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KÜLÖNFÉLÉK.

SzakkÖnyv-adományOZáS. -- A földmivelés-, ipar- és keres-

kedelemügyi m. k. minisztérium Emi eh Gusztáv »A mez- és

kert^azdaságra káros rovarok « czimü munkájának eddig megjelent

els felét, a mely jelen füzetünk irodalmi rovatában van ismertetve,

a rovarkárok megfigyelésére vállalkozott valamennyi állandó gazda-

sági tudósítónak díjtalanul megküldótte.

Román vendég a phylloxeraügyben. — A román kormány,

tekintettel a phylloxeravásznek nagymérv terjedésére Plojest vidé-

kén, Dr Brandza Demeter urat, a bukaresti egyetemen a nö-

vénytan tanárát, hosszabb külföldi tanulmányútra küldte, hogy az

illet a phylloxeraügygyel és az ellene tett intézkedésekkel Európa

különböz államaiban megismerkedjék, és hogy a helyszínén szerzend

tapasztalatai alapján majd Románia is megtegyen minden lehett fe-

nyegetett szlmivelésének megmentésére. Dr. Brandza úr legel-

ször is hazánkban állapodott meg és itt szeptember közepén egy egész

hetet töltött, mely id alatt magának az orsz. phylloxera-kisérleti ál-

lomáson és telepein, valamint a kecskeméti phylloxeramentes homoki

szlkben a phylloxerakérdés minden részletére nézve alapos tájéko-

zást szerzett. Tlünk Ausztriába s onnan Francziaországba távozott,

a hol legtovább szándékozik idzni.

A VértetÜ ismertetése. — A földmivelés-, ipar ós kereskedelem-

ügyi m. k. minisztérium a közönség tájékoztatása végett, » Közgaz-

dasági Értesít « czimü hivatalos közlönyében a vórtetrl legközelebb

a következ rövid ismertetést tette közzé

:

A vértetü (Schizoneura lanigera) nevét onnan kapta, hogy e

rovar, ha szétnyomják, vérszín foltot hagy maga után. Nevezik to-

vábbá gyapjas tetnek is, mert a hátát és testének végét sürü fehér

gyapjúszerü pehely borítja.

A vértetüt a fán könnyen észre lehet venni, ezen hófehér gyap-

júszer pehely folytán, mely viasznemü, gyapjúhoz hasonló izzadmány-

ból áll, a vizet fel nem veszi és úgy látszik, arra való, hogy a rovart az

es, hideg és rovarev madarak támadásai ellen védje. A hol a rovarok

nagyobb számban ülnek egy csomóban, ott az emiitett fehér gyapjú

szembetn fehér foltokat képez, melyeket magasabb fákon is annál

könnyebb észrevenni, mivel a rovarok leginkább az ágak alsó, föld

felé néz oldalán szeretnek összecsoportosulni.

Ha ezen gyapjút tvel eltávolítjuk, akkor meglátjuk a fa kér-

gén a srn egymás mellé sorakozott és szorosan a fához lapult

tetveket, nagyot-kicsit vegyest egy halmazban. A nagyobbak s egy-

szersmind legöregebbek 1 '/2 mill. hosszaságot érnek el, színük

barnás, alakjuk körteidomú. Fejükön két vörhenyes szemes két

rövid csáp látható. A fej alsó részén vau a három izüle


