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Új, ter mé sze tes ere de tû, kör nye zet kí mé lõ, ugyan ak kor ha tá sos nö vény vé dõ sze rek re je -
len leg kü lö nö sen nagy az igény, hogy gyü mölcs ter mesz té sünk ver seny ké pes sé gét to -
vább ra is fenn tart has suk.
En nek je gyé ben ha tá roz tuk el, hogy meg kezd jük a ha zai szer kí ná lat ból hi ány zó bo ta ni kai 
peszticidek cso port já ból el sõ ként a szá mos or szág ban már en ge dé lye zett NeemAzal®-T/S
(Tri fo lio-M GmbH, NSZK) inszekticid ki pró bá lá sát al ma ül tet vény ben. A NeemAzal T/S az  
„indian neem tree“ (Neem fa), Azadirachta indica (Meliaceae) mag já ból ké szült ki vo nat,
amely nek az ipa ri mé re tek ben tör té nõ ki nye ré se a Tri fo lio-M  sza ba dal maz ta tott mód sze -
re alap ján tör té nik. Az õsi in di ai fel is me rés re ala po zott és az elmult év ti ze dek ben in ten -
zív vé váló ku ta tá sok be bi zo nyí tot ták, hogy a ki vo nat gá tol ja a fitofág ro va rok
táp lál ko zá sát, ill. ha a ro var fo gyaszt be lõ le, akkor hormonális rendszerére hatva letális
vedlési zavart okoz.
A 2005. év ben meg vizs gál tuk, hogy a NeemAzal T/S ho gyan hat a Ke let-Ma gyar or szá gon
kulcs kár te võ vé elõ lé pett lom bos fa-fe hér moly ra (Leucoptera malifoliella, Lepidoptera:
Leucopteridae). A kí sér le tünk höz egy idõs bio-almaütetvényt vá lasz tot tunk, Újfehértón.
En nek egyik fe lét (0,4 ha) ré sze sí tet tük NeemAzal T/S ke ze lés ben (0,2% NeemAzal-T/S,
lémennyiség: 600 l, ki jut ta tás sö té te dés után, esõ 24 órán be lül nem volt), má sik 0,4 hek tá -
ros fe lét pe dig kont roll ként ke ze let le nül hagy tuk. A per me te zé se ket a kár te võ raj zás me -
ne té nek is me re té ben, feromoncsapdák (CSALOMON® RAG) ada tai alap ján idõ zí tet tük
(máj. 3 és 12, júl. 6, aug. 19). A kár té telt 4x500, vé let len sze rû en vá lasz tott le vé len levõ ak -
nák szá ma alap ján ál la pí tot tuk meg, a ve ge tá ci ós idõ fo lya mán két he ti gya ko ri ság gal.
Ugyan ilyen gya ko ri ság gal kö vet tük nyo mon 4x25 le vé len az at kák elõfordulását. Szü ret -
kor a bábszövedéktõl fertõzött terméseket is értékeltük. 
Az ered mé nyek alap ján szem be öt lõ en és sta tisz ti ka i lag szig ni fi kán san ke ve sebb, to le rál -
ha tó mennyi sé gû akna volt a ke zelt rész ben (pl. okt. 4-én át la go san 23,9±2,9 akna/100 le -
vél), szem ben a kont rol lal (542,5±22,1). Ha son ló kép pen, szig ni fi kán san ke ve sebb
báb szö ve dé kes alma volt ta lál ha tó a ke zelt táb la rész ben. Ez zel szem ben a hasz nos ra ga -
do zó at ká kat (Phytoseiidae) meg kí mél te a NeemAzal T/S. Egyed szá muk ele gen dõ nek bi -
zo nyult a fitofág Tetranicydae csa lád ba tar to zó kár te võ fa jok ká ros mér té kû
el sza po ro dá sá nak meg aka dá lyo zá sá hoz. Igy a kö zön sé ges ta kács at ká nak (Tetranychus
urticae) mind össze né hány pél dá nya volt fel lel he tõ a ke zelt táb la rész ben. Te hát a
NeemAzal T/S mi köz ben vissza szo rí tot ta a lombosfa fe hér moly kár té tel ét, meg kí mél te a
hasz nos ra ga do zó atkákat, és így egyetlen kártevõ fitofág atkafaj sem szaporodott el káros
mértékben.
Ezek az ered mé nyek to vább erõ sí tik azon vé le mé nyün ket, hogy a ma gyar kör nye zet kí mé -
lõ nö vény vé dõ sze rek pa let tá ján he lye van az Eu ró pai Unió szá mos or szá gá ban már en ge -
dé lye zett NeemAzal T/S ké szít mény nek, úgy is, mint a bo ta ni kai peszticidek elsõ ha zai
kép vi se lõ jé nek. 
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