A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2008. szeptember 16.

XI. ÉVFOLYAM

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Pápai Levéltár:
új szellemi műhely
Mintegy kétszáz millió forintba került a Pápai
Levéltár, amit szeptember 8-án adtak át ünnepélyes körülmények között. Talabér Márta megyei
alelnök köszöntőjében kiemelte: régi adósság
törlesztése történt meg az átadással.

Tajvan számíthat Magyarországra
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Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá
Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei közgyűlés
elnöke Taoyuan megyével, ahol a közelmúltban
parlamenti delegáció élén járt. Erről tartott sajtótájékoztatót Ékes József országgyűlési képviselővel és dr. Mihalovics Árpáddal, a Pannon
Egyetem rektor helyettesével szeptember negyedikén, a Megyeházán.

Mentőállomást adtak át
Nagyvázsonyban
A mintegy negyven millió forintos beruházással közel száz százalékos lefedettség lesz a térség 18 településének 12 ezer lakosa ellátásban.
Adott esetben negyed óra alatt mindenkihez
megérkezik mentő - hangzott el a nagyvázsonyi
létesítmény szeptember 5-i átadásán.

Pezseg Veszprém megye
kulturális élete
A művészeti csoportok, a fesztiválok szerves
részei mindennapi életünknek - fogalmazott
Talabér Márta megyei alelnök. A tudással
felvértezett, a kulturális ismeretekben jól eligazodó ember sokkal könnyebben képes lépést tartani korunk kihívásaival szemben - vélekedett dr.
Hermann István, a megyegyűlés képviseletében
a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 15.
születésnapja alkalmával rendezett ünnepségen
Magyarpolányban a Tájházban a hétvégén.

Tanévnyitó forró nyár után
Közel egy milliárd forintot költ idén a megye
18 intézményére a normatíva felett, amely
rövidesen még több lesz a tovább csökkenő
gyereklétszám, valamint a növekvő bér és

közüzemi költségek miatt – utalt az önkormányzat költségvetésére Lasztovicza Jenő elnök
az augusztus 26-i megyei tanévnyitón a Petőfi
Színházban.

Egymilliárdos beruházás
Dákán
Modern lakókörülmények és korszerű foglalkoztatás, önállóság, ami különösen fontos az itt
élőknek - értékelte a fejelsztést Korózs Lajos
államtitkár. Lasztovicza Jenő megyei elnök
országosan példaértékűnek nevezte a beruházást, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő
Pápa polgármestere üdvözölte az intézmény kiemelkedő szakmai munkájátg a 233 férőhelyes
Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány
Ilona Fogyatékosok Otthona beruházása átadási
ünnepségén szeptember 4-én.

Hajmáskér Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve ezennel
kiírja a 2009. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2008/2009. tanév második és a
2009/2010. tanév első félévére
vonatkozóan.
A pályázatot az állandó lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. október 31.

Lépjünk fel közösen a Jókai Mór ltp.
közbiztonsága, nyugalma érdekében!
segítené, ha a lakosok az önkormányzat és a rendőrség egy közös
fórumon beszélhetnék meg, hogy
ki hogy látja a problémát, és várjuk
a segítséget, javaslatokat a közös
fellépésre.
A térfigyelő kameráknak köszönhetően a közterületen jelentősen
csökkentek, megszűntek az erőszakos cselekmények.
A hangoskodás, lármázás és az
emberek zaklatását előidéző cselekmények viszont csak azonnali
fellépéssel kezelhetőek. Sokszor
felvetik a kérdést a lakók egy-egy
eseményt követően, hogy „de hol
volt a polgárőrség”.
A polgárőrségről tudni kell,
hogy az teljesen j önkéntes alapon
működik.
A polgárőrök
semmi anyagi
juttatást nem
kapnak azért a
munkáért amit a
Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és

Az utóbbi időben ismételten megszaporodtak a Jókai Mór lakótelepen a nem emberhez méltó viselkedésből eredő, a lakók nyugalmát,
pihenését zavaró cselekmények.
Az önkormányzat és a körzeti
megbízottak minden törvényes
lehetőséget felhasználnak a problémák kezelésére. A jelenlegi törvények sajnos nem elégségesek a
probléma megoldására, mivel
semmi visszatartó erejük nincs.
Nehezíti az eljárás lehetőségét,
hogy a lakók nem jelzik a rendőrség felé az esetet azonnal.
A két rendőr nem tud 24-órában a
lakótelepen lenni és a Polgárőrök is
kevesen vannak jelenleg. A megelőzés és az azonnali intézkedés
hatékonyságát nagy mértékben

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

intézményeihez
(általános iskola, óvoda, orvosi rendelő és laktanya
területén, egyes önkormányzati tulajdonú épületek
udvarai, útjai) tartozó útjainak
2008-2009. telére
2008. november 1-től 2009. március 31-ig

gépi hótolási munka árajánlat tételi
felhívást ír ki.
A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni.
Előnyt jelent: ha a gép és kezelője
Hajmáskéren telephelyez
Az árajánlat benyújtásának határideje
(zárt borítékban):
2008. október 10. 13.00 óra.
A borítékra kérjük ráírni:
„ÁRAJÁNLAT HÓTOLÁSRA”.
Az árajánlat benyújtásának címe:
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
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település érdekében tesznek. A
szolgálatot a település közbiztonságának javítása érdekében önzetlenül, szabadidejük feláldozásával
teljesítik.
A probléma egyik megoldása
lehetne, ha a lakosok aktívabban
részt vennének a polgárőrség munkájában. Jelenleg 13 fővel működik
a polgárőrség, ami a település
nagyságához viszonyítva nagyon
kicsi, figyelembe véve a hasonló
nagyságú településeken működő
30-40 fős polgárőrségeket.
A közös megoldás érdekében az
Önkormányzat Fórumot tart 2008.
Szeptember 25-én (csütörtök)
18.00-órakor a Hajmáskér, Iskola
u. 4. sz alatti KÖZÖSSÉGI HÁZ
emeleti helyiségében, amelyre
ezúton tisztelettel MEGHÍVOK
minden érdeklődő és tenni akaró
lakost.
Köbli Miklós
polgármester

Szeptemberi akció a

Sissy VIRÁG-AJÁNDÉK
üzletben
Hajmáskéren a vasútállomás épületében.

10% kedvezmény mindenre!
A kínálatból:
vágott virágok, cserepes virágok,
selyemvirágok, ajándéktárgyak, bizsuk,
rövidáru.

Az akció szeptember 1-től
31-ig tart.
Nyitva tartás:
Hétfőtől Péntekig: 9-12 és 13-16 óráig,
Szombaton: 9-12 óráig

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a község minden
kedves nyugdíjas lakosát

A MŰVELŐDÉSI HÁZ
OKTÓBER HAVI PROGRAMJAI
OKTÓBER 4. 16 ó.

IDŐSEK NEMZETKÖZI
VILÁGNAPJA
MEGEMLÉKEZÉS
MŰSOROS EST

OKTÓBER 23 . 10 ó.

NEMZETI ÜNNEP
ÜNNEPÉLYES
MEGEMLÉKEZÉS ÉS
KOSZORÚZÁS

OKTÓBER 25 .

AMATŐR SZÍNJÁTSZÓK
RÉGIÓS TALÁLKOZÓJA

NOVEMBER 08. 16 ó.

NÉPDALKÖRÖK
SZOMSZÉDOLÁSA

2008. október 04-én 16 órára
az Idősek Világnapja alkalmából
a Művelődési Házban tartandó
megemlékezésre, műsoros estre.
Kelemen Mária
Műv. Ház Vezetője

Figyeljünk értékeinkre
Sajnálatos módon az utóbbi időben többször előfordultak a településen besurranásos lopások.
Sok esetben közrejátszott a lakosok elővigyázatlansága, ami főleg az ajtók, kapuk be nem zárásából
fakad.
Kérjük a lakosságot, hogy értéktárgyaik védelme
érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet az ingatlan
zárására.
A szomszédok egymásra figyelése mindenképpen
visszatartóan hat.
Varga Zsolt Dobosi Ádám
Körzeti megbízottak

CSER, TÖLGY,

TŰ ZI FA

KELEMEN MÁRIA ZITA
MŰV. HÁZ. VEZ.

Közérdekű információk
Rendőrség körzeti
megbízottak
• Varga Zsolt zászlós
Tel.: 06-30-600-45-90
• Dobosi Ádám főtörzsőrmester
Tel.: 88/786-015 KMB
rendőriroda

Bendola Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat
• Szalai Attila szakmai vezető
Tel.: 06-30-256-33-65
Kedd: 8.00-14.00
Csütörtök: 10.00-16.00

Relé Szerviz Hajmáskéren
Gumiszerelés javítás centrírozás: szgk, mkp, tgk
MOTORKERÉKPÁROK teljes körű JAVÍTÁSA
Tehergépjárművek szervizelése,
alkatrészek beszerzése
Tehergépjármű gumiszerelését a telephelyen,
illetve a meghibásodás helyszínén is elvégezzük
mobil szerviz autónkkal 50 km-es körzetben
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek

kuglizva 40 q 64,000,- Ft-ért,
konyhakészen 1.800,-Ft/q.

Elõzetes időpont egyeztetés szerint is lehetséges
egy Ön által megadott időpontban

A házhozszállítás ingyenes.

/Vasútállomás mellett/

Tel.: 06-20/4438-157

Cím: Hajmáskér Külterület 075
Telefon:
30/268-3431-, 20/802~3540,
20/462~2116, 88/460-246
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Augusztus 1. — Az Anyatejes Világnap ünnepe
VAJDA JÁNOS:
A jó egészség és a hosszú élet titka
(részlet)

Gyermeknevelés
“Hogy a sok szopástól a gyermek ostoba lesz,
könnyelmű anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejből minél többet kivett,
az lesz a legerősebb testileg, lelkileg.”

1992-től tartják világszerte Az
Anyatejes Táplálás Világnapját, más
néven a szoptatás világnapját. Egyre
több csecsemő hal meg a világon azért,
mert nem jut anyatejhez. Ezért indította
el az Egészségügyi Világszervezet és az
UNICEF átfogó programját a csecsemők
egészséges táplálása érdekében.
Ezen az ünnepnapon fókuszál igazán a
közvélemény figyelme a témára.
Ugyanakkor szakorvosok, védőnők
egész évben folyamatosan munkálkodnak azon, hogy felkészítsék a
kismamákat a szoptatás fontosságára.
A baba világrajöttekor a köldökzsinór
elvágásával a “mindenre közösen
rezdülünk” állapota is megszűnik. A
csecsemő méhen belüli táplálásának
végeztével egy teljesen új dimenzióba
kerülvén mindenképpen egészséges
átmenetre van szükség. Ezt az átmenetet
az anyatejjel való tápanyagbevitel jelen-

ti, - ismét csak hangsúlyozva a lelki
kapocs semmivel ki nem váltható
fontosságát. A születéskor is az édesanyja keblére téve nyugszik meg a csecsemő
a sírásból. Az édesanya érintése, a szívdobbanások meghallása és felismerése
az élet során páratlan időszak. Az
Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy a gyermek hat hónapos koráig
kizárólag anyatejet kapjon, egy éves
korig a táplálék túlnyomórészt anyatej
legyen,
helyi
élelmiszerekkel
kiegészítve.
Az anyatej élő anyag, amely összetételében és mennyiségében folyamtosan
alkalmazkodik a gyermek igényéhez. A
szoptatott gyermeknek féléves koráig
sem más folyadékra, sem táplálék
kiegészítésre nincs szüksége. A tápszerekkel ellentétben az anyatej speciális
védelmet nyújt. A gyermek fejletlen
immunrendszere két éves korig az anyatejben lévő védőanyagok támogatására
szorul. Az anyatejben megtalálható életfontosságú vitaminok és nyomelemek
igen jól hasznosulnak a gyermek
szervezetében. Kizárólagosan szoptatott
csecsemők között szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak és gyorsabb
lefolyásúak a felső légúti és az
emésztőrendszert
érintő
fertőző
betegségek. A szoptatás hosszú távú
előnyökkel is jár: csökkenti egyes

ÉRTESÍTÉS
ÁRVERÉSRŐL
Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség Körjegyzőjeként a
18/1960. (IV.13.) Korm. rendelet 4.§(1) bekezdése értelmében Hajmáskér község területén talált Mazda 323 típusú
személygépkocsit árverés útján értékékesítem.
Az árverési tárgy (személyautó) 2008. szept. hó 25-től a
hivatallal történt egyeztetést követően (tel.: 88/587-470) a
megbeszélt időpontban megtekinthető.

Az árverés időpontja:
2008. október 16. (csütörtök) 15.00 óra
Az árverés helye:
Hajmáskér Önkormányzat Tanácsterme
(Hajmáskér, Kossuth L. u.31.)
Hajmáskér, 2008. szeptember 11.

Az Anyatejes Világnap alkalmából
ezúton köszöntöm a szoptató anyukákat.
Kissné Ughy Bernadett
védőnő

FELHÍVÁS
Felhívjuk Hajmáskér Község ebtartóinak figyelmét
a kutyák 3 hónapos kortól kötelező veszettség
elleni oltására.
1. 2008. szeptember 19. péntek 9-12 óráig
helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
(8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.)
2. 2008. szeptember 23. kedd 14-16.30 óráig
helyszín: 8192 Hajmáskér, Diófa utca
Az oltás díja 2.500 Ft/eb, mely magában foglalja a
féreghajtást is.
Kérjük, hogy az oltási könyvet az eb tulajdonosa
az oltáskor hozza magával.
Otthonoltás az oltás időpontjában kérhető.

Kovács János
körjegyző
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daganatos megbetegedések, az inzulinfüggő cukorbetegség, a fogfejlődési rendellenességek, egyes beszédhibák, és az
elhízás kialakulásának esélyét.
Az anya számára is előnyös, ha szoptatja gyermekét. A szoptatás kényelmes,
egyszerű, nem igényel eszközöket. Az
anyatej mindig rendelkezésre áll,
megfelelő hőmérsékletű és steril. Azok
az anyák, akik tartósan szoptatnak fokozottabb védelmet élveznek vérszegénység, mellrák, petefészekrák, és
csontritkulás ellen.
Meddig tarthat ez az örömteli időszak?
A legjobb, ha a kicsi addig szophat,
amíg ez mind az anyának, mind neki
jólesik. Az, hogy egy gyermek mikor nő
ki a szopás iránti igényéből, nagyon változó. Ez az időszak másfél éves és három
éves kor között szokott eljönni. Ekkor a
család életében új korszak kezdődik.
Egyben biztosak lehetünk: a szoptatással töltött hónapok, évek jól megalapozzák a gyermek testi, lelki és szellemi
fejlődését.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Sikeres Sztárparádé a 15. Hajmáskéri Falunapon
Ebben az évben is augusztus második hétvégéjén került sor Hajmáskér
legnagyobb rendezvényére a falunapi
rendezvényre.
Az eseményt Köbli Miklós polgármester úr nyitotta meg, majd Pál Béla
országgyűlési képviselő úr ajánlotta
mindenkinek a figyelmébe a rendezvényen fellépőket, kiemelte, hogy milyen
fontosak ezek az események az emberek életében, hiszen néha kicsit meg
kell állni, pihenni és szórakozni is.
Az érdeklődőket színes műsorkavalkád várta mindkét nap.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
kínáltunk változatos programokat,
együtt kapcsolódhattak ki fiatalok és
idősek.
Pénteken Csuka Mónika és Tánciskolája, Sorry’n együttes, Josh Feat
Jutta együttes, L.L.Junior és az LGT
Emlékzenekar színvonalas műsorai
szórakoztatták a több ezres közönséget.
Sajnos, a tavalyi évhez hasonlóan az
utcabált elmosta a hirtelen lezúduló
eső.
Hagyomány már, hogy a községben
működő amatőrcsoportok is minden

évben igényes műsorral készülnek éss
lépnek fel a falunapon. A Vadgesztenye
nyugdíjas színjátszók, népdalkör és a
népi tánccsoport a Kövirózsa kultúrcsoport is színvonalas műsorral léptek
a közönség elé.
A szombat délelőtt ismét a focié volt,
a nevező csapatok körmérkőzéseket
játszottak a kupákért.
A szombat délután a kicsi gyerekeké
volt, a modellautók bemutatóját rendkívül élvezték, ugrálhattak a felállított
ugrálóvárban, élvezhették a “vursli”
kínálta ringlist, kisvasutat, brake
dance-et.
A fellépő sztárművészek ezen a
napon is nagyon sok embert vonzottak.
Delhusa Gjon, a Charlye, a 2 Zsivány,
a Neoton Família igényes élő koncertjére nagyon sokan érkeztek a környékbeli településekről is.
Az este hangulatát az ösküi Carmen
tánccsoport és a Tűzmadarak, valamint a tűzijáték tették széppé, színessé.
Aki a két napon még nem fáradt el
utcabálon táncolhatott reggelig.
Kelemen Mária Zita
műv. ház. vezetője

2008. augusztu 8-án és 9-én
megrendezésre kerülő
XV. Falunap támogatói
Árkovics György
Bo-Boné Kft.
Boros Mária
Cziszer Ferenc
Csehi Gyula
Csincsiné Jakab zsuzsanna
Csizmadia Ferenc
Dezső Marianna
Higénia 2005 Kft.
HJ Trans-Sped Kft.
Horváth László
Hús-Trió Kft.
Kakas Csárda
Kamaz Szaküzlet
Kosztin István
Kovács Zsolt
Kovácsné Németh Zsuzsanna
Köbliné Punk Margit
Magyar Honvédség Bakony
Harcikiképző Központ Várpalota
OTP Bank
Palota-Vidék 2000 Zrt.
Séd-Coop 2000 Zrt.
Style Yacht Kft.
Sissy Virág-Ajándék Bolt
100 Íz Center Kft.
Törpi ABC
Vas Csaba József
WIPO Kht.
Támogatásukat köszönjük!
Hajmáskér Község Önkormányzata

Hadgyakorlat Hajmáskéren
Idén immár negyedik alkalommal kerül sor a Magyar
Honvédség legnagyobb horderejű kiképzési rendezvényére, a Bevetési Irányra. A szeptember 15. és
október 15. között megrendezendő gyakorlaton 1900
katona és több mint száz technikai eszköz vesz részt az
MH Bakony Harckiképző Központ várpalotai gyakorló- és lőtéren.
A Magyar Honvédség számára nélkülözhetetlen az
ilyen jellegű felkészítés, amely elengedhetetlen részévé
vált a professzionális magyar haderő kiképzési rendszerének, és szavatolja, hogy a honvédség feladatait
itthon, valamint a NATO szövetségi rendszerén belül is
maradéktalanul és sikeresen végrehajtsa.

törekednek. A parancsnokság vezetése nagy gondot
fordít a civil és katonai kapcsolatok erősítésére. A
gyakorlat során a végrehajtó állomány a polgári
lakosság nyugalmát, megszokott életvitelét nem
szándékozik zavarni. Ezzel együtt a parancsnokság és
a Polgármesteri Hivatal kéri a lakosság megértését és
türelmét!

Az első Bevetési Irány gyakorlatot még 2005-ben
rendezte meg a Magyar Honvédség. Ekkor a haderő
törvényekben megfogalmazott feladatait, kialakított
képességeit, valamint a zászlóalj és a dandár modul
rendszerű szervezeti felépítését mutatták be a szakmai
és a civil közönségnek. Idén a fő célkitűzés az
A fent említett időszakban az Veszprém országvédelmi műveletek megtervezése és megszlakókörnyezetében a katonai erők és eszközök, meg- ervezése, a vezetési és irányítási feladatok gyakonövekedett forgalma lesz jellemző. A technikai roltatása, valamint a szárazföldi és légi kötelékek
eszközök mozgatásakor csakúgy, mint a gyakorlat közötti együttműködés.
végrehajtásakor a biztonság maximális betartására
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SZEPTEMBER A KERTBEN
Szeptemberben se feledkezzünk el a
nyár végén leszüretelt alma- és körtefák védelméről. Ilyenkor még ki vannak téve a varasodásnak és a rajzó
kaliforniai pajzstetű károsításának.
A rovar- és gombaölő szer kombinálásával végzett permetezéseket célszerű még ebben a hónapban elvégezni azokon a fákon is, amelyeknek termését csak októberben szedjük le.
Szüret idején a varas, moníliás,
pajzstetves, molyos vagy egyéb okból
megsérült gyümölcsök kiválogatásával megakadályozhatjuk a tárolási
betegségek terjedését a raktárban. A
jövő évi növényvédelmet könnyítjük
meg, ha a fogyasztásra alkalmatlan
gyümölcsökkel együtt a talajba forgatjuk vagy elégetjük a károsítók telelőhelyéül szolgáló lehullott lombot is.
A korai levélhullás ugyanis rendszerint gombás, illetve aknázómolyos
betegség következménye. A ribiszke

növényvédelmi munkáit szeptemberben egy mechanikai eljárással szükséges kiegészíteni. A vesszők, hajtások
belsejében most károsító üvegszárnyú
ribiszkelepke fiatal hernyóinak kárképe a vesszők felületén látható lyukról,
rágcsálékról könnyen felismerhető.
A kártevő a fertőzött részek kivágásával és elégetésével vegyszer nélkül
elpusztítható. A ribiszkében és köszmétében szintén károsító kaliforniai
pajzstetű lárvái ellen szeptemberben
még érdemes védekezni. A kis málnabogár talajban telelő bábjai a sorközök talajfertőtlenítésével gyéríthetők.
A túl hosszú, kellően be nem érett (két
méter körüli) málnavesszők télen
könnyen elfagynak, ezek visszavágása mindenképpen indokolt.
A későn (szeptember végén, októberben) érő őszibarackfákat permetezzük le az utolsó nemzedéket létrehozó keleti gyümölcsmoly hernyóinak gyümölcskártétele ellen diflubenzuron hatóanyagú szerrel. A
késői káposztaféléket összefurkáló
és
ürülékkel
beszennyező
bagolylepkehernyók elpusztítása
céljából alkalmazott lambda cihalotrin ható-anyagú
készítménnyel
megőrizhetjük a
káposztafejek,
karfiolrózsák
épségét, és elejét
vehetjük a tárolóban meginduló
rothadási folyamatoknak.
A szeptember
közepén
rajzó
tarka szőlőmoly
harmadik nemze-

déke által károsított késői érésű szőlőfajtáknál érdemes rövid várakozási
idejű, piretroid típusú rovarölő szerrel
védekezni. A dísznövények közül a
tujaféléken szeptember elején is szívogató pajzstetvek ellen végzett utolsó rovarölő szeres kezeléssel a jövő
tavaszi fertőzés mértéke lecsökkenthető.
A három-nemzedékes vadgesztenye-levélaknázó molynak a levelek
két levéllemeze között készített aknában táplálkozó lárvái őszre helyenként teljesen leszárítják a leveleket.
Folyamatosan égetni kell ezért a fák
alatt (a kártevő bábjainak áttelelését
biztosító) összegyűlt lombot. A platánfákon megfigyelhető szürkés színű
platán-csipkéspoloskák kártétele a
levelek kifakulásában, sárgulásában
mutatkozik meg. Az augusztusban
kikelt lárvák imágóvá fejlődnek és
szeptemberben kezdenek behúzódni a
fák kérge alá.
Elpusztításuk céljából mechanikai
módszerként ajánlható a kártevőt gyérítő őszi kéregkaparás. Szintén vegyszer nélkül védekezhetünk, ha a törzsre hullámpapírból készített csíkokat
kötözünk fel és az ide betelelő poloskákat a papírcsíkokkal együtt elégetjük. Mielőtt fagymentes helyre vinnénk az eddig szabadon tartott cserepes növényeinket, győződjünk meg
róla, nem fertőzöttek-e takácsatkával.
Kártételüket a levelek színén apró,
sárga foltosodás, száradás jelzi. A fertőzés kezdetén még a pár naponta
megismételt szappanos vizes lemosás
is segít. A speciális atkaölő szeres
kezelést mindig a szabadban végezzük el, és csak a várakozási idő letelte után vigyük be zárt helyre a károsítóktól mentes növényt.
Györffyné dr. Molnár Júlia,
a mezőgazdaság-tudomány
doktora
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