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GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Gondoljunk a jövőre
BÁR NOVEMBERBEN KEVESEBB A DERŰS NAP ÉS EGYRE ALACSONYABB A LE-
VEGŐ ÉS A TALAJ HŐMÉRSÉKLETE, A GYAKORI ESŐZÉSEK MIATT JELENTŐSEN 
JAVULHAT A TALAJ VÍZTARTALMA, AMI ELŐSEGÍTI A TÁPANYAGOK FELVÉTE-
LÉT ÉS RAKTÁROZÁSÁT. A TÉLI HÓNAPOK ALATT A NÖVÉNYEK MINIMÁLISRA 
CSÖKKENTIK ÉLETFOLYAMATAIKAT ÉS NYUGALMI ÁLLAPOTBA KERÜLNEK.

Lombhullás után szakítsunk időt a káro-
sítók gyérítését szolgáló mechanikai 

növényvédelmi munkákra, amelyek a meg-
előző szerepük miatt nagy jelentőséggel 
bírnak. Sok olyan rovar- és gombafaj van, 
amely a gyümölcsfákon vagy azok közvet-
len környezetében – a talajban, a lehullott 
levelekben – telel át. Ellenük a nyugalmi 
időszakban is hatékonyan védekezhetünk. 
Ennek érdekében novemberben is folytas-
suk a beteg, lehullott levelek összegyűjtését 
és megsemmisítését az ott telelő kórokozók 

későbbi fertőzéseinek megakadályozásá-
ra. A kórokozók mellett ezzel elpusztíthat-
juk az almát, a körtét és a szilvát is rend-
szeresen károsító almalevél-sátorosmoly 
és almalévél-aknázómoly telelő alakjait 
(bábok, kifejlett hernyók), amelyek szintén 
a lehullott levelek aknáiban telelnek át. 

A gyümölcsfák körüli ápolási és fa-
tisztogatási munkákat már most érdemes 
elkezdeni a fákon vagy közvetlen környe-
zetükben (pl. a talajban) telelő kártevők 
gyérítése érdekében annak ellenére, hogy 
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a nyugalmi időszak végéig még sok idő áll 
rendelkezésünkre. A tisztogatási munkák 
során az idősebb fák repedező törzsét ké-
regkaparó vassal, a kisebb kéregrepedése-
ket drótkefével tisztítsuk meg, arra ügyelve, 
hogy az egészséges kérgen vagy háncsré-
szen véletlenül se ejtsünk sebeket (főkép). 
A kéregkaparékot gondosan gyűjtsük ösz-
sze a fa alá terített ponyvába vagy papír-
ba, majd égessük el vagy jó mélyen ássuk 
el a talajba. A fenti eljárással sok kártevő 
telelő alakja pusztítható el, ilyen például 
az alma-, a szilva-, a barackmoly és a ke-
leti gyümölcsmoly gubója, a pajzstetvek, a 
körte-levélbolha kifejlett egyedei, a piros- 
és barna gyümölcsfa-takácsatkák téli tojá-
sai és a gyűrűs szövőlepke petecsomói.

A faápolási teendők során vágjuk le a 
sérült, a letört vagy a károsítókkal (moní-
lia, tűzelhalás, vértetű) fertőzött vesszőket, 
ágakat. A beteg részeket mindig úgy tá-
volítsuk el, hogy az egészséges részből is 
vágjunk egy kb. 5-8 cm-es darabot. Gon-
doskodjunk a metszési felületek gyors lezá-
rására sebkezelő anyaggal (pl. Fadoktor, 
Fagél). A monília kora tavaszi fertőzési 
lehetőségeinek csökkentésére szedjük le 
(a magasan lévőket hernyózó ollóval) és 
semmisítsük meg a fán maradt moníliás 
gyümölcsöket, valamint a meggyfák eseté-
ben a kórokozó gomba micéliumával fertő-
zött száraz vagy rákos részeket is (képen). 
A sebek gyors lezárását se mulasszuk el. 
Távolítsuk el a taplógombákkal berakó-
dott vagy az úgynevezett rejtett életmódú 
kártevők (szúbogarak, kéregmoly, farontó 
lepkék, almafaszitkár) járataival átfurkált, 
száraz, korhadt fás részeket, mert ezek a 
károsítók telelőhelyei is.
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Fontos!

Az alma és az őszibarack lisztharmatá-
nak kórokozója a fehér bevonatú, gyer-
tyaszerű vesszők rügyeiben telel. Mivel 
a felső rügyek a legfertőzöttebbek, a 
vesszők felső részét levágva jelentősen 
mérsékelhetjük a kórokozó elsődleges 
fertőzéseit a következő év tavaszán.
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