
Kedves Kertbarátnők és Kertbarátok! 2009. évi 18. felhívás

► Körülnéztem a megyei előrejelző honlapokon és úgy tűnik, hogy jelenleg a növénybetegségek terén egységes
az ország. A fővárositól jelentősen eltérő éghajlati és földrajzi körülmények között, Tolna megyében leírtak
nálunk is érvényesek. Rendhagyó módon, most idézem szekszárdi kollégám mondatait a www.ontsz.hu
weboldalról:

„Az almában a fejlõdõ gyümölcsök mérete jellemzõen 50 mm átmérõjû. A varasodás fertõzéséhez a
meteorológiai tényezõk kedvezõek. Az almásokban mindenhol erõs varasodás-járvány van. Ezzel párhuzamosan
a lisztharmat-fertõzés is erõs. Egyes helyeken a tûzelhalás mind almában mind birsben jelentkezett az elmúlt
héten további ültetvényekben és szórványkertekben egyaránt. A lombosfa-fehérmoly és az almamoly rajzása
közepes-erõs. Több ültetvényben erõs vértetû fertõzés tapasztalható. A kártevõ a sarjhajtásokon és a
vízhajtásokon egyaránt tömegesen és intenzíven szaporodik. A gazdálkodók folyamatosan védekeznek ellene.

A kajszibarack szedése folyamatos. A termés mennyisége és minõsége jó az idei évben. A folyamatosan és
nagy egyedszámmal rajzó gyümölcsmolyok rajzása mellett a lárvák kártétele fokozott.

Az õszibarackosokban a gyümölcsszedés folyamatos. A keleti gyümölcsmoly rajzása erõs. A levéltetvek
szaporodásának üteme és kártétele az elmúlt két hétben fokozott volt. A levéllikacsosodás tünetei tömegesen
jelen vannak a kevésbé jól védett ültetvényekben (Bátaszék).

A szõlõn borsó nagyságú bogyók vannak. A lisztharmat- és a peronoszpóra-fertõzés is erõsödött az elmúlt
idõszakban. A jelenlegi idõjárásban a fürtlisztharmat és a levélperonoszpóra terjedésére kell felkészülni. Mindkét
betegség 40%-os gyakorisággal megtalálható az ültetvényekben, a fertõzés erõssége változó. A tarka szõlõmoly
rajzása közepes erõsségû, a rajzáscsúcson túljutott már a rajzás, általános a párosodás és a tojásrakás.

A gyümölcsmolyok közül közepesen rajzik a szilvamoly, a keleti gyümölcsmoly, gyengén rajzik a barackmoly.”

A fentieket itt Budapesten akár én is írhattam volna. Ahol szükséges, ott ismételni kell a permetezéseket.
A várható csapadékra tekintettel, felszívódó és kontakt szerek kombinációjával.

► Az elmúlt héten több kérdést kaptam a körte-levélbolhával kapcsolatban. Váladékuktól, a mézharmattól
csillogó levelek, illetve az ezen megtelepedő gombák árulkodnak a jelenlétéről. A korompenész gombától
gyakran fekete bársonyos bevonat borítja a vesszőket és a gyümölcsöket is. Aki tavasszal nem permetezett
ellenük, az most nehéz helyzetben van. Az április eleji 3. felhívásban ajánlott készítmények már nem igazán
hatékonyak, főleg a fiatal lárvákat lehetett elvinni velük (Nomolt, Dimilin, olaj). Már lárvát, tojást és imágót is
láthatunk körtefáinkon, békében élnek egymás mellett. Igen szapora, egy idényben akár 4-5 generációja is
kialakulhat. Még gyéríthető a Decis 2,5 EC-vel és a felszívódó Actarával.

http://www.ontsz.hu/


A laza szövetű hajtásokat kedveli, tehát tavasszal ne metszünk erősen és óvakodjunk a túlzott nitrogén
trágyázástól és öntözéstől!
A levéltevek ellen javasolt slagos lemosás itt is bevethető még a permetezés előtt. Utána könnyebben eléri a
kártevőt a rovarölő szer.

► A budapesti fénycsapdában megugrott a bogarak száma. Pontosabban sok cincér és szúfajt csalogatott az
éjszakai villanyégő. A következő levelemben részletesen írok róluk.

► A táblázat számai önmagukért beszélnek. Nagyon nagy az eltérés a körzetek között.

► Erősödő atkafertőzést tapasztalok pl. szilván, almán, babon és dísznövényeken. Kérem nézzék át
növényeiket! A védekezés lehetőségeiről az előző leveleimben már tájékoztattam Önöket.

Budapest, 2009. július 22-én.                                                            Üdvözlettel:                           Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!


