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A cse re bo ga rak er dé sze ti vo nat ko zás ban a leg je len tõ sebb kár te võ ro var fa jok közé tar toz -
nak. Er dé sze ti leg leg je len tõ sebb fa ja ik a má ju si cse re bo gár (Melolontha melolontha), az
er dei cse re bo gár (Melolontha hippocastani), de pl. a Du na-Ti sza közi ho mok há ton a ke le -
ti cse re bo gár (Anoxia orientalis) és a kal ló cse re bo gár (Polyphylla fullo) is szá mot te võ
jelentõségû. 

Kár té tel ük ket tõs, egy részt a raj zó bo ga rak lomb rá gá sá ból, va la mint a pa jo rok táp lál ko zá -
sa nyo mán be kö vet ke zõ cse me te pusz tu lás ból áll. A lomb rá gás fõ ként bük kön, nyárakon,
fü ze ken, sze líd gesz te nyén, gyer tyá non és töl gye ken gya ko ri. Utób bi a kon kü lö nö sen ak -
kor okoz nak ér zé keny ká ro kat, ami kor a bom ló rü gye ket, il let ve a még ki nem fej lõ dött le -
ve le ket rág ják. A Melolontha fa jok lomb rá gá sát az utób bi 25 év át la gá ban éven te mint egy
14 ezer, míg az egyéb fa jok okoz ta lomb rá gást évente 700 hektárról jelentik a gaz dál ko -
dók. 

A lomb rá gás nál te rü le ti ki ter je dést te kint ve ki sebb, je len tõ sé gét te kint ve vi szont na gyobb
a pa jo rok kár té te le. Kü lö nö sen nagy je len tõ ség gel bír azo kon a laza ta la jú te rü le te ken,
ahol az er dõ fel újí tást mes ter sé ges úton vég zik. Ilyen he lye ken a pa jor kár té tel az er dõ fel -
újí tás si ke ré nek leg je len tõ sebb hát rál ta tó ja és gyak ran több szö rö sen is mé telt pót lást, il let -
ve ese ten ként új ra er dõ sí tést tesz szük sé ges sé. Ez a fel újí tá si idõ szak el hú zó dá sát és
je len tõs költ ség nö ve ke dést ered mé nyez. Az utób bi 25 év át la gá ban éven te 1900 hek tá ron
je lent ke zik pót lást is szük sé ges sé tévõ pa jor kár. En nek több let költ sé gei a mértéktartó
becslések szerint is eléri az évi 100 millió forintot.

Az er dõ gaz da sá gi gya kor lat ban a cse re bo ga rak kár té te le el len ál ta lá ban kom bi nál tan vé -
de kez nek, egy részt a raj zó imá gók el le ni inszekticides per me te zés sel, más részt pe dig a
pa jo rok el le ni ta laj fer tõt le ní tés sel, ta laj in jek tá lás sal. Nem rit ka eset, hogy az egyik vé de -
ke zés pénz ügyi, vagy más okok mi att el ma rad. Sok te rü le ten a ter mé szet vé del mi sza bá -
lyok is kor lá toz zák a vé de ke zé si el já rá sok vég re haj tá sát. Eb bõl ki in dul va min den olyan
bi o ló gi ai vé de ke zé si tech no ló gia, ami nem esik ter mé szet vé del mi kor lá to zás alá, az er dé -
sze ti kö rök ben nagy ér dek lõ dés re tarthat számot, így a rovarpatogén fonálférgek al kal ma -
zá sán alapuló módszer is.


