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kertekben pedig a szilvaíákon jött el. Több a szabadban szedett

hernyónak szép sárga alapszíne a fogságban feketébe ment át, de

az ezekbl nevelt lepkéknél a szin eltérést vagy változást a ren-

destl nem szenvedett.

E falánk hernyót a szép exoticus Attaeus Gtpithia hernyó-

jával együtt a Ricinus növényen is sikerült felnevelnem.

13) Ocneria dispar mindennem lombfán, st helyenként a

a luczfenyn is nagymennyiségben jött el.

14) Gastropacha lanestris a kökényfa bokrokon (Prunus spi-

nosa) és nyírfákon minden évben b mennyiségben ielenik meg.

15) Diloba coeriileocephala Bocskó és Lonka községek közt az

országút mentén lev alma- és körtefákon nagy számban lépett föl.

16) Cheimatobia brumata igen nagy számban mutatkozott tölgy-

es gyümölcsfákon. Él himlepke példányokra még deczemberben is

akadtam. piso Cornél.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A bab gyökértetvéröl. — F í r b á s Nándor úr e folyóirat

legutóbbi füzetében ismertette Dr. K a r s c h Ferdinánd német

rovarász közleményét a bab gyökértetvérl {Tychea PhdiSeoli Pass.)^

mely 1885-ben Németországban egy burgonyaföldön kártékonyán

lépett fel. A közlött eset annyiban bír kiváló érdekkel, a meny-

nyiben a bab gyökértetvének sem ez a tápláló növénye, sem kár-

tékonysága addig még nem voltak ismeretesek.

A Tychea PhaseoU különben hazánkban szintén elfordul, st

1886. nyarán Esztergom határában valósággal kárt is okozott —
nem ugyan a burgonyán, hanem eredeti tápláló növényén, a babon.

Az eset megfigyelje Vitái Kornél borászati vándortanító úr, aki

az eltte ismeretlen rovarokat megvizsgálás végett beküldte, erre

vonatkozólag a következket jelentette

:

»A bab ültetvényeken észlelt rovart legnagyobb mértékben a

szlk közé ültetett bab gyökerein észleltem. A bab virágzása buja

volt, de termést nem hozott majd semmit, pl. az én szlm sorai

közé ültettem babot, melybl rosszabb termés esetén számítottam

1 hektolitert s lett 10 liter vagyis alig a magot kaptam vissza. —
A bab levélzete igen korán kezdett sárgulni, virága elhullott, s ezt

látva azt hittem, hogy a hség és szárazság az oka ;kíhuztara egy tövet

s Qzen mintha agyag szemcsék lógtak volna, úgy tele volt a fent-
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említett rovarokkal. Ezen észlelet alapján elmentem más szlkbe,

valamint szántóföldekre keresni, mivel sokaktól hallottam, hogy a

nagy szárazság folytán a bab kivész, s a hol csak reá találtam e

rovarokra, vagyis a hol csak láttam a növény sárgulását, mindenhol

felleltem a rovart egész tömve a gyökérzeten. A bab szórványosan

vau ültetve, de azért mintegy 20—25 holdat kitenne legkevesebb

az elpusztult babnak együvé vonása, minthogy itteni szokás szerint

a babot kukoricza közé és szl sorok közé ültetik.

«

Ez volna tehát e szerint a második, eddig megfigyelt eset,

hogy a Tychea Phaseoli valóban kártékonyán lépett fel. Sajnálom,

hogy a dolgot a helyszinén meg nem vizsgálhattam és végére nem

járhattam, hogy mennyi része volt a bab elsilányitásában a gyö-

kértetünek, mennyi az ez idei rendkívüli szárazságnak.

Minden esetre kissé túlzottnak tartom azonban azt az aggo-

dalmat, hogy ez a gyökértet valaha olyan veszedelmes ellenségévé

válhatnék akár a babnak, akár a burgonyának, mint a min vég-

zetes a szllre nézve a phylloxera. A bab és a burgonya nem
ével, hanem egynyári növények, melyek minden tavaszszal újra

veteményeztetnek ; a rovar 3k tehát nem szaporodhatnak gyöke-

reiken nemzedékek hosszú során át háborítatlanul. Ez oknál fogva

az okszer vetésforgás mindig a legjobb biztosíték lesz arra

nézve,' hogy a Tychea Phaseoli túlságosan el ne szaporodjék, és

hogy esetleg kártételei a kell határok közé szoríttassanak.

Dr. Horváth Géza.

Rovarkárok Borsodmegyében 1886-ban. — Borsodmegye fels

részén a gazda ez idén nem igen panaszkodhatott a rovarkárok

miatt ; drótféreg és cserebogárpajor igen kevés kárt okoztak s alig

érdemelnek említést.

Tavaszszal a gabona- futrinka {Zabrus gibbus iabr.) álczái

okoztak itt-ott észrevehetbb kárt, kivált az szi búzavetésekben

;

de nem annyira, hogy különös panaszra adtak volna okot, bár egye-

seknek, lazább talajban^^s rétek mellett lév vetéseit 'A -4 hold-

nyi területen is elpusztították. A kifejlett rovar, alkalmasint a június

közepéig tartó nagy szárazság miatt, csak akkor bújt ki a földbl,

mikor az szi legnagyobb részt már le volt aratva s így a sze-

mekben is alig esett kár.

Nagyobb pusztítással fenyegetett a zabon él levéltetü (To-

xoptera grammum Rond.), mely a nagy szárazságban rendkívül

elszaporodott s már azt véltük, hogy zabvetésünknek 15— 25" o-

a


