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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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mas. Még több, de tisztátalanabb olajat nyerünk, ha a bogarakat

kipréseljük. A présbl kikerül maradékot ép úgy mint a nem pré-

selt bogarakat, világító gáz gyártására lehet fordítani, vagy pedig

jól hizlaló baromfi-táplálók gyanánt felhasználni.

* A ki a cserebogarakat kevésbbé prózai módon akarja értékesí-

teni, az akár maga is - megeheti. Ha a rákot, a mely pedig dög-

gel él, ízletes eledelnek tartjuk, miért ne lehetne az üde lombozattal

táplálkozó cserebogarat is megenni ? íme, itt a cserebogár-leves ké-

szítésmódjának a leírása: A cserebogarakat mindenekeltt forró vizben

megöljük, de abból rögtön ismét kiveszszük, jól megmossuk és több-

ször leöblítjük ; erre a bogarak fejét és szárnyfedit leszedvén, tes-

tüket mozsárban összetörjük és forró vajban megpirítjuk ; az egészet

aztán a szükséges fszerekkel és zöldséggel vizben vagy hslében
felfzzük és végre gondosan leszrve, pirított zsemleszeletekkel feltá-

laljuk. Troost azt állítja, hogy az ilyen cserebogár-leves sokkal

ízletesebb és táplálóbb a ráklevesnél, szaga kellemes, szine barnás.

— De nemcsak levesnek, hanem csemegének is fel lehet a cserebo-

garakat használni és pedig oly módon, hogy az ember a leforrázott

és jól megmosott bogarakat mindenesti forró czukor-szirupba teszi

és czukros kéreggel bevonatja. Ennek az eredeti bogár-csemegének

állítólag szintén a legkitnbb ize van.

Tessék megpróbálni

!

A gazdasági rovartan Svédországban. — Az amerikaiak pél-

dája lassanként Európában is követkre kezd találni ; végre az európai

kormányok is mind inkább belátják, hogy a kártékony rovarok a
termésben évrl évre csakugyan tetemes veszteségeket szoktak okozni,

<és hogy a gazdasági rovartan ügye ennélfogva nemzetgazdasági szem-

pontból is kiváló figyelemre és gondoskodásra méltó. így a svéd

kormány a kártékony rovarok szemmeltartásával és tanulmányozásá-

val az 1884-ik évre A. E. Holmgren ismert nev rovartudóst

bizta meg, a kinek ez ügyben kifejtett tevékenysége már a megelz
évben is nagy hasznára vált a mezgazdaságnak.

Az állandó gazdasági tudósító urakhoz. — illetékes helyrl a

következ sorok közlésére lettünk felkérve

:

Több izben megtörtént már, hogy azok az állandó gazdasági

tudósító urak, a kik a kártékony rovarok rendszeres megfigyelésére

és bejelentésére vállalkoztak, és a kiket a földmívelési minisztérium

e czélra szolgáló portó mentes (zöld) levelez-lapokkal látott el, egy

és ugyanazon a levelez-lapon egyszerre többféle rovarról tettek jelen-

tést. Minthogy ez a bejelentések áttekinthetségét és feldolgozását

némileg nehezíti, figyelmeztetjük az illet tudósító urakat, hogy ab-

ban az esetben, ha egyszerre többféle rovarkárról van jelenteni va-

lójuk, minden egyes rovarfajról külön-külön levelez-lapot állítsanak

ki és küldjenek be a föidmivelési minisztériumhoz.


