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A fölmelegedéssel új kártevők jelentek meg
Már áprilisban aszállyal és visszatérő tavaszi fagyokkal indult a tenyészidőszak, a május aztán az
egyik leghidegebb és legcsapadékosabb hónap volt, júniusban pedig extrém kánikula kezdődött,
sorolta bevezetőjében az idei szélsőségeket Apáti Ferenc, a Debreceni Egyetem adjunktusa.
Júliusban romboló viharok és jégesők érkeztek, Zalában egy nap alatt 120 milliméter csapadék
hullott.
Mindezek ellenére hazánk Európa legjobb helyzetű területeinek egyike, jelentette ki előadása elején
Kiricsi Andrea, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati osztályának munkatársa. Európában
2014 és 2015 volt legmelegebb a rendszeres meteorológiai mérések kezdete óta, február, március
és július volt kiemelkedően meleg. A klímaváltozásról szóló előrejelzések szerint a hőmérséklet
biztosan emelkedni fog, a csapadékmennyiség kevésbé változik, de rövid, intenzív esők formájában
hullik majd, amelyek közt hosszabb száraz időszakok várhatók.
Az is valószínű, hogy tőlünk nyugatra és délre lesznek súlyosabb változások az időjárásban.
Magyarországon 1901 óta ismerjük az időjárás adatsorait, azóta 2018 volt a legmelegebb év. Az is
leolvasható az adatokból, hogy 1980 óta gyorsul a fölmelegedés, a legmelegebb tíz évben csak 1934
és 1994 volt a 2000-es évek előtt. Az éves átlaghőmérséklet 1901 óta 1,23 °C-kal emelkedett,
legjobban hazánk északkeleti vidékein.
Főként a nyári hőmérséklet emelkedik, a 25 °C-os átlagot meghaladó hőségnapok száma héttel nőtt
1901 óta. A fagyos napok száma viszont csökken, mégpedig 17 nappal kevesebbszer van fagy
manapság. Ennek megfelelően 2-8 nappal korábban kezdődik a vegetáció, mint egy évszázada.
Érdekes módon az éves csapadék mennyisége nem változott 1901 óta, bár az évek közti
ingadozások nagyok. Az Alföldön tizedével több a csapadék, délnyugaton valamivel kevesebb.
Tendenciaként az látható, hogy
a tavaszok egyre szárazabbak, az idén például márciusban 70 százalékkal hullott kevesebb eső az
átlagosnál.
Az a legnagyobb gond, hogy a csapadék nagy adagokban, hirtelen zúdul le, ami nem hasznosul
kellően. Az aszályról 1952 óta rendelkezünk adatsorral, ez alapján csöppet sem ritka ez a jelenség
hazánkban. Az idei szárazság tulajdonképpen tavaly kezdődött és az idén csak fokozódott, júniusban
még mínuszban volt a hazai vízmérleg a sok májusi eső ellenére.
Ezek a változások természetesen hatnak a károsítókra is, az 1980-as évek óta 15 új kártevőfajt
azonosítottak hazánkban, mondta előadásában Pénzes Béla, a Szent István Egyetem Rovartani
Tanszékének egyetemi tanára. A kertészeti kártevőegyüttesek változása persze nemcsak a
klímaváltozástól függ, hanem a technológia elemeinek változásától, a vetésváltás elhagyásától is.
Az újonnan érkezett kártevők mellett pedig a meglévők életfeltételei is kedvezően változtak, így
nagyobb kárt tudnak okozni.
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Jól telel az utóbbi években a kaliforniai pajzstetű

Ilyen például a kaliforniai pajzstetű, az eperfa pajzstetű és a takácsatkák. Áttelelésüknek,
illetve szaporodásuknak kedvez az enyhébb tél és a melegebb tavasz.
Új kártevő hazánkban a mandula magdarázs, a gyapottok bagolylepke. Utóbbi már áttelel
nálunk is, de nagy tömegben a délről érkező lepkék utódai károsítanak szabadföldön.
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Gyümölcsfákon is károsít az amerikai lepkekabóca

2004 óta ismert hazánkban az amerikai lepkekabóca, és azóta töretlenül szaporodik. Jól tűri a
teleinket, tavasszal bármilyen növényen megjelennek a lárvái, június végén pedig a kifejlett
egyedek. Gyom- és dísznövények mellett károsítja már az almát, szilvát és kajszit is, szerencsére
nem terjeszt fitoplazmás betegséget, mint az amerikai szőlőkabóca, ami a rendkívül veszélyes
szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma vektora.
Melegházból kikerülve már a szabadföldön is károsít a paradicsommoly és a nyugati virágtripsz.
Sajnos a szántóföldön nehezebb védekezni ellenük, az üvegházban alkalmazott biológiai védekezés
nem megoldható.
Legutóbb a vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska érkezett meg Magyarországra. Sajnos
egyelőre nem tudunk eredményesen védekezni ellenük.
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