
lenne, h a a gazdák ennek a két magfélének ból nemcsak általában, hanem tételenkint 
termelését intenzívebben felkarolnák, a k k o r is aktív vo lna külkereskdelmünk. 
elérhetnénk azt, hogy a takarmánymagvak- S. I. 

Az 1928. évi termés. 
La récolte de 1928. 

Magyarország. 
Hongrie. 

A földmívelésügyi Miniszter legutóbbi hivatalos 
vetésjelentése szerint az utóbbi melegebb, esős idő
járás az összes vetések fejlődésére igen kedvező 
volt. A repce virágzása több vidéken még folya
matban van, az Alföldön már többnyire elvirágzott. 
A vetések általában ritkák és alacsonyak, a több
szöri meleg eső után azonban javulás mutatkozik. 
Ahol elvirágzott, ott lassan a becőképződés is meg
indult; a kifejlődött becők nagyrészben csak köze
pes nagyságúak. A repce területe 1927. évben 
16.559 kat. holdat tett, amellyel egyenlőnek véve 
a repce folyó évi vetésterületét, a folyó évben ka
tasztrális holdanként 4*09 métermázsa, vagyis ösz-
szesen mintegy 67.700 métermázsa repcetermésre 
számíthatunk. 

A búzavetéseket az utóbbi meleg csapadékos 
időjárás igen megjavította. Üde, zöldszínűek, szép 
sürűek, száruk elég magas és jól bokrosodtak. A 
beérkezett minősítő becslések szerint a búza jelen
legi állása országos átlagban jó közepesen felüli. 
A rozsvetések általában csak most virágzanak, mert 
a tavaszi hűvös időjárás fejlődésüket visszatartotta. 
A vetések helyenkint alacsonyak és ritkák. Kalá
szukat kihányták, a fagy azonban a mélyebben 
fekvő vidékeken a kalászok felső végét kissé meg
csípte. A minősítő becslések szerint a rozs ezidő-
szerinti állása országos átlagban jó közepesen alul i . 
Az árpavetéseknek az esős időjárás kedvezett és 
szépen, egyenletesen fejlődnek. Elég sürűek, de a 
hideg miatt néhol kissé megsárgultak, helyenkint 
pedig a dér a levélnek felső részét megperzselte. 
Az őszi árpa kalászát több vidéken már kihányta. 
A minősítő becslések adatai szerint az árpa jelen
legi állása országos átlagban jó közepesen felüli. 
A zab általánosságban szintén jól fejlődik és kevés 
kivétellel mindenütt egészséges, üde, zöldszínű. A 
minősítő becslések adatai szerint a zab ezidőszerinti 
állása országos átlagban jó közepesen felüli. 

A tengeri a 2—3 napon is megismétlődő fagy 
miatt különösen a mélyebben fekvő vidékeken sok 
helyütt kárt szenvedett, levelei megsárgultak s fej
lődése megakadt. A melegebb napok hatása alatt 
azonban most már szemlátomást jól fejlődik. Minő
sítő becslése országos átlagban a közepesnél jobb. 

A burgonyát a fagy vidékenkint szintén megviselte, 
a jó meleg, esős idő beálltával azonban újra hajt 
és erős fejlődésnek indult. A koraiak kapálását he
lyenkint már megkezdték. Minősítő becslése orszá
gos átlagban a közepesnél szintén jobb. A cukor
répa fejlődésére az esős időjárás jó hatással volt, 
s általában jó és egészséges színű. Kapálása és 
egyelése folyamatban van. Minősítő becslése a jó 
közepesnél jobb. A takarmányrépa fejlődését a ked
vező meleg eső szintén jól előmozdította, kapálá
sát és egyelését több helyen már be is fejezték. A 
kerti veteményeket a fagy megviselte és fejlődé
sükben visszatartotta. Különösen az uborkában és 
tökben tett a fagy sok kárt, úgyannyira, hogy eze
ket több helyen újból kellett vetni. A babot több 
vidéken újra vetik, mert teljesen lefagyott. A kár 
helyenkint 60—100%. Az egyéb hüvelyesek (borsó 
és lencse) a dunántúli dombos vidéken általában 
jobbak, mint az ország többi vidékein. A borsónak 
a hűvös időjárás aránylag jobban ártott, mint a 
lencsének. A káposztapalánták szépek és erősek s 
kiültetésük folyamatban van. A kiültetett palánták 
jól megeredtek, de a hideg időjárás fejlődésüket 
kissé visszatartotta, sőt helyenkint el is fagytak. 
A komló hajtásai erőteljesek és jól fejlődnek. A 
kölest kevés kivétellel már mindenütt elvetették, 
sőt a legtöbb vidéken szépen k i is keltek s elég 
sürűek és jól fejlődnek. Tatárkát kevés helyen és 
keveset vetnek. Az elvetett mag szépen kikelt és 
jól fejlődik. A cirok vetését befejezték, egyes v i 
dékeken már kikelt, de még lassan fejlődik. Néhol 
elfagyott és újra vetik. A kender és len jól kikelt 
és elég sűrű. Fejlődésük a hűvös időben nehezen 
indult meg, csak utóbbi melegebb esős napoknak 
hatása alatt fejlődnek erőteljesen. A dohánypalán
ták erősek és egészségesek, kiültetésük most van 
folyamatban. A korábban kiültetett palántákban a 
fagy sok kárt tett és több helyen újból kellett ül
tetni. 

A mesterséges takarmányok a hideg időjárás 
alatt lassan fejlődtek, de most már erősen nőnek. 
Helyenkint ritkák. A lucerna kaszálása folyamatban 
van, sőt részben már gyűjtik is. 

A rét gyengén fejlődött s a réti széna apró és 
ri tka. Kaszálását helyenkint már megkezdték. 

A legelő fűnövése sok helyütt szintén gyenge s 
a kijáró marha nem sok táplálékot talál rajta. Az 
utóbbi meleg esők után jó fejlődés várhaló. 



A gyümölcsfák bár általában dúsan virágoztak, 
legtöbbnyire csak gyenge közepes gyümölcstermésre 
számíthatunk, mert egyrészt a tavaszi fagyos idő, 
másrészt a szélviharok a különben igen jól virág
zott fák várható termését nagyon megapasztották. 
A dió a legtöbb vidéken lefagyott, csak a védett 
helyeken maradt egy kevés termés. A cseresznye 
érés alatt van s a korai fajtákat már piacra is 
viszik. A meggy már zöld. Körte aránylag elég szé
pen, alma és szilva azonban gyengébben mutat
kozik. 

Az egyes termények minősítő becslésének ada
tait táblázatunk tartalmazza. 

A szőlők állapota. A hűvös, esős, szeles idő
járás miatt a szőlők fejlődése egyes helyeken né
mileg lassú, máshol kielégítő. A fagy egyes vidé
keken 10—50%-os kárt okozott a szőlőkben. A 
szőlősgazdák már a második kapálási és permete
zési munkálatokat is megkezdték. Helyenkint szór
ványosan a szőlőmoly és szőlőilonca kártétele ész
lelhető. A fagymentes szőlőkben ezidőszerint köze
pes termés várható. 

A terméskilátások jelzőszámai 1928 
május 23-án. 

Prévisions agricoles au 23 mai 1928, en chiffres. 
1 = kitűnő, 2 = jó, 3 = közepes, 4 = gyenge, 5 = 

rossz.) 
(1 — excellent, 2 — bon, 3 — moyen, 4 = faible, ő == 

mauvais J 

Búza — Froment 2'49 
Rozs — Seigle 2*76 
Árpa — Orge 2 44 
Zab — Avoine 2 47 
Tengeri — Maïs 291 
Burgonya — Pommes de terre 2*88 
Cukorrépa — Betteraves à sucre 2*35 
Takarmányrépa — Betteraves fourragères . . . . 2 41 
Ker t i vetemények — Plantes potagères . . . . 2*68 
Bab — Haricots 332 
Egyéb hüvelyesek — Autre* légumineuses . . 2*70 
Káposzta — Choux 254 
Komló — Houblon 2*37 
Köles — Millet 2'65 
Tatárka — Sarrasin 2 61 
Cirok — Sorgho 2'89 
Kender — Chanvre 2*53 
Len — Lin 2'32 

Dohány — Tabac 2'57 
Lóhere — Trèfle 264 
Lucerna — Luzerne 2*60 
Egyéb mesterséges takarmányok — Autres four

rages artific 2 "59 
Rét — Prairies 2*85 
Legelő — Pâturages 2'89 

Kajszin — Abricot 3*17 
Cseresznye — Cerise 2* 63 
Meggy — Griotte 2*90 
Egyéb gyümölcsfák — Autres arbres fruitiers 2*80 

Külföld. 
Etranger. 

A római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
közli : 

Oroszország területén az őszi búzával és rozs-
zsal bevetett terület az utolsó öt évben a követke
zőképen alakult: 

Gazdasági év 

1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 

Öszi búza üsz i rozs 
bevételt területe hektárokban 

6,524.400 
7,810.100 
9,035.400 

10,949.300 
11,247.700 

27,241.600 
27,853.000 
27,686.800 
27,638.500 
27,284.700 

Az adatok szerint tehát, míg az őszi búzával 
bevetett terület öt év alatt majdnem megkétszere
ződött, addig az őszi rozs termőterülete alig vál
tozott valamit. 

A főbb szőlőtermelő államok bortermésének 
mennyiségéről az alábbi adatok tájékoztatnak: 

az 1921-1925 1926- 1927-
0 r S Z á í r évek átlagában ban ben 

ezer hekto l i te rben 

Franciaország 60.671 40 788 49.22G 
Magyarország 3 157 1 164 l ) l 757 
Németország 1.682 890 1.285 
Olaszország 42.304 37.076 35 650 
Románia 2) 6.378 4.558 6.516 
Spanyolorsz. és Portugália 26 208 17.845 27.938 
Sz H . Sz. állam 391 2.621 — 

Egyéb európai országok 
(Ausztria, Bulgária, Lu
xemburg es S v á j c ) . . 2.222 2.183 2.165 

Észak-Afrika (Algír, Ma
rokkó és Tunisz) . . 9.724 9 306 8.841 

Összesen . . 152.737 116.431 133 378 

Előzetes adatok. — 2) 1923—25. évi átlagban 

A főbb termelő államok összes bortermése az 
1921—1925. évek átlagos termésétől 1926-ban 
24'9%-kal, 1927-ben pedig 13'0%-kal elmaradt. Az 
öt év átlagos termését a mult évben csak Spanyol
ország, Portugália és Románia termése haladta 
meg, a többi államban a termés az átlagosnál min
denütt jóval kisebbnek bizonyult. A termelő álla 
mok között, sajnos, a két utolsó évben éppen Ma
gyarország termésének csökkenése volt a legna-



gyobb mértékű. Hazánkb 
mennyisége az ötéves 
36'9%-át, 1927-ben pedig 

A bogyóolaj termeié 
közi adatok ismertetik: 

in ugyanis a termett bor 
átlagnak 1920-ban csak 
55-7%-át tette k i . 
sét a következő nemzet-

B o ° y ó o l a j termelés 
1921—1925- 1926- 1927-

O r s z á g ben át lag ban ben O r s z á g 
ezer métermázsa 

Francia- és Olaszország 1937 1.770 1.435 
Görögország, Szíria és 

Palesztina 861 1.020 809 
Spanyolorsz.es Portugália 3 390 2.459 6.810 
Észak-Afrika (Algir , Ma

rokkó és Tunisz) . . 652 561 505 
Összesen . . 0840 5810 9559 

A bogyóolaj-világtermés a mult évben az 1921— 
1925. évek átlagos termését 39'8%-kal, az 1920. évi 
Iérmést pedig 64*5%-kal meghaladta. A termésnek 
ezt az emelkedését kizárólag az Ibéri-félsziget ter
melésének nagyarányú növekedése idézte elö, mert 
az adatok szerint a többi országok olajtermelése 
hanyatlóban van. 

Brit-India legtermékenyebb részen, a Pendjab 
tartományban, az ottani kormány közlése szerint a 
folyó évben 33,030.000 q búzatermésre számítanak. 
A termés mennyisége az 1927. évi 31,850.000 q-val 
szemben mintegy 5%-kal nagyobbnak ígérkezik. 

Sziám rizstermése az 1927/28. évben becslés 
szerint 51,040.000 q lesz. Ez a termésmennyiség az 
1920/27. évi termésnél (52,080.000 q) valamivel k i 
sebbnek ígérkezik, az 1921—1925. évek átlagos rizs
termését azonban mintegy 15%-kal meghaladja. 

Japánban az 1927. évben 36,970.000 kg tea 
termett, vagyis a termés 2%-kal nagyobb, mint 
1920-ban és 3'5%-kal nagyobb, mint az 1921 — 192:). 
években. 

Brit-India egész területén az első hivatalos 
becslés szerint 12,819.000 hektár van búzával be
vetve. Ezen a területen jelenleg mintegy 89,981.000 
q búzatermésre számítanak. Az előző évi adatokboz 
viszonyítva a terület némileg megnövekedett, a 
termés pedig csak az 1920/27. évit (88,410.000 q) 
haladja meg valamelyest, az 1921—1925. évek átla
gos termésétől (97,880.000 q) ellenben jelentéke
nyen elmarad. 

I P A R 

A magyar cukoripar és annak nemzetközi vonatkozásai. 
L'industrie sucrière de Hongrie et ses relations internationales. 

Résumé. Les récentes négociations de 
cartet international, les avantages pris par 
le sucre de canne sur le sucre de betterave 
et la concurrence aiguë des exportateurs 
de sucre ont une grande importance pour 
la Hongrie, pays exportant du sucre. Avant 
la guerre, celle-ci figuredt pour 20% dans 
la production mondiale du sucre de bette
rave. Du fait du traité de Trianon, elle a 
perdu 39% de sa production sucrière, j)ar 
suite de quoi Vindustrie du sucre g a be(ui-
coup perdu de son importance interna-
tionede, laquelle a diminué aussi à cause 
des conditions défavorables des marchés 
mondiaux, de sorte que la production ac-
luelle y est inférieure à ce que le pags pour
rait produire en temps normal. Ainsi le 
sucre hongrois constitue une si petite partie 
de la production mondiede, que l'adhésion 
ou Vabsiention de la Hongrie a peu d'impor
tance pour les négociations de cartel inter
national. D'ailleurs, la réduction d'exploi
tation projetée par celles-ci a été déjà exé
cutée en Hongrie, à cause des circonstances 
défavorables. 

Les marchés internationaux ont cepen

dant une grande importance pour Vin
dustrie sucrière hongroise, laquelle expor
tait ces derniers temps plus de la moitié de 
sa production (avant la guerre, elle en a 
exporté les deux-tiers). 

A Flieure actuelle, 13 raffineries fonc
tionnent dans le pags; en 1926—1927 elles 
ont produit plus de 15 million de q a\e 
sucre, donc elles ont un caractère de grande 
exploitation. L^a majeure partie (51'6%) de 
la valeur du sucre produit revient à la va
leur des matières employées, dont le prix 
de la betterave èi sucre forme les deux-tiers; 
c'est donc dans cette proportion que Vagri-
culture participe à Vindustrie sucrière. Le 
nombre des ouvriers occupés aux raffine
ries était de 10.000 au 1er octobre 1926, au 
début de la campagne 1926—1927. En 
examinant les capitaux des Sociétés (Vin
dustrie sucrière, on voit égedement que 
celle-ci favorise les grandes exploitations: 
tes raffineries avaient en moyenne un capi
tal de 13*1 millions de pengős chacune. Les 
bénéfices réalisés par les raffineries corres
pondaient aux 131 % du capital. 

http://Spanyolorsz.es



