I R O D A L O M
Könyvismertetés.
Az erdei szalonka vonulása Európában. Irta: Schenh
Jakab (különlenyomat az „Aqnila"-ból, kapbató szerzőnél
II., Debrői út 15., ára 30.000 K ) . A füzet az erdei szalonka vonu
lását ismerteti az érkezési és távozási adatok, valamint a gyűrűzési eredmények alapján, közli az erdei szalonka vonu
lása és az időjárás között lévő összefüggést, nevezetesen azt,
hogy a napi időjárási jelentések alapján sok esetben előre meg
lehet jósolni, mikor lesz jó húzás.
A tamilmány címe egyébként sokkal kevesebbet mond,
mint aimi benne^an, mert az erdei szalonka vonulásának ismer
tetése kapósán felöleli a vonulás kérdésének egész komplexumát
s azt a legújabb eredmények alapján tárgyalja.
Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére. írta:
Landgraf János és dr. Hankó Béla. 96 oldal, 8°. Budapest, 1924.
A Köztelek gazdasági könyvtára VII. füzete. Kiadja az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület könyvkiadó-vállalata. Alap
ára 3.60 korona. Megrendelhető ia „Pátria" R.-T. könyvosztályá
tól, Budapest, IX., Üllői út 25. és kapható minden könyvkeres
kedésben.
Ezen szakkönyv a magyar tógazdasági viszonyokban akar
tanáccsal, vezetéssel szolgálatára lenni a magyar halasgazdának
s mint előszavából kitűnik, nagyrészt a halas „kisgazdá"-nak,
akit csonka haltermelő üzem bekapcsolására buzdít, melyben
nagy tógazdaságoktól feles számban tenyésztett és azoktól
átvett egy- vagy kétnyaras pontyivadékot, vízállásos és víz alatt
tartható területein piacképes árúvá nevelve s azáltal egyébként
nagyon bizonytalan jövedelmét fokozni.
A mű rendszeres, közérthető, rövid összefoglalása a ponty
tenyésztéshez szükséges alapvető ismereteknek. Tárgyalja a
ponty szervezetének és életmódjának leírásától kezdve a hal
gazdaság létesítésének, előfeltételeinek, építésének, felszerelésé
nek és kezelésének módjait, a leggazdaságosabb és legeredmé
nyesebb tógazdasági üzem megszervezését. Külön fejezetekben
vannak kidolgozva a halastavak termőerőben való tartására
szolgáló eljárások, iá természetes és mesterséges, zöld-, illetve
műtrágyázás jelentősége, a pontyok természetes és művi etetése,
a tófenék kezelése és termőre hozása és feljavítása, a tógazda
sági napló és könyvelés fejezetei, mindmegannyi jelentős tógaz
dasági munkához való fontos utasítást foglalnak magukban.

