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Védekezés a szölö-iloncza ellen.

Fehértemplom határában és a vele szomszédos községek sz-

liben a szl-iloncza (Tortrix pillériana) hernyói már egy évtized

óta roppant károkat okoznak. Hogy a kárról fogalmunk legyen,

elég lesz felemlítenem, hogy 1879-ben Fehértemplom városának,

mely szli után évenként 15,672 frt 30 kr. földadót fizet, e miatt

•a kormány 11,126 frtot volt kénytelen elengedni. A csapás azóta

sem enyhült ; évenként átlag kétharmadát a termésnek az iloncza

hernyói pusztítják el. Ha a kár megbecsüléséhez az évenkénti

10—11 ezer frt adóleengedést veszszük számításunk alapjául, csak

magában Fehértemplom határában 30—35 ezer frtra tehet éven-

ként az ilonczahernyók által okozott kár.

A földmívelési minisztérium utasította ugyan a hatóságokat

a rovar irtására, figyelmeztette a szlbirtokos közönséget és gaz-

dasági egyesületeket, hogy a pusztító hernyók leküzdésében m-
ködjenek közre ; de a siker, épen a leginkább érdekelt szlsgaz-

dák közönyössége miatt, elmaradt. Ha leszedették is egyesek a

szljükben található hernyókat, hanyag szomszédok szljébl is-

mét átvándoroltak ós ellepték azt a falánk ilonczahernyók.

A múlt szszel illetékes helyrl egy egyszer védekezési el-

járás hirére figyelmeztettek, mely állítólag Erdélyben és Horvát-

országban teljes sikert biztosít és csak annyiból áll, hogy a tké-

ket télre nem kell befedni ; így a tke repedéseiben telel her-

nyók megfagynak, míg ha a tkét földdel befedjük, megóvjuk a

téli hidegtl magukat a hernyókat is, st elhárítjuk tlük a reájok

káros egyébb körülményeket is.

Ez valóban elég egyszer irtásmód lenne, pénzbe és munkába

nem kerülne s épen a leghanyagabb szlsgazdák kapnának rajta

legjobban. Azonban ismerve a rovaroknak és épen az áttelel her-

nyóknak a hideg iránt való rendkívüli ellentálló képességét, sikert

az eljárástól nem igen reméltem. De azért mégis próbát tettem vele.

Megfigyelésre a fehértemplomi határban két, egy-egy hold

terjedelm és különböz fekvés szlt választottam ki , olyan

dlkben, a melyekben az ilonczahernyók a múlt évben különösen

nagy számmal fordultak el és igen nagy pusztítást tettek. Az

egyiket a »Schiffamt« nev dlben, a múlt télen egészen fedet-

lenül hagyattam; a másik szl a »Lange Gewand« dlben, kö-

zepén keresztben ketté választva, éjszaki felén egész télen át szin-
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tén fedetlenül maradt, déli fele azonban szszel a szokott módon
befedetett.

A jelen év tavaszán, mihelyt az iloríczahernyk mutatkozni

kezdtek, a kísérlet tárgyát képez két szlt több izben bejártam

és figyelmesen megvizsgáltam. A mint elre is látható volt, a fe-

detlenül hagyott szlterületen a hernyók száma épen nem csök-

kent, st úgy látszott, mintha itt valamivel még több hernyó lett

volna, mint a rendesen befedett szomszéd szlkben. A »Lange

Gewand« dlben fekv szlben a befedett déli részen is mutat-

koztak ugyan megtámadott tkék, de a fedetlenül maradt éjszaki

részen az ilonczahernyók határozottan nagyobb számmal voltak

találhatók.

Az egészen fedetlenül hagyott szl a »Schiff'amt« dlben
tavaszszal az ez idei kedveztlen idjáráshoz képest még megle-

hetsen ers tenyészetet és elég bséges fürtképzdést mutatott, de

az ilonczahernyók aztán annyira tönkre tették, hogy aligha lesz mit

szüretelni róla. E dlben egyébbiránt semmi különbség sem volt

tapasztalható a befedve vagy fedetlenül telelt szlk között ; min-

denütt átlag 16—20 hernyó tanyázott egy-egy tkén.

A fehértemplomi határban az idén mintegy 1000 holdnyi sz-

lterületen pusztított az ilonczahernyó. A hernyólepett területen

volt sok olyan szl, a melyet tulajdonosa télen át szintén fedet-

lenül hagyott, de a melyet a kártékony hernyók azért mégis csak

oly nagy, st talán még nagyobb mértékben rongáltak.

A szlnek télire be nem fedése e szerint tehát épen nem

pusztítja el az ilonczahernyókat. St a hernyó életmódjából követ-

keztetve, épen a befedés lehet e káros rovarnak némi ártalmára.

Az ilonczának ugyanis nem petéi, hanem hernyói telelnek át, és

pedig nem a földben, hanem a tke kórgének a repedéseiben, ka-

rókon, a szlben lev vén fák kérge vagy fadarabok alkalmas

hasadékaiban ; itt gubószer szövettel védik magukat a hernyók a

nedvesség s más küls behatások ellen ; maga a hideg épen nem

öli meg ket, megdermednek a nagy hidegben s aztán ismét fel-

ocsúdván, nincsen semmi bajuk. Ha azonban a hernyó téli szállása

be van fedve, a téli nedvesség lassanként átáztatja a véd gubót

és a hernyót tönkre is teheti ; épen azért választja a hernyó telel

helyi a földdel be nem fedett repedéseket, mert ezek legjobban

megfelelnek az természetének.

Az áttelel hernyókat nem a szlnek nyitva hagyásával,

hanem azzal lehet pusztítani, hogy a tkét gondosan megtiszto-
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gátjuk, a szlben lev fákat télre bemeszeljük s a szlkarókat

Iáiig fölött áthúzzuk. Legkönnyebben megtalálhatók, összeszedhetk

és megsemmisíthetk azonban a falánk hernyók tavaszszal az ösz-

szesodort szllevelek között ; de a szedést többször kell ismételni

és pedig nemcsak egyes szlkben, hanem általában az egész sz-

lhegyen.

Ajánlható azonkívül az iloncza petéinek összeszedése és el-

pusztítása. A nstény pille ugyanis június- ós júliusban szokta

barnás petéit kis foltokban a szllevelek fels lapjára tojni ; ha

azokat a leveleket, a melyeken efféle petecsomók vannak, össze-

szedjük és elégetjük, a legbiztosabban óvjuk meg szlinket a ká-

rosodástól.

Csak ezekkel az eljárásokkal lehet az ilonczahernyókat ha

nem is gyökeresen kiirtani, de legalább kártóteleiket csökkenteni.

A szlk téli befedésének abbanhagyása azonban semmi esetre sem

hozza meg az óhajtott eredményt.
Wény János.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Szitakötk vándorlása, — Néhány év eltt S.-A.-Ujhely vá-

rosában sajátságos tüneménynek voltam szemtanúja, a melyet sem

azeltt, sem azóta nem észleltem. Ugyanis 1880 május 8-án déli

11— 12 óra között ezerekre men szitaköt vonult végig a nevezett

mezváros f utczáján és nyílsebesen repült egyenesen éjszakról

délnek. A f tömeg elvonulása után még a délutáni órákban is

folyvást repültek egyes példányok ugyanabban az irányban. ] Az

egész óriási raj, úgy látszik, kizárólag csak két fajból állott, u. m.

Libellula depressa L. és Agrion pulchellum v. d. L. fajokból. A
mint a helyszínén meggyzdtem, e rovarok mind a város éjszaki

oldalán fekv Torzsástóból kerültek el és indultak útnak. Hogy

azonban mi volt e tömeges vándorlásuknak a tulajdonképeni indító

oka, valamint, hogy hová és meddig tartott vándorlásuk, azt nem
sikerült kifürkésznem. Valószín, hogy a Bodrogköznek szúnyog-

term mocsárvilága volt a czélpont, melyet a csak nem rég ki-

fejldött éhes szitakötk ezrei sietve elérni igyekeztek.

Hasonló tüneményt észleltek ugyanabban az évben és hónap-

ban, csak néhány nappal késbben, Galicziában is, a hol a Libellula

depressa és quadrimaculata csapatai eleinte keletrl nyugat felé,


