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► Reméltük, hogy a szüretig már csak a napsütéses órákat kell számolnunk. Az időjárás áthúzta a
számításunkat. A hirtelen lezúduló esőtől helyenként kirepedtek a szőlők, néhol 90%-os kárról beszélnek.
Általában azokban a kertekben károsodtak ilyen mértékig a bogyók, ahol „beengedték” a peronoszpórát vagy a
lisztharmatot a fürtökre. A megfelelően védett, táplált és ritkított ültetvényekben nem veszélyes a helyzet, még a
Cardinale is kibírta az esőt.
A borszőlő szüretét országosan szeptember második felére tervezik, de addig még mindent elvihet a
szürkepenész. Szerencsére az idén nem szaporodott fel a gomba és a hételő száraz, meleg napjai sem voltak
kedvezőek számára. De a szürkepenész jelen van, átlagosan 1000 spóra található a bogyókon, a repedésekre és a
kedvező környezeti feltételekre várnak. Csak megelőzni lehet!!! A fertőzött fürtök, fürtrészek kimetszése után
(bogyózó ollóval) még permetezhetünk a Teldor 500 SC-vel. Élelmezésegészségügyi-várakozási ideje
borszőlőnél: 14 nap, csemegében: 7 nap.
A táblázat szerint Budapesten a tarka szőlőmoly még mindig rajzik, párzik, petézik, rág. Újabb kaput nyitva a
szürkepenésznek.
Az egészséges fürtű növények hajtáscsúcsain is megjelent a peronoszpóra és a lisztharmat is. A fiatal levelekről
már nem terjednek át a termésre, miattuk nem kell védekezni.

► A késői őszibarackfajtákon tombol a monília. A fertőzött termések ritkítása, megsemmisítése mellett még a
Teldor 500 SC is felhasználható, 3 napos várakozási idővel.

► A gubacs- és levélatkák nyárvégi vándorlásuk idején jól írthatóak. Az előrejelzésüket még nem oldottuk
meg. Sok kertben és növényfajon már a rügypikkelyek alatt vannak, a tavaszt várják. Ahol számukra kedvező
zöld lombozaton táplálkozhatnak, ott még októberig is kivárnak, később kezdik a vonulásukat. Remélem, hogy a
takácsatkákat megcélzó későnyári permetezésekkel elcsíptünk néhány fajt.
A dió szemölcsös gubacsatkája még csak most hagyja el felrepedt gubacsait.
A takácsatkák még vígan élnek és szaporodnak. Szükség esetén védekezzünk akár a leszüretelt fákon is, ezzel
már a következő évi termést védjük. Az atkaölőket ismertettem a 4. és a 15. felhívásban.

► Az idén is lisztharmatos évünk volt. A gomba az almán és a szőlőn is hasonlóan telel át, a rügyekben illetve
a növény felszínén. A vesszők, levelek felületén a szabad szemmel is látható kazmotéciumok (régi nevük
kleisztotécium volt) most érnek be, még érzékenyek a vegyszerekre. A fehér lisztharmattelepen ülő apró
gömböcskék most váltanak sárgából feketébe, jó lenne ha minél előbb gombaölőt kapnának. Több nagyüzemi
szőlős, szüret után azonnal kénes illetve olajos-kénes permetezésbe kezd. Javaslom a poliszulfid hatóanyagú
készítményeket, pl. Tiosol illetve olajjal kombinált az Agrokén, Nevikén, Nevikén Extra, stb.( Bár az utóbbi 3
szer ugyanolyan töménységben, ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, de hivatalosan csak a Nevikén Extra
engedélyezett a téli lemosás mellett nyáron is. Almában, szőlőben vegetációban: 0,5-1%-os koncentrációban.)



A gyártók általában az alsó dózist ajánlják erre a nyári „lomblemosásra”.Tartanak a perzseléstől, hiszen a
növényeken még ősz végéig dolgozni kell a leveleknek. (A kén egyben az atkákra is hat.)

► Elbúcsúztunk a sárgalapoktól. Az idén tovább hagytuk kint a fákon, kíváncsiak voltunk, hogy fogunk-e a
hosszabban rajzó Rhagoletis cimbulata cseresznyelégy fajból. Alakjában és károsításában is nagyon hasonlít a
„mi” cseresznyelegyünkhöz a Rhagoletis cerasihoz. Most már ketten vannak. Észak-Amerikából jött, 2006-ban
már nagy területen károsított Fejér-megyében, a karantén listára is felkerült. Az amerikai kb. 1 hónappal
későbben kezdi, és fejezi be a rajzását. Keleti cseresznyelégy, amerikai cseresznyelégy illetve amerikai keleti
cseresznyelégy néven emlegetik. Tehát 2009-ben Budapest környékén még nem fogtunk.
(Az USA nyugati partvidékén a nyugati cseresznyelégy károsít. Vele is találkozunk majd?)

► A budai fénycsapda továbbra is sok bagolylepkét gyűjt. Az ágyásokban lévő zöldségeket még rághatják a
hernyók. Még nagyobb kárt okozhatnak a fóliásoknak, beköltözhetnek az üvegházakba is.

► Egyre több levéltetves ág tűnik fel a kertekben. Sok faj most költözik vissza a gazdanövényére, telelésre
készülnek. Ahol évről-évre gondot jelent a tavaszi szívogatásuk, ott érdemes most is permetezni. A védekezéssel
már a jövő évi hajtásokat is védjük. Nagyobb hatásfokkal írhatjuk őket most, mint a téli lemosással.
A készítményeket a 7. levélben összesítettem.

► A barackmoly és a keleti gyümölcsmoly nagy egyedszámmal rajzik. Még az összes fán lévő gyümölcsöt
károsíthatják és a télre készülve berághatnak a kéregbe, vesszőkbe.

Budapest, 2009. szeptember 8-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!


