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Az elsõ granulózis ví rust 1964-ben, Me xi kó ban izo lál ták fer tõ zött al ma moly ok ból. A gaz -
da szer ve zet ben való nagy tö me gû fel sza po rí tá sa, majd ki vo ná sa után a for mu lá zás ra is si -
ke rült meg ol dást ta lál ni. Ma már több gyár tó cég kí nál ja a pi a con ké szít mé nye it, ezek
egyi ke a Carpovirusine, amellyel vizs gá la ta in kat végeztük.

A vizs gá la tok he lye az Újfehértói Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó és Szak ta nács adó Kht. har -
ma dik éves, 3,5 ha te rü le tû bio-almaültetvénye volt. 

A tel jes te rü le tet há rom, ha son ló nagy sá gú – 11 sort ma gá ba fog la ló – par cel lá ra osz tot tuk. 
Az elsõ par cel lá ban (Kont roll) inszekticideket nem hasz nál tunk. A má so dik blokk ban
(Üze mi bio) inszekticidként a Dipel ES-t al kal maz tuk, míg a har ma dik par cel lá ban (Ví ru -
sos) a Carpovirusine ké szít ménnyel vé de kez tünk, a te nyész idõ szak fo lya mán össze sen
hat al ka lom mal, ese ten ként 1 li ter/ha mennyi sé get ki jut tat va. A per me te zé sek idõ pont ja it
a te rü le ten el he lye zett CSALOMONÒ csap da csa lád ba tar to zó szexferomon-csapdák fogási
adataihoz igazítottuk.

A ké szít mé nyek al ma moly el le ni ha té kony sá gát két al ka lom mal: a nyár kö ze pén, va la -
mint az õszi idõ szak ban mér tük fel. A 2005. jú li us 27-i vizs gá lat so rán a Remo, Rewena, il -
let ve Florina faj ták fá i ról sze dett, par cel lán ként és faj tán ként 4 x 25 db alma vizs gá la ta
alap ján ha tá roz tuk meg az al ma moly ál tal ká ro sí tott gyü möl csök ará nyát. Az õszi gyü -
mölcs vizs gá lat so rán na gyobb, 4 x 50 db-os min ta nagy ság gal dolgoztunk. 

Mind két fel vé te le zé si idõ pont ban a Carpovirusinnel ke zelt par cel lá ban az al ma moly
ál tal ká ro sí tott gyü möl csök mennyi sé ge sta tisz ti ka i lag iga zol ha tó an ke ve sebb volt, mint
a Kont roll il let ve az Üze mi bio par cel lák ban.


