
  

ÉDESBURGONYA ORMÁNYOS BOGÁR KEZELÉSE 
kövessed ezeket a kezelései eljárásokat és csökkentheted az édes burgonya zsizsikesedését 

egészséges édesburgonya 

 A betegség 

édesburgonya termőhely 

Az öreg és elhagyatott 

édes burgonya földek az 

ormányos bogarak a 

tenyészhelyei . A 

betemetett édes 

burgonya ágyások az 

ormányos bogarak 

melegágyai. 

Kezelési problémák 

Ültetést megelőzően 

Fiatal egyedek 

Édes burgonya 

ormányos bogarak 

előszeretettel  

tenyésznek  a 

hajnalkában. 

Kifejlet egyedek 
Az ormányos bogár az 
édes burgonyát a föld 
repedésein keresztül 
támadja meg.  

Édes burgonya       nyugat-indiai 
ormányos bogár     ormányos bogár 

ormányos 
bogárral 
fertőzött 
édes 
burgonya 

használjunk 
kézi 
nagyítót az 
ormányos 
bogár 
azonosításá
ra 

Miután kikelt, az 
ormányos bogár 
lárva a száron 
keresztül, egy 
lyukon  a földhöz 
közel támadja 
meg a növényt 

Kezelési megoldások 
1. Szüntessük meg a tenyészhelyeket. 
Ez az ormányos bogár elleni küzdelem 
legfontosabb eszköze! 

lárvája                          bábja 

A betakarítást 
követően  az édes 
burgonya teljes 
növényzetét kell 
vágni, leégetni és 
feletetni az 
állatokkal. 

Az édes burgonyát más növényekkel felváltva ül- 
tessük az ormányos bogár populáció és más 
fertőzések elterjedésének elkerülése érdekében 

3. A hajnalkákat 
írtsuk ki az édes 
burgonya 
ültetvényekből és 
környékéről. A 
gyomírtást kézzel 
vagy megfelelő 
növényvédő 
szerekkel 
végezzük. 

5. Kapálással 
szüntessük meg a 
föld repedéseit 
hogy 
megakadályozzuk 
az ormányos 
bogár 
közlekedését. A 
tövek töltésével 
azokat takarjuk és 
megakadályozzuk 
a bogár bejutását 
a szárba 

2. Az édes burgonya szeleteket ültetés 
előtt megfelelő rovarirtó szerrel mossuk 
le. Fiatalabb példányok kevésbé fertő- 

ződhettek meg, 
mint az 
öregebbek. 
Vegyék igénybe 
a szakértőket, 
akik a 
növényvédele-
mel kapcsolat-
ban megfelelő 

tájékoztatást tudnak nyújtani. 

4. Használjunk fermon 
csapdákat az édes 
burgonya ormányos 
bogarak 
monitorozására. Ezek 
a csapdák  

megmutatják, hogy a bogarak az 
ültetvényben már megjelentek-e.  

6. Egyben takarítsuk be az édes 
burgonya termést, mert az 
ormányos bogarak a későbbi 
betekarításra szánt 

növénybe 
rakják 
petéiket.. 

Ezt a posztert Hugh Smith, Hawaii Mezőgazdasági 
Kutató Intézetből és Alejandro Badilles, Északi Marina 
Kollégiumból készítette és terjeszti az Amerikai Pacific 
Mezőgazdasági Fejlesztés Projekt. 


