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4. Oly munkásoknak, kik phylloxerás szlben dolgoztak, egész-

séges vidéken való alkalmazása tilos. A szlbirtokosok minden al-

kalommal figyelmeztetendk erre, valamint a munkások félvételénél

való különös óvatosságra; az ily munkások kapái és ruhái minden
sártól és földtl megtisztogatandók és fertzetlenítendök.

5. A phylloxerás szlk megjelölésére magas, veres zászlócs-

kákkal ellátott rudak alkalmazandók. Az ezen szlkben kocsival

vagy gyalog való átjárás csak a birtokosnak és munkásainak, vala-

mint az átjárási szolgalomra jogosított személyeknek szabad és min-

den más egyénnek tilos.

«

Szegszárdi szabályrendelet a phylloxera tárgyában. — S z e g-

szard városa, mely szintén azok közé a szerencsés borvidékek közé

tartozik, a hová a phylloxeravész eddig még el nem látogatott, a

hírhedt szlpusztító rovar behurczolását a maga részérl is lehetleg

megakadályozandó — a következ szabályrendeletet alkotta

:

1. §. Szegszárdnak, mint kiváló bortermel helynek fontossága

szükségessé teszi, hogy a phylloxeravész ellenében már jó elre ma-
gát védekezési állapotba helyezze. E czélból egy phylloxera-biztosi ál-

lomás létesíttetik, kinek az 1883. évi XVII. t.-czikkben foglalt alapelve k

szem eltt tartásával a vész meggátlása érdekében hozott rendszabá-

lyok foganatosítása iránti szigorú felügyelet, valamint a szlmívelés-
sel foglalkozó népnek a baj felismerésére való betanítása a kötelessége.

2. §. A phylloxera-biztos a község összes területén önállóan

mködik, a hivatásához szükséges rendeleteket a községi képviselettl

a bíró útján veszi és ugyanannak közvetítésével a képvisel testü-

letnek havonként jelentést tesz. Sürgs esetben a képvisel testület ösz-

szehivatása végett a községi bírót megkeresi.

3. §. A ki új vagy régibb területen sima vagy gyökeres szl-
vesszt ültetni szándékozik, tartozik azt az ültetés megkezdése eltt

8 nappal a phylloxera-biztosnak bejelenteni. Ezen bejelentés a községi

bíró útján is eszközölhet, kinek tisztében áll ugyanazt a phylloxera-

biztossal rövid úton és azonnal közölni. Az 1881. és 1882. évekbeli

új ültetések 1884. évi január és február hónapokban utólag bej elén

-

tendk. A phylloxera-biztos a jelentés vétele után azonnal a vizsgála-

tot megejti, megállapítja az ültetetend vesszk eredetét, az új ültet-

vényeket folytonos figyelemmel kiséri s ott, a hol az ültetések küls
szemlélésénél a betegségnek gyanúját látni véli, a rendes vizsgálatot

(a földbli kiásatással) két elölj árósági tag és a szlbirtokosnak je-

lenlétében, ha szükséges, évenként többször is foganatosítandja.

4. §. A phylloxera-biztos és a községi közegek bármely szl-
ben szabadon eszközölhetik a vizsgálatot, a szltulajdonos azonban

a szlvizsgálat eszközlésérl elre értesítend ; meg nem jelenése a

vizsgálatot nem hiúsíthatja meg.

5. §. Minden szlbirtokos köteles a szljében mutatkozó gya-

nús helyeket a vizsgálat megejthetése szempontjából bejelenteni ;
—

az esetben, ha a bejelentésének következtében a vész még sikerrel ki-

irtható, teljes kárpótlásra igényt tarthat. A kárpótlások vagy a vész
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meggátlása szempontjából felmerülend költségek fedezésérl a kép-

visel testület fog határozni.

6. §. Az új ültetés bejelentését elmulasztó szltermel a sze-

gény-alap javára 5-tl 100 frtig birság alá veend ; azonkívül ha a

termel által behozott sima vagy gyökeres vesszkön a phylloxera

jelenléte megállapíttatnék, az esetleg kiirtandó szltelekért kiszol-

gáltatandó kárpótlásra igényét is elveszti.

7. §. 5— 200 frtig terjed birság mellett tiltatik bármely idben
más határból sima vagy gyökei'es vesszt, valamint gyümöcsfa cse-

metéket s egyéb gyökeres ültetvényeket a szegszárdi határba behozni.

Ha a vész a szegszárdi szlhegy bármely dljében mutatkozik,

illetve annak constatálása esetén a szlvesszknek, ültetvény- és gyü-
mölcsfa-csemetéknek bárhonnan is, t. i. egyik dlbl a másikba való

szállítása is szigorú pénzbírság mellett betiltandó.

8. §. A gzhajókon vagy vasutakon visszaérkezett már használt

gyümölcskosarak és egyéb gyümölcs-szállításnál már használt eszkö-

zök az állomásoknál desinficiálandók oly formán, hogy azok 10 má-
sodpercz tartamára forró vízbe mártassanak. Ezen mtétért az esz-

közök tulajdonosai azok nagysága szerint 2— 3 krt fizetni kötelesek.

9. §. Tekintettel arra, miszerint a phylloxera elleni védekezés

minden egyes szlbirtokosnak érdekében van, ugyanazért kötelessé-

gében áll minden egyes szlbirtokosnak saját érdekét is tekintve ezen

szabályrendeletben foglalt kötelezettségnek szigorú megtartása fölött

rködni ; mind a mellett ha valakinek tudomására jutna, hogy egyik

vagy másik szlmves más helyrl sima vagy gyökeres vesszt alat-

tomos úton becsempészett, és azt a phylloxera-biztosnak vagy a köz-

ségi bírónak bejelenti, az esetleg kirovandó birság fele részére igényt

tarthat, magától értetdvén, hogy a bejelent neve titokban tartandó.

10. §. Azon esetben pedig, ha a Szegszárd környékén lev hely-

ségek egyikében a phylloxera jelenléte constatáltatnék, a községi elöl-

járóság bármely gyümölcs-szállításhoz használt eszköznek, st szük-

ség esetén a mveléshez használt eszközöknek, mint ásóknak, kapa-

róknak, kapáknak behozatalát, illetve azoknak a szegszárdi szöl-

területekbeni használatát is eltilth itja.

11. §. A phylloxera-biztos kötelessége a szlmiveléssel foglal-

kozó népet és különösen a hegyröket és vinczelléreket a vésznek

miképeni felismerésére gyakorlatilag oktatni. A tanítás mérvét és

idejét a képvisel testület határozza meg.

12. §. A phylloxera-biztos naponkénti teendirl pontos jegyzé-

ket vezetni tartozván, abban az általa megejtett vizsgálatokat a hely-

rajzi adatok pontos feljegyzésével eltüntetni s arról a közgylésnek,
naplója bemutatása mellett, jelentést tenni köteles.

Külföldi Vendégek. - A phylloxeravész e tavaszon a szom-
széd Romániában Plojest vidékén már szintén felfedeztetvén, a ro-

mán kormány a phylloxeraügy tanulmányozása végett július második
felében két szakemberét küldte hazánkba. A román küldöttek, C e r-

k e z N. osztályfnök a román földmivelési minisztériumban és Lo-


