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Érdemesnek tartottam ennélfogva a jelzett kártételeket a hely-

színen is megtekinteni. Meglátogattam tehát Angyal Dezs segéd-

tanár úr szíves kalauzolása mellett az említett kertet a budai Gel-

lérthegy alatt és azonnal nyitjára jöttem, hogy miért szorult ott ez

a bogár a neki szokatlan táplálékra.

A megtámadott burgundi répa, melynek levélzete valóban

ersen meg volt kopasztva és melyen még mindig elég sok bogár

(de már kevés álcza) tanyázott, egy két hét eltt lekaszált nagyobb

luczernatábla szélén feküdt s annak mentén 2 méter széles szegélyt

képezett. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a katiczabogarak és álczák

eredetileg a luczernán élsködtek és az éhségtl hajtva csak

akkor lepték el a közvetlen szomszédságban lev burgundi répát,

mikor a luczerna lekaszáltatott, elhordatott s így élelmük elfogyott.

E magyarázat helyessége mellett szólt még az a körülmény is,

hogy ugyanabban a kertben a burgundi répának ott, a hol nem
állott közelében luczerna, vagy a hol szomszédságban a luczernát

még le nem kaszálták nem volt sehol semmi bántódása ; a még
kaszálatlan luczernatáblák azonban mindenütt ersen el voltak lepve

katiczabogarakkal.

Az egész dologból az a tanulság meríthet, hogy hasonló ese-

tekben a burgundi répa megóvására tanácsos a répával határos lu-

czernatáblákat a répa felé es szélükön le nem kaszáltatni, hanem

ott legalább egy méternyi széles szallagot kaszálatlanul hagyni.

Ilyenkor aztán a lekaszált területrl valamennyi katiczabogár — nem

levén kénytelen más táplálékhoz folyamodni — a meghagyott lu-

czernára fog tódulni s arról bogárhálóval könnyen lesz összegyüjt-

^^^^- Dr. Horváth Géza.

Burgonyának egy uj ellenségérl. — A burgonyának egy

uj ellenségérl akarok néhány szóval megemlékezni, mely ha tö-

megesen föllépne ugyancsak egy oly félelmetes állattá válnék, mint

a szl Phylloxerája. Neve : Tychea Phaseoli Passerini. Tartozik az

úgynevezett növénytetvekhez ; fleg szszel a Phaseolus és

A marantus gyökerein él, télen az E u p h o r b i a és különösen

a kelkáposzta illetleg virágkel (Brassica oleracea L. var.

botrytis) gyökerein élsködik.

Elször mint burgonya ellenség 1885-ben B e c k 1 e r nördlingai

tanár által lett felfedezve, s már akkor ama gyanújának adott

kifejezést, hogy ez a burgonya földalatti ellenségeinek legvesze-

delmesebbike, mely felfedezést Dr. K a r s c h vizsgálatai alapján meg-
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ersítette s nézetének »Die Erdlaus, eine neue Gefahr fiir den Kar-

toffelbau**) czimfí munkájában kifejezést is adott.

Rövid leírását eme veszélyes parasitának a következkben

adjuk. Az egész test körtealaku, potroha fehéres szinfí s végén

kihegyzett, szrözete sárgás, végtagjai és tapogatói szürkék, a

kitingyrk világosszürkék. Fején két, öt ízbl s vízszintesen álló

tapogatót visel, melyeknek bunkós formájú végize a leghosszabb,

a második a legrövidebb. A fején továbbá két fekete szemfoltot

találunk A fej alsó oldalán találjuk az izeit, alul kihegyezett szi-

pókát. A hátrafelé szélesed mellkas rövid s gyöngén hajlott. A
potroh golyó alakú s pontozott mélyedésekkel bír. Három végtag-

párának végén ketts karmot találunk ; az els végtagpár igen

rövid s a szipóka közvetlen kezdete mellett jobbra és balra ered;

a második végtagpár a szipóka közepe táján fekszik, míg a har-

madik végtagpár jó hosszú s közel a szipóka hegye mögött a hasnak

egy harántmélyedésben — mely a mellkast a potrohtól elválasztja

— kezddik. A hason látszik az izeltség, az izek mindegyik oldalán,

egy-egy hosszanti kidomborodás vehet észre, melyen összesen hat

pár légzllk (stigma) van. Nevezetes végre azon tény is, hogy a

nstény eleveneket szül.

Szerencsére ezen burgonya ellenség eddigelé csak szórványosan

lett észlelve, nevezetesen Németországban. Nálunk tudtommal eddig

még nem észlelték ; mindazonáltal, hogy esetleges elterjedését jó

eleve meg lehessen gátolni. Dr. Karschnak következ védekez

módjait ajánljuk

:

1. A burgonyatet eddigelé ismert gazdáit: Phaseolust, Ama-

rantust, kelkáposztát és Euphorbiát lehetleg távol tartsuk a bur-

gonyaföldektl.

2. A hol birtokunkba ejthetjük azonnal pusztítsuk el.

3. Szükséges, hogy a burgonyatet fejldéstani viszonyai ta-

nulmányoztassanak és

4. Ha valamely burgonyaföldön észleltetik, az semmi áron

sem titkolandó el, hanem"ininden rendelkezésünkre álló eszközzel pusz-

títandó s ha tömegesen fellépne okvetlen a hatóság is értesítend,

hogy ez a további lépéseket megtehesse. ^-^.^^^ ^y^^^^^.^

*) Berlin, A Friedlánder u Solin 1886,


