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A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ben meg hir de tett Ag rár kör nye zet Gaz dál ko dá si Prog ram
fo ko zott igé nye ket tá maszt az in teg rált nö vény vé de lem mód sze re i nek fej lesz té sé vel és a
szak ta nács adás sal szem ben. Az MTA NKI, va la mint a Sz. Sz. B. Me gyei Nö vény és Ta laj vé -
del mi Szol gá lat több éves együtt mû kö dé se is ezt a célt szol gál ja. A fej lesz té si vizs gá la tok
mel lett fi gye lem mel kí sér jük a ter mesz tés ál tal fel ve tett prob lé má kat is, ame lyek meg ol -
dá sát igyekszünk beépíteni éves programjainkba.

Az in teg rált nö vény vé de lem 2005. évi leg fon to sabb jel lem zõ je, hogy a kör nye zet kí mé lõ
vé de ke zés hez ter me lõi szin ten is ren del ke zés re áll nak a kár te võk és kór oko zók meg fi gye -
lé sé hez, a kár té te li kü szöb ér té kek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges mód sze rek és esz kö zök,
pl. az attraktáns csap dák, a le vél és gyü mölcs vizs gá lat hoz, va la mint a mik ro klí ma mé ré -
sé hez szük sé ges mû sze rek. Még is, a leg több gon dot a rej tett élet mó dot foly ta tó kár te võk,
el sõ sor ban az al ma moly el le ni ha té kony vé de ke zés meg va ló sít ha tó sá ga je len ti. Az in teg -
rált ter mesz tés ben alap nö vény vé dõ szer nek szá mí tó kon takt kitinszintézisgátló ké szít -
mé nyek a to jás ra kó nõs tény re ha tás ta la nok, a gyü mölcs bel se jé ben ká ro sí tó lár vá kat
pe dig már nem érik el. A ter més rit kí tás hi á nya mi att a csok ro san kö tõ dõ gyü möl csök bel -
sõ- (a nö vény vé dõ sze rek tõl vé dett) ol da lán a lep kék za var ta la nul rak ják to já sa i kat, s a ki -
ke lõ lár vák sza ba don ká ro sít ják a gyü möl csöt. A ter mesz tõk nagy ré sze a kár té tel
meg aka dá lyo zá sa és a ha tás-spekt rum szé le sí té se ér de ké ben kom bi ná ci ó ban hasz nál ja a
„zöld ka te gó ri ás” fej lõ dés gátló készítményeket a „sárgakategóriás” szervesfoszforsav
észter tartalmú szerekkel. Ez a megoldás azonban fokozza a környezetterhelést és a
költségnövelés miatt sem kívánatos.

A ka li for ni ai pajzs te tû kár té te li kü szö böt meg ha la dó ter je dé sét a kor sze rû fi a tal al ma -
ül tet vé nyek ben (pl. Újfehértón is) so kan az in teg rált tech no ló gi á val hoz zák össze füg gés -
be. Ez zel szem ben a kár te võ erõ tel jes fel lé pé sé nek okai: a lár va raj zás meg fi gye lé sé nek és
így a vé de ke zés nek az el mu lasz tá sa, ill. a pa ra fin ola jos ta va szi le mo só per me te zés tö ké -
let len tech ni kai vég re haj tá sa. Ugyan ak kor, az in teg rált tech no ló gia po zi tív ha tá sa ként a
parazitoid és predátor kí mé lõ sze lek tív nö vény vé dõ szer al kal ma zá sa kö vet kez té ben több
kár te võ, pl.: a vér te tû, a ta kács at ka, az aknázómolyok, sod ró mo lyok, és egyéb lomb rá gó
her nyók kár té te li veszélye csökken. A nem integrált technológiákban ezzel ellentétes
hatás érvényesül.

Az alma leg fon to sabb be teg sé gei kö zül a liszt har mat je len tõ sé ge a faj ta vál tás ki ter jesz té -
sé vel ará nyo san, fo ko za to san mér sék lõ dik. A va ra so dás fer tõ zés mér té két a csa pa dé kos
idõ já rás mel lett dön tõ mér ték ben meg ha tá roz za a faj ták el té rõ fo gé kony sá ga és a per me -
te zés-tech ni ka hi á nyos sá gai, noha, biz to sí tott a ha té kony nö vény vé dõ sze rek vá lasz ték.
Jár vány ve szé lyes évek ben fel ve tõ dõ prob lé ma az al kal ma zott nö vény vé dõ sze rek csök -
kent ha té kony sá ga, ill. a kór oko zó nak a nö vény vé dõ sze rek kel szem be ni re zisz ten ci á ja
(lásd  pl. a leg el ter jed teb ben al kal ma zott strobilurin ha tó anyag cso por tot tar tal ma zó ké -
szít mé nye ket). Vé le mé nyünk szerint sok más tényezõ is közrejátszott a helyenként
katasztrofális károk kialakulásában.

A 2005. év ben a tûz el ha lás jár vány sze rû fel lé pé se el ma radt, ami nem az al kal ma zott
nö vény vé dõ sze rek ha té kony sá gá nak kö szön he tõ, ha nem sok kal in kább a vi rág zás ko ri
ala csony hõ mér sék let mi at ti kis fer tõ zé si nyo más ra ve zet he tõ vissza. A to váb bi ak ban is
fel tét le nül szük sé ges a kór oko zó el le ni ha té kony vé de ke zé si módszerek fejlesztése. 


