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néha egy negyedrészét tönkreteszik, tehát hogy legalább is 300 mil-

lióra rúgnak. Ebbe az összegbe nincsen bele foglalva az a 300 mil-

liónyi kár, a melyet a phylloxera átlag minden évben okoz. E sze-

rint az összes adó, melyet a kártékony rovarok évenként termé-

sünkre vetnek, a 600 milliót meghaladja ; st némelyek szerint

egy milliárdot tesz ki, azaz: kétszer vagy háromszor na-
gyobb mint az összes földadó, a hozzá tartozó pót-
adókkal együtt.«

A magyar méhészet a középkorban. — A móhészkedés a régi

idkben sokkal fontosabb szerepet játszott, mint napjainkban. Mióta
a méznek általános használatát az ételek készítésénél a nád- és rópa-

czukor leszorította, mióta az újkor két nevezetes világító anyaga, a

stearin és a petróleum, a viaszgyertyák fényzését könnyen nélkü-

lözhetvé tette, a méhészet is aránylag tetemesen hanyatlott. Csak
újabb idben kezd ismét — modern és okszer alapokra fektetve —
nagyobb lendületet venni. A múlt századokban azonban egész más-
képen állott a dolog ; akkor a méhtenyésztés virágzó és jövedelmez,
mert nélkülözhetetlen gazdasági ágat képezett. így volt ez a közép-

korban egész Közép-Európában, így hazánkban is. Számos oklevél

bizonyítja, hogy a méhészet kivált Magyarország területén, hajdan

csakugyan szép virágzásnak örvendett. seink már az Arpádházi ki-

rályok idejében is nagyban méhészkedtek. Erre mutat II. (vak) Béla ki-

rálynak 1138-ban kelt egyik adománylevele, a melyben az atyja

Almos által alapított dömösi prépostságot megersítette, és mely sze-

rint 59 község egyéb tartozásokon kívül egyenként és évenként 175
akó méhsört tartozott a prépostságnak beszolgáltatni, tehát összesen

10,325 akót. Ez bizonyára elég tekintélyes mennyiség, a melybl
már egy magából is következtetni lehet, hogy mennyire el volt terjedve

hazánkban abban az idben a méhtenyésztés, és hogy milyen töme-

ges volt akkor nálunk a méz- és viasztermelós.

IRODALOM.

Szaniszló Albert, Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák
állattani (kiválólag rovartani) eladásaihoz. Kolozs-

vár, 1884. (VIII. és 222. 1.)

Szerz, ki a kolozsmonostori gazdasági tanintézeten az állat-

tant tanítja, e munkájában eladásaihoz készült kézi jegyzeteit állí-

totta össze. A munka tehát voltaképen tankönyv, melyet a szerz
els sorban tanítványainak nyújt. Saját észleletei mindenütt terjedel-

mesen, néhol igen is részletesen vannak benne ismertetve, míg vi-

szont egyik-másik nevezetesebb állatfaj, mely bvebb tárgyalást ér-

demelt volna, csak röviden van érintve. E miatt az egész munkában,
a melynek nagyobb része a kártékony rovarokkal foglalkozik, hiány-

zik az egyöntetség és könny áttekinthetség, a mi pedig egy tan-
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könyv értékét és hasznavehetöségét bizonyára nem csekély mértékben

csökkenti.

Goethe Rezs, A vértet, Schizoneura (Aphis) lanigera. (Gyümölcsé-

szeti és Konyhakertészeti Füzetek. V. 61 65 1.)

A német eredetibl fordított czikk népszer modorban, de elég

alaposan ismerteti a vértett és az ellene használható óvó- és ellen-

szereket. E rovarfaj, mely Európa nyugati részében az almafákban

nagy károkat okoz, eddig hazánkban szerencsére még nem igen fész-

kelte be magát és a pozsonymegyei Puszta-Födémesen kivül nálunk

még sehol sem észleltetett ; de tekintve azt, hogy a rovar jóformán

már egész Németországban el van terjedve, attól tarthatunk, hogy a

külföldrl importált almafacsemetékkel elbb-utóbb a vértet is na-

gyobb mértékben be fog hozzánk hurczoltatni s itt szintén kárté-

kony mennyiségben felszaporodván, tovább terjedni. Az almafacse-

metéknek külföldrl való behozatalánál ennélfogva mindig a legna-

gyobb óvatossággal kellene eljárni.

LEVÉLSZEKRÉNY.
•^•Hír-

Kérdések.
(3.) Oleanderfáim leveleit valami pajzstet-faj oly nagy mér-

tékben ellepte, hogy a levelek úgy néznek ki, mintha penészesek

volnának. Miféle eljárással lehet ezektl az oleandert megszabadítani

s a rovart távol tartani ? * Huszár Károly.

(4.) A rovarok feltzéséhez való gombostket hol lehet jó mi-

nségben és jutányos áron kapni? Lehmr yy^
Feleletek.

(3.) Az oleander-cserjén élsköd pajzstet (Aspidiotus Nerii)

ellen legczélszerübb eljárás, a meglepett ágakat és leveleket lágymeleg

szappanos vízzel vagy gyenge lúggal gondosan lemosni, illetleg

lágy kefe vagy szivacs segélyével ledörzsölni. A mveletet egy pár

nap múlva ismételni kell. H. G.

(4.) A legjobb rovartüket készíti ez id szerint Müller József

tgyáros Bécsben (II.
;
Karmelitergasse Nr. 2.) ós pedig úgy közön-

séges fehéreket, mint feketéket. A fekete rovartüknek a fehérekkel

szemben az a jó oldaluk van, hogy nem rozsdásodnak, vagyis hogy

a gombostnek azon a részén, mely a feltzött rovar testében, vala-

mint közvetetlenl felette és alatta van, zöld rézrozsda nem képzdik.

A fekete ós fehér rovartk ára egyenl s a tk vastagsága szerint

változik: a finomabb tkbl (3/0 1. sz.) 1000 darabnak az ára

1 frt. 10— 40 kr., a vastagabbakból (2 12. sz.) pedig 80 kr. — 1 frt.

M. S.


