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Schizoneura ianigera Hartg. — Az almafára az állatországbdl

való élösdiek közül legnevezetesebb a vértctü — Schizoneura Ianigera

Hartg. Hazája — ugy látszik — Észak-Amerika. De jelenleg Európa
több országban is meglehetsen el van terjedve. Hazánkban is több

helyen fellépett már és fellépte veszélyes alakot öltött, minek követ-

keztében a kormány az illet törvényhatóságok és gazdasági egyesü-

letek figyelmét is felhívta ez élsdire. ")

A mintegy 1 5 milliméter hosszú kis állat szintén a levéltetvek

csoportjához tartozik ; magyar elnevezését onnét vette, hogy ha szét-

nyomjuk, piros nedv j ki testébl. Legtöbbnyire a fiatal almafákat

támadja meg, különösen a széltl védett nyirkosabb levegj ker-

tekben; a fáknak vékonyabb, leginkább egy éves hajtásain nagyobb
csoportokban foglal helyet es szívócsöve segélyével a növény nedvét

szívja. Az ilyen helyeken aztán puha és leves daganat támad. Vénebb
fákon már TÍtkábban jelennek meg; leginkább csak akkor, ha a fagy

által vagy más módon megrongáltattak. — A fán ejtett sebek be-

gyógyulását akadályozzák és rendesen ezekben vonják meg magukat,

hol az üldözés elöl biztos helyet találnak.

Könnyen felismerhetk arról, hogy a rézvörös vagy szürkés-

vörös szárnyatlan alakoknak potrohvégük fehér gyapjúszerü anyaggal

van borítva. Ugyancsak ily szr borítja a fényl fekete és barna

potrohú szárnyas alakokat is, melyeknek vékony áttetsz lábaik

vannak. Jelenlétüket elárulja az, hogy az ágaknak az a része, melyen
a vértetnek gyarmata tanyázik, szintén fehér gyapjúnem anyaggal

van bevonva. Az ág azon részén, hol a vértet helyet foglal, egy kis

dudorodás látható, melynek folytonos és gyors növekedése következ-

tében az ág felreped. Az így származott sebhely mindig nagyobb lesz,

végire az egész ágat átfogja, kérgétl megfosztja és egészen tönkre teszi.

Ezek is gyorsan szaporodnak mint a levéltetvek általában ; ta-

vasztól kezdve 8— 9 ízben is eleveneket szülnek. Oszszel a szárnyas

alakok is eltnnek és mihelyt petefészkükben 5— 7 pete megérett,

tovább vándorolnak, hogy uj államot alakítsanak. Ezek között való-

színleg hím és n egyének vannak. A nstények télre olyan tojá-

sokat tojnak, melyekbl tavaszkor csak nstények fejldnek. Egyik
fáról a másikra hihetleg az ket környez gyapjúnem burok segé-

lyével jutnak, melybe a szél könnyen belekapaszkodik és az egész

állatot tovább viszi.

A földmvelési minisztérium fentebb idézett rendeletében a

következ óvó és irtó eljárást ajánlja a vértet ellen : 1. Azokról a

helyekrl, melyeken a vértet már fellépett nem kell almafát vásá-

rolni. Ha nem j)uhatolható ki, hogy mely helyrl valók az almafák,

abban az esetben az elültetús eltt czélszer azokat kefével jól meg-
dörzsölni ; azokat az éi'des helyeket pedig, melyeket kefével elérni

nem lehet, fakencscsel **) bekenni. 2. Irtószerül ajánlható : dohánylé,

eczet, gázvíz, hamulúg, borszesz, petróleum és különösen a 12 liter

*) Földmvelési minisztériam 1.S78, 3488. sz. a. körlevele.
**) " 5 3'gJ'a'g) "Vs szarvasmarha trágya, ',5 mész vagy hamu.
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víz-, 1 liter petróleum- és i/'.2 kilo szappanból álló keverék. Ezeket
a szereket, kefe vagy ecset segélyével a megtámadott helyekre má-
zoljuk. A bekenés 3 — 4 heti idközökben ismételni kell.

Taschenberg ajánlja, '•* hogy a megtámadott növényt meszes
vízzel több ízben í'ecskendezziik be, mivel a meszes víz a növény
testén támadt seben keresztül minden irányban elhatol. Czélszerü a

talajba is bizonyos mennyiség meszet hinteni a fa körül. — A
Gazdasági Lapok *) irtó szeri azt az eljárást ajánlja, melyet a

Wrtenbergi bor és gyiimölcstenyésztök Schorndorfban 1874, szept.

1-én tartott gylésükben ajánlottak és a mely következ: Ha az

élsdi még nincs nagyon elterjedve, czélszerü a f;it gyakrabban meg-
kefélni, a íiatal hajtásokat lemetszeni és elégetni. A száraz kérget

minden héten vakarjuk le, a sebeket kenjük vagy meszeljük be. Mint-
hogy a peték a földben kelnek ki, és az állat a földrl jut a fára:

czélszerü a fa törzsét bekátrányozni, a földet sszel jól felásni és

mészszel jól megkenni. Legbiztosabbnak mondja a schorndorfi gylés
is a petróleummal való kenést. Dr. Nyári Ferencz egy rész szitált

anyag, 3 rész víz és egy rész tej pentinolaj keveréket ajánlja a fa

bekenésére, melylyel mindannyiszor be kell kenni, valahányszor uj

tetvek jutnak reá.

IRODALOM.

Fr. W. Kotioiv, Die eiiropáischen Blennocampen (soweit dieselben

bisher bekannt sind). (Wien. Entom. Zeitung. V.

p. 183— 188, 211—218, 243-246 et 267—271.)

A Blennocampa- csoporthoz tartozó levéldarázsok között még sok

érdekes felfedesés vár a kutatókra, a mint az e dolgozatból is ki-

tnik, melyben a szerz a régebben ismert fajok tüzetesebb ismerte-

tésén kivül több j fajt és nemet állít fel. Egy ilyen új nem a többi

között a Rhadinoceraea j melynek egyik új faját, a Rh. nodicornis-i

Korlevics tanár úr a Eh. thoracica Tischb. fajjal együtt Fiume
környékén fedezte fel.

Horváth Géza, A magyarországi Psyllidákról. (Mathem. és termé-

szettud. Közlemények. XXI. p. 291— 320.)

A szipókás rovarok (Rhynchoták) közé tartozó Psyllidák csa-

ládja a szerz eddigi kutatásai szerint hazánkban összesen 64 fajjal

van képviselve. A szerz elrebocsájtván e rovarcsalád általános

jellemzését, nevezetesen a hazai fajok orismologiai és biológiai vi-

szonyainak, valamint földrajzi elterjedésének ismertetését, részletesen

felsorolja a magyarországi fajokat; pontosan közli minden egyes

*) Gazd. L, 1875. 6, sz.


