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Tekintettel arra, hogy a vértet (Schizonenra lanigera), mely-

egész Nyugat-Európában, különösen pedig Németországban a gyü-

mölcsfákon és számos faiskolában is nagy mértékben el van terjedve

s ott különösen az almafákban, melyeknek legnagyobb ellensége —
noha kivételesen körte- és birsalma- fákon is elfordul — évenként

nagymérv pusztításokat okoz, — Magyarországba való behurczolta-

tás esetén a hazai gyümölcstermelésnek is nagy kárt okozhatna

:

indíttatva érzem magamat az érdekelt gyümölcsfa-tenyésztket a fe-

nyeget veszélyre figyelmeztetni, és óva inteni arra, hogy külföldrl,

különösen pedig Németországból gyümölcsfák, fleg almafák hozata-

lától úgy a saját érdekük, mint a közérdek szempontjából is, tartóz-

kodjanak ; a mennyiben pedig ez el nem lenne kerülhet, a hozatott

csemetéket elültetés eltt a legnagyobb gonddal tisztogassák és des-

inficiálják. — A fertzetlenítésre legczélszerbb egy 50 gramm fekete

szappan, 100 gramm kozmaszesz (amyl-alkohol), 200 gramm borszesz

és 650 gramm vizbl álló keveréket használni s a csemetéket és oltó

gallyakat azzal gondosan bekenni. — Budapesten, 1884. évi április

hó 21-én. — Széchényi, s. k.

Óvó intézkedések a hesszeni légy ellen. — A Magyarország

több vidékén, de kivált a Csallóközön nagy mértékben fellépett hesz-

szeni légy (Cecidomyia destructor) ellenében alkalmazandó rendsza-

bályok tárgyában a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium az illet vidékeken az alábbi utasítást osztatta ki az

érdekelt gazdaközönség között

:

A hesszeni légy egy szúnyogforma kis legyecske, mely úgy
Európában, mint Amerikában a búzatermésben már többször egész

vidékekre, st országokra terjed pusztításokat okozott. A jelenték-

telen kinézés rovar oly módon válik kártékonynyá, hogy kukacza-

a fiatal buzaszárakat megrongálják és tönkreteszik ; csekélyebb méri

tékben élsködnek a rozs- és árpavetésekben is.

A rovar nsténye ugyanis parányi petéit sz elején szeptember

havában a vetések leveleire tojja; a peték kikelvén, a körülbelül 3

mill. hosszú fehér kukaczok a szár ós a levélhüvely közé levándo-

rolnak és a levélhüvely tövében megtelepedve, a gyönge szár nedvét

kiszívják. Az ily nagyobb mértékben megtámadott zsenge növény-

kék ennek folytán elsárgulnak, elfonnyadnak és kivesznek. A kuka-
czok a szárakban a levélhüvely védelme alatt telelnek át és ott

hosszúkás idomú barnás bábokká változnak, melyekbl a 8 mill.

hosszú fekete legyecske április havában búvik el. Alig hagyta el a
kis légy bábtakaróját, csakhamar párosodik, s a nstény aztán ha-

ladéktalanul megkezdi a peterakást. E czélra a már szárba indult

szi vetéseknél az alsó leveleket, a tavasziaknál pedig a gyökérleve-
leket választja ki és barnás petéit azoknak fels lapjára helyezi. A
parányi petékbl, melyek szabad szemmel alig láthatók, a fiatal ku-
kaczok már néhány nap múlva kikelnek és azonnal az illet levél

tövéhez vándorolnak ; oda érve megállapodnak s a levélhüvely vé-

delme alatt töltik álcza-állapotuk egész idejét.
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Az szi vetéseknél tehát ilyenkor alulról felfelé az els vagy
második bütyök felett találhatók ; a tavasziaknál ellenben épen úgy,
mint azt szkor az szi vetéseknél tapasztalhatjuk, közvetetlenl a

gyökér felett vannak megtelepedve. Míg azonban szszel a megtá-

madott gyönge szárak, mint említve volt, mind kivesznek ; tavaszszal

ez nem igen esik meg, mert a kukaczoknak rendesen nem sikerül

már a megersödött növényt elölni. A növényszár tovább n tehát,

de a tápnedvét szívó kukaczok állomáshelyein annyira meggyengül,

hogy késbb nem birja el kalászát, hanem elbb-utóbb megtörik. Az
, ilyen gabonaföld aztán úgy néz ki, mintha valaki készakarva össze-

vissza gázolta volna ; a gyöngén fejldhetett kalászok is mind jófor-

mán üresek.

Június második felében a kukaczok bábbá alakulnak és bellük
július- ós augusztusban búvik el a második vagyis a nyári nemze-

dék. Ennek a nyári nemzedéknek a nstényei azután az szi veté-

sekre tojjak a petéiket s az ezekbl fejld kukaczok ismét az szi
vetéseket károsítják.

A hesszeni légynek e szerint évenként két nemzedéke van. Az
els nemzedék tavaszszal a zöld szi vetésekben, a második pedig

aratás után a tarlókban éri el tökéletes fejldósét.

A mi az ellenszereket ós óvrendszabályokat illeti, azok a kö-

vetkezkben foglalhatók össze

:

a) Minthogy a légynek második, vagyis nyári nemzedéke szep-

temberben szokta petéit lerakni, tanácsos az szi vetést minél ké-

sbbre halasztani, hogy mire a vetés kikél, a legyeknek már semmi
nyoma se legyen.

b) A nagyobb mértékben megrongált és tönkretett vetéseket

legczélszerübb kora tavaszszal minél elbb jó mólyen beszántani

;

ezzel nemcsak azt érhetjük el, hogy a légy bábjai megsemmisülnek,
hanem hogy az illet földterületet, a melyrl különben is csak silány

termés lett volna várható, még másképen is ki lehet használni ós ne-

vezetesen kapásnövények termelésére fordítani.

c) A nyári nemzedék kipusztítására ajánlható a tarló leégetése

;

a mennyiben pedig a bábok a gabonaszárak alsó bütykein vannak
elhelyezkedve, elnyösebb hosszú tarlót hagyni, hogy ekként lehet-

leg valamennyi báb elégethet legyen.

d) Sokkal czélszerübb ennél a tarlót aratás iitán azonnal mi-

nél mélyebben beszántani, a mely eljárással a legyek további fejl-

dése megakasztatván, az szi vetések a légy támadásaitól lehetleg

megóvatnak.

Mindezeknek a védekezéseknek azonban csak akkor lesz meg
a kell eredménye, ha azokat nemcsak egyes gazdák követik, ha-

nem a megtámadott vidéknek lehetleg valamennyi birtokosa alkal-

mazza.

A phylloxeravész állása Francziaországban. — A franczia

kormánynak hivatalos jelentése, melyet a franczia országos phyllo-

xera -bizottságnak ez idei ülésén beterjesztett, h képét adja annak
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