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nél elobb; s az, a mit a jelen igény ~elen levelkék ke

retében mondand6 leszek, e törekvés indokáb6l erec'

Vedd azért j6 néven, barátom, a· törekvést, habár fl

mondand6k értéke sok kivánn; va16t hagyna is.
Isten velü'1k!

Korizmics.

~

Ismét a szö)ö egyik ellensége.

Wullschlegel a st. galli természettudományi tár

fmlat közlönyében, egy a szolomüvelésre kártékonyan
hat6 rovar körül tett alapos észleletét közli. Ezen á.rtal
mas rovar, a szövönczök népes családjáha tartoz6 szol o

ilo n c z a (Tortrix uveana. Nenning), melynek her

ny6i vagy a leveleket és virágokat zsugoritják össze,
és igy készitenek maguknak hajlékot, vagy pedig a
gyümölcsökbe veszik magukat, mint p. o. a gyümölcs.
moly. A szolo iloncza évenkint kétszer jelenik meg. Az .
áttelelt bább6l közönségesen május "'h6ban szokott kire

pülni s fehéres petéit azonnal a virágbimb6kba rakja.
8-12 nap mulva a pet ébol a herny6 kikel sszétrontja

a fejledezo virágot, a menny:ben annak egy részét lak

helylyé idomitja, másik részét pedig felemészti. Junius
végével vagy julius elején a herny6 teljes korra jut, s
akkor 3-4 vonal nyi. Hogy bebábozhassa magát, lak.
helyét elhagyja és védettebb helyet keres; vagy a törzs
kérge vagy annak moha alá rejtozik, vagy a hézagokat
keresi fel, vagy végre a szövönczökhöz hasonl6lag szá
Ion a földre ereszkedik, hogya lehuJlott lomb alatt ke

ressen nyugalmat. Ily helyeken késziti fehér, puha
szövedékbol gub6ját, melybol 2-3 hét mulva buvik

elo a kis lepe, s alkonyatkor repdesvén azonnal párzik,
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s még ugyanazon éjjel rakja le petéit a fejlodni kezdo
szolobogy6kra, hol a herny6k csakhamar kikelnek, @s

a gyümölcsbe fur6dván, ezt használják fel lakhelyül

és táplálékul. A herny6k jelenlététnemcsak a bogy6
felületél1 támad6 feketés foltok mutatják, hanem azon
lyuk is: melyet a herny6 saját ganéja eltávolithatásárá

készit. Ha egy bogy6t felemésztett, ezt elhagyja, másba

megy, és igy folytatja ezt egész bebábozásáig, mely
rendesen sz~ptember h6 második felében történik. E

bábok áttelelnek, és május h6ban repül ki belölük azon
kis lepe, melybol ezen rövid leirásunk kiindult.

Hogy e kártékony féregtol szoloinket meg6vjuk,

egyediili biztos m6d a féreg megsemIl!-isitése. Nagy
részét a herny6k- és bábokban élo fÜrkészek szoldák

felemészteni. A czélszerü szabályokn3,k, melyekhez az

ember e férgek megsemmisitésénél fordulhat, kétség'

kivül életm6djuk ismere~én'kell alapulniok. Mivel, mint
fennebb is emlitok, éji lepe, tehát ép ugy, mint más e
nemhez tartoz6: éjjel a világosság felé repül. Ha tehát

a gondosan megfigyelt repülési idoben a szolohegye
ken tüzeket gyujtunk, igen sok égeti meg magát. Min

den ig:y elégett lepével körülbelül 100 pete semmisül
meg. - Minthogy, a herny6k kéreg és moh alatt bá

boznak, azért sok helyen a nyers venyige kérge a moh
hal együtt szokott elégettetni, bár ezek eltávolitása a
venyig ének hideg elleni megvédéséveI jo összeütközés

be. - Mivel tov.ábbá sok herny6 a földbe bábozik,
ajánlatos a talajnak a szolovirágzás elott 4-6 héttel
va16 megmunkáltatása.

Ugyanezen czélb61 ajánlja W ullschlegel az össze
gyüjtött száraz galyak elégetését.

Ezen féreg által megrongált szolol~ek korai szüre

telése csak azon esetben lenne czélirányos, ha a ragály
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