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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.


