
2009. évi 1. felhívás
Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák!

Az idén is elindítjuk növényvédelmi felhívásainkat. Nemsokára beüzemeljük előrejelző eszközeinket is.

A tavaszi, meleg napok hatására beindultak a fák, bokrok, néhányuk már a rügypattanás állapotában van.
Ezeknél már eljött a tavaszi lemosó permetezés ideje.

Továbbra is a réztartalmú szereké a főszerep. Jelentősségük akkora, hogy sok növényünknél érdemes akár
megismételni az őszi rezes kezelést!
A réz legjobb kontakt hatású baktériumölő szer pl. tűzelhalás ellen, és egyben nagyon sok jelentős gombára is
kiváló. Ahol gondot okozott nyáron a monília, a tafrina, a levélbetegségek és varasodásra érzékeny alma és
körtefajtáink vannak, ott mindenképpen rézzel kezeljünk.
Tehát ide tartozik az összes csonthéjas, almástermésű és héjas gyümölcsű mellett a málna és sok
dísznövénycserje is. Bármelyik rezes szerrel dolgozhatunk.

►Sokan még mindig a klasszikus rézszulfátra (rézgálicra) esküsznek, pontosabban az ebből készített bordóilére.
Számos Rézgálicot lehet kapni, illetve mésszel gyárilag összekeverve Bordói por és Bordóilé vagy a Bordóimix
formájában is megvásárolható.
►Sok éve használjuk a rézoxiklorid hatóanyagot. Ebből készül a Rézoxiklorid 50 WP, Montaflow, Astra,
Neoram, Plutó, Cuprosan, Cuprozin, Pluto, Rézkol.

A fenti hatóanyagok mellett megjelent néhány új típusú molekulát tartalmazó, nagyon finom őrlésű
rézkészítmény is. Lassabban bomlanak, így tovább védik a növényeket és nagyobb levélfelületet képesek
lefedni.

►A még mindig újdonságnak számító rézhidroxid hatóanyagból gyártják a Champion, Funguran-OH, Kocide,
Vitra szereket. Kiváló esőállósággal rendelkeznek. Többségüket nyáron is felhasználhatjuk, nagy előnyük, hogy
csonthéjasokban is engedélyezettek (őszibarack kivételével). Már nem perzselnek mint a fent felsorolt „régi”
rezek.
►A tribázikus rézszulfátot tartalmazó Cuproxat FW lemosás után csonthéjasokban, sőt az őszibarackban is
engedélyezett tafrinára. Azért érdemes permetezési próbát végezni, az engedély szerint ősziben sziromhullás,
levélperzselés előfordulhat.
►A Nordoxban rézoxid van. Esőállósága és tartamhatása nagyon jó. Csonthéjasokban csak tavaszig vethető be,
de sok más kerti növénynél mehet nyáron is.

Rezes szereink esőállóságát növelhetjük Silwet tapadásfokozó hozzáadásával.

Bátrabban választhat más lemosó szert az aki ősszel már használta a rezet.
Ahol nyáron a lisztharmat jelentette a fő problémát (pl. szőlőnél, Jonathán típusú almáknál, rózsánál,
köszméténél, ribiszkénél, stb.) ott használhatunk kéntartalmú lemosószereket, melyek egyben az atkákat is
gyérítik: Tiosol, stb.

Ahol a törzsön, ágakon áttelelő állati kártevők ellen kell védekezni (pl. egyes pajzstetű, levéltetű és atka fajok)
ott jöhetnek a jól ismert olajos permetek:Agrol plusz, Niral, Vektafid A, Biola, stb.

Aki együttes hatást szeretne elérni permetezésével rovarokkal, atkákkal és különböző kórokozókkal szemben, az
számtalan gyári kombináció közül választhat.
Réz+olaj:Vegesol R, Vektafid R, stb.
Kén+olaj: Nevikén, Agrokén, Nevikén Extra, Vektafid S, Oleo-Szulfur, stb.
Réz+kén+olaj: Vegesol eReS, Olajos rézkén, stb.
Réz+kén: Bordóilé+Kén FW
Előnyük, hogy kényelmesen, egy menettel több ellenséget is gyérítünk. Hátrányuk, hogy gyakran kisebb
mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, nem tudunk velük oly mértékű csapást elérni mint a töményebb egy
hatóanyagú szerekkel.

Amennyiben lehetséges kéregkaparás, metszés és sebkezelés ( pl. Fagél, Biocera, stb.) után végezzük a
permetezést, bőséges lémennyiséggel, áztatásszerűen.
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