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egy óra múlva valamennyi kullancs eldöglik. A fiirösztés legczél-

szerübben május végén vagy június elején történik. Ily fürd által

nem csak a kullancsok, hanem még a rühatkák is kipusztíthatok.

Végül felemlíthetjük, hogy egy gazda azt állítja, hogy ö Zacherl-féle

rovarport lenmag olajjal összekeverve a legjobb sikerrel alkalmazta,

bekenvén azzal a megnyírt állatot. De e mellett ajánlatos, egy-két

napra a juhakolból minden almot eltávolítani, vagy pedig azt hígított

kénsavval jól megöntözni, hogy az alomban található kullancsok is

megsemmisüljenek.

A házi legyek irtása. — a szobában oly annyira alkalmatlan

legyek biztos és könny kiirtása oly probléma, melynek gyökeres

megoldása mindeddig még nem sikerült. Mivel a baj általános, annak
elhárítására már számtalan mindenféle módot javasoltak és kísérlettek

meg, de még egyre ajánlanak ujakat, mi annak a jele, hogy az eddigi

módok nem valami nagy eredményt mutattak fel. Legtöbbjük hatás-

talan, sok mód pedig más szempontból nem alkalmazható. Az utóbbiak

közé tartoznak mindazon anyagok, melyek az emberekre vagy más
állatra nézve is mérges hatásúak. Ilyenek pl. a különféle légypapirok.

Ezeket eltekintve attól, hogy hatásuk a legyeki'e nézve is sok esetben

bizonytalan, már csak azért sem lehet ajánlani, mivel tudjuk, hogy
az ily megmérgezett legyek nem hullanak el azonnal, hanem könnyen

beleesnek az ételbe és italba így a mellett, hogy undorítók még veszé-

lyesekké is válhatnak. Legjobbnak bizonyultak még eddig az üvegbl
készült légyfogók, melyeket minden üvegesnél olcsón lehet kapni s

melyekbe czukrot meg szeszt szokás tenni (pl. sört). E mechanikus

eszközön kívül a gyógyszertárban kapható porrá tört quassia-fa (lig-

num quassiae), mely jól és gyorsan hat s ezenfelül a rovarokon kívül

más lényeknek sem ártalmas. Ezt vagy ugy használjuk, hogy a faport

egy lapos tányérban czukros vízzel vagy tejjel leöntjük és idnként
pótoljuk az elpái'olgolt folyadékot, vagy pedig következleg készítjük

el: 66 gr. quassiafát és 33 gr. tört borsót 0"5 liter vízben felényíre

befzzük és 16 gr. szirupot teszünk hozzá, esetleg borszeszt is s ezt

lapos tányérra öntjük ki, a melyre elzetesen egy iv vastag ítatos

papírt terítettünk. A zöld. borostyán olaj egy tányérra öntve szintén

jó szolgálatot tesz, valamint a helyiség kifüstölése parázsra hintett

száraz töklevéllel is. Határozottan kárhoztatandó azonban a lépes vagy

enyves vesszk alkalmazása, mely nemcsak állatkínzással jár de undo-

rító látvány is. Némi tekintetben az ujabb idben oly nagy hírnévnek

örvend Zacherlín-féle rovar por is mellzend, mert beszórva az

ablakokat a leveg tele lesz vele s levegvel belehelve az emberi

organizmusra kellemetlen ^st kártékony hatású is. Hegyes vidékeken pl.

Sziléziában a parasztok nagyon egyszer módon tartják tisztán szo-

báikat a legyektl azáltal, hogy egy vagy két szelíd vörös begyet

tartanak, a melyek azután a legyeket feleszik. A legyeknek a szobától

való távoltartására a rhicinus növényt is alkalmasnak mondják. Tény
azonban, hogy rhícínusra szálló légy eldöglik. Ültessünk tehát egy-

két cserépbe néhány rhicinust s állítsuk az ablakokba.


