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Ez utóbbiakat f. évi június 30-áu adta el Montpellierben a Iíérault-

megyei gazdasági egyesület ülésén nagy számú hallgatóság jelenlété-

ben, mely érdekes eladását mindvégig feszült figyelemmel kisérte.

R i 1 e y úr lekötelez szíves engedelmébl szerencsések vagyunk ezen

eladás magyar fordítását folyóiratunk jelen füzetében egész terjedel-

mében közölni és olvasóink becses figyelmébe ajánlani. Ha az abban

javasolt petroleum-emnlsió talán nem is fog a phylloxera ellen oly

csalhatatlan szernek bizonyulni, annyi azonban kétségkívül bizonyos,

hogy a többi kártékony rovar ellen úgy ez az emuisió és a R i 1 e y-

féle permetez készülék, mint a többi ajánlott irtószer kitn szol-

gálatokat fognak tenni.

J. Lichtenstein ismert nev franczia rovarász, ki e szerek-

kel már kísérleteket tett, az elért eredményekrl folyóiratunk szer-

kesztjének a következket irta: »Riley ellenszereit teljes sikerrel

próbáltam meg néhány rovar ellen. így a pei-metez készülékével való

öntözések által megszabadítottam a Hyalopterus pruni-íól az szi-

baraczkfákat, az Aphis labitrni-tól a Cytisus laburnumot, az Aphis

papaveris-töl különféle növényeket ; e levéltetvek ellen a petroleum-

emulsiót használtam. A pyrethrurnot folyadékban krisfán alkalmaz-

tam az Abraxas pantaria éljen, a mi szintén igen jól sikerült; st
a júniusban pyrethrummal kezelt fákat a hernyók még második in-

váziójuk idejében július végén sem lepték meg. Egy szóval, Riley
felfedezése nagy fontosságú a mezgazdaságra nézve.

«

A kis permetez készüléket, melynek darabja az E. Servent
czégnél (rue Argenterie, 12) Montpellierben 2 l
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frankon kapható, az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás már meghozatta s a kísérleteket vele

ós a Riley által javasolt rovarirtó szerekkel megkezdte.

A nemzetközi phylloxera-congressus elnapolása. — Az olasz

kormány a nemzetközi phylloxera-congressust, melynek — mint leg-

utóbbi füzetünkben jeleztük — augusztus els felében Turinban kel-

lett volna összeülni, a délfrancziaországi cholerajárvány miatt szep-

tember hónapra halasztotta el. De minthogy a járvány Fels-Olasz-

országban szintén terjedni kezd, elre látható, hogy a congressus szep-

temberben is aligha fog összeülni.

A phylloxera Szerbiában. — A phylloxeravész Szerbiában, a

hol jelenlétét legelször 1882-ben fedezték fel, szintén mindig több

ós több helyen kezd mutatkozni. A szerb kormány legújabb hivatalos

értesítése 'szerint eddig összesen 34 község szli vannak fertzve. A
fertzött községek Belgrád városán kívül még öt vidéki kerületben

fekszenek és pedig a belgrádi kerületben 6, a szemeiidriaiban 11, a

kragujevácziban 1, a pozsarevácziban 10 és a krajinai kerületben

község. Azonkívül a belgrádi kerületben 2, a pozsareváczi kerületben

pedig 5 község gyanús.

Gyászrovat. — Kiválóan szomorú hírrel kell e rovatot meg-

nyitnunk ; oly veszteséget kell jeleznünk, mely érzékeny nemcsak a


