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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-
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custeano A. J. a bukaresti állatorvosi tanintézet igazgatója több
napig idztek nálunk, mely id alatt maguknak az orsz. phylloxera-
kisérleti állomástól minden szükséges felvilágosítást és tájékoztatást

megszereztek. Meglátogatták a többi között a farkasdi phylloxera-
kisórleti telepet is, a hol a phylloxera ellen alkalmazott eljárások
közöl kivált a szénkéneggel való gyérítés és az amerikai szlk mi-
velése keltette fel érdekldésüket. - Július elején hasonló czélból

látogatta meg az orsz. phylloxera-kisérleti állomást és telepeit Kú-
rált Ferencz a horvát-szlavón gazdasági egyesület titkára, mint
a zágrábi tartományi kormány hivatalos kiküldöttje.

Drága lepkék. — A jelen év márczius 20- és 21-én árverez-
ték el nyilvánosan Londonban az elhunyt Ph. H. Harpe r lepke-

gyjteményét. Ez a gyjtemény kizárólag Angolországban gyjtött
lepkékbl állott s egyes darabjaira a legnagyobb érdekldés között

folyt az árverezés. Néhány fajnak, a melybl eddig Angolországban
csak egy-egy példány találtatott, mint hiteles angolországi példány-
nak, igen magasra verték fél az árát a reá vágyó lepkegyüjtk ; így
egy Biston lapponarius 13 font sterling és 13 shillingért (167 frt

62 kr.) kelt el, egy Catocala eleda ára pedig 5 guinea (55 frt) volt.

Magasra verték fel a fajváltozatok és eltérések árát is. A 297 darab
Arctia caja körülbell 1000 frtot hozott be; az Abraxas grossu-
lariata példányok pedig közel 1200 frtot jövedelmeztek. Ily magas
árak mellett nem lehet csodálkozni, hogy csak a Macrolepidopterák-
ért összesen mintegy 12,000 frt folyt be.

IRODALOM.

Goethe Annin, A körte-vértet. (Gyüraölcsészeti és Konyhakertészeti

Füzetek. V. 141— 145 1., 3 ábrával.)

Szerz a stájerországi Marburgban már 8 év óta észlelt a

körtefák gyökerein egy rovart, mely az almafát károsító vértethöz

(Schizoneura lanigera) minden tekintetben igen hasonlít, csak hogy
valamivel nyúlánkabb. Ez a gyökértet csapatosan él a körtefák gyö-

kerein és azokat szívogatván , elfonnyadásukat vagy rothadásukat

idézi el, a minek következtében aztán 2— 3 év alatt a legersebb

körtefa is tönkre megy. A rovar külsejének, életmódjának és sza-

porodási viszonyainak leírása után ismertetve vannak a czikkben

azok a változások, melyek a megtámadott körtefákon külsleg mu-
tatkoznak, és közölve a megpróbált ellenszerek, melyek azonban mind
többé-kevésbbó hatástalanok voltak. Azért a szerz azt ajánlja, hogy

ha valahová a körte-vértet befészkeli magát, ott oltsák a körtét gala-

gonyára, mert ennek a gyökerein nem fordul el a veszedelmes gyö-

kértet.


