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A periódusonként ismétlôdô rovar-
gradációk esetenként komoly problé-
mát okozhatnak a különbözô korú és
összetételû erdôállományokban. A
Bakonyerdô Rt. területén a cserebogár
(pajor) mellett az utóbbi évtizedekben
felerôsödött a gyapjaspille kártétele is.
Nyomon követhetôk a 8-10 évenkénti
gradációk kialakulásai (1994-ben közel
35 000 ha volt, míg ebben az évben
34 000 ha várható országosan az ERTI
adatai szerint). Ugyenezek a tendenciák
figyelhetôk meg erdôgazdaságunk terü-
letén is, a leginkább érintett erdészetek-
nél (lásd 1. táblázatot).

Kisebb mértékû gradáció várható a
Sümegi, Pápai, Keszthelyi Erdészeteknél.

A leginkább érintett térségekben –
Balaton-felvidék, Tapolcai medence,
Nyirád, 1994-hez viszonyítottan 10%-ot
meghaladó területnövekedés követke-
zett be. A közepes és erôsen fertôzöttek
közel 7000 ha-t tesznek ki., megegye-
zôen a gyengén fertôzött területekkel.
A gradáció kialakulását megelôzô évek-
ben – 1991–93. ill. 2000–2003. – aszá-
lyos idôszak volt, amely hozzájárult a
negatív folyamatok felerôsödéséhez

Mindezek figyelembevételével  2004-
ben a Bakonyerdô Rt. területén szüksé-
gessé válik (válna) 7000 ha-on környe-
zetkímélô technológiával a védekezés.
Ennek elmaradása esetén az alábbi ká-
ros hatások érhetik az állományokat:

– cseresekben 2-4 évre elmarad a
makktermés erdômûvelési-fahasználati
problémákat okozva, mivel általában
természetes úton kerülnek felújításra;

– az utóbbi évek aszályos idôjárása
következtében tarrágás esetén az újbóli
regenerálódás nagy energiaigénye mi-
att fokozódik a kiszáradás veszélye, el-
sôsorban a gyenge termôhelyeken lévô
állományok esetében (pl. B.füred-
M.apáti);

– a fatérfogat kiesés mértéke megha-
ladja a 30-40%-ot, amely 2-3m3/ha fa-
anyag-veszteséget jelent, amely majd az
állomány véghasználatakor fog jelent-
kezni;

– a fertôzési gócok további bôvülé-
sével kell számolni (1994-ben 9070 ha,
míg 2004-ben a gyengén fertôzött terü-
letekkel együtt 14 000 ha várható);

– nemcsak közép- és idôskorú állo-
mányok lombvesztése várható, hanem a

közelükben lévô fiatalosoké, folyamat-
ban lévôké is, amelyeknél fokozottabb
száradásveszély lép fel.(ld.1994. év).

– Gradáció elhúzódásának veszélye.
– Erdôsítési többletráfordítást jelent

(mesterséges alátelepítés).
– A tarrágott tölgy állományokban

erôs pajzstetû, az újrafakadó leveleken
és a fiatalosokban lisztharmatfertôzés
lép fel (fagyásveszély), valamint a le-
gyengült fákat a talajban mindig jelen
lévô gyûrûs tuskógomba támadja meg.

– A gyapjaspille kártételével párhu-
zamosan Zánka-Dörgicse-Vászoly tér-
ségében a tölgy-bucsujárópille károsítá-
sa is várható, mintegy 3-400 ha-on,
amelynek lehulló szôre a bôrre kerülve
erôs viszketegséget, allergiát okoz,
riasztólag hatva az üdülôkre, kempin-
gezôkre.

– Az erdôgazdálkodás össztársadal-
mi megítélésében erôsíti az eddig is
meglévô negatív folyamatokat (üdülô-
körzetekben, júniusban téli tájkép).

Az elôbbiekben felsorolt tendenciák
szükségessé teszik a tervezett védeke-
zéseket, melyek kivitelezésére nagy
gondot kell fordítani. Tavasszal – április
vége, május eleje – naprakészen figyel-
ni kell a hernyók folyamatos kelését és
az állományok lombfakadási folyama-
tát. A védekezéseket akkor kell végez-
ni, amikor a kikelt hernyók L2 – L3 fejlô-
dési stádiumban vannak (1-2 cm-esek),
felmásztak a lombkoronába és meg-
kezdték táplálkozásukat, valamint a
lombosodás mértéke legalább 50-70%-os.
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A Lymantria dispar L. várható kártétele,
és az ellene való védekezési lehetôségek
2004-ben

1. táblázat. Lymantria dispar L. gradáció alakulása a Bakonyerdô Rt. területén.

Erdészet 1994. tény 2004-ben várható

ha Védekezés ha Terv. védekezés

Balatonfüred 1500 1250 1206 1206

Monostorapáti 270 270 3165 3165

Devecser 3750 520 1810 1810

Összesen 5520 2040 6181 6181
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Az eddigi tapasztalatok alapján – idôjá-
rástól függôen – ez az idôpont általában
május második felére esik. Mivel a fejlô-
dési stádiumok gyorsan követik egy-
mást, optimálisan 5-10 nap áll rendelke-
zésünkre ahhoz, hogy idôben el tudjuk
végezni a védekezéseket. Természete-
sen csak környezetkímélô technológiák
jöhetnek szóba, ennek megfelelôen az
alábbi hatóanyagokat használhatjuk fel:

– Élô spóra (Bacillus thuringien-
sis) Dipel – a hernyók bélcsatornájába
kerülve étvágytalanságot okoz, leáll a
táplálkozás, és 1-4 napon belül azok
pusztulását okozza. Elônye a gyorsa-
ság, hátránya a napfényérzékenység
miatti korlátozottság (csak borús idô-
ben vagy esti órákban tudom kijuttatni).

– Teflubenzuron (Nomolt), diflu-
benzuron (Dimilin) – kitinszintézist
gátló készítmények, megakadályozzák a
vedlési folyamat befejezését. Elônye a
bármely napszakban való felhasználás,
hosszan tartó hatás, hátránya az, hogy a
hernyók a következô vedlésig folyama-
tosan táplálkoznak.

A tervezett védekezések költségei
a jobboldali táblázatok szerint ala-
kulnak.

Az elôrejelzésnél 10%-os hibahatárral
számolva a Bakonyerdô Rt. területén
cca. 7000 ha-on szükséges a védekezés.

A napi folyamatos munkavégzéshez
az alábbi technológiákat terveztük:

800 – 1700 óra között kitinszintézist-
gátló szer alkalmazása (Nomolt 15 SC) 

várható hasznos légióra – 6
várható teljesítmény: –600 ha
1700 –2000 óra között bacilus th. ké-

szítmény használata (Dipel ES)
várható hasznos légióra – 2.5
várható teljesítmény  –250 ha
Kijuttatás módja: K-26 helikopter 50

l/ha permetlé felhasználásával.
Technológiák %-os megoszlása: 
– Dipel ES 30%
– Nomolt 15 SC 70%
Egy nap alatt 850 ha repülhetô be,

optimális esetben 9 nap szükséges a vé-
dekezések elvégzéséhez. Tekintettel ar-
ra, hogy az idôjárás vagy géphiba okoz-
hat elôre nem látható 2-3 nap kiesést,
ezért minimum 2 gép egyidejû alkalma-
zását terveztük.

A napi technológia figyelembevéte-
lével az összköltségek az alábbiak sze-
rint alakulnak:

A Bakonyerdô RT.-nél a tervezett vé-
dekezés maghaladja a 70 millió Ft-ot.
Természetesen ezt az összeget saját ma-
gunk nem tudjuk elôteremteni, ezért szé-
les körû összefogásra van szükség. Az er-
dôgazdálkodás hosszú távon megtérülô
befektetés, ezért a rövid távú érdekeket
esetenként háttérbe kell szorítani.

A tervezett védekezések 2004. évi ár-
szinten 1 m3 tûzifa árának felelnek meg
ha-anként..

A védekezések elmaradása esetén az
érintett területeken a folyónövedék-ki-
esés mértéke meghaladhatja a 21 000
m3-t, nem beszélve az egyéb káros fo-
lyamatokról.

Az ERTI elôzetes felmérése alapján
országosan közepes és erôs károsítás
várható mintegy 15-17 000 ha-on.

Országos összefogásra van ahhoz
szükség, hogy a védekezések költsége-
it elôteremtsük.

Ezért kérjük az erdôk egészségi álla-
potáért aggódó társadalmi szervek hat-
hatós segítségét. A magunk részérôl
megpróbáljuk elôteremteni a szükséges
anyagi forrásokat, szakmai szervezete-
ink támogatásával – ÁESZ, ERTI, ÁPV
Rt. FVM Erd. Hivatal stb. – de megítélé-
sünk szerint széles körû összefogás ve-
zethet eredményre. Amennyiben anya-
giak miatt elmaradnak a tervezett véde-
kezések, júniusban lesz részünk az er-
dô „téli tájképében gyönyörködni”.

Anyagköltségek:

Növényvédô szer neve Dózisa kg vagy l/ha Költsége, Ft/ha

Dipel 25 WP 1,0 4500
Dipel ES 1,0 4000
Nomolt 15 SC 0,5 8500
Dimilin 25 WP 0,5 10 000 

Energiaköltségek:  

Megnevezés Költség Várható légióra 1 ha-ra vetítve
Ft/hó teljesítmény Ft  

K-26 helikopter 230 000 100 2300  

3 db MTZ traktor 4000 Ft/üó, 
ebbôl 2 db lajtkocsival a 
folyamatos szállítás-
hoz, 1 db a keveréshez. 12 000 – 120  

Összesen: – – 2420          

Egyéb költségek

Megnevezés Költség Ft/ó 1 ha-ra vetítve Ft

Folyamatos munkavégzéshez
6 fô kisegítô személyzet,
1000 Ft/fô/ó 6000 60

Elôre nem látható költség
(gépkocsi futás, állásidô, kiadvány stb.) – 200

Összesen: – 260  

Tervezett költségek 1 ha-ra vetítve különbözô növényvédô szerek felhasználása esetén. Ft/ha

Megnevezés Anyagköltség Energiaköltség Egyéb költség Összesen

Dipel 25 WP 4500 2500 260 7260

Dipel ES 4000 2500 260 6760

Nomolt 15 SC 8500 2500 260 11260

Dimilin 25 WP 10 000 2500 260 12760 

Megnevezés Tervezett Tervezett ktg. Tervezett összes
terület, ha Ft/ha ktg. Ft 

Dipel ES 7000 x  0.3 = 2100 6.760 14 196 000

Nomolt  SC 7000 x 0.7 = 4900 11.260 55 174 000

Összesen: 7000 9910 átlag 69 370 000  


