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Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye je len tõs gyü mölcs ter mõ nö vé nye a meggy, ezért igen fon -
tos nak tart juk a meggy in teg rált ter mesz tés tech no ló gi á já nak ki dol go zá sát, ezen be lül is a
kár te võk ter mé sze tes el len sé gei po pu lá ció sza bá lyo zó te vé keny sé gé nek vizs gá la tát.
Az 1999. év ben kez dett vizs gá la tok mo dell te rü le te 3 ül tet vény rész (ha gyo má nyos, pro vo -
ká ci ós, IPM) volt, majd az itt szer zett ta pasz ta la tok alap ján ku ta tá sa in kat a 2005. év ben a
ha gyo má nyos és az IPM ke ze lés ben ré sze sí tett ül tet vény rész ben foly tat tuk.
A moly lep kék kö zül az aknázómolyok sze re pe volt je len tõs. A vizs gált idõ szak elsõ éve i -
ben a lom bos fa-fe hér moly (Leucoptera malifoliella) je len lé té re kel lett oda fi gyel ni, de a
sze re pét az utób bi két év ben az almalevél-aknázómoly (Phyllonorycter blancardella) vet te 
át. (A töb bi je len lé võ aknázómoly faj elõ for du lá sa a parazitoidok területen tartása mi att ér -
de mel  em lí tést.) A fer tõ zés mér té ke min den év ben az IPM par cel lá ban volt a leg ki sebb, a
pro vo ká ci ós blokk szig ni fi kán san na gyobb fer tõ zött sé ge már az elsõ év tõl jól jel zi, hogy a
piretroidok hasz ná la ta ked ve zõt le nül be fo lyá sol ja az élet kö zös ség össze té tel ét.
Az IPM te rü let parazitáltsági ada tai alap ján a prog ram be ve ze té sét kö ve tõ 3. év ben már a
do mi náns aknázómoly el len sem kel lett vé de kez ni, mert a kör nye zet kí mé lõ vé de ke zés és
a parazitoidok együt tes ha tá sa ként a fer tõ zés mér té ke 10% alatt ma radt. Ha tá suk ra a 2003. 
év ben, an nak el le né re, hogy a kör nye zõ ül tet vé nyek ben még min dig a lom bos fa-fe hér -
moly volt a do mi náns, e a faj már csak nyo mok ban for dult elõ, s vál tó faj ként az al ma le -
vél-ak ná zó- moly je lent meg. Mi vel e faj do mi náns parazitoidjai meg egyez nek a
lom bos fa-fe hér mo lyé val, a gaz da vál tás azon nal vég be ment, a parazitoidok a kár té te li
szint alatt tar tot ták a kár te võt.
A po pu lá ció csök ken tõ te vé keny ség ben 10 fon tos Chalcidoidea faj sze re pét mu tat tuk ki:
Chrysocharis pentheus Walker, Minotetrastichus frontalis Walker, Pnigalio pectinicornis
Linnaeus, Closterocerus trifasciatus Westwood, Sympiesis sericeicornis Nees, Bariscapus
nigroviolaceus Nees, Pediobius pyrgo Walker, Pediobius saulius Walker, Cirropilus viticola 
Rondani, Cirrospilus pictus Nees.
Po pu lá ció di na mi kai szem pont ból igen fon tos, hogy az évek so rán nem csak a parazitoidok 
egyed szá ma, de faj szá muk is nö ve ke dett az IPM te rü le ten. A kör nye zet kí mé lõ vé de ke zés
te hát nö vel te a biodiverzitást is.
A lomb ko ro na fel szí nén ta lál ha tó, ko pog ta tás sal be gyûj tött mak ro- és mezo- ízelt lá bú fa u -
na csak kis kü lönb sé ge ket mu ta tott a ha gyo má nyo san ke zelt és az in teg rált par cel lá ban.
Ez arra utal, hogy a kis par cel la mé re tek mel lett (kes keny par cel lák) az ízelt lá bú együt te -
sek gyor san re ge ne rá lód nak. Egy ér tel mû ha tást csu pán a pó kok (Araneae) ese tén ta pasz -
tal tunk, egyed szá muk 44%-al volt több az in teg rált nö vény vé de lem ben ré sze sí tett
par cel lá ban, mint a ha gyo má nyos blokk ban. A pro vo ká ci ós, piretroidokkal ke zelt par cel -
lá hoz vi szo nyít va az in teg rált par cel lá ban a pó kok egyed sû rû sé ge 74%-al volt na gyobb.
A ta laj fel szí ni ízelt lá bú fa u na egyed sû rû sé gét vi szont, szem ben a sze lek tív inszek tici -
dekkel, je len tõs mér ték ben csök kent he tik a szé les ha tás spekt ru mú inszekticidek. 

A meggy kár te võ együt te sé nek leg je len tõ sebb tag ja a cse resz nye légy. A ren del ke -
zés re álló ada tok sze rint lár vá it több Hymenoptera faj is parazitálja, a po pu lá ció sza bá lyo -
zás ban be töl tött sze re pük vi szont el ha nya gol ha tó, ezért (a faj ta vá lasz tás mel lett)
kény te le nek va gyunk el le ne ro var ölõ szer rel vé de kez ni. Ki vá lasz tá suk kor az egyéb kár te -
võk ter mé sze tes el len sé ge i nek kí mé lé sét is szem elõtt kell tar ta nunk. 

A ku ta tá so kat a 4/008/01 és a 4/012/04 NKFP pá lyá zat tet te le he tõ vé.


