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Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken 2015. évi 12. levél

► 2013-ban megtalálták Budapesten pl. kecskerágón, japánakácon, 2014-ben már juharokon, bálványfán is
leírták dr. Vétek Gábor és munkatársai az ázsiai márványospoloskát (Halyomorpha halys). A lakossági
bejelentések is megindultak, hiszen a vándorpoloskához hasonlóan a lakásokba is berepül, a telelőhelyét keresi.
A tavasszal kirepülő imágók párzanak, tojást raknak. Augusztusra fejlődnek ki az új nemzedék szárnyas egyedei,
melyek ősszel vonulnak áttelelni. Nálunk valószínűleg egy nemzedékes. Állítólag még büdösebbek, mint a
vándorpoloskák, az embereknél allergiás reakciókat is kiválthatnak, a gazdasági növényeket pedig
fitoplazmákkal fertőzhetik meg.
A vándorpoloskához hasonlóan ez is soktápnövényű (polifág) faj, több mint 100 növényen leírták. A gyümölcs
és a zöldségtermesztésben is nagy gondot okoz pl. az USA-ban, de a gyomnövényeken és a díszfákon is
szívogat. Tehát a fejlődése és a nyári tartózkodási helye sem köthető egyetlen növényfajhoz, sőt egyetlen
növényrészhez sem, így a nyári permetezésekkel nem pusztítható el. Amennyiben a szárnynélküli lárváit
felfedezzük az utcai fákon és ott kárt is okoznak, akkor érdemes lesz permetezni. A berepülő poloskákat
reklamáló lakosok, szúnyoghálóval és porszívóval védekezhetnek a kellemetlen rovarok ellen. Az őszi,
folyamatos betelepülést nem tudjuk rovarölő szerekkel megakadályozni.

A lárvák fotóit Kőbányáról kaptam október 2–án, ugyanekkor, körtén fotózta dr. Vétek Gábor is, Ócsán. Az ő
cikkéből idézek: „Az ázsiai márványospoloska terjeszkedése az elkövetkező években minden bizonnyal
folytatódni fog hazánkban… Ha megfelelőek lesznek számára a környezeti feltételek, néhány év alatt akár
tömegesen is elszaporodhat és károkat is okozhat…”

► Közterületi gyepfelületek vakondirtásáról kérdezett egy kolléganő. A vakond, a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény értelmében védett állat, eszmei értéke 25.000,- Ft. Tehát sem a házikertekben, sem
máshol nem irtható. Riasztani és csapdázni lehet. A vegyi riasztók többsége növényvédő szernek minősül és
nincsenek közterületre engedélyezve. Valóban jobb az óvatosság! Még a járataiba betaposott riasztó szagú
golyókat is kikaparhatják a kutyák vagy a gyerekek.
A kiemelten kezelt, rendezvények megtartására is szolgáló gyepek esetében a vakondháló ugyan drága, de az
egyetlen igazán jó megoldás. Csapdázással is befoghatóak, de ha kedvenc táplálékuk, a pajorok vagy a giliszták
élnek a felszín alatt, újra megjelennek. (Több-kevesebb sikerrel működnek az elektromos riasztók. Találkoztam
napelemes kerti lámpával egybeépített riasztóval, sőt most olvastam a nyestillatú sprayről is. Amennyiben
nyomasztó problémát jelentenek a túrások, próbálkozzanak ezekkel az eszközökkel, vagy akár a régi népi
módszerekkel is.) A fotó, zászlórudak tövénél készült.

► A fővárosi és a Pest megyei kollégákat érinti az alábbi hír. Megváltozott a területileg illetékes
növényvédelmi hatóság címe és elérhetősége. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály új címe: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.,
Telefon: (06 1) 329-7017,            Fax: (06 1) 350-6117,            E-mail: pest-elelmiszer@nebih.gov.hu,
web: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest.
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