic urodzaju z 1 ,ha t,rzeha dwa razy ,zuj11ć 
osieć, a <tym samym i dwa razy zatrudnić zwiąu:aną 
z tym robociznę, częściowo składającą się z m>ociz. 
ny wła'S'llej, częściowo imś dawanej ;prMZ właścicie
la osieci i wlkaikwowanej fw cenę 10°/o lnu ,,syrca", 
pobieranego w naiturze przez wł·aściciel'a osicc'L 

W mojej kalkiuki.cji, w części III w p. a-e, po
daję i ,u,za1Sadnioon 1kosmy zwią:zane rl przerohienfom 
1 osied, co W),nosi: 4 ,zł + 2 zł + 5 zł + 3 zł -
razem 14 zł kosztów robooi!zny własnej, i oprócz 
tego 8,50 zł kOMtów wynas.rodzenra za osieć wraz 
z rohocimą, dawuną pr.zez właściciela, obciążają· 
cyoh 1 osicć łnu, co razem nam daje 22,50 zł. 

Ponieważ te koszty są związane ,z przC!;us·zc
niem i pr.zerobi.eoiem 680 kg słomy, (jaik podak w 
p. a części III), 1Zaś urodzaj słomy roszonej z 1 h·1 
wynosi 1.360 kg (jak podaję na '\Wrtępie III części). 
pr,wto 1.360 kg : 680 daje narm 2, a 1yn1samym ,, 
kos7Jla związane z prnesuszeni.em i pr,zerohieniem 
1 osieci lnu wyn01Szą 22.50 ,zł X 2 = 45 zł. 

W na•szej okolicy pralkot~1'kowa111ym jest, że „za. 
1wb;,ni:k" (pnzywożący len do osiieci dla pnrerół,1<1i) 
daje swój opał, swoje korf'e do kieratu, SW(,>~o czło
wieka do pędizenil!l ,koni, poza t~'tnl daje swoją roho
ciznę do wynn:ąsaniia okol~h'y i wiązania ·lnu 1w• .. pętel 
ki", co jak podaję w p. a-d, wyn01Si: 2 zł + 5 zł + 
3 zł = 10 zł, poza t)~m gospodar,z osieei bierze 
100/o lnu - syrca, czyłi 17 kg, co pomnożone przez 
50 gros.7y daje 8,50 zł. dodając do tego 4 izł kosztów 
przewieą.fonfa 680 kg słomy z gospodarstwa do O<iie
ci, a więc razem kos1Aa związane z przl"l'obieniem 
1 osieci (połową urod'zaju z 1 ha lnu) 10 zł + 8,50 
zł + 4 zł = 22,50 d. 

Na końoo mego artykułu. Jl'l"ZY ohł~czeniu zys
ku z 1 ha lnu, w pozycji Il, od iifości 340 kg lnu 
syre.a. _jalko urodzaju lnu z 1 ha, dla pr.ze'liiczenia na 
pieniądze musiało być potrącone 34 kg (1'7 kg + 
17 1kg ty,liułem 100/o wynagrodzenia, pooieran~o w 
naturze pr.zeiz właściciela osieci), a prze4o może być 
bmna pod uwagę ilość nie 340 kg, lecz 306 kg X 
50 grmtzy = _ 153 zł. 

Przeto dopatrzeć się nie mogę Nekomego pod
wójnego zaJiczen' a kosztólw tej Crlęści mojej kaiku 
facji, o czym mówi p. inż. Symonowicz. 

2) Zas<trzegałem się na początku mego flOP.TZed
niego artykułu, ie podane wyniki i kalkulacje do
tyczą terenów części p01Wiatu dziśnieńskiego i że 
talkowe opierałem na swoich doświadczeniach. 
a przeło i zanzut p. inż. Symonowicza, ie należy 
odliczyć od urodrzaju nru1ienia nie 95 kg, lecz 140 kg, 
uważam za nieurlasadniony, gdyż ja u siebie, w mo
ich watrunkach i przy stanowisku pod len po koni. 
czynie, stosuję gęstość siewu średnio 95 1kg (5.5 pu
d~w). Doświadczenie przy zwiększenru• gęsitości .,.ie
wu wykazało u mnie nieco większą iilość słomy 
IZ 1 ha, natomiast mniej sirnnien'ia, gdyrż przy gę
st,szym siewie len wylegał i wylegając zostawał w 
~Hnicjszym stopnm porażony ,przez ro1Zę, co tym '>8. 
mym ujemnie odbijało się na jakości włókna oraz 



na jakości i ilości nasienia. Wicie gospodarstw droh
niejszyeh w mojej okolicy sieje nawell 80 kg siemie
nia na 1 ha j 1zgęs.zczając wy'Siew do 95 kg na 1 ha 
musiałem przełalJllywać „OIJ)Ozycję" moich ekono
mów na folwairkach (starych gospo<lairiy), którzy 
bardro niechętnie i 1>rzy wyra~nym 1J11o'un IZlall".nąd,ze
niu wysiow .z\\otiększali do maksymum 100 kg n:i 

· l ha, przeważnie stosując 95 kg. 
3) W 1ka1)kulacjach moich •nie uwględnilcm tzw. 

wartości tenuty dlzierża,wncj, o której w~pomina 
p. inż. Sy,monowioz, i zagadnienie dz~ naJerży tako
wą brać ipod uwagę przy dbliczaimu doohodu netło
pozosfaiwiam clkonomisiom. \V moicih ku1lkulacjach 
ewent. waritości d1Z,ieriawnej ziemi nie hrałem pod 
qwagę. Gzy słusznie, nie wiem, -- w moim przeko
naniu - słus,zrue. 

4) Przyjmując na końcu części III poprzednie· 
go ady(kułu w mojej kałkulaoji podatki w sumie 
zł 8 na 1 ha, brałem ,pod uwagę taikże ubeZ1pieczenfa 
8J>ołeczne, o których pil'!'ze p. inż. Symonowicz w 
ptmkcie c) swego artykułu. 

5) Słusznym jest pogląd p. mż. Sy,monowicz:1, 
ie nałeżało brać pod uwagę koszty amortyzacji bu
dynków, jak to stodoły, w kl\órych przechowuje się 
słoma lniana ora,z maga1Zynów (śpichlerza), gdzie 
pmechowuje się Sliem.ię i można przyjąć, że wa.rtość 
amortyzacji wraz z asekuracją wspomnfanych bu
dynków wynieść może na 1 ha lnu od 2 do 3 .zł. 

Również słuSIZ'Ilym jest z,apatrywanie p. inż. Sy
monowoom, że mleży brać pod uwnigę również ase
kuTaoję słomy 1lnianej i siemienia od momentu za
ładowania takowych do momentu spieniężenia, 
względn'ie przerobienia, tzin. w pr:zlecią,gu 3--4 mie -
sięcv. Biorąc .pod uw~ę wartość 1.360 k~ słomy 
a 10 gr k,g = 136 ,zł i waritość siemiema 168 u.ł, ra
zem 304 d, pr.zy 20/o stawce asekuracyjnej - ase
kuracja 1za 1kwarlał wyniesie około 1 zł 50 gr. 

W ,związku z powyŻSZ)'tlll dochód netfo z 1 ha 
fllmiżył by 'Si~ o ca tZł 4,50, nalłomia'Sł nie brałem 
pod uwa.gę wall'to..4oi kostry (·paźdZlienzy) ,wydajność 
której będzie ca 5f!J/o suchej sł01J11y roszonej, t. rn. 
1.360 : 2 = 680 ,kg. Licząc cenę 1 ,k,g kostry na 
1,3 gr a po odirruceniu 0,5 gr na kosrt odwiezienia 
kostry z osieci 1z ,powrotem do gospodarstwa pt"ZN 
furmanld wracające do domu, 'kltóre zawiozły ro· 
szoną słomę do osiooi, pozostaje wartość 1 kg 

0

kosł
ry 0,8 gr, co w tprzeliozeniu na 1 ha łnu daje nam 
680 X 0,8 = zł 5,44. 

W 1Jwiązku rz powyższy,m koszity zł 4,50, na 
. k,tóre składają się amortyzacja i a,sekuracja hudyn. 
ków, w których przechowuje się słoma i siemię oraz 
aselmrooja •słomy i siemienia zostaną skompenso· 
wane wairtością ikostry. 

Pr.zyj~ cena 1,3 gr ,za 1 ;kig ,kosllry nie jest wy
górowana, gdyż w amie 1936 roku, prizy braku 
ściółki 'kupuwałem ikostrę w Glębokiem, płacąc po 
1,5 grosza z,a 1 kg (25 g.roszy za pud), a w Ziabkach 
po 1 sroszu za kilogram (15 groszy za pud) i oprócz 
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. 
tego dochod.1:iły kosz,ty l)rllOW<>Zill rz od,le,gl<ki 20 km, 
co wynosiło co najmniej 1 grosz od kg. 

Poza tym, biorąc pod uwagę opałową wartość 
- kos,lry, ró\\~nież można przyjąć 1,5 grosza za 1 kg, -
poniewaiż drzewo opałowe w S1ZCZ>a1pach (olcha) ko
sztuje 8 .złotych 1 metr pi,zeslmenny. 1 mel•r prze·· 
st·rzenny olchy waży ca 600 1kg, a za.tym 1 kg opało
wej olchy koszttujc ca 1,4 grosza. 

6) Słusznym jest sposltiZle.Żenie p. inż. Symo110-
wicza, że nia:leżało by ,p11zyjąć pod uwagę koszta :td
ministracji i dozoru, zw,ią.ume z procluk<'ją i ro
bocimą lnu. Na,tomiasłł, moim zdaniem, p . .inż. Sy
monowicz przyjmuje myt wysoką sumę 15 IZł na 
1 ha; ta1kdwe 1koszta mogą wynieść w moich wnrun
łmch ok. 10 zł na 1 ha. U siebie rozwiązałem to za
gadnienie w ten sposób, że mam 1 ekonoma w kuż
dym folwa,r1lm, uposażenie klłór(\,"'O nie jest zh)1 wy
górowane, a poza ,ty,m mam 2 ,pmktyknntów, odl,y
wających ipralkit~kę 1po skończeniu szjkoły ·rolniczej. 
pmca których ro.staje odpowt~nio W)'lkONystaru,. 
Tych tv.OOZy nie wtzięłein pod uwagę rozmyśLnre, 
bowiem łaikowe obc'i,ążenie na 1 ha ,lmt kompensuje 
"ię wa'litn.4cią pa.stwi,ska po zdjęoiu hm. Len schocłzri 
z pola ,w pierwszej połowie sierpn,ia, a przeto po 
zdjęciu lnu jest wyikorzystywane pastwisko w prze
ciągu 2 miesięcy, wairtość czego należy p11zY'jąć na 
ca. 10 zł (,za taką sumę można .z łatwością wydzier
.iiawić IPa1stJwi.!dko olkdliomym wsiom). Na ,poletku po 
zdjęmu lnu W)'IPalSOOll własne konie i krowy. 

Natomiast nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem 
llajętym :przez p. iiinż. Symonowicza w p. e) jego aT'
tykułu, ,gdyri mając na uwadze wydajność lnu
sy.rea - 25°/o od ilości ,s,U1Chej słomy roszonej -
bmłem wydajność •ha.rdzo małą, a to 1w ,7Jwią:z1ku 
z uw7Jględnieniem strat słomy •przy przywożenj111 
i iprzechowywooim takowej (łąoz,Jlłie rrn stratami, 
1Jwyikle ·robion)'lllli przez ,saozury) ; gdyby nie 
uwzględniać <talkowy,ch strm, wydajność ,J,nu-syrca 
ze słomy ·była hy nieco wybzą od 25"/o i mogła hy 
wynieść 26-2711/o. Brałem wydajność syrea lłyłko 
w wysokości 25°/o, uwzględiniaJąc odnośne słra<ty, 
o kltórych wspomiina p. iiniż. Symonowfoz. 

Również nie ,mogę ,zgodzić sit: z wywodami p. 
inż. Symonowicza, ujętymi w ostatnim ustępie jego 
arl)ikułu, w kltóry,m przyjmuje urodzaj siemienia 
na 360 !kg i urodlza1j włókna syrca na 300 k.g .z 1 ha, 
a w .zwią11ku z tym .p. ·inż. Symonowicz doohOilhi do 
kaOOculacji dełlicytowej, - ,gdyż IJla wstępie mego 
popr.z~niego a'lit)1kułu wyraźnie :la.znaczyłem, że 
WYIJliki 1~tóre podałem są ,pnreciętnymi z szeregu lalt, 
jak i ipod względem plonów, 'mik i pod WIZględem cen 
za siemię i len syrec. 

Wynilk,i ,plonów podane pr.zeze mnie, połlwier
dzają się 3 1etoniem.i doświadczeniami Stacji Do
~fia<lczamej w Beirercwooztt iii ,wyciąganie wmosików 
o opłacalmości fa,u na podstawie wyników jednego 
roku ,nie mogą być il>rane pod uwagę, - tym har
d1liej, że o ileby brać .zes.z.łoroczne wylJli•kii, to ceny 
dla siemienia •lmat0~0 były wyższe od podawanych 



przeze mnie 40 groszy i wynosiły 50 groszy, a ceny 
Ila len syrec były również wyższe, bo wynosiły 
65 groszy za kg, a nie 50 gr, które podawałem w 
mojej _ka.JJlmlacji. 
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Pom tym w rozumowa.nru p. inż. Symonow:cza 
je~l jeszcze i ta nieściisłość, że bierze k wolę 171 zł 
60 gr ja.ko koszty !frlywne (ostatnie zdanie artykułu 
p. Syimonowiicza) wówezais gdy w tej kwocie część 
koszllów jest ,ZJWiązana ,z ilością słomy i ziarna, 
a miianowicie koSZJły podane w moim pop11zednim 
arl)'lkule w II części w punktach a, b, c, e, g, h, n, o, 
oraz w III części IW ptmk'tach a, b, e, - a prze.to, 
w wypadku mniejszego urodzaju, o którym mówi 
p. inż. Symonowicz, talkowe koszty, jako związane 
l ,ilością słomy i siemienia urodz,aju z 1 ha, automa. 
tycznie muszą spaść w stosunku do rnmiejszonego · 
urodzaju. 

Dla orientacji podaję, że moją pracę o kadiku
lacji lnu wykonałem na 1wkutek różnicy zdań z p. 
naozełnikiem Urzędu Skarbowego w Głębokiom, co 
do wysokości dochodu z 1 ha łnu, przez co powyż · 

JAN CHYLIŃSKI 

-.zą kaillkuJ.ację starałem S1ię ująć i uzasadnić możli · 
wie sikmpllllamie. Snmę zł 111,44 stanowiąc.1 cly-
1wty dochód z 1 ha lnu lvide z:wkońazenie mego po· 
przedniego a.rtykułu) z trudem udało mi się obronić, 
gdyż p. naczelnik był zdania, że faik-ty01Jny dochód 
jest grubo 1wjększy. Podana przeze mnie kwota do
chodu 1z 1 ha została przyjęta jako miarodajna dla 
"~ięksych gospodarstw częśoi nas,zego powiał u, 
a mianowicie dla gmin: głębookiej, plisskiej, zales
kiej, dowyokiej, łużeokiej, części prozorockicj i 
części hołubidkiej. 

Bardzo się cieszę, że artykuł mój wzbudził za
interesowanie sfer rolnikzych, i że w toku dyskusji 
można będzie dojść do usta,Jeni,a ścisłego dochodu 
z 1 ha lnu. 

Sąd2ę, że było by ze wszech miar pożqdanyrt1, 
. a.by w tej sprawie wypowiedzieli się nas-i specja'liści 
w dzoiedzimie rniarskiej, ja1kimi bez wątpienia są p. 
dy,ri:,kitor Ludwj.k Macuklwicz, profo·sor Janusz Jag
mi1n, dyrek!tor Adam Perepeczko i inż. Czesław Słu. 
chocki. 

Praca zespołu lniarskiego 
Wszelką :pracę, czy to oświatową, czy to ści

śle rolniczą wieś nie ,przeprowadza samodzielnie. 
l;udzie o wspól,nych zai.nteresowruniach łąc-zą 'iię, 
tworząc lak zwany zespół. Co to jest wi~ ze
spół i jalkie są jego cele? Zespół j~ł to dobrowol· 
na umowa ki1Eku lub 1ldtik1ulllastu gos.poda•rzy, któ
rzy ,przez ws,pódiną pracę chcą osią~ąć d'Wo.ia1kie 
rezwHalły: 1) pogłębienie własnych wiadomości, 
2) uizyskwnie •pe,wrn~o efektu gospoda·rozego w po
staci zdobycia lepszych wynlków w gospodarstwie. 
Przed rozpoczęciem swej pracy ikudy zespół mu~ 
si wytimąć sobie ściśle akire.ilone zadanie, które 
ma opracować; może to 1być upra,wa ma,rchwi. bu
raków, wychowu pm-osiąt i ja~iąt, ałbo, jak w na
szym wypadk111, ,uprawa i przeróbka lnu. Pra,ca 
zeS'f)ołU dla wew.nętI'!2111ego życia wsi m:i wielkie 
znaczenie, op.rócz bowiem osi~ięcia lep'iz~~h wy· 
ników gospoda,rezych, oraz podniesienia st'anu 
wied'zy .romiozej, wyira.bia 1najw1Urżmiejszą cechę, 
której talk brak naszym rOlhlikom, a mianowicie 
chęć wspólnej piracy. 

Jeżeli chodzi o .zespół 11niarski, •to różni si~ on 
od innych zespołów, poniewai olkire-c; pracy rorlda
da się na trzy ~aAa. 

Zadainiem pierwszego roku praacy zes,połu 
'1niarskiego będzie ·wprowadzenie s1Jlachełtnyc·h o<l
miain lnu, ,prlep,racowainie ,pew,nych zagadnień 
uprawowych ora,z zakup maszyn łniarSkich. Znana 
zasada wpirowadzemia· ,nowych odmian nasion sirw
nych rnafa.zła już Z!rozumiooie ,u gOS1poda.rzy i dla
tego nie będę ją szerzej omawi.ał. W dziale upra-

WOW)~ praca zespołu lniarskiego bi_>d•zic szła w 
tym lkicrunk,u, aby siew był równo1111icrny, lak po<l 
względem gęs·tości. ja'k i przyikrycia, co ,przy zbio
rze da 111am jednalkoiwą słomę, o co głównie chodzi 
lniarzowi. Przy W)vywa.ni,u i młóceniu J.nu będzie
my zw,racać uwagę na sortowanie słomy według 
jej grubo.ki, 1koloru, długo.ki i innych cech, bę
dzifmy sfosować przy słaniu i moozeniu nowe me
tody. 

W pienvszym roku ,zespół zalk~uje maszyn~· 
lniarskie, ja,k międla4"kę i wzepaiki. Przy dzisiej
szych wytmaganiach. ja1lde ha1J1detl stawia d.Ja wl,,
kna lilia.nego, przeróbka bez maszyin, jest tr1rdna 
do pomyślenia. ~a.wda, że wy,magainia te nie ~ą 
jeszcze ,talk barrozo namaca.lnie odcz'll!wane przez 
f"omiika, a~e z ~ażidym ,rokiem wieś będlzic> mmfah 
coraz czystsze włókno dowozić na ry!llk i zb~·lu, 
czego nie potrafi wyikonać bez zas.tosowania ma
szyin łnia,rs1kioh. ~aca ma,sz~m wymaga dutej 
wprawy i umiejętności. W ,llliedoś.wiadcz001_\ch 
rękach. ani międlarka, a,ni mzepaik nie poprnwii, 
jakości włólkna, przeciwnie możemy uzyskać efekt 
w-r~z odwrotny. Dlatego każdy zespół musi we 
właSID)•m itnteresic wyhrać ,ze siwego grona jl'dincgo 
członlka, 1który 1pojał1Jie na specja:lny kurs lni:1r
ski, gdzie illauczy się pracować maszynami, rosze
nia i moczenia i zapomia się z ogólnymi zasadami 
U()TlliWY ·lnu. Rola działowego lnia·rskiego jest więc 
trudna i odpowiedziaJ.na, ma on nauczyć Zl''Spół 
i całą wieś tego ws,zysllkiego. czego sam n:rnrz~·ł sii: 
podczas kursu, a przez to wpłynąć na podnies-ienie 



oprawy i pncrób.ki Inu. \Vyhór gospodarza, czy 
gospodyni. jako kandydatów •na kurs, nic mol." 
być dokonany be-z głębszego za'Stanowiooia .;ię, 
czy kandydat może podołać pokładanym na nim 
obowiązku. 

Na h•m o~'Taniczyłaby się !)raca pierwszcgo 
rok-u. · 

Drugi rok będzie miał na crlu wprowadwnie 
nowych sposobów uprawy. jaik podOTywka, orka 
je-sienna, dohór przedplonu. wioseinnl' nawożenie 
odpowiednimi nawozami s~tucZlll,,ni oraz te 
wsz~tlde zmiany, które już w zeszł~·m roku stoso
waliśmy, ja!ko próby. Nad jedną sprawą na,Jd~· 
się poważinie zastanowić, a mianmvicic nad stwo
rzeiniMn w swe.i wsi gospoda,rstwa. którehv pod.ję
ło u siebie hodowania rlobrvch ,na,sion siewnvrh 
Do ,tej pory musii(•li§m~· spr~wad·zać nasiona. płn. 
cąc d.roże.i. ponieważ ohciążone one hvłv takimi 
kosz.tarni ja1k ·prwwóz. opaikmvanie i k~:r.tv forn.-1-
lowe. Gospodarstwo /Jlasilmne jest tntd,ne do prze
prowadzenia, mm,i h,sć w dohrPj kulłtl1rze rolne.i 
i musi .przede wszystkim posiadać światłego i rom
miejącego swoje zada•nie kierow,ni!ka-gMpodan.~. 

<iospodnr~two z41Jrnpuje nasiona oryginaln~·. 
k1tóre zasiewa na obsza·rzc nic mniejsz~'ffl. nii p.'ił 
heikta:ra. nas1ęJ)J1ie 'Poddaje k watli.fi.kacji. sprzeda
.iąc zbiór, jako pierwszy od<;.:M"' k ~lifi.kowa n~·. 
Ilość pollrrebny,c,h •nasion on~~nalnvc,h na je<lf"n 
hektair wa.ha ·się w granicach 90-100 kiilo~am6w: 
widzim~· więc. że jest to si<"w na<llki. <'hodzi nnm 
bowiem głów,niie o uzy!lkalllie. ,ia.k na.iwiękswj ilo
lci nasion. Nasiona z ta·kiej r>la1nła<'ii służą poł<'lll 
Jako mat&iał siewny dla całej l}u1h naw<"t kHku 
wsi. 

Dahzym zada.niem ,pracy dlJ"lllgiego roku jP,t 
wprowadzenie na szeroką ska1Ję pracy maSZ'.\"11 oraz 
p,rzysfa,nienie <ło budowv ,Jrnh ,u~e,pszenia s-uszarni 
lnu. Ta Cllęść ;pracy zespołu jP.st najtrudniejs,z'!l. 
1>nnieważ w~"Ula.ga dość macme-go nakładu pie
nięf.n~o i robocilZTI\'. Częs,1o sam tlespół lniarc;,k; 
nie mógłby ·podołać samooziemie temu zadaniu 
dlatego sprll'Wa budowv luh u1ll"pszenia suszarni 
nrzenosi ~ię na fer('ln •kóMca rolniczego. czv też ca-
łej wsi. luh gromadv. · 

Budowę suszami truieba rozpocząć o<l <łwórh 
t"zeczy. ·Pierwsze - to będzie wvwołanie .zrow
mienia U otJólU O celowości j pobnebie jej )lO'W'lfa
nfa·, drugie - .zebranie odpowiednic,h funduszów, 
placu, izap~ienie wsp6tmej rohociozn'.'·. Pe\\•nie, 
te łnldno Jest dla wsi ,zebrać ocłrazu k wolę dwu 
lub trzech t,sięcy, które będą pot•rzeihne dla za•ku
pu m~teriałów budowlanych. dlatego zostały uru
ch~10~e na ten c_el odpowiednie kredyty. Opie
rać się. Jedn~1k · musimy ,przede ws,zystk im na wła c;
nych siłach I własnych funduiw1ch, a dopiero bra
kującą kwotę możeimy ·uzupełnić kredytem. Ta 
droga będzie bowiem najpewniejsza i nie stworzy 
v:byt wieLkiego ohciążooia, które, rzeoz pr()'jta., mu
si wy,ni1knąć na sk•uteJk ,zacią,giniętej pożyczki. 
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Budowę sm,zarni roz.kładamy na okrt>s dru
giego i trzeciego roku. Już zimą w drugim roku 
prz~·st~ujcmy do przygotowania; wyhit>ra~ny 
plac, zwozimy i ob,rahia.my część mat('!J'iału. jak 
drzewo czy pu-sta4d, 2aikładamy fund:imenty, tak, 
aby w czerwcu trzeciego roku przystąpić do IH11lo
wy. Koniec czerwca i początek lipca jest najo,ł
powiedtniejszym okresem do W)1kończenic zaczętej 
ubiegłego roku budowy. Rolnik w t~·m okresie 
ma wi.,:ej czasu w przerwie między sianokosami 
r, żniwami, sama łei pora roku nada.ie s.ię do hu
clowy. Sus.zamia, budowana według tego rozkła
du prac. j~ienią przystępuje do normaJncj swt·.i 
r,racy, gromad7.ąc pod wspóln~-m dachem susz~tr
nię oraz międlarnię. w której hędą pracować n
kupione w J)()l()fZl"<i•nim roku masz~-n~·. 

\V dziale upra,w~· i prwróhki trzeci rok pra,·,· 
zespołu ,lniarskiego będzie ugnmtowanfom i już pe
wnym wprowadzE"nkm t~·ch wszyst,kith zm:an. 
jakie w ciągu dwóch poprzedni.eh lat stosowaliś
my częściowo, · jako próby. Op·rócz budowy <;U

szami. nieklóre zespoły wprowad•zają ul<'pswnie 
miejscow~·ch, przez pochv~-:żs.wni<', tbudowę pi<'ca 
i w<mtylacji. Ta droga jC!'<t .znacZ1nil' pros.łsza 
i łat'Wil'jsza. nie wymaga dużych nakładów pie
ni~żnych i może hyć zupełnie z powocł'Zenirm "to
~owana. 

Trzeha zwrócić uwagę na jedern szczl'gół. k tó
ry dotvcz~·ć hędziP SJ>N'ja1Jnie powia,tów południo
w~·ch ia-k haranowi<'kiNto i nil'Świe~kil'qo. Ponir
waż rolnicv ,tveh cz~ci woj<>wód7.twa nowogrórb
kiego stosują specjailnfo wczesne siewy, a co za 
l~"ID i<łzi<', m~ią wc:z('\qle olkf'('!ll\' wyr~·wa.nia lnów. 
sprawa ,su~arń możP u nich h~·ć rozwiazana rl~ 
suszPnia wvros9:on~·ch lnów na słońcu. Każrla 
su~.zarnia. chocinżhv J)ra<'owała w ja.k na jlc-ps1.,·l'h 
warunkach ; noołua na il<'J)SZV<'h ml'łod. musi r,ę
ś<'ic.wo ui<'.mnil' wJ)h~nąć na qat11nf"k włó-kna. rze
'!o 111ni,kniM11,· zunC'łni<> rn-z,· ~,łO""owaniu s11nl"ni:1 
na słoń<'U. Rurlowa więc su-sznrni w w,•mit>nin
n~·ch C7.~l·ia<'h ~owo.c;:ródzkie,qo powinna l•vĆ 
ograni<'zona. a stosować tam nn·leż~· zupełni<' cło
hry ~.rosóh i-uswnia lnu na słmicu. 

~:t .ie<l•na sprawę. w całPi łr7.<'<'hl<'lni~i pr:irv 
zrspołu nall"Ży położyć wielki naci~1k. .Jrst nh1 
kwestia ,prowadwnia szczt>gółow~·ch zapisków w
społowych. Ze-spół powi,ni('ln 7.'rornmit>ć. że nic jl'~I 
to z,he,d1J1ym obciążMi~m i zabieraniem czasu, air 
ma,teriałM11 do ścisłej ka1tkulacji o,płaca:Jności, kló
Tą powinien każdy nowoczesny roJ,nik stosowa,~ 
w swoim gospodarstwie. -

Zróbmy tera,z zestawienie zadań, jakie so~ic 
~lawia zespół 11,niarski w ciągu trzecll\letnicj pra<'y. 

Pierwszy rok: wyprowadzenie nowych nasion, 
sortowa111ic słomy, wysłanie diziałowego na kurs, 
zakup maszyn lniarskich. Druyi rok: jesienią po
dorywki i orki głębokie, załofonie plantacji na
siennych, zastosowanie na szeroką skal-: pracy 
maszy,n lnia,rskieh, ora,z zapoczątk()l'Yanie budowy 



lub ulepszen1"a suszurni. Trzeci rok: ma na cl'lu 
ugruntowanie i catkowiite zastosowanie wszysl · 
kich n01Wych metod, talk w uprawie, przeróbce, 
jaik ,i w pr.-cy tnasZ)m, OraJZ wyko(1oz<"nic SU· 

sru1r:ni. 
Mamy więc całoksz,tałt praey zespołu ·Jniar

ski~o. Nie jes,t ona łatwa, często na,powno nie
które ·pos.tmięcia. czy to npra.wowc, czy przerób'ki 
- .nie będą się l\llda,wały; dużo 'kł·opotów przyspo
rzy zesipołowi budowa ,susza,rni; niejednokrotni<' 
członków zc~połu ogamie ,zniecihęcetnie pozornym 
hraikien1 wyinilków - jod1naik trzeba te wszystkie 

z. L. 

Len w 
Problemat lnu jest jL-dn)~m z najlrardziej dysku

towanych przez rolników i zaintereS<l\\1any'Cl1 w nim 
handlowców J przemysłowców - •szozególnie zaś 
ożywienie polcm,ki daje się zauważyć w obliczu ko
lejnego sezonu lniairskiego. 
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Stykamy się ilu z najróż.norodniejszymi teori
ami, w •pierwszym szeregu są rozważaine braki i 
usterki handlu, słaba jakość mu, bra1k ogólnej i pla
nowej gospodarki Równie ostro kryły'k,uje się ist
niejącą obecnie decentraHzaicję handlu i przemysłu 
lniarskiego - upatruije sJę w tym przyczynę nie
możności podniesienia i ustalenfa marki lnu mew
!ikit>go na zagranJcznych ,rynkach Z1bytu. Niekłór.zy 
dopatrują tych samych przyczyn w wadliwej orga
nizacji propagandy itd. 

Dyskusje te uie przekraczają jednak ramek te-" 
orii - praktyka zaś wykazuje, iż ekspor,t lnu litcw 
skiego natyka się na wfole trudności. 

Mimo, że ilościowo Litwa zajmuje w eksporcie 
lnu jedno rz dotll'inujących stanowisik - ceny jed
nak na włókno i siemię łitewsk,ie są śmiesznie niskie. 

Główna przyczyna tego sta,nu leży w strukturze 
samego procesu produkcji, która na Litwie niie zmie
niła się w ciągu dziesiątków, a może i setek lat. 
Rolnik naogół niechętnie sieje len, przeznaozając 
pod jego uprawę najgorsze i najgorzej wyrobione 
grumy. Plon więc zwykle jest niezadawamitający. 
Dabza zaś przeróbka odbywa sJę w sposób najhar
dziej prymitywny. Otirzymane w ten sposób włókno 
jest różnorodne pod względem długości i grubości, 
słabe, swrst'kie i twarde - klasyfikując się najniżej. 

Jednocześnie przemysł włókienniczy kroczy 
szybko n,aiprzód, z.mieniając się od podstalW' i wymaj. 
dując wciąż nowe surowce, konkurujące z lnem. 

Do ostatniej chwili Litwa małą zwracała uwa
gę na produkcję .Jnu, i ani eksport, ani też produkcja 
nie zostały zmodeiinizowane - chociaż rozchodzi 
się tu o bardzo poważne sumy i ilości. W okresie od 
r. 1934-1937 globalna suma wywiezionego włókna 
i sitm11~enia wyinosi 575 IWl. U. (około 250 mil. zł). 

trudtno~i przezwyciężyć i systoma4ycznie dątiyć 
do W)'lkona.nia zaimierzonyic.h pla111ów. 

Ośrodlkiem, który będzie te wszysłkie niecło
ciąignięcia zacierał, pobudzał do irntensywnej pra
cy, będzie 'P r z o d o w n i k ·z e s ·p o łtt i na jego 
halJ'Tkach 1leży W)milk tirzechtleJllnich wysiłków. Pa
miętajmy, że tylllko wspólne dążenia cło jl'Clnego, 
ja,-.no W)~tk,nięte.go ccl,11, przy ciągłej i s~·stema.tycz
ncj 1pracy, mimo .poz{Jlffl~·ch t.rudności i ,braJm w,y
n~ków doprowadzi do osią~nięcia cełu. którego 
Uewizą hędzie ·podcią~ni~eie wsi na wyżs;zy po
ziom ,ku;J,tura1l1ny i grnipodall'czy. 

Litwie 
Porównując do innych ,k,rajów, wywoż:1cych 

włókno, pakuły i .siemię, eksport .Jitewski przedsta
wia się następująoo w tysiącach tonn: 

1932 r 1933 r. 19:1-ł r. 1935 r. 1936 r. 1937 r. 
Rosja Sow. 82.44 88.0'.! 91.30 59.06 57.10 3-1.48 

Po!lska 7.22 ó.47 7.14 13.89 ~1.77 17.65 

Lilt\VIII 8.90 6.35 10.09 10.28 19.24 15.72 

Lotwao 8.21 4.83 5.98 8.16 16.M 7.72 

EslOlllia 3.54 2.99 3.94 4.94 7.86 6.40 

Mimo, ,iż ogólnie małą zwracano uwagę na tę 
gałąź gospodarstwa krajowego, czynione były próby 
unormowania i pchnięcia 1rriarstwa na nowe tory. 
W r. 1919 ~ostał wprowadzony monopol, lecz nie 
dał on dodatnieh rezultatów, i w 1922 zostaje znie
siony. \V ,następnym okre.sie, aż cło r. 1934, prze
stano wogóle interesować się lnem z punktu wJdze
nia państwo\\~j gospodarki -- pozostawiając z,upeł
ną swobodę inicjatywie prywatnej. Rol!lliicy upra
wiali w tym okresie len, · jaik •który umiał i chciał, 
handel zaś ek'Sportowy skupił się w prywatnych fir
mach. 

Nadciągnął okres kryzysu światowego. Następ
stwem zaś jego było skurczenie się obszaru uprawy 
lnu do połowy, suma zaś eksportu katastrofa1nie 
spadła, większość finn zbankrutowała lub usunęła 
się z tej branży - pozostałe skupywały tyilko po 
b. niskiej cenie, ograniczając swe ohroty. 

Poniżej załączona tabela wyraźnie wykazuj<' 
okresy przez które pl"Zechodtzi uprawa Inu i eksport 
włókna. 

Rok. - Zasiano ha. - Suma eksportu włókna 
i siemienia w milionach U.*). 

19'.!8 90.000 52,8 
1929 86.000 oo,9 
1930 ~1.800 :$:l,I! 

1931 ;;n.100 14,j 
19:12 42.iOO 11,fi 

·i l złoty = 1.15 Llt. 



rn:1:1 :iti.iOO !l,2 

rn:i-1 lil.iOO l:l,2 

tm.'> i8.500 18,1 

1 !);16 IH.000 ;11,0 

rn:1i M:l.:IOO ;11, 1 

19.18 ii.OOO 

W r. H}3ł sytuacja staje się do tego s,topnia 
udążliwq, iż wdają się w to czynniki rządowe i zo
staje wydane prawo, ,normujące eksport lnu (wM_k
na), .którego najważniejsze punkty odn?5zą s1~: 
J) ustalenia gatunków włókna; 2) zorgamzowai~1a 
lz,by kontroli przy minisit. finainsów, której ~staw1?
no iza zadanie badanie rynków eksportu, siedzenie 
gatunkowania włólma wewnątrz kraju i podział kon
tyngentów wy,wo.zowych między fi.rmy eksiportujące. 

Dotychczas, po -l latach, skutki były le, iż ob
szar zasiewów i ilość ekspol'tu wzrOlSły (do czego 
przyoz)iniła się również, w znacznej _mie~~e, popra
wa na rynkach świaitowych) - lecz Jakosc pozosta
ła bez zmiany b. słaba. Finny prywatne w dalszym 
ciągu konkurują ze sobą ·na rynkach wewnętrznych 
i zagrani,cZ1nych, modyfikując według wł~snego 

uznania gatunki włókna. Ten sposób handlu sipra
wia, j.ż importerzy nie maj:1 1za1_1fania do gatunk?wa
nia liteW1Skier10 i w dalszym ciągu c<>ny na włokno 

r, • • • 
z: Litwy są IJlajniższc. Xiesprzyjającym Jest równ1ez 
fakt nakładania cła wywozowego od 2-5 centów 
(w załeżności od gartunku) za 1 kg włókna. 

Do ostatnich chwil za len litewski, ,,bazis Ris
ton" płacone są ceny około 6 .t (złotem) niższe za 
tonę niż za włókno łotewskie i o 12t poniżej włók
na Z.S.R.R. Oboona cena włókna litewskiego „Ris
ton" wynosi 35---.'IB ±: (tanna). 
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Gatunki ł il'h 1/, jakościowy:" 

/,en moczony *) - slan<laryzowany w okr~gu Poniewie. 
1.:1 (jeden 2'; le1>szyeJ1 oJłsZał"ÓW uprnwy lnu, .j,anc z 1.800 ton): 

JJ Wyborowy R - 5% 5° Nitszy 
2" Wytszy ZK - 29% 

" 
30 • SRK - 28% " 4" Nitszy PK - 23% 

Len słany**) - (dane z 560 ton): 

K-9% 
W-5% 
D-1% 

SO----,:JO,'u, SI---41,58/o, Sll--l0,50/o, SIH-28,:)0/o, SIV-.16,50/o 

Z najlepszego IHewskiego włókna można otrzy
mać JZałediwie numer 35 nici, gdy rosyj.siki już dajP 
nr. 50, a belgijski nr. 120. 

Rokując w dalszą przyszłość, moMa spodziewać 
się, iż czynniki riządowe zwrócą baczniejszą uwagę 
na tą część gospod. krajowego. Przypuszczalna nor
malizacja pójdzi/ po drod,ze :najracjonalniejsz_ej mo
że w danych warunkach, tj. ,kooperatyw rolmczych, 
które, finansowane częściowo przez rząd, łatwo 
przyjmą skupowanie i eksport lnu z _rąk _fiirm pry
watnych i kupców, wnoszących obecnie wiele zamę
tu na rynki we\\inętrzine i 1zagraniczne. 

W obecnej sytuacji rolni•k liAewski coraz silniej 
przejawia swą nieufność do obecnego starnu rzeczy, 
co wpływa na powolne, lecz sfałe, kurczenie się ob
szam uprawy. Możliwości jednak w tej dziedzinie 
są spore, ponieważ obecnie zaledwie 3°~o wyr?bn~j 
ziemi jest oddane pod uprawę ,lnu, zas rolmk li
tewski odznacza się elastyoznością i umiejętnością 

szybkiego przystosowania s~ę do każdej sytuacji. 

•) Stosunek mic,lzy gat: wyższymi R. ZK. SPK. i niż 
szymi wyrazi się proporcją 62:38. 

**) Len słany S{) = ZK (moczonego). 

Zakłady Przemysłu Lniarskiego „K ROS N O" Sp. Akc . 
. Zakłady Przemysłowe w Krośnie (Małopolska) Tel. Nr 86 

Zarząd w Warszawie, ul. Chmielna 29. Tel. Nr 301-99 i 301-95 

D05Tł\RCZF\Jf1: 

TKł\NINY: 

Adres telegraficzczny „KROSNOLEN" 

Przędze; lnianą i pakulaną w Nr Nr 6- 60 ~urową, gotowaną, 
1
/, bieloną, 1

/ 2 bieloną, 3
/ 4 bieloną, Farbowaną. 

Płótno bielone, płótno szare i farbowane, płótna krawieckie, 
drelichy ubraniowe, prześcieradła, ręczniki, ścierki, płótna wor
kowe i siennikowe. 

SZPI\Gf\ TY LNIANE N·ICI LNIANE 



J. JAGMIN i T. ZANKOWICZ 

Porównawcza charakterystyka konopi 
uprawianych w południowo - wschodniej Polsce 

Uprawa tkonopi w Polsce ,zajmuje coroczn:ie 
cJikolo :i5.000 !h,a, co s.t:rwfa .kll'.'lj na,._.z na czwalil)1m 
ffili'l•j,sK'U wśród 1tdWlw Europy. K0111ot>i(' są up,ra
wia11e we wszy1So11kich c~k>Uinicach Polsk1i, ll(>ICz gros 
prod•1lkcji ,u't4J-.od1kowało siię w woj<.•wóchtwaoh po
J,11du1tiowo-wsichodinich. 

Jaik już W)1ka,:,a1ły powier,..c,how.ne, obst•rwar je, 
k()lnopiP up,mwfane w różinych d1.ie.l1nkJ.1,eh Polski 
n:·l' pr1.,-.Jkfai\\'i~1ją j{'l()no!Nh•j popufacji. 

Badainii~ oriwhmyjnc ,>nep,ro,wadizonc p117.IC'7. 

L,nhn4ką C<.n1limtllną St.:1cję Doświadc.za.Jną ora,z wy
ni1ki l>-ci"odebnioh doświwdczeń z różnym.i odmfana
mi konopi w całym S'l('Teg'U zukłaidów c~wiad
cm,)nyd1 Pol-ski wylkazały p01ważne rł>Ż111icc, 'llJie tyl
ko m;ędzy konopiami krnjowy,rn: i poł,udn1;owymi 
( jug,osłmv,imi~•ld(>, wło~i~. f:ra,nousildc.>, węg1ieirskie), 
leN 1 mi~dz.y ko,noip,'umi pochodzqcy1ni z r6:mych 
okol.ie Polski. 

Ze wzgil,ęch1 na nm.i~leJ11ic lllt>rowy oirarz wobec 
stwi1•.rdiz<.'111iia w połud!lll~J!\Vl"j PodlSi{'c cen1J1ych popu
lacji, przystępując do badań konop,i krnjowyeh 
zwrócono przede wtillysrUldim ,uwagę na 1w1M1lacj(' 
uprnwianc na terenie Małopołski Wschocłniej, Wo-
1~,niu i Luixilisrzczymy. 

Konopie, Jaiko rosli,na oihcc:ipy,Lna, przed!>tawiają 
mafor::al ,niezmiemie pht~!yoz,ny. Kształtowa.nic się 
form konop1i 01dbywa •,,i,ę 1p<1d w1pływem waTLmków 
k1l:im~11lycl.lllo-gcogiraficz1J1ych. Zd1Jillll<~Ć wyhvarro
nia fcmm drogą natiu.ra1I.ną pinzyisil,c1,.,owująca da,ną 
ro .. •mnę do watrUn'ków Wl.."g('llacji Uml{)IŻLrwHa prze
l<iUn:ięcie ~ę k0010pi daloko na północ, aż do g-ranic 
F,inJand'ii. Przy,st05owallll:,e konopi do warom,ków 
pół.nocy nre tylko skróciło okres ~acj,i półno
cin'ych ,popubcj.i, lecz i ich wySIOikość. Od•wro4mic 
w wair:un'kaoh długiego Olkire,<,iu weigelłacji wytwo
rzyły siię fornny późino dojr.zmv,a,jące o W)·bilłnej re
akcji krótlkilcigo dnia, wyraistające do wysokości 
4-5 a nawet i \\·i,ęcej metrów. Z kooopi europej
~kich konopie uprawia,ne w Italii ,posiiada,ją naj
dłuższy Oikres wegetacji ,i najwyższą wysokość; na 
prz·eci,w1n1ym biegimioe nal~ał,o1by "11 um~cić ko
noivi,c północno-~uropcjsk,ie z ,pbłnocnej Rosji. Po
smva1ąc s-ię z Itailii p,opmez .J,wgosła~:ę i W ęgn-, 
czy ileż Fmncję i połudu:owe i'i·iemcy ku p,ółno-cy, 
możc•my zauważyć, iiż konopie U'J)il"a.wiane w tych 
kirajach m;'mo, że są 1.lbliizone ł),pem do konopi 
"·łrn~kirch i są zailiczaine do !konopi południowych, 
1>0s.iadają okres wc,g..1lacji niieco kirótsizy, a wyso
kość mn,'ejsz,ą. Wymienione !kraje nie posiadają jed
no1Htycih populacyj, ·w,ręc.z odiwrotn•i,c zl.1rowno 

•) Janusz Jagmin -· Dos\\;adczenie z upraw ąkonop,i 
południowych w Pols<"e. Roczniki Nuuk Roll\i('.Zy('.h i Lt:ś
n~·.:'lh. 19;17 r. PoZ1ooń. 

w Jugosła,w·ii, jak i południiowy,cth i'iicmczccl1, we 
Fmncji i na \Vęgtl"Zl.."Ch ·spotykamy oh(llk popu
lacji ,p6ź.niejszych wczc.4nicjsze, uiekK'ldy na,we,t 
nu. j(..'OJll)1Dl ,p,ołu 1m,iic-szain.inę typów, daJqcych się 
łatwo wy.różini,ć. 

\\' e1.H ug nowych baiCkui, konopie zarów1110 po
łudniowe jak i północne, pochod:zq praiwdopodoh
nic z jednego o&l"Odka cibińisko-'mdyjskK--go. Posu
wa,jąc s,ię z \\,sohodnJ~1młioon:ow·cj Azji na 2itcluxl 
konopte dosiliały s,ię do Eiurupy diwicma droga·mi. 
Po pr.zCL. l\laiq ~ję pr.zy1wę<11rowały du połuumo
wej Euro/py i wytworzyły odmienne formy od ko
no~;~ More prze.l \\To.la ~yoc1·y Jsdue i srmuww,1 
Hos.ję z.os-lały pr.00Ill;'i..-s1onc do środlkow<!j Buropy. 
Ko1wp.1e 1le, Z\\1.llllc w booradi11r.ze środkowo-ros-yJ
sKilm1 · Jub śrnttlkowo-europejskm1i, pus11wały s,,: 
1n'ÓC.z zaohoo'll na północ i południ,c. KJiimat i od
m1e11,nc warunlli!i gcu,graf1cnnc wyi woay1y eał,t 

gamę miejscowych ,poułucyj: ,na półnu<:y małt• 

1 wt:1.1e.'!lnie uojr.zewaij<tce, a rut puł'lldmu - lJlkr:.1-
·uut•, Wołymu i Podolu .mac.znie wyż.size i 
prz~tosowmw do dłuhzego okrnsu wt•;.w:a('ji. 
~ialicży prZYl)UMCzać, że ,1><>łwdniowy Z1.1.si,ęg tk.onopi 
ś1-odlk<,jl\JO-eu,rupejslkiich ihy{ h. daileoki j że 11.wrtę~w.1-
ło spollkanie ioh z konopiami południowymi, klim· 
popierane pNi<."z człowfok:a, bądź wyp'iertały kono
pie środi{l()IW'()-eumpejsikie, bądź ,reż oSti,ę il niani kir.zy. 
żowal·y J,u,b oawet ity,łko mi,eszaly. Nierza.lerżnie od 
{eb'O, jaik, e geny decydowały o formach konopi 
uprawianych na pogranicziu zasięgu ko11}(i,,i po
łudniowych i środkowo-europejskich, czy ,zosta
ły one pr,z,y.niew:>oe jedną z W)miieniony,ch dróg, 
ozy też są kombinacją obu .-., faktem jest, że na h'
ren.re nasz1ych połudlniowo • wschodlnm woje
wództw istnieją populaicje b. wymźnie ró~niące się 
od popuJacj,i półnoonej ~i onJ.z., że nawet na 
l)1m niooulŻym teremie w~ka1Jują wi-eilką rozmaitość. 

Duża roZJUa3oość populcyj konopi, U1J>rniwianych 
w połucLniowo-wsclrodniej Połsce skłoniła na'> do 
pnzx,prowadzenia systematycz.nJIC'h badań. Pierrw
!llym. elaipem było ,mpOZ1nanie się z uprawą konopi 
na miejSC1u. Jednooiże ob.serwacje róimych populacyj 
w różinorodnych wa.runkach, narwożen.ia, gęstościi 
si't'Wll, warunków klionaityunych nie dopr()IWadzi
ly do kO'lllkiretlnych wynilków. Wobec tego wybrano 
drogę i!ll111ą, a mianowicie: zebro-no w 1932 roku 
z l<"Tenu sireśdu południowo . w,sc,hodnich woje
wód2Jbw pon1ad 200 próbek ,nasi-on kooopi, zbadano 
je na ikiiełkowa,nie, 01Jllai0W1110 wagę 1000 zil.'llrn, 
ora,z ,założono z wylbra.nymi 123 popuJacjami 4 do
św11dozenia porówna,wcze na mikroparcefach. Na
S·iOllla użyte do xałożcn~a d'oś,wiadcrleń pochodzą 
z gospod'1:rsłw wym,iPnionyC'h w lah~li Nr 1. 
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Tablica 1. 

Nr 
Ml•J"owo:-r 

I I 
Województwo Powiat popu- Gmina Poczta Imię i nazwisko 

lacji 

Poleskie I ... Łuniniecki 0001 kol. Dobra Wola Łuninlecka I Łuniniec Władysław Nowak 
002 w. Sitnica Łunińska Mlkaszewicze Paweł Kotowicz 
003 • . 

Berei~e/n Horyniem 
Aleksander Łazarewicz 

Stoliński 202 w. Bereźnle Grzegorz Sawicki 
Wołyńskie 1 .. 1.uhomelski 1 toi w. Wiśniów Lubomelska Lubomi Grzegorz Sereda 

103 os. Zapole . . Wacław Wachnowski 
104 w. Radziechów 

Beretc; Ber;źce 
Michał Kir;vczenko 

105 w. Sztuń Dymitr Zinczuk 
106 w. Kąty . Jagodzin Łukasz Prończ,,k 

108 w. Ku·mlszcze Zgoriany Zgorzany Melanja Sulik 
109 w. Połapy . 

Hoiowno 
Jakim Ochmaniuk 

110 w. Kuczanv Hołowno Andrzej Szyszko 
Hornchów 401 w. Boroczyce Brany Boryszcze Paweł Melniczuk 

403 w Granatów Chorów Łokacze Józef Danielewicz 
404e w. Ujm1 Łokacka . . Anna Smolińska 
404b 

w. Lipszczyn~ 
. 

Ber:szteczt,.o Ja~ Stern; 405 Beresteczko 
406 w. Łobaczówka 

Świni~chy ~ . Gabrjel Cyzaruk 
407 w. Świniurhy Swinluchy Filip Tarczyniuk 
408 w. Serniczki Kisielin Torczyn/k Łucka Aleksander Sokołowski 

Łuck 301 w. żytn'ca Kołki Kołki Marjan Nahorny 
302 w. Godomlcze Trościaniec Równe Aleksy Tchorzucki 

Kostopol 201 w. Małyńsk Berezeńska Małyńsk Stanisław Kołaza 

Dubno 001 maj. Wielka Mllcza Werba Dubno Józef Korzeniowsi,.i 
002 fut. Dębiny Kulahlnln Knlaglnln Daniel Niprun 
003 w. Komaszówka Sudohlcze Smyga Franciszka Sawicka 
004 w. Bortnica Dubieńska Dubno Stanisław Mnich 

Lwowskie I .. Jaworów 2003 w. Olszanica Olszanica Jaworów Hryń Muryń 

004 w. Czernlława Czerniław 
Stra"szewlce 

Iwan Oleksluch 
005 w Wulka Rótnowska Zmljoniska Iwan Karpa 
006 w. Chotynic Hubno Hubno Hryńko Buszko 

Rudki 501 w. Milczyce Milczyce Milczyce Zofja Kisowska 
503 w. Czernichów Koniuszki Koniuszki Katarzyna Borlnik 
504 kol Grodecka Koropuz Rudki Anna Klsielewiczówna 
505 w. Hoszany Hoszany . Józef Ślikko 
506 w. Wl"szczańce Woszczańce . Andrzej usznlr 
507 w. Michalewicze Michlewlcze 

Ko"marno 
Zofja Cykwas 

508 w. Buczały Buczały Jan Tomaś 
509 w. Chłopy Chłopy 

Tuliigłowy 
Paulina Wozinla 

510 w. Tuliglowy Tuligłowy Franciszek Górski 
Lubaczów 902 w. Basznla Dołna Basznla Dolna Basznla Dolna Andrzej Furgała 

903 w. Dachmów Dachmów Lubaczów Anna Ławrynowicz 
Turka 701 w. Dołtkl Dołtki Smorza 
Lesko 201 w. Serednle Małe Serednle Małe Lutowinia Edward Cichoński 

202 w. Polana Polana . Franciszek Kamiński 
203 w. Lesko Lesko Lesko Andrzej Dadvński 
204 w. T11rnawa Górna Tarn. Górna . Stanisław Biskup 
205 Bermidrona Dolna Berm. Dolna . Dymitr Szramomat 

Brzozów 401 w. Izdebki Izdebki Izdebki Wojciech Hućko 
402 . . . Jan Baran 

403 • . . Franciszek Baran 

404 
w. We;oła 

. . Jan Potoczny 
405 Wesoła We-sola Stanisław Kosztyła 

406 . . . Franciszek Pomykała 
407 w. Wara Wara Dynów Józef Skotnicki 
408 w. Nozdrzec Nozdrzec . Tomasz Pawłowski 
409 w. Hłubno Hłubno . Jan Hnatko 
410 w. Wybrna Wybrna . Józef Mazur 

Sokal 301 w. Spasów Spasów Tartaków llko Tkaczuk 
302 w. Komarów Komnów Sokal Michał Korłko 

304 w. llkowc:e llkowc:e . Roman Stykało 
305 w. Opulsko Opulsko • Wasyl Chrzna 
306 w. Uhrynów Uhrynów Uhrynów Tadeusz Szpaczyńskl 

Przemyśl 
307 w. Waryj Waryj m. Waryj miasto Józef Kozłowski 
802 w. Drohobyczkl . Dubiecko Stanisław Niedźwiedź 

Przeworsk 101 w. Markowa Markowa Markowa Andrzej Lac 
Lubelskie I .. Biłgoraj 3501 w. Tarnogród Tarnogród Tarnogród Jan Slela 

502 os. . 
Wota"Rótanlecka 

. Piotr Cap 
506 w. Różaniec . Jan Jabłoński 
510 . • . Michał fus 

" 



Tablica J. 

Nr 

I I Województwo Powiat popu- Miejscowość Gmina Poczta Imię I nazwisko 
lacji 

Lubelskie I .. Biłgoraj 3503 w. Korchów Ksią!pol Ksią!pot Andrzej Padyjaszej 
507 w. Zawada . • Wawrzyniec Kulesza 
509 w. Korchów • . Jan Małek 
504 w. Bukowina Biszcza Biszcza Slanlsław Mach 
505 • . • Piotr Szymaniak 
508 . . . Wojciech Abramek 

Stanisławowskie Żydaczów 4201 w. Tejsiarów Tejslarów Zydaczów 

4 202 w. Berdnlca Kr. Berefoica Kr. Bere!nlca Kr. Jan Kałapacz 
203 w. Lowczyce Lowczyce Kochawlna Roman Saldan 

Nadwórna 001 w. Kamienna Kamienna Tyśmleniczany Wasr Bonadczuk 
002 w. Wołosów Wołosów . Józe Chrlst 
003 w. Porohy Porohy Solotwlna Anna Werkalec 
004 w. Manlawa Manlawa . Justyn Hoculak 

Rochatyn. 301 w. Podborze Podborze Pod kamień 
Stanisławów 101 w. PrzednlMarlamp. Marjampol Marjampol Jan Grochalski 

102 w. Wołczków Wołczków . Józef Biernat 

103 Marjampol m. Marjampol . Władysław Sąga 

104 . . . Michał Mościcki 

105 w. Slem11towce Halicz Halicz Jakób Lapczuk 
Dolina 501 w. Swaryczów Swaryczów Rotnlatów Plortr Haradzij 

502 • . . Mikołaj Prokop 

503 . . . Michał Kiernicki 
Kosów I 401 w. Rotnów . Rotnów Dymytro Myckan 

402 w. Chomczyn Chomczyn Kosów Jan Unicki 
I 403 w. Plstyń Pistyń Plstyń Michał Ślusarczuk 

Tarnopolskie I Zbara! 6201 w. Nowe Rogowice Rogowlce Zbara! Jan Warszak 
Trembowla 801 w. lwanówka Trembowla Grzegorz Siewlcki 
Zborów 401 w. Bogdanówka Bofdanówka Jezlerna Michał Olender 

402 . Za tJ!ce L.alotce Kacper łanowy 
403 • Zarudzie Zarudzie Grzegorz Dutka 
404 . . . 

Rrze!any 501 w. Taurów Taurów Kozłów 

502 w. Słoboda Złota Słoboda Złota . llko Kościw 
503 w. Narajów Wieś Narajów Wieś . Wasyl Deneka 
504 w. Teofilówka Teofllówna Kozowa 
508 w. Horodyszcze Horodyszcze Kozłów Eljasz Krywokulski 
506 w. Sarańczuki Sarańczuki Potutory urz. gminy 
507 w. Urmań Urmań Pomorzany 

" 508 w. Plaucza Wielka Plaucza Wielka Plaucza Mała Piotr Gruszecki 
509 w. Płaucza Mała Plaucza Mała 

" " Kamionka 701 w. Czany! Czany! Toporów Dmytro Nykyha 
Strumiłowa 

702 w. Odany Odany Busk Antoni Miot 
703 w. Ruda Sol Ruda Sel Kamionka Str. Karot Oszowskl 
704 w. Tadonle Tadonle .. Joachim Jazienickl 
705 w. Huta Połonlecka Huta Poloniecka Toporów 

Radziechów 601 w. Torze Turze 
" Clułajman Hnat 

602 w. Stojanów Stojanów Stojanów Mikołaj Kratko 
605 w. Łaszków łaszków Lopatyn Mikołaj Podhomlak 

Brody 301 w. Ponikowica Ponikowi ca Brody 
305 w. Kadlubiska Kadłubiska Zabłotce Lukasz Mazowita 
302 w. Ruda Brodzka Ruda Brodzka Stanisławczyk urz. gminy 
306 w. Koninszków Koniuszków Brody Józef Topyłko 

Skalał 102 w. Kąt Toustecki Kąt Tousteckl Touste Karol Walkow 

Doświadc·wnia porównaweze ·ZOSll.ały wło
żone: 

Do.4wiadczen!.la. w Dublanach i 8Nezwrezu nie 
udały się i ni'e ,zostały opmcowane w11iboc tego ogca
niczaimy się do IS'Zczegółowef,'O om{,wueniia doświml
..:ze1i w Wil,me ~ Simmch. 

I. w l>uihlanaoch, Za•kład Ogólnej Vpntwy Holi 
i Rośiliin; 

2. w Zalkłi.'łdrl:ie Doświaiclczulnym Uprawy Tor
f ow·i!lł{ pod Samami ; 

a. ,nu .Polu Doś,windozallny1111 L'lliankieij Contmd. 
Stacji Doświadc1l81łnej w Bel'MWec1Ju (,pow. dziś
nieńsid); 

4. na polt'11'ach .Lniarskiej Ceint.rałnej Stacji 
l>o~wfodcz.'l'•ncj w Wunie, uJ. św . .Jadka Nr. 2. 

W Wilmiie ,konopie .zasiano dnia 1~. V. 1933 r. 
w Samaidh 19. V. 33 r. w C1Jlerokrobn),m ipowtó
rzeniu 1>rzy wy,siewie 100 1kg. na ha, ogół1111 ~iczba. 
wrorców w W:illni..e 234, •w Sa1J11laoh 189. Polełka 

2 .m. ,kw. Jako ~ooiz.,ec zOSltalł:y za.siane konopie po
(lol<!ki(>, pocih(J(lzące z Ord)m,acji Wysuck-iej z pow. 
bor.s1JCzo\Vl.•dde,go, które w dośw,iboozonj,u wyisiewa-



Diagram Nr 1. 

Uszeregowanie populacyj konopi w kolejności wzrastającej 

przeciętnej długości osobników męskich i żeńskich z do

świadczeń w Wilnie i Sarnach. 
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no to cr.wol"ly ru1dek (co 80 cm.) ~). \V Sairn:1ch 
konr,G>t'l· zm-dano ·na ni1z~nnym torfo,wt..w.u, w \\'il. 
nit' zaś na gh.·hi·t• 1piaszczysll-j. 21.1.sohnc•j w prb
rlm i·~ę. 

\\' 1>i-t1r,wnym ok n·s,i-t.• wt'l-(Nacji dużych różuk 
m1it.•d1.y '!)Ol)Ui:N.'ljmni n:l' llUlllW:117.UtllO, dt'Jl"7. już porl
cms ·Zlalkl\\ii.taniia ,popnlacjł' 7,a.częły się róm\:.zlk,1'\\·af. 
Początek za1k,witania konopi, .poohodlzqcyoh z roż
nych wojew6dzt•w puedsta•wia siię ,na,sil~njąco : 
(w Widni<:). 

z woj. lwowskiego zal..wllały od 2 do 12 lipca 

• poleskiego . • 3 • 10 • 
lubelsk ltgo 

" 3 11 

" 
wołyńskiego • 4 . 12 

" 
tarnopolskiego . " 

6 . H " 
" 

stanisławowsk lego 6 . 1.5 
wzorzec . . 13 . 17 . 

S1)rzębu konopi 111.l mi1k•r-0pairce1ac.h w \Vil.nit 
i Sarnach dokon111no przez ręcm-c wyrywani.•. Pła
skonie w~iryw,ane w końcu sienpniil. głowacze w 
końcu wnz<"Śin'.a. \V c1JJsiie wyrywani~,. określano 
łicz:hę rffl'lin na 1 m. kw. (za,gęszczenit'). Tab. 2, 9lr. 
26-28. 

Plon nasion w ok.resi<' dojrz<"wania, a tak.że 
w okr<"sfo s.uswni.a słomy został prti.wie całkrnwieir 
miMcmny pmzcz ,pla·ki. · 

Plon słumy z pos,1JCzegól11ycih polCllok poddauo 
w~zech.sAtro,nnl{'j ooonre przy kilór<'j 011naczono dtu
gość łodygi, średnicę, ,gałęzi:słość, obHcmno wy
i.nmkł~ć J Il. p. 

POtZO:;,ła,\\'JJJąc na czas ,póź:ni-ejszy opubtiko
WM'lie szczegółowł'j cllaTakłcrr.st-yiki wszystkkh 
cech •zlbadainydl ipqpulacyj, w ,pon·azej publikacji 
.zajl!tk,m1y się por6wiOlalM.'lzą ieh ohall'aklerystykq 
na podMawje długości łodygi. Im wyhzą jC'Sł ro
śfma, ty,m pl'1ZJOOSlawia więkiszą wart~ć z punkw 
w:dzenia wydajności i J1ftwści wł61kllla. Wysok~ć 
roŚllmy, będąca w ścii!d),m 1Jwjąijliu z dł~ością 
ak'J'e'Sou wegetacyjnego, jest 1Da1jhardmej eha=rakte~·
.tyczną cedwt pr,zy poró\\"llY1"'1milll poszczegól1J1ych 
populacyj. 

Techi••ka !p(mliarów długoś,ci połegała na mma · 
ozeniu długości WSIZysłkich roślin z każ~o poll'łkfl; 
oswno mierzono pła.skonie i głowacze,. Poo11'a'l'y wy
konywano w \VHniic i Sairnaoh •przy ,pomocy miary 
z pod-:d,ał1k~1 co 10 cm. Ohl:cz.eoioa ś.rcdnich wyko
-G)'!Wano na arlm&Ziwh pomiaorowych 1)11'zy zastoso
waniu uprosczczonej mctod~· statystycmej. W l<'n 
11>"05ób p,odd~1wa,no pomiairom iroślmy, pochodzqcc 
z 4 J>O""łórzt•ń, z każdego ipowttónzonia 080bno. 
W cełu poiróiwrnania p°'4Zczególn)'dl populacyj 
obłilC'zono rórżnicc m:,ędzy Wl)~sok06CNt roślm \ai
dego polellka i średni·ą a'ry,~m1etyczną wysokości ro
ślin dwóch·sąs·i<.'dlliich polcit<.'lk ·wiZOJ'ICowyoh. Różni
ce W)Vażono w cm. oraz ,pr.ocenłb.ch wyis.oko.4ci 
\\,rorea. Tabela Ne 3, 1tlT. 29--31. 

Wzon,ec (kooopie IJ>odoł.'ilk.ie z Ordynacji W::-

•) Konopie podolskie z Ordynacji Wysuckiej w ciągu 
8-letnich doiwladczeń odmianowych z konopiami w całej 

. Police brały w nieb udział równiet w charakterze wzorca. 
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suckiej w Wrsuc.zcC') os;.1więły' Śl'('dnią W)"!ioko~ć 
.,. \\":i,mit• na glebie- mi'"'1rałn<>j: pła-sko11ie 19!U l 
cm. i gło,'1Jczc tf\4. to cm. \\' Sannaoh na glebie 
lnrfowl'j wysokość J>łm.ikoni w~·,nos:ła l-ł5. l t r.m .. 
i 1,fłowaczy 1:15.55 cm. GłowaC7JC okt~zaly sit: niższt• 
otł płmJwnł na g'1l•bit• m:,nl"Jtł,•nl!j w Wiltni(' o 31. 72 
am, i na ~ebic torfow<'j w Samacl1 o 9.56 cm. Na 
załączonym dlagramic :p~rcg01Wat10 12:J popu
laoeje na podtsitawie średnich odcd1yJeń dhl4lości ło
dygi od wzorca. (ŚnJdnie z Wi.ma i Sarn dPJ, osob
n:lków mę,sk.ilch i .żeńsakich). )li11110 dwiej .rMnicy 
w \'Wlll1Wlł(ac.h ll'OllWoju 'l"OŚlml w Wi'łnie -i Samach, 
co znafazło swój W)"l'aZ w roz.p-ię,tości różnie w wy. 
SO'kośc,i m~-zy pł!.1.sikoni,ami i głowaczami w Sa-r
nach i w \\'im '.e, poró\\ina,w-cza ehara:k,t~rysty'ka 
pos,zc~c,lnych ip0pulaicyj w Wi~bliie i Sa•rnach wy-
1>adL dość zgodnie. Zestawi<'11ic ,po51zcrergólnych 
popu:Jacyj na siale(' współrzędnych, na pochtawit· 
odeh)1leń dh~i od wzorca osobniku~ żeńskicl1 
i męslkicli, 1\\1)'1ka1mje wi~ksztt zgod1110'ić i wyższy 
\\i9półczynniłk korelacji między wynikami s~,rn 
i Wilna u osolmików mt.,.,.kich niż iżeństkich. Tabl. 4, 
słl'. 32--3:J. Mdtoda porownań nie t~·Fko jest 
miernrkimn dokładn<>'ici wynlików, 'lecz jednocześ
nie pozwoliła wyodrębnić popUllacje najba.rdzie; 
wartościowe, które W)1ka•zały swoje dodatnie ce 
clty zarowin<> w Wifoiu, jaOt 1 Sannach. Umiej
scowienie poJ>~lacyj uszoregowrnnych według dłu
gości łodygi jest, jak widać z ,zestawień i <łia
~cl!Jllll, dosyć roz.:~iainc· ~vm niemniej mori
na na załączonych m~ach z ła41wością na
kre.ffić okręgi, w którycl1 wy~tępowały popu
lacje o dłutiszej łodydze ormz okręgi, w kló-
~h prrewaiały :popul,a-cje llliż.size. Jak.kolwil"k 

rbadanie stostmkowo małej ,liczby popufocyj (123), 
nie opowamih nas do ~'Ił daleko ~i.ęgający,•h 
W111i0Slkóiw, ty.m nie mniej rz,uca się w oczy J>'l'lł'· 
waga populiacyj w~ich w woj. stanisławowskim.. 
tamopoisikim oraz wodły1i-sld1m. Obe-eność w tych 
okTęgach gooszyclt •J>Ol)'uJlcyj wymaga spccjat,rwgo 
d>adania, celem wyjaśnienia przy~zyn tego, wobec
obcopylnoRci konopi, srelle'góllllic niepożqdancgo 
zjawiska. 

Zestawim1ic odchyłeri długoki łod~~ kormpi 
orl w~zorca dla osobniików m~ich (str. 28), 
wykaruje, iż najw·iększą wysoikn4ć za,rów,no w 
Sa,rnach jalk i w \Vi'mic- w~~ka,zały konopie 
z woj. stainisławowskiego, na d·nqim m'iejsc,u 
z woj. tarnopolskiego, na trzecim miejscu stanę
ły -konopie z \\·ołyn:a, na czwa,rtym •z woj. łwowskie
go, W)-kazUF\C dużą skalę wahań, na puątytm !kono
pie z •Po.resm. na szósł:)'1111 ,konopie z pow. biłgo
rajslk i~o, woj. luix."1rsik1i,c,go. 

Metoda porównania wySOKok-i osobników mc:
skilcih i żemk.iob, uzys'kan,yich w Wilnie i Sarnach 
na siiatlkaeh '\Wlpólmędillyoh pomwoiiła IJlte rlyłko na 
uszeregowanie ,rejonów llpl'a<Wy dtonopi na pOllili-u
dające lćpSZe i gOll'5zc :popuJacje, •ee.z i .na wybór 
populacyj 1118jtw-dtziej wa.ntościowyicth. 

Do taich naWy ~iczy~ ipuz«te WBzy.stkuu 
Nr popu!. 4403-4402-4002-4003-lóOl oraz 
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2esławłenłe wagi 1000 ziaren, sity kiełkowania oraz zagęszczenie poszczególnych populacyj 
w llczbach roślln na 1 m2 I odchyleniach od zagęszczenia wzorca w dośw. w WIinie I Sarnach. 

Tablica 2. 

w I L N o s A R N y 
Siła ~--------- -·- --- - . 

Nr Waga Ofóln, j Pla,kon;, Głowacze Ogólna Płaskonie Głowacze 

populacji 1000 ziarn 
kiełkowa- iloś roślin ilość rośli n ilość roślin ilość roślin ilość roślin ilość roślin 

nia w% na I m' na I m' na I m• na I m2 na I m2 na I 111 1 

± od wzorca i od wzorca i od wzorca ±. od wzorca ± od wzorca + od wzorca 

.~ 0001 15.3 98 241 + 59 103 + 35 138 + 2·1 224 + 45 I 94 - I 130 + 46 

.1111 002 15.3 99 247 + 60 101 + 30 146 + 30 232 + 54 107 + 15 125 + 37 
"' 003 15.0 99 230 + 22 92 8 138 J.1 265 86 116 + 24 149 + 62 CII -o 252 14.0 90 246 -f 62 130 + 61 116 + 1 188 + 11 83 - 6 105 + 17 Q, 

1001 17.- 94 186 - 28 99 - 10 87 - 38 210 + 33 93 + 4 117 + 29 
002 17 5 87 245 + 58 127 + 44 118 + 14 170 - 25 87 - 8 83 -- 17 
003 17.5 94 239 + 59 105 + 22 134 34 197 + 2 100 + 5 97 - 3 

CII 004 18.5 88 199 + 17 76 - 9 123 + 26 177 - 17 78 - 18 101 + I 

·- 201 15.65 83 228 + 28 82 - 16 146 + 44 169 - 17 61 - 33 108 + 16 

301 16.15 94 267 + 65 141 + 55 126 + 10 183 - 20 92 - 7 91 - 13 
.1111 3l>2 18.8 88 236 32 95 - 2 141 + 34 164 - 39 69 - 31 95 - 8 

"' 101 19.0 94 212 + 21 91 + 21 121 - 238 + 47 125 + 32 113 + 15 
103 18.0 94 263 + 64 131 - 40 132 + 24 190 - 8 82 - 15 108 + 7 

•C: 104 16.3 85 216 + 16 105 - 26 111 - 8 155 - 43 75 - 22 80 - 21 
105 17.15 89 253 + 37 

I 
118 + 24 135 + 13 202 + 3 94 - 5 108 + 8 

106 16.3 93 233 + 38 114 ł- S6 119 + 2 170 - 29 68 - 31 102 2 
>. 108 16.5 90 235 + 50 119 + 39 )16 + 11 169 - 31 80 - 20 

I 
89 - li 

109 15.3 85 248 + 80 126 + 57 122 + 23 122 - 64 64 - 30 58 - 34 

- 110 15.15 81 180 3 99 + 19 85 - 16 148 - 38 71 - 23 77 - 15 
I 

115 + 1 100 + I 
I 

o 401 16.5 95 213 + 21 98 + 20 200 - 3 :i 100 - 4 
403 18.0 88 233 + 23 107 13 126 + 10 181 + 17 79 - 2 102 + 19 
404a 19.65 85 187 - 20 

1 

81 - 20 106 - 145 - 19 65 - 16 93 - 3 
~ 404b 18.3 85 224 + 27 113 + 27 111 - 136 - 36 60 - 21 76 - 15 

405 17.15 84 226 + 39 88 + 15 138 + 24 121 - 51 59 - 22 62 - 29 
406 15.6 9o 230 36 100 + 28 130 + 8 137 - 36 65 - 16 72 - 20 
407 15.6 87 196 - 9 89 + IO 107 - 19 134 - 26 54 - 22 80 - 4 
408 16.3 87 211 + 3 83 - I 128 + 4 127 - 33 53 - 23 74 - 10 

2003 14.5 83 214 + 1 86 + 8 128 - 7 154 - 7 71 - 5 
I 

83 - 2 
004 15.5 91 196 - 5 I 88 + 14 108 - 19 182 - 8 84 - 2 98 - 6 
005 12.9 85 253 t 44 

I 
97 + 7 156 + 37 186 + 15 69 - 15 117 + 30 

CII 006 9.2 89 200 18 63 - 21 137 39 202 + 30 71 - 13 131 + 43 
I 

101 14.0 85 213 + 8 I 76 - 21 

I 
137 + 29 189 + 8 84 - 2 105 + 10 I 

·- ! 

201 16.4 96 194 - 8 I 89 + 2 105 - IO 216 + 6 108 i 17 108 - 11 
202 16.5 97 201 + 11 I 99 19 102 - 8 194 .t 22 108 25 86 - 3 ! 

.1111 203 16.0 - 202 + IO 95 + 6 107 t 4 180 7 97 10 83 - 3 
204 15.0 

I 
93 198 + 7 84 3 114 4 177 - 8 80 - 10 97 + 2 

205 16.0 85 186 8 79 - 5 107 3 188 + 12 91 + 4 97 8 

"' i 
301 15.- 95 216 + 27 96 - 14 120 - 13 235 + 64 110 + 30 125 + 34 
302 15.3 86 222 23 83 - 2 139 - 21 179 + 8 83 + 3 

i 
96 + 5 

304 17.5 89 272 + 68 156 - 53 116 - 15 167 - 6 82 + I 85 - 7 
jl: 305 15.0 89 236 + 25 93- • 143 + 25 168 - 4 63 - 18 105 + 14 

306 17.5 88 207 - 2 97 - 5 110 - 7 174 + 2 76 - 6 98 + 8 
307 17.- 86 216 + 19 69 - IO 147 + 29 175 - 12 74 - 17 IOI + 5 

o 
401 16.0 86 233 + 38 127 + 55 106- 223 + 34 103 + Il 120 t 23 
402 15.5 91 255 + 59 143 + 55 112 + 205 + 16 89 - 111 16 
403 15.3 94 221 t 17 76 - 15 

145 t 227 + 34 110 + 19 117 + 15 
~ 404 17.0 92 200 3 71 + 21 129 199 + 8 81 - 6 118 + 14 

405 16.0 94 305 108 145 + 68 160 50 235 + 45 110 + 24 125 + '21 
406 14.0 96 190 - 13 82 - 13 108 - 192 t 24 100 + 21 92 - I 
407 15.5 96 212 + 2 92 - I 120 + 7 177 8 80 + 4 97 + 4 

...l 408 15.3 96 210 - O 95 + 2 115 - 2 220 + 51 99 + 23 121 + 28 
409 13.5 ~2 189 - 25 88 - 12 101 - 13 215 + 43 i 96 + 17 

I 
119 + 26 

410 16.0 100 198 - 7 97 + 3 101 - IO 191 + 17 I 100 20 91 - 3 



Nr 
populacji 

2501 
503 
504 

11 505 
_ 506 

507 
.OC 508 
VI 509 

510 

o 701 

is 802 
..l 

902 
903 

3501 
11 502 
- 503 
.oc 504 
.: 505 
11 506 
.c 507 
:i 508 
..i 509 

510 

4001 
002 

11 003 
- 004 

101 
VI )02 
il 103 

104 
o 105 

Ił 201 
• 202 
- 203 

• 301 

c: 401 
402 

• 403 

501 
łl> 502 

503 

8101 
" 

• 301 
- 302 
o 305 
o. 306 
o 

i: 401 
... 402 
" 403 

i,- 404 

Waga 
1000 ziarn 

12.-
15.5 
14.-
15.5 
13.1 
13.5 
15.-
16.-
15.-

16.85 

12.65 

16.-
16.-

17.85 
16.65 
17.15 
15.65 
17.15 
J5.65 
15.15 
15.15 
15.35 
16.15 

21.5 
18.0 
180 
18.8 

20.8 
20.8 
18.0 
20.8 
20.l 

15.8 
16.5 
16.5 

21.0 

21.0 
20.1 
22.0 

19.0 
19.0 
18.5 

20.1 

12.0 

19.0 
17.5 
18.5 
17.5 

15.5 
16.5 
20.5 
16.5 

Siła 
kiełkowa
nia w% 

92 
98 
89 
92 
92 
95 
98 
97 
91 

92 

95 

95 
97 

99 
99 
92 

100 
99 
90 
00 
89 
84 
95 

90 
95 
90 
90 

91 
97 
89 
98 
96 

95 
71 
85 

93 

95 
93 
97 

86 
86 
82 

96 

94 

95 
98 
92 
86 

91 
92 
96 
89 

27 

W I L N O 

Ogólna 
ilość rońlin 

na I 1111 

± od wzorca 

211 + 15 
248 + 43 
240 + 38 
240 + 1 
279 + 76 
203 -
224 + 35 
213 + to • 
218 + 46 

231 + 30 

226 + 32 

251 + 59 
235 + 43 

235 + 37 
221 + 49 
198 -
184 + 18 
202 + 27 
230 + 62 
196 + 25 
218 + 37 
220 + 64 
210 - 3 

226 + 31 
189 + 2 
222 + 21 
229 + 35 

210 t 16 
203 17 
208 5 
236 + 36 
210 + 6 

219 + 49 
229 + 25 
197 - 8 

211 + 12 

186 - 18 
210 + 16 
189 - 14 

229 + 39 
201 - I 
241 + 43 

175 - 30 

215 + 18 

218 + 30 I 

215 + 7 
215 + 11 
222 + 28 

203 + 29 
230 + 20 
213 + IS 
217 + 31 

Płaskonie 
ilość roślin 

na I 111 1 

± od wzorca 

68 - 12 
93 - 6 

100 + 14 
61 - 34 

150 + 60 
84 - Il 
96 + 21 

110 - 15 
87 - 20 

98 + 16 

108 + 23 

113 + 34 
117 + 40 

97 + 8 

Głowacze 
ilość roślin 

na I m' 
i od wzorca 

143 + 27 
155 + 49 
140 + 24 
143 + 35 
129 + 16 
119 + li 
128 + 14 
103 - 5 
131 + 26 

133 + 14 

118 + 9 

138 + 25 
118 + 3 

137 + 29 
115 + 21 106 + 12 

86 + 5 
91 + 16 
94 + 23 
83 + 14 
83 + 10 

I
· 112 - 5 

93 + 2 
108 + 4 

)()4 + 19 
83 + 7 
87 + I 

100 + 8 
95 - 7 

108 + 10 li 

100 + 18 

112 + 22 
69 - li 

102 + 11 
114 + 21 
99 + ti 

101 + 12 
87 - 6 
99 - I 

j 

96 - 18 I 

94 - 23 
114 + 16 
72 + 33 

99 + 18 
86 - 12 
85 - 23 

78 - 6 

79 + 3 

69 - 3 
109 + 22 
95 + 16 
94 + 31 

94 t 19 
100 17 
90 11 
83 + 7 

147 + 48 
113 + 15 
114 + 18 
137 + 57 
114 -

126 + 23 
94 + 9 

114 + 11 
129 + 17 

98 - 6 
134 + 28 
98 - 6 

122 + 15 
Ili -

118 + 37 
142 + 37 
98 - 7 

115 + 30 

92 + 5 
96 -

117 + 19 

130 + 21 
115 + 11 
156 + 66 

97 - 24 

136 + 15 

149 + 33 
105-, 15 
120 - 5 
128 - 3 

109 + 10 
130 + 3 
123 + 7 
134 + 24 

Tablica 2. 

S A R N Y 

Ogólna 
ilość roślin 

na I m' 
_i od \\' ZOrl"a 

173 - O i 
187 + 1-1 I 
195 + 26 
)38 - 3) I 

193 + 24 I 
145 - 33 ! 
218 + 40 
176 - I 
183 + 3 

177 + 4 

231 + 45 

203 + 15 
206 + 19 

168 - 12 
175 -
178 - 8 
187 + 5 
179 + 7 
133 - 53 
146 - 45 i 
201 - 14 

1 

152 - 38 i 
173 - 29 i 

154 - 42 i 
198 - 7 
169 - s I 
134 - 4'3 I 

202 + I 
228 + 36 
150 - 22 I 

206 + 26 
203 + 20 

216 + 26 
175 - 15 
235 + 41 

213 + 19 

222 + )7 I 

188 - 8 
187 - 13 

162 - 38 
160 - 33 
165 - 38 

176 + 14 

206 + 16 

189 -
205 + Il 
177 - 18 
165 - 19 

171 - 21 
173 - 19 
177 - 15 
179 - 15 

Plas konie 
ilość roślin 

na I 111° 
± od wzorca 

77 --- 3 
83 + 4 
79 + 4 
59 - 16 
65 - IO 
66 - li 

110 + 33 
i4 - 2 
74 - 21 

80 - 16 

97 + 1 

93 - 5 
89 - 9 

fi8 - 13 
72 - 17 
79 - 12 
80 - 8 
79 - 10 
49 - 41 
68 - 22 
85 - 14 
65 - 24 
71 - 22 

72 - 15 ! 
92 + 4 I 

61 + )6 I 
58 - 27 I 

Głowacze 
ilość roślin 

na I 1111 

t od wzorca 

. 96 + 3 
104 + 10 
116 + 22 
79 - 15 

128 + 34 
79 - 22 

t08 + 7 
102 + l 
109 + 24 

97 + 20 

134 + 44 

110 + 20 
117 + 28 

100 + 6 
103 + 17 
99 + 4 

107 + 1,'ł 
100 + 3 
84 - 12 
78 - 23 

116 -
87 - 14 

102 - 7 

82 - 21 
106 - Il 
108 - 24 
76 - 16 

93 + 4 j 

108 + 12 ,,1 

58 - 29 

109 - 3 
120 + 24 
92 f 7 

112, 21 
107 + 13 

i 
94 + 5 
96 + 7 

108 + Il 
74 - 23 

112 + 16 

106 + 10 

98 - 5 
98 + 8 
94 - I 

88 - 8 
76 - 15 
75 - 16 

88 + 7 

86 

R6 -
100 + 10 
72 - 17 
80 - 17 

82 - 5 
78 - 15 
84 - 5 
75 - 5 

108 + 15 
101 + 8 
123 + 25 

107 + 9 

124 + 22 
90 - 16 
93 - 12 

74 - 30 
84 - 18 
90 - 22 

88 + 7 

120 + 16 

103 -
105 + 1 
105 _. I 
85 - 12 

89 - 16 
9/i - 4 
93 - IO 

10-ł -



w I L N 
---------

Ogólna Plaskonie 
Siła Nr Waga 

kiełkowa-
ilość roślin ilość roślin 

populacji 1000 ziarn nia w% na I m2 na I m2 

·t od wzorca ·± od wzorca 

6501 17.5 96 224 + 12 98 + 29 
502 18.0 88 229 57 100 34 

QJ 503 14.5 83 224 + 22 94 + 8 

·- 504 17.0 91 254 63 124 + 56 
505 17.5 86 220 + 13 83 + 3 

...: 506 17.0 95 215 + 29 105 + 32 
Ili 507 15.5 87 214 + 31 100 + 19 

508 )8.0 88 199 - 13 97 + 9 - 509 16.5 98 225 + 15 129 + 46 
o 

601 17.5 93 19813 85 + 1 r:i. 
602 20.0 90 242 44 110 + 28 

o 605 17.0 95 269 53 121 + 23 
C 

98 211 + 4 98 + 23 701 17.5 .. 702 17.5 98 279 + 54 102 + 24 

"' 703 17.5 98 221 + 16 94 + 14 
704 17.5 85 218 + 14 92 + 14 
705 19.0 96 292 + 96 147 + 72 

801 16.5 95 204 + 9 99 + 9 

szerc>g iinnyc.ih. Na najwi.ększą uwagę zasłu,giujc- po
pu lacju 44113 ,i inne .z ,pow. ,kosow'likiego. !która z.a 
równo w Sawach jak i w Wilmite prrewyżs1zyła wy 
sok.ością ,wror.rec. Konopie wroroowe z Ord~inacj: 
w \Vys,uczce, jak widz'.1my ·z ot,rzymanych wyni
ków. wysunęły si-ę na czoło p-0,równywanyd1 po
pulacyj. 

l\h specjałne pocłlkrcś.l·en,i<.• zasłu~uje duża 
w-spólzall!żność międ17.y wagą 1000 ziąm oraz wyso-

Tablica 2 

o s A R N y 

Głowacze Ogólna Płaskonie Głowaczt 
ilość roślin !I ość rośli n ilość rośli n ilość roślin 

na I m2 na I m1 ua t m1 na I m' 
± od wzorca ·ł od wzorca :±- od wzorca -t od wzorca 

-

126 + 13 187 - 4 82 - 6 105 + 2 
129 23 186 - 14 89 + t 97 - 15 
130 + 14 188 - 9 92 5 96 - 14 
130 + 7 19S + 3 82 + 2 113 + 1 
137 + IO 185 - 15 85 + 1 100 - 16 
llO - 3 183 - 17 80 - t 103 - 16 
tl4 + 12 169 - 31 76 - 9 93 - 22 
102 + 22· 179 - 13 78 - 10 101 - 3 
96 - 31 189 - 3 93 + 4 96 - 7 

113 + 2 188 - 6 92 - 96 - 6 
132 16 168 - 26 79 - 14 89 - 12 
148 + 30 177 - 14 80 - 10 97 - 4 

113 - 20 172 - 28 74 - 18 98 - IO 
177 + 20 227 + 56 115 + 27 112 + 9 
127 + 2 209 + 12 99 + 7 110 + 5 
126 - 183 - 16 87 - 7 96 - 9 
145 + 24 210 + IO 87 - IO 123 + 20 

105 - 195 + 12 89 - 4 106 + 16 

kości,ą roślin. Populacje o mniejszej wadze 1000 
ziaT.n ustępowały W)"LSOkością popufacjot1n grubo
ziarn. Tabl. 5 i 6 s!r. 34, 35. Zjawi..._koito nie jest przy
padkowe, iniejedinokrotn;e spdty!kaimy w Jiłera1urze 

l\\17Jmia,n1kii o więk~ze j watd:ze 1 OOO zf,arn -rns południo
wyoh 'konopi w porównaniu z rasain,i środ'kowo-eu· 
~"Opej,slkimi i półoocnymi, tym nie mniej :nie spod1.it>
wa1H6-my się żeby na tak niedużym terenie, ja1k tr
mn. •z którego IJ)OClhocbJiły pobrane próhk•i, mof.{ło 

Zestawienie zbadanych pl. z poszczeg. woj. według odchyleń długości łodyg od wzorca 
( osobniki męskie). 

Odchylenia długości łodygi od wzorca w cm 
Województwa 

-40.1-50.01-3 '. t-40.0 ,-=20.1-30.0 -20.1-10.0 -10.1-0.9 li +o.1+10.0 I +10.1+20.o 

W Sarnach. 
I t. Lubelskie . . . I 6 3 - - - -

2. Poleskie . . - - 4 - - - -
3. Lwowskie . . . . I 9 12 15 I - -
4. Wołyńskie • . . - 2 6 Ił -

I 
- -

5. Tarnopolskie • . - I 
- 2 16 9 -

I 
-

6. Stanisławowskie . . - - - 4 12 I 3 -
Razem. . 2 

I 
17 I 27 

I 
49 21 3 -

W Wilnie. I -
I 

I 
I. Lubelskie . . . . . 2 I 5 2 - - - -
2. Poleskie . - 2 2 - - - -
3. Lwowskie . 3 7 8 15 2 - -
4. Wołyńskie . -- I 

; 

' 5 13 3 - -
5. Tarnopolskie • 

I 
' I 10 11 4 . . . -- - -

6. Stanisławowskie . . - - 1 4 6 7 2 

Razem •.•.. , 5 15 19 42 22 11 2 
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Zestawienie średnich wysokości (długości słomy) osobników, męskich I teńsklch oraz odchyleń 

od wzorca 123 populacyj konopi zbadanych w Wilnie I Sarnach. 
Tablica 3. 

PŁASKONIE (męskie) GŁOWACZE (teńskie) 

Nr WILNO SAR NY WILNO SARNY 
popu 

Średnia f Odchylenie .śr. dł. Odchylenie śr. dł. ś„dn;, 11 Od<hyl'"i' i,. dl. Odchylenie śr. dł. 
l1cji Długość Długość 

długość . słomy od \\ zorca ogólna słomy od wzorca długość ! słomy od wzorca ogólna słomy od wzorca 

słomy I I słomy 

I±%% 
słomy I słomy I 

w cm I, ± cm ± % % w cm ± cm w cm :1 ± cm ± % % w cm ± cm ± %% 
I, 

I 
I 

1-26.05 
I :, 

0001 170.84 -33.55 -16.41 112.31 -19.09 147.39 -25.37 - 14.68 108.25 !-15.73 -12.69 
002 162.04 · - 31.54 -16.21 110.67 -28.22 -20.31 139 70 -20.92 -18.10 109.73 -14.'25 - 11.49 
003 162.25 -26.41 -16.46 110.07 -28.83 -20.75 150.42 - 11.75 - 7.24 104.57 -19.40 -15.65 

202 178.25 -27.50 -13.36 121.89 -21.44 -14.96 151.14 -18.97 - 11.15 113.63 - 9.09 - 7.41 

1001 179.73 - 9.02 - 4.78 127.96 -10.98 - 7.09 153.77 - 6.01 - 3.76 120.9ł - 1.78 - 1.45 
002 181.08 -14.81 - 7.56 129.13 -18.01 - 12.15 154.75 - 12.81 - 7.64 120.47 '+ 0.18 + 0.15 
003 179.65 '-13.00 - 6.74 123.42 - 19.05 -13.37 159.65 - 5.79 - 3.50 122.25 1.97 + 1.64 
004 18683 1- 6.66 - 3.H 130.23 -12.23 - 8.58 160.24 - 7.01 - 4.19 115.25 li-- 5.37 - 4.45 

li 

201 174.49 -17.19 - 8.97 125.18 - 12.63 - 9.16 148.87 -12.23 - 7.59 115. 77 11- 11.741- 9.21 

301 166.81 : - 18.43 - 9.95 110.67 - 31.23 - 22.01 148.63 - 9.33 - 5.91 113.50 :1-11.60. - 9.27 
302 174.04 I -18.30 - 9 51 115.41 -26.40 -18.67 147.89 -13.10 - 8.14 117.27 ! - 784 - 6.27 

i li 

I I 
101 18033 ; - 24.13 -11.80 124.33 -15.07 -10.81 153.61 - 4.30 -12.18 120.49 :I= 7.89 - 6.14 
103 169.42 i -24.83 -12.78 119.88 - 19.43 - 13.95 153.84 - 9.04 - 5.55 115.62 5.02 - 4.16 
104 173.82 - 13.69 - 7.30 119.47 -19.94 -14.30 154.66 - 4.92 - 3.08 111.83 - 8.81 - 7.30 
105 171.54 -18.22 - 9.60 113.89 -- 27.41 -19.40 149.38 - 11.81 - 7.33 109.78 -14.47 - 11.64 
106 154.33 -31.68 -17.31 107.59 -33.46 -23.72 137.46 -19.37 -12.35 106.52 -17.73 -14.27 
108 174.42 -12.86 - 6.87 120.61 -20.69 -14.64 158.48 - 7.26 - 4.i8 114.62 - 9.77 - 7.92 
109 174.93 -19.74 -10.14 117.77 -22.54 - 11.08 15416 -14.92 - 8.82 120.98 - 6.S3 - 4.78 
110 180.32 - 15.67 - 7.99 118.57 -21.74 - 15.49 163.64 - 7.52 - 4.39 113.49 -14.02 - 10.tO 

' 
I 

- 11.36 -26.95 -18.99 152.97 117.20 - 6.32 401 171.03 - 21.93 114.95 - 9.35 - 5.76 .- 7.91 
403 172.30 -18.28 - 9.59 124.50 -12.96 - 9.43 145.82 -15.79 I - 9.77 120.81 - 9.85 - 7.54 
404a 191.63 -10.06 - 4.99 127.74 -11.55 - 8 29 166.52 - 6.55 - 3.78 115.54 - 955 - 7.63 
404b 187.77 - 5.59 - 2.89 136.38 -13.80 - 9.19 162.24 + 3.40 + 2.14 127.94 - 1.30 -10.06 
405 189.89 -16.00 - 7.77 139.19 -11.00 - 7.32 169.74 + 0.15 + 0.88 130.76 + 1.52 + 1.18 
406 175.15 - 22.19 -- 11.24 137.59 -12.84 - 8.53 152.95 -15.89 - 9.41 126.97 - 2.27 - 1.76 
407 179.00 - 11.99 - 6.28 134.96 - 17.49 - 11.47 157.08 - 3.40 I - 2.12 129.06 - 2.83 - 2.14 
408 16835 -20.38 - 7.98 135.00 -17.46 - 11.45 154.02 - 7.64 , - 4.72 128.78 - 3.11 - 2.36 

2003 150.82 -44.48 -22.77 113.74 -38.72 -25.43 145.20 122.67 9.22 6.99 -16.79 -10.36 - -
004 156.98 -37.51 -19.29 102.70 -36.51 -26.23 152.38 - 6.66 - 4.19 124.65 - 6.45 - 4.92 
005 153.30 -37.98 -19.85 117.61 -29.47 -?.0.04 126.71 -33.01 -2067 121.27 - 9.96 - 7.59 
006 146.05 - 52.91 -26.59 104.20 ·-42.88 - 29.15 139.84 -33.94 -19.53 107.21 -23.90 - 18.23 

' 

101 177.27 -20.40 -10.32 138.80 -13.99 - 9.16 149.87 - 14.99 - 9.09 121.40 -11.54 - 8.68 

201 175.68 -18.55 - 9.55 124.45 -12.63 - 9.21 153.32 - 0.89 - 0.58 122.02 + 7.89 + 6.91 
202 180.17 -18.99 - 9.54 129.30 -16.51 - 11.32 154.98 -13.01 - 7.74 133.03 - 1.71 - 1.27 
203 180.72 -19.37 - 9.68 127.77 -17.97 -12.33 151.48 -25.17 -14.25 117.73 -22.20 -15.86 
204 17784 - 19.09 - 9.69 124.64 - 21.11 - 14.48 155.33 - 8.13 - 4.93 120.01 -1247 - 941 
205 181.51 -19.16 - 9.55 127.81 -17.19 - 11.86 163.65 - 4.17 i - 2.48 120.08 -21.46 -15·16 

I 

301 173.89 -17.26 - 9.03 124.11 -21.66 -- 14.86 154.57 - 7.48 - 4.61 117.42 -15.39 -- 11.59 
302 172.88 : - 16.84 - 8.88 124.54 - 21.23 -1456 142.84 -16.91 -- 10.58 116.79 -16.01 -12.06 
304 170.33 r- 24.25 - 12.46 130.05 -17.09 -11.61 152.12 - 9.39 - 5.81 128.42 - 1.90 - 1.45 
305 157.72 1- 30.58 -16.24 124.72 -21.88 -15.92 142 46 -14.02 - 8.96 . 111.1.55 -12.15 - 9.03 
306 170.19 1-19.49 -10,74 129.98 - 16.621-- 11 34 147.48 -11.75 - 7.38 117.41 - 13.29 -10.17 
307 173.13 ::-15.31 - 8.12 116.33 :1-27.93 -19.36 150.29 .- 10.16 - 6.33 115.49 - 13,75 ,- 10,6ł 

I 
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Nr 

popu-

lacji 

2401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 

501 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 

701 

802 

902 
903 

3501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 

4001 
002 
003 
004 

101 
102 
103 
104 
105 

201 
202 
203 

301 

30 

PŁASKONIE (męskie) 

WILNO SARNY 

Średni3 I Odchylenie śr. dl. ~d,hylonio ś,. dl. Długość 
długość 

słomy od wzorca ogólna omy od wzorca 

słomy 

\± 
słomy 

± cm \ :!.: \% w cm ± cm %% w cm 

I I 
126.3911-17.23 119.oo I -19.48. - 9.80 -12.00 

112.00 I -17.21 - 9.09 121.96 

1 

_ 19.84 -13.99 
173.03 -17.76 - 9.31 127.88 - 16.98 - 11.72 
186.15 - 8.82 -- 4.52 122.48 - 23. 73 -16.23 
181.83 -15.00 - 7.62 129.62 -16.60 -11.35 
17 4.11 -24.67 - 12.41 128.09 -20.97 -14.07 
179.10 -14.88 - 7.67 130.19 -20.82 -13.79 
185.39 - 8.59 - 4.23 132.21 -18.80 -12.45 
177.53 :-20.73 -10.46 132.99 I -14.91 -10.08 
177.51 1- 16.84 - 8.66 127.38 I -20.12 -13.64 

I 

167.03 -30.75 - 15.55 115.87 -31.64 -21.45 
173.95 -21 75 -Il.Il 124.40 -23.11 · -15.67 
173.02 -18.01 - 9.43 143.76 - 2.55 - 1.74 
151.18 -47.08 -23.75 109.23 -37.08 -2!.34 
146.65 -50.23 -25.51 112.49 1-33.84 -23.12 
161.07 -37.58 -18.92 115.84 -34.64 -23.02 
170.48 -35.07 -17.06 124.44 -26.04 -17.30 
161.73 -36.92 -18.58 114,12 -3fi.44 -23.69 
149.08 -45.08 -22.69 110,82 -31.59 -22.18 

169.02 -22.36 - 8.32 127.39 - 19.67,-13.37 
I 

171.14 -20.75 -10.80 132.06 - 10.381- 7.29 

146.82 -42.61 -22.49 109.81 - 32.97 - 23.09 
142.36 -51.50 -26.56 106.45 - 36.331- 26.44 

171.67 -22.52 -11.60 114.14 - 30.51 -21.()9 
161.59 -33.86 -17.32 119.87 - 23.67 - 16.49 
135.89 -44.55 -22.45 111.54 -34.35 -23.54 
158.05 -33.23 -19.48 113.84 -31.45 -21.65 
163.01 -33.32 -16.97 115.67 - 29.61 -20.38 
163.53 -33.29 -16.91 116.77 -28.51 -19.62 
158.76 -38.06 -19.31 109.87 -35.55 -24.45 
152.27 -48.82 -24.28 107.41 1-32.92 -23.46 
141.71 -58.86 -29.35 103.67 -4).76 -28.71 
170.25 -29.45 -14.75 115.13 -3).83 -21.66 

176.17 -18.03 - 9.28 152.38 + 2.67 + 1.78 
199.14 + 10.70 + 5.f.8 146.33 - J.85 - 1.25 
199.76 + 7.17 + 4.05 139.45 -10.67 - 7.11 
178 73 -15.37 - 7.92 142.79 - 12.90 - 8.28 

199.93 - 0.83 - 0.41 148.01 - 2.42 - 1.61 
214.71 ,+ 7.71 + 3.72 143.49 - 6.28 - 4.19 
196.72 I_ O.IO - 0.05 138.58 -14.98 - 7.76 
197.18 

li+ 
3.71 - 1.85 146.44 - 2.43 - 1.63 

191.Sl 1.48 + 0.78 148.34 + 0.41 + 0.28 

173.71 -29.71 -14.61 13898 - 9.49 - 6.39 
179,62 -10.22 - 5.38 138.78 - 9.54 - 6.43 
179.53 : -12.82 - 6.66 ltl.02 - 9.88 - 6.55 

I 

l-12 89 188.41 1- 9.36 - 4.73 138.00 - 8.54 
I 

I 

Tablica 3. 

GŁOWACZE (żeńskie) 

WILNO SARNY 

Odchylenie śr. dł. Odchylenie śr. dł. Średnia Długość 
długość 

słomy od \\-Zorca ogólna ' słomy od wzorca 

słomy 

\± 
słomy · : 

w cm ± cm %% w cm ± cm ± %% 
I I 

156.40 - 7.52 - 4.59 117.68 -10.25 - 8.01 
147.13 -16.26 - 9.95 111.92 -13.61 - lo.84 
149.83 - 9.78 - 6.13 118.70 - 7.71 - 6.10 
158.96 - 3.35 - 2.06 117.06 - 7.75 - 6.21 
150.39 -14.50 - 8.79 119.07 - 5.74 - 4.6:l 
149.54 -21.04 -12.33 123.30 - 4.21 - 3.30 
150.42 -11.06 - 6.85 127.33 - 1.96 - 1.52 
166.54 - 5.06 + 3.13 116.87 -14.18 -10.82 
160.14 - 11.13 - 6.50 117.50 - 14.53 -11.00 
158.03 - 6.61 - 4.01 125.25 -- 3.55 - 2.76 

155.69 -13.02 - 7.72 114.44 -14.35 - 11.14 
148.50 -20.32 -12.04 121.32 - 7.47 - 5.80 
146.79 - 19.70 -11.83 122.49 - 7.14 - 5.51 
145.67 -24.11 -14.20 115.37 - 11.25 -1099 
135.38 -31.38 -1881 111.06 -18.56 - J.ł.32 
144.62 -25.16 -14.82 115.75 -13.81 -10.66 
151.05 -19.59 - 11.48 116.54 -13.02 - 10.05 
150.86 -18.92 - 11.14 108.29 -21.27 -16.42 
147.20 -23.29 -13.66 97.08 -23.04 -23.02 

I 

146.51 '-13.73 - 8.57 121.58 -- 13.97 -10.31 
' 

152.81 - 15.05 - 8.96 108.84 1-13.91 -11.33 

129.11 -29.66 -18.68 10657 -16.39 -1333 
139.47 -24.35 -14.86 104.07 -19.10 - 15.51 

152.43 -13.65 - 9.18 107.18 1-11.71 - 9.85 
157.01 - 6.18 - 3.79 111.53 -10.08 - 8.29 
145.61 -17.06 -10.49 109.13 - 10.o.t - 8.42 
152.84 -10.48 - 6.42 108,15 -15.12 -12.26 
151.36 -13.28 - 8J\7 114.92. - 9.57 - 7.69 
153.51 -10.59 - 6.45 115.13 - 9.36 - 7.52 
155.28 -10.62 - 6.40 118.62 . - 4.65 - 3.77 
143.25 -2208 -13.35 117.12 i' - 6.75 - 5.07 
143.70 -26.23 -15.45 112.83 - 10.54 - 8.54 
153.08 -17.14 -10,07 117.09 ' - 11.39 - 8.86 

I 

165.99 - 1.78 - 1.06 131.89 + 1.89 + 1.45 
190.IO +12.16 + 6.83 123.85 + 2.87 + 2.37 
174.12 1+ 9.99 + 6.09 117.78 -10.81 - 8.41 
152.89 - 11.01 - 6.72 129.63 : - 1.03 - 7.88 

I I 

165.83 ,-13.67 - 7.65 126.06 : - 4.60 - 3.52 
170.45 -14.~0 - 8.04 118.39 I + 6.30 - 5.05 
172.26 + 1.60 + 0.94 128.86 I 0.08 + 0.06 
164.46 - 14.59 - 8.15 126.20 3.07 - 2.37 
152.88 - 680 - 4.26 123 18 I 3.89 - 3.06 

i 
! 

164.82 -10.21 - 5.83 120.16 I - 4.71 - 3.77 
145.31 -14.37 - 9.00 121.92 ; - 2.95 - 2.07 
15].06 -13.22 - 802 118.46 I - 4.59 - 3.73 

169.24 + 0.42 + 0.25 118.08 - 8.03 - 6.37 
/ 
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Tablica 3. 

PŁASKONIE (męskie) GŁOWACZE (żeńskie) 

Nr WILNO SARNY WILNO SARNY 

I 

popu- Średnia Odchylenie śr. dł. 
Długość 

i Odchylenie śr. dł. Średnia Odchylenie śr. dł. 
Długość 

Odchylenie śr. dł. 
lacji długość 

słomy od wzorca ogólna ~omy od Wlorca długość 
słomy od wzorca ogólna słomy od wzorca 

słomy I± słomy słomy 

j± 
słomy 

I±%% w cm ± cm %% w cm i ± cm :±- %% w cm ± cm %% w cm ± cm 
I 

' 
I 

11 
4401 202.13 i+ 4.23 + 2.14 148.31 - 2.34 - 1.55 176.76 + 4.98 119.96 0.99 - 0.82 1,+ 8.38 -

402 202.40 i+ 5.81 + 2.96 138.80 - 1.57 - 1.12 181.95 i:+ 12.70 t 7.50 113.34 + 3.40 + 3.09 
403 2os.9t 1. + 16.36 + 8.63 145.93 + 0.12 + 0.08 172.02 11+ 10.11 6.24 118.69 + ].69 + 1.44 

,I 

501 195.76 :1+ 1.17 + 0.60 138.11 - 7.70 - 5.28 164.70 + 0.96 + 0.58 119.13 + 2.33 + 1.99 
502 196.71 1: - 1.11 - 0.56 139.92 - 3.53 - 2.46 168.23 -14.43 - 9.14 115.95 - 4.15 - 3.46 

503 194.58 1- 2.45 - 1.24 137.92 - 3.59 - 2.54 165.62 - 1.021- 0.62 118.00 + 1.53 + 1.31 

I ! 

6101 193.95 il- 4.36 - 2.02 137.21 - 6.59 -- 4.58 171.81 + 9.05. + 5.56 117.79 + 0.13 + 0.1 I 

' i 
201 182.82 -20.56 - to.li 117.46 -25.28 -17.71 153.18 - 19.26 ! - 11.17 109.60 - 9.98 - 8.34 

301 190.26 - 0.19 - O.IO 136.72 - 7.30 - 5.07 163.06 - 0.41 - 0.25 117.36 - 4.89 - 4.00 

302 ]9J.3] I + 247 + 1.31 129.34 - 9.88 - 7.10 160.91 + 1.00 + 0.62 111.36 - 4.45 - 3.84 

305 187.36 + 0.46 + 015 132.63 - 7.10 - 5.08 161.25 + 5.30 + 3.40 115.25 + 0.09 + o.os 

306 198.21 + 2.32 + 1.18 129.80 - 15.47 -10.65 165.94 - 0.45 . + 0.27 121.17 + 4.10 + 3.50 

401 182.27 1-10.52 - 5.16 134.44 - 8.99 - 627 164.56 - 4.33 - 2.93 112.96 - 2.20 - 1.91 
402 182.70 -12.82 - 6.56 128.39 -15.62 -10.85 156.85 - 7.29 ;- 4.39 114.53 + 1.29 + 1.14 

403 187.92 -- 5.02 - 2.60 133.06 - 9.46 - 6.64 161.12 - 4.83 - 2.91 110.47 

1= 
6.51 - 5.57 

404 195.31 + 0.48 + 0.25 129.73 - 14.38 - 9.98 163.89 - 9.81 - 5.65 111.06 6.18 - 5.27 

I I 
,' 

501 181.45 i-13.41 - 6.88 125.89 - 18.71 -12.94 155.16 - 9.62 - 5.83 114.07 - 3.60 - 3.06 
502 182.94 - 3.75 - 2.01 130.87 -15.72 -10.72 164.83 - 0.71 - 0.43 114.08 - 4.63 - 3.90 
603 181.44 -11.16 - 5.79 130.94 -16.48 - 11.17 15339 - 6.29 - 3.94 116.05 - 2.60 - 2.19 
504 184.67 -10.09 - 5.18 136.38 - I 1.61 - 7.85 154.61 - 1.57 - 1.00 116.58 - 1.12 - 0.95 
505 182.34 - 856 - 5.52 139.26 - 6.72 - 4.60 157.28 - t.04 - 0.66 116.25 + O.li + 0.09 
506 189.92 -14.40 - 7.05 131.43 - 13.74 - 9.46 160.75 - 9.32 - 5.84 114.99 - 1.62 - 1.39 

507 185.60 - 8.57 - 4.41 127.53 -18.31 - 12.55 165.44 + 0.41 + 0.25 114.74 - 2.82 - 2.40 
508 187.52 -10.54 - 5.32 134.73 -11.04 - 7.57 170.64 + 3.96 + 2.38 116.02 - 2.04 - 1.73 
509 178.52 -15.22 - 7,86 134.06 -1 t.96 - 8.25 150.82 - 7.74 - 4.88 115.76 - 3.61 - 3.02 

601 185.96 - 5.29 - 2.77 129.34 -16.75 -11.46 167.21 + 8.72 + 5.50 114.79 - 3.26 - 2.76 

602 183.55 - JO.Sł - 5.43 128.90 -17.19 - 11.77 156.31 - 3.82 - 2.38 114.89 -· 3.16 - 2.68 
605 183.30 - 6.54 - 3.44 129.77 -12.tl - 8.54 159.30 - 1.66 - 1.03 115.68 -- 2.85 - 240 

701 182.93 -10.71 - 5.53 124.87 -1866 -13.00 159.00 I_ 053 - 0.33 107.45 - 7.15 - 6.24 
702 171.72 -12.96 - 7.02 124.76 -22.25 - 15.14 159.49 I+ s.59 + 5.69 110.47 - 9.38 - 7.83 
703 181.28 - 9.79 - 5.12 130.15 -- 15.31 -10.53 156.02 - 4.59 - 2.86 111.86 - 6.12 - 5.19 
704 178.80 -15.15 - 7 81 126.75 -19.07 - 13.08 150.37 I -13.45 - 8.21 112.63 - 7.26 - 8.06 
705 183.12 - 4.71 - 2.51 131.27 -16.69 -11.28 156.68 - 0.09 - 0.06 116.78 - 2.51 - 2.10 

I 

801 187.20 - 5.48 - 2 84 133.29 - 8.68 - 6.11 157.22 
1-

9.85 - 5.89 111.32 -12.15 - 9.84 
I 

się zaZJnacizyć itak <kl,l-dko sięgająct" zróżniczkowa. 

nie wa~i absollutnej nas,ienia ·zesipolone z cechą 

wy.sok.ości łod1ygi. 

niższP o 50 cm niż w W~lnie. Redukcja wy~;o,Jrn~ci 
osohn~ków żeńskich (głowaczy) w Samach wyniosła 
28,6 cm. 

Reasu,mując oh·zy1ma11w wynilki, nalC'ży pod
k1reślić, ilŻ warunlki doświadczenh w WHniie były 

bardznej odpow~ednic do porównadczego badania 
w~·sokości haidUfllych populacyj niż warunki Sarn. 
gdzie w1JroSll 1roś.l:n został zahammvan,· i z.różni· 

cowanie po_szcze,gó,)nych populacyj było mnie,j,;zr 
niż IW\ Wilnie. W szczególności osobniki męskie 

(fllaskonie) u odmia'lly wroroowej w Sarnaeh były 

Przeprowad•mne przez nas hadanfo przema
wiają z.a łe'zą glos.zącą, że Hnia Ka'f!pat i Dnfostni 
prawdopodobnie stanowiła granice zasięgów kono
pi połuldniowych i środlko\Vl()-eucopejskich, że na 
tej linii następowała wymiana obu ras przekracza
jących ,1mię swoich natura.łlnydl zas,ięgów. 

Obeeność w ąiedakikiej odłep>śei papułłeyj 
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Współzaldnośt między odchyleniami długości słomy poszczególnych 
A. Rośliny męskie (plaskonie) . 
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populacyj od długości wzorca z doświadczeń w Wilnie I Sarnach. Tabl. 4. 

Wzorzec O 8. Rośliny te(tskle (głowacze). 
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Wilno. Współzależność między wagą absolutną nasion a długością łodyg osobników męskich. T•łliea · 5. 
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Wilno. Wspólzaldność między wagą absolutną nasion a długością łodyg osobników leńskich. Tablica 6. 
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znarz,nfr ,różniił1cycl1 s~ wyli-Okvścią 1prwma wia, że 
i111t,rodiu.kcja ,kooo,p'i ,pofodoniowy~h z sąsiedni.eh 

\Vęgit•r, R,unnJrnnii ,lu.b 'lla'Weł z da•IMych Olkolic (Ju
gosławi,a) ,prawdopodobnie mhła miejsce w cza
sach niezbyt odiegłych. 

Pot1i~enetyczne poc,hodzenie konopi 'południo 
wiej Poits.ki inie jest Siba.Tf'j daty, gdyf w p,:zcdwnyn1 
razie wobec obcop)"lności IIlastąpiłolhy większe wy 
równanie rpopulaC)"j, .zlllrÓwillo pod w:zi.grlęd'"·m wy 
solkości, jak i wagi obsd1. nasion, niż obserwowane 
p,i,zez nas w na~ych ~wiaoozi.'111:l.ch. \Y okl'\.,>.<nF 
przedwojennym od.bywał się stały przepływ nasion 
z \Vęgier, Barnalu ,Slawonii i Chocwacji, a nawet 
z Italii. 

TEODOR ZANKOWICZ 

36 

Wyżej przy.toc.1J011e wy,niki W'Slka:,mją na moi;. 
)itwość ror,ganiitowania w ,połiudniowych ·powiafuch 
na szeroką skalę ma1Sowej sŁ'llekcji konopi, ły,p·u 

poś!redniqro, k1óre mogą ibyć .uprawiane i m.ł. wilk. 
no i na nasiona. . Poniewaiż konopie Ile d~ają 
zupełnie dolbrize na terenie całego k1,aj1t, u nawm 
w północnej Wiileńszczyźnie, przy.:1yniłoh_v się .to 
memie do podmf es:enia, wydajności lw!Okm.a, jego 
jakośoi oraz standacyzacji. 

Ze Wtzgdę<iu na podwójne użyl1k,nv,rni~ i ,łu,żą 
wy,dajność nas-ion, co nie jednokrotoic mogJi,byśmy 
shwiood7.dć w doświiaoozeniach 1porówna ?.: "z-ych, 
u!wlłache1ni011e konopie podolskie mają nie mniej
sze znaozenoie, niż konopie południowe: włoskie l.ib · 
jugosłOIW'i'ańsk.o-węgierski,e. 

Uwagi o uprawie konopi w Jugosławii 
i .na Węgrzech*> 

Obsza·r ziemi pod konopi.ami w .Jugosła:w.i• _j-e..,,t 
\\i:ęksizy od obs.zaru zasiewu koat<J1pi w Polsce. Za
siew konopi, oałkowity iplon wł-ókna i plon włók
na z 1 ha przedstawia laiblica I wt,diług danyd1 
Uf!zę<lowc>j s-tatystykti. 

Tablica I. 

Powierzchnia zaslev;u Plon włókna w q 
R o k 

Zasiano 1' Sprzątnięto Całkowity I Plan z 1 ha 
ha ha plon w q w q 

1928 31.146 28.186 180.606 6.4 

1929 32.716 31.146 262.446 8.2 

1930 38.112 37.492 330.810 8.8 

1931 27.517 26.249 219.415 8.4 

1932 27.136 25.016 212803 8.5 

1933 30.775 30.394 278.633 9.2 

193ł 37.6.56 36.907 375.964 I0.2 

1935 44.059 43.014 375.406 8.7 

1936 57.276 52.790 519.506 9.8 

1937 56.301 54.772 1~.169 9.1 

"') W 1935 c. p; prof. dr J. Je~in odbył podróż nau
kową d,1 .iu~ła" ii, \\ ''il'K"r i lłaW. \\'r.iżenia z tej wy• 
cieczki zostały opublikowane' nakładem Towanystwa Lnlar· 
i.ki,•g. w \\"i!nic w r 1937 r t .• 1-'prawa : wypr1w:i kUłnpi 
w IIOilii, J.ugosla,wi,i •i na Węgrzech". W 1938 r. 1.ol91aJem do:!· 
legowany przez Towa.rzyst-wo Lnia,nkie do Ju~ławii i W,:
!fier, c.elem do,kla,d,nL>go zapoznania się z uprawą .j pnzeróbką 
konopi w łycłi krr.1ach. Pirzy opmoowaruu niniej~o arty 
kulu korzystałem z wym. pracy prof. .J~1ii11a i z zebr8łlyoh 
J\'las.n_ych materiillo•.v. 

Uprawa 1konopii w Jugosła:wii ;~centrowa;. 
łia s'ę na terenach, S1pecjaJln:ie nadaijącyoh si,ę do ,iclt 
upraiwy. \V ten sposób pows,tały namra'l,nc rejon)' 
uprawy ikonopi, jaJk np.: w 11dudlrriowej częśd 
k 1raju L~kowac, Nii~. w ,półlnoomJ.j - Baćka. Ba
mtł, Słaiwonja itd. Tab. 2. 

Na pierwszym miejscu pod wąlę<lem nasiłe
nlia zasiewu tkonopi m.ajduje się 1))0Wlia,t odzac'k i 
(Odfaci). tabl. 3. kltóry zajmuje obslzal" 70.810 ha, 
w tej liczbie 54.831 ha ziemi ornej i zasiewa roomie 
ponad 8.000 ha konopi czy1Ji drca 156/o ziemi arnej. 
N a całym ·t(-'I'yił011ilnm pow,iatu ma jduje ·si,ę 15.107 
gospoda1retw. Pod wm::;:lędettn w,iełko.ści ~allx:z,a1m,y je 
do śiredlniej wtielkoki. Poz.a 1k0111opiami najbalfdzi-cj 
roztp0wszoohn.iOfI1ą jest uprawa ,pszen:lcy, kukury
dzy, owsa, w0nogtron i ohmilelu. 

Najbaird!Zli~j ,z,aaiwanrsowani w u;p,rawie j prze
róbce konopi są osadnicy pocbodzenm niemiec
ki'iego. (Osadnictwo iz cłzta.sów Marii Tere5y). 

Poza tere.nem pow: atu odiżack1i~o. ,upra,wa ko
n,opr w ~ka1Jii przem~łowej •ro1Zwri.ja się w powfa
tach: Apallin i Baćka Palai111ka. Tab. 4. 

Te tbńcy powwały ltlwoi,z:ą rejon, w k•tórym, sroze
gółirf'e w oslla/ln:ic:h C'ZJ31Sach, rollSzerro S'ię UJ>rawa 
i prze.róbk•a 'konopii na włok.no. 

Poprzedn'-o konopi,e uprawiane w tych rejo
nach słUlŻyły do roispakaija111ia wł·asnyd1 potrzeb do
mowych, a wiięc ·po odipaźdz,:ieo,z,e,ni,u włólkno pod
lbwano czesaD'ifU, potem prz.ędmno i tkano, pro
dlllkując tkanimy-samodz.i:ały, użytkowane do wy
robu bielimy· li ubrań. 

Taki sian rz,ciozv trwał do niL"da-Wllla i wt1ści
wy roowój uprawy konopi, na wet w powiecie od-
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Zasiewy konopi w pow. Odfacl. Tabela 3. 

I 9 3 6 r. I 9 3 7 r. 1938 r. 

Obszar zasiewu w ha Plon włókna Obstar zasiewu w ha Plon włókna 
Nazwa gmin Ili, c. m. c. 

---- .. -~ - Zasiano 
Opsl'ina 

Zasiano Znisz- Zebrano Plon 
Razem 

Zasiano Znisz- Zebrano Plon 
Ogólny 

czo no plon czono plon ha 
ha ha ha z I ha włókna hu ha ha z I ha włókna 

m. C, m. c. 
I 

320 
I 

320 Bal' . - I 9 2.880 360 5 355 9 3.195 320 

Bać. Brestovac . I.OOO - I I.OOO IO IO.OOO 801 - 801 IO 8.010 803 

Bołan • 450 - 450 12 5.400 1.014 100 914 5 4.570 1.059 

Vajska . . . 1.450 - 1.4.50 12 17.400 1.205 50 1.155 6 6.930 1.300 

Deronje . 400 - 400 IO 4.000 450 - 450 IO 4.!iOO 500 

Karavukovo 1.150 - 1.150 8 9.200 594 - 594 10 5.940 898 

talii:' . . 182 - 182 8 1.456 2CO - 200 8 1.600 205 

Odfaci 587 -
i 

587 IO 5.870 612 - 612 11 6.732 880 

Parabui:' 569 - ! 569 IO 5.690 650 - 650 IO 6.500 700 

Pivnice 612 - i 612 IO 6.120 ; 712 - 712 li 7.832 745 

Seleni:'a . 179 - 179 9 1.611 255 - 255 IO 2.550 220 

Srp. Miletii:' . I.OOO - i I.OOO 7 7.000 I.OOO - I.OOO 7 7.000 I.OOO 

Filipowo. 397 - i 397 8 3.176 393 37 356 6 2.136 398 
I 

Razem . . I 8.296 I - I 8296 I 9.62 I 74.803 8.246 I 192 I 8.064 8.4 I 67.496 9.0'28 

Zasiew I plon konopi w Dunawsklej banowinie wg dan. Urzędowej Statystyki w 1937 r. Tabela 4. 

__ -~~siew konopi w ha Plon włókna Plon nasion 
Nazwy ziem 

: Zniszczo-1 Sprzątnięto 
I i powiatów Z11sia110 Z ha w q Razem 

Ilość ha \ Plon \ Plon nasion 
ha I no ha ha plon z 1 ha w q w q 

.1 
I 

I I 
' 

Bai:'ka. 27.649 - - - - -·- - -
Darda 472 - 472 9,6 4.525 53 5 285 

Halina . . . 86 - 86 5,5 474 - - -

Sombor . . 1.112 - 1.112 10,8 12.078 - - -
Bai:'ka Topola 10.1 - 103 IO 1.039 -- - -
Subotica . 40 - 40 8 320 - -

! 
-

Senta 183 2 181 11,6 2.116 ' - I - -
' 

Starł Bei:'e} 551 - 551 9,7 5.374 2 I IO 20 
I 

2.292 2.292 
i 

Kul11 . . - 10,8 24.818. - - -
OJfaci 8.246 192 8.054 8,4 67.495 I 070 1,2 I 1.320 . 
Apatin 3.137 - 3.137 10.05 31.527 940 1,79 1.670 

Bałka Palanl-a 6.000 - 6.000 7,35 44.IOI 6.000 I, 1 7.050 

Nowi Sad 4.973 34 4.\139 IO 49.792 500 I 0,2 100 

2abalj . 194 - 194 8,3 1.608 2 4 8 

Titd 260 52 208 8,9 1.853 I 7 i 7 

Banat . . 1.197 - - - - - - -
I 

Srem 943 - - - - -

I 

- -
Serbia 1.511 I - - - - - - -

Razem 31.300 I - I - - I - - I - I -



ODMIANY KONOPI. 

\\. 1tl,llalnie1h lalaoh na lt•n·•lorium królt•'>lwa 
Jugosławii .były rorL1poww.t'C.lmi;111c, puza popu l:1c
jaim i lokdnymi, konopil' włosikit•. a11.jalyckil'. Wt:· 
gierskK', rosyjs,kie oraz t. zw. \\-;;•miki. 

\V dęg.u całego !ill'rt'gu lal ko,no1>'it• włrn.,kic 

i,mpm1owano do ,Ju,g<nł:rnii. '.'iajpic1rw i1111po1rlt•m 
1.ajmo\\0,1ły si~ zakład~· roszamicze prywatne>. Tak 
np.: fabryka „Kanapa" w 01łżad do 193:ł r. s,pro
'\\"a<nała co nJlku nasiona konopi z Bolonii ,odcla
jąc je do sh.1wu oko•;CZJnym rolni,kom. :'.'ia~!ępnit• 
importem mjęły s.ię organi,z~1cjc rolnicze i w t H:ł3 r. 
sprowa<bflły 15 wagonów nasion ko,nopi wł()łskich. 
:\'·Jl.'in<ma le n1Solały ,r02Jdlzi.oknw pomiiędzy po'\"\·iiata
mi o wi:,ęlkszym nasiilM1ilu npmwy lc>j rośliuty, tnk, 
że na jc-'dM powiat w~~padło odrnfo 1.500 kg. ,Jako
by w piorwszym roku konop:c impoolowane w pbł
nOC"n<'j J,uigosławiiii dały nw,7Jhy,t cl•ohry nrodr..1j, na
lrnnfa,sit już w rok,u nas.lępn~·m otrz~·mann zada

w:11~niiaj11ce wyniki i obecnie kono:pil' własne s:! 
u1>r.1,wia n C' w zina1CJ1Jn<·j iilo~c i gos,poda rs,hv. 

\V południowej Ju,gosła\\fi. w okolicach :X·iśa 

i Lescovcu, konopie włoskie n:<' trafiły do gm,ę,u 

miejs,co .. ,·y,m rol,1l'iik<1hn i wkTMct• upll'awa ich zo-
sl•ała zaniechana. . 

Konopie allljałyck,i<', s1>rowadzanc J>rz,cd Miku 
la.fy, dały dobre re1nilltaty w południowej, a także 
i półnoonej J,u~o!dawii.. WC'<łług opinói ni~ldóryeh 
roh>~ków, konopie azjatyckie dają włók.no wyżsi1.ej 

j;~kości od konopi włos.kiodh i mie-j6cowyd1. 
Konopi'!(• węgforsikit', hodowli Fleaschmaina, za

częły rozpowswch.n'1ać l,l;ę w ostatnich lalład1, 

wśiród więkS1Zej własinośoi w okodtcacih Xowcgo 
S.Jdu oraiz. w Banacie. Konopie w·ęgil'Nkic dają 
dohl"(' plony 1i są ohwafo,nc pmez właściicieli więk
szych gospocla.rstw; natomiast w Banacie, UIJ>raw:a
nc przez drobnych rolniików, nic ~mfiły na podatny 
g,mnt. Jakoby dają lam gors·zc W)inii1kii i ustępują 
kunopiom ·z Baók,i, Palankoi. 

Konopie rosyjs,kie były s.prowadzarn• do pro
dulooji nasilOil na olej. Uprll'wa tych konopi rozpo
wszeobni'Olla jesit w Ohorwacji, gd.me S4ają kono
pie wzdłue miroz, dróg, oraz wsiewają do bura
ków, kapusty r.1bp. Konopfte I. zw. ,,ruskie" (ro
syjskie) mają krótki okres wegcfa,cji, o~·iągają 1,5 
ml."trową długooć, wcreśnic scthodrą z poJ.a., dając 
wysok1i ,pilon nasion. 

Mówiąc o 'kom.opiach 11prawiany•ol1 na na1siona, 
naileży wspomnieć o ,konopiach pochodwnia ru
muń'ikiego t. ®W. ,,Wircl{", 11prJ1wfanych specjwl
nie na nasiona cło karmienia ptactwa. Orł:m i:ma 
la, o s.:·lnic rozg,ałęz:onych łodygach daje duże> 

plon,y nasiion. ~asiona tych kono.p; hywają częsło 
dos)ipywane do nas'on konop•i w-ł1i,kn,i1silycih, ct,Icrn 
zaifałszowan~a tych os,tatinicrh. 

Konopie „Wirek" ·pop11zc.Jclnio były masowo 
s1)rowadzane z Rumunii, •]cez obecnie J,SJtnieje za
ka1z sprowad11.cnfo tej odmiiany do Jugosławii. 

39 

!\a \\•ęg,rzrc,h rt,wnicż s-1>ol'kah•m konopie na
sicnnt• I. zw. ,.\\'itrck" o lakiicih sa•mvch Cl'rlhach 
jaki·11.· ma la 01,mfana w .J ugosławn1f. '.'ia \Yęg
rz1·d1 t111>ra•wfoj:1 konopie hodowli Fk1i,s.clJ1111ana. 
kl6rymi s:1 za!olit•wa,w więks.zi.• obs·za,ry. oraz od
s:e,wy konopi włosk.i10h; le osilabnir pod wzgl~dl."m 
w~·sokrn~oi łodygi, a tym saonym i plonu. mają więk
szą wartość od konopi ,hodowtli FleilSJOhmana. 

Poza konopimmi Flt~~Sl{'lh,mana i włos,ki,mi mo:i.. 
na na \\·ęgrzreh. sp1:1!1kać szen,g populacyj, pod10-
tlz:1cych z 1rnsion. i·mportnwa,nych 1. rMnyoh k.ra
jów oraz popu]acjc nft•jSC()\\'l'. Plony konopi, za
rów.no w Jugosław:,i jalk 1i na \\·ęgrzcch, po,za po
chod,zeniem inasiion, rl'afożą w dużym slop,niu od 
warunki,w uprawowych, g]l"hy. naw<,Żl."ni.:1 i przed
plnnu. 

PI„ODOZ:\IIAN. 

\\ •. Jugosławii płodozmian z,.1,k•ży od rodzaju 
i,:ll'l,y, wielkości gospoda!J"Stwa, ora,z stanu kultury 
rolniozc j. 

\\' wypadku gdy gld,a jl'sf d1-hra, zawirr;1, 1h1 · 
ż:1 illość Nkładni•ków orlżywcz~'('lh, stosowana jest 
mnnokubliura, I. Zin. UJ>rawiant• są krnopic n•a 
włii,kno w ciągu ktilku la,t z rz~tlu; lak np. mono
kul'lnra jC'SII s1mty,kana w otkol1;ic,a:oh Lt>s.kovca. 
gdziC' konopie Ml s.ian,• na jt'ICLrwj i t<>j sanwj parct>
li w ciągu 6-8 lal. To sa,mo ró\\inici prakty•kujt' 
!llpę i w rejon:ie'\h nacMunajs.ki1C1h, g<l11Jic ~:itos,ują mo
nokulturę po wyoi,ędu lasu. 

Wśród drobnej własności płodo1Jmian jest n'c 
r~g,tila.my; uprawiają konoi>ie po psizt>nicy, kuku
ryd1z~·. w ogirocfac-h o,rnz nahnralnic po konopi·ach. 

Gos,podars.twa ~rednie pod uprawę konopi 
prroz.naoz,ają od 1

/ 12 do 1 /ł ~il•Jnii onwj. silosując 
trój- ł11b ozt~ropolówtkę: 1. konopie, 2. pszl'nie:1, 
:i. kukurydr.a. -ł. pswni'Ca i i11Jne kło.sowe. 

Do ,naJ\\itęc<' j ro2Jpows•zeclmi10nyC'lh roś) i,n 
przedplonmvych na1le-.ży za1Jicz~-ć psiZ('n,icę. roś·•i-.y 
moh,J·kowe ,i ,'tnne ro.41,i.nv, xwłas,zcza na .i<'~·ieni, 

· wc;.l.lś111ie SIC'lhodl1Jące z p~la, co po,zwala ro,Ln'k()lwi 
na wykon.mi,e jc'Sliennej uprawy rol,i. 

Dobre stanowis1ko poci konopi<' dajq r6\\iniet. 
roś,l~ny okopowe, jak kuk;tlJ'~-d,za, bll'raki, 21iemnfa
k1i, Uóre pozostawiają po ~hiC' rol~ doh,rz:c wyro
bioną i odohwasZ'Cl'loną. 

Konopie, u1>ra1Wfane na słomę p0rzosta·wiają po 
sobie glebę oozysrozoną od dbwas,tów. Lprawiają 
po konopiach prreważinic ps.wn'icę. klfó:ra daj<> wy
sokie 1>l<J1ny ziwrna. Im kcmo1>i<' wicześniiej są siko
szone, tym \\ii,ększy jes,t ptlon ziarna, J>S1Zen1icy sia
nej po konopiadh. Po konopiaeth rÓ\\•nież s:eją ku
k,tll')idzę i sad.llą buraki-. W jednym go.sipoclarstwic
na \Vęgrzcoh konopi,e stanowiły przedplon pop
lon ps.zeimlcy. 

UPRAWA ROLI. 

Zabiegi uprawowe po 1.1biorze pszenicy lub ow
s,a; polC'gają na podorywce ścierniiska, po 'któr1i_.j 



11a,slęp11jt• głęlH>ka orka w~·· ko,11\·w:ma w dużyc·.h 

mająl1kad1 11ł1~i{',m parow~1111 na głęhokuśi· :-ł:i Clm , 
a w go,vpn,l•.11rsibwaoh Śll'(•d1,il<'lh. zaip,rzę!.('i~·m -t k•>n
n,·,111. Po o•rce w~·wo1Ji ~ię olborrinilk. kt/,~·y pł~· ·lk u 

1~rz , ·01•uj1· się. i\a oglit j1•si1·1111 :1 ·uprawa roli trwa 
tło gr,11-d,nia. \\'iost~nn:1 u1~rawę zaczy11ia s•ię hro111! · 

mn'iej wi~1·,j 'I'" 8 d1111iadh w~;k u:n,ujc slię ph1n..:,1 or
kę 1Lub k1111El\,walo r , a p~·zNI sa.m~··m siewem 1.110.w-u 
k ult~-\\.tlliOlr ilub l)O',iómie ,ply,lika tlll'lka i brom1. 

Po zm~iew;e - włóka i wał. \Vałow:mi<· ma na 

ct·~u w~·irów11ał1;c 1pow·i<'nv.dm1i,, ro.hi , b~- ułatw ;ć 

o i~oiP ~łom~- 1łit1ri. rrz~ sa nw j zi-Pm i ,v o.g{J!lc urraW'.1 nli pod l:011nr i1• lllll ~i hyć: 

~lairanna . :'\ajwa~niejszyrm mom("fl'lt'flll upraw~- jesU 

,,:,łt."1l111!ka o rk :, jcs 'emi:1. 
\\·yniki głęh(Jlkiej ork'i ohsC'rwo,wał1•111 na par

ct•lad1 zaoranych 'Pługiem iparowym. na klóryc.h 

pa ~~- hrz11żinł' h~·ły izaoranc ,1">1~·,t!ko rługami konny 
mi lll'h woła1nf . Długość słomy ,na polu po głęhoik1:ł'j 

parowej orct' h~·ła wyżs,z•:1 o 50 c,m. 

SIEW 

\V zw,i:1,z!k,11 Zł' zróżnioz,kow:-ini,~111 ,1iprawy ko 

111 1pi ~rn włók1110 i o~ohno 11a z 'arno w _, s.tt:ru.i:: d 1w.1 
z•a1"iaKlinio1..<· ,ro d1z:aje wysiti""' uraGI'. siposóh h .,.1.eoi 11a 
zianw z ·uwz.gl<:dnicnirnn ~1101111 )>łomy. 

Kii,c,rim<'ik uży,tikowainia wMikni·sty w~·,rnaq:1, ~1by 

kon-oip ic były wy1ró\\111a·n C', ,s,tanoiwii{!C zwarty ła1. 

ciit·nk,i<"j ii si11osmlik o w:o <lltugiic>j słomy, co osiijg:i 
si<;. ,poza r fll.'lildyią upr:1 "'ll rolj , przez odprm{led111i:t 
gęsrtość. 

\V poł, 11Cltnliowcj J1111go~a\\i.ili wyis ic wajll k oi10 pi e 
,rt,_'c7'.n ,:,c w iifości oikoło 100 kg na 1 ha; w półnoor1t· .L 

natlidunajsik1iej O~-'~di lk,róles lwa. wyrS'iC'wa j:1 kono
pi <> •w i11ośoi około 80 1kg na 1 ha•). Hozsrlaw:1 
n•,mc z,clk j<"sl ,11 ,za,lcż1niona od ozys lmki pola. ~a 

poladh n ie wyikat1Juj:1cyc h w~'s,tępowania wii,ę'l.,:szcgo 

zachwa•si1Jozc'll1iu: wy1s1:,('iwaj,1 k-o n o:pi c w rz-,:ly co IO 
- 1::J 0111, na1tomi-ast na rpola c,h zach,waszcoonych 
w,,sii,(•w odhnva s.:ię co 20 dm. Ten ostatni ~·po,óh 
w~·S1i:'w11 <~ .je moż,1llOŚĆ l:1<łwp.go p ·iele11ia i rnolyko
wall1i1a 1konop,i , ,gdy inzęrly s:1 S7.Jr.J"Okiie i poz,wa la 

robotrn:lk-orn bt•z w1i,ękiszy,oh ,11,sl'ikodzc1·1 wykon_nYać 

zaihiegi ·picJ.ęgnac~··jne. 

Mość ,r,ośdilin !konopi ,na 1 111
2 .pny rnp:ra•";c n 1 

\\1łók,n-o na porhlawie ddkonanyoh pomiarów, w~·
no~i pnzf'Oiięlnit> 212 r-ośfo1 przy wahaniiach od rn:-\ 
d,o 298. 

\Vvsii,e w km11opi rntih~1wa, s,i<: od połowy ma·r ~.1 

do połowy ,k wicbnia. 
Konop1ie uprawiane lila 1Jia1rno s-:1 s iane w c-zv

s :yd1 1:rosicwaieh luh jaJko wsiC'wk-a , śr&l1•lon. do 
innyoh rośl,iin upr.nw1ycl1. Cel uprwwy 1k-u,m.J1t>i na 

1.ria,mo j est - obrz~·manie •moż'łiwie naj"i i,ę:kszej 

i~Óścii ,nasuo.n , co osii,ągatJ11y 1pnzy La,Nhoo ,rzadkim 
wy,-. icwie, gdy rośilimy -s~l1nie rozgałę1Jiajll !<i1<: i osi:i-
1,:,.,jll ,E111ż:1 ,i1lość nasion. 

~/ 11 .1 ·ion u wa, 17., · 1000 liarn ,·i.rea :w gr. 
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Ahy rn;1i:1gn:1t.': 111.asymail111:1 w~1dajność nasion , 
~.ą s lo:;owa•nf' , r(rż·n<' 1111•!1ttl~- Hf~rawy . z 1krl(.i·~·rl11 w~·-
1n' m11i1111 ~- k,i Tik a. 

,.A". \\'~,s,i(•w k o 1111pi w ~z \' rokit· 111z~-d~- co -Hl 
em 1,->0. tiO i iO <'Ili) : ~tly roś I i ny osi:1 :~aj:1 w~·soko~1·· 
15 --:W cm 1prz1·rywa s:ę jt· 111ol y:k:1 111,h ręcznie pozo

st-.1,wiaj:1c ,rośl ·rny co :w -to 0111 . Poza 1~,111 st·osujc 
si ,ę k,:1l,ka1kll'Ohl{' .mol~ikowanie, oraz nit· tlopuszc1a 

si~ do mcl1-wuszdzcnia. Przy tym sposoh:t' rośliiny 

wylwanzajll <l -użq i111 o,ść w1rsierm1y('!h - p<:dt'~w ~f,r

nyc h. Słoma !~1a h konąpi może b~-ć wyprawiana 
na włokn11. któ.J·1• pos-iada pew1nll w. 11iilośt'·. 

,.n··. s :,e w k111pt'ko w~- w J.Jwadlrnl. 1 Ili >< 1 Ili 

h1,h 1 ,m X 0 ,8 111 . \V ka1ż,tl\''111 1k wadtra o i<· w ozk
rnc-h mi C'jsicad1 w hctil<'g-łoś~i co 10- 15 cm s•.1dzi 

: ,~ę po ki1l1ka ,ziarn k o nopi . Gtly rrn~liny osią~11:1 

dlh1•g,n,ść 20--30 c m ,zos,l,rn ia sii<: w 1każrd~u11 ,kwad
racie -t r< tś.!1 i n\' . Po1!1:.-zas w Ziros lu ocl.11\,wa si<: 1no h ·
kowanie, a p .izro kwilni<:c iC'm gorsze · męslkic oka;.~

nsiuwa s i~. p11w·.·.1lawiaj:1c -1~,tko roślri ,ny wyh:ltnit• 
t~ipo·w,· . H1~ li,11\' 1111,_'·Slk ·it• w~irywa s.i~ p>0 ll,ko11czen·;•11 

p~·fon-ia . 

,, C". Za1siit'w 'k01rn1>i w rz<:tly co 811 em . li~ly ro. 
~r1ny 0&iągrn1 ca :rn Clili wzo1·s/!111. prz('Qi:n-a si~ je 1110· 

t~iką co 40 om. G<ly .rośl rin~· dojd:1 do w~·sokości 
50- HO c m u:rywaj:t wfoncJ10ł'ki w celu polllldze:iia 

clio w _\1Cl1.11nia 1:,rz (·,z nasi:('llllllilk·i ja.k naj"1i,<:k s1.<'j Ho
śo; pt,.'rliów ho:o znyc-J1. 

Prz~- tym s pos'Olhie otr:zy111111jt·m~· d11ż:1 ilo~ć 

,nasirm, IC',CZ słoma si:~.nie ~·ozgał<:1.Ji~ 1 rnyd1 łod-,-~ nir> 
nadajP sii<: d,o przrn10,ln1 na włt'i'k~io i s.ł11.ży jako 
opał. 

Przy uprawiie kono1).ii n a, Z1iamno w ozyshch 
zasiowach ril l1ość ro.(;ili" lll na l m 2 walha s :~ od 16- :1'.?. 

Plaskonie ,plantacji 11asiien.n~1('1h na, mały c.h 

przost1izemiarch są us,uwanc ,pnzoz w yoimrnnie, na 
w1:1ększydh ohsiza,ra oh Sll S'l}rz.:)ł>alflc ,razPm z !,{łowa
cza,mi. 

l\tniPjsiza wł.1·s n1,ść wsie-wa nas,·en.nC' konopie 
d-0 szeregu 1roś· l1 :111. \\iięk~ze obiekty rol1n c ze wz.gl<: 
tłu n-1, 1k,oS11il 1rO'hooi1zny l)I1Z)' ,ręoZln~,m s1)rzęci.e przc
ważlllic• silosuj:1 za,siiC'w c1.y•sl~· kono1-,i nas,h•nnych. 

h , t. I. Wsiewka ~onopi J o buraków . 



Z całej .gamy różnych wsiewek omowrmy naj 
ważniejsze. Konopie W),siewają w rzędy co 70 cm 
pozos1a,wfa1jąc rośHny •w rzędzie co 50 cm; pomiędzy 
kono1)iailni zasiewa się fa.sollę, .któm woześnie scl10, 
dzi z ,pol,a. Takie ,kiU<urzędowe łany konopi wrsłę
pują obok p1a.nta<--ji konopi na włók,no . NajbardZJiej 
rozpowszechniomł i stosowaną je.sit wsid\\1ka ko
nopi do ,kukurydZ1y. Tu /\\1y1st~1ją ró:hnc sposohy: 

jt'<lni ,,1<.ie.waj:1 do 'kukiurydzy rzędowo razem w 
jedll)•lll •nzęd'zie z tf!OŚłrną ,głów111ą, dnu<l!zy wsiewają 
rzut-0w'O. 

Fot. 2. Wsiewka konopi do kukurydzy. 

Pirzy gę!.toj w1.<;1ie,wcc cZJę.(ć .mś~'ln wycina s·ię, 
prvJOst,rnWli,ając . co 1kiitka mtjtfÓw pojedy11czo stoją

ce rośiliiny. K,uk,u,ryrlza sohodZJi z pola woześnriej n,ilŻ 

konopie, lkoore doohoozą po spnT,Qcie k •aozanów 
k11kur)1dzy. J\,f.ając 1ba.rx!IZ10 diużo słoika, ck1hrze do
ohodz.ą. Spotykana jest również ws:,ewka konopi 
pod1(}lmie jak i .malkiu dlo burakćnv cuik!rowych . 

Poza wy1ntl'enliony,mli. spOISobami siewiu kanop1i 
na!.io111nydh spot)1kaimy wśrod dirobnej własności 
porosita,wianie dobrze m-oi..gałęZ1iony10h ,nasien111lków 
na 1Y1antiacjaoh '1lPI"awda111yic1h na wtłóikm,o. 

Siposób ml'esz1mny uprawy konopi, mHjący 110 

celu w pierws.zym nzędzie pirochlkcję naision, a na 
drugam ,pla111Je ,produkcję sio.my, różn:i się od upra
wy kormpii m1 włókno, ,1Jmniej®Zou1y.m o połowę 
wy,,.icwem w ·rzędy co 20 c,m. Brzy tym siposobic 
sp11zęt płask.oni 4 głowaozy odbywa s,;ę jednoeze
śnic w ohwiai, gicly nasiona zao2Jną dodhodz.ić. Ten 
s1)()1SÓb 1111ie da,je wysokliego tp'lon,u nasion, lecz s,tra. 
tę ,t~ pdk,rywa fPlon słomy. Mcttiod,ę tą stosują wiięk
szc g1.1So1>oda,nstwa. 

Konop"e ,n,msiienne s.1 pieorołowfoie piclęgno

wa,ne ,ręczni.c ii ,mia,s,zynowo. ,Arzy wysieW1ie k()ITiopi 
w raędy co 40 om ipmzroh,od•1Ji ~ konnym opeła
ezrm {~mcą) ,Lub nawet pogłębiiaC11.cm co dcrt:,gi 
r7ląd. Pngł~lliaC1Z 1>0(1,os,ta",,ia po solic śfad,. głębo

kości 50 cm ~ szorokości 3 om. 
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SZKODNIKI. 

Ze s,1.lkodni:ków ,j pasor.zytów, jakie wys•tępuh 
na konopiadh w J,ucgosł, :1, ,V1ii, sipot!kałcm na•s1tę,pują

cc: pchełka, czerw, ,:ca,rnro (orobainche). 

Pchelk" konopna (P,-.yloides attenałus) wystę
powała, podc,za·s mego pobyt•u, w 111nacmyc.h ifo. 
śoiach. Odg,ryzała ,lii.śoic konopi, lroz więk.szych 

sllkód 111~e wyTZądlZała. 

Po spiv,ęoie plantacji sianej na wł·ók1J10, przr 
ohodza pchetka 11<.1, plantacje na·saien.ne, łecz i łnrn 

rówu'eż więk1szydh si1.lkód niie W)'•rządza. 
Czerw konopny. Lwrwa ,tego .palSOŻyla że1·,1jc 

wewnąit,r:z łocly,g konopi ,,kJtóre stają się wąitłc i przy 
s~1n1ych wiiotrooh ułamują ,si,ę. 

Hoś•ina broni się ptil\l'ld uszknd1Zcnic111, wyłwa
rmjąc w 1Jl11iejsc.ach ,ZJnait,a<kowanych oogruhfonic łody
~i,. Na jedrncj łody<lire :konopi może 1>m,(lCl'7.)riłować do 
kl'ilik U 1l18'1"W. 

Zaatakowa:nie łody,g występuje ,po za ::~ ewie 
konopi po k1u:kuryidzy, na kit.órej w wkiu ubit-glym 
wys•tępował S1Z1kodn1k. Thizy ma.sow)',m wys,tępowa
n,Lu lflgo P'a,sorzytu w kukurydzy {czC:'rw) 11Jie omija 
rośl'1n nasienny,c,h ,konopi, rosin,ą,cych wśród lm\11-
r)dzy. 

Zaraza (Orobanche miiinor) - pasor,zyt tkorzc
n1iawy. Wyiras.ta on 111a konren,i,ach ,konopi. z któ
rych ozenp:ie soku odżywcze. 

Na ży,zny,c:h g'lebaoh dużyuh k,rzywd za-raza ko. 
11op1nu llie wyl'IZądm„ gdy,ż inie ·występu,je mai,;owo. 

SPRZĘT, SUSZENIE I MLOCKA. 

Spn>ęt :konopi uprnw1ia,nych ,na słomę, odbywa 
sii,ę w ok,ros.ie masowego ikwi,tn,icmi·a pła~koni, przl'7. 
jednoc-zes,n,e ścii111a1J1Jie roślin męskJiloh ,i że11s•k :ich. 
Okres masowego ,pyle111i,a płaiskoni p1,zypada na mil'-

Fot. 3, Sprzęt konopi (Jugosławia). 

siąc siierpr.en. Zb;,oru słomy !konopnej d,0kormją 
pnzy użydu k,r{,~k1iej kosy. Konopi<' 7JOs1ają ścinane 
hliŻ przy ,samC:'j ,1.liemi. Ścięte łodygi ~anni,,\ sii~ k-



wr1 rękq d,o siid,ie w ll'n sir>osl,h, ż e z·n:i jid, 1 ~ją nnc 
opa,roie ,no ,prawej n rnlv.~: 1-ohot.ni°lk, 1wzy śdm,:miH 

;kJon.oJjm, pos·rnwa s·'\ę nie naip11Z1ód , kcz w Je w10 i gdy 
jrnż ima w1i,ęk1szą i,l·ość śc- i,ęlyC!h łody1g, ill1kł<a :da je IHt 

7Ji emi w 111 i ediu,że s·n,op.k,i. 

Fol. 4. Sprzę t konopi (Jugosławia ). 

SpmZięl 1 ha ,k,o n op·i, powyżej opi1sa nym spo .:o
he m , poohłani a o d 6--9 dl111i r cłbocz)1oh . Sprz~ht 

1ko n.op:i, o ,He nic W)1k 01nuje sam gos,podar.z. c1oko
nrnją dr.oJmi rol,nriicy, krtórzy z.amia sl zaphly w go
!i'm•cc okzymnją 10-ty snop. 

Fot. 5. Suszenie konopi w łańcuchu (Jugos l.). 

Fot. 6. Sprzęt konopi nasiennych na Węgrzech . 
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Skoszona słnma Jeży ,pn..cz killka cl1rni na ziemi. 
.po lf'lm wi.ążc się ją w sn,opk•i o ś.redinilCv I :i--20 
cm . Pow1~ązan c srnopy do si111szcnia · 1 t1kładla S1i,ę w ła11 
c u•szck 1t. zm. , że jede n ·S111op Jeży swą ozęśd:-t wit'l''!.
oho~k.ową na 1kn,0iwiiu s•nopa poprzcd1rric~o i I. d . 
\V t~·im 'Potożeniiu ,p oz,osfa jc s łom:i od 1 -:ł dn~. 
p oozom o i·le bez1po.4rednio rn iie tidlztic do moczL·nia . 
u s ta,wia sirę w mc ndlle. 

Konopie n1a!S'ie111ne są Ś·oiinane w olk•rei.,ic fioj
rzalo.śd :na·s i.on rów01;.eż przy pomocy krótikkh :kos . 

Fot. 7. Suszeni e kon opi nasi ennych (Węgry). 

Fot. 8. Mló.:cnie kono pi \Węg ry). 

Śo~ęlc łody,gii 1 t1kłada s, i,ę w ,k,tt tlki na r : ,usł:i
nyoh brere111lach , n:i,s,tępnic w~il •nząsa się Z<' :,no p,'>w 
l1uźno -OS1::td1mnc rnasiona , pooze,m. ~ni01py u:khda się 

w ła i'1 e,rnsz('lk dto siu1s,Z1c111ia . 
\V te n s posbh u.łożone snopy posiadają maksi

·lllltLm ·naświC' t.l crn i ,a s,łrnnPo7ln eg,o, c.o p11w0<luj~ 1l(}k
hdne W)l. -. Jrnięoi l{' stomy . 



~przęt ikonopi nasiennych niie jest ()racą łatwą 
ze wr...g,łędu na g1rubość łodyg i wymaga znal'zneg-> 
fizycznego wysiłkllt. 

Wobec łatwf'g<> OS)'pywania się nasoi'()lll, 'i'Przę. 
tu ikonc,pi lllasi('lllnyoh nie można opótmć. 

W .niektórych gosipoda,rs,bwach, konopir! na
si<"rnw, po skoszeniu prz)iwozi się z pola do szopy 
i uslaw:a się łam na ok.ros dlwuoh tygodni, w celu 
wyS1C1hnięe1i1a słomy. Młócka odbywa się na drciw
nianyoh .ko1Jłach prizy ,pomocy cepów. 

:\l!łóce111ie ,kono,pi ,można wykonY'wvć na młó
ca,rni C{1p()lwej, w ,k•tórej za.ma·sl 7.~laoznych c~pów, 

CZESŁAW ŁUNIEWSKI 

daje sę 01Jłery /)K!~wy dreW1niane, oprócz łt-~o ooie
ruchamia się wyitrząsacz słomy. S.nopy konopne 
są W1prowadza•qe do maszyny wier~cholka,mi. Ro
botnik mocno trzymając snop, w1>rowadza pod 
dlziiałanlio bębna część wienzcholkową soopa. W 
oza-sie mlóceni•a słoma 1konopna nakil'ę1.·a s.ię na 
bęhnfo. Co ,pewien oms ,OOlleży ją usuwać, ;dyi. 
morle wy,wolać pożar. 

Zas.losowan:e ma1Szyny i:arowej do mlt);:e-n:a 
konopi jes-t .ba,rdzo prakty.erne, gdyż d'.lje moż11o~ć 
ollrzymarria OClZ)"Sroronych na,sion. 

Opis belgijskiego zakładu przeróbki lnu 
W ciąg,u {).'jjtałniiclh 25 1k~t ,metody przeróbki 

lnu z !fol.gu uczyniły w,iclki krok naiprz{Ki. ,,Złclłta 

ru~ka„ Lyis, w k:lón-j coroezinie zatapiano około 

1 ~I.OOO haków (I.C •lnem, zaczęła powoli tmcić swe 
znacwnic, '1,'<lyż <Ki r. 1908, t. j. od chw,ilii wybu
dowania pieir,ws~o w Belg~i :urkładu N)'W,11,rni.ae
go 1>raoujqcego na W'Odzk• cil,pklj, ilość haik6w w 
rzt"OO L)"IS stale ma,Iała, natomiast nad jej brz~ami • 
powstawały comz Ucznicjs,ze zakłady „szrtucznego" 
mocmni:1. Okrffi wojny światowej zahamował tem
po r011Jwoju tych zakładów, ah• lat.1 powojentw 
!lllały pod znakiem r01,woju zakładów pracujących 
na wodzie cifl1>łej. 

Prn1/iżsw 11••s.h11\\,i<'1111ie p1łtffl„taiw,iu1 ,,lość baków 
na lllt'Cl' Lys w poszczegMnycl1 hitach. Widać z nil'. 
go 1łt•111a1,c> s1~wLk11 ,;mnnłffl'l",S0\\'1lllllta mocumr,a w wo
d-;,Jj(' zlirnnej. 

Rok Ilość baków na rzece Lys 
19~) 7-170 
lH:łO 559fi 
19:łl :1043 
1H:ł2 2421 
1 n:ł:ł 1761 
1H:ł4 1498 
19:ł5 972 
19:ł«i (i60 
19:ł7 350 
rn:1s 230 

H<>\\inolcglc .z rozwojem „.sz.luc,z:nl•go" moczenia 
postępował ,proces ,meohan~zacji przeróbki ~nu. Na 
rynlku zaczęły l!,lię .pojawiać coraiz hairducj udosko
naronc ma~zyuy do wy,rywanfia i odzfa1miania Inu. 

W r. 1925 poja,wi.a się w Belgi,i ,pierw.s.m turbi
na łrzepiąca, z,hudowana przez Vanswenkiiste'go. 
W chwui oboo1K•j ~(l;oje już cały sllereg fobryk, 
które hud11ją comiz 110W1Sze nmd~I<' tyoh ma'SIZyn. 

Pierwotne, naiwpół romicze zaikłady przeiróhki 
zanikły, a na ich miejsce powstały za1kłady o cha
rakilclv..e ,~myslowym. 

Obecnie ,istnieje w Belgi~i około 150 rzakładów 
,praw.ie o •ideotyclmym w~ipusaiżt'rliiu, •różnliących s,ię 
jedynie 11lością basenów do moozenia or.irz urządze
niami ui.>OCZlllynti. 

\V ,zaikładaoh tych przera,bia się COl'OClIDie ca 
2.000.000 q. słomy. Qprócz tego około 400.000 q. 
liłolny ,prizcrnbianie jc.'ll pM8Z drob111C imkłady prze
rlJlikii oraz fermerów. 

lk~ligiia obsit,\m con:JC1Jme mem 25.000 ha (''() 
przy wydajnośo~ ś,reaniej 50 q ,z ha daje 1.250.00 q 
słomy. Dl1ll8ie llytle. zostaje ooroc1Jnie ~prowadzone 
z Firancji i Hola.ooii. C7.a'Samii imak ilości <ZU'wlają 
0a1lmpione ,z .innycl1 państw, ale są to ~ drolme 
nie lln.atjące ,facJ,nego ,większego z:nac.w11ia dla spra
wy Z11QJ>8lllryW001ia się w 1S1muwóec. 

Opisany niżej z.alk.ład iprzeróbki znajdujący się 
w zachodniej Flandrii, !koło m. Courtrai jest typo
wym, s-tanclartllow),m prz)ikłaick~m ·z~11kłaid11 1,rzrir,,h
ki łnu, :pr.zerabiający,m ooroc1Jłjk! ca 7 .200 q słomy 
lnianej. 

Wyposażenie wkładu. 

Rrua1 izalkladu pr.zeróbkii łilliu rozipada s~ na 
trzy dz:iały: 1 - Plrzygotowatrri.! słomy do moczooia. 
2 - Moomnie. :1 - Ti~nie ,i ,prizygiQ'lk>wa.nie 
włók.na ina ,sprt7Jt'JClaż. 

Ze WIZl8'1ędu ,na to, że słoma ·ZJ\\'O'ŻOOO jes:l do za
kładu rnz.em rz główtkooni, iprlllygotmwm,ie słomy cło 
moczenia ro1Jpoczyna się od oclz,j,a1111iwnia, które z 
... ły jest W)1k.onyw-,me meehaniicmie. Ten dzilłł 
r·rreról&i ,z.aopwtnznny jeislt 1W 1. Miejs,ce pod silóg 
do składania słomy surowej, 2. maszynę odzfoirnia
jącą, 3. ~nilk do główok i 4. w wianię do od
dzielania sr~ia od pki\\1. 

Dla W),mOCIWlllia l1nu ,pat11mbny lit-st 1. Kompłel 
moczydt"ł wirarz z illlSllam,cją do podgrzewania wody. 



2. Prasa do wycis,kania l111u ,po wymocZl"ni'll. :ł. :Miej
sce du sus,,cmia wymoczonej słomy. 

Dział :i - trrnpa,nie i przygotowalll'ie słomy na 
s1)rzcdaż - W)1~a1żony jest w 1. tu:rhi.nę do tJ'lzepa
nia Lnu, 2. a·gre,gat lrzop,aków mec1han:ornych do 
łnu ,i 1x•kuł, a. ,ni.iędllai11kę, ł. ,iinsta1lację WU111l)ilacy jną, 
5. prasę do :belowania paikuł, 6. magazyn na włókno. 

Istnieje ca1ły szereg w,i;ęk1smych ziakład11w, które 
poza powyż!iz:ym:i uriządwrv.ami p(Xl;l!M:tją ma1S1zyny 
do wyrywnfa lnu, oraz spccjailrnie urządzone młyn
ki do miel('nia pilcw na ·różne gl'l1ho~ci. P:lcwy le 
'iilłl'1.1t.,.lnw:mX' są jatko pasm dlla h~·dła ,i kOlllii,. 

Suro1i,iec. 

Jak już wyzeJ ws1><;111miono, Belgiia. prv.ernbio 
corocr.nic dwrnkrotirn:c '"fięccj słotny ml~1111oj nl.ż jPj 
produkuje. Stąd po1\Wi1!1:tje kollllicczu110~Ć sr.mkwnia s11-
rowca ·pQm g,ran~oarimi poń61ł,wn. 

Ahy 7.a:p(~iić sobie za~1ia.-, suro,wca, p.rzemy
słowcy -łiniia.rscy 1ku1puj:1. 1kontr.1ktują, a niarwel wy
dzierż:vwiają ziomię u fennerów fmnowikich i ho
lend(•rskich, i częściowo na własny !koszt. własnym 
ziarnem obsiewają je, pielęg~ują, a na•stęp
niP, zbierają, ·płacąc za to jed~0 nie umówiony czyn:;z 
<I 1Ji.«.,rżruwn y. 

Ten ~poi.óh :zaopa1tryw:t1n'ia się '", surowce je,,•l 
~boso\\~my raC1Zcj pr.zez większe Za1kłady p1izoróhki, 
gdyż wymaiga dużych wkładów na maszy111y rolni
mJC i opłaconie dN>giego robol,111'.ika rolnego. 

Średnie i 1mniejs,ze zakłady przeróbki ,prn;lępują 
inaczej: kontra Mują pia ntacje przerzucając wszysrł
k it• prace z1wiiąz:mc z uprawą, siewom, 1pieilę.~nacją 

na fornmra. a fabryk:ll11Jl hi-cnze na sioui-c jedynie 
sprzęt słomy ·i rlostairmenie jej do miejsca przeróbki. 

\Varll!nk1i, na ja1k„ich odbywa się kontra1ktowani:c 
plan!n"Cyj 11iie <f.adizą s-ię ująć w żadne s.ohermaly, gd~·ż 
są urulcż1111io.ne t~ko od umowy 1n:ędzy zaii.ntlm.'so
wa,n ymli sil ronam,i. 

Bywaj:1 W)11ladk,i, że former me zi.'llkommktownł 
pl:uutoicj: · i w -tym 1w~ipadku prizmnysłowiec kuplllje 
-,łmnę 11ut pniiu i po sprzęcie zwozi do s~"<> •m,kładu. 
Ohocnie w Belgii łl'ln siposóh sprzedaży sł01ny sipo
ł)ika s':ę comz nadziiej. Dawniej był lło jedyny spo-
1,óh zhyc:a słomy lni:1111ttj wyprodu1kowanej prze>;,: 
fm1111ora. 

Zaikła<ly przeróhki, w pTlwważnej części nic slo
~ują wyłącZ1llie je,d111ego z wyżej wy1111imif10ITTych spo
sobów, a ,zalSIJ>alkają swe ipdbriwhy surowoowe p()lsłu
gując się kiiłkoma z ,1fch. 

Zebraną ·słomę, w .zależności od oddaforuin plan
tacji od mit"jsa p1111('1róbki, •()1"7.lC'\\'OIZ,j sf,ę koleją, s.'lnw
chodem luh końmi. Słoma. po przywil"ztkniu do za
kładu przt"r6hk,i, ułożona zositaje na stogu, tz, którc'
go. 1w mi,airę poitrzdly, hraina jest do dailsej (l'rZl~rć>hk,i. 

C ws pracy. 

RoZ'kład pr:1tcy w ciągu roku nic jest jedn:t!kotW'y. 
I~niejc 11)0(ltzJuł 111-.i k:ttm,p:m~ le,tilllią, trwającą od 
1. IV. do 1. X. i z!iimow:1 od 1. X. do 1. IV. W każ-
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dym z dkirosów wy(Xtda oa 150 <łni roboczych. 
W O'J<resic icthnim 1Zl31kład jest n.m;ta,wiony wy

łą01mf1e na mocu.e1J·1e, k,tórc wymaga duicj fluśd !-lił 
robodziych. Inne proce jrnk łrzep:m:c na turbinie i 
ddbrropywanic nia liriZL"f>:llkooh mech:m,:IOZIIlych je~I 
prowadz(llne tylko dorywczo, w wypadku gdy rohol
lll:CY nie są 7,1ajęoi pTtzy moozenw. 

W pieirwszyoh dniach paździe,-,nika praca nad 
mo<.Meniom ,zostaje ,7)akotic1.lfia1G1 i ,.,aikład nasla1W,ia s•ię 

wył:1c1JJ1ie na przeróbkę wymoczonej w clągu lata. 
słomy. 

W aiągu dma m7Jkłarl pracy ijcs/1. nmrtępujący: 

Od godz. 6 min. 30 do godz. 9=2 godz. 30 min. 
• 9 • 9 min. 30 - przerwa 

• 
• 

• 

9 min. 30 
12 

13 min. 30 

śniadaniowa 
• 12=2 godz. 30 min • 
• 13 min. 30 - przerwa 

obiadowa 
• 16 min. = 3 godziny 

Razem 8 godzin pracy 

CałoksztaHcm prac w z:vkładzie kicmjc tzw. 
,,kontrmdl1r" - majster, dO'iikomtły fachowiec i or
ganiimtor pracy. 

Do dohoru kontrmelra zakłady przy\\iią,zuj:1 

Imre.lizo duże zina1CJZen.ie, gdy,ż jaikość ołt1hymanego 

. włókna, plaJ11owe dysponowanie drogiim robol!ni-
1,.,'.cm, a pn.zez illo rornto\\iność całego piire&;ii-ęhiorsl wa 
7):llleży od jego prizygotowarn' ~• fad10Wl'g'<> 1i 7 .. diołnoś
ci orga111i1 ... aieyjnyd1. 

\V 1na1kładareh p,rzcróhki Lnu pracuj:1 wyłąc.,.nit• 

mężczyi.nii, którizy pod wg,11lędom wysz.kokni~1 fa
chowego stoją za1Z1wycmj wys01ko. 

Robotnicy pracujący w fa:hrykach są ohz.nnj
m1icni ze wSZiy1sitk1imi •pracamli zwf-ąiZl.'llllymi z pru•
rć,hk:1 lnu, 1tak że p,rzt'll'Zlllc:m1:c, z jednej roholy do 
drugit•j, nic nastręcza rnaJm:niajszyc,h lrwlnościi. 

PRZERÓBKA LNU. 

Przygotownnie słomy do mocze11in. 

Prace prz),gcllowawozc składo,ją się z dwć,ch 
części: 1. odziarinialll:c słomy i 2. wiązanie i przygo
lowyw:mie snopków do załadowania. 

Od,1.iarniane słomy odbywa s,;ę z reguły me
cha1niczn:,e. \V chwillli ohecncj w Bdgii moiżna spcYł
kać ·hardzo dużo 1ty,pów maszyn odziarniaj:1cych, a 
więc: klawuszowe „Pfono'", ,.1-l~tno" z tra1n,<;rporlt"rem, 
pit.1rwsre ma~1~1ny ud1Jii:t•rniające z grzebieniami 'i, 
najnowsr.r.ych iki1ika mndedfi, wy1>uS1ZO"l'<llnych przr-1. 
Sct•1wnsa. Fot. 1. 

Nowoxbu<lowane mkła.dy zao,patrują się w ma
s-1;)my Socnensowsikie, gdyż są one ll'lk1ki·c i 1.ajmuj:1 
mało miejsca w 1>rZl>ciwit.•11·stw;c do sla,rszych ty
pów np. V:mslemikiste'go. 

,Talk widać na zdjęciu, maszyna 
jt•sit na kołach co dajl' możnoś('. 

umiesz<vona 
pods.lawialllfa 
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cło ,,;logu., •luli maigazy,nu, 1w lklóryun w cii1gu 

1Z1imy 1JYrroohowywai1m jffi't oz,ę.~ć słomy niioro.'il1.1001oj. 
N-.\ m1:aL'iZ}1nioc unliieszczony jest motor olekitryozny, 
który ~1 1pomocą lkaibla łąd11y się Iz ,siediq e1dk:tirycmq. 

Fot. I,;, Maszyna odziarniająca konstrukcji Soenens'a. 

Obsługa maM,)'!11 sik łada s:ę z 12 h1dl1J'i: 

1 robotuflk pocł-.11je snowy ize s~u. 
1 mbollll'i!k roz~iiąruje 1i ip(l(kllje na ~tół, 
2 robolniików ~,rzy sidle irozJkłada snop i wyrów-

nuje ua korzenie, -

1 robotmk podaje do 1rainsporfora, 
1 robotnik sor1lluje odlZJia1mi.oną słom~. 

5 1robobn•ków 'Wliąże SllQl>Y, 
1 rnbo!hnwk oogaimi,a główtki ,i ipomnga przy wiq

"-~ti11Jiu. 
12 roJ.>01bnli1k ów rnizem. 

Wydajność 111mlSlZ}1J1Y W)in:o&i ca 40 q d11Jiennie. 
W ciągu całego sezonu jest ona zrut·nudiniona około 

,180 dni. 
W,s,pól,ną wadą wszystkich maszyn odzfarnia

jący1ch z g:111..ebieniami jest ,to, że w ~ci mtdkorzc
niowej łrnll's1porfor gniecie siłomę, co, s.rezególnie 

przy grubszej ~omie nie l(>OZoslaje bez ujemnego 
Wipływu JJ1'a jakość włókna. 

D(jkł,adnego IS'OII'loWI0011;a !Słomy rtakliego, jaklie 
jest slosowaoo np.: w Żyirardowie /Zmadni:dro nie 

1jr-roµrowia<:llzia się. Co ~»"~\\1da fJtairlli!C Bnu dostarcz·a-

111e do ,pr~bu s11 mm.ogół dohnze W}1rówu1a:ne. Tym 

nie 1nniej ,słoma ,s.chodząoa ae mołu je,st pn~ląda-

,na 'llrJ'.cz jednego z ·rolJOh1t~ków ,j g:~rścic, które spec. 

j:dnic wyró:iJnl"1a,ją s\ę kdlorem łuih <lłltgośoią s.1 prrnz 

o~iogo 'l1SUW001e. 

Odz,;amniona ~om.a ralkłamna jest w 81101:iki o 

środrnicy 30--il5 cm i, po h:wdzo stara,nn~,m wyrów

n:miiu fa 'UIS'lllJ°IQC!ilU słomy wy~:a ,jącej, wiąże się je 

,.,i.111ic w d1w6ch miiejs,cach NJX'Cjalrn~~m 1węzłcm. Jako 

1malL1ori1ał do wtiązwnia ~·łużą !l1pccjaA111c 1jleą:'Onki 

„Tlresse en aJfa de Tunr-sic", 1kllórc W)~kal1111j:1 duh1 

odporność na wodę i nie niszcz:1 się na'\vet przez 

używun:ilc w ciągu oał~,o ·se/ZOll'll. 

\V Iem s~ób przygdtowa1nc ,snopy uikładanc s.1 

w 1.rry1z,my srzerolkości 1>Mlora s nopa. kone n(mni na 

17JU\\~nąil'l'IZ <i 11mistępn1c jcszlOre .-.aiz wyrów.n~·iwane w 

częśdi lkonzeniowej. \Vyn>" ~nywan,ie wylkonuje Śl(; •w 

tien sposób, że robdllnl"!k uobwyitiuje ł)OWiJUI illość wy
sl!aljącej IZJe SlllOl:m słomy i 1leklkiiern smnpnięci:em usu. 
wa ją. W·ydągmęta słoma 11J01S,ln1je ułożona w s nnpy 
ii ·również ndrzic do mocu.eniia. 

W ten sposób ułożone ii pr.z:rgollowainc sn()łlY 

odnclkują na 1Z1afadaiwan.ie do basenu. 

Moczenie. 

Op'.s N)Szarnl. Moczenie 1L111u '()(flh~-wa sit; w 
ha1wnach 'W)~kona111yoh ei.dlk1owilcic z 1Że'tihf1lonu. S'la

rnow',ą une ·od'dzi.c-lllny •Jmclyn('lk, 1mi,es·nc1Ją,cy w sobie 

iz:bilonnilki IZ ·wc dą ciepłą i ,z.iun,n,ą, ista•l,acj(; do pod

grzewania, kocioł ora,z ipolmlpę do J11J11)('łt1,i:mia 

·z!br00111rilka ,gómego. 

Fot. 2. Roszarnia. 

Baseny posfadają wymiary 5 X 4,5 X 2,5 m. 

Ła.dowa:ne są ,z lxlku 1>r.zez dr~i. ,które po •załado,. 

wani,u są hemnatycz111ie zamyka1ne. . . 

K·airoy 1JJ01Se11 J>O!S'ada w suficie otwór we1Jlvla
cyjny, słu*ący ja/ko ujście dfa ga,zów W)1t1won~tją
cych się w ozasie prnce.'lu moczenia or-.uz do pobie

,,~mr-:l ,próbek oolem okrcśłenl"ia 1Za'kończenda p.rocesu 
moczenia. 
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Rys. 3. Przekrój poprzeczny budynku roszarni. 

Ze wz.gilędu ,rn1 to, żt• w rmd1odovrcj Fłarn(łruii rlo
s~~ć d••tkJirv.1i,c oddztll'wa si:,: hmlk wody. 1włiękswść 
zalkładbw ·n)l<;,7J:l'J11l t>OZ~'Ch prnoujc n:-1 wnd11:(' 17. r7.eik~ 
L,~ 1o t~ż ros11a1m1it> hu<lowanc są w Ofłl<'gło~~i 

100--łOO m. od hr.1-<'.g11 ,r,zek~. 

lsnk'ją nicl~ClJJX' ru~1.l:lll1llie. które w()(lę OWrJl'łll 

7J.' !'it111dni ar11t~1ryjsklicj. Wodi.'l ll!ałka iro1rc:m ~osł,aJlltt' 

lfl7ep1)()111pow-.111rn do ha,-rom1 1lorostn1jc Jlf!Z<{'l7. ipcwicą1 

C"ZIW._ 'W mJ,~t'ajnfkll. 

Po mp•a. mnril(\<;1z,clmna w Bta11i Śt'O<lkow<'ij bud~ n
k,u r1ll'>mrn11i. Wll)OJll!pOWll'j<' wo<lę rl10 ;,:;h'immika gón1e
go. D7.'iol1ność pomlJly wynm i 1.000 t na mi111. 

Z gómago 1zthim-1 ~ki::, woc.J.a ipo d własnym ciśni<' 

nrcm. 1pn1,ro-hocliz!i do 'kollła ~ ba:scnÓlw, 

Rnsmmnli.'l w~iposa żo.11.'l· j~ w fi ba onów. 

\V 1iJł'nych iznlkładr. ,ch pr.reróhklii sl} roszairntt• 
więk . 7..C po 8, 10, 12 hm,;,<'inów. \V poiró,v.nan :1u 
z ~-xnzyłnctZKlllll l\vyri.cj. różn, ;ic.a ,is nk,jc jod) niic w ,iłtu

i,:ości h11d~11lilm. Zch1żajr1 1. ię •roS1Z1a1·111'('. 1rf1C"O st.am.ze. 
kórc ipogiaid1a1jll haL-.ony o W)'mi1aim ioh 5 X 5 X 2,5 m . 

L:1do"~n10ść ha1so1l!l1 o w~·.minirac h 4.5 X 5 X 2,5 
m . wynosi ca. iłO q. 

W halli środkowej zinajrl11ije się !kościół do o.grz<'
wania WOfl'.\·. :którego 1v)wierrnhnia grzejna wynor. i 
oa 75 m 2

• Oi~ntionic 1lHIJ")' w Jkrllflc - 4 cło fi rntm. 

Kocioł jest dwupafo11~,~kM,1:\' . oo 111moż-1 : 1wir.1 pn
li,nio .paixlrtierzq, ikMra jest p,ral\v,ic jcdyn~~m ma,ICWJii:i . 
łom uż)1wa.nym w roszarni. Węgic1 ,spallany jest t ył

/ko 'V)tiątikowo, gdiy ,na sk·Llildk dłuższ:cj 1>0.ZOZ)1l11110~di 
łul'lhiny W),m-onpic się '7XIIJJ.'l5 pa,i.dl'lii(,,rzy. 

\Vn d<: do , k Olltła dop:rowadm ,. it; spccja,łną rur:i 
17.IC 11Jhio n ~rk-.1 g6n11<'go. 

\V~·trworzoną pud ikdlłcm pa.rę tlopn 11wa1d,w ef~ 
n11r.1 ~ id (ry,;;. 4) do zbionn ika z wodq c icph! i w ten 
spo."l('>h uzysikrujc się w '1Jbroo11ilk11 · t omp<·nli~nrę ca. 
iO- 7 a słupni 

J.lo.~ć worl~· cl'ITTpł('j ,111nz)·111~·w:mw_j s iali• w 'Zhior

n'1k II wynosi 1 l:l ogc'1l,1wj p1: 1j<"l11 n ·,~ci ha'.'.<' lllii" ' · 

~ ap<'łif1:1n;,p l,ast111c'1w w~· kc m 11j<' -s1i.:: w :~po-sc'1l, 

11:1·-;1(,"p11.i:1n·: ru r:, D prt.t'Z .rlwar:.-ir rnl1powit'>l l•11iP~o 

kurka wprow:ulza się woclę do ntr\ n. kti',ra hic,! 

nie pod po11łog:1 d·o "'rrnlka l,a·sr•nu i 'kot'tN~· si<: w 

~pc•c.ial•ny1m olworw. /R~•s. fl). \V h·m sa1mvm c.z:1 :;i1· 

rurll E <loprowalflza s i~ wotlę c il.'fJl:! w ilości p11-
tr1.chnej do u1.~·ska1nin ,t~1ma,g:ti11<' j tcm n!'ra1 m~·-

Opró1;1~:111l!:<' h rns<'n111 oid,h~·wa ~i~ 1wz,m c,twa:r('lie 
k 1111ka n i w~ lo tow{'<~o k rnilrn w rurz<' A. 

P o,Jgnwwanic ha1Srnów orlll\·,w:1 ,s,ię prz~· pomo
c~- llilfJ""!'hl'i<' 111ilf'!m lle~n<'j :1n~a~~11cji 1,ur. 

Do omumwncj hctmwm '11ltr~· .i fr~· s. fl ). h:e·~
nqc<' i doriknl/ł haisen11 , wprowaclLa <. ię rurami f i g. 

porlohnie ja1k i prz~· n :11pełnia111~11. wodę zimnll i ci,• 
płą w orl•;>o'Wi eclnim s1osunkn. 

Prz<'z liczne o'two ry w nrrze j. w:1 s1ki1111i silru 
mi<'niami do, la.ie siię woda do ha se n11 i miPsza ,it• 
7. A,ll, łdóm już . i ę ,l:rnn m1:1•irla1je . \Vorla jf'<S!I t:11k dłu
go doprowadzo na . aż lom1l . wmly wzrośn•ic tło po
lrwh11f'j " ·~·snko~i. 

Nadmi,ao· wod~· jaki ,pm,,sfa ,jc w crrns·i<' po<l~rw
wania. ocl,proiwadw s i ę r111rll h , poł(lCT.Ollll z ru~·:1 R 

Po7.liom " ,n,rl~· w h:,isrn~i<' wj<J(){'/7,11\' jm1 11a sr~k la -
1wj inirce i, .poh1cz()!11Cj rloln)111ł ,koa1 cc,111 z l,a :,t'IH' llł . 

Cała in słafocja oraz •kociół o!,sfo,~iwa·n~· j1•st 
p•rzc z jednego czło\\, ioka . 

Nrnpcłnianic ha sem, I rwa ca. 20 min . ( duży przr
krój rury dop, ... 1wrndz{1jllocj wotlę). 

LadowaD1ł' basenu. Rnzv ili:1do wa111i111 1.>ascn11 
pr:w ujc 4-oh lud Z'i. 2-ch podaje do ha ,;cnu rl.owo 
żone na pla1tfo rmaoh luh wagt1•11l'l'kaoh snoipy, 2-ch 
i1111ych us tawia słt.fillt; w 1,ascnic. 
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Słomę w hast•nic u.-.tawia s;ę w <lwie wa,r;.;'lwy, 

hm-dm SlJdZJl'flutle. mocno <loc~a,jąc snop do M1K1pa. 
Snopy u,~tawia się na,przemian t. zn. jeden i;11op i;la
wia się 1korzeniami na dół, drugi - główkami. Po za
ładoW1U1ni1u Ti usrorołnieniitu dNJw,i., nt"ł)OOZl)"lllll !iię na

pełnianie wodą. 

01H'i ,potwx•hny ck> 2lalładow-.t!nia basenu wynosii 
oa. 1 1,..-d.t. li 30 min. 

Momt"nle. We Y."Szystlkklh 1f'OSIZ1amiach ,.,;ztuoz
n~·c,h'' w Bc~i,i s·t-OS'owa1nc jt~t 1moozen·ie dwiu:kTo
ł1m•. Sposób ten mimo 11w"iębzC111ia k~7Jtów produ
kcji, h:urldl"I.JO doda1łtn<io ·"iplływa na jałkość ·włókm,. 
Jcdndklrol!ne moczenie stosow,a,ne jest 1~~1/k,o J)'J'z~· 
lna{'lh ha,rl<łilJO Z1l~·dh. 

Po 171ał.idowa1I1.fu. ibat-.en nr.ł!pełnoi~, No~ę wodq o 
fon1ip. 18-25 stoimt. Jest to łompem4ura WIOdy w 
zH"pmBku górnym. Wody oit.'lpłej :niie dodaje sl'ę. 

Po S:'ledlm1iu ~maoh niat.<ltępuje .zmi-lma wioily. 

Dmgą wodę daje się o temp .. 10-31 stoimi i co
d!M-J"łe pod~ sfię ją o 2 sitopn.ie. 

Po upływie 2,5-3 d~, !basen ·ZJOS!iaje roiłado
\fflllY lj 111S1alwłiony do sUJSrenm na polu. 

Po wystlJS'Zl'IMU isłoma 17.łOSlaje iponoW111~ IZIW'iąza

na i IZaładowam:a do basenu, następnie ooalewa się 

wodą o łem1p. :J2 stopnie i pod·~rzewa się coddC'nnie 
o 2 stopnbe. Gdy lłemperal11ura dojdme do :J5 st. dał
sze IJ)Odgiizewamiic odb~Ml się co 1 st. 

Po upływie 1,5-2,5 dni następuje imkońdrenie 
.pro<·esu imodztm1ila. moment tlen dk,reśla kontmuetr 
JJl"Z6Z 17i,adaniic pobranej 1z !)Ml(IDU próbkii. 

Calkowl:ly cykl .Jnoonmia .plTJ.IOO~aiwl:a s~ na 
przytkłaid'llie następująoo: 

Modzenie I: 
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do. 5,VII godz, 7 załadowano i napełniono 
wodą o temp, 21 st. 

dn. 5,VJI godz. 14 zmiana wody. Temp. 30st. 

dn. 6,Vfl temp. 32 st. 
do. 7.VII temp. 34 st. 

• godz. 20 wypuszczono wodę 
do. 8.VII godz. 7 rozładowano i ustawiono 

do suszenia. 

l\f,oozt,nie II: 

dn. 20.Vll załadowano i zalano wodą o temp. 
32 st. 

dn. 21.VII temp. 34 st. 
dn. 22, VII „ 35 st. 

" 
godz. 9 rozładowano. 

Opi,sumy powyiżej s.posóh moozea11m jest pow
szeclmie słioslolwUny w Belgii. Istnieją mrędlzy po
srorogóLnylllli •mkładauni pewne rożnice, ,poW!Slałe z 
tego '\\'IZ'ględu, że niekłÓI1l'Y roslZalmflcy .twierdzą, iiż 
łem1pe1ralbura wyżsm niż 33 st., WIJ)ływa ujemnl"c na 
jakość włMwa. 

Jako piiz~1kład moiże służyć ioocstę(>'lljący sposób 

IllKJl'l7JOnia: 

Moczenie I: 
1 ~z:, woda 18-24 ~I. po 6-8 godz. 1talilępuje 

zmi1rn111a wody. 
2-gu woda 27 Hl. 6 oo 12 ,godiz. podgl"Z$"ll si~ 

u 1 ~ .• 
Po 2-:ł dniach pierwśey okrei; muclllCllta jest 

skońcrony. 

M,aozeme Il: 
Woda 28-29 isl. i codziennie q•tKłgrzcwa się 

o 1 s.l., jednaik nigi<ly •wyżej niiż 3:J ,st. 

W !llajsta™7Jej 1J>elgii1skiiej n1Hzair,1v. J. Voo~1-
k1iste\1 w Wevelghom st.osowany jcsl inny sposób 
moc:rema: 

Moozenlie I: 
1-sm woda 25-27 st. - po 7 goclrz. llmiiml{t 

wody, 
2~ga woda :Jl st. i w ciągu :J,5 dini wNal)ita, aż 

do 34 IS'I., IJ10 111pł~"Wlie lll'go omsu l>ffl!e'll zosta1e rorzła
dowam y. 

Moozen<ic II: 

Woda o temp. 33 st. poz,ostajc 'llliiizymraina ai 
do zakończema proocsu moczenia. 

Podobnyeh pnzyikładów mmJJm hy dużo 1•rz~·
toceyć, a]le wyżej ,podane są może najbarozic.i 
sik.rnjn~. \V"Szystkie drobne odhytenia w metodach 
roszenfo, 'Są zazwyiczaj wynilkiie,m ipewnych aJ.ho 

rq,z,'17.lw,·czr:l i·?ń. albo pll'zeptro""adlzonych ,.<lo~wiad
ozeń" lkonmnełra. 

Trudno jest J)OW'iedziicć, lkitórv z tvch wari:m-
1ów jie,st ih>J)Szv ,gdyż brak jest jatk,ilchkołw,j,rk ha
dań o chon-akteNe n.auikowv'tn1 a z ·płl11111ktu wiMzc
nia fabn·cm~ ,s.pecialnvch rM111k muwah·ć nił' 

możnia ani J}Od ~.}lęd('m faikośd włóil,111'1, ani 0 /o 

stmt, k,tóry wy,nosi ca 251/o. 

Prasa do wycłskanla wody. Po i!dlwńc'Zmwm 
mo('7.'?niu "f'JUSZICZa s~ wodę i 'PO kiillm godlzinach 
hasen z0St1aj~ irozładowany a wymoczoną słomę 
jlrzl"J)u1S1:rcza się J)1"Zez prasę ( fot. 3) . 

Prasa s,kłada si~ z 2 walców gładlklicll o Śtn'd

nilcy 24 cm., k,tóryc,h prędkość obrotów· w~·nosi 22 
na min. Na ,pirasre umiesrerony jest motor elektr~·. 
CZ'ny. podobnie jak 'Ilia maszynie odziiaamiające_j. 

W cbmli irozładowywan:oa basenu pmasę ustawia się 
przed driZ1Wiami ,j wyładow:v,warn,e snopy sę odrnn, 
p1,repusrozane ,p.nzez maszynę. 

iPlrasa ma za mda1111ie: 1. .przerwać p.roces ro
szenia prtzez ,wyciśJbięoiee wody, 2. przyśpi,eszyć su
szenie, 3. 1pnrez :Zdareie outicu,)i immiejszyć 8/o st!J'al 
pnzy da!~ej prz61'ÓhCe. Na ło zagwdnien.ie dużą 

uwagę xWTacaję piuędza'lnicy a119eibicy. 4. Ptrzez 



spłlli'i'zozenie sł(Jlny ułatwić międlenie i trzepanie, 

oraiZ 5. dzlięk.i tronu, te snop jest pod'Z1ielony nu 

ga,i,ście, ułatwić ustaiwianie du sus·zenia, z,mniejsza

ją,c jednocześnie iifość słarny t~ej. 

fot. 3. Wytymaczka do lnu. 

011,~1rni1Z>acja procy przy 1ptrasie je-st ,nasllępu

jąca: 

1. Hobobnjk wyładow,uje ,s no.py z basenu. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 

.. 
" 
" 

Riaizem 

ro1JwJąi1mje sno:py ii 1JOd~1je nra. s·tół . 

ro11dzireta snQp llla 3-4 <g·airści:e. 

epoda je IJUl pra.sę. 

odbiero i układa na ,s,pecjalnym Sitolkiu 

wiąie snopy. 
oddaje 11Jwii}lza111e snopy 111a wóz .i '1.i&ła. 

cl!a s2Jnury ,poci nastę1»1e . 

7 1robotniilków. 

--- ., 

Rys. 7, Stołek do układania lnu po prasie. 

Suszenie słomy. SU1sronic słomy wytmOOZJOnej 
odh~iwa ,się 1z ,regtiły ,n,a 'Słof1.cu. Su.s.za1ruric ·w ogóle 

nit• ·są ,ui~·1wa111c j~~k10 'lfjmnn:ie "1µływaj~1cc na !kol'or 

i jalkvść •wiłóilma. 
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Dht us1awienia w kaptiu1ry słomy ,z 6 l.i:tst•nów. 

pol!nzehny jest teren około 3 ha. P011Jieważ fabryki 

11'ie posiaida1ją zalZiwycmj ,talkJi(:,l,'O łllcro111u, mus.zą 

wyd~ier.ż.a1wić 'li ok.oJio2mych foruncrów łłtlk · i, na 

'k:tórc rsloma dowożona jeM na pilatiormacll. 

Na w1011Jie 1ze ,słomą, ,poza f1U1J1mranem l\11m:ies,z..c1a 

si~ 2 robollmków, którzy z jadlącego woxu .1JJ'l1JUca .h1 

'l'ÓWTllymli 111zędamli snopy w odległości oa 2 m. 

Gdy słoma ,zosta1nie ~wir1.liona i rozłożona na 

łące, wszyiscy robotnicy, ikJtónzy nlie są ,zaitrudnrieni 

pnzy ł1adiowa111tiru basemt, ~,ub ipnzygorowywan~1u .sło

my do moorenia, IJ)IJ'lZ)'ChO<NJą 1usławuać w kap,tiury 

ułołone snopy. 
Z jedin~o snopu robi <S łę 3--4 Ikaptmy, 1k tón· 

w czasie ltlmv,all1,i1a sus-z·e111ia w zalei111ości od waT1t11n

ków atmosferyczmyc:h , są 1))'1'1Zesfawliane 2-6 ,mzy. 

10z.as ipo'lmzebny 10 irobotmillkom ma ustawienie 

ba1SC.llll1 wynosi o!koło 30 min. 

\Vysu,s·zcma ,słoma 1z-ostiaje ,związana w snopy 

jecłnym S7nurik~cm w o~c,i nadlkorizoo,iowcj (na 

je den ·snop sikłaida 1Si~ 3 lk1:uph11ry) i •zwiczi'rnna do 

magaz~rtm ogni10.trr,w1ałego o lkJU.baturze ca 8000 m~ . 

Przeróbka słomy ,w włókno. 

\V ciągu 111 i esiąca rwrześoira teun1po pmc nad 

mocze niem l'lllll zaczyina powoli słabnąć, natomias•I 

prace •przy 1prizerl>bcc słomy m1 wł<Jlrno, pro.wadzm1c 

dotytdhorn<S doryworo, zacz,ytna,ją przybierać na sik . 

L e t:nlila !kampania zlil,iża si~ kl\1 ikoric'owi , nad

ch.odliJi ,7Jilmowy ok,res prac. 

Trzepanie na turbinie, Wymoczona w ciągu 

l.:lt,a ~ło1111a h ell!)'O&l'oonio 17JC rsklładu 11JO'st,aje pff'zen'ic

s iODa dlo 1bu.dy1111k,111, rw k1ór)1ml r,majdutje siłę turhiina. 

i rpo didaina ł•rireparniu . 

Fot. 4. Turbina trzepiąca C. Vanhauvaerte'a. 

W chwni ,obceocj iis1J111icje w ~iii cały szc

rc,g fabry'.k :1Jrodulk1ująey'Clh 11tux!billly ł!J'lrepiącc. Naj
l:,.1 rdz!iej ,1111.ane są 3 .z 1111ich: 

1. ,,VJasko" w Han:~Thelkc .k /Coumt:raoi p.i,oduku

jqoc l!Jrnril~.ny 1koru,JHl'l11lkcji Iii 1patm1'1.11 :\I. Soelflens'a . 

2. C. Vanhauvamic w K1rnru1c F. Oce . 

3. Riclmrd et J,U!lic n D0po11tcr~ w Bav0ri11 -
Le.ie FI. Oce. 



\V clrn iUi obecnej xc ,v,z.g,l.ędu na brak dokład

nych badai'1 •Lr,11dno jes t ,powfodl7Jicć, która :z tyc,11 

turłlJim jcs I na jl.eps•ZJą. 

Fot. 5. Międlarka przy turbinie C. Vanhauvaerte'a. 

T1u,1fuiny Sooncn~a w Beligii n,ie s~1 jeszcze ba,r
dw TOZ po·wszechinfon c, a1l·e ,vuęk,Siz,a kh .ilość 1>0-

stała --zailnsta l·ow~ioia w dkiręgu I.J.i.Uc we F\rancji. 

W BeJ1gi1i coraz włi!ęk s,zą populamość zddhywa:ją 

l1111,h1iny C. Va1nha,11v~1c1 ta ze w.zględ111 ina s,wą ta

~1U:0ść (ca 7 .000 r,J. \ll()co Ueitgia) ooiaiz slosun1kowo 

nic wfolkfo W)11TViiairy (dlłlu~ość 'bębna tmrepi}1cego 

2.30 m.) . 
W. zy. t.ktic n.o woczesne turbiny posiiadają 

wunonto,wa nc na s1iałc rnięd/1:m'lkli ,, ,zll:nucJ.owainc al'bo 

na 1,asad~io łamacz,Cik S1Jczolii~10w~·oh , albo międla 

rok wa.licowych , (łac z tr)~ffow0a1i om 1 i:xros t,opndł)1m 

do osi •walca. 
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,Wydajn o.~ć 1tu;rlbiti1 .za osiclm ·/:,'<:>d11Jiu1 pra cy wy -

nosi ca 350 !kig włó.kina •l!rzcpain~"'O. W op1sywa

•n y1111 za/kładzie lill!rłbillla (V~mharuvao11le'a) 'l.alru:d:niona 

była w •roiku ollwło 210 d.ni , 1pr.z,erialb:ając ca ł.000 q. 

sborny mioczom ej. 
Miirmo itio, ż e 'l~l~Hd-nionic <lodkonlykacji !ilonw 

1•n~·a11ej nie je;. I w Bdg iri alk tuam ym , :1wn sLr11iklorzv 

p:l'la1C1.1ją aiad sllwo11Ze111i em h1,r)jiny , 'kllóralby rów11il' 

dohnze pracowała 111a słomrc ,·-0szo1wj ja1k i ·7Jie

fo·n e j 
Najlc,p.szc wynilld os·iią.gmąił •w tym wz~r'lę<b..ic 

M. Socnens. •przez "~moJllłJowa,nfo dlodialik-owyich cz~. 

śoi do bę1'X1ia trxcp"t-ąoego. 

T1m'11i1na jest ·1J:1.zwvo1Jaj ulnllicsrozo11a w sp!"<'· 
ia l rr~-m 1)omio~v::rlor~i11 ( r~·s . 8 ,i 9) umożilhYiaj:1cvm 

ła ,lfwość l(\osln~"'<'Tl„'lllli,a snrowca oraz oclhi<'r:mic 

obrz ~·1tll'a nogo •włók1rn1 . 

Pm,ca pr.z:-,· fourr.hinic r110rga,11i,zowa111·a je~1l w ·ria

s h:,p'lljąc~, spiosóh: 
t rohoLnik ro·7J" iąrnjc snop ,i po<l.'~j~ na .s·t ·ół . 

2 1r obolm1ilków •p11H st,ol•<' TotZłkła,ht w jcdrn1 

walft'ihvę i w~Tów11y,w11jc 1mdainy sno p. 

1 1r,obo>1Jnij. podraje a1,a ,IJrarn,spol'ler, 

2 1110bolrników odlbiorn wyll'Z<';pa,nc włóllrno 

i wiąże w pęc~Jd. 

Ra,zem 6 robotnrilków. 

Za,zwyczaj dodaje się jeszcze jednego .ia ko 

)' ('IZ,C!J'WOWC!gO. 

Pakuły •spod IJtrrhin y (p<TIZ<!C!hml7lą d10 spccja'~rwj 

lkomoiry , iskąrl 111a ,vó·~ach 1rosh1ją p111z<!\V1icz~Q111c do 

,d,ał~z.ej ,pnzeróbkii. 

Z b 1#r o c.1 
do poirwl 

Ryt, 8. Przekrój budynku z umieszczoną na piętrze turbiną na parterze wytrząsacz em do pakuł. 
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Rys. 9. Rzut poziomy pomieszczenia dla 1urbiny. 

Doezysuzanle otrzymane-go włókna I pakuł. 
Zad,m~m 1t•111Jihiiny j.cst wy•lmz<'tpać 'len •w 3/4, 
·rOS'7Jlę mus·i 1Jrohić ,ltizopa·k mcchanio nny. Do pr'.lcy 
·liizc pa'ka 11riz~' wh111Juje s.i~ tbardtzo d!llfr 7lltaCZ('-llil', 

~'(l_d ma ffll z-a z,l<l>anie nic rf~·łko doczyśet'ć włók1110 , 
•alh• wvi;tładzić je i nadać 'Połysk. Diię'ki s ta,rmnnl'-
111rn ,uf.oż c,rwi•u j wy,rÓ\\maill''•u w ~aridach obrz~'manv 
malor.iał nie w~11nia~a, ipo za ,Z'l1c·1<>wa1J1i<>m . ż•:Hl
nych 1:r.aibiegów specjahl~"'C'h. 

Trzc-palkli k,o,srf1rulkcv ,niie nie ortih1l'c;{·ll'ją oo uży
w~11nvoh w Polsce. ,romią ~ię t~il:ko 1ką,l('lm nadw
h,ni":l stkrndla i ·trs•tawieniC"m des,1cii .t,,z('IJl'iącei (·pra
~n,icv) w s tosunlk'lt <lo płas r.C7.'.'"7Jll'.'' koła rfTZ ·'.' !):-1· 
'1.oW<'!:?O. 

Us taw1i-<,ni<> łlrzevał<a .i<'sł nnl'- lęrm jącC': 

1,1.ość obrotów 100 •na minu~. lkąi naohv~enia 
sk ,., • ,-dła i"r1., "" " ·owe30 '", SlW'~~m'ku do prom i<·nh 
koła - -15---50°. 

D<'ska usba:wiona jes·I w •l<'n sposóh. że 'koni er 
skr,z~0dła ll'N.eClhodmi w odległości 0.5 cm o<l 1frski . 
n odległ~ć międzv 111ofom .i des..k:1 w ko11cu wycię
ci.i deski - 3 cm. 

Ten sq>OSÓb u;s.1':1\\1irn1rn llrzt,:iaika dajr moż 

ność dokł:uh1ego doc1.'.\'S1JC1zc-nia n,1,w c-t ,po<;zcze~ól
nyc,h pasm włó'k11a. lwz ,naraż'('ln<i.a cał<'j garśri 11a 
przelirzep,mnie. 

Aigr'q;~t l 5 tr,ze1):JlkÓW ,pokr)1WIU 'Zllfl.l<ił'N.COO\~' :I • 
nie fa'l>r)1ki przy wydajnośoi dzoiennaj <likoło 40 kg 
włókna . Uość dni pracy ,łJr'Zepaik a wynosi około 
200 w ciągu roku. 

P,a1kuły otaizymaine w czasie ·l1r1.cptu1-ia słomy 
na l1ulf1h:u1uc są również doczyszczane na ,11rz~pa
:k-ach. T ,rizepak do J>aik.\łł .rÓŻl111ii ię ·od trzepaka do 
lnu tylłko "~:ięk5zym wyc.i-ę(:iem dc,s·ki rf-r,zc pi:1ccj 
i gmbościią 6tkiraydeł. 

Palkmły 1prizL'Cł 11r.zcpaniem ,Sł\ IIIITZl'l)llszc1za11t· 
pnze mi~l1la~"k~ n p.ar wałcow-.1. 2 llr"tqmki poił, ry
waj:1 zapol\T'Zebowanic 1wzy wydajności ca 60 kg 

·tHk•uł dizfron~'<'. 

Z11±11cie ,ęi/11. 

W,szystld e ma szyny ,pracujące w 1,akład1zit• r1:
cliz;rnc są ipntd<'m {'i)C'IUryo-/Jllym . Zużycill' siły ()'TIZ~'7. 

posrozegóiłnc m:u„zym y j es t rnaslęp,ujące: 

Trnihina 
Trze palki do lrm1 i pakuł oraz mlięd,J:rrka 
\V {'llll y.bc ja 

:\lasz'.\,na od~iia!fflliiająca maszyny 110 

czys.v~;mmia na s ion 
P1 ~:111p·a do \\"'Ody 
P,1iaisa 
o~ wietfo11 ie 
Hczc-rwa 

RAZEM 

/lo.~ć robotników. 

1 O K. l\ł. 

10 K. M. 
6 K. !t( 

7 K. \f. 
:-ł K. "· 2 " \1. 
:i I{ '.\I . 
r) K. "· 

4H K ,, 

Ilość 1robohnrk.1 polir.zr lma do a.iiuclwmi(•11ia 
zatkładu ohłicza się w is lomm t..u do ·iflości ha ~C111jw, 
licząc 5 Lut<.l·~i na 1 haiScn, pl,u,s r>C·\\,i'ffil slałv kon
i yin.gonit. 

Ohlicixmiit• ·Ności robotnilków d1la opisam•g,J rn
tkł.1d1u •prixcdlstawi1c1 s ię 1na s t ęp11j,1co : 

6 X 5 30 ludzi 
Konlrmelr . 1 
Obsługa koiła i insta-

lacja basenów t " 
Ur1.ędnik l 

Razem 33 ludzi 



Wszysł!k1ie uiraądzenia zakład.u raze'-ltl z budyn
kami romuiesz.czone są na przesitirzen,i dkoło 2 ha. 

Opisany zakład jest jednym z liicmyc<h zakła
dów te,go typu pracujących w Belgii i daje pojęcie 
o sta,nie p-rzeiróbki. Mel'<xly procy na iamych fab
rykach nic róim~ą s.ię prawic wcale od op~anych 
wri.cj. Wsz,ęd,zrle pr:robija d1Uża pllanowość, dosko· 
naf.a. or,ga.ni,mcja pracy i wszędzie jest ten sa,m wy

S<Jiki poziom wy1Szk.olenia TOholników. 

CałkoWti'hl. mc,cha,nilzacja przerMJkti, lnu w Bel
gii.i oraz wyzyskanie odłp,adków, jak ~ewy i paź-
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dzier:z ma,omie olmiiżyły koszta J)l10d1ikcji włókna. 
Z dnugiej i.trony, przez s·tiałe udet)Sla,nie maszyn, 
jest 1momość otrzymyw&nia coraa: to lepiszcgo 
wMkina. 

Bliższe poznanie belgijskiich meJl.od pracy jest 
dll'a fflls kiwestdą pailącą, bo w chwili obecnej Pol
ska pnzeclhodm tę &amą ewołuoję w dzicd7liinie J)TZe· 
rólikti inu, jaką pNeszła Be,Jigia przed 60 1.aty. 

OkiTI."S ren, J)l'1Ze.z J)OZlnanie i dostoisowa,nic cło 

s.p,ccyfiic.Mych warunków Polskii, gotowych Wizo.rów 
hclgii,jsk,ioh, 1~owinien hyć s:kJróeonv do lat kHku. 

V AR I A 
Sprawozdanie Centrali Bazarów Przemysłu 

Ludowego w Wilnie. 
Gospodarstwa wiejskie ,na wschodz.ie Polsk.ii za

chowały dotychewis ręcz111ą przet-óblkę własnych su
rowcćl\\" na gotowe wyroby zdobnicze i uriylkowe. 
Orołowe miejsce za,jmuje ręczna produkcja M<.anin. 
~a sfan ten złożyły się warunki geolklimatyczne, w 
ja'k:ioh bytuje ludność 1J1a wschodzie Pols.ki, albo też 
mniejsze, dziięki słabej komu:nikacji, wpływy kultu
ry prJ:emysłowej. W kamym iramie fruktem jest pow
!'t'Zle'Cbna niemal we wschodlllich województwach 
umiejętność przemysłu ludowego, a w niej 9l'Czegól
nic cenna majomość ręcZJnej produkcji tkani.n mia
nych, konopnych i wełoi,anych. Fakt ten tłume<'lzy 
dłaicze,go Bazary Przemyiiłu Ludowego zaczęły pow
~taiwać na wschodzie Polski w kolejności: Wiilno, 
Nowogród~k. s·e·łys.tok, Dtiześć n.B., Luck, Staoisła
wów, Tarnopol, dlacz0i,,"'O dobrze się romv,ijają oraz 
dlaczego ich ema1J1acja orga:nizacyjna, Centratla na
:zarów Przemysłu Ludowego, pozositaje w Wiłnie 

Założyoielaimi Cemrnli Bazia.rów, Spółdlzielni 

złożonej tw!yłądllri'e z osób praWlllyich, były w 1933 r 
:-J B3JZJalry Przemysłu Ludowegą: w Wiłnie, Nowo
gródku 1i Białymstoku. Oboonie Spółdzielnia jedno
czy 7 Ba21a,rów Przemysłu Ludmwogo. 

Prezesem Rady Nadwrczej Cenllralii Bazarów 
jffit od r. 1933 prof. dr Jwmsz J.»in, W skład 

Zarządu w r. 1938. wchodzili pp. Fira,noiszek Tyinan 
i ś. p. inż. Ja111 Czemietws'ki. Ostaitni zmarł w pełni 
młodych sił w gl'lldniu 1938 r. Jako oztłont"k Zat'Zą
du pr.ie<:lwtał w Centrali Baizairów zalled1Wie od maja, 
n,lc już po tym kró~kiim o.kresie pracy ś. p. inż. Jana 
Clleni"iewskiego mog.Iiśmy zdać sobie sprawę jak 
wieLką stratę sprawiła nam jego śmierć. 

Pierwsze Baizary PrzemY!Słu Ludowego pO'W',ła
wały jatko samodzlielne Spółdlziielnie handlowe w la· 
lach 1929 - 30, w Oikresie najw.iększej depresji cen 
Inu na rynikach ś\W'Rilowych. Obo.k przejętej od To
warzy,s'ljw Popierania Pmemy,i,lu Ludowego akcji 
obrotu hamdłowego wyrobami ,przemysłu ludowego 
9lanęło "~tedy przed Ba1zaromi zlecone im. przez 

T-wo Lninrsikie izagadn'enie samoobrony wiejM(irj 
produkcji Iniarskliej. Znitxka cen lnu była naówczas 
bardzo pr,zewlekła i dta rolnjlków dotkl,iwa, zm,iew 
lnu zaczął się cofać, nie ,tak gwałtownie, jak na za
chodzie Europy,, w każdym rclizie sytuacja była 
t,ruchw. 

Kiraje ·zachodnio-europejskie starały się wtedy 
J)OWS4Jrreymać katestrofahty ,spadek IU'pmwy Im• 
pr1Zez wydatne usta.wowe premiowanie słomy łntt
ncj u rolruka. Bezipośrednie promiOWffllie słomy ltti:a
nej u robi'.ka jes proste i nieskomplikowane •w, dzia · 
laniu. Tałdr 5f)OSÓh obrony obszarów ~siewu lnu 
był właściwy dłe k,rajów imponiując~h len. 

W Pobsce, k1raju eksportującym len, metody 
obrony zasiewu lnu były odmienne. Uprawa lnu 
otrzymała poparcie przez podniesienie znikome.go 
wówcm.s krajowego pop~11'1.1 oo tkaininy lniane. Po,>y'I 
roz,winięto pr,zez •wydatne zwiększenie zapolrzebo
wainia tinStytlucyj ,prawno-.publicmych, popytl na 
rynku tł.Iw. sztywnym. ZnaCZllle zamówienia jed
nostcik gospodarczych rządowych, monopolowych 
i kontrolowanych prywatnych stworzyły ożywienie 
na rynku tkalllin. 

Gotowe wyroby produkcj, wiejskiej, zwane wy
robami samodziałowymi, dla odróżnienia ich od wy
robów przemysłowych, stworzyły osobną grnpę na 
hurtowym rynku slAywnym. Ręcz.na produkcja 
wiejska daje tkaniiny cośkolwtick odmienne od prze
mysłowych. Główni odbiorcy hurff'owego rynku 
sztywnego ustaaili odrębne -nonny, ,tzw. przep=1Sy 
lechniiczne, dła samod~iałowyoh wyrol;>ów lnianych, 
dając -pl'I.Zez to tym wyrobom prawo obywatelstwa 
na rynku. Uzgodnienie wysiłków ku znormalizowa
niu i uporządkowaniu saimodziałowej produkcji tka
n',n wiejskiclt piert\1\"Sze wywołało potrzebę wsp~lnrj 
organizacji Bazairów, z pooz-ą·tku w postaci Komilfetu 
Porozumiewawczego, który w r. 1933 przekształcił 
si~ następnie w Spółdzielnię - Centralę Bazarów 
Przemysłu Ludowego. 

Podstawowy warunek wyjścia tkanin smnodzia
łowych na cynek hurtowy - ,to oony. Dość mchęca
jące w ,poozętkowym okresie iuler\W111Cyjnym, z roku 



na rok maleją, pomimo, ·tz ceny surowca Jniainego 
słQP11'10wo rmły. Jeże!i wir. 1931 cena !nu Wołoż~m 
wynosiła 100 punkitów, to w 1934 wynosiła 11-1, w 
1936 już 135, a w r. 1939 wzrosła do 153 punktów. 
W tym samy,m ozaisie średnia cena golbowego wyrobu 
!'iOOllOOZiałowego ,na sz,tywnym rynku hurtowym ze 
100 .punk.fów w :r. 1931 spadła ~ 88 w r. 1934, 76 
w r. 1936 i 74 punktów w roklll 1939. 

Obroty hm,tQwe CentraJi Baza.rów ,tnianymi •tka
niinami ~modJzfiałowymi wyniosły w r. 1936 
892.000 IZlł, W ir,. 1937 936.000 zł i IW IJ", 1 \}38 
1.362.000 zł. Ostutni 1rok iprzynosi tZIUll07.llle po~ 
większenie obrotów hurtowych. W rolw ty,m zaczął 
dla burt.u pracować Bazar S.ta1niil<.ławoW1S1k~ orarz 
wZ1roslia sprawność handlowa innych Baxarów. Po
"i'1ększone obroty z,większyły golóWTkclwy dochód 
v.'ISi. Aby rea•tizować 110 głóv.,ne swe zada.nie, Bazary 
Prwmysłu Ludowego ·podejmowały się dowi,w hllr
towych, ,nawell pro:y mało opła1Ca<l1nych dla Bau.:iirów 
cenach. 

J,uż w 1934 r. ceny wyrobów saimodxiałowyoh 
o.sią,g:i1ne na ryniku hurtowym nie były rw• !Słanie po
kryć kosztów handlowych Bazarów ,i w.tedy pow
stała '.konieczność ,roz..-.zerzenia obrotów na wolny 
rynek detałilczny, aby uzy~kać lepsze Tozłożenie ko
s7Jlów handlowych. Rynek deta,Licmy jest łatWTiej
szy od 'Silrony cen, a]c też bardziej elastyczny w wy. 
maganiach istawianych ,produkcji, a !Io IZe względu 
na oxęstą ,zmianę mody ~ upodobań bezmiiennego 
odbiorcy miejskiego. ,Produkcja samodziałowa nie 
może ,laik łaotwo przystosowyiwuć s',ę do zmfflny wy
maigań i skiubkiiem 1tego musi być przez odbiorcę 

lrolk•towana iimwrej, niż 1p,rodu1kcja fohrymma. Dla 
tego brudno było wyjść na wolny rynek z-a ipOŚ'red
niobwem kup,ioohva dclałiiczne,go, przytz'Wyczajonego 
do sta,ncliaryuYWain~h. dowolnie rz.mieninjących for
mę wyrobów fatbrycznych. .M,usieHśmy do wyjścia 
na ,wolny rynek stworzyć własne punkty sprzedaży, 
przy~tosowa.ne do możtiiwości ,prod'lllkcjii 1v.iejskiej. 
Obecnie lkaiżdy z Bazarów posiada we własnej sie
di1Ji1hie przez siebie admilllliisllrowany punkt sprzedaży 
detaJioznej, a prócz tego, poza terenem Ba.mirów, 
cztery stałe skłepy wł81S1nc prowadzi Centrala Bam
ł'ÓW (2 w Warsroiwtie, 1 w Poz.n:a.rl'.tu •i 1 w Gdyni). 

Rentowność punktów detai1ioznej sprzeda,ży za. 
lcfoa jtst od obfitego i ,róimorodnego zaqpa.łll'2enia w 
towar stojący na :poz.iomie wym.a.gań mfJejslluich. So
,łida,rny wysiłek ws·zysłlkich Baa:aTów daje możność 
obsłużenia Slkilepów w sposób zadawałającv. Ruoh 
towarów regul,uJe Centrala Ba.zarów. Kie"'roW111icv 
poszczególnycll punktów spnzedaży in.formuJą kti
,pującą publiczność o grani<,aoh możliwości produk, 
cji wiejsikiej, a Baza,rom podają trafne uwa-9ii i osią
galne w produikcji wymagania kupującej publicz
ności. ~unk,ty sprzedaży w ten sposób korygują w 
pcwny,m stoprfu produkcję wiejską, w sensie jej 
pt1Zystosowania do wymagań rynku. Jest to zadanie 
ważne dla rozszenzenia zbytu !Jla rylilku krajowym 
oraz równie ważne dla wyjśo',a na rynek zagranicz
ny. W 3~ 1łatłaoh pracy na,szych punktów detaJicz-
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nej sprzedaiży sumy obroltów ich \Wll'OISły, jaik no
s.t«wuje: w 1936 r. wyniosły ,zł 242.000.-, w 1937 r. 
d 276.000.- i w r. 1938 1wyniosły zł 310.000.-. 

Aczk.olwil'lk w sitosunKu do całości obrotów, 
obroty detaJ.io2111e W),nos,zą ,m~ed!WTie 13°/o, Ił.o jednak 
do działu ,tego przyw.ią,z.ujemy wielką wagę: rynek 
detaliczny ohłoni'e przede wszystkim wyroby prze
myisłu łudowego w roz,wnieniu ebnografic1mym 
(szl~uka ludowa), a WTięc artydmł, który jest podm.io
tem pieczołowilłej opick•i i wielkiego za~nleresowa
n':a Tq\1\•arzystw Popierania Przemyisłu Ludowego. 
\V zględem tow~uizy:S1ł/w\ ,które w swo:nu czaisie 1.11tiw0-
rzon.ie Bazarów zainicjowały i do dzdś akeję han
d!IQv.ią Bamrów wspomagają i poptierają, staramy 
się zawsze wy.kazać maximum wysi~ku w obsłudze 
rynku detałiiicz,nego. 

Na ,maCZ1nym już doświadezeni'.u sklepów włas
nyoh na rynku krajowym opieramy nMze usiłowa
nm eksportqwe. Że wyroby .naszego pr.zemysłu •lu
dowego ,poziomem swym nadają się do eksportu, 
ŚWltadczy medal ,przyzna.ny za nie przez ju,ry I Mię
dz)marodowej Wystawy RękodZJieła w Berlinie w 
r. 1938. (Die Medaile der I. Lnternaillionalen Haind~ 
wenk-sausstelłung 1938 r., Bedi,n). · 

W paździemi•k,u 1938 r. przy pomocy fiiinamo
wej Minis-teristwa Prwmysłu i Haindliu uruchomiłiś 
my w Wa'TSZawie Agenturę EkspoJ'ltową do pracy 
nad ,ty,m łirudny,m zagadnieniem. W wy,padku prze. 
mysłu •udowego sprawa l'lk~i,tu jest tym :t,rudniej. 
sz-a, że lllic może być s-ta.ndaryz:icji wyrobów prze
mysłu ludowego. Ozęść mfodw.ie poZlwa,ln się ja.ko 
tako ,znonnal<izować, a dużo wyrobów nmszą być 
traoktowane ja:ko uni:kuły. Agentura Eksportowa 
(mbn.1l1i Baimiróiw 1JU1usi .maieść motody t.'kSł)urtu, 
przystosowane do cha-ro,kołeru •i możliwości przemy
słu ludowego. 

Sprzedaż wyrobów przemysłu ludowego ozy na 
rynku ·kmjowym, czy w eksporeic, wyma,ga dużych 
,zru,obów towa·rowych, aby z niob nah,Y1wca wybie
rał wg uznaru'.a, gdyż wyrobom pnzem~'5łu ludowe
go musimy pozos,ta,wić ich chamkller tmdno pow-
4arzalnych. Utrzymanie dbfidic /zaopatrzonych 
składów uła!twia siprzedaż, a.le !leż J wymaga dużych 
rezerw kapitałowych: Na zł 100.- rocznego obrotu, 
dokonanego p11Zez sklepy detaHc!Zne na wolnym 
ryn:k,u, musimy trzymać na ~ładzie za zł 65.- to
waru (czy,Ji, że kapitał obraca s:ę zaledwie pólltora 
razy w przeciągu roku), to też Olbroty na rynk,u 
WTOlnym możemy ,zwiększyć barolzo nimnacz
n:ie. Ucha OIJ)łaoolność cen 111a r~,nk,u burto. 
")"ID, wiie)ka .zadeżność obrobu na rynku detaliicznym 
od TeZCll"W kapi,tałowych, uitir.udniały niektórym Ba
zarom utrzymanie równowagi hudż61uwej. Al>y tą 
równowagę zyisikać podjęto obroty surowcami. włók· 
.nistymi produkcji wiejskiej: )nem, konopiami i weł
ną ,surową. 

Obroty surowcami są sizybikie i mogą darwać 

znaczny efelkt przy niewielkich stosunkowo rezer
wach kap'llałowyoh. Dila ułwtwienia zhyłu 1włókna 
lnmn~ i konopn~o ,pnzrv:stą,J)ill,iśmy - Ct•ntmfa 
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&mrów i zarnfor('S()Wanc Bazary -- do Zrzcsizenia 
Rolnicwgo dla Handłu Włóknem Lnianym i Ko
nopnym. 

Obroty wł&lll('\Jll dnianiyhn1 ~ ikonotJm)"lffi, w UJbit'.;:-· 
lym roku dokonane praez Baz..'lry według ~ka,zó
weJk Ziv.eszenia Rolniczego a bez pośrednictwa Cen
tr:Mli Hia·zairów, ·wymosły okirąigło zł 360.000.-. 

Dla ,zb)"ltu wełny surowej UZ)~ała Cenlbrafa 
Bazarów od Mi1J1istersbwu Piizemy,słu d Haindł,u kon
e;esję na prowadzenie Aukcyj Wełny w B.'iałymmoku. 
Pierwsza .t\tikcja w Białym„<41oku odbyła się 28. VI. 
1938, do kot'1ca roiku odbyły się jeszcze 4 Aukcje. 
AU1kcje Wełny w BialymstOlku okazały się imprezą 
pożykcmą i cl'llową: wprowadziły do oł>rotu zbio
rowe partie drobno-rolniczej wclny. umożłi:wiły Ba
zarom haiKUowe ,zajęcie się tym wai.n),m surowcem, 
dla więiks·zych •i mniejszych hodowc<>w owiec stają 
się rngulaiton•m cen wełny. 

M1~nister.słwo Przemysłu u Handlu w warunkach 
k.onc~jii .zażądało moiinimałnie 4-cJ1 aukcji w roku. 
W ipierwsz),m ,pólroow r. 1938 odbyło siię 5 aukcj,i·, 
co świadczy o ich wielkiej żywollnoki. Sprzechdiś
my na tych pięciu aukcjach 68.150 ,k,g wełny za su
mę zł 305.300.-. Nasze Składy Wełny prowad,ziły 
r<>WII'IU<v. spr7.t'(lllri pozuu11:kcyj11ą - wy.niirn.łn onu 
zł 396.300.-. Rozem nasze Składy Wełny przez 
aukcje i ł)OZa aukcjami:, spr.zedały wełny w r. 1938 
za okirą.gło zł 700.000.-. 

W ·rdluu ubi~•)im. Jm7Ą· .pomocy finan~wd 
Państwowego BUJnlku Rol~o. u11Ząmili..~my 3-tygod. 
niowy kurs dla braikarzy wełny. W kursie bmło 
1Xhwił 26 osób p1'1Z)"sła,nych pr.zez Bazary i rolnicze 
organiz1lcje terenowe. \V1ększość uczes~m,ków kursu 
,>he<.'nie ·pracuje prak,tycznie pny skupach wełny. 

Zużytkowanie odpadków roszarni 
lnu i konopi. 

W „l\leolliand Textiłberichłe" 19;19 Nr. 4 ukazał 
1,ię cioka1wy ar:ly1k,uł dr M Liidbke ,p. t. ,,Die Venver
tung der Abfallstoffe der Flachs - und Hanfroste··, 
w k.fć>rym a,u,tor 1><>dia'.ie S),nlt•zę za.gadn1ill'lnNl· utyili
zacji odpadków. Wywo!dy aiutora są na.stępu1ące: 

R4tcjonaline rużyw,nie odpadków w prze-
myśle LniaMkim i konopnym jest sprawą bardzo 
waż.ną. Jeżeli wł{1kno stanowi u 1JJ1,u ta0/o, a nasienie 
12°/o og<>lnego zhioru, to na odpadki przypada aż 
738/o! U konopi odpowiednie ,procenta będą nastę
pujące: 128/o, 8°/o i 800/o! Te 7:'łNo hllh 80"/o, 1o 
1) plewy. 2) paż<fJliel'z. i :i) ~kłaldn,kli1 ruzipusrozalne 
łodygi, kUm• w procesie roszenia przcSllły do wody. 

I. PLEWY. 

Jeżeli chodzi o plewy to ich skład chemiczny 
b)i wietokroLniit• badany. TabNoo N.r. 1 ~ 2 przed..411-
wtia ,nam ~"lliik.i alll8łli.z (średnie1\\1Wtośe1:): 

Skład chemiczny plew lnianych. Tabela I. 

Cl Cl Cl I 
Cl I u Cl --~. ~ .2 o 
; iS N >, o Cl 

I ca u 
i!S ~ 2 is9 ~iii :o ...: 

Materiał en .s N u A "'·- t "O "' o •O O ·s. "' u o r 
o .&; o = .. .&;NU - .. o ... 
~ = .... ~ = = .. >, 

~~ I a: Cl).&; iii o. Cl) ca "' 
% % I % I % 

Plewy lniane 11,58 3,96 I 3,87 39,60 

I • " 
14,6 5,62 3,28 25,05 

. . 15,2 6,8 4,1 33,0 

. " 
. 11,3 9,5 3,1 42,6 

Mielone plewy lniani' 9,9 5,5 1,3 43,5 

Plewy lniane . I 1,5 8,2 3,7 36,3 

. . . . 9,5 7,2 2.7 33,3 

. . . 11,6 8,0 4,5 34,6 

Plewy lniane z małą ilo-
ścią nasion . 11,8 8,0 3,1 29,6 

Plewy tytnie . - 5,4 2,4 33.0 

Słoma tytnla . -. 3,51 1,6 43,5 

Nasiona lnu • . 10,0 22,5 34,0 22,6 

Plewy lniani.' zuży~kować można jako paszę. 

Sikal"mia si,ę je s:ltme .ttih z dodaltkit•m melm,y, wytło
ków huraczainych, otrąh. kartofli i t. d. Plewy Inia-

I % I % I % 

46,04 6,53 - Dietrich (1891) 

57,38 8,67 - . 
31,0 9,9 - Bohmer (1903) 

21,0 12,5 4,2 Kling (1915) 

25,2 14,6 8,6 ,, 

30,7 9,6 - Filter (t 917) 

27,7 19,6 9,3 Meisner (1917) 

29,3 12,0 5,2 Haselhoff (1920) 

24,7 22,8 - Mach i v. Wahl (1924) 

50,6 8,6 -

I 
Mangold (1929) 

46,9 4,5 - . 
7,0 3,9 - Barnstein (1913) 

ni.' są hardzil.'j waf!tościowe pod względem odżyw
czym od n .. p. plew żytnich, słomy żymiej co łatwo 
zauwni~·ć w mmit"Slzcronl'j pow~v.<•j tablicy. 



• Czysty"popłoł(t.zn.bez węgła,plasku I kwasu węglowego) 
zawiera następujllce lloścl składników nieorganicznych : 

Tabela 2. 

Siemle lniane Plewy lniane 
°Io °Io 

w/1 Henog A, 
(19Uł) 

w/1 Błlbmer C. 
(11105) 

Kwas krzemowy 0.62 31.10 

Kwas fosforowy 44.00 6.30 

Kwas siarkowy • 0.15 6.30 

Tlenek telaza I alumlnjum 3.12 9.80 

Tlenek manganu O.IO I 0.40 

Tlenek wapnia • ., 8.62 20.90 

Tłem k magnezu 13.01 5.20 

Tlenek potasu 28.41 17.40 

Tlenek sodu . 1.25 0.30 

Chlor . 9.08 1.20 

II. PAŻDZIERZ. 
n) Sklnd chemiczny. 
Skład chemic:my popiołu paździerzy lnianej jest 

następujący: 
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Skład chemiczny popiołu pddzlerzy lnlaneJ . 

.Czysty• popiół w °Io 

Popiół °Io • • • 

Włók• I Pat
no : dzlen 

I 

Kwas krzemowy (Si02) . 12,56 43,60 
Kwas fosforowy (P,O~) . 2,87 5,49 

Kwas siarkowy (S02) • 3,90 3,26 
Tlenek telaza i atuml-

njum (P20, + Al201) • 
Tlenek manganu (MnO) 

Tlenek wapnia (CaO) 
Tlenek magnezu (MgO). 

Tlenek potasu (K,O) • 

Tlenek sodu (Na20) 

Chlor Cl 

7,70 10,04 

0,78 0,44 

49,24 27,18 

3,09 

17,01 

2,62 

2,26 

7,17 \ 

0,45 I 
0,21 0,10 

Pat
dzlen 

3,789 

Tabela 4. 

Pat
dden 

5~,12 50,6-52,3 

4,66 

3,09 

9,33 

17,36 

2,66 

8,46 

J,32 

A ut or Henn1 A. 
(191K) 

Technolo1le Rcbń 
d, Texlllf. (Ul&-) 

(1930) 

Paid.tle! lniana. Skład chemiczny. Tabela 3. 

Woski Celuloza 
Pentozany aurowa wraz Celploza tłuszcz z Pf!Ulozanaml 

O/o O/o °Io % 

J,3 - 2,1 21,3 - 23,2 - 44,8 - 47,1 
3,.58 24,01 47,14 37,05 

2,34 23,59 62,99 46,86 

6,5 25,0 57,0 -
'J,22 30,1 55,7 -
- 24,4 - 36-39 

3,02 26,0 43,65 35,70 

Paździerz konopna nie róimi się zasadniczo od 
lnia,wj. Skład chemicllny roszonej paździerzy ko
nopnej jest następujący: 

Skład chemiczny roszonej patdzlerzy konopnej. 
Tabela 5. 

o 
~ ~ ;;;-- >, ~ o 

~ ~ i: "'o .. "' .. "' "' "' - u .. "' .. i: ~ A u tor ""' .. o o .2 ił -o c "'"' --- := o· 
..,_ 

'ii. o := 1:0 

'ii = :>, := D,C 
~ ,.,- o ac::: C. u ... u~ :i Cl. 

2,23 22,15 71,38 51,70 30,13 1,20 Schwalbe (1919) 

2,85 24,16 52,09 40,57 23,34 1,28 Rassow (1921) 

4,26 2-ł,47 52,11 40,43 22,08 1,51 . . 
- 21,2 55,3 - 25,1 - Schafer (1921) 

Lignina I Pektyny Popiół surowa A ut or 

% % °Io 

- - 1,3 - 2,1 Councler (1901) 

23,8 - 1,23 Rassow (1916) 

2?-,77 2,28 1,40 Schwatbe (1919) 

27,9 - - Sidney {1933) 

27,88 - 2,35 Ossanow (1936) 

29,62 - 2,44 Jayme (1938) 

2-ł,7 - 2,46 Eckert (1938) 

5,65 0,40 Llldtke (1938) 

b) Zużytkownnie. 

Zużyłikowanie paro.zierzy może hyć .różne, a 
mianowicie: 

1) Paidzierz jnko nawóz. Wartość nawozowa 
paidzit>rzy jest minimalna, głównie ze względu na 
trudny rozkład części drzewnych w glchie. P07„a tym 
wartościowe składniki .pokarmowe K, P, i inne sri 
już wypłoka•ne podCJZu.s ,pfOOl'!Slu roswnia. ~astępnic, 
stosując paździerz ja.ko nawóz, zachodzi obawa roz
noszenia chorób lnu n. p. Fiusarium i t. d. (Hollley 
1901) Zre . ..zitą paźdzlier.z: moimu zUŻ)1Hkować w inn~· 
hrnrc:IIZliej iro,cjonalny sposób. 

2) Pn:dzierz jnko ściólkn. Warunkiem UŻ)1ko
wania paździerzy jako ściółki jest hliskość zakładu 
przerbhiki i cena paździer1.y w stosunku do słomy. 

:i) P":dzierz j"J.:o przymie.'IZA:" do form f!i!wr
sJ.:i('/1 tl't. jt'St zna na. Cl'lt•m łl'go za hit•gu jest nada-



nic formie giserskiej strnktury porowlttcj, po wypa
leniu paździerza. 

4) Paździerz juko środd: OfJ<1lowy i energetycz-
ny. Woma od wody paździerz dała ·po spalen.:u: 

węgla 44,200/o 
wodoru 5,92°/o 
tlenu 47,tO°lo 
azotu 1,00°/o 
popiołu 1,78 

Obliczając z tych liczb wartość opałową paź
dzierzy na ,podstawie formuły Dufonga otrzymamy 
il,~ć ciepła równą :i590 ,kal. ( Herzo~ A. HJl 8) . Ba -
~a n i a kalor)•metrycz.ne (\\'ichor 1916) określają tę 
llczhę na 4573. Zresztą różni autorzy różnie podają. 

.!\"iestety stosowa,niC' paździerz~· jako malC'riału 
opałowego ma również pewien minus, a mianowi
cie: sole .alka1liczne i sole ziem alkałiomych nie usu
nięte zupełnie podczas roszenia, wraz z kwasem 
krzemowym i solami wa~mia tworzą w pa.lt•n:skacl1 
sz;kodłiwą masę s:zrkalną. Przeciwdziałać temu pro
cesowi motna przez stosow®ie wyso!kUZiat.;iadmvv<'h 
b~~- . 

Paździerze mogą być dalej użyte do. generato
row gazowych i motorów pyłowych. 

5) P":dzierz joko mwm izolacyjn<l jest sloso
w~~na w budownfctwie, ahy ,za!tr~ymać ciepło lll'h 
s:lłumić głos. Używa się tę masę w pos'laci płył .izola
cyjnych 11,ub ltei p,31~i W skład łej ~y iizol'31Cyjnej 
oprócz paździerzy wchodzi gorąca smoła i nieorga
nicm<' substancje kitowe jak n. p. mąka kwarcowa. 
l~lnit-je s,ze.reg paitentów na prz)Tządzanie tl'j ma
sy: DRP 5414:19, 544660, 57880 i 626858 (M. Gros_. 
kopf. Wiiesbaden). 

O) Paździerzy j<1ko .mrowc<l do fabrykacji sztu
cznych płyt uiy1Wa się z dodatkiem substancyj kito
wych łub też bez nic:h; 

a) z dod<1tkiem subst<1ncyj kitowych lub poli
meryw.:yjnych. 

Próby, robione z mieszaniem paździerzy ze sztu
czną masą celem uzyslumia płyt, wypadły pozytyw
nie. Należy oczekiwać dal'izych wynalazków w dzie
dzinie prodllkcji płyt twardych. 

b) bei użyci<1 substancyj kitowych. 
l'aździt•rz zmit•lo1111 razem z celulozą prasujt• się 

celem otrzy111ania płyt. 
7) Pafclzier: jako surowiu do fabryl.acji P"l'Y· 

Paździerz poddana działaniu roztworu wapna prze
mienia się na półprodukt, który domieszany w 25°/o 
do uzyskanego w podobny s:posóh półproduktu ze 
słomy. daje razem materiał służący do wyrobu pa
py. Według opinii autora papa s,porządzona w ten 
sposób jest bez zarzutu. 

8) Paździerz jako surowiec do produkcji celu
lozy. Produkcja celulozy z paździerzy jest zupełnie 
możiliwa, Wydajność celulmy wynosi około 35°/o, a 
z paździerzy konopnych nawet około 408/o. Ta celu
loza ma dwoja,kie zastosowanie: 

a) "" p<1pier. Fabrykanci papferu są zdan;a, że 
celuzoza z paździerzy jf"St surowcem lichym. f zy· 
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~:karny 1>111pier jt:,:o.J: słahy. czego przyezynę W1ldz., ". 
małej długości konwrek drewna, lktóre u łou i kono
pi W)"llOSZą około o.a mm. To 'S31lll0 tyc,y snę pap~· 
produkowanej wyłącz.nie z ct1lułozy, paździerzy. 

lnu lub konopi. Domiesz,ka innych celufoz pozwala 
zwiększyć moc tych produkMw. St05owanie celulo
zy z patdzierza w wy'Sokości 20----.10°/o nie jest 
sllkodliwe, ale też nie podnosi wartości fabry,katów; 

b) do produkcji sztucznego włókna. Tu chodzi 
o wysoką zawartość L - celulozy. Pentozany, któ
r~-ch ilość w paździerizy lnianej Lub kooopnej jest 
duża, muszą b)·Ć ja·ko -sz.kodliwe usunięte. To unniej 
sza wydajność, a podwyższa koszty produkcji. Wy
dajność L - cdulozy z paździerzy lnianej oblicza 
się na 29-33°/o. U konopi p,rocl'llt ten jest wyi.~zy 
i dlatego obecne badania w :'lli.-mczcch skierowują 
się głównil' na konopie. \\'e Włoszech produkują 
już na dużą skalę celulozę z paździerzy konopnej. 
cu staje się zrozlłmiałe, jeżeli się we:hmie pod uwagę 
brak drrze\\-U i obszar ikOIJl(){)ł \\')inois:1.ący \m()00 h I 

Dla porów.nM1ia wydaj006ć L - celulozy produko· 
wanej z drzewa w~1nosi około 401/o. Z patdzierzy 
lm1 łub konopi dekorly.kowa.nych uzyskuje się po
żądanej celulozy mniej. Z dotychczasowych osiąg
n'.ęć w rej dzfiediz,i.nie widać, że nie istnieją technf cz
lll' •trudności prodrnk,cj,i celulozy z paździierzy. nn•lo
mast fakitem jest niska wydajność i drogi transporl 
surowca; 

c) Otwierają siiię poza ty111 możliwości w~ikor1y 
slemia 'Paźdlzlierz:y do produkcji e.ęfrów lub eteru 
ululo:owego. 

9) Paidzierz jako materinl wyjściowy dla fer
mentacji alkoholowej względnie dl<I produkcji cuk
ru i drożdży pa.,tewnych. Robione są w tym kierun
kll próby głqwlll'ie z paźmfier<.zami ,konopn)imi, bo te 
dadzą prawdopodobnie lepsze wyniki. Rezultat ba
dania jest następujący: 100 g suchych p:tździl"l'zy 
konopnych dosta•rozyło w kilku anałizach 41, ł:l, 
,tS-/o zredukowanych cuk,rów. Z nich około 60°/o 
można sfer,meotować, tak że ze 100 gr materiału 
w\"jściowego otrzymujt• się do ft>rmentacji 24,6 g. 
25,8 g i 28.8 g cukru, co się rć,wna około 12-15 cm" 
ałkoholu. 

\\

0 ys1 . .ka zawartość ligliny i pentozanów zmniej
sza bardzo wartość paździerzy jako surowca dla pro
dukcji cukru w7Jgl. ałkoholu. Trchnika może tę nie
dogodność usunąć. 

IO) Pn:d:ier: jt1ko surowiec cło fJrodukcji wo
sku. Jest rzeczą znaillą, że łodyga lnu za,wiera \\Us.ki. 
FJk,stracja tych Sllthstancyj przy pomocy dwuchlo
rome;lanu prowadzi do uzysikania z nieroszonego 
materiału z: 

drzewa 2,3'/o wosiku 
włókna 2,5°/o „ 
komórki kory i ,48-8, 190/o „ 

Te ilości jak widać są za małe, hy pozwalały 
na ekonomiczne wyzyska11ie paździerzy jako surow
ca wyjściowego dla wosl_rn. 



tli. \\'OUA Z flOSZAłtNJ. 
,\Voda z roszarni zawiera dużo składników po

kannowych. 1000 I wod,· z roszarni zawiera: 
K

20 P20 , . :"li z tego NH, 

300 g 60 g 40 g 10 g 

Większy więc zakład roszarniczy przy dzien
n}'llll zużyciu wody 400 t daje 120 kg K20, 24 kg 
P20 7„ 16 kg N z tego 4 kg NHs. 

\Voda z roszarni jak widzimy posiada sporq 
wartość nawozową. Stosuje się głównie na łąki po 
upTzedniej neutralizacji wapnem, w dwojaki spo
sób: przez ro1Jprowad,zenie sy,stemami rowów (co 
3 m) i drenów ,pod nimi ~eżących ,na głębokości 1 m. 
lub przy pomocy deszczow.ni, k,tór<' roz.pryskują wo
dę na dwią ,powierzchnię. 

Kończąc te wywody, autor sądzi, że podany 
schema-t wy}rnrzy,stnia odpadków ros-za,rń nie jest 
osfa•teczny i spodiziewa się, że przyszłość rozwiąże 
szcz~.i\\,H'.i tę siJJłfl\,Wę. 

E. Czerwi1id:i. 

Urządzenia roszarnicze fabryki konopnej 
w Bergerdamm (Niemcy). 

Fahry,ka konopna w Bergerdamm posiada no
wocz<'sne urządzenia roszarnicz<', które są mody
fikacją systemu dra Schneidera. (Rys. 1). .Jest to 

~ 
I I I 
I I I 

lJJ 
Rys. 1. Plan dawnej roszarni syste· 
mu Schnelder'a. Strzałki cl11głe wska
zuj11 kierunek wody; strzałki przery-

wane - kierunek ruchu skrzyń. 

roszamia kanałowa, ciepło-wodna składająca się 
z ł dwudzielnych ,kanałów. (Rys. 2). Każde ramię 

I I C I 

ltl1l1l1I 
I I I I I , I I ł 

~jJ CTi,1JJnU-· 
Ry1. 2. Plan obecnych urz11dzeń roszarniczych w Berger
damm z 4 dwudzielnymi kanałami a, b, c I d. W kanale 
zaznaczono klamr11 nowowbudowan11 ściankę, której daw
niej nie było. Strzałki cl11głe wskar.uj11 kierunek ruchu 
wody, przerywane - kierunek ruchu skrzyń. K - kolejka 

z kranem. 

,kanału ma 50 młr. długości, 2,2 mtr. sZC'roko~ci i i,.i 
mtr. głębokości. Droga ja,k11 przehywa rosząca sic: 
słotna wynosi 1_00 mlr. Sikreynie w kóryoh sic: rosi 
1\1ają długość 2,2 m, szerdlu.~ć 2.05 m. ,i wysok;iść 
I ,2i m. Z..obione są z drzewa i s1mjo1l<' .• u .. - że
lazem. Z dwu stron są one otwarte tak, że można 
w nich umieszczać słomę konopi dowolnej długo~ci. 
Obciążenie zarruionej słomy, która jak wiadomo 
podliega ,pan:iu w górę początkowo b. s.iloomu, pM
niej po nasyceniu się wodą słabszemu, odbywa się 
przy pomocy specjałnych sk,rzyń, które są zrobione 
z blafClhy żruaimej i naptjn:ene wodq. Skr.zynie te 
są połączone z wodą 'kainału p.-zy pomocy wentyli. 
Jeżeli ,parcie w górę zmniejsza się, to woda automa
tycznie ire,gulowana pływa.k:etn, odpływa ze skrzyń 
d? !kanału. '\\'odę podgr.zwną do odpowiedniej t<-m
peratury W1prowadza się do kanału w miejscu gdzi<' 
wyjmuje się skrzynię z wyroszoną już słomą, a w~·
puszcza w miejs·cu zanużenia 5krzyni. Z powy-i.
srego Wlidać, że ikienmek nicłtu iskn.y11 jest prze
ciwny .do kierunku prądu wody. Ma Io swoje zna
czenie: zanliUl'mtny ,konopie w wodc:, .która za1wicin1 
h. dużo bakterii .i im dalej przesuwamy skrzynie 
t~~m jestt. ona świcższ:t, Najśwueższa woda znajcłuje 
si~ f"" miej.sou, gd21ie wyjmujemy sk,rzynię. 

Roszenie trwa, przy temperaturze :l0°. około 
ł dni. Szybkość roszenia jest największa w pierw
szych dwuoh dniach, później maleje, by w 4 dniu 
niemal lllslać Roszenie kanałowe ma dużo zalet: 
takie CZ}mn~ki jaik temperatura, szybkość prz(•su
wnia skrzyń w kanale i zmian~ wod~· możem~· 
.dowolnie regulować i ot·rzymać materiał bez za
rzutu, ani pneroszony, ani nie nicdoroszony. 
Tych wanmików nic posiadamy przy roszeniu w 
za~knięlych zbiorniikach, gdzie rosząca się słoma 
I rafia be.z.poś,rt.'d,niio w Ś\\,ieżą wodę. 

Plraca w rosza•r.ni od,h~·wa się pod znakic>m 
organrzacji i mechanizacji. Posorlowa1w, odziar
nione łodygi 1konopi wstawia s:ę do skrzy1i, po
czym ,)Jłfzewo1Ji się je 1J)rzcd ,ro!.Z:tiMl!ę . .skąd przy po
mocy krami 1m1ieszcza się w kanale. Następnie ten 
Ż<' sam kran zahiera z drngi<>go korka kanału sk,rzy
nie ohciążające wyroszoną słomę i kładzie je na 
skrzynie przed chwilą załadowane do kanału, hy j<' 
zamrżyć w wodzie. K•ran wraca z powrol<'m. zabiera 
skrzynie z wyroszoną słomq, kładzie je na czcikający 
przed roszarnią wózek . Tu opryskuje się słomę zim
ną wodq. uwalnia s.:ę j:1 od r.wentua1h1ych :mrfl('czy
szczeń i kolejką przesuwa do miejsca suszenia. Jed
na skrzynia zawiera 350 k.g. słomy. Jeden kanał 
mieści 32 skrzynie. Przy 4-dniowym procl"Sie rosze
nia do jednego kanału ładuje się codziennie 8 skrzyń, 
czyl)i do ws.zy!lltk.ich 1ka.nałów <łzicnnie :i2 skrzy,n'ie, co 
daje t 1.000 :kg. Do 't>raicy w ros1J.'ł'rni W)"1',la'rczy a lu
dzi: 1 robotnilk iponmga ,przed roszarni1l przy zmianie 
skrzy11, d-rugi obsługuje k•ran, a trzeci za .pełnia luh 
opróżnia kanał. Wszyscy trzej biorą poza tym udział 
w przesuwaniu skrzyr1 w kanałach. Czas potrzebny 
do włożenia skirzyni i wyjęcia jej z kanału wynosi 
2 minuty. Ta mechanizacja pracy zmniejsza bardzo 



koszta obsługi zakładu, usuwa uajhardzil'j 11icprzy
jem11:1 i hrudu:1 robolt: , jak:1 j1•sl opróżnianil' zhior
uika. a poza tym przyczynia sit: do spC'lnic.nia zasa
dy l'i:1głości prac~·. któr:1 tak trudno n·s1wktowat'.· 
w zamknit:lych zbiornikach. 

Powyżej przedstawiony t~'P r~zarni rozpow
szechnia się w Niemczech coraz hardzil'j. 

Faserforschung 1939,1. E. C:erwi{1sl.:i. 

Przyrząd do szybkiego określenia proc. 
wilgotności materiałów włóknistych. 

Zagadnienie wyna lc•zien ia sposobu szy u,k i('go ok rl'śln n 1 ·1 

wi~gotności maleriat.·,w wlo'•knislyl·h zaro',w110 w postaci su
n;wca j'ak równit>ż w g<>iowyl'11 wyroJ,arh zajmuj,• ol,;•cn :<· 
umy,;ly wynalazcó w. Sl<1sowanl' <l c>lychczas a,parnty <lo kon
,1~·,·jonowa-nia nil' rozwiązały lt•go zagaldnienia w ralości. 11• 

wzgl~<lu na cl ługi czas I około 3 god,zin ) potrzebny dla okreś . 
l,·nia pro1·,•11t11 wilgotności. 

\'ajbardzi('j za~lug11j11 na uwag,.. wśrc'><I nowych ap:t,a
to',w dla wyżl'j wy111ie11io111•go ce lu h•, klc',rr s11 zbu<lowanr n·, 
zns:i<lzie zmian przewodnictwa rll'klr~·nnf'go. r.z~·Ii stalt·j 
clil'lt-ktryc.z1w j hadainrgo materiału. 
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Aparat taki opisany rostal w czasopi~mie T('xtill' l 1> 
~lit.ut ~r !l i 10 Spencer Smith and '.\fat,heu-lbpid mrtho<I of 
clc·lermining the moisHrf' conslf'nl of Text ile.~* I. Poniżf'j po 
dajr,m~· rn~ady dzial:rnia oraz opis f>t'Zyrządu . 

. lak w,·kaza.ly h:ulania . nrnl<'rial wM,kienniczy fw po 
sl:wi wlc',kn:1. przędz~·. t,kaniny) znajdując się w powiel.nu 
o ok,reśloncj wil,:otności \\'Z-glę-:lnf'j' h~<WI' poc hlania! luh tra. 
c il wi,lgotność własną tak długo, dop,iki nie osi1u~nif' sianu 
rr.w1ir,wagi z wilgolnokią ol,ac.zająct'1!o ,po\\iietna. 

J,, żrłi badaną próbkę o okre,ś,'.onym stopniu wi•!gol111'lŚ · 
ri umi,•ścim~· w naczyniu zamkniętym, to po upl~·\\'II' pew 
11,• ,l.(<1 czasu wilgotność prc'1hki jak ro',w,nrież i o!aczającf'g.o po
wie,t,rza osiągme pewną średnią ";~otność. zal<"ź.ną n<I wi: 
gotności prc',hki nmiesz<"zonej w danym powif'!lrrzu. 

Drogą do9wia;.ioz<'li u.slalono zafoż.nośi· mięrlzy zmi1"1 
i.ośc ią wi.lgo tno ści badanej pr{,hk; oraz olnc.z!tjąc<"go )Y.lWil'
lr7.a . Czas zaś potrzd,ny do osiągni~cia rc'm,nowagi wynos; 
z,,ledwie ki.•kanaścir minut. 

.Przy doświackwn iaoh posh1giwan,o si',' nie skom1>lłko · 
\\ anym przy.rząd<'JH. kto',ri•gn ogc',Jn~· srhrmal w~-:IIZ•my na 
r~·s. I. Przyrząd 1<•11 sklncln ~i~ z na<'.zynia sz.kl:lflt'!(O I A\ 

rys. 2. 

o średn.ie,· ij mm i długości ;,o cm. Z jrdne,j strony naczyni ,· 
to jest z~mknięle h(',r111etyc1mie korkiem (B) z rurką . .Jak 
widzimy w naczyniu tym umieszczony jest hygromelr (H : 
wska.zujący zmiany wiJgotności olaczaJ'ącego powietrza. Oi(i -

*) Spelll'l'I' Smith ami Mutheu: .szybka metoclu usln 
leuia zawartości wilgod w materiałach włóknistych~. 

cbidouv od reslllv 11>1ar,11ia siat.kit (li). Prz~· 110111oc.:y rurki 
gun,ow;·j prz_d,,,.; , ,,na j, .. st ,to k-.,1·h·c·,w 11al'.z~·11ia w,.klan,~o ni,· 
,:ni.a pom1m powi„tr,.na (I' ) . . 

.lako hvi-:ronll'lr ni.yt.o ta,k zwany ll11malogn,1•h w kto. 
rym wlc'•kno ·,kz,•w igla-. ly,·.h służy ja1lv1 suhslancj'.1 n·a~ują,·:i 
na l;lllitl<II\' wi,lgot.11·oś1 · i. l 'mi,•szczo11<• one• s:1 w 1·~·l111d1r~Tz11ym 
fulC"ralc ~ średnin· 1;x_;, mm. 

Bar·lłziej czi1ty111 i dokl:uLni,•j.\Z\'111 11rzyrzą<lt·m. re:1.gu
jąl·ym na zmiany wilgotności powi„lrza j,•sl .'PrnHHl/,llll'WO 
1.rvs. 2). ktc'1rpgo jeclC'<n z ,lr11·lo'1w na prwnym odcmku pokrył\· 
j, ·~ t wa,rstwą h1,wel11y , nawilgnr<Hll'J. wo<lą. T <",rm~niw<l )>O · 
1,i<'Zone jest z galwannm<>l·r r,m . Prz~...-zącl l<'n 11:r.~·wan~· J"''. 
dln określl'nia prorrnlu wi.lgntnoś<'i powif'lrz:i w prwst.rzpn· 
:zamkni~l<'j. 

60 70 80 90 100 

Rys. 3. 

Przy pracach eksperymenla,J,nyc,h wląc:z.ano na zmian,: 
do apa,ratu hygromet.r i lermo()f:nłw,o. Na rys . :J pocl8Jlle są 
clla port',wnauia odczyty tych przyrządo'~w . Odohylcrnia w wy · 
11:1kad1 oh~·dwc',ch przyrz11clc'1w są hardzo niezna,cz.ne. 
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\\'vniki hacla1i nad czasC"m polrz(',hn)' lll cło osiągni,'<'i:1 

,tann rc~wnowagi i mk.zyty , j:~kit• nam daje J>rzynąd pocluje 
r~·s. 4. Krzywa I przcd~tawia wypadek. gdy sucl111 prz~,ba 



. I • . 

unueszczona hyła w wilgotnym 1towietrzu przyrząclu. IMIWo-

~tujqc silne zmniejszc•nie jego wilgotności. K.rzywa 2 i :i J>rzt•d
~ławiają 11:c,zm1<·z1w zmi1111y paM11tkU'\\·rj wHgotności !)OWit•· 
trza. Krzywa -ł i ;; od1>0wia1Jają chtŻ}'Dl 1Jlll•anom \\iilgot,ności 

powirt:rza. gdy umil'szczano przędzę wilgotną w 1mwit"trzu 
!>Uchym. 

\\'zdluż linii odcii:tych p0Ja11y j<"sl czas w min,ul,t :h, 
pc,lrze.bny dla ustalenia r,iwnowagi pomii;clzy wilgotnością 

powietirza i przędzy. W wypadku 3 (rys. 41, gdzie mamy <!u
czynienia z nil"1.lnac,inq z,mianq wiligot.1ości równowaga na
stępuje bardzo szybko, już IJO 2 minutach, zaś w wypadku ;,, 
gdy zaohodzi maczna mtiana wilgotności - po 15 minutach. 
Z krzywy<'h podanych na rys. 4 widzimy, że największy cza.i 
1mtnl'bny dla os~nięcia rc'1wnowagi wynosi 20 minut. 

Badania n11d okre-ślrnwm wilgotn~ri przędzy mi:11w j 
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zosl11ly 11rzeprowadzone z przędzą suohą, \\'1lgotną. sutowlj, 
biN011ą i t. d. l'rc'1bki bm.l:111ej przędz~· miały wil1plnośi· od 
2 do 17 proc., zaś okrl'śk,t1a 11rzy pomocy wyżej o,11is11m·g'.• 
przy,rząclu wilgotn,ośl- była 111N1lę11nit• konl,rolowana w susz•Jr. 
Cl' przc'IZ wysusze-nie do stafoj wagi. N11jwit;ksze odchylenil' 
w~·nioslo 0.7 1>roe. wilgotności, natom;ast przec·i~•tnit• tylko 
0,28 proc. 

Dalszl' badania wykazały. że najdokla1.lnil' j przyrzęd 
pracuj!' wtedy gdy powirtrze w nim zawarte jnl su<'hsze niż 
bada11a próbka, inn},nri słowy wtooy gdy następuje nawil
goceaie powietrza, nie zaś ukała wilłooi na skutek nawilgo
ca·aia prtibk-i. Dla osiągn~ęcia lf•go zalecan" jest dołączenie de 
przynędu zhiOl'nika z chlorkit-m wapnia, mającego na l'elu 
do.<mszanie pirzechodząl'ego przl'z niego powietTZa. 

B. Górynmvir:. 

KRONIKA 
Zebranie Rady Towarzystwa Lniarskiego 

w Wilnie. 
\\' dn.i-u 17 czrrwc11 h. r. odbyło się posie<lzenie Ra,ly 

T-w:1 Lniarskit>gn w \\'ilnil', pod prz!'wctdniclwem Prez1•s11 
Hacl)· T-wa I.nfarskiego p. s...,natora 7.ygmunl'.I Rl'czkowkz:1. 

Porządek dziNmy nlll'jn1,0w•1l: 

1) Odczylanir prntokółlll z p·:>przednil'lP Zebr:111i:1 
H111I\': 

2) Sprawozdanie ogi>lne z d.ziala'.111ości T-wa Lni:.r
skiPgo w \\'1lni,•; 

:łi Spf'aw~1z,laniP z działa•w,śd Lniarski!' j CPntlfalnej 
Siar ji l)oŚ\\;adcza-•,nl' j w '.'i <)WO· \\'Hl' jce; 

-11 Sprawozdanie z dział:ilnnś<'i Rolnil-zych Z:1kł:ich'1w 

J>rz,•mysłu Lni11nkit'go i Kono·p11t•go .. \\0 il,•11k11" w Sowo-
\\'ih•j<·t•; . 

:,1 S11rawoz!d-anil' rachunkowe• 1111 clzi,•i1 I kwielnia 
19:1\1 r. za rnk budżl'towy 19:iłl/39; 

6/ SprawozdanK' z działałnośri Oddzi:iU,w T-wa 
Lniars·ki<'gn; 

7) Wyznaczenie liczby delegałfrw 1111 \\0 111111' Zgromn
clwni,• T-w:1 Llliarskiego z poszczeg«•lnych okręg,',w w myśl 

Ił ~>2 nowego Słalutu. 

8/ \\'o!ne wnioski. 
,Prl'Zl'S T-wa Lnia.rskiego -- dyr Ludwik M11ctilewicz 

przl'dstawiJ ze,branym prace T-wa za osl'l~nie półrocze. Pu
ce le prowe<kono na leore,nie całej Polski. Zakrojona w roku 
hiżącysn na su,roką s.k11lę 114lcja sieWllla przyczyni-la się cło 

zwii:kszenia zasiewu mu i konopi w roku 1009 w stosunku 
do lal 1>oprzt•1lnid1. \\' sp,rawQJldanKI swym dyr. M11et1ll'WiN: 
om{,wil szcz,•gMowo kwest·ię zbytu włólma do przemysłu 

krajowego. Zllslo:.owaoie kolon,iny, sprawi: uruchomienie 
przedzalni lniarskiej. st11ndaryzacji wló•ma łnianego i ko
noimego, pre.miowanie wlcidma wywożone,g-0 oraz współpracę 
T-wa Lniarskit•go z i,nnymi org11nizacjami. 

P. prof. dr Janusz ,Jagmin w s~>rawoźdaniu z •:l.zial:il
ności Lniacs.kiej Ct•ntral1wj Stacji Oośwk>d-:-zalnej w :s'C1wej 
\\',i,lejce przedstawił wynik prac Stacji w dziedzinil' h11d.'lń 

laborabryjnych, ha.-fati nad mrtodami ozt1aczania 11!3Wał'

to„4ci juty w łka,ninac.h, nad za,warlością oll' ju w nasionach 
lnu ·i konopi, wyceny kotoniny i surowców przeznae2011~·cl1 
do pn>dukcji kotoniny ii-td. Ponadto w I..CSD szeroko prnwa
dzone są prace '1ad ustaleniem stMl!rla.rtć,w dla lniiw. 

Lnianka Centirah1a Stacja Doi\\;adozalna rozpoczęła 

w okresie sprawozdawczym. w wypadkooh z:i.fargów pomt~
dzy firmami, wycenę kontrolną wl,'~lu1a lniant"l(o. R()J!1>ol\1!ę· 

Io leż badania nllld możnością w~·oiąg1~i1:cia wysokich num!'· 
rów z nauych mów. 

\Vobec braku sl11tuhirl{1"' 1111 wlMmo k'.Jll')pnr rozpo
cz..-1,o O()l'acowywanie sprtl'lllll slandaryza<' ji ll'go włókna. 
Wśród innych prac wymienić naJeży badanie za,1pdnil'11i:1 
kst'rofilności lnów oraz prace nad t.Iegeneracją konopi po
łudniowych w naszych WIU'Unkach. Prace sele,kcyj'nl' prow:i
dzQ'lle są nu polach doświadczalnych LCSO, w Bl'rezw!'pzu 
i LazdU!IH{'ł-i. !Ila rynku nasil'nnym są już dwie odmiany 
lnc'1w h,:.-f,iw,'~ U:SO - ),ny te O wysokiej WBl'loŚCi, ll!IZWRII!' 
zostały: Ell'n ; Longrnus. Doświadczema zbt0rowe prowa
dziml' są w pormumieni-u z \\'ileńskę Izbą Rolniczę; wyniki 
d,oświadrz!'ń zbiorowych zn lata poprze1d,nie zostały już 

opracowani'. Lniarska C!'nlralna Stacje Doświadczalna jl'~I 
nie h•lko ośrodkiem badań naukowych. lecz i ukolą kszlal
cę~ą . racihf)/\\"Ciiw z dzie<ł-ziny lnia.rsl"·a. 

P. inż. Adam Perepeczko przedsla.wił sprawozd1111: .. 
radmnkowr na dzień I kwietnia rn:w r., za rok budżrtnwy 
19:łK/:ł9, po czym od.była się dyskusja nad SJ)rllWOZ<hnlami. 

S.prawoz::l·anił' z działalności Rokliczych Załtład,'1•,· 

Przemysłu Lniarskiego i Konopnt>go „Wilenka" w Now:>· 
Wilei·~•· vzed.sbwil ubł-anym inż. Cz. Dębicki; spraw01:da-
11ie z dziala,lności Oddziału T-wa Lniarskiego w Lublinil' -
p. inż. M. Leśniewski. 

W myśl § 52 now~o Statutu T-wa Lniarskic•go wy
z-nacrono liczbę dek>gatów na \\'ah,e 7.gromadzenil' z po
szl'7.i.'g•'•lnyoh \\~Ojł'wóldzłw: 

Woj. Warszawskie 
Łódzkie .. 
Kieleckie .• 
Lubelskie 
Białostockie 
Wileńskie •• 
Nowogródzkie 
Poleskie •• 
Wołyńskie . 
Poznańskie . 
Krakowskie 
Lwowskie ••• 
St 111isłav.-owskie 
Tarnopolskie •. 

2 deltgatów 
1 

• 2 
4 
5 

• 9 
6 
5 
4 
2 
1 
4 
3 
3 

" 

SPR.HVOZIHXIE 

: tl:iflln'nolci Townrzyllwn J.ninr.d:iryo u, Wilnił' 

:fi c:fls o,I 15 gruilnin 1938 r. cło 15 c:nwcn 1939 r. 

l)ni:i 17 tpnid,n,ia 19:ł8 1'. zmarł ś. p. inż .. Jan Czerniew 
ski, rzyony CJZłonek Zarządu Towarzysliwa -Loiarsł.•itgo w 

\\'li<'nil'. Roh1łk nie tylko z wy,ksztakenia, lecz i z zainiłown
nia ś. p. J. Czttniewski był jednrm z najlepszych r.nawcbw 
c·ałokszłełl-u zagadweń roh-.il\1!ych, zaś suzegółnie tych, którl' 
wy'-ltwnją .s,ię nn pinu pii<'rw51y w województwach północno-



wschodnich. W,·bih1y faclv.,wił'c i. p. J. C.zł'rn.it'Wllki hvl 
t·.zło\\iit-koit'm nił'i,wyklł' skrimm)'lll, n.ił'pl'Zl'·:·il,'łnie pracowitym 
i obdarznn,"111 "" wysokim stopn.iu pocaueie-m ob0\\·i11zku spo
łł"<211t"tP· \\'&pi,łpra·:lljąc z TowurzyslwPm Lniankim (li,) lal 
szł"rl'łfu, i. p. J. lAN'l1'il"Wsk.i objął na pm'2ął.ku r. rn:i8 fun
kcjł' Nym1t'IP czł'.llllka Zarządu Towany!lotwa i włrHu całą 

dlłSZłl oddał sit; wyk•.>nywan.iu powierzonych mu czynności. 
Młody wil."k. nit• hyle jaka tężyma fiz~-ezna i nadr\\·yc.zaj 
zróww.,wabn}· rhaTakln pozwalały !iii; !IIJdi.ifiewać dłuf'ił'go 

ok.rt•1111 pncy ś. p. Jana CzerniewskiPJP w To\\-a,n:ystwit' 
Lll'hnkim i wit'lkich os.illt'nięć jego n.a lym potu. Niestety, 
opalnnoii· zrzą<kiła inaoze,j. Od hłaht>go, ską :I inąd. p-!>wodu 
""Y"'ilJZSło się ogólnt' zakaŻl'IWt' organimw i po -&-tygodnio
wych męczs:rniach ś. p. Jan Czt'll'nieww umaTł, licz11c nit'
spt>łna 39 lat życia. Ufarlo się twiNdz~nie, Żł' ludzi nina
stąpk>nych nie ma. Wydoje się jedn~. że w st~Ul)~U .. ~o 
i. p J. Czemiev.-sk.iego ł\\;ttdzenie to zastosowania mieć 
nie bf:dzie. Mimo, iż od śmiN"ci jt'go minęb już p{il roku. 
"·yrwa w pral'ach T 01\\·a.rzystwa Lniank-ie,,, po .odt•jśdt1 ś. p. 
Jana Czl'rnliewsikiego jt'st tak znaoma, ie o rychł~·m jl'J wy
p1·łn.ieniu mowy hyr nic rnoie. \\' ka,illym razie świellan:t 

pamięć mi. Jana C.zt'rnie.\\"!tkiejt".> hę<blie Ż)""'ą w sercach 
jego bliiszych i daluyoh wspt;!pracowni4',,w ai do koń("a 

il'h W\'<iruwki 1lit•mskiiej. 

M,t:J.l Slt:\V.\'.l. 

Świadomc owimir.v.>ny<'h mo;ifiwośoi zbytu kraj•.>weg'.l 
wł,,kna lnu 1 konopi, Towarzystwo LniaHkie w Wilnił' w cią. 
gu 10-letnit"gO okrr,.~u 5Wl'1fO i~tłiic-nia nie wy&t~O\\·ało z prn
pagan<łą rozs.zc-rzen.ia u1,raw~· lnu i kmrnJ1i w Polsre. Dopie
ro w rok,u bieżqcym po raz pier\\·szy T:iwarzystwo Lnierll&ie 
pocljęlo •barci.w in4N1Sywną aikcję n z•·ięks,zffliem obszaru 
zaswwu roślin włótnistych w Pohce. Spo"·odowana akt":ja 
ta została. z jednej slrony, mmimalnym w.zroslPm 'W osłat

nkh lata,:.h za.sie\\·ów hw i k•Jn:>p.i a znacznym zwiększe

niem sit; zap'>l,rub'>"'ani1 na włókna i nasit'11ie tych roślin 
zarn,1'.I "" kraju Jak i zar,ra.mcą a.raz - z drllłJit>j - ko
nieCllll:>ŚCitt p:igłi,-biPnia baz sllrowcowFh na wypacll'k powi
kłań międzynaro,!·:>\\·ych. Przy obszane zasiewu lnu 1-18 tys. 
ha. jak to miało miejsce w r. 19.'iłl, i przy pruoięlnym itbio 
rze z I ha 3 łl.wtintałi wU1kna - Of1óln1 l>l'!l-:llllkC'ja wlf,kna 
lnianego w Pobce wyoit'sie nie rale .'jf) ł}'!'Aęl'Y ton. Za· 
po11'11Pbo\\·anie zaś na to wU.łrna dla J>rzrmysłu czysto lniar
skitogo, d'a przl."nlysłu kobnt1wwego i dla przl'lllyslu wloś
ciańlkiego, jak r()l\'fflie-ż w celach ek5portu za grlllllicę, prze
kroczy w roku bit>żąC'ym, zap:•wne 50 ly'i. 1·.>n i j,ui ter u dają 

się slyszl't' nant>ka,nia ze strony fabry,k kl'ay.>wych na brak 
odpowiedniego surowca. Acaołwiek na:rzekania te nie sq shl
s:me i spo,wodowa111e zostały raozej niechęcią pl'OdUOffltów 
w}'2bywnnr11 się polliadanego włókna po C't'nach proponowa-
1,ych im przez fabrykantów, to jednak przypuszczać nałeży, 
że pr\)· konsekwentnym stos'.1\\'an'=u przMobu kotoniny, roz
bu:lowie przł"Dlyllłu h1iankiP1to i utnymany,m eksporcie za 
grankę - może h~·t' .zapt"WBiony zbyt dla większej ilości 

włókna lnianego i konopnł"lto od tej jaka by mogła byt: 
osiqgll'ięta prz~· !lb1•(".nym ohnarze zasiewi"•w. Opłacalne ceny 
włtWrn:1 lnian?g I i wys-:ikie CNIY siemienia skłoniły ro:ników 
dil wi,·kszf.>g·:> zai,nłtte~.:,wania się lnem j kon()J)iami w wio· 
st'lnnej kamparm siev.-nej. Powednio na spotęgowanie tego 
zaintert•s :,wmfr1 się wpłynęło W)ima.nmit;·:1:e pn wie ·kmnplf.>mc 
w roku hit•Żą,ym k·:m<iiczyny i ()bsiewa11ie klem za·>r:Jn~···h k,1. 
11iczyni•.k. Zaiv.1trzPhowanie na .nasi,'.)na IJo idiewu było bndz•1 
znat'llnr: same tylw Rolni('Ze Zuk!ad~· l'rzf'nlysłu Lnhnkie
go i K~•nupnego ,.\\".Eenka'' rozprowa·Jziły "' r. 19.19 - 1:10 
ton siemit"l>ia h~ianego, w1iwcz11s gdy w roku ulwegł}·m za. 
ledwtie aO ton. Ct'ny nasion lm1 nie ule«ły z.nu.ce mimo, że 
1 Lil-.i·y Z'>stało importowane d'a ct'lów przemysłowych prze
szło 3.300 ton i z Lolwy -- 00 ton materiału nasiennego. 
TowM'zystwo Lniar•łe w Wilnie spro\\'&dizilo w roku bie
qcym 8j ton nasion k:in:>pi połudn10wyc.l1, z czego 75 tołl 

1 Jugosławii li 10 łon z Węgier. Wobec spótnionego nadej-
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imra tych nasion, wywołanego czasowym p,rzerw:111iem kotnu
ltikacji przez tec-eny byłej lA!t'ch:,sfowat·ji, część! ll1lliion ko
n:,pnyoh w bieżącej kampann sie"·nej nie zosałła rozpr•1-
wadz.ona. :Sa og(il, jednak informacje, otnymywane I roz
maitych dzif'lnic Polski, zgodnie lłt\\iM"dzeją. iż obszar zasie
wu lnu i konopi w roku l!ł39 znacznie się powiększył w Mo· 
sunku do roku poprzedniego. 

KR.IJO\rl ODB/0/lt:Y \\'U)KN.I. 

l'rzt•ciął(ający się okres pogot(l\\i~ wajennego .i zwi'llll· 
nc z tym uh·u..:Lni„nia w obracie z zagranicq mogą wpłyn111' 
hamując!I na ro.zwtij l."ksp(~rł:u włi,kne lnianl'1f'O. To też tym 
wił,.'ksza uwaga mWii być zwr1'>cm1a na kraj(1\\'e przdwi>r
nie, odbiera,j11ce wlt'tkno lniane i konopne. a w pierwszej 
mierze na zakłady fabryczne c.zysto-łniaHk.ie • zakłady wy
twarzaj~e kotooinę. 

PRZF,l>Z.U.NIE D,'IARSKIE. 

.l'abry4'i lniarskiie w Polsce obecnie na brak zamow,en 
skarż~·ć s,ię lllie JDOf!II, natomiast st11111 ,łt'chnrozny i organi
zacyjny tych fabry,k, Ja•ko tł'ż ich roz.n1it'llZOZl'tlie w lnenic 
pozosta'\\·ia duto odo życzenia. \\' t·rOSCt' o prawidłowy roz
w{1j i wanoi«lie czynnośoi uaj\\•szyd1 zakład,,w kńar

skkh w Pc;'.sct' - .. 2v.rał"dowa" -- Towal'zysł\\·o w,u11ki1• 
w \\'iblir opro~wało i złożyło d(1 rąk c,zynnikt'1w der.yd11J11· 
,·~·C'.h sperjalny mt>nv.1riał. zawił'rająry w~·tyC'ZJ11• driałulnn• 
~-,j Towarzystwa Zakła•Mw Żyrardowskich. Jest wszelka pt'W· 

noir. ie wytyczne te hi;dą ·wllli.,.Ct> pod rozwa«i: 1>rzy opra· 
t·•1waniu p!anu działeł1rnici Zokła.:t1·,". Ży1"Brd1.>\\·skid1 przt'Z 
geston tych Załdadi1w -- Pańllłw1rwy Bank R.olny. Rm!lo· 
k '.)Wanie fabryNnych pl'Zędzami łniorskkh l>l'Zewain,ie 11a 

zacho:lniej ieranicy państwa -- w ł'oznańsk:1111, nl Ślqsku i w 
Częsłocho'Aie - wysłN·a konie::znośt' zorganizowania l'h,1-
daiby jednej \\iększej przędzalni w dzielnicach "·schoil
nich. Pnemawiają za tym nie tylko w,zgłę<ly bezpieczeństwa. 
leoz fÓ\\'rrież i b•iskośc! b!IZ SIU'C>WCowych oraz komph•t Il_>' 

brałl. przędzalni lniank.lch na obszarach poł".>fonyd1 n·, 
wschtild od Wisły. \\' obł'cnej ch\\iłi dyskutowane jl"st Mika 
l.,mkrPtnyl'h projł'łltów .zorganizowania przedzałni lniarskiej 
ua \\"~leńuczyźn.ie. ReaLizaeja ty('h projt'kti","· uzaleini„na 
jł'st (l(ł uay11kania fu.n<lmz{,w inwrslyryjny<·h na len n•I. 

l'RZl-:T\ł'<)R.\"IE KOTO.\'l.\"Y. 

Stosowa1~ił' kr,lonin~· jakn domtt'sllki do tkanin ha\\·,,I. 

nianych nabiera cet'h l,rwalnści. \\' wynilku kategoryczne~,, 
5tanowiska M,inmers4·wa Przerny,,łu S Handlu odhi1>r lnu i ko
nopi przez przpmvsł Ua,:!.zki dla przerobu na kotoninę 5łt>p· 

niowo WZll'asta. l'stalone na rok bieiąc,· n,:,rmv z.użvcia koto· 
niny w ilości :ł tys. t•.>n przę,dzakl~ ~rze,szon·e ·i 500 ton -
przez przędzakme llliez.rzesz~ne są dostale~,nic wysoktit', ahv 
v,pewnir zbyt <>kob 7 t~·s. ton ,torszych g11tun.k{1w włttk11.1 

lnianeg:i i konopnego. Rzcczq zc W51.t'ch miar pożądan11 by 
był!I, aby przepisy o używaniu kotoruny w przemyśle baweł
nian},m były konse,k"'·enl'!ie stosowane i żadne o·:lchylenia 
od tych przepisów lolt>rowane by Il~ hyły. 

PRZE,VYSI. JUTOWY. 

O ile przł'mysł ha.wełniany h\'<izje sl'.lły01 ~,db:':.rcą )ll'W· 

nyd1 i'lośri włt",kna lnianego i kmmpnego, t11 lbyt łt•g.1 

wUakna <l!a r,rzMobu w przemyile ju:(),wym na w.,~rki mii;sza
nt• jutowo-la1iaut' łnci d,'a r()'nidwa ~·wą i.iii; alrokc~·jnq. P•1 
nie-waż, jak to było kilkakrotnie przez nas wyjainian.-, kon
cepC'ja worków mięua,:1y,::h jutow·.>-lnianyoh i jnt,:,wo-k••· 
n:1pny<-h nie jest l(os.1rnt-1arczo ,uzan'.lni Jlrn i m!lż:o wywolai
us.p-uwje,,:J.!.twione sprzeciwy ze !!rany k··>11sumenU,w tych 
worków, przeło Towarzyst•·.o J.niarskit' w imit'llli.u producen
ltiw r:.:OWr.n· q;łosilo swe desinh•re115emNtt w ,11r:l\\.:1? st.,
sowama włókna lnia,nego przE'Z przemysł jutowy dla ,wyro
b1>w \\"Orkti,w nwęszunych. '.'iatomia-sl, w daluym •:iąg,1 1 C'a· 
łym naciskiem Towarzyslwo Lniankie p()IJkrdl:\1'1 w ,woh:h 



metDOl'iałach i eou1w,jacjach koniec.zność za~l:11,i,•ni:1 czi:śri 
uiywanyC'h w młyrui,rs\wie worków julowyoh przn Wllrki 
ezyalo lnia,ne lub czysto kc 1:opne. Jak h,·lc "" puo,wi<l1.r11ia. 
worłu jutowo.}niane kalk.uroją się droiej ad worków juto
wych i 111ie są zdatne do kilkakł'otneigo użycia ftllli ttl_ nie 
wyllrzymują prania. To tet cena work,; v mic,1.anych, wyż
sza o 5 proc. od ce,ny worków czy,·łlo jul•)\vy,:h, 't,:o~pod„rcze
~ uzasa,:lnJen,ia niie ma. 

ST.\Sl).4RYZ.-łCJ..t Wl..ÓK.Y.-ł LXl.-t.,'EGO I KOXOP.\'EGO. 
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\V za·krresie handm włólmem lnianym w TOku bież:trym 
stosunki ksz-tal!t.o·woJy si~ pomyilme: za,rów110 ceny jak i p·,. 
Z1iom sam~ lumldłu wykazały znaczną popraw~. Sewn 
19311/39 r. był pit•1•wszvm okł'esem stosowania nowych n,um 
slwndarrymcyjnych wł61ma lnianego, opa,rtych na oh'.Jiczr· 
niaoh średn.i,'l:'D m1meru. S•:irmv Ir znamły pełni' lllllanle 
z~ówao "' k,raju jak i 1Za~·nicą i życzvt i·••l~·n:,• nalrxy. 
ał1v Pość wU-kna slan<lał'VZIOWanego w obrocie h'.lndlownn 
"'tale wrra.slała. Ohronrie ioo:s1ałv już ustalone normy dla włcik
na lnianei:-0 czrsarnrgo. ł,rzl"l)llnesro i k1'1'1l~f;O. na.tmniasl •,· 
toku oprarowonia są normv s,famla·ryzacv rne !:I.Ja wlóko I ko· 
nopnego. Pracr w l\,m zak,!'l's-ie. J)Nm':> 117'llH' na l,nh :·~ki•· i 
Ceutra,ne-i Słao;i Doś,wiadcz11lnej w '.1..-\\'ile<jcl' onieraią ~ię 
na doświadcze11i.aoh włas.nvch z zakTl'SU włókna lnianego i na 
wska1Zówkach. spec(alinie ~prowodronvoh w t:wn ceru 11: \\'ę 
cirr fachowców z ,<l,z,iedłlinv wvcenv konopi. Aparat kontrali 
~sJ)Ortowa,ne~n włókna lni:rn~!ro ~ mvśl 'llOWych zarządzeń 
'.\linisterslwa Pnem~·słu i Handlu już z05łał zt:rub~T.l >mMn
hwllnv. C.U,wnvm ~~pl'kto,rl"m 1>la1vlary1.adi zost:,ł p. ini 
Czesia"'· Konopa<-k•i. zai 1)()d~egłymi mu im,pektorami okr,:
l(owym,i w rrjonie p<'ił,1wonym (\\'i.l,no) pp. Wysocki i Juch
niewiioz ,j w ret<mie poludnio-w:vm (Lwów\ p. A. Błasllldewic·~. 
P. mspeklor Kouo,pa<id, oprócz czynll08ci wykonywanych z 
ty+ułu kOllCroli włókna l'ksporl.owanego, wykonuje fuukc_; .. 
arbitra w s.1)()cach ponliit,'<IIZy ldostawcami krajow)'ffli włókn:1 
a zogrranfomymi odl:,r,:wcami i bierz<' rzynny udział przy opr1· 
n,waniu n<•rm n•gulują<·ych •wywc',z naszrgo wl<'•kna. 

l'IU~.\l/0\\'.l.\"IE \\'ł'\\'OZU \Vl..ÓKN.t. 

Pozostają.ce w pewnym zwiąlZlku ze slandaryza.cją włc',k 
na lnianego p,remiowanie wywoż.onl'g<> wł,'od..na ma zm;loso
wonie jedynfo przy eksporcie włi,kna standaryzowanego J,., 
kraj«i,w rwołno dewi«owych, naromiasł' oipłGtty od włókna nie 
stan::lary~w11J11ego pohił.'11'ane są zarówoo przy wywozie tego 
włókna ,do krajów wolno dewizowych jak i do państw, sl.o&u
jącyd1 przy obrocir towarowym oleering. ~odnie z naszymi 
1)rZl"\'l'idywanh1cmi zlU"t'•wno opłMy jak ij, premie przy wywo
r.ic lnu slan<larl'z.owaneg,o wi','kszej roli nie o-:.legryw:iją. 

l)!a •imilytucyj, współpracujących z Towarzystwem Ln.iar-
6k•m, pił"l'wsze półrooze rr. 1939 prze5zło pod miakiem pomy
ślnej konriunktury. ROfflk:Zle Zakłaldy Plnemysłu LniarskiPg•> 
i Konopnego ,,\\',iJenka'' w okresie od 1 pażdziernika do., I 
czl'lrwca sprzedały włókna na sumę ok~ło 3 miLiony zł., 

wówcz..&6 ·~y w cełej kampanii uszJOINIOZnej wartość spn;e
danego włó1lma osiąf1'Jlęła noiespeh1a 2.200.000 zł. Z ogóLnt;j 
sumy obrotu 2/3 prz~alda na obrót z ~anką i t/3 na 
Ghrót z przędzalniami kTajowymL O He nie zajdą niep.-z,,. 
wMziane wypadk.i rdo końoa kampanH obrót „Wilenkii" pod
woi się w stosunlm do roku poprzedniego. 

Zr,zeszen.ie Rolnicze dla ha,ndlu włóknem mianym i ko
nopnym w WHnie zamlmęło już drugi oues s\\·ej dz.iałalno
śoi. W kampanii lej zrzeszenie dosta,rczyło do przęd1Załm 
kcajowych włókna llla łąozną ,kwotę 870.000 zł. ZarÓWillo 
closławcy - orga,nizacjc rolnicze - ja,k i odbiorcy z p!'Ze
biegu transakcji byl,i zupełnie zadowoleni. Koszty własne 
uie~enia z05tały pokcy,te i pewną nadwyilką przez opłaty, 

,pobierane 111a necz zrzeszenia pi,zy odprawiie wagocu',w. Naj
w,ięks,zą spratW'llOŚć w zak.r~ie skupu i dostaw włókna wy
kanł Bulle' Przemysłu Ludowego w NowOf!'l'ódku, którl',;o 
obrót w tym dziale wyniósł ,przeszło -ł00.000 zł. 

Działałność Centrali Bazarów Pr.zemysłu Ludowego w 
\\'r'.111ie została w okresie spraw02t/lawczym rcns.zenona w 
1.\\,rąziku z uruchomieniem (l)rzez Central~ aukcji wełn,· w 
Białymstoku. Aukcji tych odbyło się już 8, z <-.zego w r. 19:\11 
- 5 aukcji i w ,pierwszym kwartale 19.19 r. - :l aukdr. 
Zawdzi~Cl'II jąc alJokdom rolni,k omi i,i łsńoud1 o,'.lśrrdniki,w 
i f,rafia ze swym tow8Jl'(',lll hez.pośredni<o do łlonsume11ta. 

Au:kcie białostockie 111l11ją za udanie służvć potrzebom r'll
nictwa z województw \\'schodnich i CE'nlralnych. 

Z zakres,u spraw wewnęłrZ1110-or11arnza.cy jn~·ch Towa
rzvstwa. Lnia.rsk•ell'O nałeży wvmil'nić zatwi,r,rcl,zMJie 1rrzez 
władze 11rłmi11'istncvine w <i••iu 7 kwirtnh r. 19.19 Il'>""<'"'' 

statutu Towu,r,zvstwa. ustala.iącełlO. mie<lzv innV!lni, nowv 
snosób obsvlania wakrvch zn.romadzeń T(>warzvstw,i lllfzez 
de,le11ati,w ~ rp,osz.czególnvoh okręff()W. Prze1>is ten Jest szcze, 
11ólnie ważny ze W/l!Rlędu na zapl"\'lmienie lokalnym oddzia
łom Towarzystwa odpowil'dniego w,pływu no kierunek prar 
Towanvstwa i na układ władz Zarzą-d.u Cen4ralnełl'O i Rach·. 
Do ,)~by ist.niejącyoh trzech oddziałów Towarzystwa :_ 
w Lubi-inie, Krakowie i l.ucku - przybył cz,warly oddział w 
Białymstoku. irozije otdbyło się zebranie orga,nizacyjne od
działu w dniu 6 ma.rea r. b. 

Kon,•unktu„akly wzrost rza.inleresowania s,urowcami kr,i
jowymi spowodował nie tylk,o częstsze wyjazdy przedstawi
cielii Towarzys,t,wa ,Ln.ianikiego do \\'arSZ41WY w <-etu hra,ni:t 
••:l.zialu w łicz.nych ,konferencjach i nanda<-h, lecz równirż 
i przyjazd sze-regu osób J liom.iejszych dele,gacyj cło Wih1.1 
dla zaznajomienia się z wynilkami l]>l'ac L11iankiej Ccułralne j 
Stacji Doświadczałlllej i Rolniozych Za·kładów Przemysłu 
Lniarskiego i Konopnego ,.\\'1ilenka''. Na s,pt'Cjalnr wymie
nil"ll·ir zasługuje przvja.zd deh-gacji ll\\1iązk,u pn.mysłu cuk
rowl'f!IO ~aobodniej Polski w iłości •ki·łkunastu osób. Delega
c·ja ta sprcjab1ie badała sii)fawę j<łe<kortyikacji włc')k,na konop 
nego i rnoż!iwości wykOł'zysta.nia tl'go włókna dla w~Tohu 
workc"•w dla opakowa11ia cukT'u. Stoi lo w rz•w,iązku z dy
skutowanym projektean o założeniu w Poznati~kim pnę
rJzaJni konopi dła potrzeb przemysłu cukrowego. Szyhk-1 
re-.ilizacja tych projektów byłaby rzeczą 11iezmien1.ic ,pożą
daną. 

Ok!'ellOwe spniw.cndanie p,rzedkładane obecnie radzie 
nie obe;muje całok.ształt,u działalności Towarzystwa Lniar
sikieg,o z tej przyczyny, że wyczerpujące dane zostaną przed· 
łożone na dorooznym z.braniu Rady, mającym się odbyć już 
po ukonsitytuowanfo władz towarzystwa w myśl przepisów 
nowego sła.tutu. 

Akcja nasienna. 
UPRA1W.-\ KO~OPI POLl'.l.)~IOWYCH W ROlff rn:m. 

Rok bieżący zaz,naC1Zyl się macznym rozszerzl'nie-m za
siewów konopi w ogóle ,a konopi poludniowyc·h - włos· 
kich, jugosłowiańskich i wi:gie.rskiich w szozególności. 

Pozy,ty,wnc wyniki lat ·ubiegłych sprawiły, iż ·łl'gorocz
ny zasiew ·konopi rp,ołudniowyoh pnekroC1Zył 1:500 hl'klarC:,w. 

Niemal, że wszy~tkfo wo,Je"wódzlwa wzięły udział w tej 
akcji. 

Poni,żej podajemy adresy niektc'.ryoh .p~antalorów ko
nropi południowych IZ ·lere11u to województw, cell'Ill omożJ,i
wienia za,intere.sowaoym zwiedzenia plantacyj, znajdujący.:h 
się w najhłi.ższym sąsiedztwie. (Adresów plantatorów kono
pi na łe-ręn~ Małopolski W5dl'Odniej nie posiad;Jmv). 
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Plantatorzy konopi południowych Ou1011owla61klch, węgierskich oraz włoskich). w roku 1939. 

L.p. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Plantator 

Władysław Brzostowski • 

Bronisław Woroszklewlcz . 

H eronlm Wajszczuk 

Piotr Małachowski . • . • • 

Medard Górski .• 

Marek Wojtan •• 

Ksiądz Edward Zdanowicz 

O. T. O. I K. R. . • . 

. . . . . . . 
Witold Świdziński • • • • • • 

P(\le Doświadczalne ł.azduny • • 

Alekunder Sochoil • . . . . 

Bazar Przemysłu Ludowego • • • • 

O. T. O. I K. R. . . . . . . . . . 

Dobra Zabłudów . . • • . 

Mieczysław M11lnowskl . . . . 

Michał K1llszuicz .•..••.• 

Kazimierz Piętki . . . . . • . . • 

Zygmunt Boj1rzyńskl . • • 

Henryk Gawroński . . 

Stanisław Wesołowski 

Jiu Schlltz • • • • 

Witold Plenlątek • 

Wacław Siemleilskl • 

O. 1. O. I K. R • .•.. 

Kazimierz Dobiecki • • • 

Romdu Wahl •••• 

Kazimierz Światopełk Mirski ••• 

Szkoła Rolnicza • • • • • . . 
Stanisław Wosiak • • • • 

Jerzy Dmochowski ••••• 

Tomasz Koter 

Mikołaj Duch • • • • 

Szkoła Rolnicza • • 

Więzienie Izolacyjne 

Antoni plątkowskl •• 

Zarząd Dóbr Sz11rlej • • 

Stefan Jaskowski • 

Antoni Leltgeber , , • • • • • • • 

Ilość kg. 

300 

100 

20 ' 

14 

100 

200 

25 

203 

175 

4 

120 

2.000 

100 

100 

400 

210 

200 

50 

300 

25 

50 --
l.;200 

150 

5.000 

Miejscowość 

maj. Mniut1 

Postawy 

Pllssa 

Werenów 

Wilno 

lgnalino 

Bielica k/Lldy 

Wolotyn 

Szczuczyn Nowogr. 

kol. Janowo 

maj. ł.azduny 

maj. Wasilków 

Białystok 

Sokółka 

maj. Zabłudów 

folw. Bl1łostoczek 

Bielsk Podlaski 

folw, Jdewo 

Lyse 

maj. Wilkowo 

maj. Radonice 

maj. Suserz 

Zarząd dóbr w Ży-
r 1rkowle 

maj. Dubidze 

Blelśk Podlaski 

m1j. Tereblenlec 

1.600 maj. Rotnówkl 

50 maj. Woronlec 

100 Okszów 

t.500 Krasnystaw 

20 Bystrzejo,vlce 

25 Jelenlec 

30 Ruda 

100 z,nęcln 

680 Janowice 

50 Chełm Lubelski 

~- maj. Dembsko 

---'!t111oliMJlOO._,.._maj. Szarie) 

ł..iQQ.._ Rawicz 

-~ folw. Kukoszczyn 

Poczta 

Pllssa 

Postawy 

Pllssa 

Werenów 

Wilno 

Jgnalino 

Bielica k/Lldy 

Wolotyn 

Szczuczyn Nowogr. 

Żyrmuny 

Juraclszkl 

W111lków 

Białystok 

Sokółka 

Zabłudów 

Bl1łystok 

Bielsk Podl11kl 

Tykocin 

Lyse 

Pietkowo 

Błonie 

Żychlin 

Dębica 

Brzetnic1 k/Radomska 

Bielsk Podlaski 

Werbkowice 

Biłgoraj 

Biała PodlHka 

Chełm Lubelski 

Krasnystaw 

Bystrzejowlce 

Luków 

Końskowola 

Sokołów Podl. 

Zamość 

Chełm Lubelski 

Kotmlnek 

Inowrocław 

Rawicz 

Tarnowo Podgórne 

Województwo 

Wileńskie 

• 

• 
• 

Nowogródzkie 

Białostockie 

• 

• 

• 
Warszawskie 

• 

łódzkie 

Lubelskie 

• 

• 

Pozn1ilskle 

• 



L. p. , 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Plantator 

Centralny Zarząd Dóbr Witolda ks. 
Czartoryskiego • • , • , • 

Eustachy Sobolewski 

Józef Radońskl . • , • • 

Cukrownia Nakło . .. 
Zarząd Dóbr Brzóstownia . 

Konarzewo 

Marceli Żółtowski • , 

Zarząd Dóbr maj. Chł;,powo • 

Kadzew , , 

Głębokie • , • 

Grzybno , 

• • • Objezlerze , , 

Zakłady Przeróbki Słomy Lnianej 
I Ko:topnej • Len• , , 

Zarząd Dóbr maj. Komaszyce 

Dr. A. Sauer • , 

Edmund Błaszczyk • 

Ludomir Szydłowski 

Michał Bagniewski , 

Maciej Radziwiłł . 

Okręgowe Towarzystwo Rolnicze 

Zakład Doświadczalny Uprawy Tor-
fowisk . , , , • , , 

Wydział Powiatowy • 

O. T. O. i K. R . . 

. . . . . . 
Int. Maks Michelson 

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa • • 

Wydział Powiatowy 

Majętność Borsuki , • 

Wydz.lał Powiato\\·y 

Leon Zwoliński 

Jan Wroczyński •• 

Jerzy Hulewicz . , , , , • 

Wydział Powii,tc.wy , • • • 

Zarząd Gminy • • ••• , 

Wydział Powiatowy 

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa . • 

Razem •••• 

__M)_ __ 

50 

900 

200 

250 

600 

1.300 

300 
600 

309 -
250 

!,§00_ 

1.000 

100 

~ 

1500 
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M'ejscowość 

maj. Pelklnie 

maj. Płoska 

maj. Żelazków 
. , 

Nokio n/Notecią 

maj. Brzóstownia 

maj. Konarzewo 

maj. Głuchowo 

maj. Chłapowo 

maj. Kadzew 

maj. Głębokie 

maj. Grzybno 

maj. Obje1.ierze 

Leszno 

maj. Komaszyse 

n•aj. Dąbrówka 
Ku;awka 

maj. Kochoń 

3.000 maj. Szczpglln --r--
100 maj. Szczyty 

4.000 maj. Słupia 

50 Tarnów 

150 Sarny 

200 Dubno 

150 Krzemieniec 

200 Sarny 

100 Mielnica 

500 Zdołbunów 

200 

100 

130 

500 

300 

500 

100 

150 

100 

200 

54.721 

Równe 

maj. Borsuki 

Łuck 

maj. Uhrynów 

maj. Peremyl 

maj. Werbeń 

Horochów 

Rótana 

Kobryń 

Nichaczewo 

Poczta 

Jarosław 

Korostowa 

Kalisz 

Nokio n/Notecią 

Ksiąt 

Dopiewo 

Czempiń 

Dominowo 

Śrem 

Kruszwica 

llówiec 

Oborniki 

Leszno 

Inowrocław 

Nowawieś Wielka 

Mokowo 

Stopnica 

Białobrzegi Radom~kie 

Pacanów 

Tarnów 

Sarny 

Dubno 

Krzemreniec 

Samy 

Mielnica 

Zdołbunów 

Równe 

Borszczówka 

Łuck 

Dębowa Karczma 

Dębowa Karczma 

Beresteczko 

Horochów 

Rótana 

Kobryń 

Nic hacz ewo 

Województwo 

Poznańskie 

" 

" ' 

Pomorskie 

Kieleckie 

Krakowskie 

Wołyńskie 

" 
Pole~kie 



Zestawienie Ilości nasion lnu, wysianych przez Towa
rzystwo Lniarskie I Rolnicze Zakłady Przemysłu Lniar
skiego I Konopnego „Wilenka" w kampanjl siewnej 1939 r. 

na teren poszczególnych województw. 

L. p. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

Województwo Ilość kg 

Wileńskie. 48.943 

Lwowskie . 30.3-ł2 

Łódzkie 18.670 

Lubelskie. 15.385 

Białostockie . 13.609 

Poleskie • 9.750 

Warszawskie 9.495 

Stanisławowskie 7.415 

Nowogródzkie . f.700 

Kleleck'e • 6.438 

Wołyńskie 4.349 

Poznańskie 2.850 

Śląskie. 2.450 

Tarnopolskie 2.365 

Krakowskie 600 

Pomorskie 400 

Ra z em 179.761 

V 3-ch miesięczny kurs lniarski 
dla brakarzy lnu. 
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Towarzystwo Lniarskie w Wiiłnie orgau~uje w roku 
hit'i11Cym łrzymif'llię<>zi1y kurs h1iar5'1.i dla brakarzy 11111. 

Ze<lauiem kursu je~ wykSlllłałceinie ludzi, ~tórzy będą się 

nadawa!i w charaddt>ne brakarzy do handlu włóknem Inia -
R),n i konopnym. Czas trl\-a,,kl okunu od dnia 12 li-pca do 
14 paźdr.ietnika 1939 ri 

Przy przyjęciu na kurs pi-erwueńsłwo będ11 mie~i kan
d)'tdeci ,:osiadają.cy irednią lub niżKą s.zkołę rołniczą -- b11,1t 
te-i handlO\\·ą oraz odł>yłą służbę wojskową. Wpisowe .i je,1-
noralEOWa opłata za trzymiesięcme mwczan.ie, używanie na
rzęd.zi i materiałów w czasie łwiczeń wyn05i j0 zł., płatne 
po przyjęciu na kurs. Kwenę mieszkania i utrzymania uczę. 
smiey kursu załatwiają ind),widuai'nie, gdyż ·rowarzystwo 
Lmankie nie ma mot11ości ,prowadzenia internatu. Skrom
ne koszta utrzymania w Xowl' j-W~le jce oraz miesmkania 
wynoszą miuięc.-znie tzł. 60-70. 

Podań1H o pnyjęoie na ,powytw:y kurs naieży s-kładać 
do Towan:ystwa Lniarskie-go w \\'ii.łni-e, ul. św. ,Jacka Nr 2. 
za pośrednict""l'm oóno.łnyoh iw -rolnioczych. Do rodania 
należy dołączyć życiorys, dwie fotografie ,i odpisy świadectw 
uk.olnyoh ocatz met.rykę urodzenie. 

Program ku.-su pne"'Niuje egzanwna wstępne z zakresu 
DIIUCZIBłlia szkoły powszechnej. Egzamma, wykła,diy i ćwi
CIJl'JIN8 będą 9ię odby•wały w Nowej-Woiiejcl' ul. Połocka Sr I, 
w fl'IIIIIMU Lniarsk.iej Centtalnej Stacji Do.łwiedczelnej. 

Efr.amina \\-stępne odbędą s.ię dnia IO lipca. Dnia 
li lipca odbę·:łit się badania lt'karskie dla kandydałów. którz)' 

w dniu IO li,pea r. h. złożyli pomyślnie l'gz.am,na, a 1lni<1 12 
lipc:i o godz. IO na~ą.pi otwarcie kursu i rozpoozęoie wy,kła
M,w. Program kW'MI przewiduje około 2-l g-Y.l.zt11 wykl:i.di',w 
teoretycznyclt po których cdbędzi-e Ilię egzamin oraz 2,a mie· 
si11ca zakć praktycznych. 

Przedstawiciele Zw. Zichodnlo-Polsklego 
Przemysłu Cukrowniczego zwiedzili 

L. C. S. O. I „ Wllenkę". 
W dniu 18 kr"ietnia h. r. Lniarską Ce-nłra.&ną Stacji; 

l)oświadczalną i zakłady rolo,czo-przemnłowe „W,ilenka" 
zwiedziła "·ycieCMa z Wielkopolski, zorganizowana prz•'Z 
Związe-k Zachodnio..Pd.skiiego .Przemysłu Gukl'O\\"Jliczego w 
Poznaniu. W wycieczce brało udział 18 wybłlnych osobistości 
ze sfer zachodnio-polski~o przemysłu c:ukrownic.z~o. z (l. 

prezesem W-ieslawem Tuohołką, wiceprezydentem Związku 
z. P. Pnemysłu Cuk'l"O\\'lliozt'g<> w Poznaniu i Antonim hr 
Czarnookim, człon,kiem zanądu Zjednoczonych Cukrowni, na 
czr.lt•. l',dział w tej wycitt.zce wziął ri,wnil.'Ż ·płk dypl. .h
nnsz l>ż·uir1j z ~I. S. Wojsk. 

Goście z \\~wlkopol'fki pnybyli do nas w s11rawa·:lt 
hariizo konkretnvch. Post11111ow.iłi zapoznać s.ię z możltwości11-
mi prodlukcji z· kł"ajowl.'go włókna \\·ork11w dfa przl't1W<;l11 
rukrownia.ego. ZainteresO\\·anie to nie powstało z pohud~k 
1,latonicmych, cz,· teoret~·cz.nych. Oti,ż zachodnio-polski przr
mvsł cllkrownicz.y powziął projekt zastąpieni.a dotychcz~~ 
uh•wanyoh w pnetnyile tym worków jutowyc.h. •1rnrlrnm1 
z ,;:·łókna k,ra_ioweeo. a w uozegómości konoJJll~o. nm1l'rza
iąc w tvm celu za:inetalować speciamą fabrvkę włókienni.cza 
która bv zajęła się właśnie produkcją włókna n~ worit~. w 
oparO!IU -o konopie. produkowane na mie-js.cu w .Porna~~Juem 
Dlatego tei posta.nowiu 00\\·iedltić nasz ośrodek 1~,a~o
konopny. żebv na miejscu, zairóW'llo -w L. C. S. D .. Jak ' ': 
zakładach ,.\\'i'ook,i", dokładnie zapoznać s;ę ze szcze~ółam~ 
pruróbk.i włókna i przl'<lysk.utc,wai· z na,s.zymi s-pet'jalłsłan11 
111•·.ffrwPśd 11radukcji workfrw z konoptll'!{" włókn:i. 

\\'yr.irczkę przyjmowali i udzielali w~·.iaśnień prl'Z~s 
f-wa Ln.iarskieg'>. p. ··~·r. L. '.\lacuJ1.•1wicz. pMf. dr J. ,Jagmm 
oraz •pl'rM>nel fachowy I.. C. S I>. i „Wilenki". Ze wz.gl~du 
na skalę zaintl're.'tOwań uezeist,ni,ków wycieozki, p. 'Prezes '.\fa
cul„wicz i prof. dr Jagmi,n, w wyczerpujących irl'fer!lłach Zll-

1majomili gości z całokszta.łlem ~praw go&podaN."Z~·ch i te1;1t
,1kz.nych, dotyczących produkcji i ,przeróbki włókn!l batn: 
wego. ~astępnie gokie dokładnie ,zapoznali się z praca~1 
L. C. S. D. i techniką przeróbki włókna ·W Hkładad1 ,.\\ :
llmki", gcLzie 111:lzil"lati w,,j:iśn~ pp. in,ż. imż. Żuk'l'wski. 
Rorlkiowicz:, Pietr'.lszikil'lwi,cz, Za,paśni•k i Zainkowi<'z. W ko1i
cu ·wspólnie przedyskutowano wszystkie -sprawy, inłl're6tljąc,• 
uc.ze9łiników "·ycieor.Ji.i-, nie .pomijając nMVl"ł bardzo szczeg,'. 
lowej kaJkUllacji „z oł~iem w ręku" k~tów produkcj; 
jednego worka. 

Z ciekawej dyskusji, którą chua&teryzował wysoki po
ziom technicznych i gospodarczych zaintere,sowań, sądzi,: 
należy, ie uczesllllicy wyciecziki z ,pobytu w N. Wiłejce wy
nieśli dużo pożytecznych, a glówJ1ie .komu'cłnych, dla swoich 
zamierzeń wiadomości i wskazó"Vl·ek. Z drug,iej strony, nasi 
fachowcy v pionierzy krajowego włókna, nabrali dużej otu
chy i przeświadozen.ia, że zarnterl'sowan.ie się wo,-kil'm z 
włókna uajowego tak znaJrnmiłych fachowców przl.'mysłu 
cukrownfozego Zaehodoil'j Polski <la pozytywny rl'Zultat " 
reali-zowaniu ieh zamierzeń. Mię<ltzy Zacl!od11ią Polską a Wi, 
leńszczyzną przn~ucony zos.tał kabe,) wzajenuiego zrozumil'· 
nia cUa doniosłości "·łókna kra~·l'go. r. w. 
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Kształtowanie się cen włókna I siemienia 
lnianego w kampanii handlowej 1938/39 r. 

Ruch cen włókna l 1lemienla lnianego w kampanii 
handlowej 1988/89 obrazuje poniteza tabela, która podaje 
średnie ceny za kaidy mieeillc według notowail Giełdy 
Zbotowo-Towarowej i Lnlanklej w Wilnie. Dla porówna-

Wolotyn 1) Mlory 1) 
K11dzlel Horo-

M-c dzleJska 1) 

1937l 1938l t939 1937 I 1938 I 1939 1937 I 1938 i 1939 

I I I 1.65011.QSO 1.700 1.560 l.39(r.315 1.590 1.540 1.600 

II 1.720 1.660 1.740 1.560 1.520 1.340 1.580 t.650 1.600 

Ili - 1.530 1.710 - 1.460 1.340 - 1.600 1.640 

IV 1.870 1.450 - - 1.450 - 1.720 1.600 -
V - 1.470 - - 1.430 - 2.100 1.550 -

VI - 1.500 - - 1.425 - - 1.550 -
VII - 1.540 - - 1.425 - - 1.560 -

VIII - 1.565 - - 1.425 - - 1.570 -
IX 1.590 1.570 - 1.400 1.380 - - - -
X 1.490 1.570 - 1.400, 1.360 - - - -

XI 1.420 1.s80I I 1.460 1.580 - 1.360, l .350 - -
XII 1.500 1.6101 - 1.37011.31 o - 1.500 1.580 -

nla zamluzczamy równlet ceny z roku 1987/88. Ceny z lal 
poprzednich podane •Il w „Przegllldzie Lnlarekim" z roku 
1988 zeezyt 1. Ceny rozumie 1ię za 1000 kg (tonna) loco 
1tacja załadowania. 

PorównuJllc ceny z roku 19S7 /88 i z roku 1988.'89 wi
dzimy, te w ostatniej kampanii handlowej płacono wytej 
za Wołotyn, klldziel Horodzlejskll, len czeeany Horodzlej 
i siemię lniane - a nitej za Mlory i targaniec moczony. 

Len czesany Targaniec Siemię lniane ') Horodzlej ') moczony•) 

1937 I t938 I t939 1931 I 1938 I 1939 1937 1 1938 1939 

- 2.060 2.225 950 780 680 40.50 44.25 51.50 

- 2.260 2.260 1.020 830 710 52.00 46.50 52.75 

- 2.140 2.260 - 820 750 - 45.25 52.75 

- 2.140 - 1.150 790 - - 43.50 -
- 2.140 - 1.150 790 - - 48.67 -
- 2.140 - - 770 -- - 50.75 -
- 2.140 - - 770 - - 53.25 -
- 2.140 - - 745 - - 45.80 -
- - - 870 720 - 40.75 44.00 -

2.000 2.130 - 860 710 - 46.00 45.25 -

2.000 2.140 - 770 685 - 45.50 45.50 -
1.960 2.180 - 780 660 - 44.25 47.25 -

1) Basis 1 sk. 216.50 zł. 1) Asortymeht 50/50 sk. 173.20. ') Basis 1 sk. 200. ') Buls 1 sk. 303.10 zł. •) Asortyment 
70. 30 sk. 150. 6

) 906/o za 100 kg franco wagon st. załadowania. 

XIX Międzynarodowy Kongres Chemii 
Przemysłowej (24.IX-1.X 1939 r.). 
Sekcja włókien n<1turnl11ych i ,:tucrnych Konyre&u 

, włók.na łykowe, kotonina, ba•welna, jed'l\·ab sztucz
ny i włókna ~e. joowab naturałny, wełna kazeinowa 
i. t. d.l prosi chemików polsluch o moż.l.iwie wczesne 
zgłaszanie referatów na k,ongire6. W t}'Pl ce,lu uprssza 
sie: mmteresowanyc.h o zażądanie pocrtówką od pl"7.ewodni
czą~ Sekcji prof. Ur. Aleksandra Nowakowskiego, Zakład 
Cht•mu Technicznej UJńwersy1elu S. 8., \\'iilno, Sl,owackte
go 1.;, fonnułarza %8ło51!eó referató,w \\Taiz z reguJaminffit 
kon~esu St,re-szczealli~ re,foratów wilmy być na.desfane naj
późn,iej do dnw 15 czerwc.'\ 1939 r., a całk,o"')le kksty ref.!
ratów najpótniej do dnia 15 lipca 19J9 r. 

Projekt ustawy o stosowaniu surowców 
krajowych. 

Art. 1. l}la Z'Bpe'\\"11im1ia stale,go rozwoju prooukcji 
i zużycia w kraju rodzimych surowców nakłada się obo
"'iązek ich prze-robu przez odnośne gałęzie przemysłu. 

. .\rl. 2. !\f.i.nisterstwo Przemysłu i Handlu ustala co
rocznie w drodze ro.ą>orzą<heń ilości kra;-,wych smowców. 
które mają być z.użyte przeQ: poszczególne gałęzie przemysłu, 
przy czym w s,tosunkiu do artykułów interesujących rolnict 
wo zarządzenia le będą wytd.aw:me w poroztNnM'niu z !\fini
sterstwem Rołnictwa i Reform R10lnych. 

Art. 3. Obok przymusu z.użycia krajowych surowców 
przewUuje się premiowanie ich przt'f'obu oraz uzaletniauic.: 

przywozu surowców zagranicz.nych od zakupu i prze.robu kra
Jow~-ch, jako środki wiodące do osill8nięcia celu o którym 
mowa w art. 1. 

A,rt. 4. rPremiOM·anie suruwc6w krajowych może h\c 
w zasadzie dokony,wanc z fundw.zów rn;iąf(anych z obciąż~· 
nia opiatami surowców importowanyoh. 

.\rt. 5. Uizależniauie przywo1JU surowc,,w importowa· 
nych od uprzedniego zakupu krajowyoh - stosowane jest 
niezależn,ie od tef!O przez kogo są one przywożone (.prze-my
slowca c.zy kupca). 

Art. 6. Pl'odukcja 11iektóry<i1 surowców krajowy~'• 
może być zapewni011a w form.ie kontraktowania ie j przez 
prze,mysl. 

\V tym edu za,wforane b~,dą innowy pomiędzy zainl·~
resO'wanym. przemysłem i rolnictwem . 

. ut 7. Rozporządzenia wyk.onawczc o premiowaniu 
tucmeż uzależnianiu przywollu surowców importowanych od 
zakupu krajowych, zostaną wydane w mit>siąc po ogłoszeniu 
niniejszt>j ustawy i wejdą w życie jednocześnie z wejściem 
w życic niniejszej ustawy. 

A·rl. 8. Wyd!.onanie ninit>jszej ustawy porucza się !\1:
nistrowi Pl'zrunysłu i Haa)():u w porowmieuiu z ~inistrem 
HoJ.niclwa i Refor.m Rolnych. 

Art. 9. Ustawa niniejsza wchodz.i w życ-ie w 3 mie
siąc!' od dma jeJ' ogłoszenia . 

l' Z . .\.'iAD~LENIE. 

Cały swn·g nicmniernie •wail.ioh w7.gllę1,Jów natucy 
og,;•no-gospodarczej i politycznej wymaga niełyłko utrzymd· 
nia na dotychoza.sowym poziomie, lecz i wydałnt'ffO zwięk
szeuia produkcji w Polsce surowców włólmiatych: lnu, ko
nopi i weloy oraz stopniowego i kQ111sekwenł11ego zasti:pow.1.-



nla przez nie i.mporlowanych: ba~·elny, juty I wełny. Najbar
dziej imaroda,joi prze<lsła"iciele '\\'Ojskowości wielokrotnie za. 
meczllll,j, ie 11:e w„ędu na obronę państwa koniecznym je&I 
posi11danie w Polsce bu: własnych !ffll'owców włóiw,istych. 
Na pojęcie buy skł111.:fa si,ę odpowiednio rozhudow11.11y obszar 
Upl'IWWY krajowych roślm włóknistydt i maa.nie powięk
!Q>:>ne lośoiowe ośrodki ho1bwlJ owiiec oraz przystosowany 
do przerobu surowców kirajowych pnemyM fabrycmy i sa· 
modz:ialowy. 

Roz:wój u.prawy roślin włólwislycl1 oru: hodowli owiie,; 
w Połsce zależy od wiclu przyczyn me tylko natury "'8\V. 

nętnno-państwowej. lecz i o chwraiderze mi\'f,:lzynarodowym. 
Gdybymty po.zostawili zagadnienie lnu i kon,opi swobodne 
mu oddziaływaniu tych przyczyn. Io tylko w b:11rdz.o wie,'kirn 
przyibliżooiu moglibyś.my przewidywać, jakie bf,'l,ią rezultaty 
1,rac podjęt~·ch w tej tak ważnej cmedunie. Tymczasem 
włłl':ędy państwowe pierwsWtl'zędnej Młliruiłośd stawiają 
JJrzed nami jako imperaly,w ka.teg,oryomy pl11111owe regulowa. 
nie problemu kra,jowych su,rowd,w włókaislych 
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:Sa pos,:ezegóhiych odcirlkach zagadniema stn-()woowl'go 
osi~ięto u nas p<k'llępy oość ZIKIOZJJe. · Jl"lłna.kże po5tępy te 
mają charakter doryw,:,zy i nie wymkają z .Ea1wcusu opraco
wanego C>Róhlego planu dll:iałimfa w tym zakresie. Co wie,~ej 
sukcMy le opie-rają się na wyd:myd1 przez poszczegóme '-{j. 

nislersłwa zarząi-:lizeniach, bądź zaleceniach o cha.rakterz~ 
adminis.tracyjnym. Omawiane zarządzeni.a mini,sleria.Lne s11 
niedostatecme i noszą cechę wybitnej tymczasowości i w ten 
włamie sposób oceniane są zaróWIIIO przez zainleresowa,ny 
r,rzen1ysł fabr~·czny, j'ak i producentów rolników. 

Brak mrządzt>ń natury ogólnej wpływa ha1111ująco ni~ 
tyłko na roziwój produkcji kf'ajowych surowców włóknistych. 
Il-CZ i odbija się ujemnie na akcji zastępow8'11ia przez te su
rowce uiywanycli przez nasz przemysł fabryazny surowców 
zagrankZ111ych. 

Bazowanie produkcji naszych . roślinnych surowców 
włóknistych na eksporcie za granicę je,.,;,t rriedopuszczalne, 
gdyż z;naoma rozbudowa uprawy lnu w krwjach zac.hodnio 
europejskich z jednej strony oraz nie dająca się przewi<kiiec: 
polityka Sowiełów w zakresie sprzedaży włók,na lnianego -
z drUłriej - wykluczają wszo.iką racjonaJną kalkulację w 
oparciu o zaw·odne sperandy eksportowe. Jedynym opuciem 
dla krajowego włókna lnianego i konopnego może być lyłko 
rynek węwnętnmy i zagwarantowanie odbioru tego smowca 
pn:ez pol5ki przemysł fabry01IDy. Mlimo poZIOl'Jlie przychyłne
go ustosunkowania się do 5W'(!WCÓW krajowych - pnemysł 
nasz po dawnemu opiera się prawie wyłąCIZ'll1e na zagł'Bmcz. 
nyclJ surowcach wlólrnastych, przy czym import tych Slll'OW· 

ców ostami.o wz.rósł bardro wy.dainie. 
Jedynie u.sława ramowa, przl'<\\;dująca przymus używ'.l· 

nia włókna krajowego, byłaby s-kiulOOZ111ym ś.rodkiem do re
gwowaoia postępu na poszczcgwnych odcillikach zaga.Jrueuia 
liUrowcowego i służyłaby podnietą do podejmoW'811ia prac, 
wysiłków i inwestycyj, 11W1ą,zanych z prodll'kcją lnu, konopi 
i wełny w Połsce Ol'az z rozbudowa.niem przemysłu oparteg.:, 
o surowce kiraj'owe. 

Obok przymusu używania slU'owców krajowyoh winn.J 
być przewidziane również i premiowanie ich przerobu przy. 
najmoiej w okresie przejśdowym, a•by nawrót do ich stoso
wania uobić dla prze,mysłu lllkaKCy jnym, Funduue na pre· 
miowanie JD08ą być uzyskiwane z obciążenia opłatami smow
ców importowanych, jak to jut się ,prakłylkiuJe obecnie. Na
leży t:rUrn Opl'zeć wydawane w tym przedmiocie doratoe za. 
rządzooia na t,rwalym fundamencie UJ5lawy. 

.Powiąame wy1daoycl, dotychczas konkiremych zarzą 
l.i&eń w ukresie zaga.dnwnia sur~·ców włókm9lycll w je,dną 
całość jest rzeczą nieodrowną, gdyiż w przeciwnym razie 01Si ł· 
gnięte wy.niiki ~ą nie odpowiadać zamie,rzeniom i cała pro. 
dukcja k.-ajowych smowców w Polsce może być postawiolla 
pod znakiem za-pytania. 

Surowce rolnicze w życiu gospodarczym 
Polski. 

W tych dnfac.h odbył się w Warszawie IX ijnzd fa. 
l'11owo-i,olnicz:v, zwołany pr.tez Zwiąulk Rolników 4 Leśników 
z Wyźszyrn Wybz.tałcemem. Zja,zd z.gromadJlił kilkuset "'Yk· 
sz,tak01J1ych rolników z '\\'SZywt,kiclJ akolic kraju. W pierw
szym dniu zje.mu prezes Zwią,rk.u p. Wojciech fjechomski 
zaga-ił obrady, dając wyraz głęboko ujętej tro~ o rarwój 
całego pobkiego fłotsipodanłwa nU'Oldlawego wobec niedosh· 
teeznego, a często wręcz błędnego sposobu ł10Zwnienia poi· 
rzeb rolnictwa prze,,: czymnk;i miarodajne. .Nieopłac8'blość 
11Waliłe s.ię ja,k głaz na wezysk,ie warsziłaty rolne, powodu
jąc ponowne colllhie się produkoji, objawy bem-obooia na 
wsi, a uiedojadanie szeirokicli mas rolniczyoh mote dopro
wadzić do u:padlw ducha w ipods4aswoweJ war&tw.ie narod'U. 
Srodki rądu, sł<J1StOwane ido wałk; ,: łlł n.ieopła.ca!nością, są 
niewspółmiemie nWtłe. Romioł,wo do dziś nie widzi celowo
ści, ani w pro~amach polityk.i agrarnej, dążącej do roadrob
nierria mechanliozne90 11:iemi·, ani w programie poiityki Ce'TI 

rol n ioezych. 
Na szczególną uwagę 1Ea.Sluguje wygłos.zony na zjeidzie 

referat mż. Bronisława Rykowskiego o Slltf'()M·cach rolniclzy~h. 
StreS1Zczenie tego releraw podajemy nnej. W.id nasza -
jaik twierdzi prelegent - mogłaby produkować ~ roł· 
nicze dla ,przemysłu za łiczllle miłiony dotych NiCZIIIJe, stwa
rzając leps,:e wll'ńUlł(i ...-Ila obrom11.Mci kraju ,i ogranicza.jqc 
poważnie deiic,'łowy wywóz zboża. Wqlęd na niezalel:ność 
na5'7.lego gospodal"5,twa narodowego, 'WZłf.ęd na bilans handlo
wy, gdzie wpadamy w ciężkie łlliedobol'y, najważll!iejszy 
,nglitd na potn:eby armii, wzg)~ wreacie na opłacalność 
w roloict,wie, bee kłóret0 nie moie się udać industrializacJt 
kraju. Wwystko to stano,wi imperatyw, aby slwńczyć raz na 
r,;aws.ze z lękliwym ule@&niem na ror.mailłyc.h komisjach go
spodllTCZych rMnym ~orzędnym ~ędom. Idące z sobą 
w parze ioteresy rolnictwa ,i wop,ka, uajwa.żniejuych cryn · 
n~ków w ł18.'l'01.lrrie, mu:s.zą '\\Tł'l!ilZICie 1JWyciętyć w całoiiri. 
Przemysł wł6kienniczy musi się opnuć na włóknie krnjr,. 
wym, llTZ('!lllysł ll=owy musi umieć znale,ić sposoby lep 
szego zużycia produ.któw krajowych, zwla!IIZ,OZa zwiffzęcyd,. 
które -0becn,ie są ·marawwane. Przł":I Pobką stają kooil'omości 
uwiełokrot.nil'nia produkcji spiryhas.u, produkcji wełny, lnu 
i konopi. 

Po referacie inż. B. R),kow,ski~o ,uchwalono od.po 
\\•iedn,ie wnrio.,;ki, w k.lMych m. in. wysu,nięlo 111ast~pujące 
tezy: 

l l .Xależy jak na.JślPi-niej wy<lać rmnową ustawę, 
lktóraby ,pNewidriała tWSZelkie środkil, zmierzają.ce do wy
tworzeoia warunków, celem osięgn.ięc.ia maks.imum ffl()W· 
wości wy,konystania kirajowyl"h surowców ll'olniczych. W 
szcz~ólności usta-wa w,in,na pm.ewidywać 7.a.slo&oWanie pny· 
musu uźywanfa surowców krajowych pNe:z pnzeunysl. Juw 
zasadę ,wmo się pczy jąć uslanoow>ienie ceł dla imporiu lioU 

rowców zagr:111iCZ111ych :z przeznaozenirun dochodu :z tych ceł 
ua popiera-nie produkcjt tych .s.urowców. 

2) W dziedzinie surowców włók.ienniozych wiojen być 
ściśle ustalany plan zużywlllllda surowców przez przemysł 
z tym, że zużycie go winno się corooz.nie powiększać. Akcja 
rządu willlna i-ść w ki,e,runku ipopjeramia rozwoju pr~cji 
tych s,urowc,>w na podstaw.ie uz.godnienia ,: orgaoiizacja.mi 
T'Oln:iczy Ili i. 

3) W dziedzinie go'lpOOaaikri Hus.zozowej winno się jak 
naj's.z)'lbciej przystąpić do wykorzystania .możliwości posh· 
dlaoia ,:wJenęcych tłuszczów krajowych, ,pochodz11Cycb głów
nie z ~adków pr,zez zaprowadze-nie przymuM1Wej zbiorczej 
akcji łoju na rzeźniach, zużywania przez .zak&adi)' utylizacyjne 
.zwier.z1tl padłych i z konfiskat, ,należytłego zo.rg11111azowania 
i umoon.ienia akcji i.bieranfa ,kości. PowinD-:> się jak naj
ostrzej ,przedwcwabć, by łłU51ZCze przezuaoczone dla celów 
1echniczuyclJ nie przenikały ,do spożycia lndrki~ oo dałoby 
się osi11f!nąć głóWIOie pr.zt>z p.rzymlł!I rozczepiania lyClh tłusz. 
czów na k~·a.,y łłusrozowe i na glicerynę przy węjściu ieh 
na teryt«iwn pobkie. lwnkurencja tłuszczów mieszanych, 



roblonycli w Gdańsku, 8roźn„'l cł'.a s1>0źyda naszych tłu.u
czów zwk>rzęcych, jak i rMlinnych wmna hyć jllk naiiszył1ciej 
usunięta. Produkcja nasioo oleistych ",inna hyć w,zs.zerzana 
i umocni.ana, n szczególną uwagę należy Z\\TÓcić na ł'oz:wój 
uprlllWy sloneczn~a. któr~o unpor,t winien być zastąpiony 
pmiukcją unjowę. 

4) W dziedziłlie skór powirn1<1 się dężyć du po,pra·W}' 
jakości skór przn wyda.n.ie UMawy o zwalozanru gz,1 bydlę
CetfO Oi'RZ przez wałkę z niedbałym utrzymaniem zwiooząt. 
\\';'11M10 ~ lei dążyć do w.zmoierria prodllkcji opasów i wo
łi',w i należy wyduć zanądzenia dla nałeżytego przewożenia 
bydła, racjonalnego zdejmowania sk{1r i ,kcmserwacji oru 
ZOl'fJIUl.ml'Wllllia ll'Ukcji &priZedaży skór z wprowaodlzenit>m 
ohowu~u na,hyiwa,n.i,a skiw przez przemysł. Na1leży (!,o mi111i
nmm ograniczyć pmywóz skór cielęcych i baranich. 

68 

Il) Należy dążyć do najmtensywniejsze,go ~oju go
rzel11ktwa, przy czym nie należy oprerać tej dziedziny na po
pierani.u powstania jedynie gorzelń spół,:izielczych, kłóre nie 
zast111Pią gorzelń ,indyw,iduaiłnych rolniczych. 

6) Poatyka agrarna nie powinna swymi zarządzeniami 
niszczyć ·tych warsztatów ,rolnych, które mają możność nu!
le~o rozwtjn,nia wie~u dri~;n produkcji sur~"CÓW rol
ni<-zych, jirk np. wełuy, 8J>irytusu rtp. Potł'Z{>by poli.ty,Jti g•J· 
s,podarczej, jak najuer<zej pojęte, winny decydować o kie
runku polityki '°ołnł"j, a nie żle z.rorumianc względy natury 
!>0Cjall1wj, upatrująct• w mech111nicm)im dzieleniu ziemi naj'
htotniejs.zy ct"I. 

(G. li.) 

Krajowa produkcja celolozy wkracza 
w nowy okres rozwoju~ 

Ostatnie lala wyka,zują dość duży wzrost.krajowej pro
dukcji cemlozy I tak w . 1936 wyprodukowano w Polsce 
65.000 ton celulozy, w r. 1937 - 73.000 tOłl, a w r. 1938 -
"·l"dhlg tymczasowyc,h 1fanych - przeszło 87.000 ton. Cyfry 
le obejmują produkcję celulozy sia,rc,zynowej. Ponadto wy
twarzana jest w Pols<"e stos1mkowo maczna i 1ość ct"lulo'lv 
sodowej, k,tórej w roku ubiegłym wytworzono hez mała 
22.000 ł. 

Tym nie mniej ten wzrost produkt'ji cl'luloz,· nie na
cl11ża Ila wewm:trrnym zapo~rzebownnil"'lll, kU,rr zwiększa si,: 
w tempie dn,leko szybszym. 

Si&ny wzrost zapotrzebowania na ce.'.ulozę spowodowa
ny jl'lll nie tylko zwiększeniem kQllsumeji papjeru, dla które
gu produikcji ce,;ułoza jest jak wiadomo, sllll'owcem podsl'.1-
wowym łecz również i tym faktem, że ce:u:oza uiajduje ja
ko sut"owie<::, wzg:i;dnie półfabry,ka,t, ooraz sze,rsze zastoso 
wanie w rói.nych gałęziach wy,twórcrości przemysłowej. 
Przooe wszystkim ce<tu!oza jest zas111d111ictym surOM·cem w 
prodUlkcji włókien sy,nlrlyoz.nych, a ,więc zaró\\,no sztucznego 
jt·dwabi,u, jak i sztiuomych włókien ciętych. Prod,ukcja włó
kien 5Y'fllt"lyomych w Polsce macznie się z,1Miększyła w ostat
nich latach, ale pot,rzebńą do tej produkcji celulozę - spe
c;alnego gatu,111ku u.w. ce~u!ozę wisk~ową - kzPba częś 
ciowo sprowadzać z .za~r841icy, ,O:lyż kraj.owa produkcja ce
lulozy niezal\\'\SZe odpowiada ,pod względem jakości wyma
i;aniiom, stawia,nym przez fabryki włiikien syntetyoznyoh. I.,,_ 
za ty,m ce,!,ufoza używllllla jest do Wyq'Obu 1>r·:1ch11w bt'ulym. 
nych i mas µlastyamych. 

Nieldostatecz,ne roZ1111iary krajowej produkcji cełu!o.zy 
.znaj'dJują swe ,:,dzwincia<llenie ,w Wl)O'"cic ce:u.lazy zagt"anfrz. 
nt'j, ,które;' rok rocznie zm,uszen1 jesteśmy przywozić poważne 
ilości, co obciąża n.1sz bilans handlowy i platnkzy. W rolrn 
1936 sprowadziliśmy z zagranicy 10.ł-19 ton ce,lutozy wa: 
toki -- 3.-171.000 zł, w ł'Oku 1937 - 22.89ł ton wał'los.:i 
8.904.000 zł, a w l'ol(u 1938 - 13.980 ton wartości 5.łiaO.()()() 
zł. ,:'llatomiC15t eksp1Jrt ce1ulozy polskiej sysłeimatycznie ~,·: 
kUll'ozy: w t'ok,u 19.'łB wywie:bHśmy 3.68ł ton celulozy war 
!ości zł 671.000, w rok,u 1937 - 2.481 ton wartośd 47S.QOiJ 
ił., a w rO'k.u 1938 - 1.906 lQl1 wartości •34.QOO 1,ł. 

Już jeden rok bieżący wobec u,ruchomicnia dwucl1 111)
wych r~bry:k, o którycl1 mowa da:'ej, da nieiwą~iwie nad
wyżkę prodnkcji celulozy nad połirzebami we\'l·nętrznymi i co 
za tym idzie bilans handlowy w tej dziedzniie stanie ~i•: 
dodatni. Wreszcie dalsze dwie duże fabryili, będące w budo
wie, radyika•1tie sy~uację mnien·ią w tym sensie, że 

1) cały nr.rmak1y przyrost surowca orze~ tak zwa
nej ,.papierówki" będzie przerobiony na ceh1!ozę i papier, 

2) rozwinie się eksport gotowych wyrobów. 
1\V Sllałej dąłności do zaspokojenia wzrastającego za· 

potrzebowania na ce:ulozę, istniej'ące w Polsce fabryki celu 
łozy zwiększyły i dalej mększają zakre,s swej produkcji. 
Jednakże to nie us1męło hraklll celulozy i dlałe,go powstała 
konieczność uruchomienia nowych wytwórni celwozy. Ostat
ni rok pn:ynió!I pod tym względem k.i,lka wa:flnyoh i po
myśłnych wydarzeń: w 1938 r. została llrtlchomiona w ~it,
domicach pod Tar:iowem państwowa fabryika celulozy r. 
zdomości produkcyjnej od 16 do 18 tysięcy ton oraz uru 
chomiono fabryikę celulozy i papieru ,.Stryj" w Małopolsc~ 
wschooniej. Oprócz tego do budowy dużej fabryki celuloz)' 
i papieru w Małopolsce wschodniej przystą,prł znany koncern 
papienii.czy Stcinhage,n i Saenger. !'Jiedal\\·no znów z05tała z:i
wiąiza,na spółika akcyjlrm p. n. ,,Ce!,ulo.za 1Nadni001emtka", któ
ra rozpoozyna budowę duże,;· fabryki celulozy na Kresach 
półnoono . wschodnich, n więC' w tyoh okolk-arh, kltire po
siadają wit,'lkSZ<' obszary Iast',w świerł(owych. 

\\'edług posiadany~h l'fłeZ nas infonnad la nowa fa 
bryka cerul,-"!y powstani-.• w ł,'.H\"Uit· nad :Sirmnem w pow:r
l'ie grodzieńskim. W tym celu w liJ>CU Hl18 roku Sp. Akl'. 
,.Ct'>luloza :Sadnit,m,•ń.,ka" zak,upiłn majątd< Lawnn, na kló· 
1 Pgo terrnach rozimczęła już budO\\·ę no\\-oczesne j fahrvki 
ce,wlozy. Będzw lam przMe wsq!ltkim proc.ł1rko~·a11u t'f•luloza 
szlachetna - dla potrzPb wytwanania jedwabiu sztuczneif) 
i włókien ciętych, a więc dla tego przemysłu, który się w 
ostab1ic,h lala<.'h u nas sth1ie rozwmął. a który podsh11\\·ow·, 
ct:a swej produkcji surowiec - cPlulozę wiskozową - zmu
szony hył sprowadzać w po\\·ażny.ch ilościach z zagrani,;y 
Fabryka w Lawnil" będzie uruchomiona prawdopodobnie 
już latem 1940 r. i jej zdolność produkcyjna w pierwszym 
<>k,rt>sie ,i~iffl,;-a p1'2f'widziana jest na około 20.000 t. cA'łlllozy 
rocznie. W dalszl"j przyszłości produkcja tej fabryki ma hyt'. 
znacznie powtęk!izond. a to przez stworzNJie prwrobu pro
,cluk,t,,w uhooznych, kh1re dawniej mll.Nlow&ły sie hl'zpow
rotnie, łl't'RZ zaś przy za,stosowantu 111owoczcS111yrh mt>tnrl 
tn·hnioznyoh, lll<l'gą hyć przetwarzane na bardzo rennl' I p,,. 
h ze,hne nam produkty fabryczne. 

Powołanie do życia „Celulozy Nadn~emeńskiej" jest fak
tem dodatinim nie tylko z uwa«i na mak celulozy krajowej, 
l~cz również i IZ tego WZf!IQdu, te fabryłla ta przyczyni się 
do zwiękazenia slMlu izatrudnienia ~ do poprawy naszego hi -
,Ian.su h:i,'l<li'owego !Ila sz{'llefló',ne zaś p-:>dk.reślenie zasługuj'e 
stworzenie nowego duŻetfO ośrodka przemysłowego na K~e
sa,:-h wscbai,:k1ich. a więc w tej dzielnicy kraju, k,tóra do
tychczas zupełnie nic była uprzemysłowiona, a kł6rej ludnc,śi: 
tak ,dotkr:rwie O<lozuwa br111k stałych trf)dcł zarobkowania. 

(G. H.). 

Projekt rozbudowy przemysłu włókienni
czego przewiduje powiększenie produkcji 

o 33 proc. 
Bliski okres zakończenia debat parlamentarnych nad 

nądowym planPm i111westycyjnyun na najbli,ższe 3-lecie, orał 
ro.z.poczęcie przygotowań do pierwszych prac inwestycyjnych, 
k,tóre ruszyć mają już za dn~ ki,'.ka, jest momentem zwrot
nym do wiel,u dziedzi111 naszej ~ty,wno.ki g,ospoduczej, które 
w procesie pnebuoowy naszej i;trlllkilury g,ospoda,rczej ulegn11 
poważnym przeobrażeniom, przystosowującym je do warun
ik11w gospodarczych naS"Zego ors1111izmu pańsh\iowego._ 

Wśród prac, które w pierw,szym rzędzie objęte zostałv 
nądowymi planami rozbudowy wymienić należy naszą pru. 
{lukcję włókienniczą, skoncentrowa,ną dotyohczu :,ednostron
ttie w kilku ośrodkach n~ zachod&ie k,raju a mianowicie w 



okręgu lóduim, częstoclinwskim i bi4-'J.s.kiau, przy czym okri:c: 
łilcld(i ja·ko największy za4irudnia (\7 11roc robotnikfrw l'ałego 

nasz~ przemysłu wl11«iennic.z..go. 

Projf'lkt rozbu1lowy przemysłu wl<"•kiP1111iczt•go, u1)J"ac11-
wooy przł'Z Biuro Pla1)J(1~,·:11nia Kir,.•1.jowt>gio prizy '.\łfoi<.tt>rs.twie 

Sk1trbu, opa.rty został na dwóoh zasadniczych elemrntacl1 
Pierwszy dotyczy jałrnści.1,wPgo przl'1kS1Jtałcr111fa SUll"OWN1wy1·~ 
podstaw przemysłu włókiecu1K'Zt'l(O i ma na celu lepsze wy
korzystanie surowca krajowego., a.hy w tNI SJX>s.-,b ogcaniczy•' 
do minimwu import imrowc6w za~anioz.nych i zabezpieazp' 
produkcję naszą przeH fłukliuacją rniędzy,narodowe.go rynkJ 
suro\\-cowego, w1ględnie przt>d utrudnieni4lffli dostaw z za

granicy. Drugą przNilanką rizą,dowego pro;'eiktu rozbudow\' 
tego przemysłu jest założenie WZ4'0SW spo,ży,c,ia wl"\\,1ęlrzne

go w zakresie wyt~,-.:,r.-,w włókit-nniczyoh, a za tym polrzeha 
podrliPSiooi.a ogt'1lneJ' kwoty produkcji tych a,rtykułbw. 

W~ omwwian~-ch plan.-,w llll"Zewiduje się p{)(U1ie~ie
nie dotychozasowej wytwMczości o :ł3 proce,nt. eo pozwo:1 
na ustalenie spożycia na głowę ludnoki dla baw„lny 2,62 kg 
i dla wełny - I kg. \\' ten spos.-,b SJłożycie wewn~·irzlll' zbli
żyłoby się •do IWC'm w innych krajach ac.zkolwiek oceniają,· 

nasz niski dol'lhoo spolt•l'2Jl1y. ll"lkrt•ś-lone je.si poniżej norm 
większości krajów ooropejskich. 

,Podwyżka dotychczasowej Jll!"odukl·ji, posl\imjąt· ,r,·,w
no!egle za wzrosle,m spożycia, spowoduje powi1,:k.szenic sii: 
zapotirzehowania na b:11wdn1:, ktc"m, wzrośnie z 78,2 tys. ton 
do 95,ł tys. ton, a zapotrzebowanie> •rn wełnę wzrośnie z 22 . .-, 
ł}"I. 1()(1 Ido 36,ł tys. łon. Ponieważ \\"Zfłlędy ogółno-gospodar
cze, nakB21ujące r02lbudowanie przt'lllyslu włt,kienniczego nit• 
pozwalają .it'dnocześnie ne zwiększenie o taikąż ilMć kwoty 
su.rm,-ców •mporlowllłllych. przeto związany z tym prob'em 
rozwoju krajowej hodowli owwc Ma,z przystosowania wlc",
kien Lnu i konopi dla relów .przędzaLniczych, na wrzeciOłlach 
hnwełnianyoh (,kotoniny) roz,wią«any ma być w takich roz 
miarach, aby n81'asla1ące zapotrzebowanie kl'a,jowe pok1',\"· 

wo•nl' było możliwie 'll'yłącmie przY"oslem krajowych surow-
1·c",w za,slępczych, lj. kotoniny lub. "'ełny. 

ProjPkl Hiura Planowania Krajowego przewiduje ni,· 
l)']rn J·•,dnok konieczność rozhlidowy przemysłu i wskazuj,· 
żri><lla zao1111trze11ia surowcowego, lee.z również zajmuje się 

istniejącym dzisiaj układem przemysłu włókienni.czego, usta
lnjąc reorganizacji: tego układ.n w kierunku zbliżenia nowyci1 
znkladów przetwórczych do naturalnych baz surowca kr.1-
jowe.go. Proj'*-t podkrl'$1a, ie w istniejących dziś ośrodkach 

przemysłu włókienniczego produkcja ma być ułirzynumo w 

dotychczasowych romniw"ach a rozrost wytwócczości i zakła
danie nowych wusztotów ma być przesunięte b:ird.ziej 11:1 
wsohód, dlo zbliżenia ich do baz surowcowych, 8':lyi j-1k 
wiadomo, len, konopie i wełna poclmdzą głównie .zr wscl1rJrł-

11ich połaci kll'aju, gdzie system gospoda1'ki rołnej stwarza 
największe mo:Miwoki rozw,oju hodnwli m,;ec ornz uprnwy 
lnu i konopi. 

Projektując tworze,nie nowych zaklad1,w, program nic• 

pnewiduje centra~wa,nia ich w jakimś ośrodku miejsJuim, 
przedwnie z.aleca dekonce111trację i ściślejsze tch powiąza111,· 

z ośrodkami tkactwa o eharakterze przemysłu lmfowego, do. 
mowego i ohałupnicze,go. 

((;. li.). 

Obniika cen textry. 
Rozszerzenie przemysłu stosowania 

włókien zastępczych. 

Sprawn stosowania włókien zastępczych w .p:>~skim prze. 
myśl<' wlókiennicZ)'ID realizowana jest ostatnio w tempiP 
znacz.nie przyśpieszonym. 

Donos-ili9my w swoim czasie o rozporządzl'!niu, wpro
wadltającym pnymus używania l-o4oniny i tekstry przez zrze
szony przemysł bawel,niony, kt6room zalecono stosowmnie 
włókien zast~i><'.zycł1 w w)·s11kości ok.oto IO J)l"IIC. 01(.-,luej pro· 
dukcji przędzy. 
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:'\atomiast zagaduit,11ie stosowauin wł11kie,n z11sl\'11CZyd1 
pue,z ha,welniany przrmysl niezrzeszony, pnl'IZ dlnż.szy t·za, 

Jl!\ZO.~lawało otwarte. Na nie,urPgu~1,wan1ie ll'ff<> z11ga1Lnit•11i:1 
wpl~"11ęły specyfi,c,zi1e wa,r111Jiki. w ja,kid1 przp.myill ten pra -
luje oralZ jakość wy1>rm\ukowa11eJ' JJrZl'Z le zakłady przędzv. 
kt{1ra nałt•iy do gatunków ni,ŻSZ)"<·.h i kt<'>ra wskult•ik ll·J:o .mn~i 
kalłmlowni· się stosui)kowo tanio. 

\\' międzyc.za~ic je,tnak kilku 11rzt•myslow,·t',w Zl,'l"Zl':1-

11ych wyraziło gol·owość stosowania 1m"inej 1>rocentowej <In 
mieszki tekstry. pod warunkiem, iż cena za ten surowiec b,:
d.Z'ie dla nich obliczana wecllug cenll'ika norlJlałinego i ie ko
rzystoć będą z prnmii w lej samej wysokości co prz,:,,Jzalni,• 

zr.r.esz.one. 
\\'niosek le,n był tematesm obrad zari'iwno organizacji 

bra,nbwych przc,myslu, ja:k i lódzi:..'~go samorządu gospo 
darl'lZego, ktc'ire w zasad.zie wypo";edz.iały się za t},m wni,os

kiem. 
Jak słychać, :\li,nisterstwo Przemysłu i lłan,~:u włączyło 

,,niosek le.n w ogc"1l11y program ro,zsn'!l"zenia sp·Jiycia wie", 
ku·n znlępc.zyd1 i już w najb:~ższym czasir ma się ukazuc 
s1,ecjahll' rc}1.porządzenie w ll'i materii. 

Jak na,; i11formują, rozporządwni~ Minislerstwa Prn 
myslu i Haml!u nałożyć ma nu przemysł nil·zrzesz,ony baweł

niany przy111,1s slosow11nui wlc,kien zast~'110ZYch w wys.oko~ci 
Il• .p1"ocl'11,t ogól11ej produkcji. ll,o('('J1iając je-:k111k sytuację P"· 
szezegt',lnych zaklad(i,w, produkujących iody";dunlne gatunki 
1.rz~dzy, zaleca wprawdzit• używanie ;; pro~. te-kstry i ;; pro1·. 

-ko!1011i111y, le,~z nie1mniej zet1rwala, na uży~·8111ie jecłnf'frO z tych 
sm·owc(,w knjowyd1, oczywiście w wysokości IO proceul 
produkl'ji. 

J~żeli chod,,i o wnrunki na·bycia tekstry, to zostały Otll' 

zrównane z warunkami dła dotychczasowych odbi-0rców. Jat, 
wiadomo, mianowicie ceoy łekslry zoslaty w rh. obniżo11~ 

o 25 lfl" na l kg, zaś premia, która dotydlczas wynosiła 50 gr, 
została ohni~a do 30 gr z tym, że konystać z niej hęd,1 

wszyscy odbłOl'cy. 

W kołach gospodarczych krążą róWlltteŻ osta,tnio JJh 
głoski o mającym być wprowadzonym przy,rnmie zakupu. 
1,rnjowycJ1 surowców syntetycznych prz.e.z •mporlerów szmal. 
Wysokość k woły suro\\Tc",w za.stępozyoh, która ma być zlllku. 
piona przez importer.-,w, obliczona bęclrie w stosunku do 
wartości importu i wyn::,~ić ma li proc. 

(G. H.). 

KRONIKA ZAGRANICZNA 
BELGIA. 

Sytuncjn w pr:emyile lninrskim. 

J>rzt>my~I belgijski łnia.r.'>ki przeżywa obecnie ciężki 

ok.res. Z jNl.aej slll"ony SIW"O\\iiec jest drogi i je,.st go maJ,v, 
a z dm~i,ej iistnieją 1>0\\'8Ż11e ~rudności w zihyoie przędz~·. 

Anglia w · 1al.szy.m ciągu utrzymuje wyY.,kie cło 1>rohibicyjnr 
a również i1M1e kraje wstrzymują się z jej kupne.m. ~aslęp
nie pnędza he,'.gijs,ka l)ie wytrzymuje k•.>n,ku,re.ncj°i przt:dz) 
franouskiiej, ktc',ra je.st ood niej o wi1•!e tańsm. To wszyslku 
sprawiło, że J)rzy końcu roku 19:łS zai:asy wytworów ze l11u 
były o 908/o w•ięks.ze ni,ż w tym samym oz.asie w roku 19:n, 

że produkcja lnial'ska 1938 r. spadła o 35°/o w 1>orówn11niu 
z roJ..it'lll 1937, a i;nemysl włókiemniozy 1-llan,c!m'fi pr:i.-.tukuje 
ty.ko 1/a te,go co w coku 1936 i je.,;,t ha11'dz.o obciążony świ:1tl

l'ze1iiami socjll'h1y11111i. (DLI). 

ESTONIA. 

Estonia reorganizuj" swój Phpnrt lnu. tmnr:w nwno{lni. 

R,uid es-tońskii posta,npwil skionceutrować cnly ~ksporl 
lnu w r~u jednej orgllll1i1Zacji spóldzidl'zej i s:wo-rzyć .spec
jalny f1mdW1Z 1K1 utrzymanie 0011 wl,"1kno. Nowa n:.;n1J.i1.acja 
ma· funk.cjon,o,wać podob1we do s,pbldzielczych 11r~a11,z:w1i 
eksJ)()J'lol\\·ych ~Iłu mi~a. masła i ja,J". (La Canapa 19;19, I) 
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W cirtoA,1 ekll1wrtu lnu :mnids:y/n sir ,1 111':, 

\\'arlość wywuiu wlo\,kna ,i 1Nd.uł z Esłonii w roku 1\13X 
w por,iwnaniu z rokil'll11 19:ł7 zmnwj~,z~·ła ~t: o 10',o \\' r,,ku 
HJ37 wywit"UJ110 włókna długiego i rak.ul 6.191 I za ,11111•: 

6.8-12.000 11'-T., a w r<d.u Hl.'łX 6.20:, I za sum-: ;i.1:11.1,00 kr. 
(P8'n PlrZl'gląd IAMnkii 19:ł8, 4). (L>. L. I. 11);1~. li). 

fRA!'.CJ:\. 
Zbiór lnu I konopi w roku 1938. 

KONOPIE L E N 
Po- Pniliiac1a · w~~-11 Proauacra-

Departament wlen- włókna włókna -----
ebola Wydaj-1 Pro- chała , Wydaj-, Pro-

nprawl noli<! dukcja upraw-, noli<! dukc,ja 
na alba 1 na I s 1 ba 
ba ,w q liry w q I ry ba , w o lin w q liry 

I. Reg. (Nord) .. - - - 18856 5,63 106257 

2. ,, (Est) • . 51 11,18 570 59 5,03 297 

3. " 
(Ovest) . . 3543 13,77 48790 21735 5,87 127633 

4. . (Cen tie) Hl 8,99 1268 86 5,58 480 

5. (E. Centre) I -• - i - - - -
6. ,, (Suil-0) . 2 2 4 30 4,66 142 

7. ,, (M. Centre) - - - - - -
8. • (Midi) . - - - - - -

Razem 3737 '! 13,55 ,50632 4076611 5,75 ,234809 

(La Canapa 1939, 2). 

!TALIA. 
l\'u,,,,i: 1.-onopi rv roku 19311. 

· \\'yw,iz kono11i z ltalti w roku rn:ł8 pr!t'dslawial si.. 
ua~lę1•ująco: 

1938 1937 
q I liry q I liry 

Konopie trzepane . 298533 185062000 360051 290691000 

Konopie czesane 27938 25366000 27109 23037000 
Pakuły konopne , 90295 45552000 112443 49924000 

Przędza konopna . 32237 33490000 40526 3943700 

Wywóz konopi trupanych kierował się głównie d > 
I) •Ni6miec (218 787 q), 2) FrattC'J1 (=li a.W q\, 3\ AngJM, 

4) ~ii, a) S.Z.WaJcarii. 
Konopie c:e,ane wywożono głównie do: 
I) !liiemiec (20462 q), 2) Anf!lu 7 q (w roku 1937 -

I 06,ł q), 3) Fłll!IICji (107 <I), '6) Po11lrugaal~i. 5) Szwajoorii. 
Pakuły szJy głównie do: 1) ,!'\,ienuec (72 937 ql, 2) Fnm 

cji (8 82:ł q), :ł) Saiwajcar,i, ł) Anglii, a) Grecji. 
Wywóz pr:rdzy konopnej kiierował się głównie do: 

I) Nie,u\k"C (7 726 <Jl, 2l Argentyny \3 861 q), 3) Angli.i 
(2 8-11 q), 4) Jrugmi-,jj, 5) Jslaooiti. 

Rok 19.18 był k'.Qa cluipol'łu konopi rod.iem niepomy~I 
nygu. Spodek wywozu tlumoozony je.si wa.cUiwą jego Ol'gani 
wcją ;a· mianowicie: 

I) ·Kooopie przemna~e na t'Jlsport me zawsu odp.> 
"'io.daly wymaganiom techniOllllym ~anicy. 

2) Ustalio11e ceny ebporto11·e kOGiqpi przez „Federca
uapa" nie zaww.e odp<ll\Wadaly m.ożHwościom i wymagwiom 
r~·rrk,rw agra,n,iC11Dych, oo było ,przymyną, że konopie wło
skie nie wyłirz}•mywały k011łrnrencji konopi jugos,łowiańsltich. 

(l> L. I. Nr IO 19;191. 

/'fon 11poiycin l.-oto11in11 l.:onopne}. 

\\' ,.<iaz,Zl"Ua l 0 ffk,·ia!e·· 11kazal sit: <11-lr<'I, kt,·,ry r<•gu
luj,.• !11,raw-: spożyC'ia koConiny konopu<' j w roku Hł:łll/40, a 
nllianowi<iit•: I) ,.ln.~lilulu Colo1Ji<"1'0 Iła.liano•' mu za.kupić 
przl"z orgałtilacj<' rolni,-u• 7 ,100 OOO kfł lwtonoiuy konopnej, 
która Io iwść b\'(bic JX>dzidona 11omi\'(ky fabrylu ba,weł
rliaue na podsławie •klucza irozdiz,it.-lczego. 2) 1 400 OOO q ko
toniłly weaną te fabryl)i.ł hawt'łn,iaine, ktÓl'e mają "·lasne 
zakłady do produkcji kotoniny. Hazem męc do pnędzt>uia 
z plonu roku 19!ł9 prz~nal'zono 8 800 OOO kg kotoniny ko 
11011uej. 

JUGOSLAWJA. 

\Vyw6.:: konopi w roku 19:JH. 

Rok 1937 był dla Jugosławii rok,iem rekordowego wy
w:1,zu k·AIO!jM. \\' porl>wn:1c1·i,u z nim w roiku 19:łX t·k~poPI 
nieco rmnniejsizył si~. Jlusłnlje to 110,1iis.za tabełka: 

1938 

1937 

Wywieziono 
konopi t 

20041 

24322 

Za sumę 
dynary 

205550000 

171689000 

Spadek eksportu wy.nolii wi~c ilościowo I i,r,n;,, a w:i.r· 
ł<>ŚC'l:,)wo 16,-17°/,. ~(,nit'jszy sp,aide« wywo,zu należy 1•rzypiis·11: 
'l"•l>rawientu s.i-: cen wy,womowyd1. 

\\'yw(,z kittmmł się głównie do: 
I) :i-.iNncy - 9 232 I. 
2) A.ustiria - 2 031 t. 

:11 A,nglia - 3 632 I. 
41 S--1.'C'ja I 796 t. 
:,1 Cz<'<'h<i.~łow:icju I j\M; I. 

( I>. L. I. 19;19 - :,,., w,. 

Uprawa i produkcja lnu i konopi. 

Roś.Li11y prze111ysłowe zajmują w Jutpoeławii obszar 
~~koło l.>O OOO ,ha. Tu należy .zwimyć głównie: konopit', len, 
chmiel, tytoń, błlrak,i ouka"o,we, ~ paprykę, anyż i cykoa-ię. 

Jt.-Żt'!!,i <modzi o konO'()ie, ,Io Jug,>Sławia st(Ji w produkcji 
•miia~oweJ na trzeoi,m IIMe>~cu po Ror11ji i li,t;uri. \V roku 193j 
wyprodukQl\\'a.no na 37 OOO ha 521 OOO q włt',kna i 23 OOO 'I 
uas>ieoiia.. Rejony uprawy ,konopi nezy,wają S'i~: \'an:!nrsk,1. 
Leskova, C. Vran.je, Dtu18'1"ska i Baćka z ceffl1'11111 hamU,o,wvm 
Oożaći. · 

· Len jest uprawia.ny głównie w rejonie: Sawka, Drineka 
a sz~gółnit- w Vwrdarska, gdzie gł<',w:nymi Cł'lll,(T~mi prn
duk.CJI, są: Sołl'"ltlllica, lljcvdjenja, llojnm, Tikf'es i \'t>ll"S 
-l~rodukcja ,lnu wy,nosiła w roik11 19.1'i z ohsa:Mu IO 600 '.I.I 
120 ;.;.s q wU,kna i l:l 372 q sit'llnil"l1it1. /La Can&f18 19.'ł!ł, 31. 

l'r:emy.,I konopny w J11yo.damii. 

\\' Jugaisła.\\ii.i pracuje obecnie 65 m,kl:id11w 11rzt•rM1,ki 
konopi. Gł,~•ny okire! rozwoju t~o prZl'łlly!'llu pnyp:vJł n:i 
~ala 19.15~17. Obecniie widać toohcj~ ~a,dk()IWą. Przy~~·m1 
lego są trudnośoi e,ksporiowe Jugosławii, wynikłe ftł<'•wr}i.' 
,z konkuroocji konopi włoskim. l>lał<"gO tt"Ż m,•żna si~ l,il'zyć-. 
je,żeli chodz.i o ,prze,mw1J kono1>ny J1tgosłal\\;i, tvlko <Z moder
n,zacją 11rządu>1i .za1kłai-!"l'\vy<'l1 Z'W'ił:"k'l'lt'fliit~n produkcji. 

/0. L. I 19.'ł9, l!ł1. 

l,ITWA. 
Nmv11 :al.-l"'I prurM,ki lnu. 

\\' Krt>lyndzf' h1uh1jl' finna A. Slock et C. nowy za.kh1l 
przeróbki hm. 



iwiq:ri.· prun11J11lowc,i111 lnirir,kic/1. 

Przy [zbie lla1rdlowo-Prwmysło""O-Rz,•midloi.c·wj " 
KoWIJk' utworz~·ła irii: w końcu rn:łłl r. st'lkcjn lnienka. kt,,ra 
odrazu 1•rzysląJiiła rlo 1>racy. 

UrZ1V:kono pol"h1xl f,1"0(>911fUją,·y wy,-,tby Zt' 11111, wys,t:1 
wę liwlnką, ogłos«ono uereg 1,ro1,agaud,owych arlykułt',w 
w 11~:1~:l' i odbyły ~ie: dwa publiome Z'!hr .rnh, gctz:c na jed
nym z nich wyfłk>sił odczyt o lniarstwie w Polsce, zapro
•ony z Wlna prof. dr J. Jagmin. Jednym z lllł.jbl,jższyeh 
zadań sekcji ~ ograniczenie importu zagra.niCllllych surow
ców włólllienniczych, zMl11,pienie ich wytworami krajowymi 
i naalępnie 91.idarymacja lnu. 

<:rnlrnli:acja handlu lnem. 

Jednym z os,tam,ich mmiarów rządu lile\\·slkirg-o jest 
cenlł'alizacja handka w ręku jednej organizacji spółdzielczej. 
Motyiwem ku temu jelł główuie chęć llflarodowiffli.1 han<lłu 
lnem, u'W'Olnienie clllopa lil8"'1111iiego od zbędnego !-'O"e<lnicl
wa żYfd.owllUelO i Ol'pnwacja handlu, 

Ehporl lnu w roku l9J8. 

W roku 1938 wywiuiono I Litwy 1022a t wlti1kna lnia
nego :ra łllQU'lę wartość tł 390 OOO litów i 8 56."i t pakuł za 
I O ł30 OOO UU,"·· 

LOTWA. 

Monopol Łole111d·i pod111yi1:n reny kupna nn wltikno 

Ja,k ~ z Ryffi, L,mrsk,i Monopol ł-olewski J>OS1i1-
nowił podnieść ceny płacone na ptmktach Slkupt1. a miano
wicie w roku handlowym 19.'9/40 podniesmo ceni: lnu 
(Risteu) z 1,40 na 1,:;;; Ls_ rza q, dla konopi z 1,50 na 1,75 Le; .. 
a die pakuł łn-ie.nyoh i ,kOll'Opnych z 0,90 na 1.00 Ls. !'\ii.żs.z,) 
gałunki będlt odpowiednio ntiej phlcone. (I>. L. I. 11139, 10•. 

1f 

NIEMCY 

Zmlrmin niemieckiego wlókienniclwr, w nowych gra11icm,/1 
R:e,:y. 

~iedaw11'0 odbyło się w Innsbruck.u zebranit• przedsla
\\iic.ieli przemysłu włc,kienmczefr(>, na kłóry,m jeden z refe· 
rentów przedstalVlił zadnma niemieokiie«o włókienniotwa w 
ZW1M1dm z aneksję Auet.rii, Sudetów, Czech i Mora"· do 
&eszy i wiohec nief,ewnej sytuacji międzym1.rodowej. Zada-
nia te na rok 1939/40 s11 nasłępuj'ące: 

1) Wlzmoieoie ek.sportu na całej •mii celem my&kania 
dewiz dla niemieduej gospodarki w ogóle, a dla przemysłu 
włókienmczego w szoze,ólności. 

2) Dalsze (XKłwymenie proookcji własnych S.IU'O'\\'CÓW 

'l\'łc,k,ieuniczyoh, jako rdze1i n.iemieokiej polityk.i su.-owcowej. 

3) Podniesienie jakości pny pomocy wszy&Ud.ch moż

liwyoh środków pny opłymak1ym \\')iwrzymaniu SUł'owcbw. 

4) Racjonalne i oszatędne wy,kony&hmie sil roboczych. 

ó) Koncenłiracja prOldukcji na najpwl,iejsze pol'l'Zeby 
ekionomicale. · 

W rollu bie.żęcym zaMew.r 11w w :'liiemczech w daw· 
nych P'aoicach maję wynieść oirca 60.000 ha, poza tym w 
C,zechaoh, Slldelach Aoslirii około 20.000 ha, co razem 
uczyni około 80.000. 

Prn,lul.-cjr, i impnrl surnmców mlól.·irnnic:ycll m roku 1938. 

\\' roku 1938 produkowano w ~iemczech naslępnjące 

ilości surowc.-,w wU,kiennic,zyc,h w ton.: 

I 1932 r.11937 r. I 1938 r. 

Prt>mie dla pro,luct>nló111 lnu. Wełna 6.000 8.000 7.500 

28 OOO 

IO.OOO 

M.tislenłi\\'O F.inansów wyznaczyło następujęce premie Len 
dla rolnik~·: za kaildy k-ilOfPram \\0łóilna standa.rtowego IO 
sanłim~·. a za kaidy kilofrram lnu m~!one«o 2 santimy. Konopie • 

Kierunek ehporlu lolrw,kiego u, roku 1938. · 

EkapOl't lnu z Lot,wy k,ie.rował się w roku 1938 do 
stępuj11cych ,krajjów: 

Wit>lka Rr~·tnnlia 
Niemcy 
Szwecja 
~ia 

725."i t 
1016 „ 
975 „ 
722 „ 
417 „ 
20.'ł „ 

11'1· 

Wełna sztuczna 

Jedwab sztuczny 

Wełna regenerowana 

Bawełna regenerowana 

4.000 34000 

1.000 

27.000 

29.000 

22.000 

4.000 

95.000 

55.000 

45.000 

35.000 

150.000 

65.000 

60.000 

40.000 

89.000 I 276.000 I 360.tOO Finlandia 
Czieeho-Słowacjn 
Francja 82 „ 

61 „ 
50 „ 

Do Irgo 1k1chml.zi import surowc,,w (w I.I: 
Mełtsy,k 

Italia 
Hinpani,a 9 „ 

Razem wywc,z 19."ł8 r. 10788 li 
Nałonia9ł wywóz 1937 r. 7ł31 t 

Prumy1l lniarski ,o Łolmie w roku 19:li 

W Lotwie fl'&00\\'1lły w roku 1937 3 prz~e. 3 lokal
nie I 3 zakhwly przęmałoicm-łkad<ie. Z tych 9 fabryk - ;; 
znajduje się w Rydile. 

Z.lady arudnia1ę razem 3000 robotników. W przc:
drr.alniach pracuje 98 m&SZ)'ll'I przędcamicrrycll Z 15.000 \\Tzt'

cion. Produblje lię 1200 t przędzy łnienej, 1500 t przędzy 
qnebnej ,i innych llclrWłWów. W llkalniaoh pracuje 320 meeha 
niemych i 5 r~yeh warslllatów tkaokioh. Wyproduko,...o 1,7 mff. 1111 tbniny lnianej i zwn:oonej. Obrót pnę
dlaJoi i .itami wynoul 1ó mWonów Ls. Wywieziono głównie 
do Nliemiec, 2000 t przfJCky aa Mllllę 6,9 mil. I.A. 

Bawełna. 

Wełna 

Jedwab naturalny 

Len 

Konopie. 

Juta • • • 

Jed\\•ab sztuczny 

1932 r. I 1937 r. 11938 r. 

350.000 362.000 366.000 

88.000 64.000 82.000 

1.000 3.000 2.000 

22.000 29.000 19.000 

54.000 121.009 46.000 

74.000 109.000 110.000 

4.000 5.000 t.000 

593.000 I 693.000 \ 623.000 



Zaopt1lrunie .l\'iemiec w s11rowt·c wl,ikinmk:c 
w lnlctt·h 1931-1938 ( 111 l(JIJ() I). 
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Surowiec I 1932 j 1933 j 193411935: 1936, 19.'ł"l / 1ea9 

Bawełna . . 319 412 

I 
3-ł5 371 327 36-ł 

81 

60 

36Y 

101 

55 

Wełna 96 10ł 104 101 71 

I en . . 24 
I 

28 

I 
53 45 48 

Jedwab sztuczny 31 I 32 4ł 46 44 

Włókna cięte 

1; I 
5 I 15 28 50 

Konopie 
I 

17 

I 
21 32 33 

Juta. . . 74 108 105 114 96 

56 67 

109 162 

52 59 

109 115 

Inne włókna twarde 55 59 61 81 60 90 79 

Jed,ub 1 2 8 10 7 3 3 

Z tego przypada na pro-
dukcję krajow11 w 
procentach całkowi-

6,0 5,5 te110 uopatrzenla . 7,7 10,6 18,2 22,'2 26,3 

Z eyfr \\iidz:mv. żt• '.'iiiem~v idą syi,,:emaly,z.ni~ ku s.,. 
mawystarczain.ośd ,;;:, I w1:g\•-:lt'1;1 sur-.:w-~,·,w •wl,,kit•n-11:ezvch. 
~\· roku _19:ł8 w pr,r,~wn:mi,! z r,>kiil'lln rn:12, a wi\'<' w cią,:u 
h lat. zwlll,'kszmrn 11:lz:.'.1,I ikraJ,,wyd1 su.r,:•1\'(·bw wl,'i,kk•nnkzn·.11 
w z:1 1p:1'rZl'niu s1u-,wc,~wym ww,'<·ej niż c·zJprc)krolnie. ·u'.1 
rr:uhtkt'ji !kra;mwj nalt•ży: 1,·n. ł<-:11:wpi:•. w:•ln:t, szlm·zny 
jo· !.wah i cełuloQl!:t. 

HOS.IA SOWIECKA. 

1'rt1tl11kcj,1 pr:,:tl:11 : l.·otoni11!J. 

K.i,,rowni·k lrus,lu koloni.now~o !\I. !\f.!1J.:lum·1•r ww!:ij,· 
ilc, '"kil !mnoślli w „Leglrnja lndustri;a'', Żt' przt'<lll\'sl kolo
ninc~wy h\'dzit• W)'rahiał w ciągu lru•('it'j pi!ltio'.elki ·nie tyll.,1 
pi'llfuhr~ilaly. alt• ri',wnież 1>rzęd~ z C-Z)"Stl"j k.:11011i11,·. D0-
iwiad<"U"Jl1ia J>rz1•1irowa,w»1<' w fathr)'{·e P~iiprn:i.j-J \\' lv.1 · 
novo miały wykazać, Żl' J>rZ\'<IIZenr'l' <'lZ~"Słej ,lrn,1,:)ninv J,·~I 
moż.•twe. \\" r<*"t 1941 ma ~i\' ukazać JMt'M\'SZt' 900 t "takit•J 
przędizy, a eałkowiła produkcja 1>rzt:d.zv z ,koton,j,in· ma w,·. 
nosić z,a cza,s trz{'('iej pia~iletk-i 119:18/t\1421 t:ł0.000 t. 

(D. 1L. I. 1939, 111 

RU~1N,IA. 

Powieruh11iti uprnwy lnu, konopi i bmveln!J "' rol.·11 1938. 

\\' R~mmii pod lnem z.najduje sit; 22 d-'> 27 lys. ha, poci 
konopianu 47 ck> a0 lys. ha, u Jmrl hawełną (l.k.:1!,:1 ;')OOO h,1. 

Ruch cen włókna lnianego w styczniu, 
lutym i marcu 1939 r. (Belfast-w Ł). 

Slanlec 4 11r b. I , 

Pakuł)' Raiło .N't 8 

lrlandz'<I . 

l.lvonla (lot.wski) b. R, 

Werro-Peczura '/, : '/, b. R 

Llh,wski I gr b. R 

' 

styczeń luty marzec ~------1 ------11- ----
1 j 15 I I 15 1 ) 15 

96-97 98-99 I 00 - - I -
74-75 74-75 80-81 - - -

- I - 64-Y6 I 6ł-96 60-92 I 60-90 

76-79183-84 86-87 86 84 '1 83 
76-77 83-85 88-39 88 87 86 
68-69

1 
__ 76-77 74 73 I 72 

Światowe spożycie Juty. 
\\"e fra,neuski.111 czas,:11>iimi,• ,.l,'ln.gl"!Mt'Ur Tt'~lile'• 11:1-

d:·.n:1 na~··•,"J>Ują('(' !,i{.'ZJ1y, przedstawill\jące sp,>Ż\T1e \Urow1 gu 
włókna juty prz<•z tl<)SZ<iZ<'~<'-!ne kruj<' w rol.u 193-ł. 

1000 ton 9/• eelości 
lndi.e 807 M,2 

,\\'lie-tka Bryhł'lli« 17:ł 11,R 
:'\it'llllC\' IO;'J 7.1 
Fra.neja 91 tU 
Italia :1:) :t.7 
Shmy Zjt•dnw:zone ;;:, :ui 
IH.szpania 46 :u 
Be-lgia 40 2,7 
t:zechoslow:tt·J°:t :i7 ., . 

.,J 

Japonia ~, 1,9 
Braz}·li:t 111 1.2 
PoL<,k:1 li 0,7 
A.rgt•nly1.1111 \I O,tl 
Chiuy 8 O,;'J 
llolarndi:1 "} o.:, 

Zasiewy lnu. 
Sian zasi<"w,·,w lnu Wt' Fll'a.ncji jes-1 zadawalniajęcy. Ob

szar wyniesie około :,O tys. ha, w porówna11iu do łO tys. ha 
w rnku 19:ł8. R,iwnież we \\'sohu,.lniej Europie progn~y dla 
lnu są pomyślne. Obszar zniowu rci\\inież i tu wzrósł, co 
pochodzi sląd, Żt• producenci h111 sptt!lziewają sit; dohrt>~o 
zbytu. '.'iajharclzil'j wzrosła powierzt•lmia J><>d ltwm w Eslonii 
pc>dol»10 naw;>I o :.W"iu, w LoL\\·ie o 10°-'o, a w Lilw.i,• rc'1w
nież o 108/o .. \\" Polsce wzrosła znaczn,ie powierzchnia pod 
lnem z uwagi na zapotnebowatl'ie fabr)'k kntjowych, ktc'>rt0 

pracują !'lc'>wnie na potrzeby wojska. 
„DN Deutsche Leine,nindusllr'ielll."r" podaje sensac·yj1111 

wiadonmść, że ua-.zym Lihrykom polrZt'ha około j()()t) t. h)· 
dojść do nowc.>go sezonu. \\" łł,>!lji 1>01:loł1uo nie z1wi1:kszono 
i!oki he.klarów pod hwm. jt•dnak siano wyłącznie selekn·j 
nymi nasionami, co zwi\-J.szy ,prawdopodc1hnie plony wlt',k 
na. Pogoda siprzy,µ1 wBostowi lnu mir,·,\\1110 we \\isahodniej 
jak i ZacJ1ot1„iej E-ucopie. 

REFERATY 
T01lLE1R F. .khtung m,-1 ~ichtachAm1g llt'tlt'r Fast•r

pflanu111 (.\'a co powinniAm!J :wracać uwagę wprowrrlzają,· 
11owf' roili ny wlólmisll' ). Fasl"l'forsehunt:, Xlll. Hand. 2 Hen. 

.\ulor w 1>owyż.,;zym mrl)•kule za6lan111\TI8 się nad wa 
!'Uu.kami jakim J><J•winny odpowiadał nowt' rośliny wlt'~nislr. 
Wfl'l'O\\~tcllln11t• w ~ie111czect1 du uprawy. 

I. Z:tkrt~ zasl~,·a,nia dant'j rośBny p<>winit'11 h~·,._ 
laki, j'aki m:t,ją 1(!11 i konopie. 

2. !\fożn<»śr u11ruwy na ni,•użyłkaeh oraz i.ton jt•j wlt',k
na hyłh)' wi\•kszy, n.:ż dolą,! u1>ra,wi:mych rośUn, nlho wn•sz
c,ie prudukc·ja włókna k:1lku!"wałaby si..: la11iej. 

;1. Dalej nult'ży rozs,l.rzygną(• IIH>ż:,;woś(· kulluTy. jaiki„j 
rośliny poln:ebują; czy moi.na prodt1kow:1t'· 11:1sin11a łyd 
.roś:a.1 do siewu w c~lal{'('llllt'j iloki i d,,hrej jakoki. c·z.~ 
trzeba sp,rowMkać corocznit• z z:i~anicy? 

\\" ohu wypaUkach należy dążyć efo olrzymania ga,11111· 
kt',w o lej san1ej waritl5l'i: wysoki plou, d.ihrn jak<>ŚĆ'. o.raz 
jednakowy czas sprzt,•lu u« włókuo i n:t nmsit•n.it•. 

4. Sposbb wyprawy wt,·,.tma: czy roswnie hi.ologiOZ1w. 
c·zy clwmiczne, kl<'iry z tyoh s.tmsobi',w du lepsze wyn~i w za. 
~losowaniu d,, nowt'j roś~iny i huirdrz.iej hf,'d,zie opłacalny 

Ponadlo dttżą rolt; gra możl,~w<>ść proJukcji kolooim·. 
:,. \\"n.•szde (IO'Winny być brane pod uwa{.lt; go!ó1>odar 

t·ze korzyśc·i. ,µ1-kie cl:~,· wprowadzooie nowej rośliny - t·zy 



1111 one także z";ą.w.ue z korzyśl'ią dla og,i•ne j gospodarki 
·kraju. ~o nowow1Jrowal,:bone rośliny włólmoiste dadzą łei 
konyści ubocz1ne w .postaci tłuszczu, białka, lub żywicy. 

6. Każda rośli,na powinna być wypróbow'lllna pod 
,w,zględt.'llt jej za.stosowąnia oraz kos1Jlów produkcji. Przed 
tymi próbami na:leży pNeprowaidzić doś"'ffllctm.e,n,ia w polu 
i laboratoriaoh. 

Powyższe uwagi ·1J11anego .i cenionego profesora sę wy
wołane „nadprodukcją ll'OWyoh r~ włólrniMych" w !'liem
c:-zech, dążących do ma.k5)'mamej sa:mowrsta:rozałności włó
kietlllWZcj. W),hl181Zcy talk z:wanyoh 11owyd1 roślin włók111-
91yoh nie omijają i 1Pol!llki, dążąc do sprzedania bez ws,tęp· 
nych dośwtiadczeń, lecz za dobre pieniądze pra1w10 upr31Wy 
1,,żnych t,gzolymnych rodlłm, mających, rw myśl mch,:ca~ą
cyc.h Nlls4iracy j, prospt'!kilów i ,próbek, niesłydllllJ"Mie k'Orzyatne 
właśoi.wości. Jak wy,ku:aly bl,itsze badania, dotyohozas żarlit-1 
:r nowych rośti,n włókmiisłych w wal'Un'koclt środlrnwej Eur,.l· 
py, nie dorówimje lnu i konopiom. J. S. 

Nolwe ulepszenfr maszyny do czesania lnu. 

W cza~ ,,The Iriish Textiile Journal·' (kwiecie,·1 
1938 .r., patent Nr 2091 lw) ,llnajdujemy wzmiankę dotyczącą 
ul~e1m m-yny do czesania lnu, zapl'IO!ponowa.nego 'J)rzei: 
Hajmana i Wihona a pn:yjęt~ pnez znaną f-mę J. Mack~o. 
Wspom11iane ułepueoie poletra na asł'Osowai1iu automatyc-t
nego obry.waaiia koilooiw garki inu, majdującego się w cze
&arce. Uotyc:hczas olll-y,w1111ie końców garici mu dokooywał.> 
i.ię przy •pomocy drogiej 1>racy ręcznej. 

~owe ,aupelnienie l'llklada aę z pary gumowych kar 
bowm1ych "'·alców, praouj11Cych pod dZliałaninn sprężyn, mil· 
jących ruch oofająco-pollłwowy odpowiadający ruchowi ru 
chomej prowadll!icy ,zacisków z '1'0łólwem. Walce te łaq>ill len, 
9lltY garść się OlpWll'lCZa w dól, .same Uli końce garści tra
fiają do drugirj ,pairy dużych wa!ców żeliwnych, obraeaj11-
cych s·ię ,pow<Jlli i tak samo przyc:iśniętych je.deal do dnlfrie8o 
1-y pomocy sprężyn. 

T<' wake pmytr.zymują koniec garści i obrywają go. 
Oberwane ko1rce zo.s.toją usunięte przy pomocy bębn:J 

odbH!rającetio oraz ~rzebieni - :i tą drogą łtafiaj'ą do skrzyn
ki :rbiera,jącej. Obrywanie ga:rśoi odpowj,a,da wymaganlom sta
'1\·ianym pcawidłowesnu ,rozikłaidanru ,l111u na uakład,1n·r Przy 
obrywamu ilwńców t1arici<. sit-.i rozrywająca nie przenosi s.ię 
na ruchomą prowadltw: iz włóknem ozeMJlki.. 

W celu nad,mia n1chomej tlrowadnicy zaois«ów 
1: włóknem, ba.rdziej ,rt'wmomieimego ruchu przy J)Qduosz.eniu 
i opuszczaniu, Jlik rÓ'mnież w cełu un;b1ięcia jej ,·sirz4~,"1w 
i drgaoie włókien przy pruc:resywan,i.u, •pru,ponuje suę za
miast 9tan!fp<> napędu od wału <krzywkowego nowy mec,ta
nmn <ł1a podnoszenia. 

Zlbudowany ()(I je6l ,w sposób na.stępujący: nicboma 
prowadnica zaci.!lkórw z włók.nem je6t ,podn,,swna i opusz
c,za,na z~ocą uzębionego wycmku ,kołO\\"t•,:o, kti,ry z kolei 
je54 "1pr8!Wiany w ruch .zapomocą ślimaczlllicy, oY.tJzooeJ na 
wale ,pMlllodym. Tt"II wał pionowy posiada ruch obrulowo
ws!ec,zny od stożkowych ikół zęhalyCll1 u,mit'ISzczonyclt u d.ołu. 

Dwa koła stożkowe, nadające ruch wałowi pionowl' · 
mu. osadzone są na poziomym wade, przy <lZym "'"Prawiane 
są w r.uc.łt pr.zy romocy mufy JlDl'illlWll'llej po łyrn wllle, połą
cze-nie kiłórej w ten ,lub •i1u1y spos()b ok.reśla moment podno
uenie ; ~us.zeza.ufa ruchomej ,przewodnicy z włóknem. 

8- u. 
OOMO~AJR,EV V. l>. 1PTUl"tene111ie lki<'llych sernistokislyeh 

solcj 11akija i kaićija daja otvarld ł'in1aoego wolokina. ··· 
(Zr,stosorvanit roztworórv kwalnyc/1 si<lrczynciw solu i wn1, 
ni" pr :y yo/011" ,,iu mlóknn lnianego). 
ł.1nc>-Pl'ti,ko-Dilllf'ovaja PromyśJennos,t', ~,r t-19.'i9, str. 21-2:.. 

~a SKt1łek isłnienia Tóżnych poglądbw na '.'heroizm 
proceMJ zachodzącego podczas gotowll'll!ia t!lre""IIQ w roztwo
rach soli kwaśnych, s.iarczymów autor rrzeprowadził 
srt'rpg doświadczeń rw cełu: wyjaanienia działania tych ro.z· 
tworów na mwiązk.i towan.yszące celulozie lnu - it opra
cowanm optymabych warunkc1w gotowania wlc',kna i przę 
dzy Jniane-j w siarczynach. 
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W wyniku przeprow'IIKliwnych badań dochodzi cło wnio
sków, że: 

1) Gollowaniie w ałkaliach usuwa szybciej i dokładniej 
11wtią.zlu ro'll·arzy,szące ceruloJiie mu oi.ż gotowanie w rozhro
rach soli ,kwaśnych s.iarczy,nów. (Prmprowadza.no ,równ->· 
legie J)f'óby gotowanie w ługu sodowymi i w .si:wrczynie wapn. 

2) KrMkie gotowanie w aUcaiiach poprzedzające go. 
t-owimie w kwaśnych sillll'czyatach sprzyja prędszemu oddlr.ie• 
lentu !lię EW1iądtów tow1111'2ys,zących c.ehoozie. 

31 Przez kolejne gotowane włókllle lnianego w t.ugu so
dowym a nastpe w roztworach soli kwaśnych siarczynów 
l„ina od«hiela się lepiej niż przez gotowanie wyłąoznie 
k alkaliach - (w celu porówmmia wymków, gotow8'11!ie w 
siarczynie za.mieniono ·powtórnym gotio,wamem 'li' ługu so
dowym). Inne zwtiądl,i towwzyszące cełuloae w pierwszym 
wyipadkiu usuwają się g<>r1Jej - ja,k przy wyłącmym gol'>· 
wuniu w łup. Włókno polddane Jtommnoiw11111em11 gołowa
nio w ł~ !IOdowym ~ r<W:twocze siarl'lZynu daje się .pręckej 
i łepiej wybielić. 

-ł) Spośród Z'Wliąa.ów towarzyszących celuloz.ie lnu Ji. 
glina jes.t czynnłkiem na-Jba.rdziej utrudnliającym wybiele, 
nie lńu, 

:il Gotowanie w sia,rczy,nach pod, w,zględem tnłensywno
ści us,un.ii:oiill ligniny ustępuje chlorowantu z na91ępującym 
po 111:m ~t,o,w11111iem - np. tiraktowani,u włókna lnu podchlo 
ryne,m w ikM-aś,nym środowisku - a ,następnie ~towaniu 

A. A. 
BR . .\~,))T :\. Die Bedentung der FaSt>rcigei16cllaften fii1 

die Fischerei. (Znaczenie cech włókna dla rybaclum). Fa.se:-· 
forsdtiultg 1939, I, l. 

Surowcami służącymtl do wyrobu sieci rybackich są 
głównie bawema i konopie. Obecnie istnieje tendencja za. 
ałłll>ienia bmwelny ,M111ymi włóknami pochodr..enia czy Io ro· 
ślinne«o, ozy zwierzęce90, czy \\Te&Zcie saucznego. Rybactwo 
.rwiraca uwagę DA cechy prz.QGIZy, Spośród własności włókna 
n111Slępujące oeehy wrowca są waime z punktu ,vidzełlia war
tości imrowat do produkcj aieoi. 
fi.zyOZ111e - rozciągłi"'"OŚll - moc na mokro 
chemicme - odporność na CZ)innik.i niszczące celuwzę i n:i 

utlenianie. 
KoLoidlllJlno-chemil'lme - pęczmienie - łatwość .fa,rbowaJJilll.. 

z powyższego .zeMaw,ienia widać, że cechy uw.1.ględ-
111ane pm-- rybactwo są ,inne niż te, 1111 k-t,,re 1:wrua uwag•; 
pnemysl włókienuiczy. Własności takiir jlllk połysk. maśli!,lość 
.j,lkl. schochą na dn~ pl11111, natoinia,sl wysuwają &ię na piocw. 
szy: moc, fokkość i odporność ,na czynn'ilkii 111r5zczą,c(' cel11-
l011Ję ,i na cz.ylllli.kii a.t.mo.sfery01J11(', rozcią~i"·ość i taniość su
rowca. ,-\tutor poda.je pozalem król.ką bihli~rafię: konser 
wacja sieci, badanir włókna na sieci, SUf()IWce do produkcjl 
sieci. E. Czerwiń1ki. 

Quatiital.ive und <llllllli-laf.ive Bestimung des Lan<i.taJsge 
hałites fo 1'.\łi1Schgrwehen. (lloiciowe i jakoiciowe oznaczanre 
zawartolci lanitalu w tkaninach mieszankowych). Mełli and 
1938., 9, i;,tr. 706. · 

J,lrośdowe ,metodo' pok>ga,ją na mecl1a11ic:m~m1 luh ohe
micz,ll\'1111 odd.zieł'll,ni,u łulb na łiczen'lll włóllden lanifalu pod 
mi1koc~loope1111. ż,ad,na IZ tycih metod nie jest tNOsla i prał.lły'CZ· 
n,a. A,wlor po:Jaje ki,Dka ,sposobi"ww opieirającycl1 i;•ię na re-
111kcja.-ih llar"m}'Ch, jak ców111ież na srosow:miu różłtych orl-
czynni«{nv cł11.mtiCZJ1yc:h. E. Czerwiński. 

HERZOG A. ScitJiche BeMachtw1g unJt'T dem Mikroskop 
(Obserwacja boczn<\ pod mikroskopem). Mełliand 1938, IO, 
sir. 773. 

Amrt<>r cpisiu\j,e w~111ałezi,cu1y przez ,siebie aparat obroło-
1wy 15łll1żą·cy d.o obsenwac}i najmniejszrch nawet przedmio
t<i,w ipod mikrosk:opem .. ,\pairat ,ten jest uproncz<M1ym rota
torem IJJT~izmat}·cm~,n1 ,Zei-tz'a. i poql\\"ahl oglądać pnedmilot 
ze w5nbkicm :położeń bc .. ,znych, ~iie pocl!rzebll(jąc 1Hmeniać 
jego ,położenia. Mała zmiana w aparacie pMWala równief 
mierzyć grurbość ,szikiiełek IJlll"Zykiry"~ pne:lmi,ctow,yeh, 
papreru, ~ka111:'11 'Ltdt. ipNy rpc11110cy mikrometr.u olwle~o. 

E. Cztrwiiisłi. 



KSIĄŻKI O LNIARSTWIE: 
CENA 

Borysowtcz<Jwna K. int. - Działalność Bazarów Prze. 
mysłu Ludowego. Wilno 1938 • . . • . . . 

Brat/wf1Jski Wł. prof. - ldeologja samowystarczalności 
włókienniczej. Wilno, 1932 r. • . . . • . • 1,

Bratkowskl Wł. prof. - Bawełna czy len? Wilno, 1932 2,50 
Bratkowski Wł. prof. - Dlaczego rolnictwo domaga się 

wprowadzenia cła przywozowego na bawełnę. 

Wilno, 1931 • • • . • • . • • • . . 0,50 
Bratkowski Wł. prof. - Międlarstwo, a zagadnienia 

organizacyjne lniarstwa polskiego. Wilno, 1933 0,75 
BratkOWski Wł. prof. - Naukowe podstawy nowej 

technologii lnu względnie konopi. Wilno, 1936 r. 1,20 
Czerwiakowska B. int., Nagórski A. Występowanie ka

nianki we lnie. Wilno, 1938 • . • . . . . . 0.50 
Jagmin J. prof. dr., Maculewicz L. - Walka o len 

i przemysł lniany. Warszawa, 1931 • • • • 
Jagmin J. ;prof. dr .• Maculewicz L. - O produkcji 

w Polsce roślinnych surowców włóknistych 
oraz zastosowaniu tychte w krajowym prze
myśle fabrycznym Wilno, 1936 . • . . • .-

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. int. - Sprawozdanie 
z działalności L. C. S. D. w Wilnie za okres 
od 1. IV. 1930 r. do 31. lll. 1931 r. Wilno, 1932 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. int. - Sprawozdanie 
z działalności L. C. S. D. w Wilnie za 1931/32 r. 
Puławy, 1933 • . . • • • • . . . . • • 0,80 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. int. - Sprawozdanie 
z działalności L. C. S. D. w Wilnie za r. 1933 
Puławy, 1934 • . . . . . . . . • . • • 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. int. - Sprawozdanie 
z działalności L.C.S.D. w Wilnie za r. 1934. Pu-
ławy, 1935 • • • . . . . . . • . . • . 0,80 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. Int. - Sprawo
zdanie z działalności L. C. S. D. w Wilnie za rok 
1935. Puławy, 1936 • • . . . . • • • • • 0.80 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. Int. - Sprawo
zdanie z działalności L.C.S.D. w Wilnie za rok 
1936. Puławy, 1937 . . . . • . . • . . . 0.80 

Jagmin J. prof. dr., Niewiarowicz L. Int. - Sprawo
zdanie z działalności L.C.S.D. w Wilnie za rok 
1937. Puławy, 1938 • . • . . . • . . • • 0.80 

Jagmin J. prof. dr. - O motliwościach uprawy konopi 
w Polsce. Wilno, 1933 . . . • • • . . • • 0,30 

Jagmin J. prof. dr.-Siejcle len (pięć pogadanek) wyda· 
nie lll. Wilno, 1934 . . . . . . • . • . . 0,40 

Jagmin J. prof. dr. - Plan pracy T-wa Lniarskiego IL. C. 
S. D. w Wilnie. Wilno, 1933. . • . . . . • 0,50 

Jagmin J. prof. dr. - Czy len Jest Polsce potrzebny? 
Wilno, 1931 . • . • • . • • . • . • • . 0,50 

Jagmin J. prof dr. - Rozwój lniarstwa w Sowietach. 
Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy 
Wschodniej. Tom li. Wilno, 1933 . . . . . . 

Jagmin J. prof. dr. - Skrót wiadomości o lnie i kono-
piach. Wilno, 1934.. . • . . • • . • . • 1,50 

Jagmin J. prof. dr. - Materjały do poznania sprawy 
lniarskiej w Polsce. 1 cz. Handel zagraniczny 
włóknem roślinnem a nasze postulaty traktatowe. 
Wilno, 1933 . • • . . • . . . . • . . • 3,-

Jagmin J. pro. dr.-Wytyczne standaryzacji lnu w Polsce, 
Wilno, 1934 . . . . . . . . . . • . . • 0,50 

Jagmin J. prof. dr. - Przyczynek do poznania włókna 
lnianego produkowanego w Pohce. Cz. I. Wilno, 
1935 . • . • • . . • • • . . . . • • 0,25 

Jagmin J. prof. dr. - Przyczynek do poznania włók-
na lnianego produkowanego w Polsce. Cz. li. 
Wilno, 1936 . . . . . . . • . . . . • • 0,30 

Jagmin J. prof. dr. - Przyczynek do poznania włók-
na lnianego produkowanego w Polsce. Cz. Ili. 
Wilno, 1937. . . . • . • . • . . . . • 0,50 

Jagmin J. prof. dr.-Własne włókno czynnikiem rów
nowagi gospodarczej Polski. Z przemówień, wy
głoszonych na Wielkiel Naradzie Gospodarczej 
w Warszawie. Wilno, 1936 • . • • • . • • 0,50 

Jagmin J. prof. dr. - Uprawa i wyprawa konopi 
w Italii, Jugosławii I Węgrzech. Wilno, 1936 . 

Jagmin J. prof. dr. - Wyprawa lnu I konopi na włókno 
w świetle nowoczesnych poglądów. Poznań, 1937 

Jagmin J. prof. dr. - Stan I przyszłość lniarstwa na 
ziemiach Północno-Wschodnich. Wllno, 1938 • 

Jagmin J. prof. dr., Oórynowicz B. Int. I Parfiono
wóuma I. lnt.-Występowanle osnowy w lnach 
trzepanych Północnej Polski. Wilno, 1937 

Jagmin J. prof. dr., Oórynowicz B. Int. I Parfiono
w<Jwna /. int. - Technologiczna ocena jako pod
stawa standaryzacji lnu trzepanego Północnej 

Polski. Na podstawie materiałów Komisji Stan
daryzacji Lnu i Konopi w Wilnie za lata 1934, 
1935 I 1936. Wilno, 1938 . . • • • . • . . 

Jagmin J. prof. dr. i Parfionowówna J. Int. - Współ
zaletność między podzielnością lnu czesanego, 
a jego wartością przędzalniczą, Wilno, 1939. • 

Jagmin J. prof. dr. - Badania stanu zachwaszczenia 
lnów północnej Polski. Wilno, 1935 . . . . 

Jozanis A. - O uprawie lnu wskazówki praktyczne. 
Wilno, 1929 . • . • . . . • . • . • • • 

Kruszyński R. mgr. - Choroby i szkodniki lnu. Wilno, 
1935 . . . . . . • • . , • · · •· • , 

Kruszyński R. mgr. - Opis procesu moczenia lnu pod 
wz~lędem bakteriologicznym. Wilno, 1935 • • 

Łuniewski C. Int. - Przyczynek do poznania wartości 
przędzalniczej lnów ręcznie targanych t. zw. 
relssflachsów. Wilno, 1938 • • . . . . • . 

Maculewicz L. - Musu zemal mus jabaro nu jaapgerbj. 
(Wratenia z wyjazdu na Łotwę). Wilno, 1935 . 

Maculewicz L. - Problem oparcia przemysłu włókien
niczego o surowce krajowe, a polityka gospo
darcza Państwa. Wilno, 1936 . • • . • . . 

Maculewicz L. - Obecny stan zagadnienia lniarsko
konopnego w Polsce, trudności napotykane przy 
realizacji tego zagadnienia I -dezyderaty na 
przyszłość. Wilno 1939 r. • • • . . . . • 

Niewiarowicz L. Int. - Wartość. siewna ziarna w zalet
noścl od miejsca Jego zbioru Wilno, 1932. • • 

Niewiarowicz L. Int. - Uwagi o doświadczalnictwie 

lniarskim. Wilno, 1934 • • • • • • • • • 
Niewiarowicz L. Int. - Wpływ miejsca zbioru na siłę 

rozwojową lnu. Wilno, 1934 • . • . • • • 

Niewiarowicz L. Int. - Gęstość siewu lnu w świetle 
doświadczeń L. C. S. D. w W,Jnle, przeprowa
dzonych na polu doświadczalnym w Berezwe
czu. Wilno, 1936 . . • . . . • . • • • • 

Niewiarowicz L. int. - Len w płodozmianie. Wilno, 1938 
Obrębska M. - Wytwórczość lniarska w szkołach za

wodowych. Wilno, 1934 • • • • • • • • • 
Perepeczko A. Int. - Organizacja produkcji roślin 

włóknisto-oleistych w Polsce. Wilno, 1936 . • 
Perepeczko A. Int. - Zbyt nasion oleistych w latach 

1934-38 .............. . 
Poczter A. Int. - Przyczynek do badań anatomicznej 

budowy łodygi lnu. (Badania nad techniką I eko
nomiką produkcji surowców włókienniczych 

w Polsce, pod redakcją prof. d-ra Witolda Sta
niewicza. Zesz. 1). Wilno, 1933 • • • • • • 

Poczter ;\. int. - Handlowe włókno lniane. Wilno.1934 
Siemionow A. - Czy uprawa bawełny w Polsce jest 

motliwą? Wilno, 193'.l • • • . .- • • • • • 
Safarewicz Al. prof. dr. - Tkaniny lniane pod wzglę

dem higienicznym. Wilno, 1934 • . • . . • 
Słuchocki Cz. Int. - Konkurs uprawy I przeróbki lnu 

wyd. li. - Wilno, 1933 . • • . . • • • • 
Słuchocki Cz. Int. - Moczydła do lnu. Wilno, 1934 , 
Słuchocki Cz. int. - Drewniany trzepak do lnu. Wil-

no, 1934 • . • • . • • . • • • . •• • 
Sluchockl Cz. Int. - Szkice o lniarstwie w Łotwie. 

Wilno, 1934 • • • . • • • . . . • • • • 
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Sluchocki Cz. int. - Worek solny na tl e odpowiedzi 
CEXA CEXA 

na ankietę . Wilno, 1935 . . . . • . · • . • 0,25 
Sluchocki Cz. int. - Podręcznik uprawy i przeróbki 

lnu. Warszawa, 1937 . . . . . . . . . . 1,60 

Zembrzuski S. int. - Sprawa lni arska 
Wilno, 1932 ••••..•.. 

we Francji. 

Zienkiewicz H. int. - Wyniki d oświadcz e 1i porów-
11awczych z moczeniem oraz sianiem lnu . Wilno. 
1938 ...•.•... · · · · · · · 

Zeligowski L. gen. - Myśli żołnierza - rolnika o 11a-

2,5C 

Sluchocki Cz. int. - Len, uprawa i przeróbka. Pod
ręcznik dla uczniów PR Warszawa. 1937 . . . 0,30 

Tamulewicz St. - Lniarstwo w Litwie. \Vilno, 1936 r. 0,50 
Taurogiriski E. - Uprzywilejowanie produkcji krajo- szy111 gospodarstwie. Wilno, 1933 . . • • . • 1,60 

wych nasion oleistych. Wilno, 1934 . . • . . 0,50 
Taurogbiski E. - Organizacja zbytu siemie11ia lnia-

nego. \Vil110, 1935 r. . . . . . . . . . . 0,40 
Wesołowski 8. i11t. - Tkactwo w jego rozwoju histo

rycznym i rola wynalazku J. M. Jacquard'a. Wil-
no, I 934 . . . . . . . . . . . • . . . 0,40 

.Zapaśnik J. i11t. - Uwagi na temat zastosowania ko
nopi skotonizowa11ych w mieszankach z baweł
ną w przędzalnictwie , tkactwie i wykańczalni
ctwie. Wi!,w, 1939 . . . . • . . . . . . 

Z11kowski A. int. - Budowa ar,atomiczna łodygi 11111 
oraz metody badania włókna lnianego. Wilno, 
1935. . . . . . . . • . . • • • . 0,40 

Statut T-wa Lniarski ego w Wilnie. Wilno, 1932 . • 

Nabywać można w T-wie Lniarskim. Wilno, ul. Sw . 
Jacka 2, w księga rniach rol11ic zyc h i książ11ica c h dla rol
ników oraz we wszystkich większych księgarniach. 

UNIWERSALNYJ KAMERA- MIKROSKOP 
DLA TECHNOLOGICZNYCH BADAŃ WŁÓKIENNICZYCH 

1. Mikroskopowe badania w zwykłym świetle przechodzącym, w świetle pada-
jącym z urządzeniem Ultropak, obserwacje porównawcze. 

2. Zdjęcia mikrofotograficzne. 
3. Zdjęcia przeglądowe tkanin i włókien. 

Uniwersalność zastosowania mikroskopu PA N PH OT 
przez łatwą wymianę głównych części jak tubusów, 
stolików przedmiotowych oraz oświetlaczy. 

Uzupełnienia dla obserwacyj w świetle spolaryzowanym 
i fluorescencyjnym oraz w ciemnym polu. 

Żródło świetlne: lampa żarówkowa lub łukowa, wzg!. 
kombinacja obu lamp. 

B:nokularne lupy pryzmatyczne z dużym polem widze
nia, urządzenia do liczenia włókien mikrotomy. 

ERNST LEITZ-WETZLAR 
KATALOGI I KOSZTORYSY WYSYŁA BEZPŁATNIE I BEZ ZOBOWIĄZANIA: 

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ 

C CEGIELSKI POZNAfł, ul. Podolska 1&/17. Telefon az.22. 
• WARSZAWA I&. ul. Podchorątych 101, m. 11. Tel. 910-fi& 

Prenumerata roczna kwartalnika 6 zł. Cena 1-go zeszytu 1.50 zł. Ceny ogłoszeń: 1/ 1 str. - 100 zł. 1/ 2 str.-60 zł. 
1/ , str.-40. zł. Adres Redakcji i Administracji: Wilno, . Św. Jacka 2, tel. 7-15. 

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 700.393 Towarzystwo Lniarskie. 

Redaktor: Janusz Jagmln. Wydawca T-wo Lniarskie w Wil11ie w osobach: L. Maculewicza I J. Jagmlna. 

ZAKŁADY GRAFICZNE .ZNICZ·, WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO 4. TELEFON 3-40. 
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Spółka Akcyjna J. JOHN w Łodzi 
PĘDNIE (transmisje) naprężacze pasow, sprz~gła, łożyska 

NAPĘDY PASKAMI KLINOWYMI (texropy) 

t. d. Koła zamachowe 

PRZEKŁADNIE ZĘBATE i motoreduktory, przekładnie ślimakowe w skrzyniach 
olejowych, motoreduktory słupkowe do indywidualnego napędu obrabiarek 
i przekładnie o bezstopniowej zmianie obrotów. 

KOŁA ZĘBA TE czołowe z zębami frezowanymi prostymi, skośnymi i daszkowymi, 
oraz koła zębate stożkowe z zębami heblowanymi. 

GŁADZIARKI (kalandry różnych typów dla przemysłu włókienniczego) . 

Zapasowe walce z powłoką papierową, jutową i 

TOKARKI do metali najnowszej kol\strukcji 9-iu typów. 

WIERTARKI do metali słupowe i kadłubowe. 

bawełnianą. 

KOTŁY ŻELIWNE oryg. Strebel'a oraz radiatory (grzejniki) do ogrzewań centralnych. 

ODLEWY zwykłe maszynowe i z żeliwa wysokowartościowego, wytwarzanego me
todą bezkoksową, oraz odlewy dla przemysłu chemicznego z żeliwa kwaso
ługo- i ognioodpornego. 

PIECE ŻELIWNE szybkogrzejne cyrkulacyjne. 
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Materiały 
Techniane I Wodociągowe 

S. Braz 
WILNO, Trocka 3 

tel. 5-77 

Poleca: 

RURY wodociągowe i kanalizacyjne 
KRANY, ZASUWY, WENTYLE 

POMPY studzienne 
WANNY, UMYWALKI, KLOZETY 

PASY transmisyjne 
PIŁY tartaczne, etc. 

Fachowa sumienna obsługa 

Uwaga 

DUŻE ZBIORY LNU 

I PIĘKNE WŁÓKNO 

DAJE 

SOL POTASOWA 20°lo 



ERRATA 

Str. szpalta wiersz Jut powinno być 

I 2 IO od dołu krojowego krajowego 

7 2 7 rejeat rejestr 

7 3 zllkjdow1ne zlikwidowane 

9 I 19 . omawajqc om1wt1J11c 
22 2 3 • góry populacji populacyj 

22 2 13 . konop konopi 

26 I ziaren ziarn 

31 6 , dołu porówuadczego porówna wcze go 

34 tablica 5 I . ziaren 7.11rn 

35 tablica 6 I . ziaren ziarn 
39 I 913 . • Wirek' , Wlrak' 

39 2 2 • góry • Wirek' ,Wlrak' 

44 I 5 • dołu dalseJ dalszej 

44 2 19 góry mln. mln. 30 

44 2 24 . •folu wgzlędem względem 

45 2 li . lstalację Instalację 

52 2 2 , góry prze przez 

52 I 3 • dołu lę się 

53 2 I 2 od góry włąkna. Z drugiej włókna; z drugiej 

53 2 3 . Jest daje 
56 3 rubryk• tabl. 3 peutozan1ml pe11tozan1ml 

63 tablica L. p. 17 Bielsk Podlaski woj. Białostockie woj. Lubelskie 

68 I 28 od góry celolozy celulozy 
68 2 27 . lnformacl l11form1cyJ 
73 I 19 . nolwe nowe 
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