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Kéreggyűrűzés

Nagyobb volumenben 2007 óta használjuk a módszert.

Kipróbáltuk a fűrészláncos gyűrűzést. Ennek tapasztalatait egy hallgató 
egy szakdolgozatban is összefoglalta. 

A dupla gyűrű vált be legjobban. A februárban kezelt fák többnyire csak 
nyáron száradtak ki. A gyűrű alatt hosszú vízhajtások képződtek, amik 
átlagos időjárású években a lombkorona leszáradását követően szintén 
elszáradtak. A szimpla gyűrű esetén előfordultak átnövések is. Csapadékos 
években a vízhajtások gyakran nem száradtak le, és a fa alsó része életben 
maradt.



A közmunkásaink jobban kedvelik a bozótvágó késsel, vagy kétnyelű késsel (vonókés) végzett 
gyűrűzést. 

A nyáron és ősszel végzett munka után a nedves őszi időjárásban gyakran tapasztaltuk, hogy a kezelt 
felület egy kékes színű, penésszerű gomba fertőzte meg. Ezek a fák nem érik meg a nyarat, sokkal 
gyorsabban elpusztulnak.

Az első irtás után nagyjából 3 évi utókezelés kell ahhoz, hogy az eredmény kis munkával fenntartható 
legyen. Addig a talajban levő magkészletből még erős az utánpótlás.
Különösen bérmunkánál ügyelni kell a madárcseresznyére!



Vágáslap vegyszeres lekenése
2002-ben kezdtük ezt a munkát magyar nőszirom élőhelyéül szolgáló pusztai tölgyesekben.

Tömény glifozát hatóanyagú vegyszereket alkalmazunk az ecsetelés során.
A módszer hatékonynak bizonyult az egész vegetációs időszakban, minden méretben.

Fúrásos vegyszeres kezelés
A teljes vegetációs időszakban hatékony módszer. Az akácnál kisebb adag vegyszer is szinte 100 %-os pusztulási 
arányt ad.

Kisebb arányban használjuk ezt a módszert, főleg nagy fák gyors elpusztítására, illetve fúrással kezelt 
akácosokban „utunkba kerülő” példányok felszámolására.

Tősarjak pontpermetezése
Nagyon ritkán használjuk a módszert, pl. akác 
legeltetéses irtása esetén, mivel az akáccal 
együtt levágott kései meggyek sarjait az állatok 
nem szívesen legelik le.

Az akác permetezéséhez hasonlóan a használati 
útmutatóban megadott hígítást alkalmazzuk. A 
tapadást segítő szerek alkalmazása itt még 
fontosabb.


