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(2 7 .) Eme rendkívül kellemetlen szagú 
növényt azon kérésem kíséretében küldöm, 
hogy méltóztassék szakemberrel megnézetni 
s szíves felvilágosítást adni arról, hogy mi 
a botanikus neve, hol található leginkább, 
mire használják, ki van-e már mutatva che
miai összetétele, mitől van oly kellemetlen 
szaga stb. Gömörben Dobsinán a németek 
»Lauskraut*, Rozsnyón a magyarok Po
loskafii ̂  néven ismerik. P. K .

(2 8 .) Bátorkodom ez évi búza- s rozs
vetésekből neljány hajtást beküldeni s fel
világosítást kérni, hogy a szárukban elő
forduló s nagy pusztítást okozó bábnak 
mi a neve, fejlődése s tulajdonkép bogár-e 
vagy lepke s pusztítására mily eljárás alkal
mazandó. M'. K .

(2 9 .) Igen óhajtanám tudni, hogy az 
ivóvizet miképen lehet a legegyszerűbb mó-

(2 7 .) A  beküldött növény botanikus 
neve Lepidium ruderale L. E növényt a 
nép mindenütt jól ismeri s azért előfordu
lása helyéről (omladék, szemét, árok stb.), 
termetéről, bűzéről és használatáról nevezi 
el. Minden európai nyelven van szebbnél- 
szebb neve (Aesthetik des Hásslichen) s 
valamennyiben olyan is, a mely hideglelést- 
gyógyitó erejét magasztalja. Egyik magyar 
neve pí. hideglelés ellen való f ű .  A  hideg
lelés ellen különféleképen használják : for- 
rázatát, főzetét isszák, füstjét sziják, füvét 
azon frissen vagy szárítva a bal czipőben 
vagy harisnyában hordozzák, táskájából vagy 
magvából a félbenhagyás napjainak meg
felelő számú darabot rágnak és — mindig 
használ. Ama vegyületek, melyek ebbeli 
használatát megmagyarázhatnák, még nem 
igen ismeretesek. Orvosi értékét újabb idő
ben ismételve puhatolták, de kielégítő ered
mény nélkül. Míg a Lepidium ruderale L. 
általában legfeljebb 3 0  cm., addig a be^ 
küldött s a mint a levelekből látható, tövé
től jó magasan letépett fű, 50  cm., tehát 
meglepő nagyra nőtt.

D r . F j a l o w s k i  L a j o s .
(2 8 .) A  beküldött búza- és rozshajtások

ban található bábok a csikoslábú búzalégy 
(Chlorops taeniopus Meig.) bábjai voltak.

Ez a légyfaj az ország több vidékéről 
ismeretes és a vetésekben már több izben 
tetemes károkat okozott. A  sárgaszínű, 
fekete csíkos és szép zöld szemű apró le- 
gyecskék maguk nem tesznek kárt, hanem 
csak pondróalakú fehér álczáik, melyek 
zöld vetésekben élősködnek. Évenként két 
nemzedékük van. A  tavaszi nemzedék le- 
gyecskéi petéiket a vetésekre tojják s a

dón megvizsgálni arra nézve, vájjon az 
egészségre nem káros-e ? R .  G y .

(3 0 .) A  czukornak polárosság útján való 
quantitatív meghatározása módját szeretném 
megismerni gyakorlati alkalmázás végett; 
tisztelettel kérem, szíveskedjenek velem e 
módot megismertetni. Cs. J.

(3 1 .) A  chemiai és fizikai laborato- 
riumokban a világító gáz lángját mi helyet
tesítheti legczélszerűbben ? H. J.

(3 2 .) Tisztelettel kérnék felvilágosítást 
arról, hogy a csírázás megindulásához szük
séges-e bizonyos baktériumok jelenléte ?

G. L.

(33*) Van-e valami külömbség a mérges 
és nem-mérges kígyók farkának hosszában 
és vékonyodásában ? B. I.

petéikből kibúvó álczák a fiatal vetéseket 
rongálják. Ugyanezt cselekszi a második 
vagyis őszi nemzedék az őszi vetésekkel. 
Mind a két nemzedéknek álczái a levél
hüvely védelme alatt élnek és ott is bábo- 
zódnak be. Az őszi nemzedék álczái részint 
már ősz vége felé, részint csak kora ta
vasszal alakúinak bábokká ; de a legyecs- 
kék mindig tavasszal, rendesen májusban 
bújnak ki belőlük.

E  kártékony rovar közvetetten pusztí
tása, az álcza rejtett életmódja miatt, jó
formán lehetetlen. A  már megtámadott ve
tések megvédésére alig lehet valamit tenni. 
Vannak azonban bizonyos óvó intézkedések, 
melyekkel a károkat meg lehet előzni, és 
melyek a gyakorlatban jóknak és sikere
seknek bizonyúltak. Mindenek előtt azon 
kell lennünk, hogy a vetéseket a talaj gondos 
megmívelésével és jó trágyázásával minél 
erőteljesebbekké tegyük, mert annál jobban 
kibírják a vetések a bekövetkezendő kár
tételeket. Ugyanez oknál fogva tanácsos az 
őszi vetést minél korábban végeztetni, hogy 
mire az őszi légynemzedék petéit letojja és 
a peték kikelnek, a kikelt növénykék ak
kor már jó erősek és bokrosak legyenek. 
Tapasztalás szerint legkevesebbet szenved 
e rovartól valamennyi búzafajta között a 
bánsági búza. Az olyan vidékeken tehát, a 
hol a csíkoslábú búzalégy nagyban garáz
dálkodik, a gazda jól teszi, ha ennek a 
búzafajtának a míveléséhez folyamodik. 
Ily nagy károk időszakában, legjobb a ta
vaszi búzavetést lehetőleg megszorítani, sőt 
egészen megszüntetni, mert a tavaszi veté
sekben mindig legnagyobb szokott lenni a 
pusztulás. D r . H o r v á t h  G é z a .
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