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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.


