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A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus

L.) életmódja és irtása.

Iita : Kadocsa Gyl'la.

III. i

yédekezé'i a veresnyakú árpabogár ellen. — A védekezés ez

ellen a kártev ellen részben ermíh'i, részben veg-yszerekkel történik.

A) Y é á okoz é ser ö ni íl \' i ú t o n.

Kaszálás. — Alikor a múlt század nyolczvanas ÓA'einek vég'én

a Lema melanojms L. támadásai ellen a gazdák tanácsért fordulta ic a

szakemberekhez, ezek els sorban a foltnak lekaszálását ajánlották.

Az akkori útmutatások szerint a baj ellen csak a megtámadott folt-

nak idejekorán való lekaszálása és a lekaszált árpának vagy zabnak

marhával való feletetése által sikerült eddig eredményre jutni. Alinél

tovább habozik a gazda a lekaszálással, annál nagyobbmér\'íi lesz a

károsítás. Ha a lekaszált zab és árpa a szántóföldrl elvitetik, gon-

doskodni kell arról, hogy a levelekkel együtt a rovarok is eltá\'olit-i

tassanak. A .lekaszálás után az árpát és zabot azonnal el kell vitetn"^

a szántóföldrl, vigyázva arra, hogy a lárvák le ne hiljanak a még"

tiszta vetésre. Ha ott hagynék egy ideig a lekaszált gabonát a Kil-

dön heverni, a lárvák csakhamar átvándorolnának a lábon álló ve-

tésre s így tulajdonképpen hiába való munkát végeztünk volna.

Kétségen Ivíviil ott, a hol a baj csak kis mértékben, néhán\^

kisebb folton fordul el, az idejében való lekaszálással czélt érhetünk

el, különösen akkor, ha az elhordás után szalmát vag}^ polyvát hin-

tünk a lekaszált területre és meggyújtjuk, hogy a lohiülott lárvák

elpusztuljanak. Minél korábljan végezzük ezt a kaszálást, aniiál

kisebb a folt, tehát annál kevesebb a veszteségünk a lekaszálás ré-

vén. Ha az ilyen folt lekaszálását késbbre hagyjuk, a nagyobb test

lárvák a kaszát annyira „elzsirosítják", hogy alig fog. A lekaszált

gabonát a marha zölden nem eszi meg, ellenben szárazon, széna

alakjában szívesen fogyasztja el.

Árkolás. — 1801-ben LOcukkku ajánlja, hogy mihelyt szembe-

tnnek a lárvarágta foltok, azoiuial hányassunk az il3^en foltok körül

egy széles, barázdaszerü árkot olyformán, hogy a kikerült földet a

folt felli oldalra hányassuk, míg a barázdának az ép vetés felé es
széle meredek ús függélyes, az alja pedig sima legyen. Ezen eljá-

rásnak az lenne a czélja, hog'y a nyálkás rovarok meg legyenek

gátolva a védsáncz j'olytán a tovaterjedésben, mire elpusztulnalc.

1 Lásd : llovartaLi Lapok. XXII, 1915, p. 107—123 és 154-170.
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Mindenesetre az eszme nem rossz és jól készített árokkal a folt to-

vább terjedését meg is g'átolhatJLÜv ; azonban nem tekintve azt, hogy
kezdetben nehéz a foltnak éles körülhatárolása, az ilyen árok készí-

tése sok bajjal járna és költséges volna. Xagyobl:) foltoknál pedig

semmiesetre sem volna ezélszeríi. Kisebb foltoknál viszont a kaszá-

lás megfelelbb és olcsóbb. Végezetül a kártev irtásánál nem eo-yednl

a kártev elpnsztítása a czélunk. hanem az is, hogy a megtámadott

növénvt is, amennvire lehet, megmentsük a számunkra.

Szedetés. — Furcsaságképpen említem csak meg, hogy ilyen

módon is megpról.)álták már a rovart pusztítani. A keszthelyi Gazda-

sági Tanintézet gazdaságában 1889-beu, a mikor a bogár ott elszíir

jelentkezett, a feltn fehér foltokon napszámosokkal szedették a

lárvákat.

Sima hengerrel próbálkozott meg 1889-ben Lücherer, ki

végignvomatta a fertzött foltokat, de eredményt nem ért el.

Tövisboronálás. — A fertzött területnek tövisboronával való

végigiáratása azt czélozza, hogv a lárvák megsérülienek és ígv el-

jjusztuljanak. Zalka 1889-ben a debreczeni Gazdasági Tanintézet

gazdaságában tett ilyen eljárással kísérletet, meltyel ha nem is irtotta

ki teljesen a lárvclkat. de legalább ersen meggyérítette. A tövis-

borona mellett, ha kisebb területrl van szó. elvégzi a munkát ..az

asszonyi szerszám-' : a sepr is, ha ezzel alaposan leseprzzük a

lárvákat. Ilyen eljárás mellett Kukoly megmentett 1891-ben 25 hold

árpát és 24 hold zabot. Mokry ezt az eljárást két éven át alkalmazta,

de csak részben ért el sikert. A rovarnak részletesebben ismertetett

életmódjából, azt hiszem, elég'gé megmagyarázhatja mindenki magá-

nak, hogv miért nem érhetünk czélt a tövisboronálással V A lárvák

lesejjrzése hiába való, mert rövid id múlva újra felmásznak a nö-

vényekre, megsérülés pedig csak elenyészen kevés számú lárvát

érhet, fleg a srbb vetésben s merem hinni, hoa'v az ilvmódon

elpusztult lárvák — ha életben maradnak — korántsem okoztak

volna amiyi kárt a vetésben, mint az emberek s állatok s a szerszám

a vetés letaposása, megszaggatása által

Hálózás. — Az egvedüli eljárás, melv kiváló íigvelmet érdé-

mel s mely sokszor megbízhatóbb, mint a költséges s az idjárás

szeszélyeitl nagyban függ permetezési eljárások, a hálózás, melyet

els ízben Horváth ajánlott. A hálózás a taA'asszal csapatokban

összeg3'iilekez bogarak összefogdosásá]3an áll. A bogarakat olyan

hálókkal, a milyeneket a lepkegyüjtk használnak, csakhogy valami-

vel nagyobbak és ersebbek s ers vászonból készültek — össze-

fogdossuk, azután petróleumos vízbe fojtjuk. Ih^en módon temérdek

bogarat lehet összefogdosni és megöhii, mieltt még petéiket lerak-

ták volna. Eg,yébként a hálózás a rovarirtás terén nem is új dolog',
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róffcbb iclö óta iiau'V yikerrcl liasziuüiák li'azdáink a Iiiezeniásokban

és hercsekbon a különíelc kártev boo'aralc : Inczernaljog'ár {Goniocteva

sexpuncAnia Va.). liu'ZL'iuaböde (EpilacJiiid glohosa Schn.), kis barkó

iSiloncf;). ápioiiok stl). (isszefogdosására. A liálózást addig kell elvé-

g-ezni. mieltt még a bogarak petéiket lerakták volna. Tudjuk a l)0-

garak életmódjából, lK)gy eleinte Jiagyobb csajkátokba gj^ülekeznek

(issze s csak azután párosodnak és rakják le a petéiket. A bogarak

megjelenése nem lévén batározott idpontboz kötve, a gazdának ma-

gjának kell állandóan iig^-elnie a vetését, mikor jelennek meg a bo-

garak s bol tele2:)ednek le ? Említettem a bogarak tavaszi megjele-

nésének tárgyalásakor, bogv néba, mikor nagv tömegekben jelent-

kéznek, nem mindjárt oszolnak szét csapatokba, hanem mintegy meg-

várjálc a Icésbb elkerül társaikat is s csak azután oszolnak szét

kiseblj-nagyoljl) csapatokba. Ilyenkor tehát állandóan résen kell lenni

s ügyelni a 1)0garakat. Egy-két Jia}) nnüva ez a csapatokba szét-

oszlás bekövetkezik. Milcor azután a bogarak csapatokban már le-

telejjedtek a vetésünklie, a fertzött helyeket karóval megjelöljük s

lehetleg azonnal liozzáí'o2,nnik, kell számú munkással, a hálózáshoz.

A liálózást tervszeren és Ü2!"ves beosztással kell véo^ezni. mert ilven-

kor nüiiden percznyi id drága, de másrészt a kapkodás, tervszert-

lenség, a mellett hogy költség^es, csak részben vezethet sikerre.

A hálózás sikere és olcsósága els sorban a pontos megfigyeléstl

és az idejében s elegend számú munkással történ végrehajtástól

iügg. Legalkahnasabi) a liálózást reggel, a harmat felszállta ntán, U

óra tájban kezdeni s folvtatni mindaddio;, míg- a bogár a zavarásra

felre])ül. A déli órákban napos, meleg idben a bogár igen élénk s

a legkisebb zavarásra felrejDÜl. Ilyenkor nem szabad hálózni, külöii-

l)en szétza\-arjuk. Borús, hvös idl)on lehet a déli órákban is foly-

tatni a liálózást. Délután )! óra fié újl)ól megkezdhetjük a munkát
és folytathatjuk estig.

A hálózó napszámosok a hálóval jobbra-balra kaszálva, a 1)o-

garakat belemeregetik a hálójukba. Nem szabad kapkodniok, a nö-

vénveket ersen ütöo^etniök. mert akkor a bogarak nagv része a

földre .s nem a hálóba hull. másrészt pedig a növényekben is kár

esik. Lea'helvesebben cselekszilc az a munkás, a ki lassan, cgvenle-

tesen, lépésrl léjíésre haladva elre, mereget a hálójával s a hálót

olyaufonnán tartja, hogy annak szája csalv keveset essék rézsútosan

a föld színéhez, bogv ígv a a'veníi'éu me£>n\ízott növényekrl lehulló

bogarak mind a hálóba essenek bele. Ttn^mészotesen egy-egy foltot

többször Icell megbálóznunk. Az els hálózás után várjunk mindig

vgy ríividebb ideig, hogy addigra a földre lehullott bogarak ismét

felmásszanak a növényekre. Tudva azt. bogv a liogarak megjelenése

nem szabályos s egyes csapatok' csalc késblien jelentkeznek, ügyel-
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iiiot kell lordítaiii ari-a is. hi)ixy az ilyoii késhl:) jeleutlcezn ra/iuk se

maradjanak liák'tzatlanul. Vrár ilyen nieg'késések és koráJjban jelent-

kezések minden évhen elfoi'didnak, mégis a bog'arak zöme rend-

szerint egyidben jelenik meg'. A korál.'bi és késbbi csa})atokka.l

könnyebben birkózliatnnk meg.

Minden csapat hálózó ember ntán — a kik egymásután, ka-

szások módjára követik egymást — egy ember jár egy harmadnyira

vízzel megtöltött edénnyel, melynek tetején vékony petróleum-, vagy
olajréteg úszik s ebbe h'iltik idnkint a munkások az összefogott

bogarakat. A bogarak itt csakhamar megfulladnak s mikor az edény

már meglehetsen tele van booYirral. egv luélvebb gödörbe hánviák

s leföldelik, vagy a trágyalébe öntik ki azokat. Gondosan keresztül-

vitt hálózás úgyszólván teljesen elejét veszi a fenyeget veszélyjiek.

Az eddigi tapasztalatok szerint ott, a hol a hálózást pontosan vég-

zik, semmi kár sem tapasztalható. A gondosan és szakszeren végre-

hajtott hálózás igen sok esetben teljes sikerre vezethet, mert a mi

Icevés bogár elmarad, vagv elkerüli íigvelmünket, nagvobb kárt nem
fog okozni lár-\'akoráljan. Ha pedig itt-ott mégis akadnánk egv-eü'y

számottev foltra, a késbb ismertetend permetezéssel, mint pótló

eljárással, megmenthetjük ezeket a foltokat is.

B) Védekezés vegyi szerekkel.

.Régebl)en kísérletek történtek a megtámadott vetésnek mész-

hamuval, mészporral, hamuval, trágyagipszporral és naftalinnal való

behintésével. A mészhamuval beszórt vetésben a pusztidás alább

szállt, a vetés (zal)) valameh^est helyrejön, de gyenge termést ad.

Sikerrel járt az a kísérlet is, hogy este, a mikor ers .harmat van,

szórtak apróra t(jrt oltatlan meszet, jól sri^ien, a fertzött foltokra..

Ez a mészpor az éjjeli nedvesség által „forrásba" jvén, a lárvákat

elpusztítja. Siker nélkül próbálkoztak trágyagijoszpor szétszórásával.

IjOvassv lS!)2-l)en Keszthelyen nagyobb szabású kísérletet vé-

gezett a veresnj^akú árpabogár lárvái ellen. Az addig ajáiilott sze-

reket mhid kipróbálta s így ezek közéitt az oltatlan mészport,
hamut és naftalint is. ílárom egyenletesen ellepett területet,

Ivülön-kük'in mindegyiket, utóbbi szerekkel gondosan behintetett,

azonban sem a mészpor, sem a hamu, sem a naftalin nem ölte meg
a lárvákat.

A mészport a meztelen csigák (Liiiiax agresUs L.j ellen szok-

ták használni gazdáink. A mész a csigák nedves váladékát magába
szívja s így azokat újal)b nedvelválasztásra készteti. Ez a nedveivá-

lasztás bséges, mert a csiga így akar védekezni. Alikor azután ké-

sbb ebbl az összefügg nyálkás takaróból kilép s ismét mészpor-

ral érintkezik, már nincs ereje, hogy rövid id mnlva újabb váladé-
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kot választhasson ki s mert a iiedvesséo' életfeltétele, — összezsuo^o-

rodik s azért elpusztul. Ez a tapasztalat irányíthatta gazdáinkat, a

midn a veresnyakú árpabogár lárvái ellen, minthogy ezek is nyál-

kások (a népies nevük is : „csiga" ), az oltatlan mészport kezdték

használni. Csakhogy tudjuk, hog}^ utóbbiaknál a 113'^álkás váladék

egészen más eredet s így a mésznek, hamunak stb.-nek nedvszívó'

és maró tulajdonsága utóbbira nézve vészthozó sem lehet.

Kiczinuszliszttel való.behintés. — A közönséges riezinus

(Ricinas communis L.) magjából gyártott riozinusolajnak egják fontos

alkotó része a ricin, egy, a vérre ható, ers méreg, mely az ember
és gerinczes állatok halálát is okozhatja, ha kelleténél nagyobl>

menn3áségben jut az olajban a bélcsatornába. A riczinusolajgyártás-

nak egyik mellékterméke: a riczinuspogácsa éppen emiatt nem nyer

olyan alkalmazást a gazdaságban, mint pl. a lenmagból készült len-

magpogácsa. A ricinnek egy része a pogácsában benmarad s igy

már régebb id óta kisértett a törekvés, hogy lisztté rölve a kár-

tékony rovarok ellen legj^en használható. Egyesek a drótférgek ellen

ajánlották, mások a répafonálféreg (Heterodera Schachtü) ellen. Ter-

mészetesen felmerült a veresnyakú árjDabogár lárvái ellen való alkal-

mazásának gondolata is. Legels ízben még 1897-ben a Temesvár
melletti Vadászerdn próbálták ki és pedig kiváló eredménnyel.

A Rovartani Állomás részérl a következ évben végzett kísérletek

ezt azonban nem tudták igazolni.

Permetezés rézgáliczczal. — Mióta a rézgáliczot az or-

szágban széltiben-hosszában használják a gazdáink a szl liszt-

harmatja ellen és pedig sikerrel, megszokott dolog, hogy azzal pró-

bálkoznak meg legelébb mindenféle rovar- és gombaokozta beteg-ség

ellen. Pedig a mil3^en jó szer egyes gombaokozta betegségek ellen,

olyan keveset árt a rovaroknak. Természetesen a Leina melunopns L.

lárvái ellen is számtalan esetben megkísérelték már használni. Kísér-

leteztek 20/o-os rézgáliczoldattal, majd 3"/o-ossal, de természetesen

eredmény nélkül.

Permetezés pjaM-thrum-ki vonattal. — A'alamikor a pyre-

thrum alkoholos kivonatával, melyet entomoktin, zacherlin-
tinktura néven ismertek gazdáink, sikerrel védekeztünk a honvéd-
bogár (Eniomoscelis adonidis Páll.) fekete lárvái ellen s így termé-

szetesen felmerült a Lema melanopus lárvái ellen való használatának

gondolata is. S.vjó 18í)2-ben 2-5o/o-os oldatban (vagyis 100 liter víz-

ijén 2-5 litert hígítva) j^róbálta ki s az. eredmény az volt, hogy ott,

a hol a foh'adékot Ijven, szinte pazarolva alkalmaztatta, a lárvák

750/0-a tönkrement, ellenben kisebb mennyiségben alkalmazva, az

eredmény csak kíizépszer volt. A pyrethrum közvetetlen öl szer,

tehát az állatot érintenie kell, csak úgy hat. Tekintetbe véve azon-
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han azt, liogy a lárvák nappal a vetés als(3 részében tartózkodnak,

niag'asablj vetéslion ig-en nagy gondot okoz az állatok uiog'perniete-

zése s ha sikert akarunk elérni, sok folyadék pazarlódik el, pedig- a

pyrothrum drága szer, a miért lassanként mind kevesebben hasz-

nálták s ma már ezért nem is gyártják.

Permetezés petróleum-emulzióval. — Mint a j^yrethrum^

ez is közvetetlenül öl szer, melyet töljb, fleg a gyümölcsös kertben

kárt tev rovar ellen, így pl. a levéltetvek (Aphis-olí) ellen ma is

sikerrel használnak. A petróleum-emulziót a Le?iia-lárvák ellen els

ízben 1801-ben Vadászerdn (Temes vm.) próbálták ki és pedig igen

jó eredménnj^el, a mennyiben ezzel a vegj^ülékkel az árpa- és zab-

táblákon mutatkozó foltokat öntözve 2—3 nap alatt ott a Lei)ia tel-

jesen elpusztult. Keszthetyen a petróleum-enuüzióval végzett kísérle-

tek nem mutattak sikert, a lárvák teljes épségben tovább éltek.

A petróleum-emulzió is közvetetlenül ható szer lévén, alkalmazása-

ugyanolyan nehézségekbe ütközik, mint az elbb tárg^'alt szer.

Permetezés schweinf urti zölddel. — A schweinfurti zöld

ers arzéntartalmú méreg lévén, kell óvatosság mellett, mint rovar-

öl szer, sikerrel használható. így legnagyobb az alkalmazása az

almamoly (Garpocapsa pomonella L.) ellen, de alkalmazható a legtöbb

levélrágó rovar ellen is. A bepermetezett részekbl rágó ro\'arok, a

méreg a bélcsatornájukba jutván, elpusztulnak. Sajó lS92-ben Xagy-
Zsámban (Temes vm.) többféle ersség-ben próbálta ki, így 100 liter

vízhez 50, 80, 125 és 133 gr. schweinfurti zöldet vett s hogy- az

anyag jobban tapadjon, még körülbelül 3-5 liter silányabb lisztet is

kevert az oldatba, azonban az eredmény igen gyenge volt, a lárvák-

ból kevés pusztult el. Ezzel szemben az orosz szerzk mind ajánl-

ják, így Vassíliev a klórbárium (5''/o-os oldatban) és dohánylúg-

kivonat (1 — 2*^/0) mellett O'IT— 0'2"/o-os arányban (100 liter vízre

17—200 gr.) és 6»/o (000 gr.) frissen oltott mésszel keverve ajánlja

a permetezéshez^ AIokrzecki párisi zöld alakjában ajánlja és pedig"

a következképen : 1 font (400 gr.) jDárisi zöld, 3 font (1200 gr.) ol-

tatlan mész belekeverend 20 akó (300 kg.) vízbe ; Sudeikix a klór-

bárium (30/0) mellett csak zölde.t ajánl következ elírással: 1 uncia

(31- 1 gr.) zöld, 3 uncia (93'3 gr.) frissen oltott mész és 6 gallon (1

gallon angol mérték szerint 4*54 1., amerikai mérték szerint 3'78 1.) víz.

Permetezés dohánylúgkivonattal (thanaton-nal). —
A Rovartani Állomás által 1892-ben végzett permetezési kísérletek

alkalmával a thanaton nyerte el az els díjat. Mint olyan ers méreg-,

mely mérgez hatását hossza1)b ideig megtartja s így a megperme-
tezett levélbl több nap múlva rágó lárva is elpusztul, továbbá mint

olyan szer, mely közvetetlenül is öl hatású (a levéltetvek ellen

is ezen tulajdonsága révén használatos), valamint hogy a vízben.



kümiyen oldódik s alkalmazása oaTözer. mindeiiképpoii alkalmasnak

mutatkozott arra, hoQy mint olsrendíl védekezési szer általános elter-

jedésnek örvendjen. Az akkori tlianaton nikotintartalma 14-5 "/o volt s így

2o'o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg", feloldva) is már kiváló

eredményt adott a veresnyakú árjiabogár lárvái ellen. Csakhogy — mi-

ként már említettem — a thanaton nikotintartalma a késbbi idkben

nagyon alászállt s a mi még nagyobb 1)aj, ingadozó lett, azonkívül pe-

dig a thanaton is igen meg^fogyatkozott, úgy hogy csak iiehezen le-

hetett kapni. A ki mégis be tudta szerezni, ezélt nem ért vele, mert a

kevés nikotintartalma folytán rovaröl hatása is gyenge volt. lí bajolc

tették sziikség^essé az újalil) védekezési kísérleteket újabb szerekkel.

Különfélék.

Meittev Ödön 70. születésnapja. — 1915. évi október 22-én

ünnepelte RErrxEií ( )d().\ Paskauban 70. születésnapját, mely alka-

lommal nnuikatársai és tiszteli ünnex^i munkálattal lepték meg. Ez

a munka egvúttal a ..Wiener Entomologisehe Zeitune"^ 1915. évi

kötetének utolsó három füzetét is képezi. Hogy KErrxER milyen ér-

demes mködést fejtett ki, kitnik abból az összeállításból, mely

18G9-tl 1915-ig megjelent munkáit felsorolja. Ebbl láthatjuk, hogy

47 év alatt nem kevesebb mint 949 kisebb-nagyobb munka került ki

tolla al(')l. Ugvancsak nagv érdekldésre tarthat számot az az össze-

álhtás. mely az általa 1903— 1915-ig leírt bogarakat sorolja fel. Ebljl,

valamint az ezt megelz két régebben megjelent hasonló tárgyú

összeállításból kitnik, hogy RErrxEi; ezideig 995 új nemet és alnémet,

C29() új fajt és 1105 fajváltozatot írt le. Az ünnepi munkába a kö-

vetkezk írtak czikket : Beokeu, Beknuauek, Bergroth, BuErr, Czizek,

Fr.Eisruici;, Heikehtixgeií, Hei.eei;, Hetscuko, Hicker, Holdhaus, AIevek,

Mii. I, ki;. Xetoíjtzkv, Petki, SouMrrz, Schustei;, Spaetu, Waxka, Was-
MAXx. Wl\(íi;l.müllek és Winklei;. Csíki.

Heyclen Lukács halála. — 1915. évi szeptember 13-án elhunyt

a Majna melletti Frankfurtban 78 éves korában a német bogarászok

nesztora I)i;. Iíeyoen Luk.\cs tanár. Heyden európaszerte ismert

szaktekintély volt, kinek neve nemcsak számos értekezése, hanem

fleg a k()zkézcn forgó európai bogárkatalogus alapján volt ismere-

tes, melvet Iíeitter és WEisE-val szerkesztett. A múlt évszáz GO-as

és 70-es éveiben számos utazást tett Európa különböz országaiba,

hoo'\- Gíífvcs vidékek bogarait összegvüitse, ígv megfordult Svájez-

ban. Spanyolországban, I'ortugáliában és Magyarországon. Gyjté-

seirl azután rendesen beszámolt. Szkebb hazája egy l)iologiai jegy-

zetekkel ellátott j(') bogárkatalógust kíiszönhct neki, mely már máso-

dik kiadáslian jdent meg. Ugyancsak nagy haszonnal forgatják


