
Kedves Kertbarátok! 2009. évi 15. felhívás

Az elmúlt héten nagyot fordult az időjárás. Viharos szelek és záporok segítették a nedvességet kedvelő
gombákat és a seben keresztül, immár a gyümölcsöket fertőző monília fajokat.

► Elsőként a csonthéjasok sztigminás levéllyukacsosodásra hívom fel a figyelmüket. (Mi még
klaszterospóriumos levéllyukacsosodásnak tanultuk.) Sajnos sok kertben már a fák alatt van a levelek nagy
része. Azonnali permetezéssel talán még megmenthető a lombozat maradéka. Mindenképpen szedjék össze,
ássák be a lehullott foltos, lyukacsos leveleket, mert ezekről folytatódhat a fertőzés.
Szerencsésebb helyzetben van az aki már kezelte a fáit. A 11. és a 13. felhívásban megkongattam a
vészharangot, az ott közölt szerekkel most ismételni kell. A letermett meggynél és cseresznyénél pedig már nem
kell számolnunk az élelmezés-egészségügyi várakozási időkkel.
Feltétlenül védjük leszüretelt fáinkat is. Az idén megbetegedett vesszők 2010-ben nagy járványt indíthatnak. A
jövő évi termőrügyek kialakulásához is egészséges lombozat kell egészen a nyár végéig.
A súlyos helyzet miatt javaslom, hogy felszívódó (pl. Topsin-M 70 WP, Topas 100 EC) és kontakt
gombaölőkkel egyszerre permetezzenek. Ez utóbbiakhoz sorolhatjuk a a mankoceb hatóanyagúakat: Dithane
DG Neo-tec és M 45, Manzate 75 DF, Manco 80 WP, Penncozeb DG és Plus, Vondozeb DG és Plus, stb.
valamint a réztartalmúakat, melyeket az 1. levélben csoportosítottam. Most jól használható a fenti
hatóanyagokból gyárilag kombinált Cuprofix 30 DG, Cupertine M, stb. is.
Nyár közepén járunk, a kajszi, a szilva, a mandula és az őszibarack termése már jobban bírja a rezet.

► A széltől összeverődött, jégtől sérült gyümölcsöket azonnal megtámadják a különbözőmonília fajok.
Most az almásokon és a csonthéjasokon egyaránt megtaláljuk tüneteiket. A hirtelen jött esőtől kirepedő, vékony
héjú fajtákon különösen nagy pusztítást csinálnak. Rothadó, barnuló foltok, később penészgyep kiverődése jelzi
a gomba útját. A fent felsorolt gombaölők közül sok a moníliák ellen is bevethető, a többi készítményt
megtalálják a 2. és a 11. felhívásban.

► Alma és körtelevélen már 2-3 hete megjelentek a varasodás barna bársonyos foltjai. Sajnos több kertben már
nagyon erős gyümölcsfertőzést is láttam körtefákon. Nem csodálkoztam, az időjárás kedvez a varasodásnak.
A 3. 4. és a 7. felhívásban írtam a technológiáról. Aki eső után gyorsan ismételni tudja a permetezést az már
áttérhet a kontakt szerekre. A „hétvégi” kertészek kénytelenek a drágább felszívódókat is bekeverni a kontakt
fungicidek mellé.

► A lisztharmat mellett feléledt a szőlő második legveszélyesebb gombabetegsége, a peronoszpóra is.
Még idáig nem találkoztam súlyos lomb illetve fürttünetekkel. A nedves, hűvösebb idő miatt megelőzésképpen
védekezni kell. Változékony az időjárás tehát permetezzünk lisztharmat ellen is, nem csökkent a fertőzés
veszélye. Az előzőekben többször is szóltam a készítményekről. A „hétvégi” kertbarátok itt is nehezebb
helyzetben vannak: csak rézzel és kénnel nem boldogulnak.



► A meleg, száraz hetek alatt felszaporodtak az atkák. Szívogatásuk nyomán már fakulnak a levelek, később a
gyümölcsök következnek. Az idén feltűnően sok tojást raktak. A 4. felhívás szerei közül kiemelkedően jó
tojásölő hatású az Omite 57 E és a Nissorun 10 WP. Néhány atkaölő évente csak egy alkalommal mehet!

► A szárazság miatt már most rágnak a szomjazó darazsak. Permetezéssel nehéz elcsípni őket. Szűk szájú
palackokból készítsünk cefrecsapdát (borral, szörppel, mézzel, cukorral, stb.) és akasszuk ki a védendő területre.
Többet helyezünk ki egy kertbe és ecetet is tegyünk a csalogató folyadékba, így elkerülik a hasznos méhek.

► Most érdemes alaposan tanulmányozni a táblázatot. Nagy eltérés mutatkozik a kerületek között. A tarka-
szőlőmoly kivételével továbbra sincsenek egyértelmű rajzáscsúcsok és sok a kérdés.
Vajon miért esett le nullára a XI. kerületben az almamolyok száma? A körzeti időjárás hatása? Gyakorlatilag
szünet nélkül védekezni kell a molyok ellen. Ismételjünk 10-14 naponta kitinszintézis gátlók és a lárva elleni
készítmények kombinációjával. A 3. és a 7. felhívásban a fentiek szerint csoportosítottam a rovarölőket.

► A feromoncsapdák még nem, de a fénycsapda már fogott gyapottok-bagolylepkét, sőt rágott bimbójú
muskátliról is hírt kaptam. Kelnek a hernyói, melyek a paprika, paradicsom, bab, borsó, káposzta, napraforgó és
még számos haszonnövény mellett berágnak a muskátliba, petúniába és a rózsába is. Sok bejelentést kaptunk a
lakótelepekről, az erkélyek virágaiban is szép pusztítást végeznek. Főleg a bimbókat kedvelik. Rövid ideig
tartózkodnak a növény felületén, ekkor kell elcsípni őket. Aeroszolokkal ( Fito-Insect, VAPE-GARDEN-FITO
levéltetű elleni aeroszol, Bio-Sect spray, stb.) vagy pl. a felszívódó Actara 25 WG-vel védekezhetünk.
A 8. felhívásban az Actarás beöntözést ismertettem, leanderen levéltetű és pajzstetű ellen bevált.
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