


§. 1. Pojawienie się i przyczyny zarazy 
K a rtofli.

Od lat kilku pojawiła się nowa, w Europie dotąd wcale nie
znana, w skutkach najdotkliwsza choroba kartofli, zarazą zgni
łą zwana.

Okazawszy się najprzód w Belgii, rozszerzyła się sposobem 
epidemicznym nader szybko we wszystkich okolicach, przeszła 
do Hollandii, rozpostarła się w wielu miejscach w Niemczech, 
ogarnęła niemal cały Hannower; nieco później całą Irlandyą, 
znaczną część Anglii i Szkocyi, mniej więcej Francyą; a nawet, 
co najwięcej zadziwia, poprzednio grassowała w Ameryce, tej 
pierwotnej ojczyźnie kartofli. Sporadycznie, czyli miejscowo, 
pojawiała się w roku upłynionym w Wielkiem Księstwie Poznań 
skiem, w Galicyi, i tu i owdzie u nas.

Przyczyny tej zarazy dotąd wcale nie są znane. Nie będzie
my się też tutaj nad niemi zastanawiać, lecz raczej opiszemy:

1. Oznaki i bieg zarazy.
2. Środki zapobiegania szerzeniu się onej.
3. Przechowywanie kartofli tą zarazą dotkniętych.
4. Używanie takowych kartofli na pokarm dla ludzi i zwierząt.
5. Przeistaczanie ich na mąkę.
6. Przeistaczanie zupełnie zgniłych na mąkę, i takowej 

używanie.

1 . Oznaki i bieg zarazy.

Zwykle objawia się ta zaraza podczas kwitnienia kartofli; 
czasami po okwitnieniu. Liście na oko zupełnie zdrowe, poczy
nają więdnąć na niektórych krzaczkach; wkrótce postrzegają się



na nich tu i owdzie małe, czerwonawe, do rdzy podobne, lub 
szarawe plamy; niezadługo—czasami w ciągu dnia 2 3 — już 
takowe oznaki choroby niemal wszystkie ogarniają krzaczki; a 
po 3 4 dniach, już wszystkie łodyżki czernieją, gniją, wydając 
woń smrodliwą.

Wykopane w tym stanie bulwy, mają plamy ciemne, miękkie, 
z których za najmniejszym przyciskiem wydala się materya ro 
powata, mocno cuchnąca; w kilka zaś dni później, zupełnie gniją.

Bieg tej zarazy nie jest jednostajny; czasami zdaje się zjadli 
wszą i bardzo szybko się rozpościera; czasami zaś jest powol
niejszą. Napada ona kartofle na gruntach mocnych i słabych; 
na niskich i górzystych; w ziemi żyzny, lub świeżo mierzwionej, 
jako i płonnej, bez nawozu.

Opisaliśmy zwyczajny bieg i najwyższy stopień tej zarazy; lecz 
zdarzają się różne jej odcienia, różne fenomena jej towarzy
szące; które, dla braku miejsca, wypada pominąć; zresztą są 
one mniej ważne.

Powtarzamy, iż powyższe oznaki zarazy najogólniej się tra
fiają; zdaje się przecież iż czasami przeciwny bierze kierunek; 
czyli że się zawiązuje w korzeniach czyli bulwach: a ztąd do 
naci przechodzi.

Taką zarazę kartofli zauważał w Niemczech p. Plotho, chlu
bnie znany agronom; postrzegł ją także u nas w Opinogórze, 
w Ordynacy JW. Jenerała Hr. Krasińskiego, p. Krzeczkowski, le
karz w tejże ordynacyi. Ponieważ znajomość tego rodzaju zara
zy jest ważną, przeto przytaczamy dosłowny jej opis, przez tegoż 
p. Krzeczkowskiego do Tygodnika Rol. Technologicznego z roku 
zeszłego (Ner 40) podany:

«Czytając klęski jakich jest przyczyną choroba kartofli w nie
których krajach, i chcąc przynieść usługę własnemu, przed
sięwziąłem opisać tę chorobę kartofli, jaką zauważałem w do
brach Majoratu Opinogórskiego, szczególniej na polach włościan; 
która, chociaż w małej ilości daje się postrzegać i być może



jest sporadyczną, lękać się jednak każe gorszych w przyszłości 
następstw. (*)

«Choroba ma trzy periody w swoim biegu cechujące się 
oddzielnemi, dosyć charakterystycznemi znakami. I tak:

«W pierwszym periodzie pokazują się na bulwach małe wrzo 
dziki w miejscach zwanych oczkami, które zawierają w sobie 
massę rozrzedzoną, koloru ciemnego, dosyć jednostajną, mającą 
smak zmieniony i odór nieprzyjemny. Z czasem się te wrzodzi 
ki powiększają, zajmując zdrową massę kartofla. Przytem 
łupina na bulbie jest nie popękaną, oraz nać zupełnie zdrowa.

«W drugim periodzie już bulby prawie do połowy są ze
psute i wówczas liście dostaje czarnych wilgotnych plam; gdy 
zaś wilgoć poslradają, zaczynają usychać. Przytem również 
nieprzyjemny odór wydają.

«Trzeci period odznacza się przejściem plam czarnych od 
liścia do łodygi i zupełnem zepsuciem się bulby; która się 
zmniejsza w swojej objętości tracąc wilgoć, a pozostaje tylko 
gatunek mączki białobłękitnego koloru, zachowując zawsze 
zapach nieprzyjemny. Mączka ta ma podobieństwo do krochma
lu. Łupina zaś bulby zdaje się nieulegać żadnemu zepsuciu.

«Choroba ta dotyka prawie wszystkie pod krzewem bulby; 
jeśli się zaś znajdzie zdrowa, takowa lubo oddzielona zostanie, 
zawsze jednak przejdzie w podobneż zepsucie.

2 . Środki zapobiegania szerzeniu się 
zarazy K a rtof li.

Z poprzedniego okazuje się, że bieg tej zarazy zdaje się być 
dwojaki: od naci do bulwów i od tych do naci. W p ie rw s z y m

(*) Tę obawę podziela wielu agronomów i botaników, jak to namieniłem 
w przedmowie do dziełka: O Odrodzeniu kartofli i t. d. (w W arsz. 1846 r .)  i na 
nieszczęście się urzeczywistnia. I tak: w roku upłynionym, w Portugalii: ledwie 
tu i owdzie się objawiała, w tym roku zaś, niemal ogólnie tamże panuje. Któż 
więc może zaręczyć iż to i u nas w roku przyszłym nie nastąpi.? To powiedzia
łem w r . zeszłym; a na nieszczęście, sprawdziło się w bieżącym roku.



p rz y p a d k u , przecięcie styczności zarażonej naci z bulwą, 
zdawałoby się zapobiegać przynajmniej prędkiemu zepsuciu osta
tniej; co też potwierdzają, tak dalece liczne doświadczenia, że 
na ogólnem zebraniu gospodarzy w prowincyach nadreńskich, 
gdzie zaraza ta mocno w roku upłynionym grassowała: bez
zwłoczne skoszenie naci kartoflanej, skoro tylko oznaki zarazy się 
okażą, za najskuteczniejsze uznanem, i usilnie gospodarzom poleco 
nem zostało. Radzi to także swym ziomkom p. Lindlej (Anglik), 
który może o tej zarazie najwięcej nazbierał faktów, i najstaran
niej ją obserwował (*).

Po skoszeniu i bezzwłocznem oddaleniu z pola łęcin (wielu 
nawet radzi spalić je, lub głęboko zakopać), kartofle mogą czas 
niejaki w ziemi pozostać. Często jednakże należy je rewidować: 
czyli się nieznajdują między niemi dotknięte wyżej opisanemi 
plamami, co gdyby miało miejsce, należy je natychmiast wyko
pać, w miejscu przewiewnem rozpostrzeć, często przeglądać, 
chore od zdrowych oddalać i ostatnie suszyć, albo jak można 
najśpieszniej na mąkę przerabiać; o czem w § 5.

Przytoczyć tu jeszcze wypada jedno postępowanie w razie 
biegu zarazy o którym mowa: Należy niezwłocznie kartofle wy
kopać, skoro tylko postrzegą się plamy na bulwach (chroniąc 
je podczas wykopywania od promieni słonecznych); usypać na 
roli w kupki średniej wielkości, i grubo gliną przykryć. Środek 
len był używany z najpomyślniejszym skutkiem w Ameryce, 
w czasie grassowania tej zarazy. «Postępowanie to, mówi p. Lin
dlej jest zaiste dobre; albowiem glina działa tu dwojako, najprzód 
utrzymuje chłód w kartoflach, połykając wywiązane z nich cie
pło; powtóre chroni je od promieni słonecznych i od deszczu.»

W d ru g im  p r z y p a d k u ,  czyli gdy zaraza kartofli po
czyna od bulwów, należy niezwłocznie wybrać je z ziemi, 
starannie oddzielać chore od zdrowych i z ostaniemi tak po

(*) Obszerniej w tej mierze w Dziełku; „O Odrodzeniu Kartofli” i t. d. 
o którem bliższa wiadomość przy końcu.



stępować, jak to wskazaliśmy wyżej; to jest należy kartofle 
płytko rozpostrzedz w miejscu przewiewnem, i t. d.

§. 3 . Przechowywanie kartofli zarazą mało 
dotkniętych, lub tylko o nią podejrzanych.

Ze wszystkiego okazuje się, iż w kartoflach, zebranych z pola 
zarazą dotkniętego, niechby na oko zupełnie zdrowych, mieści 
się już pewien zaród zgnilizny. Dla tego, najpewniej będzie 
zużytkować je jak można najprędzej, w sposób, o którym w na
stępnym paragrafie mówić będziemy.

Jeżeli zaś zaraza wcale się w miejscu nie pojawiła, lubo 
w sąsiedztwie mniej więcej grassowała, przytem kartofle tak 
dalece są zdrowe, iż z niejaką pewnością można sądzić o do
brem ich przechowaniu przez zimę, w ówczas jednakże należy za
chować największą w tej mierze ostrożność, a mianowicie:

1 . O  ile podobna starać się wybierać je z ziemi w czasie 
pogodnym i gdy ziemia jest sucha.

2.  Jeżeli podczas wybierania jest czas ciepły, a szczegól
niej słońce świeci, należy rozpościerać wybrane kartofle na 
ziemi aby wysychały.

Jeżeli zaś jest czas słotny, a opóźniona pora nie dozwala 
dłużej ich w ziemi zostawiać, należy je jak można najprędzej 
zwozić pod dach i na przesuszenie wystawić.

3.  Po wybraniu rozpostrzeć je w miejscu suchem, przewie
wnem np. na klepisku w stodole, lub pod szopami, i często szu
flować, aby jak najlepiej wyschły.

4. Pilnie uważać czyli nie znajdują się między nimi nagni 
łe; te, jak się rozumie, starannie wybierać i oddalać. Oddalać 
również należy choćby najmniej pokaleczone podczas wybiera
nia z ziemi, gdyż przy najmniejszem usposobieniu do zgnili
zny, wkrótce gnić poczną.

5. Nie prędzej brać je do składów zimowych, aż należycie 
wyschną, i niejaka pewność się osiągnie: iż gnić nie będą. 
Jeżeli np. w 4 tygodnie po należytem przesuszeniu, nie okażą



się między niemi nagniłe, lub plamami mniej więcej pokryte, 
można ztąd wnosić, iż się dobrze przechowają.

6.  Pomimo to, pewniej będzie zachować je w składach 
obszernych, łatwo przystępnych, np. w piwnicach, aniżeli 
w zwyczajnych dołach lub w kopcach. Jeżeli zaś w ostatnich 
wypada je zachowywać, winny być opatrzone znaczną liczbą 
dymników, celem spiesznego oddalenia wywiązanego ciepła i 
przez nię utworzonej pary.

7.  Kartofle zaś do sadzenia przeznaczone, w jakimkolwiek 
miejscu mają być przechowane, wypada dla tem większego 
bezpieczeństwa, przesypować piaskiem. Tym końcem, nasam 
przód wysypuje się spód piaskiem suchem 1/2 do 3/4 stopy wy
soko. Na tę warstwę sypią się kartofle, na stopę wysoko, równa
ją się i przesypują cieńszą już niż poprzednio warstwą piasku 
i t. d.

8 . Na wiosnę, jak można najwcześniej należy wydobyć kar
tofle z kopców i piwnic, i podobnie jak po wybraniu ich z ziemi, 
rozpostrzeć w miejscu suchem, przewiewnem i należycie przesu
szyć: a mianowicie przeznaczone do sadzenia.

9.  Jednakowoż, jeżeli tylko podobna, wypada brać karto
fle do sadzenia z okolicy, w której zaraza wcale nie istniała.

§ . 4 . O używaniu kartofli słabo zarazą 
dotkniętych na pokarm dla ludzi i zwierząt.

Podług licznych doświadczeń, trojakim sposobem można 
z używać kartofle zarazą słabo dotknięte:

1 .  Skarmiając je w stanie surowym zwierzętami domo 
wemi;

2.  Susząc je pokrajane w cienkie talerzyki na powyż
szy cel;

3.  Wyrabiając z nich mąkę i krochmal na pokarm dla 
ludzi.

Nasamprzód zamieszczamy tu wskróceniu Zawiadomienie,



w tej mierze przez Rząd król. Saski, do wiadomości publi
cznej upłynionej jesieni podane.

«Ubolewać należy, iż tylokrotnie polecane środki, doświad
czeniami wypróbowane: o ile podobna najkorzystniejszego z uży
wania kartolli chorych, nie są jeszcze tak upowszechnione 
jakby być winny; owszem: bąć to z niewiadomości, bąć 
z uporu, wielu pozbywa się za bezcen kartofli cóżkolwiek, 
lub wcale jeszcze nienapsutych, albo też dotknięte nieco 
chorobą, całkiem na mierzwę przeznacza: z obawy niepo 
trucia niemi zwierząt domowych.

„Żadnej już teraz nie ulega wątpliwości, iż kiedy w zwy 
czajnem gniciu kartofli, krochmal, ta główna ich pożywna 
substancya, nasamprzód ulega zepsuciu, w obecnej onych 
chorobie, całkiem przeciwny stosunek ma miejsce; to jest: 
krochmal zostaje w stanie normalnym, a tylko tkanka ko 
mórkowata gnije (a); dla tego to, w każdym stopniu tej 
choroby, można wyprowadzać z kartofli krochmal najbiel
szy, najzdrowszy.

«Obok przerabiania psuć się poczynających kartofli na 
krochmal, zupełnie skutecznem okazało się suszenie uciera
nych gotowanych kartofli; zatem, powtórnie sposób ten naj
mocniej się poleca. Nakoniec, kwaszenie ugniecionych kar
tofli, podobnie jak się kwasi kapusta, należy do niezawo
dnych środków korzystnego ich zużycia. Z wielu przykła
dów, przytaczamy następujący: Dnia 19 listopada, 100 funt. 
do kola plamami okrytych (lecz wewnątrz zdrowych) karto
fli, utłoczono zwyczajnym sposobem i posoliwszy je 1 
funt, soli, utłuczono w stosownem naczyniu i dobrze przy
kryto. Nie tylko do tej chwili (20 grudnia) jak najlepiej się 
przechowały, ale nadto, w części zniknął ciemny ich ko
lor, a przytem wydają woń przyjemną, winno kwaskowatą; i

(*) Ztąd to pochodzi, że chorobą tą  zupełnie zniszczone kartofle, będą zako
pane w ziemię, wydają zdrową i czystą mączkę czyli krochmal; oczem w § 6.



dla tego bydło spożywa je z największą chciwością. Bez 
wątpienia mniejsza nawet ilość soli byłaby tu dostateczną.

«Podług czynionych doświadczeń, przechowywanie kartofli 
w miejscu przewiewnem, zapobiega szerzeniu się choroby. 
Zdaje się także, iż karmienie choremi kartoflami zwierząt do
mowych, w sposobie i ilości dotąd używanych, nie jest 
zdrowiu ich szkodliwem. Pod tym względem a polecenia 
rządu czyniono doświadczenia z niektórymi zwierzętami; a 
mianowicie:

1. Zwyczajna krowa krajowa, dostawała w ciągu 4 pier
wszych dni, od 13 do 16 października, po 25 funt, wspo 
mnionych surowych kartofli. Od 17 paźdz. do 30 dawano 
jej dziennie po 45 funt.; a od tego dnia, dostawała już tyl
ko same, plamami okryte miejsca, z kartofli powyrzynane, 
w coraz większych ilościach, poczynając od 29 do 45 funt, 
dziennie. Prócz tego, pojono ją wodą, w której przez 24 
godz. moczono kartofle, przeznaczone dla reszty bydła roga
tego; przytem dostawała zwyczajną ilość siana i słomy. Cią
gle spożywała ten pokarm z największą chciwością, i zda
wała się być zupełnie zdrową. Dopiero ku końcowi poka
zał się kaszel i oddech utrudniony. Podług zdania obecnego 
Weterynarza pochodzić mogła ta słabość, albo z dalszego 
postępu cierpienia płucowego, którym już dawniej dotknięta 
była; lub też ze zbytecznego spożywania kartofli surowych; 
co mogłoby nastąpić i w tym razie, gdyby one były zupeł
nie zdrowe. Uderzającem było to, co także i w innych 
uważano oborach, że krowa ta, z jednej strony wcale nie 
nabierała tuszy, mimo takiej massy kartofli; z drugiej zaś, 
iż dawała tę samą ilość mleka, jak poprzednio.

«Druga krowa, tym samym sposobem i tą samą ilością 
napsutych kartofli utrzymywana, była zupełnie zdrowa i co 
do tuszy znacznie się poprawiła.

«Owca, wyłącznie małą ilością siana i choremi kartofla
mi w takiej ilości jaką spożyć chciała, a mianowicie do 7,5



funt, na dobę karmiona, zupełnie była zdrowa i widocznie 
na tuszy przybrała.

«Nakoniec, 2 świnie, od dnia 13 października do 20 
grudnia niczem więcej nie utrzymywane jak choremi suro 
wemi kartoflami, z razu po 20 do 45 funtów dziennie, 
później zaś już tylko po 30 funtów, przez cały ten czas 
były zupełnie zdrowe; jednakowoż, jedna tylko cóżkolwiek 
przytyła.

«Lubo oznaki choroby pierwszej krowy wprawiają nie
co w wątpliwość skarmianie zwierzętami chorych kartofli, 
to przecież stan zdrowia reszty zwierząt niemi utrzymywa
nych, mocno ją osłabia; i dla tego, z niejaką pewnością mo
żna przyjąć: iż kartofle te, dawane w umiarkowanej ilości, 
a mianowicie gotowane, przy kilkokrotnem wody odlewaniu, 
lub też utłuczone na miazgę i wodą wypłókane, celem wy
dalenia z nich napsutej tkanki, że mówimy, kartofle tym 
sposobem dawane, szkodliwemi być niepowinny. Owszem 
z zupełnem bezpieczeństwem używać można na pokarm kar
tofli zarazą lub zgnilizną dotkniętych jeżeli części ich ze
psute i przeistoczone, starannie wykrojone lub wyskrobane 
zostaną.

„Co do okowity z chorych kartofli, tedy analiza onej, przez 
chirurgicznolekarską akademiją w Dreznie wykonana, niewyka 
zała w niej żadnej substancyi, któraby się nie znajdowała w oko
wicie, z kartofli zupełnie zdrowych otrzymanej; w prawdzie znaj, 
dowało się w niej nieco więcej oleju przygorzałego, lecz tego 
na żaden sposób chorobie kartofl i przypisać nie można.”

P. Thelen, właściciel ziemski w prowincyach nadreńskich, 
podał do wiadomości publicznej: że on sam z swą rodziną i do
mownikami do 20 osób wynoszącymi, od czterech już tygodni 
spożywa kartofle nabolałe, wyrzynając z nich miejsca napsute, 
bez doznania najmniejszej różnicy w zdrowiu. Nadto, że bardzo 
liczny inwentarz utrzymuje kartoflami, o których mowa, a prze
cież dotąd ani jedna sztuka nie zachorowała. Chodzi tylko oto,



aby przyzwoitą zachować miarę i dawać kartofle ze znaczną ilo
ścią suchej paszy.

Wielu lekarzy, po większej części z własnego doświadczenia, 
tego samego jest zdania. Radzą oni spożywać kartofle nabolałe 
bez żadnej obawy, byle tylko miejsca uszkodzone powykrawane 
były. Zepsucie bowiem, podług ich twierdzenia, jest tylko miej
scowe; podobnie jak to widzimy w owocach, reszta zaś substan 
cyi kartofli, najmniejszej nie ulega zmianie.

Jednakowoż i podług zdania tychże lekarzy dobrze jest odle
wać kilka razy wodę w której się kartofle gotują, a do ostatniego 
nalania dodać nieco soli. Ma się rozumieć, iż tu jest mowa o 
kartoflach, tak dalece tylko uszkodzonych, iż jeszcze nienabyły 
nieprzyjemnej woni: bo takich ludzie niepowinni spożywać, a 
zwierzęta, byle nie bardzo wygłodniałe, prowadzone naturalnym 
instynktem, spożywać ich nie będą.

Rząd angielski wyznaczył kommissyą do zbadania wpływu, do
tkniętych tą chorobą kartofli na zdrowie ludzi i zwierząt. Podała 
ona kilka swych sprawozdań do wiadomości publicznej, obejmują
cych wszystko to, co o tej zarazie wyżej powiedzieliśmy. Co zaś 
do używania na pokarm zarazą dotkniętych kartofli, tak się wy

rażą:

„Jeżeli choroba kartofli nie doszła jeszcze do znacznego sto
pnia, tedy gotowane w wodzie lub parze, bez żadnej obawy mogą 
spożywać ludzie i zwierzęta. Jeżeli zaś choroba znaczną część 
kartofli ogarnęła, wtedy wpływ onych na zdrowie jest wątpliwy. 
To nasze zdanie opiera się na bardzo wielu doświadczeniach.

„I wódka wypalana z kartofli w małym stopniu zarazą uszko
dzonych, szkodliwą nie jest. Lecz zachodzi pytanie: czyli pro 
dukcya jej zapłaci się? najprzód, ponieważ wydatek onej zmniej
sza się w miarę zepsutej massy kartofli; powtóre ponieważ bra
cha na pokarm dla zwierząt używaną być nie może, gdyż właśnie 
w niej mieszczą się szkodliwe substancye, ze zbolałych kartofli 
wyprowadzane.

Suszenie kartofli napsutych, lub wątpliwych, na pokarm dla



ludzi i dla zwierząt, jest zaiste najpewniejszym środkiem ich za
chowania, a tern bardziej, iż mając stosowną suszarnię, w krót
kim czasie znaczną massę kartofli można od zepsucia uratować.

§. 5 . O przeistaczaniu kartofli na mąkę.
Mąka kartoflana wyrabia się z kartofli surowych, nie tylko po

większa ich wartość pożywną,wydalając z nich wodę wegietacyjną, 
zawierającą różne sole, (a nawet pewien pierwiastek odurzający, 
niektórym zwierzętom nader szkodliwy), lecz nadto, dozwala 
używać ich w letniej porze dla zwierząt, w tenczas kiedy suro
wych mieć już nie można.

Różne sposoby suszenia kartofli.
1.  Proste suszenie. Kartofle dobrze wypłukane, krają się 

w kawałki, suszą się w piecu lub na słońcu i mielą. Jeżeli su
szenie odbyło się szybko, sposób ten daje dobrą mąkę, która z ró
wną ilością mąki żytniej, wyborny chleb wydaje. Powolne zaś 
suszenie, czyni chleb ciemny i niesmaczny. Z resztą mąka karto
flana tym sposobem otrzymana, jest bardzo trwałą.

2.  Suszenie surowych kartofli, poprzednio wrzącą wodą sparzo
nych. Kartofle krajane moczą się przez kilka minut w wrzącej 
wodzie, poczerń, gdy dobrze osiąkną, na powietrzu się suszą. 
Tym sposobem wysychają prędzej, niźli podług poprzedniego; 
jednakowoż różnica nie jest tak wielką, by wynagradzała koszta 
warzenia wody.

3.  Suszenie kartofli tartych i  prassowanych. Ten sposób o wie 
le jest lepszy od poprzednich. Kartofle tarte i mocno wyciśnione 
dają 48 do 51 proc, soku kartoflannego, w którym osadza się 2 
do 3 proc. mączki; poczem suszą się na powietrzu lub w sztucz 
nem cieple. Suszenie odbywa się tutaj prędzej, aniżeli w dwóch 
poprzednich razach, ponieważ przez prassowanie znaczna już 
część soku wydaloną została; i dla tego może być uskutecznio 
nem na powietrzu. Jeżeli kartofle zaraz po wysuszeniu zmielone 
zostaną, wydają mąkę dosyć białą.



4.  Suszenie kartofli przemarzłych. Jeżeli przemarzłych kartofli 
nie można na gorzelnię spotrzebować, tedy podług najnowszych 
doświadczeń, suszone na powietrzu i słońcu, stają się lepszym 
jeszcze pokarmem dla zwi erząt domowych, mianowicie na począt
ku wiosny, aniżeli kartofle nie przemarzłe, które przez kiełko
wanie utraciły wiele części pożywnych; przeciwnie zaś, kartofle 
suszone zachowują całą onych massę, gdyż tylko woda z nich się 
wydala.

Suszenie kartofli przeziębłych jest bardzo łatwe. W tym celu 
rozpościerają się one w miejscu otwartem; nawet mogą być roz
postarte pod gołem niebem, ponieważ deszcz a nawet mróz i śnieg 
o  tyle im tylko szkodzi, iż w tym razie potrzebują więcej czasu 
do wyschnięcia. Owszem, mała odwilż i zmarznienie, najwięcej 
się przyczyniają do oddalenia wilgoci; albowiem za każdem no 
wem zmrożeniem tworzą się pomiędzy częściami stałemi a łupin
ką, skorupki lodu, które podczas odwilży topnieją i woda przez 
popękaną łupinkę się oddziela. Tym sposobem wymrożone kar
tofle są zupełnie suche i łupinka z nich z największą łatwością 
się oddziela. Pozostała część mączna, jeżeli ma służyć na pokarm 
dla zwierząt, rozdrabnia się nieco, i na młynie szrotuje; lub mie
le się na mąkę, jeżeli na pokarm dla ludzi ma być obracaną.

5.  Suszenie kartofli podług Hassenszteina. Ten sposób su
szenia kartofli, mianowicie na wielką stopę, coraz bardziej po
czyna się upowszechniać.

Kartofle czysto wymyte krają się w cienkie talerzyki na zwy
czajnej do tego machinie, i moczą się w wodzie zaprawionej kwa
sem siarczanym. W tej wodzie zostają tak długo, dopóki sub 
stancya narkotyczna z nich się nie wydali, poczem się suszą i 
mielą. Otóż ogólne wyobrażenie o wyrabianiu mąki kartofla
nej podług metody Hassenszteina. Do moczenia kartofli używa się 
kadka z podwójnym sposobem, podobna do używanej w bro
warach, do cedzenia brzeczki. Teraz zastanowimy się nad głó 
wniejszemi szczegółami tej metody.

1.  Nasamprzód namienić wypada, iż do tego celu należy mieć 
kartofle najmączniejsze; albowiem, pod względem nakładów, 
mała zachodzi różnica gdy kartofle wydają 20, lub przeszło 30 
proc. mąki; pod względem zaś korzyści, bardzo wielka.

2.  Im więcej kartofle zawierają mąki, tem też więcej kwasu 
siarczanego użyć potrzeba. Na 100 funt, kartofli bardzo mącz 
nych, bierze się 1 funt tegoż kwasu, rozwiedziony 100 funt, wo
dy. W ogólności stosunek wody do kartofli winien być taki, 
aby ta stała przynajmniej 1 cal po nad kartoflami. Ponieważ kar
tofle krajane wznoszą się nad powierzchnie wody, przeto należy



przykryć je wiekiem dziurkowanem; które obciąża się kamie
niami tak dalece, by jak powiedzieliśmy, woda stała nad kartoflami.

3.  Nie jest rzeczą obojętną jak długo kartofle mają zostawać 
w tymże płynie. Potrzeba do tego 48; a nawet 72 godzin. Je
żeli wymoczenie ma być dokładnie uskutecznione w przeciągu 
48 godz., potrzeba:

a.  Aby kartofle były krajane na bardzo cienkie talerzyki; co, 
nie już tylko ułatwia przeniknienie ich płynem kwaśnym, ale tak
że przyspiesza wyschnienie; przez co oszczędza się bardzo wie
le czasu i paliwa. A więc pierwszym warunkiem jest tutaj dobra 
machina do krajania kartofli.

b.  Należy używać najlepszego kwasu siarkowego; a ilość one 
goż dobrze zastosować do mączności kartofli.

c.  W miejscu gdzie się maceracya odbywa, temperatura winna 
być umiarkowana; najstosowniejszą jest około 15 slop R. Nakoniec:

d.  W czasie maceracyi potrzeba co 6 8 godz. kartofle nale
życie przerabiać, albowiem, skoro się skupią w  massę, płyn kwa
śny, mało i niejednostajnie na nie działa.

4.  W tenczas dopiero są one dostatecznie wymoczone gdy 
ich skórka z taką łatwością da się oddzielić, jak to ma miejsce 
gdy są dobrze ugotowane. W tym stanie, nie tylko są tak kruche 
jak gotowane, ale nadto, po oddaleniu z nich płynu kwaśnego, 
równie gotowanym smaczne. I z takich to kartofli mamy mąkę 
najpiękniejszą, najbielszą i najdłużej się przechowującą.

5.  Skoro kartofle osiągną codopiero opisany stopień mięk
kości, spuszcza się z nich woda, kadka napełnia się do tej 
samej wysokości jak poprzednio świeżą czystą wodą (bez kwa
su) i po należytem przemieszaniu, kartofle zostają w niej 
przez kilka godzin; poczem woda się oddala i świeża na
lewa. Takowe opłukiwanie powtarza się dwa lub trzy razy 
dopóki sama, czyli czysta woda bez woni i smaku, nieodcho 
dzi; co wskazuje że kwas siarczany zupełnie się z kartofli 
wydalił.

6. Po dostatecznem opłukaniu, wypada suszyć kartofle na 
stosownych suszarniach; albowiem na wolnem powietrzu z tru
dnością zupełnie dosychają.

Dobre wysuszenie kartofli na tem zależy: aby równie by
ły suche w środku jak zewnątrz. Tym końcem wypada po
większać ciepło stopniowo; jeżeli bowiem od razu jest za 
nadto mocne, kartofle zwierzchu będą zbyt wysuszone, a we
wnątrz mniej więcej surowe.

7.  Po należytem wysuszeniu pozostaje około 30 i więcej



proc, (podług mączności) kartofli suchych, białych, do kredy 
podobnych, z których się otrzymuje mąka biała, delikatna i 
mała ilość otrąb.

§. 6 . O użytku mąki z kartofli nadpsulych 
w ziemi zakopanych.

W Nrze 17 Tygodnika z r. 1846, zamieszczony był artykuł:— 
Niezniszczonność krochmalu kartoflanego wyjęty z pisma Pharma
ceutical Journal, opisujący to szczególniejsze zdarzenie: że kar
tofle zgniłe, po 4roletniem leżeniu w ziemi, zamieniły się w kroch
mal, czyli mączkę kartoflaną. Wiele osób uważało to za czystą 
bajeczkę. Tymczasem, podobny wypadek w kraju naszym zda
rzony, w zupełności potwierdza powyższe podanie; albowiem 
w r. b. we wsi Bąkowej w Pcie Opatowskim, gub. Radomskiej 
po przypadkowem rozkopaniu dołu, który przed ośmiu laty zu
pełnie był zasypany z psującemi się kartoflami, znaleziono teraz 
kartofle te zeschłe, i wewnątrz białą mączkę zbitą zawierają
ce. Z mączki tej, po opłukaniu jej w wodzie, zarobione klu
ski były smaczne, a z dodatkiem żytniej mąki wypieczony zniej 
chleb, okazał się pożywnym. Mieszkańcy okolicznych wiosek 
potrzebujący chleba, dowiedziawszy się o takowem odkryciu, 
zaczęli odgrzebywać podobne doły kartoflane od lat 4ch, 8 i 20 
zasypane, i znajdowali w nich równie użyteczną mączkę, wy
jąwszy dołu od 20 lat zasypanego z kartoflami, których mączka 
nie mogła być opłukaną. Handlarze zakupywali mączkę tę do 
użytku technicznego, płacąc za korzec po rs. 5 k. 25. Na
desłanie do Kommissyi R. S. W. i D. przez Gubernatora cyw. 
Radom. próby takich kartofli, z różnych miejsc pochodzące, przy 
dochodzeniu ich przez radę lekarską i dopełnieniu z nimi prób 
chemicznych, okazały wszystkie własności czystego krochmalu; 
dla tego też rada lekarska wyrzekła, że mączka otrzymana z kar
tofli podpsutych, które przez długi przeciąg czasu trzymane 
były w dołach zupełnie zasypanych, po jej oczyszczeniu i wy
płukaniu wodą zimną, nie zawiera nic zdrowiu szkodliwego, i ma 
jednakowe własności z mączką otrzymywaną sztucznie z karto
fli zdrowych. Przy wykopaniu atoli kartofli takich, i robieniu 
z nich mączki, następujące zachować wypada ostrożności:

1) Nie należy przedsiębrać odgrzebywania zasypanych od da
wna dołów kartoflanych raptownie i wydobywać znich karto
fle od razu, lecz wykonywać to trzeba zwolna, warstwami, aby 
w miejsce wyziewów zdrowiu szkodliwych, dostało się do dołów 
takich atmosferyczne powietrze.

2) Wydobyte kartofle oczyścić trzeba z łupiny, ziemi, piasku, 
i innych obcych cząstek, i polać w stosownem naczyniu nie



wielką ilością, zimnej wody, ażeby się w niej tylko zanurzały, po
tem rozmiękczane bryłki, rozgnieść na jednostajną massę i roz
robić większą ilością wody; nareszcie mieszaninie dozwolić by 
odstała się i zlać z niej wodę. Działanie to powtarzać należy 
dopóki woda nie przestanie farbować się i nabierać woni 
nieprzyjemnej, następnie zaś mączkę wysuszyć i zachować do 
użytku.

Powyższe odkrycie Kommissya R. S. W i D. podaje do wia
domości powszechnej, aby na przyszłość psujących się kartofli 
nie niszczono, lecz je zakopywano w ziemię należycie na 2, 3 
i nawet 4 lata, przeznaczając na ten ceł grunt piaszczysty, wznie
siony i zachowując przy zakopywaniu tę szczególniej ostrożność: 
aby przystęp powietrza atmosferycznego był przrewany, celem 
zapobieżenia dalszemu gniciu kartofli,

Nadto, poleconem zostało władzom policyjnym, a szczegól
niej lekarskim, aby czuwały nad dopełnieniem wskazanych tu 
ostrożności i donosiły Kommissyi R. S. W. i D. o wszelkich 
w tej mierze spostrzeżeniach i wypadkach doświadczeń, celem 
uczynienia rzecz tę jeszcze użyteczniejszą w przyszłości.

Wszelkie nowe postrzeżenia i doświadczenia w kraju i za 
granicą poczynione, dotyczące tej nieszczęsnej choroby karto
fli, jak dotąd, i na dal zamieszczane będą w Tygodniku Rolni 
czotechnologicznym; raczą przeto p.p. Ziemianie, dla dobra 
ogółu, przesełać swe uwagi w tej mierze do Redakcyi tegoż 
pisma; z którego, ważniejsze, przez Dzienniki Gubernialne, do 
wiadomości ogólnej, rozchodzić się będą.

Dziełko: O Odrodzeniu Kartofli, czyli przywróceniu im pier
wiastkowej plenności, mączności i siły oddziaływania szko
dliwym wpływom, z dodaniem krótkiej nauki wyrabiania piwa 
z kartofli, obejmuje następujące przodmioty:

R ozdział I. O Chorobach kartofli od dawna już istniejących. –  Rozdział II. 
Pojawianie, oznaki, domysł owe przyczyny i środki zapobiegania szerzeniu się 
zarazy. – R ozdzia ł III. O zapobieganiu szerzenia się ju ż wywiązanej choroby.
O używaniu kartofli dotk n iętych zarazą. C z ę ś ć  d r u g a .  Rozdział IV.
O uprawie kartofli. R o zd z ia ł V . Czas i sposób wybierania kartofli z ziemi. 
Przechowywanie. N iektóre ogólne uwagi. C z ę ś ć  t r z e c i a .  Rozdział V I. 
W yrabianie mąki kartoflanej. Do czego mąka ta służy. R ozdział V II. W y
rabianie piwa z kartofli. Rozdział V III . Czysto praktyczne postępowanie przy 
wyrabianiu piwa z kartof li . Cena Dziełka obejmującego 272 stronnic i 1 ry 
cinkę, 90 kop. Stosownie  do odezwy Rządów Gubernialnych z roku zeszłego, 
można je pronumerować w biurach W. W . Naczelników Powiatowych.

Kurowski.
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