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Az erdészeti rovarkártevõk jelentõsége az
utóbbi években felerõsödött a magyar
erdõgazdálkodásban. A 2-4 évig tartó szá-
raz periódusok negatívan hatottak az er-
dei ökoszisztéma egyensúlyi folyamataira.
Egyes fajok rendszeresen károsítanak
(cserebogár V:- VI:- VII. törzs:),  míg má-
sok robbanásszerû felszaporodásukkal –
gradációjukkal – okoznak komoly prob-
lémákat. A gradációra hajlamos fajok kö-
zül kiemelkedõ a Lymantria dispar L.
(gyapjaspille) kártétele. Ha megvizsgáljuk
az elõzõ 3-4 évtizedet, azt tapasztal-
juk,hogy a fertõzött és károsított területek
az utóbbi években ugrásszerûen megnö-
vekedtek (1. táblázat).

Az adatokat összevetve megál-
lapíthatjuk,hogy a gradáció mértéke az
utóbbi években rendkívüli mértékben fel-
erõsödött. Az 1994-es csúcsot messze-
menõen túlszárnyalják a 2004-5. évi fer-
tõzések. Megyénkénti összehasonlítások-
ban kiemelkednek Veszprém és Borsod-
Abaúj-Zemplén mutatói az országos ada-
tokhoz viszonyítva (33,9, illetve 17,8%).
Természetesen a gradáció elõbb-utóbb
összeomlik,csak az nem mindegy meddig
húzódik el és az éritett állományokban
milyen következményei lehetnek. Véde-
kezések elmaradása esetén az alábbi ne-
gatív tendenciákkal kell számolnunk:

– folyónövedék-kiesés mértéke 30-
40% (2-3m3/ha),

– kiszáradás veszélye idõs és folya-
matban lévõ állományoknál,

– természetes felújítás hátráltatása
(makkterméskiesés),

– erõs pajzstetû- és gombakárosítás
tölgyesekben,

– közvélemény negatív humánpoliti-
kai megítélése.

Mindezek figyelembevételével és a
fokozódó társadalmi elvárások hatására
az elmúlt 2 évben több tízezer ha-on
történtek védekezések.

Munkánk során az ERTI Erdõvédel-
mi Osztálya által kidolgozott
környezetkímélõ technológiát alkal-
maztuk az alábbiak szerint:

– felhasznált növényvédõ szerek:
Dimilin 25WP 0.50 kg/ha, Nomolt
15SC 0.50 l/ha,

– kijuttatás idõponja: L1-L3 lárvastá-
dium május 10-20 között,

– kijuttatás módja: K-26 helikopter
50 l/ha vízmennyiség.

Új lehetõségként palettabõvítés cél-

jából 2004. évben kezdtük a Balatonfü-
redi Erdészet területén a Runner 2F és
a Steward 30DF-fel a nagyüzemi kisér-
leteket az alábbiak szerint:

– kísérlet célja: rovarölõ szerek ská-
lájának bõvítése,

– kísérleti terület nagysága: 10+10 ha,
– kísérleti szerek dózisai: Runner 2F

0,50 l/ha,  Steward 30DF 0,20kg/ha,
– alkalmazott technológia: ugyanaz,

mint a kitinszintézis-gátló szereknél,
– kiértékelések idõpontjai: június

10., illetve július 5.
A kiértékelések után egyértelmûvé

vált,hogy a kísérletbe vont szerek közül
a Runner 2F biztató eredményeket

mutatott.Ennek alapján célul tûztük ki,
hogy az erdészeti kulturákban a Run-
ner 2F engedélyeztetésre kerüljön.
Tovább folytattuk a munkát 2005-ben
és elértük, hogy ugyanezen év májusá-
ban a szer engedélyeztetésre került er-
dészeti kulturákban lombfogyasztó her-
nyók elleni védekezéseknél. Az újabb
környezetkímélõ technológia létjogo-
sultságát alátámasztotta a hatásmecha-
nizmusok és anyagköltségek összeha-
sonlítása is,amelyet a 3. táblázatban
foglaltunk össze.

Lényeges különbség,hogy a hernyók a
kezelést követõen 1-2 napon belül
elpusztulnak, mivel a Runner 2F a kijutta-

Új lehetôség a gyapjaspille elleni 
védekezésben

1. táblázat. Gyapjaspille-fertôzöttség és károsítás az elmúlt években /ERTI és ÁESZ adatai
alapján/

Év Fertõzöttség mértéke 
VédekezésGyenge Közepes Erõs Összesen

ha  
2003 18 160 5697 7386 31 243 50  
2004 97 633 45 778 38 770 182 181 6964  
2005 157 619 59 004 63 945 280 568 42 230  

Kiemelt károsítások az elmúlt évtizedekben /összesen-ha/  
1965 27 500  
1966 31 200  
1993 10 220  
1994 34 500  
2004 108 305  
2005 216 542

2. táblázat. Kísérletek kiértékelése a lombmegmaradás függvényében 2004. évben

Növ. véd. neve Dózisa Terület Idõpontok     
kg v. Kezelés Kiértékelések   
l/ha ha hó-nap % hó-nap %

Steward 30DE 0,20 10,0 05-15 06-10 80 07-05 10  
Runner 2F 0,50 10,0 05-15 06-10 90 07-05 90

3. táblázat. Hatásmechanizmusok és anyagköltségek összehasonlítása

Növényvédõ szer L1-L3 lárvák Hatástartam Anyagköltségek  
neve pusztulása (nap) (nap) 2004-ben (Ft/ha)
Steward 30DF azonnal – 8400  
Nomolt 15SC 6-12 30-50 7200  
Runner 2F 1-2 15-20 7100 

4. táblázat. Kiértékelések összesített adatai a lombmegmaradás függvényében 2005. évben

Növényvédõ szer     Értékelt                       Kiértékelések idõpontjai   
neve terület, ha hó nap % hó nap %
Dimilin 25WP 81,0 06 14 78 07 07 78  
Nomolt 15SC 86,5 06 10 80 07 06 80  
Runner 2F 104,2 06 12 99 07 06 94  
Összesen: 271,7 – – 86 – – 84
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tást követõen azonnal beindítja a vedlést
függetlenül attól, hogy a lárvastádium
fejlõdése hol tart. A kitinszintézis-gátló
szereknél a hernyók a kezelést követõen
még 6-12 napig táplálkoznak és ezalatt
jelentõs lombmennyiséget elfogyasztanak.
2004-ben azt tapasztaltuk, hogy a her-
nyók pusztulása 10 nap elteltével követ-
kezett be (borús-hûvös idõ volt).

2005-évben a Runner 2F-fel a Bala-
tonfüredi Erdészetnél lekezeltünk cca.
1400 ha-t! A már eddig ismert és hasz-

nált kitinszintézist gátló szerekkel
összehasonlítottuk az elért eredménye-
ket és a 4. táblázatban foglaltuk össze.

A táblázat értékelésébõl az a határo-
zott következtetés vonható le, hogy a leg-
jobb eredményt a Runner 2F adta. Kitûnik
a lombmegmaradás %-os adataiból, hogy
a kitinszintézist gátló szerek esetében
még tovább táplálkoztak a hernyók a
következõ vedlésig, amely összeségében
10-20%-kal gyengébb eredményt muta-
tott. Amennyiben a következõ években

szükség lesz a Lymantria dispar elleni
védekezésre, jó szívvel tudjuk ajánlani a
Runner 2F rovarölõ szert! Annak eldön-
tését, hogy az erdõgazdálkodók melyik
szert válasszák, alapvetõen a ha-onkénti
anyagköltség határozza meg, amely az
összköltség 70-80%-át teszi ki. Amennyi-
ben versenyképes áron tudjuk forgal-
mazni, úgy a lombfogyasztó hernyók el-
leni védekezéseknél a jövõben létjogo-
sultsága lesz az erdészeti kúltúrákban.

Dr. Lengyel László

Az 1971-ben alapított Gyöngyösi Par-
kettagyár a gyenge-közepes minõségû
mátrai tölgyfafaj feldolgozására létesült.
A kezdetben, társulati tulajdonban
mûködõ gyár az 1990-es évek elején az
EGERERDÕ Rt. kizárólagos tulajdonává
vált. A gyár fõ termékei – csaphornyos,
lamella és mozaik parketta – Magyaror-
szágon kívül, Svédországtól Portugáliá-
ig Nyugat-Európa majd minden orszá-
gában megtalálhatóak.

A mindvégig jól és nyereségesen
mûködõ üzemben a komoly problémák
2001-tõl kezdõdtek. A külsõ (faipari re-
cesszió, laminált padlóburkolók stb.) és
a belsõ (elavult technológia, magas élõ-
munka-arány stb.) negatív tényezõk
együttes hatására a jövedelmezõség
csökkent, a gyár a mûködõképesség
határára sodródott.

A vagyonvesztéses privatizáció, vagy
a gyár bezárása egyaránt reális alterna-

tívaként jelent
meg. Anyagi
erõforrások hí-
ján a technoló-
giai korszerûsí-
tés, a termék-
szerkezet átala-
kítása, a piaci
folyamatokhoz
való alkalmaz-
kodás képessé-
gének növelése
csak vágyálom-
nak tûnt.

Az állami tu-
lajdonos ÁPV
Rt. ekkor nyúj-
tott segítséget
az EGERERDÕ

Rt.-nek, tõkeemelés formájában.
A 2005. évben végrehajtott 200 millió

Ft-os beruházással sikerült a „vágy-

álom”-nak tûnõ elképzeléseket megva-
lósítani.

A technológiai fejlesztés eredménye-
ként két új termékkel – svédpadló és
színréteg blokk – tudjuk bõvíteni kíná-
latunkat. A szárítókapacitás bõvítése
lehetõséget ad a fûrészárú kereskede-
lem növelésére, mely a térség faipari
kisvállalkozásainak alapanyag-ellátását
is hivatott szolgálni. A fedett tárolóka-
pacitás növelése az anyagromlást csök-
kenti, és a készletgazdálkodást javítja. 

A történtek jól példázzák azt a tényt,
hogy az állam nem feltétlenül rossz tu-
lajdonos.

A gyöngyösi Mátra Parkettagyár ter-
mékei a tömör fából készült parketták,
a „lábaihoz simuló természet” érzetével
még remélhetõen sokáig szolgálják
vevõink igényeit, lakókörnyezetük kel-
lemes hangulatát.

Fotó: Egererdõ

35 év után új lendület a gyöngyösi
parkettagyárban

Átadásra kerül a svédpadló projekt!

Elõzetes a 2006. évi programjainkból:
Szakmai tanulmányút 
INTERFORST kiállításra és a Bajor Nemzeti Parkba –

München, 2006. július 11–15. (5 nap/4éjszaka)
ERDÉLY természeti értékei, történelmi emlékei, 

körutazás 2006. június 16-21., szeptember 18-24.
Távolabbi tájak – minimum 15 fõ együttes jelentkezése esetén:

BAJKÁL tó • MONGÓLIA • IZLAND • NORVÉGIA 
DÉL-AFRIKA – részletes programok a honlapunkon: www.erfatours.hu

Bármilyen szakmai vagy egyéni utazásuk megszervezésében 
szívesen állunk rendelkezésükre.

Csoportos kiutazási igényekre programajánlatot készítünk.
Várjuk jelentkezésüket!

További felvilágosítás:

ERFA-TOURS, Budapest, II. Fõ u. 68. I. 136.
T./fax: 201-2453, e-mail: erfatour@qwertynet.hu, www.erfatours.hu


