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liol a octuhre de enguany a la zona remolatxera mes important d'Espanya

integrada per Ies regions Aragonesa , Navarra, Riojana i Catalana, on ha
ocasionat danys greus fins terrier ' s per la total perdua de in collita si afor-
tunadanent no hagues sigut detinguda en lit seva quarta generaci6 per

haver passat a ser d ' hivernada . La nota es una sintesi de I'insecte i mani-
festacions de la plaga , daily,-, en els cultius i procediments d'extincib.

Aix(') em dona pelt per a manifestar que durant la meva estada per
agost en el poblet de Hustalets de Has en la comarca olotina (G irona), lie
pogut fer-me carrec de l'intensitat d ' aquesta plaga extesa a tota aquella
regili. No solament els conreus de remolatxa estaven convertits en camps
de desolaci6 Ies Tulles en el purr nervi i els tuberculs amb grossos forats
semhlant les concavitats de les i)rbites de tills i boques de cranis mitg en-
terrats, sinu adhuc les patateres , els camps de mill, blat de moro i fajol
en la pura tija. i IL,s hortalisses , pebrots , alberginies , tot rosegat. Cap el
tard, una commnd'erugues travessaven els curriols de partiO i passaven
d'un camp a I'altra , se les trepitxava al pas , invadiren adhuc I'herba dels
prats, de Sant Privat de Has s ' asegurava que unes ovelles havien mort
per haver meniat gran giiantitat d'erugues junt amh I'herba en pasturar,
igual es deia respecte dunes vagnes del poble d'Atner . Els periddics co-
marcals, especialnuent els d'Olot, completament desorientats , coutribuien
a embrollar la cosa i atrihuien I'origen de la plaga a hover sigut impor-
tada la Ilevor anib el blat de nioro de ]'Argentina i aixis s ' havien escam-
pat arreu , i tambz que de les dues menes d'erugues lines brumes i les al-
tres verdes , Ies primeres eren els mascles i Ies segones, les femelles, ig-
norant que aquests cravis de coloracid sun deguts a les mules.

Llegeixin, doncs, ]'article de referencia els ( p ie vulguin concixer, en
Ifnies generals , la plaga en giiestio i el sell combat i per a no incorrer en
errors coin els de is fantasioses afirmacions apuntades recomano la sus-
cripciu a la revista esmentada o altra similar qu'els il'lustrara i posare
senpre al ; corrent de la veI itat d'aquestes coses. A. CODINA.

Varietat nova d'Ascalaf ( lleuropter) dedicada a En PRAT 1W I A RIFA.
Longi N v's, S. J. Miscel iculia Prat de la Riba. hlstitut d'Estudis Cata-
lans. Barcelona, 1923. L'antor conviaat per a collaborar a I'honenatge
al gran patrici cabala li dedica la nova varietat .-lscalaphus crrnii var.
oral,. Anque el tipus es de la Serra de (iuara en lit provincia d'Osca per
la seva proxinitat a Catallulya crew que seas dupte es troha adhuc en la
part occidental provincia de Lleida. - A. CODINA.


