
Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!                                               2009. évi 22. felhívás

Az elmúlt hét szárazsága és forrósága nem kedvezett a gombás, baktériumos betegségek terjedésének.

► Azonban az éjszakai lehűlések hatására kicsapódó hajnali pára néhol elősegítette a fürtlisztharmat terjedését
és az almavarasodás levél és gyümölcsfertőzését.

A szőlőbogyók már nem repednek ki, nem lesznek „sérvesek”, hiszen a fürt befejezte a növekedését. A
lisztharmatos termés a bor minőségét, ízét rontja. ( Részt vettem olyan borkóstolón ahol a bíráló megmondta,
hogy kb. milyen erősségű fürtfertőzése volt a borosgazdának.) Késői fajtákon és súlyos károsításnál még
érdemes permetezni.

A fertőzött almatermés szüret előtt még akár tünetmentes is lehet. Párásabb tárolási körülmények között az
almán kialakulhatnak a szürkés-zöld varas foltok, majd ezek nyomában megjelenhetnek a rothadást előidéző
másodlagos gombák, baktériumok.
Ahol ez gondot jelentett tavaly, és az idén sem tudják megváltoztatni a tárolási körülményeket, ott még
védekezhetnek az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartásával.
Sok kertész a Fundazollal végezte el az alma szüret előtti zárópermetezését, kifejezetten a tárolási betegségek
megelőzése miatt. „Testvére” a Topsin – M 70 WP, melynek 14 nap a várakozási ideje, szintén felszívódó.

Természetesen nagy eltérés lehet a kertek között, a növények érzékenysége, víz és tápellátottsága, a terület
fekvése, az idáig alkalmazott növényvédelem, stb. tekintetében. Már csak akkor permetezzenek ha feltétlenül
szükséges!

► Egyre többen panaszolják, vakond túr a kertjükben. Gyepet szánt fel, zöldségágyásokat forgat fel. Pedig ha
eltekintünk ettől a károsításától, sokat segít a kertésznek. Testsúlyával megegyező mennyiségű pajort, lótücsköt,
meztelen csigát, mezei pockot eszik naponta. (Sajnos a gilisztát is kedveli.) Védett állat, tehát a törvény is tiltja
az irtását. Mindezek ellenére sokan próbálkoznak a Critox füstpatronnal, sőt karbiddal is. Nagyon mérgezőek és
igazán nem is hatásosak, hiszen a vakond járatai laza falúak, az említett szerek füstjei elillannak. Marad a
riasztás illetve a befogás és elszállítás.

Riasztásra pl. a Huss és a Hess készítmények mellett a járatába helyezett feketebodza ág, vörös-és fokhagyma,
ricinusmag illetve hajtás, csillagliliom hagyma jöhet szóba. Állítólag elmenekül a talpával a túrásába helyezett
palacktól is. Nem szereti a palackba fúvó szél fütyülését. Régen petróleumos rongy illetve üvegszilánkok
beásásával is próbálkoztak. Felejtsük el ezeket a módszereket, környezetszennyezőek. Több-kevesebb sikerrel
működnek az elektromos riasztók, pl. Norténe vakondstop, Sonic molechaser, stb. Találkoztam napelemes kerti
lámpával egybeépített riasztóval is. Próbálkozzanak!



Csapdázásra pl. a Norténe élvefogója vagy a Corvus BT. egyutas illetve kétutas élvefogója nem öli meg az
állatot, csapdába ejti. Utána óvatosan juttassuk el kedvenc életterére, egy füves, bolygatatlan mezőre.

► Megindult néhány gazdacserés, nyárra elvándorló levéltetű faj visszatelepedése. Ne csodálkozzunk ha újra
tetves ágakat látunk kertünkben. Ha permetezni kell és még gyümölcs van a fán, figyeljünk az élelmezés-
egészségügyi várakozási időkre. A készítményeket a 7. felhívásban összesítettem.

► Ismételem magam: „Továbbra is nőtt az atkák száma. Szinte minden tápnövényükön, minden fejlődési
alakjukkal találkozhatunk. A leszüretelt bokrainkat, fáinkat is kezelnünk kell, ezzel már a következő évi termést
védjük. Az áttelelő egyedek indítják majd a 2010-es évet.”
A szüret utáni növényvédelemről még később írok!

► A táblázat számai önmagukért beszélnek. A szüretelésre váró gyümölcsöket illetve a hajtásokat, rügyeket
(pl. barackmoly) még károsíthatják a molyok. Kérem nézzék meg a hatodik felhívásba beillesztett kis táblázatot,
a gyümölcsmolyok tápnövényei közül még sok terméses.
A kontakt Decis 2,5 EC almában és szőlőben is 3 napos, darázskár esetén is bevethető.
A Bacillus thuringiensis baktériumfaj mérgét tartalmazó Dipel ES és WP élelmezés-egészségügyi várakozási
ideje: 1 nap. Csak hernyókra hat, az emésztőrendszerükön keresztül fejti ki hatását. „Bioszer”.

Budapest, 2009. augusztus 20-án.                         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!


