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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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az óriási veszteségnek, a melyet Francziaország szlmivelése a pkyl-

loxera pusztításai következtében szenvedett. E szerint Francziaor-

szágban, a pbylloxeravész els fellépése óta 1883 október l-ig, ösz-

szesen 859,352 hektár szl már teljesen megsemmisült; 642,363
hektár szl pedig még fennáll ugyan, de kisebb-nagyobb mértékben
már szintén meg van támadva. Ha tekintetbe veszszük, hogy Fran-
cziaország szlinek összes területe a phylloxeravész felmerülése eltt

2,465,310 hektárt tett ki, kitnik, hogy e szlterületnek már több

mint Y3 része egészen tönkrement és elpusztult, és hogy Francziaor-

szágnak most már voltaképen csak 1,605,958 hektár szljének kel-

lene lenni. A hivatalos jelentés azonban tényleg még 2,058,586 hek-

tár szlt mutat ki, a mi onnan származik, hogy a vész dúlásai óta

nem kevesebb mint 452,628 hektár földterület lett szlvel újra be-

ültetve, vagyis több mint a magyar birodalom összes szlterülete.

Az új ültetéseknek túlnyomó része phylloxeramentesítö homoktalaj-

ban létesült, csekélyebb része pedig elárasztásra lett berendezve vagy
ellentálló amerikai szlkbl áll.

A mi a phylloxera ellen használt védekezésmódokat illeti, a

franczia szlsgazdák 1883-ban elárasztással 17,792 hektár, szénké-

neggel 23,226 hektár és szénkénegkáliummal 3097 hektár szlterü-
letet kezeltek, míg az amerikai szlültetvények 28,012 hektárra

emelkedtek.

Jutalomdíjak a cserebogarak irtására. — Morvaországban az

az ottani cs. kir. helytartóság rendelete szerint minden hektoliter

cserebogárért 2 frt, egy hektoliter pajorért pedig 10 frt jutalomdíjat

fizetnek. E jutalomdijak fele részben a községi pénztárakból, fele rész-

ben meg a morva tartományi alapból fedeztetnek.

A cserebogarak értékesítésérl. — Abból az alkalomból,

hogy a cserebogarak e tavaszon nálunk is mindenfelé oly nagy meny-
nyiségben mutatkoznak, éppen idszer lesz azokkal a jó tanácsok-

kal megismerkednünk, a melyeket F. v. T hmen egy német gaz-

dasági lapban*) a cserebogarak értékesítésérl közöl. Szerinte a cse-

rebogarakat többféleképen lehet értékesíteni. így az értelmes gazda

a tömegesen elforduló cserebogarakat összeszedeti, forró vizzel vagy
vízgzökkel megöli és mészszel elrétegezvén, bellük kitn komposzt-

trágyát készít. Mások meg a megölt cserebogarakat disznókkal ete-

tik. Vannak ismét mások, kik a cserebogarakból olajat készítenek.

Az ilyen olaj J. Troost szerint úgy készül, hogy a már elbb le-

forrázott cserebogarakat egy fazékba teszszük s a fazék szájára egy

drótszitát ersítve, a fazekat szájával lefelé egy másik edénybe állít-

juk, a melyben egy kevés víz van ; az egészet aztán egy sütkemen-
czébe helyezzük, mire az olaj nemsokára szivárogni kezd a szitán

keresztül az alsó edénybe. Ily módon 20 liter cserebogárból 4 liter

egészen tiszta olajat lehet nyerni, mely különféle czélokra, u. m. vi-

lágításra, valamint gépolajnak
;

kocsikencsnek stb. kitnen alkal-

*) Oesterr Landwirthschaft. Woohenblatt. 1 8
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