A KERT
A KERTÉSZET ÖSSZES ÁGAIT MAGABA FOGLALÓ KERTÉSZETI SZAKLAP.

MAUTHNER ÖDÖN.
FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS

IGALI SVETOZAR
SZERKESZTŐSÉG:

FELELŐS SZERKESZTŐ:

VII. Rottenbiller-utcza 33
hová a lap szellemi részét képező közlemények kéretnek.
KIADÓHIVATAL: VI. Andrássy-ut 23. sz. a.
hová a hirdetések, az előfizetési pénzek, a szétküldésre vonatkozó értesitések küldendők, a reclamátiók és a lakásváltozások jelentendők.
Minden szám szines műmellékletet hoz. — Kéziratok nem adatnak vissza. Czikkeink utánnyomását a forrás megnevezésével

:

Vakand-fogók.
Sorra került, hát meg kell írni ezt is, ámbár ha e sorok íróján állna, soha senki el nem pusztítana egy vakandot
sem. Ámde annyi kérdés érkezik hozzánk az iránt, mikép lehetne ezen állatot irtani, hogy nem lehet kitérni
előle, tárgyaljuk le tehát e kérdést a «Gép- és eszköz-leltár»-ban. Nem tagadjuk, hogy a vakand igen falánk állat,
mindig éhes ; de épen mert nagy ellensége a legrettegettebb növénypusztiló férgeknek, ezen tulajdonságánál
fogvájó szövetségese a kertésznek. A midőn e rovarokra vadászik, bizony elkerülhetetlen, hogy a kerti ágyak
felületét néha összeturja és egy-egy növény gyökere körületét fülporhanyitja, de az ilyen kisebb
kellemetlenségeket egy kis igyekezettel el lehet egyengetni és ez aligha alapos ok a vakand üldözésére. A mig
túlságosan el nem szaporodik, addig az általa tett kárt igen könnyen ellensúlyozhatjuk, olyképen, hogy a feltúrt
földet letiporjuk, ha pedig nagyon is elszaporodik, ugy hogy a káitékony rovarok és férgek nem elegendők
táplálkozására, akkor a vakandok egy része ugy is odább áll.

33. ábra. Olmstead-féle vakand-fogó

34. ábra. Hommerling-féle vakand-fogó.

Ezt ne téveszsze szem elől egy kertész sem, hanem mindig gondolja meg, hogy ha nincs vakand, akkor annál
jobb, mert ez esetben pusztítani való rovar sincs; de ha megjön, akkor is jól van, mert akkor bizonyára a
rengetegül elszaporodott rovarok vonzották oda és ezen esetben nagyon is kívánatos a jelen-léte, mert
biztosabban pusz-títja a férgeket, mint bár-mely rovarirtó szer. Ha mindazonáltal kényelmetlenné válik és
szükségét látja a kertész, hogy hathatósan kell eljárni ellenök, akkor, de csakis akkor folyamodunk a vakandfogókhoz. Ezek közül kétfélét mutatunk be, mind a kettő rúgórendszerre jár, a vakand járásában kis földet
kiemelve állíttatik fel s a túrva érkező állat maga hozza funktióba a készüléket. A 33. ábra alatti az Olmstead-féle
amerikai szerkezetű, ez lecsap és hegyes szegeivel öli meg az állatot, a 34. ábra pedig a Hemmerling-féle ujabb
német találmány, ez is lecsap ugyan, de «humánusabb» módon — huzalból készült hurokkal fojtja meg. — Az
ábrák különben világosabban mutatják a készülékek működésének módját, semmint azt rövid pár szóval
elmondani lehetne. Vitáiyos.
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