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Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken 2015. évi 5. levél

► Gépjárművel okozott kárra gondoltak a kollégák. Valóban, az építkezés közelében fel volt szántva az
útpadka. Ámde néhány méterrel beljebb megtaláltuk az igazi tettes nyomát, vaddisznó túrta fel az út szélét.
Egyre gyakoribbak a lakossági bejelentések, a budai kerületekben gyakran megjelennek az utcákon is az állatok.

Az 1996. évi LV. törvény (törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról) nem ad
lehetőséget és kötelezettséget a lakott területen megjelenő vadászható állatfajokkal kapcsolatban, a vadászatra
jogosultaknak. Amennyiben Önökhöz érkezik a lakossági bejelentés azt továbbítsák az Önkormányzat megfelelő
szervezeti egységének, ha a helyzetet emberekre közvetlenül veszélyesnek találják, akkor a rendőrségnek.
Ha meg kell szervezni a vadak elhárítását, kilövését, akkor belterületen az Önkormányzatnak, míg külterületen
egy vadászatra jogosult személynek vagy társaságnak van lehetősége erre. A fent említett budai külterületek
esetében a Pilis Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete a vadászatra jogosult, 1021 Budapest, Budakeszi út 91.
tel: 06-1-391-0540, fax: 06-1-391-0550, e-mail: budapest@pprt.hu.

► A kórokozók (azaz a gombabetegségek) mellett megérkeztek a kártevők (molyok, tetvek, atkák) is. A keddi
fotón, a juhar virágzatán (szűznemzéssel) ál-elevenszüléssel világra jövő lárvákat láthatunk. Ezek már
károsításra készek! Azokon a fákon ahol a legkisebb fertőzést és az ezzel járó mézharmat csöpögést sem
engedhetik meg maguknak a kertészek, ott máris el lehet kezdeni a permetezést. Ahol csak egy kezelést enged
meg a költségvetés, ott még várnék a munka megrendelésével.

► Tavaly megvádolták az egyik közterületi növényvédős kollégát, miszerint miatta pusztultak a helyi
méhcsaládok. A kérdésben még nem jutottak dűlőre, de amennyiben valóban nappal permetezte a virágzó
hársakat a - közterületre egyébként engedélyezett - Decis Megával, úgy jogos lehet a méhészek panasza.

A virágzó utcai sorfáknál, gyümölcsfáknál és dísznövényeknél is be kell tartani a méhveszélyességi
előírásokat! Ezeket a szabályokat, a már a szirmukat elhullajtott, de mézharmatos növényekre és a méhek által
látogatott virágzó gyomokra is alkalmaznunk kell! A „méhekre kifejezetten veszélyes (kockázatos)”
készítményeket a fenti esetekben soha sem használhatjuk. A „méhekre nem jelölésköteles” (korábban a méhekre
nem veszélyes) készítményekkel általában mindig kezelhetünk. A „méhekre mérsékelten veszélyes
(kockázatos)” készítményekkel kizárólag a méhek napi aktív repülésének a lezárulása után, legkorábban a
csillagászati naplemente előtt egy órával lehet megkezdeni a permetezést és legkésőbb 23 óráig be kell fejezni.
(Ebbe a csoportba tartozik a fent említett rovarölő is.) A levéltetves fán fényképeztem a gyűjtögető háziméhet is.

► A vadgesztenyelevél-aknázómoly csapdái is becsalogatták az első egyedeket. Kérem, kövessék a rajzást a
www.magyarnovenyorvos.hu vagy a www.zsigogyorgy.hu honlapokon. Az időjárástól és a rajzástól függően
lehetséges, hogy már a jövő hét végén elkezdhetjük a védekezést. Most úgy tűnik, hogy a lombozat fejlődése is
követi a molyok rajzását. Csak a megfelelő kiteltségben lévő levelek permetezése, lefedése biztosítja a megfelelő
védelmet a moly első nemzedéke ellen. A permetlét érdemes gombaölő szerrel kombinálni!

► Az alkalmazandó rovar és gombaölők kiválasztását bízzák a helyi körülményeket jól ismerő növényorvosra!
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