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LLUSZTRÁCIÓ

A gyümölcsfákon gyakran,  
tömegesen előforduló és 
komoly károkat okozó 

egyik rovar éppen egy pajzste-
tűféle, a kaliforniai pajzstetű 
(Quadraspidiotus perniciosus).  
A kaliforniai pajzstetű nevével 
ellentétben nem Kaliforniában 
őshonos, hanem a Távol-Kele-
ten, Kína északi vidékein és 
Szibériában. Kínából gyümölcs-
facsemetékkel hurcolták be az 
Egyesült Államokba, és itt volt 
először feljegyezve, ezért kap-
ta a San José pajzstetű vagy ka-
liforniai pajzstetű nevet.

A rovar jelenléte a hajtáso-
kon, leveleken és gyümölcsökön 
figyelhető meg, kerek vagy hosz-

szúkás dudorokból álló telepek 
feltűnőek szoktak lenni, főleg 
nyár végén vagy a gyümölcssze-
dés során tűnik fel a kertészek-
nek. A levélen vagy gyümölcsön 
megtelepedett rovarok jelenlét-
ét az is jelzi, hogy körülöttük 
a szívogatás miatt piros foltok 
jelennek meg. A pajzstetvek a 
megtámadott növény  nedvei-
nek a szívogatásával okozzák 
a kárt. A hajtásokon elszapo-
rodott rovarok annyira legyen-
gítik, visszafogják a hajtások 
növekedését, hogy azok nem 
képesek megfelelően kifejlődni 
a tél beállta előtt és elszárad-
nak vagy megfagynak. Kezdet-
ben ez csak a fa egyes részein 
figyelhető meg, de néhány év 
alatt a pajzstetvek az egész fán 

elszaporodnak aminek követ-
keztében a fa koronájának szá-
mottevő része kezd elszáradni, 
megritkulni. A fiatalabb cseme-
téket teljesen is elpusztíthatja 
a növényt, de idősebb fák ese-
tében is okozhat olyan károkat, 
amelyek véglegesen befolyásol-
ni fogják a növény koronalakját, 
és nagymértékben csökkentik 
a virágrügyek kifejlődését, ko-
moly terméskiesést okoznak.

A védekezés első lépése ez 
esetben is a felismerés, alapo-
san figyeljük meg a gyümölcs-
fák fiatal hajtásait, és egyéves 
gallyait, hogyha jelen lenne a 
pajzstetű, akkor már a kisebb 
telepeket is észleljük. 

A rovarok a pajzsuk alatt, a fa 
kérgeinek repedései között telel-

nek át, és mivel hideg vidékekről 
származnak, ezért akár a -40C 
fokos hőmérsékletet is túlélik.

A megtámadott gyümölcsfá-
kon gyümölcsszedés után vág-
juk le a nagyobb telepeket tartó 
hajtásokat, és azokat égessük el. 

Ha kaliforniai pajzstetveket 
észleltünk a gyümölcsfákon ak-
kor érdemes a fákat már ősszel 
a levélhullás után megmetszeni, 
a fa kérgét minél alaposabban 
letakarítani, és a gyümölcsfát 
egy lemosó permetezésnek alá-
vetni. Ilyenkor használhatunk 
kertészeti olajat vagy rovarirtó 
lemosó keveréket. Ez általában 
olaj és rovarirtó szer megfelelő 
arányú keveréke.

A lemosó permetezést kora-
tavasszal is meg kell ismételni, 

hogy az áttelelt rovarokat is el-
pusztítsuk. A gyümölcsfamet-
szés során figyelembe kell venni, 
hogy a korona szellős, nyitott le-
gyen. A nyitott, napsütötte, szel-
lősebb korona minden kártevő 
rovar megjelenésének és elter-
jedésének csökkenti az esélyeit.

Ha megjelent a kaliforniai 
pajzstetű a kertünkben akkor 
általában nem lehet tőle egy-
szeri permetezéssel vagy keze-
léssel teljesen megszabadulni. 
Mindig marad néhány rovar, 
amelynek sikerül áttelelnie, 
ezért több éven keresztül fo-
lyamatosan és kitartóan kell az 
ajánlott védekezési munkálato-
kat végezni.

Örömteli kertészkedést! 
FARKAS ATTILA

Szeretem és tisztelem az 
életízű írásokat. Legutóbb Csí-
ki Mari (vagy Manyi) felvilágosí-
totta a pesti, „tápos” partnerét, 
hogy Székelyföldön más magyar 
nyelvet beszélnek az őslakosok, 
ott nem minden „tök jó” vagy ép-
pen „marha érdekes”, és nem a 
Túró Rudi a nemzeti étel, hanem 
többek között az orda és a zsen-
dice, és a székely köményes is 
van olyan, mint az Unicum (csak 
nem oly drága…) S a vinetta nem 
vignetta, hanem padlizsán. A 
laskasirítő azonos a sodrófával, 
ami minden székely menyecske 
védőszentje a szája mellett.

Más szerzőtől megtanultam, 
hogy születik a mondás, „ez 
semmi, de a karós fuszulyka”.  
Vagyis az én károm az semmi a 
más baja mellett. Legalább olyan 
igaz, mint a „Mindegy, mint Bogi-
nak a pityókaleves…”

Kezdő székelyföldi korom-
ban, amikor a gyógyszesz is 
hiánycikk volt, Guszti bácsi-
tól kértem egy üvegecske kék-

szeszt. Kinek kék? – jött a 
kérdés. Nekem kék, mondtam, 
és örvendtem, hogy ilyen hamar 
megtanultam székelyül…

Látom, hallom, olvasom, hogy 
a katasztrófavédelem a bajba-
jutottak megsegítésére sietett 
nagy erőkkel… Nem tudtam, mi-
ért kell védeni a katasztrófát, jön 
az védelem nélkül is és pusztít. 
Végre hallottam, hogy az Álla-
mokban a katasztrófaelhárítás 
igyekszik menteni, enyhíteni a 
hurrikán áldozatainak életét, 
anyagi kárát.

Valaha, aktív korunkban a 
gazdaság mérnökének, főmér-
nökének feladata volt a PCI, ma-
gyarul a tűzvédelem. A PCI a 
tűzvész elleni védelmet jelentet-
te, és így volt helyes, pont úgy, 
ahogy a munkavédelem nem a 
munkát védte, hanem a munkást 
(protectia muncii).

Akkor, amikor a valódi babká-
vé hiánycikk lett az Aranykor-
ban, volt egy vicc. Valaki több 
kilónyit próbált becsempész-

ni. – Mi ez? – kérdezte a vámos. 
– Ez madáreledel. – De ezt nem 
eszi a madár! – Eszi, nem eszi, 
mást nem kap…

A bátrabbak súgva azt mesél-
ték, hogy azért nincs kávé, hogy 
a jónép a kávézaccból ne tud-
ja megjósolni a szomorú jövőjét.

Nézem a most menő tévéso-
rozatok gyártási évét, Rex fel-
ügyelő: 1999, Charly: 1997, Vidéki 
doktor: 2003, Lola, Zorro, Don 
Mateo, Doc Martin sem sokkal 
fiatalabb. Mintha a Hegyi doktor 
új sorozata ifjabb, és frissülés A 
múlt árnyékában című, 2015 a 
gyártási év. Abban már WIFI is 
van és sok okos telefon.

De sebaj, az újszülöttnek min-
den vicc (film) új, csak az sírjon, 
aki már nem emlékszik a napi 2 
órát sugárzó, egyetlen tévéadóra, 
s abban is a főszereplőkre...

Visszaugrom az időben vagy 
65 évet. Boldog gyerekoromban 
felfedeztem, hogy édesapám a 
postájával érkezett bélyegeket 
kevés papírral kivágta és egy fi-

ókban gyűjtötte. Egy pár szebbet 
lefejtettem a papírról, megsért-
ve a fogazatot. Akkor megtanul-
tam, hogy áztatni kellett volna. 
Az iskolában már voltak bélyeg-
gyűjtők akkor, megkezdődött a 
cserebere, és feljött a napja a 
ritkaságoknak, a gyarmatok bé-
lyegeinek. Csodálkozva láttam, 
hogy a Nagy Szovjetuniónak 
nincsenek gyarmatai, amit gyűj-
teni lehetne. Mesterem meg-
magyarázta, hogy hivatalosan 
nincsenek, de a valóságban an-
nál több: egész Kelet-Európa, de 
ezt az iskolában nem kell han-
goztassam. Csak később értet-
tem meg a tiltás értelmét…

Előreugrom, vidéki éltem fel-
fedezései: aklimatizált szavak. 
A 60-as évek nagy veszélye, 
mely a burgonyatermesztés vé-
gét jelenthette volna, a kolorá-
dóbogár megkapta a szelídebb 
karalábébogár nevet, a levele-
ket lerágó lárva pedig lárma 
lett, a védekezésre használt 
Entomoxánt  Antikrisztusnak 

nevezték. (Használói egyszerű-
sítették az idegen szavakat). A 
Nabukodonozort, ami diákko-
runk kedvenc sorozata volt, egy-
szerűbb volt a Ne bolondozzon 
az úr formában megjegyezni, 
hogy a többieket ne is soroljam.

Ugyanakkor tanultam jó mon-
dásokat, amelyek nincsenek 
meg egyik lexikonban sem. Be-
mutattak egy elöljárónak, hogy 
ő a vidék első embere, a Don 
Mateoban kaptam rá egy talá-
ló választ: akkor milyen lehet 
az utolsó?

SZATHMÁRY JÁNOS

Nem egyszerű feladat a kártevő elleni védekezés

Kaliforniai pajzstetű a gyümölcsfákon

Dudorok utalnak a rovar jelenlétére, amely a gyümölcsön vagy a levélen telepedik meg

A pajzstetvek a ro-

varok egy érdekes 

csoportja. Életük nagy 

részét mozdulatla-

nul, a gazdanövény 

valamelyik részéhez 

tapadva élik le, élet-

módjuk miatt szerveik 

egy része vagy csak 

csökevényesen, vagy 

egyáltalán nincs ki-

fejlődve. És mindezek 

ellenére mégis veszé-

lyes kártevők, testüket 

borító védőréteg miatt 

az ellenük való védeke-

zés sem egy egyszerű 

feladat.

Műkedvelő sajtófigyelő (Eszi, nem eszi, mást nem kap…)
Olvasóink írják

Mottó: 

Egy jó írásnak olyannak kell 
lennie, mint egy nő szoknyá-
jának: elég hosszúnak, hogy 
elfedje a tárgyat, de ahhoz 
elég rövidnek, hogy felkeltse 
az érdeklődést. 

(Winston Churchill)




