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1. Bevezetés
Az ökológiai gazdálkodásban a cseresznyelegyek (Rhagoletis cerasi és Rh. cingulata) elleni védekezés kihívást jelent
a termelők számára, mivel e kártevők ellen jelenleg nem áll rendelkezésre szelektív, megbízhatóan hatékony és az
ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható növényvédőszer. A gazdálkodók a gyakorlatban olajos készítményeket
vetnek be a kártevők ellen, viszont ezek a vegetációs időszakban alkalmazva gyakran fitotoxikus hatásúak, az olaj
okozta stressz rontja a növények kondícióját. A jó minőségű, exportkövetelményeknek is megfelelő ökológiai cseresznyetermés előállításához ezért további megoldások felderítésére van szükség, melyek nincsenek káros hatással
a növényállományra, ugyanakkor kellően hatékonyak.
Külföldön már folytak vizsgálatok a Beauveria bassiana nevű entomopatogén mikrogomba biológiai növényvédelmi
felhasználásával kapcsolatban. A hatóanyag cseresznyelégy elleni eredményességének hazai vizsgálata céljából onfarm kutatást végeztünk 2012-2015 között, négy hazai ökológiai cseresznyetermelő gazdaság részvételével. Jelen
cikkben a négyéves kutatás eredményeinek összefoglalásán túl átismételjük a cseresznyelégy életciklusával kapcsolatos fontosabb ismereteket és összefoglaljuk az erre épülő ökológiai védekezési módszereket is.

2. A cseresznyelégy életciklusa
Az európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) Európa északi területei kivételével mindenütt előfordul kontinensünkön. Helyenként akár 100%-os fertőzést is okozó, jelentős kártevő. Rajzási időszaka végett főleg a középérésű és
kései fajtákat fertőzi. 2006-ban jelent meg Magyarországon a keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata), mely
későbbi rajzásával elsősorban a későn érő fajtáknál tud nagyfokú fertőzést okozni. A fertőzött termés értékesítésre
gyakorlatilag alkalmatlan, konzervipari értéke is erősen lecsökken, export tekintetében pedig zéró tolerancia van rá.
Mivel a kártevő petéit a zsendülő termésekre rakja, növényvédőszert korlátozottan használhatunk ellene az élelmezés-egészségügyi várakozási idő és az esetleges szermaradványok végett. Ennélfogva az elmúlt években a cseresznyelégy elleni védekezési módszerek kutatása intenzívebbé vált – ami az ökológiai termesztés szempontjából
kiemelten fontos, hiszen itt még kevesebb hatóanyag engedélyezett.
A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van. Báb alakban telel át a talajban 2-5 cm mélységben (sokszor a tápnövény lombkoronája alatt). Különböző környezeti tényezők – többek között a hőmérséklet – szabályozzák a kelést
és a rajzás kezdetét, ami akár már április közepén-végén is megkezdődhet. A kikelt imágóknak táplálékra (szénhidrát,
fehérje) van szükségük a szaporodásra kész állapot eléréséhez (1, 2). Ezt használják ki a csalétkes csapdák, melyek
nem feromont, hanem táplálkozási illatcsalétket tartalmaznak. Segítségükkel a szaporodás kezdete előtt már információt kaphatunk a rajzás állapotáról.
A hőmérséklettől, de a táplálékforrás mennyiségétől is függ, hogy az imágók mikor érik el a szaporodásra kész állapotot. A legyek aktivitása időjárásfüggő. Napos, meleg időben, alacsony páratartalomnál rajzanak, esős napokon
rejtve maradnak a lombkorona mélyén, vagy az alatt, a fűben. A hímek a déli órákban vonzzák magukhoz feromonnal a nőstényeket. A megtermékenyített nőstények a petéket a zsendülő termések epidermisze alá helyezik el. Egy
termésbe általában egy pete kerül, mert a nőstény tojásrakást gátló feromont bocsát a termés felszínére. Két hét
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alatt fejlődnek ki a lárvák. A kifejlett lárvák elhagyják a termést, a földre esnek, beássák magukat és bebábozódnak
(1, 2).

3. Ökológiai védekezési módszerek a cseresznyelégy ellen
Az ökológiai növényvédelemben számos módszer használatos, melyek egyenként általában alacsony, kombinálva
viszont már magasabb hatásfokon működnek a kártevő ellen. Egyedi fáknál (házikertekben) több ragacsos színcsapda már önmagában is gyérítheti a populációt. Nagyobb ültetvényekben a talajművelésnek nagy szerepe van: a bolygatatlan gyepben, földben zavartalanul fejlődhetnek a bábok. Alkalmas módszer az érés után vagy tél végén végzett
tárcsázás, ami a telelő bábok életfeltételeit rontja (6). Használható az alacsonytörzsű ültetvény fölé kifeszített 1,3
mm-es lyukbőségű rovarháló, ami az imágók repülését akadályozza; magasabb fák esetén a földre is lehet teríteni
0,8 mm lyukbőségű hálót, ami a korai felrepülést akadályozza a lombkorona felé (3). Kiemelten fontos az időben
és tisztán elvégzett szüret, amivel a lárvák többsége eltávolítható, így a kártevő életciklusa megszakítható (5, 6).
Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett hatóanyagok közül folytak már kísérletek neem-olajjal, piretrummal,
kvassziával és spinozaddal, melyek hatásfokát nem találták kielégítőnek a cseresznyelégy ellen (3, 6). Szintén kísérleteztek a bábokat parazitáló fonalférgekkel, melyek laborkörülmények között jól működtek, de szabadföldön a hatásfok erősen függött a talaj nedvesség-tartalmától (3). A cseresznyelégy számos egyéb parazitoidját és predátorát
is leírták, melyek növényvédelmi hatékonysága meglehetősen különböző volt (1). Ígéretes irány volt azt a feromont
(angol szakkifejezéssel: ’host marking pheromone’) bevonni a védekezésbe, melyet a peterakó nőstény választ ki
a már „foglalt” termésre. A feromont sikerült is szintetizálni, azonban a gyakorlatban nem terjedt el költségessége
és nem kielégítő hatékonysága miatt (ráadásul szintetikus előállítása miatt nem is használható az ökológiai gazdálkodásban)(3).
Rovarokat megbetegítő (=entomopatogén) mikrogombákat is vizsgáltak, mint lehetséges biológiai ágenseket a
cseresznyelégy ellen. Hat gomba izolátum közül a Beauveria bassiana és az Isaria farinosa törzsei okozták a legnagyobb mortalitást laborkörülmények között (1). Szabadföldi kísérletekben a négyszeri Beauveria kezelés bizonyult a
megfelelő és gazdaságilag keresztülvihető módszernek a cseresznyelégy kontrollálására (1, 4), bár költségesebbnek
bizonyult, mint az általánosan használt szerek (8). E hatóanyag használata során figyelemmel kell lenni más növényvédelmi eljárásokra, mert bármely fungicid kijuttatása toxikus a Beauveria spórákra is (8). 2011-ben az alábbi
európai országokban használták a Beauveria hatóanyagot ökológiai cseresznyésekben: Olaszország, Spanyolország,
Görögország, Svájc, Szlovénia (8). A Beauveria bassiana használata talajkezelésként is perspektivikusnak bizonyult.
A talajba érdemes kezelt árpaszemekkel lejuttatni (3). Magyarországon, az ÖMKi kutatásain kívül mindössze egy
kísérlet történt egy (nem ökológiai) cseresznyésben a Beauveria hatóanyaggal, mely perspektivikusnak ítélte a
használatát (9). A csonthéjasok, ezen belül a cseresznye ökológiai növényvédelméről bővebb információ található
az ÖMKi termesztéstechnológiai kiadványsorozatában (7).

4. Az on-farm kísérlet bemutatása
Az on-farm kísérletünk fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk a külföldön már a gyakorlatban használatos Beauveria
hatóanyag hatékonyságát hazai ökológiai cseresznye ültetvényekben. Továbbá, kíváncsiak voltunk az általánosan
használt paraffinolaj készítmény hatékonyságára a Beauveria-val összehasonlításban, illetve adatokat is gyűjtöttünk
a legyek rajzásmenetéről az időjárási tényezőkkel összefüggésben.

4.1. On-farm kutatás
A vizsgálat on-farm kísérleti módszertan szerint zajlott, vagyis a kísérleti parcellákat működő, árutermelő ültetvényekben jelöltük ki: a négy együttműködő gazdaságból három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, egy ültetvény
pedig Pest megyében helyezkedett el (1. ábra). A permetezéseket a termelők végezték, az adatokat az ÖMKi kutatója és a termelő rögzítette, az eredmények értékelése pedig közösen történt. Az on-farm kutatás előnye, hogy
a kísérlet életszerű, a termelő aktív részese a folyamatnak, és a tanulságok, eredmények a gyakorlati élet számára
azonnal hasznosíthatók.
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1. ábra: A cseresznyelégy
on-farm programban
részt vevő gazdaságok
elhelyezkedése
(2012-2015): Kistarcsa,
Lövőpetri, Mátészalka,
Nyírbogdány

4.2. Az ültetvények jellemzői
A kísérletben részt vevő minősített ökológiai gazdaságok ültetvényeinek szerkezete, mérete és életkora különböző
volt (1. táblázat):
Kistarcsa

Nyírbogdány

Mátészalka

Lövőpetri

0,2 ha

4,6 ha

4,3 ha

0,3 ha

3 év

10 év

10 év

13 év

Talaj

homokos vályog

homok

homok

barna erdőtalaj

Fajta

főleg Alex

Linda, Stella, Katalin

Linda, Margit, Katalin,
Germersdorfi

Germersdorfi 3,
Linda, Sunburst

kaszált természetes
gyep

mechanikailag művelt
soralj, kaszált sorköz

mechanikailag művelt
soralj, kaszált sorköz

kaszált természetes
gyep

Terület
Fák kora a kísérlet
kezdetekor

Sorköz

1. táblázat: A cseresznyelégy on-farm programban részt vevő ültetvények jellemzői
A négy év alatt a gazdaságok különböző ütemben tudtak részt venni a kísérletben (főként vis maior okok miatt) (2.
táblázat).
Kistarcsa

Nyírbogdány

Mátészalka

Lövőpetri

2012

K

K

K

-

2013

K

K+M

K+M

K+M

2014

-¹

-²

K+M

K+M

2015

-

K+M

-³

-5

Jelmagyarázat: K= kísérleti adat van, M= meteorológiai adat van
¹ A tulajdonos visszavágta az ültetvényt a heterogén fajtaösszetétel miatt (szaporítóanyag-előállításból
származó hiba), ² Csaknem 100%-os jégkár miatt nem volt lehetőség adatfelvételre, ³ Az ültetvényt eladták,
5
Változott a gépesítési háttér
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2. táblázat:
A négy
együttműködő
gazdaság
részvétele
a négyéves
kísérletben

2. ábra: Az on-farm
kutatásban a termelő
aktív részese a
folyamatnak

4.3. A vizsgált hatóanyagok, parcellák
A Beauveria bassiana hatóanyagú, ökotermesztésben engedélyezett készítményt a Biocont Magyarország Kft., mint
hazai forgalmazó bocsátotta rendelkezésünkre a kísérlethez. Mivel a hatóanyag hazánkban nem rendelkezik engedéllyel cseresznye kultúrában való felhasználásra, évente kísérleti engedélyt kérelmeztünk az illetékes hatóságtól.
A Beauveria hatásosságát két dózisban vizsgáltuk (=kezelt parcellák), melyek eredményeit az ökológiai gazdálkodásban általánosan használt paraffinolaj hatóanyagú készítménnyel hasonlítottuk össze (=kezelt kontroll parcella),
így a vizsgált készítmény hatását az általános mai magyar ökotermesztési gyakorlat eredményességéhez tudtuk
viszonyítani. Az árutermelő ültetvények profitérzékenységéből fakadóan kezeletlen kontroll parcellák kijelölésére
nem volt lehetőség, a permetezési munkák optimalizálása végett pedig a nagyméretű parcellák ismétlés nélküli
elrendezésben helyezkedtek el.
A négy termelőnél így három-három különböző vizsgálati parcellát jelöltünk ki a gyümölcsösön belül:
●

kezelt kontroll (K0): 83% paraffinolaj hatóanyagú készítmény - a dózis és koncentráció a gyártó ajánlása szerint

●

kísérleti parcella (K1): 7,16% Beauveria bassiana ATCC 74040 hatóanyagú készítmény - 1,5 l/ha dózisban

●

kísérleti parcella (K2): 7,16% Beauveria bassiana ATCC 74040 hatóanyagú készítmény - 3 l/ha dózisban

4.4. Adatgyűjtés
A parcellák legalább egyenként három-három sor szélesek voltak (kivéve Lövőpetriben, ahol egy nagyobb gyümölcsös szegélyén elhelyezkedő és hosszan elnyúló két sor lett felbontva parcellákra). Mindhárom parcella középső sorában, a középső fára sárga, illatcsalétekkel ellátott, ragadós felületű színcsapdát helyeztünk ki, melyet a gazdálkodó
2-3 naponként ellenőrzött, s a kísérleti jegyzőkönyvbe lejegyezte a cseresznyelégy imágó fogások számát.
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Külön figyelmet fordítottunk a keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) esetleges feltűnésének ellenőrzésére a
vizsgált ültetvényekben. Az összes színcsapdát begyűjtöttük és a fogást ellenőriztük a szárnyrajzolat alapján.

3. ábra: A cseresznyelégy rajzását sárga, illatcsalétekkel 4. ábra: Az értékelés során felmértük az egy illetve
ellátott, ragadós felületű színcsapdával követtük
két lárvát tartalmazó fertőzött termések számát a
figyelemmel (gyártó: Biocont Magyarország Kft.)
mintákban
A rajzás megindulásától kezdve 6-7 naponként végezték el a termelők a kezeléseket a kontroll és a vizsgált készítménnyel egyaránt. A betakarítás az egyes gazdaságok saját ütemében folyt. A betakarítás előtt mindhárom parcellából az azonos érésidejű fajtákból 1-1 kg súlyú mintát vettünk. A mintát kitevő szemek darabszámának megállapítása
közben felmértük az egy illetve két lárvát tartalmazó fertőzött terméseket. Végül a permetezések és a színcsapdák
adatait összevetettük a minták fertőzöttségi adataival.
A 2013-2015. években meteorológiai adatokat is gyűjtöttünk, mert az első kísérleti év után feltételeztük, hogy a
hatóanyag eredményessége nagyban függ az időjárási körülményektől. Három helyszínre (Nyírbogdány, Mátészalka,
Lövőpetri) ’Professional weather center/Termometerfabriken Viking’ típusú meteorológiai állomásokat helyeztünk
ki a vizsgálati területek hozzávetőleges geometriai középpontjába, úgy, hogy a begyűjtött adatok a lombkorona felső
szintjén észlelhető jelenségeket tükrözzék.

5. ábra: A 2013-as évtől kezdődően
meteorológiai adatokat is gyűjtöttünk az
ültetvényekben
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5. Az on-farm kísérlet eredményeinek értékelése
Az on-farm vizsgálat jellegéből adódóan a kezelések illeszkedtek a gazdaságok megszokott ritmusához, a cseresznyelégy aktuális rajzásmenetéhez, emiatt a vizsgálati helyszíneken különböző lefutású volt a kísérlet. Az évenkénti és
gazdaságonkénti részletes (rajzási, permetezési és meteorológiai) adatok az egyes évek eredményeiről beszámoló
kutatási cikkekben jelentek meg (10, 11, 12). Jelen összefoglalóban a minták fertőzöttségére vonatkozó eredményeket helyszínenkénti összesítésben közöljük és értékeljük.
Település: Mátészalka
K0

K1

K2

Minta fertőzöttsége 2014

15,2%

6,7%

23,9%

Minta fertőzöttsége 2013

10,5%

3,4%

2,6%

Minta fertőzöttsége 2012

9,6%

4,6%

3,1%

3. táblázat: A mátészalkai
vizsgálati helyszín
parcelláin vett minták
fertőzöttségi adatai

Jelmagyarázat: K0 = paraffinolaj hatóanyag, K1 = Beauveria bassiana hatóanyag - 1,5 l/ha dózis,
K2 = Beauveria bassiana hatóanyag - 3 l/ha dózis

A mátészalkai ültetvényben a K1 és K2 parcellák fertőzöttsége két évben (2012 és 2013) jóval alacsonyabb volt,
mint a K0 parcelláé. 2014-ben a K2 parcella fertőzöttsége viszont magasabbra ugrott, mint a másik kettőé. Ennek
okát nem sikerült meghatároznunk. Két évben a K2 (a magasabb dózis) kisebb fertőzést eredményezett, mint a K1
(alacsonyabb dózis).
Meteorológiai adatok 2013-ból és 2014-ből állnak rendelkezésre. Az adatok elemzése arra mutatott rá, hogy Máté
szalkán mindkét évben a hőmérséklet emelkedésével erősödött a rajzás, a Beauveria készítmény hatékonysága
pedig erősen páratartalom függő volt.
Település: Lövőpetri
K0

K1

K2

Minta fertőzöttsége 2014

0%

0%

0%

Minta fertőzöttsége 2013

0,8%

0%

0%

4. táblázat: A lövőpetri
vizsgálati helyszín
parcelláin vett minták
fertőzöttségi adatai

Jelmagyarázat: K0 = paraffinolaj hatóanyag, K1 = Beauveria bassiana hatóanyag - 1,5 l/ha dózis,
K2 = Beauveria bassiana hatóanyag - 3 l/ha dózis

A lövőpetri kertben alacsony fertőzési nyomás figyelhető meg. A gyakori fogás-észlelés mellett négy, illetve öt kezelést végzett a termelő, ezzel is magyarázható a kiváló eredmény. E mellett a terület alapfertőzöttsége is rendkívül
alacsony volt.
Itt tehát a szokásosnál több kezelés volt (általában eső után megismételve). Ez, valamint a csapadékos periódust
követő magasabb páratartalom is lehetővé tehette a készítmény hatásosságát.
Település: Nyírbogdány
K0

K1

K2

Minta fertőzöttsége 2015

35%

27,5%

30%

Minta fertőzöttsége 2013

0,7%

0%

0%

Minta fertőzöttsége 2012

0%

1,4%

2,6%

5. táblázat: A
nyírbogdányi vizsgálati
helyszín parcelláin vett
minták fertőzöttségi
adatai (2014-es adatok
nem állnak rendelkezésre
magas fokú jégkár miatt)

Jelmagyarázat: K0 = paraffinolaj hatóanyag, K1 = Beauveria bassiana hatóanyag - 1,5 l/ha dózis,
K2 = Beauveria bassiana hatóanyag - 3 l/ha dózis
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A nyírbogdányi kertben 2012-ben és 2013-ban a fertőzési nyomás alacsonynak bizonyult. A jól időzített kezeléseknek köszönhetően sikerült megelőzni a cseresznyelégy gradációját. Az alacsony fertőzöttséghez egyrészt hozzájárult a sorközök rendszeres tárcsázása, mivel a talaj forgatása a felszínre hozta a talajban telelő bábokat, s így azok
könnyebben áldozatul estek az őket fogyasztó más szervezeteknek (pl. madarak, hangyák). 2014-ben, a jégverés
évében nem volt teljes körű védekezés, illetve elmaradt a szüret, ezért feltételezhető, hogy a kevés megmaradt
termésen a legyek felszaporodtak, és ez okozta a 2015-ben tapasztalt magas fertőzöttségi százalékot.
A három parcella fertőzöttségi adatai között nem mutatkozott jelentős különbség, a kis különbségek pedig évről-évre különböznek a K0, K1 és K2 javára.
A 2013-as meteorológiai adatok arra utalnak, hogy a hosszú, csapadékos és az évszakhoz képest hűvös időjárás
ezen a helyszínen is késleltette a rajzást. A 2015-ös adatok tükrözik a hőmérséklet és a páratartalom irodalomból is
ismert, illetve a többi helyszínen is megfigyelt hatását a csapdázott egyedek számára (hőmérséklettel együtt nő),
illetve a vizsgált készítmény hatékonyságára (páratartalommal együtt nő).
Település: Kistarcsa
K0

K1

K2

Minta fertőzöttsége 2013

15,7%

7,2%

9,3%

Minta fertőzöttsége 2012

72%

92%

68%

6. táblázat: A kistarcsai
vizsgálati helyszín
parcelláin vett minták
fertőzöttségi adatai

Jelmagyarázat: K0 = paraffinolaj hatóanyag, K1 = Beauveria bassiana hatóanyag - 1,5 l/ha dózis,
K2 = Beauveria bassiana hatóanyag - 3 l/ha dózis

2012-ben a kistarcsai cseresznyésben mind a három vizsgálati parcellából vett minta fertőzöttsége 60%-on felül
volt. Ez igen nagy fertőzési nyomásra utal, mely több okra vezethető vissza. 2013-ban a fertőzöttség mértéke
minden parcelláról szedett minta esetében drasztikusan csökkent a 2012-ben tapasztalt magas szinthez képest,
ez egyrészt valószínűleg a hideg és csapadékos időjárás miatti késői rajzáskezdetnek, másrészt a megkezdett növényvédelmi kezeléseknek volt köszönhető. A kezelések közül a K1 és K2 parcellákon körülbelül fele akkora fertőzés
volt megfigyelhető, mint a K0 parcellán. A K1 és K2 kezelések eredményei között nem mutatkozott különbség a
nagyobb dózisú kezelés javára.

6.  Következtetések
A négyéves, cseresznyelégy elleni védekezésről szóló on-farm kísérlet nem csak a Beauveria bassiana hatóanyagról adott új információkat, hanem a cseresznyelégyre és az ökológiai cseresznyetermelésre vonatkozó más fontos
információkkal is szolgált. Az összegzett tapasztalatok és következtetések az alábbiak:
●

Az adatok alapján a Beauveria bassiana hazánkban is perspektivikus hatóanyagnak bizonyult a cseresznyelégy
elleni biológiai védekezéshez. 20 esetből 14 alkalommal a Beauveria parcellán szedett minta fertőzöttségi
százaléka alacsonyabb volt, mint a paraffinolajos parcelláé, négy alkalommal magasabb, kétszer pedig közel
egyforma mértékű.

●

Az eredmények nem indokolják a 3 l/ha dózis alkalmazását a 1,5 l/ha dózissal szemben. A 1,5 l/ha legtöbb
esetben a magasabb dózissal azonos eredményt hozott.

●

Az ültetvényekben nagy fertőzési nyomáshoz vezethet az állandó gyeppel borított sorköz és soralj (ld. kistarcsai ültetvény). Ha a nagy fertőzési nyomás időszakos (intenzív) esőkkel társul, egy termésben több cseresznyelégy lárva is kifejlődhet, mert a nőstény jelölő illatanyagát lemossa a csapadék.

●

Növényvédelmi szempontból javasolható, hogy a színcsapdákat már május elején (akár már április végén)
helyezzük ki, ugyanis a felrepülés megkezdése után 10 nappal már megindul a párzás. Korán kihelyezett
illatcsalétkes csapdákkal a repülés kezdete jobban meghatározható, s a korán megkezdett növényvédelmi
kezelésekkel a tömeges peterakás megelőzhető.
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●

Egy-egy kert esetében igen eltérő volt az ültetvény alapfertőzöttsége, vagyis a cseresznyelégy populáció kiindulási mérete. A vizsgált kezelések – mint a legtöbb ökológiai módszer – nem alkalmasak arra, hogy teljesen
megszüntessék a kártevő jelenlétét. Ezért alapvető fontosságú, hogy először – több védekezési módszert
kombinálva (ld. irodalmi áttekintés) – a kártételi küszöbszint alá csökkentsük a cseresznyelégy jelenlétét.

●

Az évenkénti ápolási és növényvédelmi munkák megléte vagy hiánya nagyban befolyásolja a cseresznyelégy
populáció fejlődését és a kártétel mértékét. A termőre fordulás előtti években, illetve jég/fagykár által károsított ültetvény esetén is ajánlott tehát a gondos művelés, a szüret (!) és a legalább alapszintű védekezés, hiszen
a gazdaságos betakarítás alatti termésmennyiségen is jelentősen felszaporodhat a cseresznyelégy populáció.

●

A meteorológiai adatok elemzése igazolta azt a szakirodalomból ismert tényt, hogy a cseresznyelégy tömeges rajzásának időpontja alapvetően hőmérsékletfüggő (1). Megfigyelhető továbbá a Beauveria készítmény
hatékonyságának növekedése a párás időszakokban, mely egybevág a termék gyártójának ajánlásával (13).
Ugyanígy, a páratartalom csökkenésével tapasztalatunk szerint mérséklődik a készítmény hatékonysága. Biztató azonban, hogy Magyarországnál szárazabb klímájú országokban is alkalmazzák a hatóanyagot az árutermelő
gazdaságok (8).

●

Megállapítottuk, hogy 2013-ban és 2014-ben a keleti cseresznyelégy a csapdák begyűjtésének időpontjáig
nem jelent meg a vizsgált ültetvényekben.

●

A szer további vizsgálatára a minimum hatéves, betakarításra érdemes termést hozó ökológiai ültetvényeket
javasoljuk, a megfelelő gépi kijuttatás rendelkezésre állása mellett. Az együttműködési alapú, számos előn�nyel rendelkező on-farm kutatási módszertan mellett, a statisztikailag kiértékelhető eredmények érdekében
szükségesnek tartjuk a több ismétléses kísérlet-beállítást is, kezeletlen kontroll variánssal, ami működő gazdaságban, nagyparcellán nem elfogadható a termelő számára.

7. Összefoglalás
Az on-farm kísérletben megvalósított megfigyelés-sorozat a Beauveria bassiana hatásosságáról több eredményt is
hozott. Egyfelől megmutatta, hogy az egyébként is alacsony cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) fertőzöttségi szint
megfelelő odafigyeléssel és technológiai fegyelemmel ezzel a készítménnyel is jól szinten tartható. Ugyanakkor
megállapítható, hogy az eleve magasabb fertőzöttségi szintű ültetvényekben a Beauveria (vagy más) készítmény
önállóan, más agrotechnikai elemek alkalmazása nélkül nem alkalmas a cseresznyelégy populáció – ezáltal a fertőzött gyümölcsök részaránya – csökkentésére. Többféle módszer kombinálása szükséges, úgymint a kellő időben
végzett talajbolygatás, az alapos és tiszta szüret (akár már a fiatal ültetvényben is), a korán megkezdett és folyamatos
rajzásfigyelés, a következetes növényvédelmi kezelések és lehetőség szerint a hálós védelem.
A meteorológiai adatok elemzése megerősítette, hogy a cseresznyelégy tömeges rajzásának időpontja alapvetően
hőmérsékletfüggő, továbbá megfigyelhető a Beauveria hatékonyságának növekedése a párás időszakokban. Dózis
tekintetében a 1,5 l/ha mennyiség elegendőnek bizonyult. Megállapítottuk azt is, hogy 2013-ban és 2014-ben a keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) a csapdák begyűjtésének időpontjáig nem jelent meg az ültetvényekben.
A tapasztalataink alapján a megfelelő fegyelemmel megvalósított általános termesztés-technológián belül a Beauveria bassiana hatóanyag alkalmazása alternatívát jelenthet az olajkészítményekkel szemben a cseresznyelégy elleni hatásos védekezésben, ökológiai cseresznyeültetvényekben.

8.  Köszönetnyilvánítás
A kísérlet főszereplői a gazdák voltak: köszönjük az együttműködésre való nyitottságot és a vizsgálatba befektetett
munkát Zabodál Imrének, Jenei Istvánnak és Zoltánnak, Kazinczy Józsefnek és Tóth Józsefnek. A kísérleti hatóanyag
rendelkezésre bocsátásáért köszönet illeti az Intrachem Bio Italia és a hazai forgalmazó Biocont Magyarország Kft.
cégeket. A mátészalkai színcsapdák adatait Gergely Lászlóné Mária rögzítette, aki segített a minták feldolgozásában is. A meteorológiai adatokat gyűjtő technika telepítését és az adatmentést Havas Krisztián végezte. Végezetül
köszönettel tartozunk Dr. Claudia Danielnek (FiBL) az eredmények elemzésében nyújtott közreműködéséért, és a
cseresznyelegyek világába adott mélyebb bepillantásért.
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Küldetésünk

Személyre szabott szolgáltatások

Az ÖMKi olyan kutatási és innovációs feladatokon dolgozik, melyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják
az ökológiai gazdálkodás és élelmiszertermelés magyarországi
továbbfejlődését és hosszú távú versenyképességét. Hatékony, a
kutatást és a gyakorlati gazdálkodást összekapcsoló hálózat megteremtésére törekszünk. Az ÖMKi alapelvei a hitelesség, a termelőkkel és a feldolgozókkal szoros együttműködésben végzett innováció, a gyakorlat-orientált kutatás és a hatékony ismeretátadás.

Tudományos és ismeretterjesztő kiadványokkal fejlesztjük az
ökológiai gazdálkodás hazai gyakorlatát és fokozzuk a bio ágazat
szereplőinek eredményességét. Ökológiai szaktanácsadásunkkal
közvetlenül támogatjuk a gazdálkodókat, míg megbízásos kutatásainkkal a fenntarthatóság iránt elkötelezett cégeknek segítünk
megtervezni és végrehajtani kutatási-innovációs céljaikat. Fenntarthatósági értékelésekkel (SMART) pedig mezőgazdasági üzemeket és élelmiszeripari vállalatokat támogatunk környezeti, társadalmi és gazdasági teljesítményük növelésében.

Részvételi on-farm kutatási hálózat
Az ÖMKi 2012 óta működteti egyedülálló üzemi kísérleti rendszerét, az úgynevezett on-farm kutatási hálózatot. Az ökológiai
gazdaságok aktív részvételén alapuló együttműködés hatékonyan
kapcsolja össze a kutatást a fenntartható gazdálkodási gyakorlattal,
melynek sikerét a szereplők közötti érdemi párbeszéd és szakmai
hozzáértés alapozza meg. Az ÖMKi on-farm hálózat 2017-ben
elnyerte a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár
(OMÉK) Agrárfejlesztési Díját.

On-farm kutatási témáink, több mint 100 helyszínen
yy Búza fajták tesztelése ökológiai gazdálkodásban
yy Pelyvás gabona (tönke, alakor és tönköly) tájfajták és új öko

nemesítésű fajták tesztelése
yy Szója fajták és termesztéstechnológiai variációk vizsgálata
yy Talajoltó mikrobiológiai kezelések hatásának vizsgálata bur-

Ismeretmegosztás és szakpolitikai szerepvállalás
A hiteles és pontos kommunikáció elengedhetetlen a kutatási eredmények elterjesztéséhez, gyakorlatba való átültetéséhez. Az ágazaton belüli információáramlást segítjük elő szakmai konferenciákkal,
képzésekkel, műhelytalálkozókkal, ahol konkrét termesztéstechnológiai kérdések mellett szakmapolitikai és érdekképviseleti témákat is reflektorfénybe helyezünk. Célunk, hogy az ökológiai mező
gazdaságnak és a fenntartható élelmiszertermelésnek a lehető
legszélesebb szakmai és társadalmi figyelmet biztosítsuk. Prioritásunk a gazdatársadalom és a nyilvánosság tényszerű tájékoztatása
és megnyerése a környezettudatosság, a fenntartható élelmiszer
termelés és fogyasztás, valamint a természettel való törődés érdekében. Tényleges változásokat igyekszünk elérni a döntéshozókkal
folytatott párbeszéddel, és az öko ágazat érdemi képviseletével
különböző szakmai és döntés-előkészítő fórumokon.

gonya tesztnövényen
yy Természetes savakra alapozott varroa atka elleni ökológiai

méhegészségügyi módszerek alkalmazása és továbbfejlesztése
yy Szőlősorköz gyepesítésre alkalmas sokfajú magkeverékek
fejlesztése és vizsgálata a gyomelnyomó képesség és a
talajnedvességre gyakorolt hatás szempontjából

„Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé
vezető úton?” című konferenciánk (2017. február 2., Gödöllő)

Kapcsolat

A 2017. évi on-farm hálózat térképe. A narancssárga jelölők a méhészeti, a zöld a
szőlősorköz, a barna a szója, a kék a burgonya, a citromsárga a gabona kísérleti
helyszíneket mutatják.
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