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A M É H É S Z E T  D I Ó H É J B A N

xnéhekrc*, a méhcsaládokra, valamint a méhészet körébe tartozó fontosabb tudnivalók táblázató®

A m éh  (A p i s ni e 11 i 11 c n 1.)

fellépésénél ideje rendszertani állása neme

A földképződés II. korsz. 
amikor is az ember fel
lépett s amikor virágos 
növények keletkeztek

A gerinctelenek ro.var oszt. A teljesen átalakulók, 
részarányos testüek.'hártyás számyúak, ízelt lábúak, 
íullánkosak, társaságban élők és virágkedvelők 

csoportj ába tartozik

Nőneműek ; 
anya, dolgozás 

hímnemü i 
here

m é h e k

aema és élettartama
fejlődési ideje t e s t ü k nyelvűk

hosszapete álca bá’o hossza súlya

anya 3—5 év — 3 6 7 16— 18 mm 0.16—21 gr 4.—  mm
dolgozó 1—9 hó — 3 7 11 11— 13 «t 0.11— 13 « 6.2— 5 ' e
here 1—5 -hó — 3 6 15 13—15 « 0.20— 24 « 4.—• «

Az anya petézésének folyamata egész életén át

hónap naponta havi átlag hónap | . naponta havi átlag I év átl.

Jan. 100— 150 1.000— 1.500 Jún. 1800—2900 90.000— 140.000 300.000
Febr. 150— 250 .3.000— 9.000 júi. 2900— 1800 90.000— 40.000 egy
MáJ-c. 250— 500 9.000— 11.000 Aug. 1800— 1000 40.000— 11.000 életen
Ápr. 500— 1300 11.000—40.000 Szept. 1000— 500 11.000— 9.000 át
Mái. 1300— 1300 40.000—90.000 Okt. 500—  200 9.000------------- 1,000.000

hónap . gyűjt fogyaszt hónap gyűjt fogyaszt

Január
Február
Március
Április
Május
Június

—  gr

1.000 »
4.000 »
5.000 6 

12.000 »

300 gr 
840 »

1.200 o
1.400 » 
2.800 , 
2.000 »

Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

8.000 gr
4.000 , 
1.500

3.000 gr 
1.400 »
1.200 e
700 6 
400 * 
300 »

Egy középerős méhcsalád 1 évi átlagos gyűjtése és fogyasztása havonként

Hőmérsékleti adatok *t>ban

A fészek melegsége A m é h

télen nyáron a legszorgalmasabb nem dolgozik megdermed
24—26 23—32 22—25 alul 12—35 fölött 7—8

A fiasítás meghűl 18*; elhal 15*: él 18-tól 35-ig.
A méhekkel lehet dolgozni 11— 12* melegben is még. 
A viasz meglágyul 30*-nál, megolvad 63*-náL

A sejtszám * I cm*-: yi lép mind két oldalán és méretei

1 477 j széles f 7.40 mm ■ mély 15.5 mm
dolgozóiéi* .. .............. S S54 ! 1 5.40 mm 1 I l i .  mm

& -ébra, A solyemlepke és eperlevélen táplálkozó 
hernyója

A s e l y e m h e r n y ó  i s  t e n y é s z t é s e
A selyemhernyótenyésztés a lehető leg

kisebb befektetést igénylő, hasznothajtó, 
könnyű foglalkozás. Főfeltétele az, hogy 
legyen a közelben elegendő eperfa, mert 
ennek levele a selyemhernyó kizárólagos 
tápláléka.

A selyemhernyó természeirajza. A selyem- 
hernyó a fehérszínű selyemlepke lárva
alakja. Mákszemnagyságú petéiből tavasz- 
szál kel ki. Rohamosan növekszik, miközben 
kitines bőrét négy ízben levedii s 32 napos 
korára száján kieresztett selyemszállal 
körülszövi magát s 2 nap alatt begubózik. 
További 8 nap alatt a gubóban bábbá ala
kul, mely 10— 12 nap múlva lepkévé lesz. 
A  lepke nyálával feloldja börtönének falát 
s kibújik a gubóból, lerakja 4— 500 petéjét 
s hamarosan elpusztul.

A hernyó tenyésztése. A keltezéshez szük
séges petéket a kerületi selyem tenyésztési 
felügyelőségek ingyen osztják szét. (1 doboz 
(12-5 g) petéből 17.000 hernyó kel ki.) A pe
téket, illetve a kikelt hernyókat száraz, 
meszelt helyiségben nádból, vesszőből iont 
rácsokon helyezzük el. Az emeletesen rakott 
rácsok között y2 m térköz maradjon. 
A tenyésztőpapírokat s az átrakáshoz hasz
nált lyukaspapirt az állam ingyen bocsátja 
rendelkezésre. Egy doboznyi pete hernyói
nak 30 m‘ hely szükséges. A tenyésztő
helyiség hőfoka 15 C fok alá és 25 C fok 
fölé lehetőleg ne menjen. Ezt hőmérővel 
ellenőrizzük. A kikelt hernyókat papiroson 
terítsük szét s adjunk neki friss, felvágott 
eperfalevelet. A levél ne legyen vizes, mert 
az árt a hernyónak. Egy doboznyi petéből 
keltetett hernyónak a napi szükséglete ele
inte 8— 10 deka eperfalevél. Az ötödik 
napon átesnek első vedlésükön. Ilyenkor 
ne háborgassuk őket, de a vedlés után 
tiszta tenyésztő-papírra rakjuk át s foko
zottabban etessük, naponta legalább nyolc
szor. Ettől kezdve négynajionként végez
zük az átrakást és tisztogatást. A harmadik 
vedlés után az átrakást úgy végezzük, hogy 
a hernyókat lyukaspapírral lefedjük s erre 
szórjuk á lombot, amelyért a. hernyók á 
lyukakon át felmásznak s így az egész társa
ságot egyszerre áttehetjük az ,új keretekre.

Elet ée Tudomány Évkönyve

Ekkor a napi lombszükséglet már 15 kg
s ez rohamosan növekszik. A  negyedik ved
lés után 20 kg és ez a továbbiak során napi 
10 kg-mal emelendő. A hernyók mérhetetlen 
étvággyal esznek, gyorsan növekszenek úgy, 
hogy a gubószövés előtti 32-ik napon lomb
szükségletük már napi 100 kg 1 A tenyésztőt 
ez utóbbi napok táplálási irama egy kicsit 
megviseli, de ez máról-holnapra megszakad, 
mert a begubózott hernyóval nincs többé 
semmi gond. A gubószövés kezdetekor a 
hernyók a rács szélére húzódnak a bekötésre 
alkalmas helvet keresve. Tegyünk föléjük 
ilyenkor szalmából vagy gallyakból felül 
összekötött, alul széthúzott fonósátrakat. 
A hernyók ezekre másznak s itt gubóznak 
be. A kész gubók csak 8 nap múlva szed* 
hetők le a.fonósátrakról,

A gubók osztályozására az utasító köny. 
vecske ad felvilágosítást. A szállításig és 
beváltásig a gubókat szétteregetve száraz, 
szőlős helyen kell tartanunk. Egy doboz pe
téből 17.000 gubóra lehet számítani s ennek 
a súlya 35 kg.

A selyemhernyó ellenségei és betegségei. 
Hangyák ellen úgy védekezünk, hogy a rács
állványok lába köré hamukupacokat ra
kunk. Verebek, darazsak ellen szúnyogháló
val látjuk el a tenyésztőhelyiség ablakait.

Betegségei közül veszedelmes a fertőző 
renyhekór. A beteg hernyók tömegesen hul
lanak, megfeketednek s bűzös péppé folynak 
szét. A mészkór okozója élősdi gomba, mely 
az eperfalevéllel jut a hernyó gyomrába. 
A fertőzött hernyó megmerevedik, össze
zsugorodik s egészen fehér lesz. A sárga- 
ságot párás levegőjű helyiségben kapják el 
a hernyók, felduzzadnak és sárga péppé 
szétfőlynak. A védekezés valamennyi her
nyóbetegség esetében nagyjából egyforma : 
a beteg hernyókat elégetjük, az egészsége
seket más helyiségbe helyezzük, az állvá
nyokat fertőtlenítjük, a tenyésztőpapírokat 
forró vasalóval átvasaljuk, néhányszor fa
füstöt idézünk elő. Mészkór esetében a fer
tőzött helyiségben kát évig nem szabad 
tenyészteni. '

Az országos selyemtenyésztési felügyelő
ség központja Budapest, Földm. ívelésügyi 
minisztérium. A lepkepeték felülvizsgálását 
és szétosztását a szekszárdi petevizsgáló ál
lomás végzi. Selyemtenyésztési felügyelő
ségek Győrött, Szekszárdon és Szolnokon 
vannak.

H a l t e n y é s z t é s
A múlt század közepén megindított folyó

szabályozási munkálatokig hazánk halban 
gazdag ország volt. Ma már mesterséges te- 
nyésztéssel igyekszünk a piac szükségleteit 
kielégíteni. Napjainkban kb. 15.000 kát. 
holdon folytatnak halgazdálkodást. E tó.
gazdaságoknak az az előnyük, hogy más
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célra használhatatlan szikes, sayanyűrétes, 
tőzeges területeket von be a hasznos terme
lésbe. A tógazdaság főfeltételé, á'z, hogy ele
gendő, lehetőleg folyóból kiyezethető víz 
álljon rendelkezésre.

A hal természetrajza. A hal a vízi élet
módhoz alkalmazkodott gerinces, hidegvérű 
állat-. A legtöbbnek testét a bőr irharétegé
ben képződő csontanyagú pikkelyek borít
ják. Mozgásszerveik az úszók. Légzőszerveik 
Kopoityúk. Vérkeringésük egykorú. Külön
leges szervük a lebegtető úszóhóiyag és az 
oldaiszerv, mellyel a vízrezdülést érzik meg. 
Szaporodásuk ikrákkal történik (ívás) olyan 
módon, hogy a nőstény a sekélyebb, part- 
menti vizekben.rakja leletéit s a hím az ik
rákra permetezi a spermasejtel^et (külső 
megtermékenyítés). A halivadék a vizekben 
iebegve élő apró szervezetekkel, a plankton
nal táplálkozik.

Tenyésztésre  alkalmas hal•
' f a j t á k .

A ponty a csendes vizek lakója. Állati és 
növényi hulladék táplálékát az iszapból 
Szedi össze. Hosszúkás, sárgás-ezüstös pik- 
kelyű vadon élő alakjából, tenyésztették ki a 
Széles, vastaghátú, pikkelyes nemes-pontyot, 
a hátán és középvonalán egy-egy sor nagy 
pikkelyt viselő tükör-pontyot és a pikkelyteien 
csupasz-pontyot. A nemes-ponty gyorsan nő.: 
első évében eléri a 10 dekát, második évében 
az 1 kilót, harmadik évében a 2—3 kilót. 
A piac számára ebben a korban a legkereset
tebb. Öreg korára 20—-25 kg súlyt is elérhet. 
Májusban ívik, ivadéka 8— 10 nap alatt 
ke! ki.

A fogassüllő a Balaton híres hala. Aprő- 
ikkelyű, sötéthátú, ezüstszürke ragadozó
al. A másfél kilónál kisebbeket süllőnek, a 

nagyobbakat fogasnak hívjuk. Kivételesen 
A 10 kiló súlyt s az 1 m hosszúságot is eléri. 
Hófehér, szálkátlan húsa ízes csemege. 
Idősebb pontyok közé telepíthetők. Torka 
szűk, nagyobb halat nem tud felfalni. Apró 
keszegekkel és rovarokkal tartható. Ápri
lisban ívik.

A harcsa. Szélesfeiű, nagybajúszú, szürke- 
színű, csupasz ragadozó hal. Néha a mázsás 
súlyt is eléri. A békák és »gyomhalak« pusz
títására telepitik a halastavakba. Az 1—5 
kilós harcsa szálkamentes, ízes húsa a leg
jobbak közé tartozik. Májusban ívik.

A csuka. Feje kacsacsőrszerű, hosszúkás ; 
teste karcsú, szürkeszínű. Falánk ragadozó. 
Húsa jóízű, de szálkás. Halastavakba ritkán 
telepítik. Februárban ívik.

A pisztráng. Hegyi patakok vizének fa
lánk ragadozója. Gyakori az Amerikából át
telepített szivárvánjyos pisztráng, testén 
fekete'pettyekkel. Húsa szálkátlan, kiválóan 
fínomízű. Márciusban ívik.

2S8
Mesterséges halastavak. Természetes mélye

dések is lehetnek forrás- vagy esővízzel, 
többnyire azonban mesterségesen készítjük 
a tavat, de sohasem ásással, hanem duzzasz
tással. A kiszemelt helyet 2 m magas, tete
jén 1-5 m széles, gátakkal vesszük körül s a 
víz időnkénti leengedésére zsilipet építünk. 
A gátak építéséhez való földet a gátak belső 
oldalán ásott árokból vesszük. Ez az árok 
lesz a halágy, melyben . a leengedett vizű 
tónak halállománya összegyűlik s az utolsó 
szemig kihalászható. A tó vizének mély
sége 1— 1-5 m legyen. Külön épített lankás, 
gyepes partú kisebb tavakat használunk az 
fvásra és külön készített mélyvizű tavakat 
az átteleltetés számára. Ez utóbbin állandóan 
friss vizet ■' folyatunk át, hogy a halaknak 
elegendő oxigénjük legyen. Áz ívótavakban 
leikrázott tény észhalak ivadékait 15 napos 
korukban helyezzük át a nagyobb tavakba. 
Kát. holdanként 300— 350 darabot -f- 50% 
veszteségi többletet. A  halastó kát. holdja 
sikeres gazdálkodás esetén 70— 100 kg halat 
eredményez. Ha trágyázzuk a tavat (hol. 
dánként 75 kg komposzt és műtrágyát szórva 
be a tóba), vagy ha külön etetjük a halakat 
(holdanként 300— 400 kg daráltcsillagfürt-f- 
mész keverékével), a húshozamot kétszere
sére emelhetjük.

Á h á z  k á r o s  é s  v e s z é l y e s
á l l a t a i

A légy. Az ember egyik legkellemetle
nebb élettársa, egyben veszélyes betegsé
geknek (tífusz, tüdővész, kolera, vérhas, 
ragadós szemgyulladás stb.) terjesztője. 
A legyet minden eszközzel irtanunk keli.

A légy természetrajza. A házi légy az ízelt
lábúak állattörzsébe tartozó kétszárnyű 
rovar. Teste fej, tor és potrohból áll. A fe
jen két hatalmas összetett szem, két rövid
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é. á b r a . Baloldalt a légy feje oldalról. 1. Összetett 
széni. 2. csápízek, 3. csápsörte, 4. ta p o g a tó . 5 . sz ít ó  

nyelv, jobbról a lé g y  táplálkozás közben

csáp és egy tölcséralakú szívó nyelv van. 
Ezen át ereszti ki nyálát s a szilárd tápanya
got először feloldja s aztán gyomrába szívja. 
A folyadékot közvetlenül felszívja s potro- 
hában lévő begyében gyűjti össze. A légy 
egyszeri táplálkozáskor gyakran saját test
súlyának felével egyenlő súlyú táplálékot 
vesz fel, ez gyorsan keresztülmegy a bél
csövén s a meg nem emésztett s fel nem szí
vódott táplálékokat a végbélnyíláson át ki
üríti (légypiszok). Ezek azok a sötétszínű 
pontok, amelyek nyáron a ritkán mosott 
ablaküvegeket belepik.

A légy az üvegen és a mennyezeten is 
jól tud futni, mert lábainak végén két-két 
ragadós tapadópárna s két-két karom van. 
Egész testét ritkásan elhelyezett durva 
szőrök fedik. Ezekre a szőrökre és nyelvének 
tölcséres peremére tapad rá az a sok piszok, 
amit aztán a légy magával hurcol.

A légy petéből fejlődik. A nőstény légy 
egyszerre 100— 150 petét rak s ezt egy nyá
ron négyszer is megismétli. A petéket trá. 
gyadombba, sertés- és lótrágyába, konyha
szemétbe rakja. Az 1 mm hosszú fehér pe
tékből 1— 2 napon belül kifejlődik a rend
kívül mozgékony, 2 mm hosszú fehérszfnű 
lárva, a nyű. Ez 4—5 nap múlva bebábozó- 
dik s további 5— 7 nap muiva kibújik a 
kész légy. A kikelt légy további 2 hét muiva 
már ivarérett s ő maga is rak petét. így meg
érthetjük azt, hogy egy légypárnak fiai, 
unokái és dédunokái egy nyáron milliárd- 
számra felszaporodhatnak. Ha csak 50 
peterakó legyet veszünk alapul, akkor az 
egymásután következő nemzedékek szá
mát a következő sorba állíthatjuk : 50—  
2500— 125.000— 6,250.000 —  312,500.000—  
15.615,000.000, tehát a szépunokák száma 
15 és fél milliárd. Ha most figyelembe vesz- 
szük, hogy az egyes generációk négy hét 
alatt szintén ivaréretté lesznek s maguk is 
tovább petéznek, úgy a hímekkel együtt 
egyetlen légypár ivadékai a májustól októ
berig terjedő hat hónap alatt 203.500.092. 
000.000.000.000.000.000.000.000 kiolvasha- 
tatlan számra szaporodnának. Ez a kis szá
mítás némi képet adhat nekünk a légy rend
kívüli szaporaságáról. Természetesen a le

gyek ilyen óriási tömege a valóságban nem 
fejlődik ki, mert főképpen a nyűvekből mér
hetetlen sok elpusztul, de még mindig ma
rad annyi, hogy a légy' kellemetlenné ég 
veszélyessé tegye számunkra a nyári hóna
pokat.

Hogyan terjeszti a légy a betegségeket? 
Mindenre rászáll, ami a szeme elé kerül. 
Rászáll az emberi és állati ürülékre, az osz
lásban lévő dögökre, egy csomó baktérium 
és szenny van már a nyelvén és lábain 3 
utána berepülve szobánkba, rátelepszik az 
előttünk lévő görögdinnyére, kenyérre, 
tejesüvegre stb. A  baktériumok nagy része 
elevenen hagyja el bélcsatornáját s az ürü
lékével továbboltja ezeket a légy. A gyer
mekek nyári hasmenését, mely az 1— 2 éves 
gyermekek nagy százalékát elragadja, to
vábbá a vérhast, tífuszt, legtöbbször a légy 
terjeszti.

Védekezés a tegyek ellen. Tartsak távol 
Őket a lakásunktól, amennyire lehet : szo
bánkat este és hajnalban szellőztessük, 
Lehetőleg sötétítsük el a szobát, kis rést 
hagyva az ablakon, melyen át a legyek a 
külső világosság felé kiröpülnek. Helyez
zünk légy- vagy szúnyoghálót az ablakokra 
s használjunk ragacsos légyfogókat. Mindez 
azonban csak hTú védekezés. Eredményes ki
irtásához az kellene, hogy tenyésztőhelyeit, 
a trágyadombokat tüntessük el. Hogy ez 
egyáltalában lehetséges, azt Budapest és 
más tiszta vidékiVárosaink példája mutatja, 
ahol nem hagyják a trágyát szabadon s így 
a légynek nincs peterakásra helye. (Kivétel 
csak az ostrom utáni nyár volt, amikor a 
sok fedetlen hulladék miatt a legyek Buda
pesten is soha nem látott mennyiségben el
szaporodtak.) Faluhelyen azonban más a 
helyzet, itt a trágyára szükség van a földek 
javítása céljából, azonban itt is meg kell 
akadályoznunk a legyek túlzott elszaporo
dását. Az egyetlen célravezető eljárás a 
trágya lefedése. Ennek olcsóbb megoldása 
az, hogy a trágyadombot kátrányos pony
vával lefedjük. Biztos eredményt azonban 
háromrekeszes, vasajtós beton trágyatelep 
nyújtana csak s ebből is a trágyát hetenként 
egyszer ki kel! hordani. Az egyheti trágya- 
mennyiségré méretezett kamrák közül az 
első heti trágya kerül az első kamrába, a 
következő a másodikba s az azutáni a har
madikba. A levegőhiány és a magas hőmér-

y .  á b ra . A légy emésztőszerve.
1. Száj, 2. előgyomor, 3. emésztőgyomor, 4. b 

5, utóbél, 6- végbél
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260 . . .
sáidet a lárvákkal hamarősas v é g e z .  A h|. 
romháti érés során a trágya annyira elbom- 
ük, hogy további légytenyésztésre alkalmat
lan s. kihordható a szabadba- A negyedik 
heti trágyamennyiség tehát ismét az első 
kamrába jut és így tovább- Gyüjtőgödörnél- 
küli árnyékszékek ürülékét időnként bórax- 
oldattal fertőtlenítsük (1 ms vízhez 3 kg 
bóraxot számítva). Vérhasjárvány esetén 
ételeinket fokozottabb mértékben óvjuk a  
legyektől, a gyümölcsöt pedig legalább két 
vízben jó! mossuk meg, mielőtt megennénk. 
Tífusz felléptekor a beteg ürülékét forma- 
iinnal vagy szublimáttal fertőtlenítsük s 
minthogy az ivóvízbe és a tejbe oltja át a 
légy a tífuszbaciilust, az ivóvizet a leggon
dosabban zárjuk el a légytől, a tejet pedig 
csak forralva igyuk meg. Ha gondosan já
runk el, sok betegségtől és kellemetlenségtől 
óvjuk meg magunkat.

A légynek sok természetes ellensége is 
van : jóformán minden nálánál nagyobb állat 
üldözi, de a pókok, békák, gyíkok, énekes- 
madarak különösen sokat pusztítanak ei 
belőlük.

Házi bolha. A?, ember egyik kellemetlen 
élettársa. Vöröses-fekete színű, 2— 4 mm 
hosszú szárnyatlan rovar. Teste oldalról 
lapított. Harmadik lábpára erős ugróláb. 
Két egyszerű szeme van, szájszervei szúró
szívók. Torszelvényei szabadok, potroha 9 
szelvényből áll. Az ember testén vért szív és 
mérgező nyálával kisebb bőrgyulladást 
okoz. Petéit a padló repedéseibe, a porba 
rakja. Hat nap alatt kelnek ki a fehárszínű, 
fénylő, 2 mm hosszú lárvák, melyek az 
emberre közömbösek, mert rágó szájsze- 
veikkel szerves hulladékot esznek. Kétheti 
lárvaállapot után bebábozódnak s a bábból 
12 nap múlva kelnek ki a bolhák. A háziálla
tok bolhái közül a kutya- és a macskabolha 
szokott még kellemetlenkedni az embernek.

Legjobb védekezés ellenük a tisztaság. 
A  padlórepedéseket be kell tömnünk, a 
padlót beeresztővel és viasszal fel kell fénye
sítenünk. Ha mégis elszaporodnának a bol
hák. akkor perzsa rovarporral (perzsa ka
milla, Pyrethrum roseum összeőrölt virá
gának pora) be kell hintenünk a gyanús 
helyeket. Újabban Gesarol, D. D. T., GG 
néven különféle porokat és zsírban oldódó 
vegyületeket hoznak forgalomba. Ha a bol
hákkal érintkezésbe jönnek (kontakt mér
gek), a bőrön át felszívódnak és megölik a 
rovarokat.

Házi poloska, őshazája Szíria, Palesztina, 
Kis-Ázsia. Valószínűleg a denevérek vér
szívója volt s ezekkel már az ősember bar
langlakásaiba iseljutott. Ma már nincs olyan 
városi ember, akit ne bántott volna ez a kel
lemetlen szagú, undok éjjeli rovar.

Az ágyi poloska a félíödelesszárnyú rova
rok rendjébe tartozik, szárnyai azonban tel-
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feset! eíesökevlnyesedtek. SamisvSrcs teste
lapos, kiéhezett állapotban papfrvékony- 
ságú. Szúró-szívó szájszerve a fej alsó olda
lán hátrafelé hajló esőrszerű szipóka. A  há
rom gyűrűből álló tor első része pajzsalakű, 
a második és harmadik gyűrű összenő. Pot
roha csaknem köralakú. 8 szelvényű. A hím 
potrohvége hegyes, a nőstényé lekerekített. 
A hasoldalon a harmadik lábpár tövén kis 
lemezzel fedett bűzmirfgye van.

Petéit a lakás rej
tett zugaiban helyezi 
el, hacsak az a hely 
nem nyirkos. így ágy
deszkák, bútorok re
pedéseibe, képkeretek 
mögé, tapéták, felhó- 
lyagosodott vakolás, 
falfestés üregeibe, fai- 
bavert s kihúzott szeg 
helyébe, függönyök re- 
dőibe stb. A peték l 
mm hoszszú, fehérszf- 
nű, fedéllel ellátott 

Felső kép: a házi poloska karcsú tokocskák. A 
, , nősténye. peterakás ideje nem

A’SÓ  ̂a z ip ó k á joska korlátozódik a nyári 
hónapokra, mert ked
vező hőmérséklet (20 

-—25“ C) és jó táplálkozás esetén egész 
éven át tarthat. A nőstény naponta 
4— 5 petét rak. 12" C-nál alacsonyabb hő. 
fokon a peterakás elmarad. A petékből lár
vák kelnek ki. amelyek vérrel táplálkoznak 
s épúgy gyötrik az embert, mint az öreg 
poloskák : ötször vedlenek s átlagosan 6 hét 
alatt ivarérettek lesznek. A lárváknak II.,
III. és IV, potrohgyűrű-szegélyén, a hát
oldalon vannak a bűzmirigyei.

A poloska éjjeli állat, a mesterséges fényt 
sem szereti, nappal csak akkor bújik elő, ha 
sokáig koplalt. Tápláléka emberi vér, de, 
szükségből kutya, macska, egér, patkány, 
baromfi vérét is megcsapolja. A vérszívás 
1— 2 percig tart s átlagosan a hím 4, a nős
tény 7 milligramm vért szív ki. Ha jólla
kott, búvóhelyére tér vissza s 2— 3 napig 
nem táplálkozik. Ez az oka annak, hogy a 
poloska betegségcsirákat —  legalább is a 
mi klímaterületünkön —  nem olt át az em
berbe. Szúrása a nyálában lévő véroldó 
anyagok hatására égető fájdalmat és visz
ketést okoz. Szívós természetével a kopla
lást és hideget hosszú hónapokig bírja. 
A  meleg iránt azonban érzékeny. Éhező 
poloskák a nagy melegben (30° C) tíz nap 
alatt elpusztulnak. A 45" C-on felüli meleg 
petéivel együtt egy óra alatt biztosan megöli.

A  poloskák elleni védekezés meglehetősen 
nehéz feladat. Valamennyit távol kell tar
tani a lakástól. Nyáridőben azonban, ha egv 
lakásban nagyon elszaporodnak, vándorútra 
kelnek, kimásznak a ház falára, a vízveze
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téki, gáz- és fűtőcsSvek mentén átköltöznek
a szomszédos lakásokba s ott megtelepsze
nek. Kávéházbál, szállodából, más lakásból, 
villanyosról, vonatból magunk is hazahoz
hatunk egy-két vándor poloskát s ha nem 
'.•esszük időben észre,ezek elszaporodhatnak. 

.Elővigyázatosságból tömjünk be minden 
rést a falon, a képek hátlapját ragasszuk le.

Ha már befészkelték magukat a poloskák, 
ki kell irtanunk őket. E célra petróleumot, 
be nzint, benzolt használnak permet alak
jában, de egyik sem ér sokat. Próbálkozha
tunk szénkér.eggel is, de ez még cigaretta
parázstól is felrobban s tűzveszéiyessége 
miatt nem ajánlható. Megölhetjük őket hő
vel : pl. ha nyári melegben alaposan befű- 
tünk, a szoba levegőjét 45° C-ra könnyen 
felmeíegithetiük. Ez a meleg biztosan végez 
a poloskákkal. Az a veszély azonban fenn
áll, hogy az ember sem bírja ki az ilyen 
meleget s a szobába belépő könnyen hő
gutát kaphat. Az egyetlen célravezető mód, 
amely a petéket is elpusztítja, a ciánczás. 
Minthogy azonban a ciánhidrogén rendkívül 
erős méreg (egy mély szippantás belőla 
megöli az emberi), ezzel csak külön engedély
hez kötött ciánozó vállalatok foglalkozhat
nak. Újabban sikeresen használják a 
Gesarol, D. D. T., C-. G. készítményeket, 
porban vagy permetezve poloskák ellen 
(kontakt mérgek). A petéket ns.m teszik- 
tönkre, csak a velük érintkezésbe kerülő 
rovarokat.

Tetvek. Az ember külső élősködői. Testük 
lapos, szárnyuk nincs. Rövid ízelt iábaik 
karmai zsebkéspengéhez hasonlóan behajt
hatok, ezekkel kapaszkodnak a szőrszálakba. 
Szajszervsik szúró-szívók. Testük fej-, tör
és potrohra tagozódik. Vérszívás útján táp

találkoznak. Át
alakulás nélkül fej
lődnek. Az embe
ren két fajuk gya
kori : a ruhatetű 
és a fejtetű.

A ruhatetű 3— 4 
milliméter hosszú, 
fehérszínű rovar. 
A ruhában, főkép
pen az alsóruhá- 
ban tartózkodik, 
de várszívásra a 
test szőrteien terü
leteit keresi fel. 
Kedveit tartózko
dási helye a derék- 
és nyaktáják. Egy 
nőstény 70—80 pe
tét rak s ezeket a 
ruha rostjaira vagy 
a testszőrokra erő
siti. 3— 4 nap múl
va kikelnek a fia
tal tetvek, melyek
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, 3 hét múlva 'tesznek 1 varéretté. A ruhatetű
á foltos láz (kiütéses tífusz) terjesztője. 
Ha a tetű befészkelte magát a ruházatba, s> 
testet forró szappanos vízzel kell lemosni, » 
ruhát pedig ki kell főzni. D. D. T Gesarol 
G. G. készítményeket por alakban a ruhábj 
szórva, a ruhatetvek elpusztulnak.

A fejtetű kisebb az előbbinél s kizárólag * 
hajban tartózkodik. A nőstény 50 petét rak 
a hosszabb hajszálakra. 6— 8 nap múlva kei 
ki az új ivadék s kb. 18 nap múlva fejlődik 
ki a rovar.

A tetvek szúrásukkal viszkető^ fájdalmat 
keltenek s a kényszerű vakarózás során 
genyedés, fekélyesedés állhat elő.

Az eltetvesedett fejet vízzel lemossuk, sú
lyosabb esetekben petróleummal vagy peru- 
balzsammal kenjük be.

A svábbogár a péküzietek, élelmiszerkeres- 
kedísek kellemetlen és undorító rovara. 
Sok kárt nem csinál, mert csak hulladékok
kal táplálkozik. Irtására legbiztosabb szer 
a cián, de egyszerűbb s az emberre veszély- 
teslnebb módon is eredményt érünk el, ha 
pl. bórax és porcukor 1 : 1 arányú keverékét 
szórjuk szít a svábok búvóhelyein. Még ha
tásosabb a poralakú fluórnátrium liszttel és 
porcukorral keverve, de ennek pera a felhln- 
téskor ne kerüljön a szájunkba, mert az em
berre is mérgező. Jó csalogató fogókészülék 
az, ha A lavórba sört öntünk ki s melléje fel
járó fapálcikákat helyezünk. A svábok a 
szagra felmásznak a pálcikákon s bepottyan- 
nak a sörbe.

A ruhamoly 12— 14 mm szárnyterjedelmű,
sárgásszínű, selyemfényű kis lepke. Hernyói 
a ruha- és bútorszöveteket rágják össze. 
Az elhanyagolt lakásokban kártételük jelen
tős lehet. A moíyhernyó a szövetben finom 
szálakból messzemenő csatornát sző, ebben 
bábozödik be. Szaporodása folytonos, ta
vasztól őszig, sőt fűtött szobában még télen 
is tart. Az ellene való védekezés lényege az 
állandó gondos takarítás. A lepke a petét 
egyenként rakja le s nem ragasztja a szövet
hez, azért poroláskor, keféléskor a pete 
legurul s könnyen eltávolítható. Távoltar
tására legjobb szer a gtobol, de ahogy elil
lant, újjal kell pótolni. Biztos kiirtása cián
gázzal történhetik.

A rükatka az ember bőrén élősködő pák- 
szerű apró állatka. Hossza 0 2 —--04 mm, 
zömök teste tagolat
lan, 8 rövid lába hosz
szú sert ékben végző
dik. Száiszervaí rágók.
Szeme nincs, belső 
szervei fejletlenek. A  
fejlődésben lévő atkák 
(lárvák) az ember bő
rén mászkálnak s kellő 
fejlettséget éléivé, pá
rosodnak. A hímek el
pusztulnak, a nőstá-
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Felsó k ép : fej tetű hímje 
Alsó kép : ruhatetű 

nősténye
t o . á b ra .  

A rühatka



nyék befurakodnak a bőrbe s a hámréteg álső'
szintjében járatokat fúrnak. E járatokat a 
közben lerakott peték s az atka ürüléke 
tölti ki. Kb. 30 pete lerakása után a nőstény 
is elpusztul. A petékből kikelő lárvák a bőr 
felületére rágják magukat, majd párosodnak- 
s Így élőiről kezdődik a fejlődési menet. 
Egy nemzedék élettartama peteraktástól az 
újabb peterakásig átlagosan 6 hét. A rühös- 
ség erős viszketéssel s a felvakart bőrfelü
letek esetleges elgenyesedésével jár. Leg
gyakrabban a hónaljban, csuklón, mellen 
jelentkezik, a fejet azonban elkerüli. A testet 
rühkenőccsel, vagy „novoscabln‘‘-oIdattal 
három egymásutáni napon teljes egészében 
be kell kenni, azután meleg szappanos 
vízben lefürödni, a fertőzött ruhát pedig 
ki kell főzni. Közvetlen érintkezés útján 
a rühösség elkapható.

A M E Z Ő G A Z D A S Á G  
K Á R T E V Ő I

A gazda élete örökös harc és munka. 
Mint állandó és sokszor kiszámíthatatlan 
tényező kapcsolódik bele a termelésbe az 
időjárás, amelynek mostohaságait nemcsak 
magának kell tűrnie, hanem folyton szá
molnia kell azzal is, hogy az időjárás előre 
nem látható fordulatai milyen hatással 
vannak növényeire és állataira. Kedvező 
időjárás mellett szépen díszük minden, de 
amikor fagyok, zivatarok, túlságos száraz
ság, ártalmas hosszú esőzések, mindent el
perzselő meleg jön, résen kell állania, hogy 
ne találják készületlenül növényzetét, és ha 
már kárt okoztak, kevesbíteni tudja az 
okozott károkat.

A növényvédelem első része ezekkel az 
időjárásokozta bajok elhárításával és meg
előzésével foglalkozik. A növényvédelem 
másik része a gazdasági terményeinket 
károsító állatok leírását és az ellenük való 
védekezést foglalja magában, míg a har
madik rész az élősködő növényekkel és 
gombabetegségekkel, valamint azok leküzdé
sével és megelőzésével foglalkozik.' Lehe
tetlen itt olyan részletes tanácsokat adni, 
amelyek minden esetben megadják a 
gazdának az útmutatást s emiatt min
denből csupán a legfontosabb dolgokat 
ragadjuk ki.

A g a z d a s á g i  n ö v é n y e i n k e t  
k á r o s í t ó  á l l a t o k

A kár és haszon emberi szempontokat 
és emberi érdekeket szolgál. Magában a 
természetben nincs kár és haszon, mert az 
anyag fennmaradása örök és a természet
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összes élőlénye! bizonyos egyensúlyi "hely*
zetben vannak egymással, amelyet nagyon 
megbontani sokszor akkor sem tanácsos, 
ha közvetlen érdekeink úgy kívánnák. Mi 
itt a káros állatokról beszélünk, de olva
sóink sokszor tudni fogják, hogy ugyan
akkor elhallgattuk az illető állat hasznát, 
amely kisebb kártételénél.

A gazdaságra káros állatokat az emlősök, 
madarak és rovarok családjában találjuk.

A r á g c s á l ó k
azok az emlősök, amelyek érdekes fogszer
kezetük révén arra vannak kárhoztatva, 
hogy többet rágjanak, mint amennyi takar
mány testük fenntartásához szükséges. 
Fogaik állandó növekedésben vannak s ha 
a .rágást elmulasztanák, annyira kifejlőd
nének, hogy képtelenek lennének az evésre 
és elpusztulnának.

A  mezei nyúl pl. nyugodtan rághat 
nyáron dúsan fejlődő növényeink között, 
mert számba se vesszük, de már télen, 
amikor az éhségtől kergetve, gyümölcs
fáink kérgét rágja körül és a kéreg alatti 
nedvszívó zöld réteget átrágja, már véde
keznünk kell ellene. Ez a védelem abban 
áll, hogy fáinkat még a tél beállta előtt 
náddal, kenderkóróval, füzvesszővel, vagy 
újságpapírral kötjük be. Leginkább az 
almafacsemetéket kell védenünk, a körtét 
már kevésbbé támadja meg, a szilvát 
pedig csak végső szorultság esetén.

A szürke bundájú ürge a földben él, 
kaparó lábai gyengék és emiatt inkább 
homokos földeken -tanyázik. Minden gabo
nafélét megeszik. Védelmet nyújt ellene, 
ha kiöntjük a földből és agyonütjük. 
Hasonló módon védekezünk a sárgafekete 
bundájú és már kötöttebb talajokon ta
nyázó hörcsög ellen.

A mezei egér (pocok) időközönként nagy 
mértékben elszaporodik és 3— 4 évenként 
egérjárás szokott fellépni, ami a mező- 
gazdaságban felbecsülhetetlen károkat okoz. 
Az egérkár csak úgy kerülhető el, ha az 
égér irtását a gazda rendszeresen, ősszel és 
tavasszal elvégzi. Így megakadályozhatja 
az egerek szaporodását. Könnyebb a ve
szélyt megelőzni, mint a már tömegesen 
mutatkozó egeret kiirtani. A gondos gazda 
már akkor is irtja az egeret, ha kevés van 
belőle, mert ilyenkor lényegesen kevesebb 
költséggel érheti el célját.

Különös gondot kell fordítani ősszel a 
lucernásokban és lóherésekben az egerek 
irtására, mert ősszel leginkább ide húzód
nak, szétrágják a gyökérzetet, aláaknázzák 
á talajt, úgy hogy kissé keményebb télkor 
a hideg levegő behatol az egérjáratokba és 
kifagyasztja a növényzetet. A táblákon 
ilyenkor nagy foltokban mutatkozik -a

263
pusztulás, úgyhogy a lucernást és íőherést
legtöbbször ki kell szántani,

Gyakran megtörténik, hogy az őszi irtás 
után. a hanyag szomszédoktól tavasszal 
újabb egérvándorlás történik. Ha tehát 
egeret észlelünk, haladéktalanul hajtsuk 
végre az irtást, mert különben kalászérés
kor az egér igen nagy károkat okoz. Alul 
elrágja a szalmát, a kalászt ledönti, hogy 
magvait megrágja. Sokkal több kalászt 
dönt le, mint amennyi élete fenntartásához 
szükséges, s kártétele holdanként gyakran 
1— 1 y2 q termésveszteséggel jár.

Még kis egérjárás esetén is hasznos az 
egér irtása, mert gondos és tervszerű mun
kával kát. holdamként már 3/4 kg. Árváim 
kirakásával is teljes eredményt érhetünk 
el. (Foszforos készítmény mezei egér és 
lótetű ellen.) Csak nagyobb egérjárás esetén 
kell, különösen lucernásokban, vagy heré- 
sekbén, holdanként y2. végső esetben pedig 
1 kg Arvaünt kitenni.

Gazdaságokban, különösen az istállók 
körül s háztartásokban is igen nagy gond 
a patkányok elszaporodása. Irtásuk tö
mény Arvalin-porrai, kellő körültekintéssel 
biztosan elvégezhető.

K á r o s  m a d a r a k
Ki ne látta volna hasznát és rovar

pusztító munkáját is a verébnek? De azért 
mégis rengeteg kárt tud okozni a gabona 
érésénél, sőt egész év alatt, ha a magtárban 
végzett pusztítását is hozzászámítjuk. Á 
koránérő gabonafajtáknak valóságos átka. 
így az őszi árpának, a csupaszfejű koránérő 
búzának stb. Legjobban pusztít falvak, 
fák és vizek közelében. A közismert el
riasztó módokat (madárijesztő, csörgetők) 
elhagyva megemlítjük, hogy egy karóra 
felakasztott májdarab is jó szolgálatot 
tehet, mert odaosalja a ragadozó madara
kat, amelyektől a veréb fél.

A seregély nagy csoportokban jár és fol
tonként eszi meg a gabonavetést. A legelő 
állatoknál szívesen látott madár, mert sok 
élősködő rovart elpusztít, inkább elriasz
tásával védekezzünk, mint pusztításával.

A  varjúfélék leggyakrabban az elvetett 
kukoricában és ősszel az érőfélben lévő 
csövekben okoznak károkat; Igen jó rovar- 
pusztítók, különösen kapásnövényeink kö
zött. A  rovarpusztításban a szürke varjú 
vezet. Inkább riasszuk ezt is, mint pusz
títsuk. Ha azonban a varjak túlságosan el
szaporodnak, különösen tavasszal, ellepik 
a fiatal vetéseket és a sorokban végigha
ladva, kihúzzák a fiatal növényeket, hogy 
a csírázás első szakában lévő magot elfo
gyasszák. Ha nem találnak elegendő ro
vart, a vetőmag nyomában haladva, ki
szedik a földből. Ezért sok helyütt célsze- 
sűnek, látszik a varjak irtása, ami leg»

Inkább télen történhetik, amikor még hó-, 
takaró lepi el a földeket. Arvalinnal kevert 
csalétekkel pusztítjuk.

A rigó a szőlő- és gyümölcsgazdák réme. 
Kedvenc eledele a cseresznye, meggy, szőlő, 
dió. Különösen ott okoz sok kárt, ahol a 
szőlőhöz, gyümölcsöshöz erdő van közel. 
Tegyünk a megtámadott fákra egy kalit
kába macskát, lássuk el élelemmel, ivó
vízzel. Több haszna lesz ennek, mint bár
milyen drága puffogtató automata szek
rénynek.

A madárvilágból sok hasznos ismerősünk 
van, amelyeket védenie kell a gazdának. 
Ilyen hasznos madarak a cinkék (egy 
cinkepár ivadékaival együtt évenként 75 
kg rovart pusztít el), vörösbegy, pintyőkék, 
ökörszem stb. Ezek számára ősszel helyez
zünk ki gyümölcsösünkbe fészekqdukat és 
nagy hóban, hideg télben lássuk el őket 
élelemmel (dió, húsdarabok, tepertyű, 
olajos növények magva! stb.)

A r o v a r o k
A rovarok a növényvilág legnagyobb kár

tevői. Milliárdokra rúg az a kár, amit egy 
esztendő alatt világszerte okoznak a termés
ben. Az ellenük való védekezés minden 
gazdának legfőbb gondja.

Ősidők óta ismert ellenségei a gazdák
nak a sáskák, amelyekről a biblia is meg
emlékezik. A vándorsáska hazája Európa 
délkeleti részén, s Ázsia nyugati részén (Dél- 
Qlaszország, Kis-Ázsia) van. Nálunk ma már 
kevesebb károkat okóz. Á marokkói sáska 
hazája Afrika északnyugati része, ahonnan 
Spanyolországon keresztül szokott hozzánk 
jönni. Nyakán fehér kereszt van, innen 
másik neve: í keresztes sáska. Az olasz 
sáska nem tud lényegesebb kárt okozni, 
mert egy járványos betegség lép fel közöt
tük, amely emberi beavatkozás nélkül pusz
títja el. A sáskák petéiket nagy pusztasá
gokra rakják le egy földbeépített, cement- 
keménységű ' csőbe. Ebből kelnek ki a kis. 
sáskák, amelyek alig hangyanagyságúak s 
teljes kifejlődésükig ötször vedlenek. Ha a 

azda sáskát vesz észre, azonnal köteles a 
atóságnak jelenteni, hogy pusztításáról 

idejekorán gondoskodjon. Sáskairtó taligák
kal tapossuk el és árkokat ássunk útjába, 
amelybe szalmát teszünk s ezekbe beleker
getve, a szalmát meggyujtjuk. A sáskák 
minden növényt megrágnak, sőt nagyobb 
rajok még a szaimaíedelű házak fedelét is 
leeszik.

A lótetű vagy lóféreg a mezei tücsök rokon
ságába tartozó egyenesszárnyú rovar. Ha
talmas rágói, erős ásólábai vannak. Első 
kisebb szárnyai bőrneműek, a hátsók na
gyobbak és hártyásak. Hossza 4—5 cm. 
A porhanyós, humuszos talajokat szereti, 
homokban nem tartózkodik. A kertek, kt*



sebb mértékben a szántóföldek kártevője, a
virág- és zöldségkertészek réme, de nem 
kevésbbé keseríti el a parkok gondozóit. 
Növényevó, minden növényt megrág, s 
emellett pusztítója a hasznos gilisztának is. 
Föld alatt él, csak a júniusi párzáskor jön a 
felszínre s utána a nőstény 200— 300 fehér 
köleskásaszemre emlékeztető petéjét a fel
szín alatt 10— 12 cm. mélyen kikapart 
tojásalakú üregben helyezi el. Egy hét múlva 
kikelnek az álcák, kezdetben rothadó növé
nyi részekkel táplálkoznak, de hamarosan 
áttérnek az élőnövények pusztítására. Az 
álcák ötszöri vedlés után a kővetkező 
júniusra lesznek ivarérettekké.

Természetes ellensége és pusztítója a 
vakondok, de az embernek is védekeznie 
kell ellene. A lótetű a föld színén kis alag- 
utakat készít, ezeket kövessük ujjunkkal 
így esetleg megtaláljuk a fészkét, ahol a 
családot irthatjuk. Helyezzünk az alag- 
utakba mázas, vagy zománcozott edénye
ket, ha ezekbe beleesik, nem tud mene
külni. Az őszi ásáskor a föld alatt tenyérnyi 
mélységben helyezzünk el friss lótrágyát, 
fedjük be földdel, jelöljük meg helyét és 
tavasszal, a fagy megszűnte után, azonnal 
keréssük fel a fészkeket és pusztítsuk el az 
ott telelő lóférgeket. Kihordáskor gondosan 
vizsgáljuk át a trágyát, mert a szántóra 
rendesen a trágyával kerül ki. Ez az eljárás 
természetesen nem adhat tökéletes védel
met. Biztosabb az Arvalinnal készített rizs
csalétek.

A legjobban ismert és egyik legveszedel
mesebb kártevőnk a cserebogár. Májusban 
rajzik, estefelé tömegesen lepi el a fákat. 
Lárva állapotában (pajor vagy csimasz) 
3 évig él a földben s a gyökereket rágja. 
A negyedik év tavaszán bebábozódik, majd 
kibújik a föidbői a rovar. Bármely  ̂évről 
meg tudjuk állapítani, hogy cserebogár esz
tendő vólt-e vagy nem, mert csak azok a 
cserebogárévek, amelyek hárommal mara
dék nélkül oszthatók. Rövid földi élete 
alatt a fák lombját pusztítja. Itt párosodik, 
maid a földre rakja petéit és elpusztul. 
Leginkább gyepes területekre, málnásokba, 
epres ágyakba rakja petéit. Különösen esőt- 
len meleg tavasz idején rak le rengeteg 
petét, esős és hűvös tavasz sokat elpusztít 
belőlük s kevesebb lesz a fiasítás. Különö
sen a csimasz kártétele nagy, sokszorosan 
felülmúlja a cserebogárét. Egész répatáblá
kat, burgonyaültetéseket, kerteket tesz 
tönkre a föld'alatt rágva. Soros termények
nél úgy védekezünk ellene, hogy megfigyel- 

. jük a csak alig elhervadt növényeket, eze
ket kiásva, ott találjuk alatta a csimaszt. 
Kerti ágyásokat úgy védünk meg, hogy 
valami kisebb értékű növényt ültetünk 
közbe (pl. salátát, amit nagyon szeret) és 
ennek hervadását figyelve, kiássuk és el

264
pusztítjuk. t5rfás! károkat tekét szőlődre*,
vényekben is, ahol nem irtották ki a talaj 
mélyszántása alkalmával. Ilyen helyeken 
kötözzük be ültetés előtt a szőlődugványo
kat kukoricaszár éles héjával, vagy tegyünk 
minden tőhöz kevés olyan szalmaszecskát, 
amelyet előzetesen 2— 3 napig 10 1 víz és 
300 g vasgálic (zöldgálic) oldatában áztat
tunk.

A fákon pusztító bogarakat a hajnali 
órákban, gémberedett állapotukban, várat
lanul erős ütéssel lerázzuk a fáról, a lehul
lott bogarakat forró vízben megöljük. 
A cserebogár szárítva télen át jó baromfi- 
eleség. Mésszel rétegezve trágyának is 
használható.

A darazsak a szőlők és gyümölcsösök kár
tevői. Erdélyben 1934-ben annyira elszapo
rodtak. hogy kártételük addig soha nem 
tapasztalt mértékig fokozódott. A darazsa
kat legjobb télen a fészkükben irtani, 
amikor dermedt állapotban vannak a föld
ben. őszi irtásuk kétféle. Befőttes üvegek 
száját bekötjük hártyapapírral, melyen egy 
ceruzavastagságú lyukat ütünk. Az üvegbe 
kévés mézzel és ecettel kevert vizet töl
tünk. A darázs bemászik az üvegbe, de ki
jönni nem tud. A másik módszer az, hogy 
nappal megfigyeljük a fészküket és az 
egész szőlőt bejárva, a fészkeket fehérre 
meszelt pálcikákkal jelöljük meg. A fész
kekbe éjjel egy karóval lyukat szúrunk, 
1— 2 deci benzint öntünk beléjük és a lyukat 
nedves földdel betömjük. Másnap a fészke
ket kiássuk, bennük a darazsakat elpusz
tulva találjuk.

A  vetési pattanóbogár barnásfekete színű, 
1 cm. hosszú, fedelesszárnyú. Torának és 
potrohúnak érintkezési pontján erős izom- 
zata van, s ezzel nagy magasságba veti fel 
magát, ha hátára fektetjük. Többnyire 
nyári estéken repül. Álcáját drótféregnek 
nevezik, mer.t olyan, mint egy többszörösen 
gyűrűzött rézsodrony. Az álca teste ke
mény, t$hb évig fejlődik és minden gazdá
sági növényünk gyökerét megrágja. Ahol 
nagyon, elszaporodik, ott kipusztítja a ter
mést. Különösen a cukorrépát, takarmány- 
répát, burgonyát, kukoricát szereti. Ha a 
búzavetésben tesz 
kárt, ezt kisebb kor
ban a vetés eísárgu- 
lásáról, kalászhá
nyás után pedig ar
ról ismerjük meg, 
hogy a kalászidő 
előtt elfehéredik és 
ha megfogjuk, tö - 
viből kijön. Külö
nösen a gyomos rr, ebra.
táblákat fenyegeti BaloldaU a v,té5i pattan*, 
veszoly, mert a bogár; Jobboldalt álcája: 
nőstény ezekbe rak- a drótféreg

j.$ petéit. Kártételét tehát főleg gyom. 
mentes gazdálkodással kerülhetjük el. A 
megtámadott területekre —  ha kisebb 
mértékben fordul elő —  rakjunk burgonya
szeleteket és később ezeket összeszedve, 
megsemmisíthetjük a férgeket. A fertőzött 
területet túrassuk fel sertéssel, ez kiszedi a 
lárvákat. Németországban jó eredményt 
értek él a drótférges vetések konyhasóval 
va ló . trágyázása útján is. Egy kát. holdra 
J q konyhasó kell.
. A  földi bolhák szántóföldön a répa és 

kender, kertjeinkben a káposztafélék kár
tevői. A. közönséges földi bolha zöld, ritkán 
kékeszöld, 4 mm hosszú. A veteményekre 
igen veszélyes, mert fiatal leveleiket pusz
títja. Nagyobb tömegekben jelenik meg s 
különösen a káposzta és kalarábé leveleit 
kedveli. A sárgacsíkos földi bolha fekete 
szárnyfedőin kénsárga hosszúsávok van
nak. 2— 2-5 mm hosszú. Különösen a takar
mány- és cukorrépában tesz kárt.'

A földi bolhák szaporodásának különösen 
a- száraz időjárás kedvez. A kertekben ott 
szaporodnak el jobban, ahol kinttelelő 
káposztaféléket (bimbókel, takarmányká
poszta) termelünk és ezeket, valamint más 
káposztafélék hulladékát a kertben hagy
juk. Bogárfogó taligával, Pavlovszki-féle 
bogárfogó kaszával, a kertben bőséges ön
tözéssel, hamu kiszórásával védekezünk 
ellene. Ajánlják a savanyúkáposzta levét 
is, amelyet ugyanannyi vízzel hígítva önte
nek a megtámadott növényre.

.Szántóföldön arra is-vigyázzunk, hogy a 
vadonélő keresztesvirágúakat (vadmustár, 
vadrepce) állandóan irtsuk. A  földi bolhák 
elszaporodása meghiúsítja az okszerű zöld
ségtermelést.

A földi bolhák ellen biztos védekezés a 
bőrméreg és gyomorméreg tartalmú Molex- 
pép porozószer. Négy-öt napon belül vég
zett kétszeri porozás úgy a kerti növények
ről, mint a szántóföldről teljesen eltünteti a 
földi bolhát. A kertészetekben különösen a 
melegágyakban nevelt palánták megvédé
séhez a Molex-pép nélkülözhetetlen. A po
rozás porozógéppel végzendő. Ennek hiá
nyában házi-eszközt (szóró zacskót) lehet 
használni, amely áteresztő harisnyából 
készül.

A  veresnyakú árpabogár április vége felé 
jelentkezik s a fiatal zab és árpa levelein 
tesz kárt. Puhatestű, nyálkás lárvája (árpa
csiga) a levélen hosszúkás csíkokat rág s azt 

" bepiszkítja. Ha a vetésben fehér foltok 
mutatkoznak, tanácsos lekaszálni,, barom
fiakkal, sertésekkel feletetni. Hatásos perme
tezőszer: 100 1 v íz ,-1 kg konyhasó, 4 kg 
oltott mész keveréke, vagy í/t— M>%-os 
Thanol-oldat.

A vetési bagolypille. Sárgásbarna, sötét 
tarkázatú,. § cm szárnyszélességű,, éjjeli

lepke: Szennyeszöld, vagy földszínű hernyó
jának hátán 3 sötét vonal van. A gazda 
»porkukac«, vagy smocskos pajor« néven 
ismeri. Csak éjjel rág, nappal a növény 
tövében, vagy sekélyen a földbe húzódva 
pihen, ősszel a fiatal gabonavetéseket, 
tavasszal a répát és dohányt pusztítja. 
Kártétele igen nagy. Gazos földeken szapo
rodik el, mivel ilyen helyekre szereti rakni 
tojásait. A védekezésnek legsikeresebb 
módja, ha gazmentesen gazdálkodunk. Ki
sebb területen szedethetjük. Sokat elpusz
títhatunk pulykákkal, de irtja a szürke 
varjú is. Gyökeres védekezés a permetezés: 
100 1 vízben 1/4—•% kg Thanolt feloldunk 
és az oldattal a kalászos vetésekben por
lasztva permetezünk. Hatásos a 3 ezrelékes 
dohánylúggal való permetezés is.

A gabonafutrinka a futóbogarak egyéb
ként rendkívül hasznos családjának egyet
len kártékony tagja. A másfél cm hosszú 
fényesfekete bogár a gabonakalász —  fő
képpen árpa —  fiatal szemeit pusztítja.
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ábra. Baloldalt a gabonafutrinka, Jobboldali 
a lárvája

Petéit a gabona tövéhez rakja le s a kikelő 
lárvák (csócsárolók) a kipergett maggal 
táplálkoznak. Amikor a tarló helyére az 
őszivetés kerül, a kisarjadt növénykéket 
kezdik fogyasztani s ezekről tavaszra csak 
összetapasztott, megszáradt levélgomolya- 
gok maradnak. Áttelelve tavasszal folytatja 
pusztító munkáját, majd a földben bábbá 
alakul s miirt kész rovar újra a kalász 
szemeit kezdi ki. Kártevése néha többszáz 
holdra terjed ki. A védekezés lényege a 
gondos vetésforgó s ősszel 3 ezrelékes 
dohánylúggal való permetezés.

Meztelen csiga. Valamennyi csiga káros, 
de míg a házas csigákkal könnyebben el
bánunk, úgy hogy a kora reggeli órákban 
összeszedjük, addig a sokkal kisebb mez
telen csigával, amely főképpen árnyékos 
kertekben szokott elszaporodni, már nehe
zebb a dolgunk. Különösen a gyönge, alig 
kibújt palántákat támadja meg. Éjjel rág. 
Rendkívül szapora, mert hímnős állat s  
párzás után mindkettő szaporít. Irtása 
égetett mészpor kiszórásával is történhetik. 
A  baromfiakat reggeli etetés után eresszük



be égy őráfa a kertbe (kivéve a kotíőst), 
ezek nemcsak meztelen csigát, hanem sok 
tnás bogarat is elpusztítanak. Eredményes 
védekezés a permetezés. (100 1 vízben fél
kiló Arzola-pép. Estefelé permetezzünk és 
Szükség esetén ismételjük még. ) Az olyan 
növényfajtákat azonban, amelyek föld
feletti részét táplálkozásra használjuk, 
Sohase permetezzük.

A gabonalegyek :  a hesszetíi légy, a csíkos
hátú búzalégy, a frit-légy, a fekete búza
légy. A gabonákban (tavaszi, őszí) tesznek 
nagy kárt azáltal, hogy a kikelt és fejlődő 
növényre tojják a tojásaikat és az azokból 
kikerült nyúvek befurakodnak a növénybe, 
azt tönkreteszik. Ha. az ilyen gabonasarjat 
féihasítjuk, megtaláljuk benne a kártevőt. 
A  csíkoshátú búzalégy tavaszi nemzedéke a 
kalásztartó szárrészben turkál s a kalász 
»hasbanmaradását« okozza. A frit-légy nyári 
nemzedéke pedig a kései árpa- és zabveté
sek fejlődő szemeit is bántja. Védekezés:, 
A  tarlót mielőbb lebuktatjuk, kizöldülés 
után leszántjuk, augusztusban, esetleg 
később is még egy-két gépnyomnyi ú. n. 
♦csalogató vetésű vetünk, hogy arra petéz
zék le a légy, ezt azután leszantjuk. Ősszel 
a kései (októberi), tavasszal a korai vetéssel 
előzzük meg a bájt.

A kukoricamoly. A tűzlepkék családjába 
..tartozó, aranysárgaszínű, apró lepke.Szárny
terjedelme 2-5 cm. Júniusban rajzik s a 
fiatal kukoricacímer (porzós virágzat) ágacs
káira rakja petéit. A  kikelő hernyók be
rágják magukat a szárba s a kukoricaszár 
alapszövetében, vagy a csutkában élősköd- 
nek. Itt is bábozódnak be. A fertőzött szá
rak elégetésével védekezhetünk ellenük.

A  gabonamoly a magtárban tárolt szemes 
gabona nagy ellensége. A félcm-es kis 
szürke lepke júniusban a gabonaszemekre 
rakja petéit. A kikelő hernyó a szemeket 
összeszövi és lisztes magjukat kirágja. 
Elérve a 8— 10 mm hosszúságot, a magtár 
fareped éheiben bebábozódik s itt tölti a 
telet. Elszaporodása súlyos kárt okozhat. 
A  tárolt gabona gyakori lapátolásával, 
rostálásával, szénkénegezésével, a deszkare- 
fwüések betömésével védekezhetünk ellene.

Az ormányos bogarak orrésze megnyúlt, 
testük kemény, szárnyuk fedeles szárny. 
Sok közöttük a káros. —  A borsózsizsik a 
borsót károsítja. Tarkahátú bogár, hosszú, 
fonaialakú csápokkal. Petéit a borsó virág
jára rákja. Kikelő lábatlan álcái a puha 
borsószembe rágják be magukat. A  lyuk, 
melyen befúrták magukat, hamarosan be- 

' forr és a szemek kívülről épeknek látszanak.
A  kukac kirágja a borsó belét, benne bábbá,

■ majd bogárrá alakul át. A bogarak egy része 
már a földön kibúvik és télire elrejtőzik. 
Kártevése igen nagy, mert a termést úgy 
mennyiségben, mint minőségben károsítja,
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Védekezés : A borsót olyan hordába tesszük,
amelynek fenekét kivesszük és l hl borsóra 
féldeci szénkéneget számítva, azt egy tá
nyérba öntjük és a borsóra tesszük, majd a 
hordót befödji/t és nedves anyaggal leta
pasztva, 24 ór/.t így hagyjuk. (Á szénkérieg 
gyúlékony és robbanó anyag, közelében 
nem szabad tűzzel járni.)

A zsizsik nem tesz kárt ott, ahol a borsót 
későn vetik. Ezért a legjobb borSótermö 
vidék a hűvösebb éghajlatú hegyvidék.

A  lencsezsizsik életmódja ugyanilyen. 
A védekezés is megegyezik.

A gabonazsizsik vagy magtárt zsuzsók feke- 
tésbarna testű, 3—4  mm hosszú, hosszúfejű 
ormányos bogár. Csak fedőszárnyai vannak, 
ezek kemények. Minthogy hártyás szárnya 
nincs, repülni nem tud. A magtárakban él, 
szereti a tisztátlan, elhanyagolt helyet.

Pétéit (100—150) a ga
bonamagvakba vagy 
a deszkák repedéseibe 
rakja. Egy évben több 
nemzedéke is van. A  
kikelő lárvák elpusz
títják a szem lisztes 
testét,csak atérmésfal 
marad meg. A rovar 
teljes kifejlődéséhez 
40 nap kell. Véde
kezés ellene a tisztán 

tartott gabonás szellőztetése, a gabona gya
kori forgatása. Egy évben legalább egy hó
napig tartsuk üresen a magtárt és hintsünk 
el csalogató gabonát. Ha más nem segít, 
Szénkénegezzünk. összeszedhetjük a mag
tárban olyan módon is, hogy juhbőröket 
vagy nyúlbőröket helyezünk a gabonára. 
Ezeken szívesen gyűl össze.

13. ábra.
A gabonazsiHiic

B u r g o n y a - v a g y . k o t o r  á d ó b o g . & r
Hazai termelésünk legnagyobb réme. 

Magyar földön még nem találták meg, de 
már közel van határainkhoz. Horvátország
ban már fellépett 1 A legádázabb ellenségnek 
kell tekintenünk, ha befészkeli magát, vesze
delmesebb lesz, mint annakidején a filloxéra 
volt. Burgonya nélkül elképzelhetetlen már 
számunkra az élet, ha pedig ez az egyébként 
elegáns külsejű kis rovar meghonosodik 
földjeinkben, a burgonya elveszti néptáplá
lék szerepét s a kivételesen gazdag emberek 
csemegéjévé lesz.

Őshazája Észak-Amerikában a Sziklás* 
hegység környéke. Első nagy burgonyapusz
títását Colorado államban fedezték fel 
1855-ben. Innen kapta nevét. Hamarosan 
ellepte egész Észak-Amerikát. Az európai 
államok a legszigorúbb rendeletekkel til
tották meg az amerikai burgonya behozata
lát s ennek meg is volt az eredménye az első 
világháború vegéig. Ekkor azonban ameri

kai katonai szállítmányokkal a burgonya
bogarat is áthozták s ez a huszas és har
mincas évek során Franciaország egész terü
letét ellepte. Néhányszor Németország terü
letén is mutatkozott, de itt nagy költségek
kel kiirtották. A második világháború ismét 
kedvezett e bogár terjeszkedésének s ma 
már itt van hazánk déli határainál.

A  bogár színezete jellemző s így könnyen 
felismerhető. A zömök, domborúhátú, 
1 cm hosszúságú bogár alapszíne sárgás
vörös, torán fekete pettyekkel, fedőszár
nyain tíz hosszanti fekete sávval. 1—  1-5 
mm-es petéi tojássárgák, lárvája piszkos- 
sárgaszínű, első torszelvényén 2—2 fekete 
csík, potrohszelvényein 2— 2 egymás fölött 
álló fekete.pont van. Hossza a fejlődés 5 
hétig tartó szakaszainak megfelelően 3 
mm-től 1-5 cm-ig változik. Bábja vörösszínű 
xnúmiabáb.

A kifejlődött rovar a burgonya leveleit 
rágja s párosodás után a levelek fonákára 
rakja sárgaszfnű pe
téit, összesen mintegy 
1500-at. A petékből 2 
hét alatt kelnek ki a 
kis lárvák. Vígan fala
toznak a burgonyale
vélből s ötszöri vedlés 
után kb. 5 hét alatt
érik el a teljes fejlettsé
güket. Ekkor a földbe 
bújnak s 15— 16 cm 
mélységben bebábo- 
zódnak. A  bábállapot 
1— 2 hétig tart, akkor 
kibújnak a földből az 
új bogarak, szaporod- ..
naks tovább puszilta- Fent /tolorádóbogir. 
nak. A petézés 2—3- ;eot » 14ryíi»
szór is megismétlődik.
E rend kívüli szapora-
ság mellett gyors elterjedésüknek az is az oka, 
hogy fel is szárnyalnak s nagy rajokban 30 
km távolságra is elrepülnek! Pusztításuknak 
eredménye az, hogy a burgonynanövényt 
megfosztják leveleitől s így az egész növény 
elpusztul. Hasonló veszélyt jelent a para
dicsomra is.

Védekezés :  A fertőzött foltokat körül kell 
árkqjei és tűz által megsemmisíteni. A talajt 
30 ittTV mélyen fel kell forgatni s oltatlan 
méateel vagy nyers benzollal fertőtleníteni 
(átitatni). A környező veszélyeztetett bur
gonyaföldeket egy- vagy félszázalékos ólom- 
arzenát-oldattal kell alaposan bepermetezni. 
A  védekezés költséges, de minden fárad
ságot megér, mert felbecsülhetetlen az a 
veszély és kár, amelyet a bogár rendkívüli 
szaporasága és kielégíthetetlen falánksága a 
burgonya- és paradicsomállományunkra hoz.
Minden gazda kötelessége, hogy e bogár eset

leges megjelenését a hatóságoknak és a

■Rovartani Állomásnak (Budapest, H>, 
Kitaibeí Pál-u. 1.) azonnal jelentse.

A lucernabogarak a katicabogarak egyéb
ként hasznos családjának kártékony tagjai. 
Az egyik a lucernabogár, a másik a lucerna- 
böde. A lucernabogár valamivel kisebb a 
katicabogárnál, hosszúkás alakú, egész teste 
pirosszínű, a hátán 8, a nyakán pedig 2 
fekete pont van. A böde még a lucernabogár
nál is kisebb, sötétbarna- (vörhenyes-) színű, 
a hátán 24, oldalt érintkező fekete pontja 
van, míg a nyakán kerek fekete foltot visel, 
amelytől jobbra és balra kisebb pontocska 
is feltűnik. A bogarak tavasszal, a lucerna 
hajtásakor jelentkeznek. A .levelekkel táp
lálkoznak. A böde rágása igen jellemző s aki 
egyszer látta, magából a rágásból is megítél
heti a bogár jelenlétét. A böde u. i. a levelet 
csak hámozgatja. 5— 6 sávot rág egy irány
ban, de az alsó bőrét meghagyja, úgyhogy 
ez a vékony fehér hártya sűrűn tele van apró 
vonásokkal és színével már messziről kirí a 
zöld levelek közül. A lucernabogár viszont 
megeszi az egész levelet s a zsenge hajtást.

Á bogarak április közepén lerakják tojá
saikat. A lucernabogár lárvája piszkosfehér- 
színű, felszínén szemölcsökkel borított, ki
fejlődve mintegy 8 mm hosszú. A lucerna- 
böde lárvája csak félakkora, szürke és erősen 
tüskés. A lárvák is a leveleket fogyasztják. 
A  növényen alakulnak át bábbá, majd bo
gárrá is. Fejlődésüket nagyban befolyásolja 
a lucerna növekedése és kaszálása. Kaszálás 
után mindig visszamaradnak fejlődésiekben 
a rovarok, mert kevesebb táplálékhoz jut
nak. őszig feltétlenül két nemzedék követi 
egymást. Augusztus végén számuk egyre 
apad, majd eltűnnek. Mint kifejlődött bo
garak, a földbe húzódnak; illetőleg az avarba 
vonulnak félre, ahol aztán áttelelnek.

Gyakoriak nálunk és kártevésük igen 
nagy, különösen kaszálás után. A lekaszált 
lucerna sokszor nem bír helyéből megmoz
dulni, hetek szükségesek ahhoz, hogy csak 
valamelyest növekedjék, mert a kártevők 
mindjárt lerágják frissen hajtott leveleit. 
Legveszedelmesebb a júliusban beköszön
tött szárazság, amelyet az egészséges lu- 
cérna is megszenved, hátha még a bogár is 
megnehezíti a helyzetet és ha a lucernabogár 
és böde kártételéhez még a vincellérbogár és 
barkók kukacainak földalatti munkája is 
hozzájárul 1 A lucernabogár és böde a 
lóherét éppenúgy bántja, mint a lucernát.

Az ápionbogár a heretáblán maradt kor- 
hadékban elszáradt herefejekben él. Tavasz- 
szal előbúvik rejtekéből s a zöldülő herét 
lepi el. Tű vékony feje végén levő apró 
rágóival a leveleket sorra kilyukasztja, 
néha olyan sűrűn, hogy a nap felé tartott 
levél átlátszó, mint a legfinomabb szita
szövet. A bogárnak ezt a levélrágását azon
ban a gyorsan fejlődő lóhere nem érzi meg.
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Nem is ebben van a kártevése, hanem abban, 
hogy nősténye a here virágzásának kezdetén 
petéit a virágokba rakja s a kukacok a vi
rágnak azt a részét fogyasztják et, amelyből 
a mag fejlődött volna ki. A kukac szintén 
Igen kicsi, fehér, ráncostestű és lábatlan. 
Egy-egy fejben olykor 10— 15 kukac élhet. 
Egy-egy kukac több fejet is tönkretesz. 
A bogárnak annyi nemzedéke van, ahány
szor a here virágzik, tehát legalább három.

ősszel a bogarak telelőre húzódnak 
vissza.

A  bogár fennmaradását biztosítják a 
vadontermő herefélék, amelyekben a kukac 
éppúgy kifejlődik, mint a termesztett heré
ben. Teljes kiirtását tehát ez a körülmény 
lehetetlenné teszi.

A  növényvédelmi szerek gyárai mérgeket 
ajánlanak a lucernaböde és ápion kártétele 
ellen. Permetezőszer az Arzolapép, amely
ből böde ellen 100 liter vízre 8/j kilót adunk 
á ezzel az oldottál az első termés behoza
tnia után azonnal permetezünk. Ápion 
eben 100 liter vízhez egy kilót adunk és 
azzal egyszer az első kaszálás után, másod
szor virágnyílás előtt permetezünk. A per
metezés legyen ködszerű és csak száraz 
időben történjék. Arra az aggodalomra, 
hogy a permetezés esetleg mérgező lehet az 
állatra, a szakirodalom még nem jegyzett 
fel esetet, de az óvatosság nem árt és az a 
gazda, akinek nincs elkülönített tagja, 
válassza méreg helyett inkább a bogár
fogó készülékeket. Újabban nagyon hódít 
a Pavlovszky-féle bogárkasza. A bogarak 
egy bádogcsőbe kerülne, amelyből a bogár 
nem tud szabadulni. Á gazda házilag is 
készíthet bogárfogó taligát. A védekezés 
azonban feltétlenül szükséges, minthogy a 
magtermés 80— 90%-a forog kockán a 
bogarak kártétele következtében. A bajt 
teljesen megszüntetni nem lehet. Mihelyt 
a szénát behordtuk, jól szóró hátigéppel 
permetezzünk (100 liter vízben „ kg 
Arzolapép). Egy permetezés rendszerint 
elegendő, ha azonban nagyon sok volt a 
bogár kaszálás előtt, az első permetezés 
után 4 nappal megismételjük. Az ápion 
ellen négynapos időközökben virágnyílás 
előtt permetezzük meg a táblákat. Mivel 
vidékenként különböző időben hagyják meg 
a lóherét, azon virágzás előtt kell perme
tezni, amelyet megkötésre szántunk. A jól 
sikerült permetezés bogárjárásos években 
3— 4-szeres magtermést is biztosíthat.

A  cukor- és takarmányrépa nagy ellen
sége a lisztes répabarkó, a hamvas répabogár, 
mely a levélzet lerágásával a répatermást 
tönkreteszi. Az ormányos bogarak család
jába tartoznak. Rágó szájszerveik a cső
szerű ormány véégn vannak. Néha hihetet
lenül elszaporodnak s ilyenkor pár nap alatt 
az egész répatermést íerágják. A védekezés

hármas menete a következő: !. Az új és
régi répatáblát síma falu és fedelű, ásónyom 
mélységű és mély árkokkal körülárkoijuk.
2. A bogarakat összeszedjük és elégetjük.
3. A már megerősödött répát permetezzük. 
Régebben melasszal kevert 4% -os bárium- 
klorid oldattal (barkósó) permeteztek, ma 
már inkább az Arzola-pépet használják. 
Minthogy a répabogár mindjárt a répa ki
kelésekor nekiesik a fiatal, gyenge növény
nek, a bárium-k'orid permetievek a gyenge 
növényzetet gyakran oly erősen perzselik, 
hogy a répa fejlődésében visszamarad és az 
így bekövetkező termésveszteség kisebb 
bogárjárás esetén nagyobb kárt okozhat, 
mint a bogár elpusztításából várható ha
szon. Ezzel szemben az Arzola-pép perme
tezése nem bántja a növényzetet, sőt nö
vekedésében serkenti. Még az az előny is 
mutatkozik, hogy az Arzolával való per
metezés után a bogár már az első rágások 
után megbetegszik, abbahagyja a rágást és 
lassan sínylődve elpusztul, a klórbáriummal 
permetezett répát "a bogár nagy tömegben, 
mohón fogyasztja és a kellő mennyiség 
lerágása után hirtelen elpusztul, addig 
azonban már tetemes kárt okozott. Az első 
permetezést a répa kikelése után végezzük 
(100 liter vfz, 1 kg Arzola-pép), 3—̂ 4 nap 
múlva gyengébb oldattal (7. kg Arzola) 
újból permetezünk, szükség esetén 5 nap 
múlva megismételjük.

A gazda gyakran talál az ocsuban (rosta
alj) barnaszínű, kerek, üszöghöz hasonló 
szemeket, amelyeket hiába kísérel meg 
ujjai között szétnyomni, A. szemet ketté
vágva úgy találjuk, hogy belseje nem 
fekete, mint az üszögé, hanem sárgásfehér. 
Vízbe tévé és mikroszkóp alá állítva ezt a 
sárgás anyagot, benne tömegesen giliszta
szerű élőlények mozognak. Ezek a búza 
fonálférgei. Ha a golyóüszögöt ki nem tisz
títjuk a búzavetőmagból, a vetés közben 
eljut a szántóra, ott a kemény külső burkot 
a nedvesség feloldja és a fonálférgek a 
talajon szétmászva, a fejlődő búzába fúrják 
magukat. Itt élnek érésig és akkor a mag
ban golyóüszköt képeznek. A megtámadott 
búza levelei eltorzulnak, összezsugorod
nak.

Védekezés: ne vessünk golyóüszögös ma
got. A vetőmagot triőrözzük meg és 24 
órán át pácoljuk 150 liter vízből és 1 kg 
(66 fokos) angol kénsavból készített szer
rel. Ez a pácolás használ a kőüszög ellen is. 
Búzát búza után ugyanazon helyre leg
alább kát évig ne vessünk, főleg akkor, ha 
a búza nagyon teli van golyóüszöggel. Az 
ocsut csak darálva és forrázva etessük fel, 
mert a golyóüszögöt az állat nem emészti 
meg és élve kerül ki a trágyával a földre. 
Csupán a ló és juh gyomra emészti meg 
az üszögöt.
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A s z ó l d !  k á r t  e v  Sí
, A_sz6!ő legtöbbet emlegetett kártevője a

siSlSgy őkérteti5 (.Philioxera vastatrix Plan- 
con). A fillokszéra az európai szőlőfajtáknak 
legnagyobb kártevője, amelynek kivétel 
nélkül áldozatul esik a szőlő, ha csak nin
csen immunis homoktalajon, vagy más 
módon kellően nem védekezünk ellene. 
A félfödeles szárnyú rovarok (Hemiptera) 
rendjébe tartozik, ahová a levéltetvak. 
Van szárnyas és szárnytalan, ivaros és ivar
talan alakja, amelyek tojások utján sza
porodnak. Több egymást váltogató nem
zedéke közül az egyik a leveleket, a másik 
a gyökereket pusztítja. Ez utóbbi, a szár
nyatlan gyökérlakó a veszedelmesebb. Ezt 
az év minden szakában megtaláljuk a szőlő 
gyökerén, nyáron feljebb, télen meg mé
lyebben a főidben. Színe sárgás, későbben 
barnás. Az áttelelt alakok lárvák, amelyek 
egy-két vedlés után kifejlődött anyák lesz
nek, amikor megtermékenyülés nélkül toj
jék a tojásaikat. A kikelt fiatalok tovább 
vándorolnak a . tőke gyökerein oda, ahol 
táplálkozásra megfelelő helyet találnak. Ki
fejlődésük 3— 4' hétig tart, nálunk április 
elejétől november végéig 6—7 nemzedékük 
is van. A gyökérlakó úgy a vastagabb, mint 
a vékonyabb hajszálgyökereken tanyát üt 
s szopókáját a gyökérbe szúrva, szívja a 
táplálékát. A szúrás következtében a véko
nyabb hajszálgyökerekben szabálytalan 
alakú, kétféléi vékonyodó gumósodások 
(nodozitás), a vastagabb gyökereken pedig 
a szúrás körül kiemelkedő rákszerű dudoro- 
dások (tuberozitás) támadnak. Az elvál
tozott szövet korhadásnak indul a gyö
kerek elpusztulnak, elhalnak. A védekezés 
menete : .1. szénkéneges talajoltások, 2. fii- 
lokszéramentes homokba való telepítés, 
3, oltványszőlők telepítése.

A firkálóbögár. Csokoládébarna kis bogár, 
feje és hasa fekete. Május-július hónapok
ban rakja le a szőlőtőke alsó részére a tojá
sait s különösen pajorhoz hasonló lárvája 
okoz nagy bajt, A sárgafejű, fehér lárva a 
szőlő gyökerén él s benne hosszanti járatokat 
rág. Az ilyen gyökerű tő csenevész marad, 
sőt el is pusztul. A lárvát szénkénegezéssel 
kell novemberben és márciusban irtani. 
A bogár a szőlő levelein, éretlen bogyóin 
firkáláshoz hasonló kusza járatokat ír. 
in nen a neve is.

A gyapjas pa/zstetű. A pajzstetvek köny- 
íiyen felismerhetők arról, hogy nőstényeik 
hátán ellenálló védőpajzsuk van. A nős
tény a- peték lerakása után elpusztul, de a 
pajzs védőburoknak megmarad. A sárgás
barna fiatal állatok május-júniusban jönnek 
elő, mozgékonyak, a leveleken, hajtásokon 
élnek, táplálkoznak és szívásukkal ártanak. 
A meglepett részt mézharmattal vonják be, 
amelyen aztán korotr.penész lép fel és

zavarja a növények lélekzését. A sötét
barna nőstény tavasz végén rakja le tojá
sait. A fiatal állatok a leveleken élnek s 
ősszel a kéreg alá bújva ott telelnek át. —-  
A szólőpajzstetű pajzsa félgömbalakú, piros
barna, kissé sötéten sávos. Leginkább a 
kétéves tövet keresi. A fiatalok júniusban 
bújnak elő és a telet a hajtásokban töltik.

A szőlőilonca a szőlő egyik legismertebb 
kártevője, főleg melegebb vidéken fordul 
elő és a homoki szőlő egyik legnagyobb 
veszedelme. Az ú. n. sodrópillék család
jába tartozó apró. egynemzedékű lepkefaj. 
Lepkéje július közepe táján jelentkezik, 
12-—14 mm hosszú s aranysárga színű. 
Nappal a tőkék lombjai között pihennek s 
csak alkonyaikor röpülnek. Élettartamuk 
10— 11 nap. A nőstény 4—-5000 petét rak 
50— 60 darabot kisebb csomókba össze- 
ragasztva-a levelek színére. Tíz nap múlva 
kikelnek a fiatal hernyók s őszig a levélen 
élnek anélkül, hogy kárt okoznának. Ősszel 
a tőke kérge alá s a szőlőkaró repedéseibe 
húzódnak, itt telelnek át. Április vége felé 
hagyják el téli tanyájukat, á fiatal hajtá
sokra kúsznak, a szőlő rügyeit, majd leve
leit s a fürtök gerincét és ágait rágják össze. 
Kitűnő fészeképftők : két összeérő levél 
között, vagy a levél besodrött széle alatt 
építik fészküket s ide összíőrölt levéltör
meléket is beszőnek. A zöldes színű her
nyók egyre növekednek, 2— 3 cm-t is el
érnek s pusztításuk mind nagyobb mérvű 
lesz. Ha egy tőkén 60—-80 hernyó össze
zsúfolódik, a kár katasztrofális, június

iá, ábra. A szólóilor.ca lepkéié,-* lepke öftzecsukoíi 
szárnnyal és a szólói ionca hernyóig



végén bebábozódnak, majd háromheti báb* 
állapot után kirajzanak a lepkék. —  A 
védekezés legegyszerűbb módja az ú. ti. 
rkukacolás* : a hernyófészkeket ujjal össze
nyomjuk s a hernyókat megsemmisítjük. 
Hosszadalmas és kissé kétes értékű módszer. 
Jobb eredményt érünk el mészarzénnal való 
permetezéssel. (Egyetlen hatásos perme
tezőszer a dinitro-ortooresol, kereskedői 
néven novenda.) Ebből az anyagból két szá
zalékos permedével (1Q0 1 vízhez 2 kg) met
szés után azonnal alaposan meg kell perme
tezni a tőkéket. Ez a súlyos, emberrre ve
szélytelen bőrméreg a repedésekbe bújt 
hernyók 30%-át biztosan megöli. Költsé
ges volta miatt a tavaszi permetezést csak 
akkor kell elvégezni, ha ősszel feltűnően sok 
tojáscsomót találunk !

A szőlűmoly kétnemzedékű sárga-barna 
Színezetű kis lepke. Az eiső hernyónemze
dék zöldes és barnás 1 cm hosszú hernyói 

. május-júniusban a íürtöcskéket támadják 
meg. Június végén bebábozódnak, július 
vége felé kirajzanak a lepkék s petéiket a 
szőlőszemekre rakják. Ezekből fejlődik ki 
A második nemzedék, amely már a szőlő
bogyóban él s azt szeptember közepén 
pusztítja. Ekkor a hernyók lehúzódnak a 
tőkére és a kéregben begubóznak. Báb álla
potban telelnek át. Május elején rajzik ki 
a lepkeraj, amely első nemzedék tojásait a 
szőlővirágzat ágaira rakja. Eredményesen 
csak a tavaszi nemzedék irtható szappanos 
nikotiniévei való íiirtpermetezés útján 
(100 1 vízhez 130 g nikotin).

A tőkehernyó. Április elején, rügyfakadás 
idején, apró 3— 5 mm hosszú hernyócskákat 
találunk a szőlőben. Színük barnásszürke, 
sötétebb biborerekkel, amelyekből kefeszerü 
szőrpamatok nőnek ki. Ha a duzzadásnak 
induló rügyek között látunk olyanokat, 
amelyek nem fejlődnek, a rügyet védő 
bolyhok cafattá vannak roncsolva, ezeket 
a tőkehernyó pusztította el.

A  kendermagbogár szürke, hosszúkásfej fi 
bogárka, a homoki szőlő ismert kártevője. 
A rügyeket rágja ki s ha ezt metszés után 
teszi, a jövő évi termés is tönkremegy. 
Többnyire éjjel pusztít. Szárnya nincs, 
csak lassan mászik. — A vinceilérbogár a 
fedelesszárnyúak, ganaitúrók rokonságába 
tartozik, inkább a kötött talajú szőlőkben 
él ez a 2 cm hosszú, fénytelen fekete színű 
bogár. Erős fűrészes rágói vannak. Fedő
szárnyai összenőttek, repülni nem tud. 
Tavaszi párosodás után 1 m mély járatokat 
fúr a földbe s ide húzza le a lenyesett fiatal 
szőlőhajtásokat. Ebből galacsint gyúr s 
ebbe helyezi petéit. A petékből lárva- és 
bábállapoton keresztül tavasszal bújik ki 
a rovar. A szőlőn kívül lárvája a répában 

‘ és lucernában is nagy kárt tesz. Ezért a 
szőlő közelébe ezeket ne vessük, A bogara
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kat a szőlőbe terelt baromfival szedessük 
fel. —  A szőlűeszelény vagy szivarbogár 
acélkék vagy zöldesfényű bogár. Rügy
fakadás után jelentkezik s a leveleken táp
lálkozik, de azokat nem rágja keresztül, 
csak lehámozza. Átszúrja a levélnyeleket, 
mire azok elhervadnak. A  lankadó levele
ket szivaralakúra összegönygyölíti és ebbe 
helyezi el 5—-5 gömbölyű alakú tojásait. A 
levél elszárad és lehull. —  A fekete csajki 
fekete, bágyadtfényű bogár, igen erős fogó
alakú rágói vannak. Földalatti lyukakban 
tanyázik. Erős rágóival lerágja a fiatal 
hajtásokat a tőkéről s ezeket behúzza 
magához a lyukba. Kártétele júliusig tart. 
—  A takácsatka a gyümölcsfák és szőlők 
levelein található alig látható állatka. A 
levelek fonákján él és szívja a levelek ned
vét. —  A szőlőatka vagy nemezbetegség sár
gás .bibircseket okoz a hajtások levelein s 
ezek egyre növekszenek, szaporodnak. A 
bevonat olyan, mintha gombabetegség 
volna, régebben annak is tartották. —  Az 
akaridonis-nak nevezett betegség törpe- 
ágúsággal és csalánosodással jelentkezik. 
A hajtások alacsonyak, rövidizűek marad
nak, tele hónaljhajtásokkai, a levelek kicsi
nyek, elhajlottak s a világosságnak tartva, 
sárgás csillangós pontokat látunk rajtuk, 
ezek az atkák szívóhelyei. Az atka szabad
szemmel nem látható. Ha elszaporodik, a 
tőkét is megtámadja. Kedveli az esős időt. 
A tőke időse.bb vészein és az alsóbb hajtá
sokon telel át. —  A darazsak a szőlőérés 
idején tesznek kárt. Átrágják az érő bogyó 
héját, kiszívják a levét és az üres vagy félig 
kiszívott bogyókban eoetesedés áll be. Kár
tételük különösen a korai csemege fajtákban 
nagy.

A g y ü m ö l c s f á k  á l l a t i  k á r t e v ő i
A kártevők okozta károk nagysága a 

gyümölcstermesztésben hihetetlen össze
geket jelent. Ezért gyümlöcstermesztésünk 
megvédésére minden lehetőt meg kell ten
nünk- A termés megvédése azonban csak 
akkor lehetséges, ha a védekezést nemcsak 
egyes kertekben, hanem mindenütt egy
öntetűen hajtják végre.

E helyütt ismerjük meg a gyümölcsfák 
állati kártevőit:

Ezeket három csoportba oszthatjuk. Az 
első csoportba a rágó kártevők tartoznak: 
a téli nagy araszoló és kis araszoló hernyói, 
galagonyapille, aranyfarkúpille, gyapjas- 
pille, gyűrűspiile hernyói, pókhálós moly és 
almamoly hernyói. E rágókártevők részben 
a levéizetet, részben magát a gyümölcsöt 
pusztítják. Az ellenük való védekezés min
dig arzéntartalmú gyomorméreggel, Arzo- 
lával történik. (Kivétel az őszibarack, amely 
az arzéntartalmú szereket nem bírja.)

A második csoportba a szivókártevőket 
sorozzuk : a gyümölcsfák és rózsafák levél* 
tetvei, vértetű,. közönséges és kaliforniai 
paizstetű, takáosatka, recés körtepoíoska; 
Ezek elpusztítása a bőrön keresztül ható 
bőrméreggel (Thanol, Librex-Uriiversal stb.) 
történik.

Egyéb rovarkártevők: Cserssznyelégy,
poloskaszagú levéldarázs, farágópillék her
nyója, körterügyfúró bogár, bimbólikasztó 
bogár, barackmoly, vízi és kőszkpocok, 
cserebogár és pajorja stb.

A lepkefélék között a két legközönsé
gesebb kártevő a galagonya lepke és a sárga- 
farkú lepke. Az előbbi szárnyai fehérek, 
fekete csikókkal. Ez okozza fáinkon a her
nyófészket. A lepke petéit ősszel a gyümölcs
fák levelére rakja, ezekből pici hernyók lesz
nek, amelyek 1— 2 levelet fonállal össze
fonnak és az ághoz kötik. Itt telelnek át a 
hernyók, hogy az első tavaszi napon  ̂ szét
mászva, megkezdjék a levelek pusztítását. 
A sárgafarkú lepke kisebb. Nevét a potroha 
végén levő sárga szőrcsomótól kapta. Élet
módja ugyanaz, mint a galagonyalepkéé, 
csak abban különbözik, hogy egész levél- 
csomót köt össze. Ezért téli fészkét nagy 
hernyófészeknek mondjuk.

pusztító, herayóia (kukac)

Az a/bwmofy.alevétsodrő lepkék csoport
jába tartozik. Az alma, körte, kajszin- 
barack és dió férgesedését és hullását 
okozza. A, szürke alapszínű, hullámos 
barna és . arany . sávokkal díszített tepka 
szárnyterjedelme 2 cm. Rendesen az almafa 
virágzása idején rajzik először, gyakran 
három nemzedéke is van. Júniusban rakja 
petéit áz éretlen gyümölcsre. Akikelő hernyó 
berágja magát az érő termésbe s a mag
házat püsztít-ja el. Eleinte fehér, később 
húsvörös, a feje barna. A fejlett hernyó 
augusztus folyamán kimászik az almából 
s 'a  fá kérgének repedéseiben bebábozódik. 
A férges alma rosszul érik és idő előtt lehull 
a fáról. Védekezés:  1. A lehullott almát 
összeszedjük : 2. A gyümölcskamrák abla
kát szúnyoghálóval kell ellátni, hogy az ott 
kirajzó almamoly e hálón összegyűjtheti 
és elpusztítható legyen ; 3. Június közepe 
táján a fa kora tavasszal gondosan meg
tisztított kérgét mellmagasságban szalmá
ból, íagyapotböl, újságpapírból csavart her
nyófogó övékkel ; áiövezzük, oly módon, 
hogy' a fát kétszer-háromszor körülérje.

. Ezekét szeptember végéig kétheti időközök
ben' leszedjük és elégetjük, helyükre pedig 
új övékét kötünk, Az övék alá nemcsak az 
álmakukacók húzódnak begubózni, de a 
gyümölcsösnek igen sok más kártevője is;
4. Virágzás titán a következő keverékkel 

..permetezünk.: 10Ó 1 víz -j- 60 g mészpor -j. 
60 g schweinfurti zöld -1- 1 kg rozsliszt. A  
perthetezést. szükség esetén még kétszer meg
ismételjük, amikor a gyümölcs mogyoró- 
és diónágyságú, .

A rágókártevők rágószerveik felhaszná
lásával pusztítják a fát, a szívókártevők 
szájnyílása szívó csővé alakult át és ezen 
keresztül szívják a .fa, levél, vagy gyümöcs 
nedvét. A rágó kártevők ellen a védekezési 
általános módja: , arzénnel megmérgezni 
táplálékukat. A szívókártevők ellen ezek 
a mérgek mit sem használnak. Arra töre
kedjünk, hogy olyan szerekkel permetez
zünk, melyek bőrük likacsait bedugva, 
pusztítják el őket. (Bőrmérgek.)

A vértetű a levéltetvek csoportjába tartozó 
apró rovar. Az aímafának, ritkábban a körte, 
birs és galagonyának nagyobb ellen 
sége. Tömegekben jelenik meg, viaszmiri- 

. gyeiből fehér vattaszerű anyagot izzad ki 3 
ha ezt ujjunkkal megdörzsöljük, vörös csík 
marad ujjunk nyomán a megölt vértetűk- 
től, innen a neve. Vattaszeru megjelenését 
leginkább július végén, augusztusban lát
juk a fák sebhelyein. Többnyire a törzset, 
a vastagabb ágakat támadja meg, de néha 
a gyökeret is. Szárnyatlan tavaszi és szár
nyas őszi nemzedéke van. Télire a telepek 
összeesnek és szürkés foltok s a nehezen 
gyógyuló, rákos kinézésű hegek mutatják 
a fa törzsén a vértetű jelenlétét. A védeke-

m
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30. ábra. A vértetű és a 
Vatta szerű csomókká) fer

tőzött fatörzs

3 1 . ábra. Balra fent a 
paízstetű, lent: pajzsok 

az ágon

zés a seb kezeléséből és a tetű elpusztítás 
sából áll. Ha a fiatal fákon kis mértékben 
jelent meg a vértetű, könnyen meggátol
hatjuk a baj elterjedését azzal, hogy a hó- 
szerűen belepett ágakat kézi kerti ollóval 
levágjuk és elégetjük. Téli félévben a fákat 
5%-os Noverida-oldattal rnegpermetezzük, 
Vagy a vértetűs telepeket ugyanolyan oldat
tal beecseteljük. A nyári félévben áprilistól 
augusztus végéig a fák törzsét és elérhető 
vastagabb ágait Novenda 5%-os oldatával 
bekenjük. Az ágakon lévő telepeket 1.5%-os 
Libéx-Universal, vagy más jól bevált szer
rel alaposan megpermetezzük. A sebhelye
ken levő telepeket meleg lenmagolajjal is 
jól kezelhetjük. Ne tűrjünk a fán sebhelyet. 
Minden metszés után azonnal kenjük be 
sűrűre főzött gyümölcsfaseb-kátránnyal. A 
Vértetűnek ellensége a fekete fürkész- 
darázs, amely petéit a vértetű-telepre 
rakja és álcái vértetűvel élnek. Ennek a 
darázsnak elszaporításával sokszor sikerült 
a vértetűt kiirtani. A darázs által bepeté
zett vértetű telepekből télen keveset vigyünk 
mindig védett, melegebb helyre, hogy a 
darázs el ne pusztuljon.

A pajzstetv x  a poloskák rokonságába 
tartozó szipókás rovarok. Párzás után a 
nőstény rengeteg petéjét egy csomóba rakja 
le az ágon s a peték fölött vastag viasz- 
foürokkal vonva be magát, elpusztul. Ha ezt 
a »paizsot« május közepén felemeljük, a 
rengeteg lisztfinomságú pete széthullik. 
Júliusra már kimásznak az apró tetvek és a 
fa levelein lakmároznak. Ősz elején az alig 
látható kis tetvek az ágak repedéseibe ván
dorolnak s ott áttelelnek. A következő 
tavasszal felmásznak a korona felső ágaira, 
ott párosodnak s a nőstény 2—3000 peté
jét lerakva elpusztul. Különösen a szilva- 
és almafat pusztítják. Legveszedelmesebb

közSttük az apró kaliforniai pafzstetü. 
Védekezés: A pajzsokat gondosan lédör
zsöljük az ágról s rügyfakadás előtt 5— 10 
% -cs gyümölcsfakarbolineummal perme
tezzük meg.

A levéltetvek apró szúró-szívó szájszervű 
rovarok. Gyakori fajai a zöld almalevéltstű, 
a barna körtelevéltetű s a fekete cseresznye- 
levéltetű. A leveleket összezsugorítják. 
Ha nagyon elszaporodnak, veszélyesek a 
fára. Ellenük május elejép 5%-os petró. 
leum emulzióval permetezünk (10 deka fel
aprított mosószappant 1 1 esővízben fel
forralunk s erős keverés és rázás közben 
2 1 petróleumot öntünk hozzá, ez a petró
leumemulzió. Ezt most 47 1 vízzel hígítjuk 
s ezzel permetezünk.) Háziszerként á szap
panos piretrum-permetlevet is használhat
juk : 1 hl esővízbe 1 kg piretrumport keve
rünk, majd 1 kg káliszappant adunk hozzá s 
kipermetezzük.

A  farágó lepkék hernyói erős rugóikkal 
többnyire gyümölcsfák fájában élnek és 
járatokat rágnak. A barnaszínű nagy jarágó 
lepke vörös hernyója a fűz- és nyárfában, a 
pettyes fehér kisfarágó sárga hernyója 
pedig az alma, körte, dió,. hársfa fájában 
pusztít. A hernyók hossza 4—5 cm, két 
évig élnek. A lerakott peték száma több 
száz. Védekezés : a hernyókat járataikban 
dróttal vagy befecskendezett benzinnel 
megöljük, a baj előrehaladott állapotában 
a fát ki kell'vágnunk.

A k o n y h a k e r t  á l l a t i k á r t e v ő i
A vetemányeskert növényeit pusztító 

állatok közül a leggyakoribb a káposzta« 
lepke. A  nappali lepkék csoportjába tarto
zik. A  hím sárgásfehér, szárnycsúcsán 
fekete folttal, a nőstény hasonló színű, de 
első szárnyán még 2-—2 kerek folt van. 

^zárnyszélessége 6 cm. Hernyója a káposzta 
"levelein nagy pusztítást végez. Két lepke- 
nemzedéke közül a tavaszi a repce- s a 
mustárfélékre rakja petéit, a másik nyári 
nemzedék a káposztafélék s a torma leve
leire petézik. A kékeszöld, sárga-fekete raj
zolatú hernyók pusztításával s a petecsomók 
összeszedésével védekezhetünk ellenük.

Gyakori kellemetlenkedők a viráglegyek 
is. Közülük a káposztalégy nyűve s káposzta-, 
félék szárában, a hagymalégy nyűve a hagy
mában él és annak korai elrothadását okozza. 
A beteg növények összeszedésével és meg-" 
semmisítésével védekezhetünk nagyobb- 
mérvű pusztításaik ellen.

A konyhakert rovarkártevőivel szemben 
általában úgy védekezhetünk a legolcsób
ban, ha a petéket s hernyókat gondosan 
összeszedjük, a beteg növényt pedig el
égetjük.

NÖVÉNYVÉDELEM ÁZ IDŐJÁRÁSSAL SZEMBEN

S z á r a z s á g ,  a s z á l y
Magyarország éghajlata a szárazságra 

hajlamos. Fontos kötelességünk ezért a 
felkészülés a szárazság és annak legve
szedelmesebb alakja, az aszály kártételének 
enyhítésére,' csökkentésére, sőt ahol lehet, 
teljes megszüntetésére.

A szárazság elleni védekezés nem új 
gondolata és tevékenysége az emberiségnek. 
Tanúskodnak erről az emberi kultúra 
ősrégi otthonaiban ma is meglévő, vagy 
ásatások alkalmával napfényre kerülő öntö
zőművek, amelyekkel még a hazánknál 
sokkal szárazabb éghajlatú vidékeken is 
(Mezopotámia Ázsiában, Nílus vidéke Afri
kában ) virágzó mezőgazdaságot és kert
gazdaságot tartottak fenn sokszáz, sőt 
ezer évvel ezelőtt.

A legtermészetesebb védekezés a száraz
ság ellen tehát az öntözés, helyesebben 
az öntözőgazdálkodás. A növény minden 
kilogramm szárazanyag megtermeléséhez 
többszáz liter vizet kíván, mert táplá
lékának legnagyobb részét csak vízben 
oldva tudja felvenni. Ha nem áll rendel
kezésére a szükséges vízmennyiség, nem 
termelhet szárazanyagot, kevés lesz a 
termés mennyisége.

Az öntözőgazdálkodás alkalmas beren
dezések (zárógátak, tárolómedencék, csa
tornahálózat) segítségével a patakok, fo
lyók vizét használja fel az esőben szegény 
területek vízellátására és a növényzetnek 
alkalmas időben juttat vizet; akkor, ami
kor annak a legnagyobb szüksége van. rá. 
Nem mindegy, hogy a növényt mikor 
öntözzük és mennyi öntözővizet adunk 
neki, mert minden terménynek más és más 
fejlődési időszakában van szüksége sok 
vízre és ha akkor nem kapja meg, később 
már kétszeres mennyiség sem segít rajta.

Az öntözőgazdálkodás bevezetésével or
szágunk éghajlatának legnagyobb vesze
delmét,, a szárazságot nemcsak leküzdjük, 
hanem szinte kihasználjuk a jobbminő
ségű termés eléréséhez. A termés minő
ségének, például a búzaszem acélosságának, 
a gyümölcsök és konyhakerti növények 
zamatának és vitamintartalmának elő
feltétele a bőséges napsütés. Amint ég
hajlatunk rövid ismertetéséből tudjuk,, 
növényzetünk elég napsugarat kap, ha 
tehát ehhez öntözőgazdálkodásunk megadja 
a vizet, a bőséges terméssel együtt remélhet
jük a jóminőséget is. így előnybe kerülünk
EleS és Tudomány Évkönyve

Nyugat-Eurőpa termelésével szemben, mez* 
ott ugyan több és egyenletesebb a csapa
dék, de kevesebb a napsütés. Ők mester
ségesen nem tudják pótolni a terményeik 
minőségéhez hiányzó napsugarat, mi azon
ban megkísérelhetjük a nálunk hiányzó 
csapadék pótlását az öntözőgazdálkodássah

Sajnos, nem mindenütt áll rendelkezésre 
az öntözéshez szükséges víz. Tudunk 
azonban más módokat, amelyekkel viz 
nélkül is enyhíthetjük a szárazság csapását. 
Ezek alkalmazását száraz gazdálkodásnak 
nevezzük. Lényege a talaj, növény és 
levegő csekély vízkészletének megőrzése, 
a vele való takarékoskodás.

A szárazgazdálkodás legelső, megelőző 
intézkedése: szélvédelem létesítése. A szél 
nemcsak romboló erőhatásával okoz kárt 
a növénynek, hanem azzal is, hogy az 
elpárolgást erősen fokozza. Szeles időben 
a talaj felső rétegei is kiszáradnak és a 
növény is több vizet párologtat el. mint 
szélcsendben. Erős szélben többet, mint 
gyenge légáramlásnál. Ha a szél erejét 
valamilyen módon (szélvédő fasor, sövény 
létesítése elsősorban az uralkodó szél 
irányában) megtörjük, tulajdonkép olyan 
hatást érünk el, mintha megöntöztük 
volna növényeinket, mert csökkentjük 
az elpárolgást és elősegítjük a harmat 
képződését. Más haszna is van a szél- 
védelemnek, mert megakadályozza a termő
talaj elhordását, kifúvását, megszünteti 
a növény károsodását a homokveréstőL 
Ne sajnáljuk ezért azt az aránylag kevés 
területet, amelyet a szélvédő fasor, sövény, 
esetleg közös földeken erdőpászta vagy 
liget elfoglal, mert annak a területnek 
sokszorosán enyhülnek az aszálykárok., 
csökken a szélverés meg a viharok romboló 
hatása és fennmarad -a talaj termőereje, 
amely szélvédelem nélkül évről-évre ha- 
nyatlanék.

A szárazgazdálkodás másik művelet®, 
a kellő időben végzett taiaimunka. A káváj. 
lás meglazítja, porhanyítja a talai fels* 
rétegét, megszünteti annak hajosövességét, 
amely felszívná és elpárologtatná a mélyebb 
rétegek víztartalékát. A  megkapált talaj 
felszínéről nem folyik el a víz, hanem 
behatol a mélyebb rétegekbe, ahol a növény 
gyökerei felvehetik. Lejtős területeken) 
sáncolással visszatarthatjuk az egyébként 
lefolyó és kárbavesző, sőt még a talajt is 
clhordó vizet.
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