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melyeket nyárban nem ritkán lehet a szlgyökereken a szárnyatlan

phylloxerák között találni.

De a phylloxera nemcsak mászás és repülés, hanem még elhu r-

c z o 1 á s útján is terjed ; azért mindent kerülni kell, a mi által

ez a veszedelmes rovar egyik szlbl a másikba átvitethetnék. v a-

kodni kell különösen idegen helyrl szlvesszket
hozatni, vagy szlmnk ásókat felfogadni, mert a

szlmunkások lábbelijükkel és eszközeikkel a rovart szintén elhur-

czolhatják.

A phylloxera már Magyarország több vidékén szintén befész-

kelte magát és a szlkben jelentékeny károkat okozott. Azért kivált

a még vészmentes vidékeken minden szlbirtokos gondosan ügyeljen

arra, hogy a baj szljébe be ne vegye magát. Mihelyt valaki
szljében aphylloxerát felfedezi vagy mihelyt csak
gyanús jeleket vesz észre, tartsa kötelességének
errl a legközelebbi hatóságot (szolgabírót, kapitányt, köz-

ségi birót, jegyzt) azonnal értesíteni, hogy a pusztító rovar

ellen a szükséges intézkedéseket idejekorán megtenni és a bajt eset-

leg még csirájában elfojtani lehessen.

A káros rovarok az 1885-iki állami költségvetésben. — Az
1885-ik évi állami költségvetésben, melyet kormányunk f. év október

havában az országgylés elé terjesztett, a kártékony rovarok ellen

teend intézkedésekre — ép úgy mint az elbbi években — 1000 frt

van elirányozva. E tételre vonatkozólag, mely a foldmivelés-, ipar-

és kereskedelemügyi minisztérium rendes kiadásai között »a gazdaság

különböz ágainak emelése« czím alatt foglal helyet és abban a 12-ik

rovatot képezi, a költségvetéssel egyidejleg beterjesztett miniszteri in-

dokolásban a következket olvassuk

:

Ezen rovat alatt a phylloxera elleni intézkedések költségei nem
foglaltatnak, miután ezek egyelre még az » átmeneti kiadásokban

«

fordulnak el. A káros rovarok szempontjából egy új intézményt léte-

sítettem, az által, hogy az ország minden vidékén e tisztre önkéntesen

vállalkozó 120 állandó tudósítót bíztam meg oly czólból, hogy minden-

nem rovarok vagy élsdi növények által okozott károkról haladék

nélkül jelentést tegyenek, — a kárnak minségét, terjedelmét írják

le, a károsított növényrészeket és esetleg a kárttev rovar példányait

küldjék be.

A tudósítók ilynem jelentésekre azonnal választ nyernek, mely-

ben a rovar és kártételének természetével megismertetnek, és az eset-

leges védekezési eljárás tekintetében utasítást nyernek.

Hogy ezen tudósítók szakmájukban tüzetesen tájékozva legye-

nek, a Budapesten megjelen szakközlönyt (» Rovartani Lapokat«) díj

nélkül nyerik, s egyéb szakmunkákat is kapüak, valamint vizsgála-

tok eszközölhetése czéljából a legszükségesebb vizsgálati eszközökkel

is elláttatnak.

Ezen intézmény élén az országos phylloxera-kisérleti állomás

vezetje áll, mint e téren széles körökben elnyösen ismert szakért.


